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LEX STOPSÓ
Kárelhárító közérdekű javaslatként kapta Orbán Viktor miniszterelnök, a magyarok jogos
védelmében személyesen kérve tőle a sózáskorlátozó „stop só program” és „chipsadó” azonnal
megszüntetését és az élelmiszerek káliumtartalmának haladéktalan törvényi korlátozását!
Tájékoztatásul kapták a korábbi közérdekű bejelentéseinket és feljelentéseinket elszabotáló
egészségügyért felelős Balog Zoltán miniszter, dr. Novák Katalin államtitkár és dr. Éger István
Magyar Orvosi Kamara elnök, valamint dr. Polt Péter legfőbb ügyész és az ORFK vezetősége.
Közérdekű bejelentés a magyarok tiszta nátrium-kloridhoz jutását gátló gyógyszerészek ellen:
A hazai élelmiszer törvény és az új sószabvány lehetővé tette a patkányméreg kálisóval ételízesítést.
Ezért nem volt hajlandó felvenni az 1 kg tiszta konyhasóra vonatkozó megrendelést az óbudai
AQUINCUM patika? Újra a patkányméreg kálisó „REDI Só”-t akarják árusítani a gyógyhatású
tiszta NaCl konyhasó helyett? Lásd melléklet-1. Vagy esetleg a „Star kosher tanúsítványos
BONSALT” elnevezésű kálisót? Lásd melléklet-2. E célból írta elő országos körlevelével az
országos főgyógyszerész, hogy egy magyar se pótoljon 5 grammnál több konyhasót, de 4,7
grammnál több káliumot pótoljon naponta, bármennyi vízhez, akármilyen gyorsan? Lásd: melléklet3. Nem tudják, hogy egészséges felnőtt EKG-je is eltorzul, ha több mint 2,2-3,5 gramm káliumot
eszik, iszik 24 óra alatt? Lásd melléklet-4. De attól is, ha 1 órán belül 0,8-1,6 grammnál több kálium
kerül be akárhogy, akárhonnan a vérébe? Lásd melléklet-5.
Azt hirdetik, hogy életveszélyesen mérgező a desztillált ivóvíz és a napi 5 grammnál több
konyhasó. A csakis zsidó rákbetegek gyógyítására alkalmazott SALSOL infúzióval viszont minden
liter tiszta desztillált vízzel 9 grammnyi tiszta konyhasót is bejuttatnak a vérbe. Azért ennyit, mert
ez a természetes (víz : konyhasó=110) arány a vérszérumban, lásd melléklet-6. A Ringer infúzióval
is ilyen dózis aránnyal pótolják a vizet és a konyhasót. Lásd melléklet-7. A 3 liter Ringer infúzióban
desztillált vízben oldva 27 gramm konyhasó, de csupán 0,36 gramm kálium van. Ez jó a szív
számára, lásd melléklet-8. Étkezésnél is ez az optimális dózisarány, lásd melléklet-9. Hazánkban (a
kivételezett zsidó rákbetegeken kívül) csak az élsportolók pótolhatják a szív számára optimálisan a
vizet és konyhasót? Az élsportolók részére ma is napi 15-25 gramm konyhasópótlás van előírva.
Mindenki másnak napi 5 grammnál kevesebb. Miért? Azért, hogy „a magyar nép
egészségességének” látszatát keltsék az optimális víz:konyhasó aránnyal sópótló sportolók
kiemelkedő sportteljesítményei? Figyelem elterelése a népirtásról? Törvénnyel kell korlátozni az
élelmiszerek kálisó tartalmát!
Melléklet-1: REDI SÓ; Melléklet-2: BONSALT; Melléklet-3: Főgyógyszerészi országos körlevél és
annak az OÉTI által készített hamis melléklete; Melléklet-4: A belgyógyászat alapvonalai 2,
Hyperkalaemia (MEDICINA); Melléklet-5: Az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata,
Hyperkalaemia (MEDICINA); Melléklet-6: SALSOL feliratok, Melléklet-7: Ringer feliratok;
Melléklet-8: Gyógyszerész továbbképzés, Élettani alapismeretek (melyik anyagból mennyi van a
tiszta desztillált vízben feloldva a Ringer oldatban) (MEDICINA); Melléklet-9: A neves szívsebész
akadémiai nagydoktor Prof. Papp Lajos szakvéleménye; Melléklet-10: Nobel díjasok (1950)
patkányokon és embereken elvégzett konyhasó- és kálium dózis variációs hatás mérései alapján a
nátriumhiányos és káliumtúladagoló étkezés életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatása; Melléklet-11:
INTERNETEN TERJESZTETT TÁJÉKOZTATÁS RÁKBETEGEKNEK ÉS A MÉG NEM
RÁKBETEGEKNEK.
17/1. Kód: lexstopso-170415

Melléklet-1:
Annak alapján engedélyezték a REDI sót, hogy 10 előtte egészséges emberből mind a tíznek felére
csökkentette a vizelet kiválasztását és mérgezőre fokozta a vérszéruma káliumtartalmát az OÉTI
által végeztetett klinikai dózis hatás méréseknél a vízzel együtt bejuttatott 2 és 4 grammnyi kálisó:
Lásd az OÉTI-től általam parlamenti szakértőként beszerzett alábbi konkrét mérési eredményeket:
Vizelés után fél liter vizet ivott 10 addig
egészséges felnőtt. Ezután minden órában annyit
vizeltek, amennyit csak tudtak.
Ha kálisómentes vizet ittak, akkor 5 órán belül
mind a fél litert kivizelték.
Ha vízben 2 gramm kálisó is volt, vagy ha
4 gramm, akkor csak a felét tudták kivizelni, a
kálium lecsökkentette a vizeletkiválasztást.

Vizelés után fél liter vizet
ivott 10 addig egészséges
felnőtt. Ezután minden
órában annyit vizeltek,
amennyit csak tudtak. Ha
kálisómentes vizet ittak 5
órán belül mind a fél litert
kivizelték.
A 2 gramm kálisótól nem,
de a 4 grammtól mérgezőre
nőtt a vérszérumban lévő
kálium. Tehát a 4 gramm
kálisó gyors bejuttatásával
már nem tudott lépést
tartani a veséjük kálium
eltávolító képessége
A klinikai hatás vizsgáló mérés fenti eredményéről azt hazudták, hogy a kálisóval sózás „napi 133
grammig ártalmatlan, mert a felesleget az egészséges vese könnyedén eltávolítja”. Napi 10 grammot
sózásra ajánlva konyhasó pótlóként, a gyógyszertárakban „gyógytápszerként” árusíttatták a kálisót:
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Miután az Országgyűlésben (8253. válasz, 1992. dec. 8.) a három miniszter, dr. Surján László, dr.
Gergátz Elemér és Keresztes K. Sándor szembehazudták ezeket a kálisó mérgezőségét bizonyító
hatásméréseket, azóta az Élelmiszer törvény és a Szabvány is engedi a 10-99%-ban patkányméreg
kálisót tartalmaz sókeverékek „gyógyhatású étkezési sóként” árusítását. Lásd például: REDI SÓ,
VIVEGA, Sara Lee, Horváth Rozi, Nyírtassi, Bad Ischler, Norbi Update, Bonosal, Douwe Egberst
feliratos étkezési sókat és újabban a méregdrága Star kosher tanúsítványos alábbi BONSALT-ot:
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Melléklet-2:
A

patkányméreg kálisót is „egészségjavító étkezési sóként” árusítják a Star kosher
tanúsítvánnyal:http://bioszallito.hu/Bonsalt_natrium_mentes_so-termek-2823

Bonsalt nátrium mentes só 85 g
Ár:530 Ft.
Egységár:6.24 Ft. / g
A termék jelenleg nem kapható
Fedezze fel a BONSALT só egészség javító hatását. A Bonsalt egy kiváló sópótló, amely nem
tartalmaz nátriumot. Kizárólag természetes összetevők által biztosítja s zervezet számára a sós
ízhatását.Használata javallott magasvérnyomás-ban, vesebetegségben, izületi panaszokban
szenvedők részére.
vonalkód:8437005602007

BONSALT NÁTRIUM MENTES SÓ
A szívbarát BONSALT sós ízek szabadságát nyújtja.
A termék rendelkezik a Star-K Kosher tanúsítvánnyal is.
BONSALT natrium mentes só 0,85 gr 3 db
1800 Ft „

Melléklet-3:
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NÉPIRTÁSI CÉLÚ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI ÉS FŐGYÓGYSZERÉSZI CSALÁS??
Az országos főgyógyszerész, az ÁNTSZ elképesztő hazugságait mellékelve, országosan betiltotta a kálisómentes,
gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó gyógyszertári árusítását, miután ugyanott a mérgező REDI-SÓ kálisó
étkezési sóként „gyógytápszer minősítéssel” árusítását is engedélyezték:
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Melléklet-4:
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Melléklet-5:
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Melléklet-6:

Étkezésnél is irányadó a SALSOL infúziós
oldat alkotóelemei élettanilag optimális (tiszta
víz : tiszta konyhasó = 110) dózisaránya:

A gyógyításra alkalmazott SALSOL infúzióval
minden liter tiszta víz mellé 9 grammnyi tiszta
nátrium-klorid (NaCl) konyhasót pótolnak.
Iratjel: SALSOL-optimalis-desztillaltviz-konyhaso-arany
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Melléklet-7.
A szív számára optimális Ringer infúzióban kb. harmincszor több a nátrium mint a kálium:
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Melléklet-8:
Tantétel, hogy a Ringer oldat szerinti desztillált víz és só arányok optimálisak a szívnek:

Melléklet-9:

Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról:
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
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Melléklet-10:
Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei
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
ELEKTROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK 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)
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11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
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!
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Melléklet-11:
INTERNETEN KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÁS A RÁKBETEGEK ÉS MÉG NEM
RÁKBETEGEK MENTÉSÉHEZ
A Dr. O.Z.A. Hanish által közzétett, a rákbetegségek ellen is hatásos étkezési orvosi desztillált víz
kúra pontosítása. A desztillált víz kúra magyarra fordított leírása megtalálható a www.tejfalussy.com
honlapon is, lásd: Email könyv 1.
1./ Étkezéssel is, a desztillált víz mellé annyi konyhasót, tiszta nátrium-kloridot optimális pótolni,
amennyit a SALSOL, SALSOLA, RINGER infúziós oldatok: napi 3 liter víz mellé 27 gramm
konyhasót. Ez az optimális dózisarány. Azért ennyi, mert az emberi testben, az elektromos
áramvezetést biztosító test-elektrolitokban, a testnedvekben, a vérszérumban is, ugyanilyen ( kb.
3000 : 27 = 111) a víz és a konyhasó természetes aránya.
2./ A 3 liter desztillált víz mellé egy napon belül csak 0,36 gramm káliumot szükséges a vérbe
juttatni. A RINGER oldattal is csak ennyit juttatnak be. Szájon át kb. kétszer ennyi káliumot
bejuttatás célszerű, a felszívódási vesztesség kompenzálásához. A szív számára is a Ringer oldat
összetétele a lehető legjobb. Több száz év óta így gyógyítanak vele!
3./ EKG torzulás igazolja, hogy egy felnőtt szívműködését is elrontja 2,2 vagy 3,5 grammnál több
kálium (5 vagy 8 grammnál több kálisó) szájon át 24 óra alatti bejuttatása. Lásd: Magyar – Petrányi:
A belgyógyászat alapvonalai, Hyperkalaemia (Medicina könyvkiadó, Budapest). Sokkal kevesebb,
0,8 vagy 1,6 grammnál (20 vagy 40 mval-nál) több kálium is veszélyes kálium mérgezést okozhat,
ha 1 órán belül, akárhonnan, akárhogyan bejuthat a vérbe! Lásd: Varga Péter és társai: Az intenzív
betegellátás elmélete és gyakorlata, Hyperkalaemia (Medicina Könyvkiadó, Budapest).
Aki a fentiektől nagyon eltérő dózisú vagy dózisarányú víz, konyhasó és kálium pótlást folytat ne
számítson a desztillált víz megfelelő gyógyhatására! Valószínűleg egyre betegebb lesz, elveszti a
nemiségét és lerövidül az élete.
A gyógyító hatás legegyszerűbb természeti magyarázata: az erős oldóképességű nagy tisztaságú
desztillált víz kioldja a káliumot az osztódásuk helyén még gyenge sejtfalon keresztül a rákos
sejtekből, ezáltal az osztódó sejtek mindkét felét elpusztítva. Azért tudja kioldani a káliumot, mert a
kálium koncentráció kb. 49-szer nagyobb az élő sejtekben (az intracelluláris térben), mint a sejteket
körülvevő folyadék közegben (az extracelluláris térben).
A fentiekbe ütköző ellenkező nézeteket terjesztő személyek és intézmények tudatosan vagy
tudatlanságból rákbetegség okozással és a rákbetegek tényleges gyógyulását akadályozással
foglalkoznak. Valószínűsíthető, hogy tudatosan csinálják, miután 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik
patkányoknál és embereknél konkrét (nátrium és kálium dózis variációs) hatás vizsgáló
kísérleteikkel bebizonyították, hogy a szükségesnél kevesebb konyhasó és vagy több kálium idővel
minden sejtet, szervet tönkretesz, megszünteti a stressz elleni védekezőképességet, rákbetegség
előidéző, magas vérnyomást és ivartalanodást is okozó, vagyis egyértelműen életrövidítő és fajirtó
hatású! Lásd: Technika a biológiában 8., Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája (Medicina
Könyvkiadó, Budapest). Ez lehet a válasz a következőkre.
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Szerinted mi más lehet az oka, mint a szándékos népirtás, hogy a magyarokkal elhitetik a
méregmentes tiszta desztillált ivóvíz (a SALSOL infúzió só dózisaival is) „életveszélyes
mérgezőségét” és felbiztatnak a szennyvíz tartalmú csapvíz ivására, és a Nemzeti Stop Só Program,
Menzareform, Chipsadó csalásaikkal bármennyi ivóvíz mellé napi 5 grammnál kevesebb konyhasó,
de 4,7 grammnál több kálium, bármilyen ütemben, akármilyen gyors bejuttatására biztatnak fel,
kényszerítenek? Mi más lehet a tényleges oka, hogy hazánkban a magyar lakosság körében 1950
óta nagyságrendileg nőtt azon betegségek aránya, amiket a konyhasópótlás korlátozás és a
káliumtúladagolás idézhet elő? Szerinted mi más miatt szaporodnak el ennyire hazánkban a
rákbetegségek is, ha nem azért, mert az állami szervek felbiztattak az étkezési konyhasópótlás ötöde
alá csökkentésére és a kálium többszörös túladagolására? Tudod, hogy a kemoterápiának nevezett
műveletnél a gyógyítani akart betegeket SALSOL infúzióval, másokat viszont az egészséges embert
is megölni képes mérgekkel kezelnek? Tudtad, hogy az orvosok és gyógyult betegek - állítólag a
Világfőrabbi parancsára(?) – el kell titkolják a nemzsidók elől a hatékony gyógymódot? Tudtad,
hogy a Világfőrabbival vitázó „Új medicína” szerint főként lelki problémák okozzák a rákot és
minden más betegséget is? Nem tudtad, hogy a tiszta desztillált víz megfelelő sópótlás mellett
általános gyógyhatása benne van a zsidó törvénykönyvekben? Lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap és
Baba kamma 93 b. lap. A Bibliában az is benne van, hogy a zsidók a víz- és (kenyér-) sózás
különbözőségre alapozva irtják ki az általuk elfoglalni akart területek népeit. Lásd: 2 Mózes 23/2033, V. Mózes 7/1-26. Tudtad ezeket, vagy nem tudtad?!
További, részletesebb tájékozódási lehetőség, bűnügyi bizonyítékok stb.: www.tejfalussy.com,
Videók, Email könyvek, MEHNAM rovat, Tudományos kutató képzés on-line, s az e honlapon
belül működő www.aquanet.fw.hu régi honlapon.
Ez az irat feljelentés az Európai Unióhoz, a SALSOL gyógyhatását eltitkoló és a SALSOL
szerinti dózisarányú étkezési víz- és konyhasó pótlást is mérgezőnek híresztelő valamennyi személy
és intézmény (ezek felelős vezetői) ellen, Dr. Morvai Krisztina Európa Parlamenti jogi
képviselőnknél benyújtva, az illetékes fórumhoz hivatalból továbbítását és erről visszajelzést kérve.
Verőce, 2017. 04. 15.
Jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárításként az interneten is közzéteszi: (nemes Sydo)
Tejfalussy András Béla Ferenc oknyomozó mérnök, számos nemzetközi méréstudományi
szabadalom feltalálója (Személyi szám: 1-420415-0215, an: Bartha Edit). E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, honlap: www.tejfalussy.com, telefon +36 20 218 1408.
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