
Az M1 Tv-ben Novák Katalin államtitkár által ma reggel előadottakra 
vonatkozó helyreigazítás kérés

Novák Katalin államtitkár annak ellenére, vagy talán épp azért (?), mert f. hó 23-án átadtam 
a minisztériumi iktatóban a szakértői bizonyított kifogásaimat a „Nemzeti Stop só Program és 
Menzareform” címmel elhíresült ügyben, ma tovább népszerűsítette ezeket a programjaikat. 

Kérem, hogy az M1 t. Szerkesztősége tegye közzé a Novák Katalin által elmondottak ügyében, 
hogy mérésekkel bebizonyított egészségrontás a „Nemzeti Stop Só Program és Menzareform”,
és be is mutatok néhány konkrét méréstani bizonyítékot az általa előadottakkal kapcsolatban:

Balog Zoltán egészségügyért felelős miniszter és elődei és államtitkáraik „Stop só” programként 
elrendelték, hogy konyhasó helyett kálisóval sózzanak a magyarok, ill. a magyar menzákon előírták 
a napi legfeljebb  2 gramm nátrium (5 gramm konyhasó) és legalább  4,7  gramm kálium pótlást. 
Miközben a testnedvekben  110 a víz:konyhasó arány és  30 a nátrium:kálium arány. Az emberek 
több  ezer  éve  ilyen  dózisarányokkal  pótolták  ezeket  a  „vérelektrolit)  komponeseket.  A  Ringer 
infúzióban ma is ilyen dózis arányban vannak ezek az anyagok. 

 1.

Valójában étkezésnél is a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózis az optimális:

A  Stop só rendelet egy Lewish Dahl nevű kutató mérési csalásán alapul és egy hamis WHO 
irányelven, amiben javasolják a gyermekeknél konyhasó helyett 100%-ban kálisóval sózást is: 
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2/a.

Csupán az emberek kb. 1/6-ánál csökkent a vérnyomás miután csökkentették a konyhasó 
pótlást. Lehet, hogy nem is emiatt csökkent, hanem egyidejű más hatások következtében!
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2/b.
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3.

Hogyan fogják később a magyarok ostobaságának feltüntetni a nép kipusztulást:

A média először hamis és igaz információkat együtt terjeszt. Utána elhagyják az igazat, és csak a 
hamisat  terjesztik.  Ezzel  alapozzák  meg,  hogy  az  utókor  előtt  az  „áldozatok  ostobaságának” 
tüntethessék fel sócsere miatti magyar pusztulást. Például egy „Tápanyagtáblázatok” című könyv 
egyik fejezetében leírják, hogy egy ember 18 gramm konyhasót veszít naponta, ha munkavégzéstől 
vagy  sportolástól  izzad.  Ezután  van  egy  táblázat,  hogy  a  sportoló  15  és  25  gramm  körüli 
mennyiségű konyhasót pótoljon naponta. Később pedig, egy másik táblázatban egy felnőtt részére 
napi 5 gramm konyhasó (2 gramm nátrium) pótlását ajánlják optimálisként. A hazai kormányok 
Stop Só Menzaprogramja csak az utóbbi hamis táblázatra van alapozva, amiben az optimálisként 
ajánlott napi 3,5 gramm káliumdózis is hamis, de még annál is hamisabb a Stop só program napi 4,7 
gramm káliumdózisa. 

3/a.
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3/b.

Ahhoz képest teszik ezeket,  hogy az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók konkrét 
hatás-vizsgáló-mérései  szerint betegítő, életrövidítő és ivartalanító,  fajirtó hatású a 
Nemzeti Stop Só- és MENZAPROGRAMMAL (a Ringer-oldat szerinti optimálishoz 
képest)  ötödére  csökkentett  nátriumdózis  és  tízszeresre  növelt  káliumdózis  (és 
nátriumpótlás csökkentése következtében csökkent vízpótlás).  Ezt úgy publikálták, 
több mint 60 tudományos publikációra is hivatkozással, olyan tudományos címekkel, 
hogy a fizikusok felvásárolták, s a hazai orvosok többségének elkerülte a figyelmét:
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3/c.

Azt  is  úgy publikálták,  hogy csak  kevesen  láthatták,  hogy a  11  gramm/24óra  (280  mval/nap) 
káliumdózis  ugyanannyira  (hyperkalaemizaló)  veszedelmes  méreg,  mint  a  0,8  gramm/óra  (20 
mval/óra) káliumdózis vagyis, hogy a Nemzeti Stop Só- és MENZAPROGRAM-ként előírt napi 
4,7 gramm káliumdózis oldatban,  éhgyomorra 1 óra alatt  bejuttatása akár  halált  is  okozhat egy 
kiizzadt, konyhasó hiányosan táplálkozó embernél, gyereknél: 
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3/d.

Például annak, aki nagyon kiizzadt és ezután éhgyomorra ivott 3 liter vagy több CocaColá-val 
oltja a szomját, a vérébe egy órán belül bejuttatott 4,5 gramm vagy több káliumtól leállhat a 
szíve. Akik viszont tudják a kálium mérgező hatását, de mások előtt titkolni akarják, azok 
ilyenkor tiszta konyhasóval sóznak és mellé tiszta vizet vagy Pepsi-Colát isznak, mivel a Pepsi 
Cola-ban – lásd a fenti táblázatban – csak kb. nyolcadannyi a kálium, mint a Coca-Cola-ban.

4.

Közismert orvosi egyetemi tankönyvi tantétel az is, hogy a 24 óra alatt 3,6 grammnál több kálium, 
vagyis a 8 grammnál több kálisó bejuttatása is torzítja az EKG-t, elrontva a szívműködést. Ezt is 
semmibe veszi a Nemzeti Stop Só- és MENZAPROGRAM előírói, akik napi legalább 4,7 gramm 
vagy több kálium – bármilyen gyors – elfogyasztására biztatják fel a magyarokat: 
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5.

Az OÉTI által végeztetett ellenőrző mérés során mindenki megmérgeződött, amikor 
tiszta konyhasó helyett napi 2 vagy 4 gramm kálisóval „sózták” az ételüket. A fél liter 
vízzel egyszerre megivott 4 gramm kálisótól az előtte egészséges 10 emberből mind a 
tíznek legalább 5 órán át felére csökkent a vizelet kiválasztása ill. az ivás után kb. fél 
órával, kb. 1 órán keresztül az 5 mmol/liter mérgezési küszöb fölé nőtt a vérszérum 
kálium tartalma. Egy másik kísérletben pedig, már az első héten, az eredetileg enyhe 
veseléziós 4 személy közül 3-nak ledált a veséje (extrém káliummérgezés). Ezt az 
„eredményt”  használták  fel  arra,  hogy  konyhasó  helyett,  egy  miniszteri  rendelet 
segítségével, forgalomba hozzák a kálisót is „étkezési sóként”, a kálisót az étkezési 
célra használt valamennyi sóban tiltó MSZ-01-10007/82. magyar szabvány ellenére.

NYILVÁNVALÓ,  HOGY  NÉPIRTÓ  KÖZVESZÉLYES  TERRORISTÁK,  AKIK  A  
TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVIZET MÉRGEZŐNEK, A RINGER INFÚZIÓS OLDAT 
SZERINTI  ÉLETTANILAG  OPTIMÁLIS  110-ES  DESZTILLÁLTVÍZ:KONYHASÓ  
DÓZISARÁNYT ÉS A  30-AS NÁTRIUM:KÁLIUM=30 DÓZISARÁNYT ÉTKEZÉSI  
ALKALMAZÁSA ESETÉN EGÉSZSÉGRE ÁRTALMASNAK BESZÉLIK BE, ÉS VAGY  
FELBÍZTATNAK A STOP SÓ PROGRAM ÉS MENZAREFORM SZERINTI  0,43-AS 
MÉRGEZŐ NÁTRIUM:KÁLIUM DÓZISARÁNY ÉTKEZÉSNÉL ALKALMAZÁSÁRA.

Budapest, 2015. november 26. 

Tejfalussy András tudományos szakértő
(www.tejfalussy.com, +36 20218 1408)
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TÚLÉLÉSI STRATÉGIA
CÉL: TERMÉSZETES MÓDON VALÓ SZAPORODÓKÉPESSÉG MEGŐRZÉS,

 BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULÁS, EGÉSZSÉGESEN MARADÁS 

Túlélési étkezési technika: vérelektrolit optimalizálás (VEOP)

1. Nagytisztaságú desztillált víz ivóvízként és ételkészítéshez is mindig, mindenhol használata.

2. Nagytisztaságú konyhasóval, vízpótlás-arányos sózás: naponta 15, 25 gramm konyhasó kell.

3. Optimális káliumpótlás: óránként 0,6 grammnál kevesebb, napi 0,6 grammtól 2,2 grammig.

 A Ringer-infúzió vérelektrolit szerinti víz:konyhasó:kálium=99:0,9:0,03 dózisaránya étkezésnél is 
optimális. Ezek a dózisarányok és dózishatárok egy egészséges 70 kg súlyú felnőttre vonatkoznak. 

Nobel díjas kutatók mérései bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító a napi 2 gramm
 nátriumot és 4,7 gramm káliumot pótoltató „Nemzeti Stop Só Menzaprogram”, tehát a „sózás
reformként” elrendelt nátrium:kálium=0,43 új dózisarány, a nátrium helyett kálium pótoltatás.

Lásd www.tejfalussy.com   honlap  : Email könyv 1. (VEOP), - 95., MEHNAM, Videók)!

Budapest, 2015. november 22. Tejfalussy András tudományos szakértő (www.tejfalussy.com)
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(Szórólap, változtatás nélkül terjesztésre, Iratjele: egeszsegharomalapfeltetele090331e)
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T. Címzettekhez, a média-helyreigazítás kezdeményező tegnapi ügyirat szövegpontosítással újra megküldése (melléklet)
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