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Ügykód: segitsegkeresazrtlklubtvolnyiltlevel141218

Tárgy: Segítség kérés az RTL Klub-tól a mérgező kálisóval és azzal kevert konyhasóval műtrágyáztatással és
ételsózatással mérgeztetés hatásai és azok mérési bizonyítékai nálunk és külföldön is közismertté tételéhez,
NYÍLT LEVÉL. Email: rtlklub.hu@rtlklub.hu
Tisztelt RTL Klub Tv Szerkesztőség!
Érdeklődöm, hogy utána tudnának-e nyomozni, hogy a CBA-kban miért nincs, egyik CBA-ban sem (kivéve
a Verőceit) megbízhatóan kálisómentes gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó? Ugyanis az állatokat és
embereket is mérgezi a konyhasó helyett kálisóval sózás. Jó lenne kideríteni, hogy indítottak-e
büntetőeljárást a nyírtassi sócsomagoló cég vezetői ellen, akik kálisót árusítottak étkezési sóként, azt állítva,
hogy a kálisó takarmánysóként is megengedett veszélytelen ételízesítő anyag.
Közérdekből is kérem, hogy segítsenek. Ugyanis a konyhasó helyett kálisóval sózás vagy a konyhasóba
kevert kálisó, az ezekkel abnormálisra csökkentett nátriumpótlás és/vagy abnormálisra növelt káliumbevitel
egészségkárosító, életrövidítő, izomgyengítő, elbutító és ivartalanító hatású. Nobel-díjas kutatók mellékelt
mérési eredményei is bizonyítják. Élettani szempontból, étkezés esetén is a fiziológiás sóoldatok (Ringer,
Salsol, Salsola) szerinti dózisarányok optimálisak. Például a Ringer oldat dózisarányai: a Víz : NaCl = 110, a
nátrium : kálium = 30. Tehát pl. 3 liter Ringer oldattal kb. 3 liter desztillált vizet, 27 gramm NaCl konyhasót
és 0,9 gramm KCl-t (0,4 gramm káliumot) juttatnak be 24 óra alatt. Emellett, az orvosi tankönyvek szerint
már 2,4 vagy 3,6 grammnál több kálium egy nap alatt szájon át bejuttatása is torzítja az EKG-t, vagyis rontja
a szívműködést. Továbbá, ha a vérbe egy óra alatt bárhonnan 0,8 vagy 1,6 grammnál több kálium jut be, az is
veszedelmes. Tehát nem csak a napi maximális kálium dózist kellett volna előírni, hanem az egy órán belülit
is. Mindezek ellenére, vagy éppen ezért (?), amerikai mintára hazánkban is, de más Európai Uniós
országokban is, tudtommal Németországban is, bármilyen mennyiségű napi vízpótlás esetén újabban
legfeljebb 5 gramm vagy még kevesebb konyhasó pótlást, s legalább 4,7 gramm vagy még több kálium
pótlást kényszerítenek rá a többségi lakosságra, mintha ez volna az optimális élettani szükséglet. Ez nem
biológiai fegyverrel népirtás?
Részemről kb. 1970 óta tudományos hatás mérési módszerek fejlesztésével foglalkozom. E téren számos
nemzetközi szabadalmat is elértem. A szabadalmaim szerint mérések azt is (mindenhol) bizonyítják, hogy a
termőtalajok kálisóval műtrágyázása sokszorosra fokozza az aszálykárt. Sőt, egy szlovák akadémiai kutató
szerint a kálisóval műtrágyázás is mérgezőre növeli az állatok és emberek növényi élelmei kálium tartalmát !
Ezért kérem Önöket is arra, hogy segítsenek nekünk ezeket a közérdekű mérési információkat a magyar és
külföldi lakosság tudomására hozni. A KAPU c. folyóirat e havi számában is megjelent egy Orbán Viktor
miniszterelnök úrhoz címzett közérdekű bejelentésem, ebben a témában. Eddig még nem válaszolt. Például
megkérdezhetnék őt, hogy miért nem válaszolt a törvényes 30 nap határidőben, s hogy mit tervez az ügyben!
Büntetőjogi felelősségem tudatában felelősséggel kijelentem, hogy népirtásban bűnsegédkezik, aki tudja
ezeket, módjában lenne nyilvánosság elé terjeszteni, de segít titkolni a káliumtúladagolás és a nátriumhiány
egészségkárosító hatásait. Ezért szorgalmazom, hogy egyre több hazai és külföldi média foglalkozzék vele.
Melléklet: Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag
optimális (fiziológiás) dózissal pótlása. (Iratjel: verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029.)
Válaszukat kérve, tisztelettel: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi
szakértő feltaláló (2621 Verőce, Lugosi u. 71., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408)
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