
Személyes közérdekű tájékoztatás és kárelhárító közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnök részére

A  hiányos  konyhasópótlás  a  testben  életveszélyes  elektrolit  zavart  okoz,  amit  a  tudományos  szakértők
vízmérgezésnek nevezve ráfogtak a tiszta desztillált ivóvízre, s azt szennyezett vízhez keverve ajánlják inni. A
kálium túladagolás ugyancsak életveszélyes elektrolit zavart okoz, ezért az elítéltek kivégzésére is felhasználják. 

A  tudományos  akadémiai  szakértők  állítása  szerint  a  kálisóval  műtrágyázás  nélkül  kifogyna  a  hazai
termőtalajokból a kálium, az élelmiszerek kálisóval sózása nélkül pedig életveszélyesre csökken az emberekben a
kálium. Ezt talaj kálium tartalom mérésekkel és epidemiológiai (feltételezett halálozási ok) statisztikákkal kb.
1950 óta valószínűsítik, de ezekkel egyértelműen bizonyíthatatlanok voltak.

Az Európai Unió tiltja a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás veszélyeire figyelmeztetést az élelmiszer
feliratoknál. Gyermekeknél egy WHO kiadvány a konyhasó korlátlan pótlására ajánlja a kálisót (Kihasználják,
hogy természetes fehér fényben a konyhasó-kristály és a kálisó-kristály összetéveszthető kinézésű, fehér kristály.)

Az étkezésnél úgy csaltak, hogy kálisót árusítottak konyhasó helyett, majd a kálisó mérgező hatását ráfogták a
konyhasóra.  Gyógytápszerként  (REDI  Só),  gyógyhatású  anyagként  (VIVEGA),  sőt  kóser  tanúsítvánnyal is
(BONSALT) kálisót árusítanak étkezési sóként, lásd internet. A patkányméreg hatású kálisót sokkal magasabb
áron árusítják a garantáltan káliummentes (gyógyszerkönyvi tisztaságú) konyhasónál, ezzel is egészségesebbnek
tüntetve fel a kálisóval sózást a konyhasóval sózásnál. Tekintsd meg a VIVEGA és a BONSALT termékfeliratait!

A műtrágyázásnál úgy verték át a kételkedőket, hogy pirosított színű műtrágya kálisót is forgalomba hoztak,
majd a piros színű foszfát műtrágyával előidézett látványos termésnövekedést a kálisó hatásának tulajdonították.

Az emberi testnedvekben 110 az optimális víz : konyhasó arány és 30 az optimális nátrium : kálium arány. A
több száz év óta gyógyításra alkalmazott Ringer fiziológiás infúziós oldatban is, ami 3 liter vízzel 27 gramm
konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot pótol. 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók patkányokon és embereken
végzett hatás mérései szerint életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású is az étkezéssel túl kevés konyhasót
és vagy túl sok káliumot pótlás. Az érvényben lévő orvosi tankönyvek szerint 1 óra alatt bejuttatva 1 vagy 2
gramm  kálisó  is  szívmérgező.  A tudományos  akadémiai  szakértők  akármennyi  víz  mellé,  napi legfeljebb  5
gramm konyhasó, és akármilyen gyorsan, legalább 4,7 gramm kálium étkezési pótlására biztatják fel a magyart.

Az állati és emberi ürülékkel  trágyázás esetén – ahogy korábban évezredekig történt - sosem fogyna ki a kálium
a hazai termőtalajokból. Egyébként a talajainkban 2-6% kálium van. Tehát a növények részére optimális, talaj-
kilogrammonként 80 mg-nyi vízben oldható kálium a több méter mély gyökérzónából is évezredekig pótlódhat!

A konkrét dózis hatás mérések (lásd www.tejfalussy.com) viszont egyértelműen a következőket bizonyítják:

Talajtrágyaként a konyhasó és a kálisó is károsítja a növényeket. Mind a kettő látványosan csökkenti a növények
stressztűrését,  az aszálytűrését is.  A kálisó többszörösére, állatot és embert is  mérgezőre növeli az élelmiszer
növények  káliumtartalmát.  Az  élelmiszerek  konyhasóval  sózása  egészségvédő,  a  kálisóval  sózása  viszont
egészségrontó hatású. Az ezeket mérésekkel is  bebizonyítókat a kálisóval  mérgező maffia bolonddá próbálja
nyilváníttatni, lásd melléklet: MAGYARORSZÁG MAFFIAÁLLAM (EmailKonyv97-maffiaallam).

Budapest, 2016. december 15.

Oknyomozó volt parlamenti szakértőként, jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárításként is 
(Ptk.) küldi:

Cc: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vezetőjének, tőle is kérve a kálisóval műtrágyázás és sózás betiltatását!

Iratjel: OrVi161215 (közzétett nyílt levél)

http://www.tejfalussy.com/

