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ESÉLYTELEN A MAGYAROK MEGMARADÁSA A NEMZETI STOP SÓ PROGRAM MIATT
Nem hidd el, hogy az infúziók alapját képező tiszta desztillált víz életveszélyesen mérgez. A zsidók
legjobb ivóvize a tiszta esővíz, a tiszta desztillált víz (lásd Talmud, Taanith 10 a. lap), ami megfelelő
sózás mellett általános gyógyító hatású (lásd Talmud, baba kamma 93 b. lap). Ráfogták a
csökkentett konyhasópótlással okozott elektrolitzavart a tiszta vízre (a figyelmünk eltereléséhez)!
A Népszabadság mellékelt cikke (lásd melléklet-1) jellemző példa arra, hogy egyszer-egyszer meg
lehet írni az igazságot is, ha azt előtte és utána is folyamatosan szembehazudják. A cikk világosan
dokumentálja, hogy csak a megkérdezett emberek egyhatoda mondta, hogy csökkent a vérnyomása
a konyhasóval sózás, vagyis a nátriumpótlás csökkentése óta. A többieknek, az öthatoduknak, a
konyhasó pótlás csökkentéstől nőtt vagy nem változott a vérnyomása. Egyhatoduknál a statisztikai
felmérés során regisztrált vérnyomás csökkenés egyidejű, egyéb hatások következménye is lehetett!
Mérési bizonytalanság szintű a vérnyomás csökkentési százalék, amit a konyhasópótlás csökkentése
eredményeként ígérnek. Mérd meg egymás után néhányszor a vérnyomásod és látni fogod, így van!
Tudd, hogy 1950-ben Nobel díjjal jutalmaztak 3 kutatót, akik patkányoknál és embereknél is, hatás
mérésekkel bebizonyították, hogy az ételekkel, italokkal nátrium pótlás csökkentése és a kálium
pótlás növelése is vérbesűrítő, magas vérnyomás előidéző, vese- és szívmérgező, idegműködés és
izomműködés tönkretevő, nemi jelleg eltorzító, ivartalanító, vagyis fajirtó hatású (lásd melléklet-2)!
Az egészséges ember testnedveiben 110-szer több a víz mint a konyhasó (nátrium-klorid) és 30-szor
több a nátrium mint a kálium. Ebben az arányban pótolják a Ringer oldatnak nevezett infúzióval, és
korábban az étkezéssel is ilyen arányra törekedve pótoltuk. Az emberek étkezéssel is, több ezer év
óta, ugyanígy, napi 3 liter vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot igyekeztek pótolni,
(lásd melléklet-3 és melléklet-4)! Már 1-2 gramm kálium egy óra alatt vérbejutása is szívmérgező!!!
Az a kérdés, hogy lehet-e annyira ostoba egy ember, hogy elhiszi az emberi testben működő vízből,
nátriumból és kloridból és káliumból összetett elektrolitról, hogy az egészséges ember testében lévő
optimálishoz képest, az infúzióval vagy szájon át bejuttatott víz és konyhasó arányának ötszörösre,
és a kálium: nátrium arányának a tízszeresre növelése is egészség javító hatású, vagy csak úgy tesz
mintha elhinné azért, hogy a többiek azt hihessék ő elhiszi, s önmagukat mérgezzék, kipusztuljanak!
Ehhez képest kb. 1950 óta arra hivatkozva, hogy majd „csökkenti a magas vérnyomásos betegek
arányát”, felbiztatnak minket, hogy naponta 5 grammnál kevesebb konyhasót és 4,7 grammnál több
káliumot pótoljuk, akármennyi víz mellé, akármilyen gyorsan. A gyorsabb kálium bejuttatás sokkal
mérgezőbb! Előírták a vérelektrolit víz : konyhasó arányától és nátrium : kálium arányától több ezer
százalékkal (!) eltérő dózisarányokat. Lásd az interneten a „Nemzeti Stop só Program”-jukat!
Egyedüli védekezési módszer a tiszta sóval helyesen sózás és ivóvíz desztillálás (lásd melléklet-5)!
Létezik egy 100 éves terv a magyarok kipusztításra és a helyünkre betelepülésre (lásd melléklet-6)!
Verőce, 2016. december 30.
Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltalálói
www.tejfalussy.com
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NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában,
„A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek
alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreghormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás
emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)
EZEK A NEMZETKÖZI
TUDOMÁNYOS
PUBLIKÁCIÓK
EGYBEHANGZÓAN
BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT
EMBEREK
ÉS
PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉREG
HORMONTERMELÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS
VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLITHÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)
Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például
konkrétan a következők:
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás
alakul ki. (167)
3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
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13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségtünetei
15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)
18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő
vesedaganatok jönnek létre. (169)
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)
23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakállnövekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást
okoz. (170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a
két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum
szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő
étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a
magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja,
de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni,
ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni,
ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)
Verőce, 2008. június 30.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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Desztillált vízben oldva az alábbi konyhasó és kálium mennyiség van az infúziós Ringer oldatban:
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Lásd: Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
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