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Kiegészítő közérdekű bejelentés, mb.-nélküli kárelhárításként, Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez
Csak a víz, csak a konyhasó, csak a kálium pótlás elrontott dózis arányaival is kiirthatók a magyarok:
A sejtjeink életterét biztosító testfolyadékainkban van egy áramvezetés biztosító (elektrolit) folyadék. Csak
vízből, nátrium, kálium és klorid ionokból áll. Akkor működik jól, ha 110 a víz : nátrium-klorid arány, és 30
a nátrium : kálium arány. Mivel ezeket az anyagokat a szervezet testfolyadékai kb. ezek szerinti arányban
veszítik (széklet, vizelet, izzadás), pótolni is ilyen arányban kell. A gyógyításra sikeresen alkalmazott
infúziós sóoldatok ezeket az anyagokat ugyanilyen („élettanilag optimális”) arányok szerinti dózisokkal
juttatják be a vérbe. Lásd a Ringer, Salsol, Salsola infúziós oldatok összetételét. Például a szívműködéshez
optimális összetételű Ringer infúziós oldat 3 liter tiszta desztillált vizet és abban feloldva 27 gramm NaCl
konyhasót és 0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe, miután egy felnőttnek ezekből az anyagokból kb. ennyi a
napi tényleges szükséglete. Nem véletlen, hogy az élő tengerekben is kb. 30 a nátrium és kálium optimális
aránya. Ugyanis elpusztítja az élőlényeket, ha ehhez képest durván megváltozik a víz, nátrium kálium, klór
arány. Az Izraeli Holt tenger esetén ez történt, s emiatt a vizéből inni kezdő valamennyi élőlényt elpusztítja.
Egészséges felnőtt ember vese- és szívműködését veszélyesen elrontja, ha bárhonnan, bárhogyan 1 órán belül
2 grammnál több kálium jut a vérébe, vagy 24 órán belül fokozatosan 11 grammnál több jut be. Egészséges
felnőtt vérébe csak 0,2 és 0,4 gramm közötti káliummennyiséget szükség bejuttatni 24 óra alatt. 1950-ben
Nobel díjjal jutalmazták azt a három kutatót, akik állatokon, patkányokon és embereket végzett nátrium és
kálium dózis variációs etetési kísérletekkel, vagyis konkrét élettani hatás-mérésekkel egyértelműen
bebizonyították, hogy mind a hiányos nátriumpótlás, mind a káliumtúladagolás vese-, szív- és keringésrontó,
magas-vérnyomás előidéző, daganatkeltő, idegmérgező, hülyítő, izomgyengítő s ráadásul nemi jelleg torzító,
buzisító, pszeudohermafroditizmus, meddőség okozó, azaz életrövidítő és szaporodás gátló gyilkoló hatású!
Ezt tudva, az illetékes szakminiszterek utasítására, az Országos Tisztifőorvos és az Országos Főgyógyszerész
az Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet, s az USA, a WHO és a Magyar Tudományos
Akadémia szakbizottságai fentiekkel ellentétes (teljesen hamis) állásfoglalásaira hivatkozva, STOP SÓ,
„Nemzeti Sócsökkentési Programként”, akármennyi vizet pótlásnál (!) napi max. 2 gramm nátrium (5 gramm
konyhasó) és napi legalább 4,7 gramm kálium pótlást írt elő (akármilyen gyors káliumbevitellel). Például a
Természetgyógyász Magazin a Béres Rt. Egészségtár boltjai által is árusított mérgező KCl káliumklorid
tiszta kálisót (az interneten „bio kóserként” hirdetik), a BonSalt „jósót” reklámozza. Előtte a gyógyszertárak
a 98%-ban kálisóból álló Redi Sót is árusították, előbb receptre, később recept nélkül is, az NaCl étkezési
konyhasó helyettesítőjeként. Vagyis az élettanilag optimális természetes nátrium : kálium dózisarány 30
helyett, a nátrium : kálium 1/3 dózisarányt (a tízezer %-os Na : K aránytorzítást!) kényszerítik rá a
bennszülött magyarokra. Közben akadályozzák a szennyvizek bevezetésével szennyezett folyók vizéből csak
homok-kavics szűrőkkel és klórozással előállított ivóvíz átpárlással megtisztítását is. A homok-kavics szűrő
és a klórozás sem képes hatástalanítani a növényvédő mérgeket és a fertőző vírusokat! Az ÁNTSZ honlapja
szerint a tiszta desztillált víz „életveszélyes méreg”, a Talmud szerint a tiszta desztillált víz a legjobb ivóvíz...
MEGÖL a növelt káliumtartalmú és vagy a konyhasóhiányos étel. De megölhet a vírusos, mérgezett
ivóvíz is. A helyünkre pályázók ezért beszélnek rá a konyhasóhiányos és káliumdúsított élelmiszerekre,
és ezért riasztanak el a gyógyhatású tiszta desztillált ivóvíztől, amiben biztos nincsen se vírus se méreg.
Fentről vezérelt tervszerű mértékű (zsidó?) népirtás, hogy az 50-es évektől kezdve egyre kevesebb konyhasót
és egyre több káliumot tartalmaznak a bennszülötteknek árusított élelmiszerek. Ez az eltitkolt fő oka, hogy
azóta nagyságrendileg megsokszorozódott a Nobel-díjasok által előjelzett betegségek gyakorisága. Az idézett
természeti és méréstani bizonyítékok megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapomon (92. email könyv).
Miniszterelnök Úr! Miért akadályozza, hogy a Stop Só Programmal a magyar bennszülötteket halálra
mérgeztető, korrupt hazaáruló tömeggyilkos köztársasági elnököket, miniszterelnököket, akadémikusokat,
minisztereket és ügyészeket a hazai és/vagy a nemzetközi bíróság életfogytig börtönbe zárja? Kínában a Stop
Só Programnál kisebb egészségi kárt okozó élelmiszer mérgezés felelőseit is kivégeztették. Kérem válaszát!
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