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Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

Segíthetnének tájékoztatni a magyar lakosságot, hogy a nemzőképesség vesztésének a hazánkban újabban
Stop só és Menzareform programnak elnevezett élelmiszer rontás a legvalószínűbb, tényleges, legfőbb oka:

Már 2 gramm vízben oldott kálisóval  0,88 gramm káliumot éhgyomorra ivás is 50%-osra csökkentette a
vizeletkiválasztást. A 4 gramm (REDI Só) kálisóval 1,76 gramm káliumot ivás pedig már a szívműködést is
veszélyeztette, a hazai egészségügyi szervezet (OÉTI) által végeztetett klinikai hatásellenőrző mérések során.

Az egyik orvosi tankönyv szerint 20 vagy 40 mval (0,8 vagy 1,6 gramm) káliumnál több egy óra alatt vérbe
jutása már szívműködés veszélyeztető. Egy napon belül elosztva bejuttatva a  11 gramm vagy több kálium
életveszélyes. Egy másik orvosi tankönyv szerint, az addig egészséges felnőttnél a szájon át bejuttatott napi 5
-8 gramm kálisó (a benne lévő 2,2 -3,6 gramm kálium) is már EKG torzulást okoz. (Lásd a honlapjaimon!) 

Ehhez képest legalább 4,7 gramm káliumnak egy napon belüli akármilyen gyorsan vérbejuttatását írja elő az
említett kormány program, s csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni. Ostobaságból vagy népirtási céllal.

A szív számára a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózisok vérbe juttatása a legjobb. Ez
például napi 3 liter desztillált víz mellett, 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm káliumnak a vérbe bejuttatása.

A nemzőképtelenné torzulás tényleges legfőbb (elködösített, eltitkolt) oka a káliummal műtrágyázással és
kálisóval ételsózással növelt káliumtartalmú élelmiszer. A túladagolt kálium sejtmérgező hatását a nátrium-
klorid  konyhasó  fogyasztás  korlátozásával  fokozzák.  Nobel díjat  kaptak  1950-ben,  akik  biológiai  hatás
mérésekkel  bebizonyították.  Állatkísérletben,  a  káliummal  is  műtrágyázott  legelőn  nemzőképtelen  lett  a
birka kosok 4. nemzedéke. Embereknél a nemzőképtelen 4. nemzedék létrejöttéhez kb. 4  x 25 = 100 év kell!

Hazánkban 1950 óta egyik termőtalajon sem volt hasznos a káliummal műtrágyázás. Növelte az aszálykárt és
akadályozta a nitrogén és foszfor hasznosulást, mialatt mérgezővé tette az állatok és emberek élelmiszereit is.

Magyarországon kosher étkezési sóként is kálisót árusíthatnak,  BONSALT (jósó) elnevezéssel. Ezzel és a
tiszta konyhasónál sokkal magasabb árával azt a hamis látszatot keltve, hogy sokkal egészségesebb a tiszta
NaCl konyhasónál. A „kosher” izrael állami élelmiszerbiztonsági tanúsítvány! A konkrét bizonyítékokat
közzétettem a honlapjaimon, a www.tejfalussy.com honlapon, s azon belül megnyitható korábbi honlapokon.

Az Izraeli Haarec lap a nemzőképesség csökkenési statisztikák lejtmenetéből arra a következtetésre jutott,
hogy a „nyugati férfiak” 2050 után nem lesznek nemzőképesek, s előadták, hogy még keresik az okát. Nem
kell keresni. Azokban az országok csökkent, csökken a nemzőképesség, amelyeket kb. 1950 óta káliummal is
műtrágyáztak.  Kína és az iszlám országok nem, ill. alig műtrágyáztak a káliummal, az általuk használt
nitrogén és foszfor műtrágya mennyiségekhez képest. A kóser étkezésű izraelieket sem mérgezhették vele!

Budapest, 2018. 11. 18.

Tisztelettel:

Tejfalussy András okl. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő
 (1-420415-0215. an: Bartha Edit), 1036 Bp. Lajos u. 115.,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, 
+ 36 1 250 6064, +36 20 218 1408
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