
Mit művelnek a   Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság     munkatársai  

A NÉBIH-esek szerint egészségkárosító hatású a napi 5 grammnál több konyhasót, és 4,7 grammnál 
kevesebb  káliumot  pótlás.  Szerintük  a  kálisó  állati  takarmánysó  is. Mindezeket „általánosan 
elfogadott  tudományos  irányelveknek” tüntetik fel. Kivizsgáltam  az ügyet. Az alábbiak bizonyítják, 
hogy a NÉBIH által hivatkozott   irányelve  k és   rendelete  k   zavarosak, országos egészségi kárt  okoznak:  
 

Élő ember vérében (mindig) kb. 110 a víz : konyhasó arány. Ezért ennyi a vérbe közvetlenül beadott Salsol, 
Salsola és Ringer infúziós oldatokban is. Konyhasó pótlás csökkentéssel magas vérnyomást lehet előidézni. 
Ha kevés a vérben konyhasó, a szervezet 110-es arány tartása miatt, besűrűsödik a vér. A besűrűsödött vér 
csak megnövelt nyomással tartható keringésben. Napi 3 liter vizet pótlásnál 27 gramm konyhasót kell pótolni 
az infúziós oldatokkal. A Ringer a napi 3 liter vizet és 27 gramm konyhasót pótláskor csak 0,4 gramm 
káliumot juttat be a vérbe. Élő emberek vérében harmincszor kevesebb a kálium mint a nátrium. A 
Ringerrel bejuttatott dózisarányok az élő ember testnedvei víz : nátrium : kálium : klór arányai szerintiek. 
Csak a hulláknál 1 : 1 a nátrium : kálium arány. Ezt a dózisarányt kényszerítik rá a magyarokra!!!!
Az izraeli Holt-tenger is elpusztít minden életet. A megváltozott víz : konyhasó : kálium aránya gyilkol!

 

Melléklet-1.

1/4. oldal, 2015-07-29, MEHNAM-470. melléklete. Ügyjel: nebihesekellenikozerdekubejelentes150729

www.tejfalussy.com



É  tkezésnél is   ezek     a   víz : konyhasó : kálium pótlási természetes   dózis  arányok   a  z   optimálisak:  

A növényevő állatok is beteg lesznek, ha megnövekszik a takarmány növényekkel bejutott 
kálium dózis. Az állati „nyalósókban” és az emberi étkezési sókban min. 97% a konyhasó. 

Melléklet-3a.
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Melléklet-3b.

Véleményem szerint  büntetőbíróságon  kell  tisztázni a  NÉBIH-esek  szakmai  hozzáértését  és  a  Stop  Só 
program szerinti hamis dózisokat optimálisként ajánlásuk háttér okait. Ugyanis állat- és ember irtó hatású az 
általuk népszerűsített  kálisóval műtrágyázás és élelmiszer sózás lásd melléklet-  3.   A kálisóval műtrágyázott 
növény mérgező káliumtartalmú. Tűrhetetlen, hogy étkezési sóként és takarmánysóként kálisót árusíthatnak!

Magyarországon naponta több százzal fogy a magyar lakosság létszáma. Legalább felerészben a NÉBIH által  
is  bebeszélt,  a  Ringer  szerintinél  több  száz  %-kal  nagyobb  káliumtartalmú  (és  ötöde  alá  csökkentett  
nátriumtartalmú) élelmiszerek fajirtó hatása okozza.  A csökkent nátriumtartalmú és növelt káliumtartalmú 
élelmiszerek garantált fajirtó hatását 1950 óta Nobel-díjas kutatók hatásmérései bizonyítják, lásd melléklet  -4.  

Melléklet  3.:  HATÁSMÉRÉSEKRE ALAPOZOTT SZAKVÉLEMÉNY A NÉBIH HAMIS ÁLLÍTÁSAI 
ELLEN (eszrevetel-a-nebih-sovizsgalat-hirehez150507)

Melléklet-4.:  Vérbesűrűsödés-  és  magas  vérnyomás  kialakulás  gátló  is  a  víz,  a  konyhasó  és  a  kálium 
élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása (verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029)

Annak  idején  a  FIDESZ  is  részt  vett  a  kálisóval  talaj-  és  népmérgezés  ellen  előterjesztett  parlamenti  
interpellációban.  A fenti  bizonyítékokra  is  alapozva eredetileg  én  fogalmaztam  meg.  Az  interpelláció 
előterjesztői egyetértettek a szakértői véleményemmel. Mellékes, hogy az akkor hatalmon lévő többi pártok a 
tényeket semmibe véve, lekicsinyelve, szembehazudva elutasították az MSZP és FIDESZ általi interpellációt 
(1993. dec. 8, 8253. miniszteri válasz). Az a kérdés, hogy amikor az interpellálók pártjai hatalomra kerültek, 
miért folytatták az addig ellenzett  sóreformot. Mert meghalt az interpelláló orvos Dr. Kovács Pál (MSZP)? 
Mert eltűnt  a parlamentből dr.  Pap János  (FIDESZ), a Dr. Kovács Pálhoz társult  másik interpelláló?  Az 
emberi jogokat durván sértő bűncselekmény a „Nemzeti  Stop Só programnak” elnevezett „sózási reform”. 
Akkor is ha egyesek – akadémiai szakértők hamis szakvéleményeire alapozva – egészségjavítónak hazudják.

Felteszem a kérdést: a parlamenti pártok csak addig „védik” a magyarokat, ameddig begyűjtik a hatalomra 
kerüléshez szükséges szavazatokat? Ilyen a KDNP, a Jobbik és az LMP is? Mindegyik átejti a magyarokat???
A fenti bűnözés számos további bizonyítékát s közzétettem a www.tejfalussy.com, és a jelenleg azon belül 
működő www.aquanet.fw.hu tudományos honlapokon. Utóbbit korábban „az igazság ellenfelei” eltüntették!!

Nemrég a NÉBIH rátámadt a gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-kloridot „étkezési sóként” forgalmazóra.  
Annyira  fogalom  zavaros,  ellentmondásos,  a  tényeket  semmibevevő,  ill.  a  tényeket  félremagyarázó  a 
gyógyszerkönyvi tisztaságú sóból étkezési sóvá átcsomagolt Á.G.I. „Tiszta Só”-t szabálysértőnek feltüntető 
NÉBIH közlemény, hogy szükséges lett az általam korábban végzett vizsgálat ezen eredményei közzététele.

Bízva abban, hogy az általam személyesen is  ismert  Orbán Viktor miniszterelnöknek és Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszternek fogalma sincs arról, hogy miket művelnek az alájuk rendelt NÉBIH-esek, ezt a  
bizonyíték gyűjteményt, kárelhárító közérdekű bejelentésként, megküldöm nekik, azonnali vizsgálatot kérve. 

Verőce, 2015 07. 29.  

                                 
 Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. mérnök, tudományos hatásméréstani szakértő
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