Védekezzetek az ivartalanítás ellen, nemzeti önvédelmi felhívás, általános terjesztésre!
A hazai „Nemzeti Stop Só Program”, a felnőttek részére, akármennyi víz mellé, bármilyen gyorsan, minden
nap, 5 grammnál kevesebb konyhasó (2 grammnál kevesebb nátrium) és 4,7 grammnál több kálium étkezési
pótlását írja elő. Ezeket az anyagokat a gyermekeknél is ilyen dózisarányban pótoltatják az óvodai és iskolai
étkezésnél. A korábbi ötöde alá csökkentik a magyarok élelmiszerei átlagos nátriumtartalmát és tízszeres fölé
növelik a káliumtartalmát. Elrendelői azt ígérik, hogy „megelőzi az időskori magas vérnyomás miatti halált”.
Tényleg megelőzik. Életrövidítéssel is megelőzhető az időskori magas vérnyomás. 1950-ben Nobel-díjat
kaptak a kutatók, akiknek a patkányokon és embereken folytatott kísérletei konkrét dózis-hatás-mérései
szerint a konyhasót hiányosan pótló, s a káliumot túladagoló étkezés is vérnyomásnövelő, keringésrontó,
vese- és szívmérgező, daganatkeltő, idegbetegség és izomgyengeség okozó és ivartalanító hatású, tehát
életrövidítő és fajirtó hatású. Más kutatók szerint, a hímbirkák negyedik nemzedékének annyira leromlott a
spermája, ha kálisóval műtrágyázással megnövelték a legelt növények káliumtartalmát, hogy nem tudták
megtermékenyíteni a nőstényeket. Nemrég egy hazai spermabank a 153 spermadonornak jelentkező magyar
férfi közül csak 3-nak a spermáját minősítette megtermékenyítéshez alkalmasnak. Logikus, miután kb. 1960
óta a mérgező kálisóval műtrágyáztatott növények és kb. 1980 óta a mérgező kálisóval „sózott”, „csökkentett
konyhasó tartalmú” élelmiszerek fogyasztására kényszerítik a magyarokat, vagyis ma már a 3. nemzedéket.
A hosszú ideje sikeresen alkalmazott Ringer infúziós oldatban, amit gyógyhatású anyagként közvetlenül a
vérbe juttatnak be, a testnedvek szerinti a víz, a konyhasó és a kálium (az úgynevezett vér elektrolit alkotó
anyagok) dózisaránya. Például 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és 0,4 gramm káliumot juttatnak
be vele. Étkezésnél is ez a legjobb, de az étkezési só csomagolására ráírását is kifogásolta hazánkban az ún.
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Akik nem szeretnék, hogy leszármazottaik hiányában az idemigráltatottaké legyen mindenük, intézzék el,
hogy a gyerekeknél is legyen gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid konyhasó és kellően sózzák az ételt,
kerülve a kálisóval műtrágyázott növények és az egyéb kálisóval mérgezett ételek és italok fogyasztását! A
fenti tudományos méréseket tartalmazó dokumentumok is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapon!
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