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LIDL Áruházlánc vezetőséghez a káliummal mérgezett élelmiszerekről, megbízás nélküli kárelhárításként

Miért nem lehet biztosan kálisómentes étkezési konyhasót vásárolni a boltjukban? Az előző  szabvány
valamennyi  étkezési  célra  árusított  sónál  előírta  a  legalább 97%-os NaCl  tartalmat!  A jelenlegi  csak
azoknál az étkezési célra árusított sók esetében írja elő, amelyekre az új szabványszám rá van írva.  A
megtekintett étkezési sók egyikére sem láttam ráírva a szabványszámot!

Mint  országgyűlési  szakértő  is  vizsgáltam  a  kálisóval  „sózás”  klinikai  kísérleteinek  OÉTI-nél  lévő
eredményeit. Már 2 vagy 4 gramm kálisó éhgymorra megitatott oldata is felére csökentette 10-ből mind a
10 személynek a veséi vizelet kiválasztását, a 4 gramm pedig a mérgezési küszöb fölé növelte mindegyikük
vérszérumának a káliumtartalmát. Előkerült egy szlovák akadémiai kutató nyilatkozata is, ami szerint a
megnövelt káliumtartalmú élelmiszerek veszélyeztetik a tej minőségét és a gazdasági állatok szaporodó
képességét is (lásd melléklet-1)!

Előkerült egy könyv is, amiben 62 tudományos publikációval alátámaszva ismertetik a mellékvese kutatók
mérési  eredményeit,  amelyek szerint  a  patkányoknál  és  az  embernél  is  patkányméregként  működik  a
túladagolt  kálium!  (Egy  ismerősöm  szerint  Erdélyben  kálisóval  sózott  főtt  kukoricával  irtják  a
pakányokat!)

 A konyhasó helyett kálisóval „ételsózás” nem csak mellékvese elfajulást, keringésromlást, szív-, vese- és
idegmérgezést,  kórosan  magas  vérnyomást,  izomgyengeséget,  immunitás  csökkenést,  daganatos
betegségeket okoz, de súlyos nemi-jeleg-torzulásokat, pszeudhermafroditizmust is! Mellékelem a könyvből
kiírt, Nobel-díjat kiérdemelt megállapításokat (melléklet-2)! (Állatoknál a 4. nemzedék birka kos teljesen
nemzőképtelen  lett  a  kálisóval  is  műtrágyázott  legelő  növényeinek  a  megnövekedett  káliumtartalma
következtében.) 

Miután  BONSALT  elnevezéssel  K-kosher  tanúsítvánnyal  is  árusítják  a  nátriumentes  kálisót  étkezési
sóként, nyilvánvaló hogy izraeliek irt(at)ják vele a más népeket, a zsidókat is, akik nem tudják a fentieket,
azt, amit a „Nemzeti Stop Só Programnak” nevezett csalással erőltetnek ránk az országunk Izrael általi
elfoglalását szervező hamis tudományos akadémiai szakértők által „vezérelt” kormányaink!  

Mellékelem Dr. Papp Lajos úr, szívsebész professzor akadémiai nagydoktor írásbeli nyilatkozatát a helyes
víz-,  konyhasó-  és  kálium  pótlásról  (melléklet-3)!  Professzor  úr  szóban  előadott  szakvéleménye  is
megtekinthető a www.tejfalussy.com honlapon (10. Videó)!

Az Óbudai LIDL üzletben az egyik pénztárost megkértem, hogy adja át a fenti problémát ismertető három,
alábbi sort az üzletvezetőnek, hátha kedvet kap, a gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid konyhasót is
árusításra, a benne hivatkozott, megbízható laboratóriummal ellenőrző sókereskedő cég megkeresésével: 

A  tisztaso.hu honlapon  Nobel-díjas  kutatók  egyértelmű  mérési  bizonyítékai  találhatók  arról,  hogy
életrövidítő és ivartalanító hatású a kálisó! Pl. a „Bonsalt” étkezési sóként használata! Étkezésnél is a
Ringer infúziónál alkalmazott víz:konyhasó=110, s nátrium:kálium=30 dózisarány optimális!

Az étkezési sókon kívül a LIDL által árusított számos egyéb élelmiszer is mérgező káliumtartalmú lehet!!!

Nem tudom, érdemes-e Önöknek ezeket leírnom, de megteszem, mert nem akarom, hogy bárki is arra
hivatkozhasson,  hogy  parlamenti  szakértőként  a  saját  és  a  klinikai  hatás  mérések alapján tudtam az
igazat, de engedtem, hogy kiirthassák a magyar népet a kálium- műtrágyákkal és a kálisóval ételsózással.  

Budapest, 2020. február. 4. 

Tejfalussy  András  méréstudományi  szakértő,  1036  Bp.  Lajos  u.  115.  III.  18.,  www.tejfalussy.com,
tudomanyos.rendőrseg.pjt@gmail.com, T.: +36 1 250 6064, + 36 20 218 1408 (néhai Bartha Béla rendőr-
főkapitány és néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája).

http://www.tejfalussy.com/
mailto:pjt@gmail.com
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Melléklet-2
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Melléklet-3

/Tejfalussy András cégbíróságon
hitelesített aláírása /



feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:info@lidl.hu

másolatot
kap:

János Horkovics-Kováts <janoshorkovicskovats@gmail.com>;
bakondigyorgy@fidesz.hu;
"Szeszák Gyula Dr." <szeszak.gyula@gmail.com>;
"Dr. Kasler Miklós miniszter" <info@emmi.gov.hu>;
"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
Euro-Ombudsman <EO@ombudsman.europa.eu>

titkos
másolat:

. . . . 

dátum:2020. febr. 4. 15:35

tárgy:
LIDL Áruházlánc vezetőséghez a káliummal mérgezett élelmiszerekről, megbízás nélküli 
kárelhárításként. Iratjel:LIDL-vezetoseg-kaliummal-mergezett-elelmiszer-200204 (Internetes 
nyílt levél)

küldő:gmail.com


