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MIÉRT ISZNAK MOSTANÁBAN TÚL KEVÉS VIZET A MAGYAR GYEREKEK
Válasz a magyar gyerekekkel több vizet itatni akaró egyesület megalakulásáról tájékoztató hírre

FIGYELEM!
Észrevette, hogy kevés vizet iszik? Ennek oka, hogy túl kevés sót fogyaszt!

tiszta ivóvízre van szüksége. Izzadás esetén még
többre. A legtisztább és egyben legbiztonságosabb ivóvíz a desztillált víz, mely ki is
takarítja a szervezetünket. A vízivások közben, étellel, itallal a kellő mennyiségű konyhasót, azaz
Egy felnőtt embernek LEGALÁBB napi 2-3 liter

nátrium-kloridot (NaCl-ot) is pótolni kell, valamint egy kevés káliumot is. Az élettanilag optimális só és
vízpótlás étkezés esetében is a SALSOL infúziós oldat NaCl : desztilláltvíz = 1/110
dózisarányainak felel meg. Ez a vérbe közvetlenül bejuttatható desztilláltvizes oldat egyértelműen
bizonyítja a tiszta desztilláltvíz és a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó gyógyító hatását,
s hogy a „Stop Só programként” napi max. 5 gramm NaCl pótlás bebeszélés életveszélyesen
hamis. Ugyanis minden 1 liter Salsol oldat 9 gramm NaCl konyhasót juttat be a vérbe. Például, ha egy
felnőttnek egy nap alatt 3 liter ilyen oldatot juttatnak a vérébe, akkor 3 liter nagytisztaságú
desztillált vizet + 27 gramm nagytisztaságú NaCl konyhasót táplálnak be. A RINGER infúziós oldatban
is 1/110 az NaCl : desztilláltvíz arány, de kálium is van benne. Ugyanolyan arányban, ahogy a
vérszérumban is vannak. 3 liter Ringer oldat egy nap alatt 3 liter nagytisztaságú desztillált vízben
feloldva 27 gramm nagytisztaságú NaCl konyhasót, de csak 0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe.
Orvosi egyetemi tankönyv szerint felnőttet is megmérgez, ha egy órán belül 1 vagy 2 grammnál több
kálium jut be a vérébe. Lásd Dr. Varga Péter és társai: „Az intenzív betegellátás elmélete és
gyakorlata”. (MEDICINA Könyvkiadó, Budapest, 1977., 192. oldal). A szájon át 24 óra alatt bejutó
összesen 2,2-nél vagy 3,6 grammnál több kálium is rontja a szívműködést, amit EKG-torzulás is
bizonyít. Lásd: Dr. Magyar – Dr. Petrányi: „A belgyógyászat alapvonalai 2” című tankönyvében
(MEDICINA Könyvkiadó, Budapest, 1969, 278-379. oldal). Egy felnőtt vérében 24 óra alatt összesen
kb. 0,2 gramm, max. 0,4 gramm káliumot kell pótolni (szájon át pótlásánál, a felszívódási vesztesség
miatt, időben megosztva, további kb. max. 0,4 gramm kálium szükséges) lásd: Recommended Dietary
Allowances 10th Edition. (National Academy Press, Washington, DC, 1989., 256. oldal.)
1950-ben Nobel-díjat kapott három tudományos kutató, Kendall, Reichstein, Hench, akiknek a hatásmérései bebizonyították, hogy a jelenleg Stop Só programként a magyarokra (is) ráerőszakolt
nátriumpótlás csökkentés és kálium túladagolás állatnál (patkánynál) és embernél is sejtmérgező,
idegmérgező, szív- és vesemérgező, ami gátolja a vízivást, életrövidítő, ivartalanító stb. hatású. Előre
bebizonyították, hogy néppusztulás várható a jelenlegi „Stop Só” programtól. Lásd Dr. Szabó Dezső: „A
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mellékvesekéreg fiziológiája” (MEDICINA Könyvkiadó, Budapest, „Technika a Biológiában 8”, A Biológia
aktuális problémái, 133-177. oldal). Tehát a Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programmal az
élettanilag szükséges töredékére csökkentett konyhasó pótlás következményeként isznak a magyar
gyerekek (is) túl kevés vizet. Nyomozó szakértőink a hatás mérések alapul vételével derítették ki az
élettanilag optimális korábbi nátrium- és kálium pótlás dózisarányaitól eltér(ít)és betegítő,
életrövidítő, ivartalanító, fajirtó hatását, s a helyes dózisarányok gyógyító hatásának a biokémiai
mechanizmusát. A konkrét mérési stb. bizonyítékok is megtalálhatók a
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www.tisztaso.hu honlapokon.
Ki a felelőse a Stop só programmal életrövidítésnek? Aki hitegeti a magyarokat, hogy mérgező a
tiszta desztillált ivóvíz, aki hitegeti a magyarokat, hogy mérgező a tiszta NaCl konyhasó korábbi 15-25
gramm/nap dózisa, aki hitegeti, hogy a 24 órára élettanilag ténylegesen optimális min. 0,2 gramm, max.
0,4 gramm kálium vérbe juttatásának (szájon át bejuttatásnál 0,4 grammal többnek) a tízszerese is, a
„napi legalább 4,7 gramm káliumot fogyasztás, élethosszabbító, egészségvédő, általános gyógyhatású”.
Vallási alapon diszkriminálnak? A Talmud szerint a tiszta esővizet ivás és a (NaCl-dal) fokozottan
sózás egészségvédő és gyógyhatású, de csak a zsidókat gyógyíthatják velük. A Talmud szerint a zsidók
tiszta esővizet (=desztillált vizet) igyanak, de ne engedjék a nem zsidókat is tiszta desztillált vizet
inni, lásd Talmud, Taanith 10 a. lap. A Talmud szerint a zsidók fokozottan sózzák a kenyeret (tiszta
NaCl-dal), mert a tiszta desztilláltvíz + tiszta konyhasó ”83-féle betegségükből kigyógyíthatja őket”,
lásd Talmud, Baba kamma 93 b. lap. „Német Medicinaként” egy orvos és egy főrabbi azt híresztelik,
hogy a zsidó rákbetegek 98%-át nem kemoterápiás kezeléssel meggyógyítják, de ezt a gyógymódot a
Világfőrabbi parancsára a zsidó orvosok (és így a gyógyult betegek is) el kell titkolják a nemzsidók elől.
Tudtommal a megfelelő ütemben és dózissal bejuttatott SALSOL infúzió meggyógyítja a rákbetegeket,
Az osztódáskor szétválás helyén gyengébb sejtfalon át kioldja a káliumot, s a helyére nátrium jut be. A
desztilláltvíz feloldja az így elpusztított rákos sejteket és eltávolítja a szervezetből a maradványaikat.
Magyar Barátainkhoz a "minden magyar segítsen minden magyarnak" elv és a népirtókat feljelentési
kötelezettség alapján, megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel (Ptk.) keretében, "jogos védelemként" is
megküldöm ezt a magyar nemzet védelmi közérdekű információt. Magyar Hírlevelekkel terjesztésre is.
Bejelentés: Jelen irattal kérem a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy derítse ki, kik azok a
tudományos fokozattal rendelkező szakértők, akik bebeszélik a hazai orvosoknak, gyógyszerészeknek,
természetgyógyászoknak, hogy hitessék el a magyarokkal, hogy „életveszélyes méreg” a tiszta
desztillált ivóvíz, és életveszélyes méreg a napi 5 grammnál több konyhasó, s hogy naponta legalább 4,7
gramm káliumot pótoljanak az élelmiszerekkel, az „életveszélyes káliumhiány elkerüléséhez”, és hogy
haladéktalanul jelentse is fel őket! Ugyanis hivatali kötelezettsége is, hogy feljelentse őket.
Verőce, 2015. 02. 26. Magyar tisztelettel:
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (2621 Verőce, Lugosi u 71., 1-420415-0215, an: Bartha Edit) okl.
villamosmérnök, méréstudományi szakértő, az Antiszemétizmus Mozgalom megalapítója, aki a korábbi
parlamenti szakértői megbízásainak a kötelező folytatásaként, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként
is minden lehetséges fórumon feljelenti a zsidó és nemzsidó népirtókat. www.tejfalussy.com,

magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408

Nyilvános nemzetközi kárelhárítási közérdekű bejelentésként kézhez kapja: Lovász László MTA elnök
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Lovász László MTA elnökhöz, nyilvános nemzetközi kárelhárítási közérdekű bejelentésként benyújtva:
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