Tervezet

Kód: sozasiszabalyok170613c

Tájékoztatás az intézmény valamennyi egészségfelelőse (orvos, ápoló, étel- és ital készítő) részére:
Intézményünk szakértői valamennyien egyetértenek Prof. dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár
szívsebész szakvéleményével (1), ami szerint étkezés esetén is optimálisak a Ringer infúziós oldat
víz, konyhasó, kálium dózisarányai, s nem értenek egyet a hazai Stop só, Menzareform előírásaival,
ami szerint akármennyi vízhez legfeljebb 5 gramm konyhasót (2 gramm nátriumot) és akármilyen
ütemben legalább napi 4,7 gramm káliumot kellene pótolni. Álláspontunk szerint egészségkárosító
az ételekben a nátrium káliumra, a konyhasó kálisóra kicserélése, amire egy nyilvánvalóan hibás
WHO kiadványra (2) alapozva ma egyes Európai Uniós országokban, így hazánkban is felbiztatnak.
Étkezésnél és infúziónál is irányadó az egészséges ember testnedvei, a vérszéruma szerinti
természetes víz, nátrium, kálium, klorid arány. Ezen anyagoknak a Ringer infúzióval vérbe juttatási
sebessége és -dózisai a szájon át bejuttatásuknál is optimálisak. A Ringer infúzió, lassú ütemben,
minden 1 liter desztillált vízzel 9 gramm nátrium-klorid konyhasót és 0,12 gramm káliumot juttat be
a vérbe. (Tehát pl. 3 liter vízzel 27 gramm konyhasót, de mindösszesen csak 0,36 gramm káliumot.)
Hazai klinikai kipróbálásakor, a szájon át konyhasó helyett 4 gramm kálisót vízben oldva bejuttatás
mind a tíz addig egészséges felnőttnél vese- és szívműködés rontó volt. Már 2 grammtól is a felére
csökkent a veséjük vizelet kiválasztása (3)! Máskor, a 8 db. „Kálium-retard” tablettával bejuttatott
kb. 4 gramm kálium hatból öt személynek gyomorfájást, s egyiküknek gyomorfali vérzést okozott
(4). Mégis 34. éve árusíttatják titkolva az ilyen gyakori mellékhatását bizonyító dokumentumot (5)!
De a 24 óra alatt szájon át bejuttatott 2,2 - 3,5 grammnál kálium (5 vagy 8 gramm kálisóval sózás)
is torzítja az addig egészséges felnőtt személy EKG-jét (6), s ha 1 órán belül 0,8 grammnál (20
mval-nál) vagy 1,6 grammnál (40 mval-nál) több kálium jut be a vérbe (akárhonnan), az kb. annyira
mérgező (hyperkalaemizál), mint a 24 óra alatt lassanként bejutott 11 gramm (280 mval) kálium (7).
A Ringer oldat szerinti élettanilag optimális dózisoktól és dózisarányoktól erős elérés hirtelen halált
is okozhat. az USA-ban a kálium infúziós túladagolásával szívleállítást kivégzésnél alkalmazzák. A
kisebb mértékű, de hosszabb ideig, több nemzedéken át fenntartott kálium dózis növelés nemi
torzulásokat, szaporodásképtelenséget és mindenféle immunrendszeri és életrövidítő vese-, szív-,
keringési és rák- stb. betegségeket is okoz. 1950-ben Nobel díjat is kaptak, akik ezt patkányoknál és
embereknél (nátrium és kálium dózis variációs, konkrét hatás vizsgáló etetési kísérleteik
eredményeivel egyértelműen bebizonyították (8). Szlovákiai akadémiai kutatók szerint a kálisóval
műtrágyázással növelt káliumtartalmú élelmiszer elrontja az anyatejet is, s a gazdasági állatok
szaporodó képességét is veszélyezteti (9). Mások szerint a birkák negyedik nemzedékénél annyira
leomlott a kosok spermája, hogy nem tudtak szaporodni. De pl. hazánkban is közzétették azt a hírt,
hogy a 153 spermadonornak jelentkezőből 150-nek a spermája gyermeknemzésre alkalmatlan (10)!
A SALSOL infúziós oldatban (11) csak desztillál víz és tiszta nátrium-klorid konyhasó van. A
Ringer infúzióban is ugyanez a víz és konyhasó arány: 110-szer több a víz, mint a konyhasó, vagyis
a Ringer oldat szerinti dózisarányban pótolva mind a két anyag nem betegítő, hanem egészségvédő,
gyógyító hatású, optimális a szív számára (12). Káliumra is szükség van, de csak a fent ismertetett
dózis korlátok között. Tehát nem igaz, és egészségveszélyeztető súlyos tévedés a tiszta desztillált
ivóvíz ivását és/vagy a napi 5 grammnál több konyhasó pótlását egészségkárosítónak vélelmezés.
Budapest, 2017. június ….
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Rudnyánszkiné Barta Ildikó
szakügyintéző

Melléklet-1:

Szóbeli szakvélemény:
www.tejfalussy.com, Videó: 10. Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
Melléklet-2:

Melléklet-3:

20/2. Kód: sozasiszabalyok170613c

10-ből 10 addig egészséges embernél okozott vesemérgezést, ill. szívmérgezést a 2 ill. 4 gramm
kálisót (0,88 gramm, ill. 1,76 gramm káliumot) tartalmazó REDI Só fél liter vízzel megitatása
a Pécsi Orvos Tudományi egyetemi klinikán. Ennek alapján napi 6-10 grammig ajánlva
gyógytápszerként árusíttatták a gyógyszertárakban. Star kósher tanúsítványos BONSALT
(jósó) elnevezéssel „egészségvédő étkezési sóként” jelenleg is árusítják a kálisót, lásd internet!
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Melléklet-4:
Rendőrségi nyomozás útján beszerzett (titkos) jelentés. Az első oldal egy sikertörténet, a második
pedig a tényleges hatás-mérési eredmények, ami szerint a tabletta fekély- és rák keletkeztető hatású:
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Melléklet-5:
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Melléklet-6:
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Melléklet-7:
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Melléklet-8:
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában,
„A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet.
Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti,
amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a
mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás
jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik
( zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók ).
EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN
BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN
TARTOTT
EMBEREK
ÉS
PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉRGE
HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS
KUTATÓK
VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK
(134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN
TARTOTT
ÁLLATOKBAN
(PATKÁNYOKBAN)
ÉS
EMBEREKBEN
IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET
ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK
EGYRE
SÚLYOSABB
ZAVARAI
TAPASZTALHATÓK. (168)
A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például
konkrétan a következők:
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás
alakul ki. (167)
3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart,
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
20/12. Kód: sozasiszabalyok170613c

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:
15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)
18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő
vesedaganatok jönnek létre. (169)
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg
eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)
23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakállnövekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást
okoz. (170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
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Melléklet-9:
A Pozsonyi „Új Szó” nevű lap 1988. évi IX. számában megjelent tudományos cikk, a termőtalajok
vízben oldódó kálium tartalmát a természetes 90 mg/talajkilogramm mennyiségnek a többszörösére
növelő káliumműtrágyázás növényt, állatot és embert is tönkretevő hatásáról.
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Melléklet-10:
http://www.borsonline.hu/aktualis/szornyu-baj-van-a-magyar-spermaval/107751
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Melléklet-11:

A műanyag-tasakos Salsol infúziós oldat feliratai:

SALSOL

Oldatos infúzió

250 ml

Nátrium-klorid
Hatóanyag:
9.00 mg nátrium-klorid milliliterenként
Elektrolitkoncentráció:
Na+
154 mmol/l
Cl +
154 mmol/l
Ozmolaritás:
308 mOsm/1
pH: 4,5-7,0
Segédanyag:
Injekcióhoz való víz
Parentális alkalmazás esetén kizárólag intravénásan alkalmazható!
Az orvos kezéhez!
Lásd a mellékelt tájékoztatót is.
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
A forgalombahozatali engedély jogosultja:
TEVA Gyógyszergyár Zrt., 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Figyelmeztetés:
Kizárólag tiszta oldat használható!
A megbontott oldatot félretenni és később felhasználni tilos!
A zsák épségét annak összeszorításával ellenőrizze!
Szivárgás esetén nem alkalmazható!
Sorba kötve nem alkalmazható!
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Melléklet-12:
A gyógyításra több száz év óta általánosan alkalmazott Ringer oldatban desztillált víz van és abban
a következő arányban van konyhasó és a kálum

A gyógyításra több száz év óta általánosan alkalmazott infúziós Ringer oldatban desztillált víz
és abban oldva a következő anyagok vannak:
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Kedves Rudnyánszkiné Barta Ildikó Pest Megyei Kormányhivatali szakügyintéző!

Megbízás nélküli kárelhárítás keretében mellékelten Önnek is megküldök egy tervezetet az
életveszélyes sózási- és ivóvíz csalások intézményeknél elháríttatásához. Közlöm, hogy a szokásos
szakértői díjam, lásd a mellékelt I-1077/90. sz. KTM szerződést, naponta 125 dollár, forintra
aktuálisan átszámítva. Attól az időponttól, amikor személyesen megbeszéltem Önnel az adott ügyet
(is), .

Melléklet 1: sozasiszabalyok170613c
Melléklet-2: I-1077/90._

feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.andras42@gmail.com>
címzett:barta.ildiko@pest.gov.hu
János Horkovics-Kováts <janoshorkovicskovats@gmail.com>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
másolatot kap:
János Drábik <drabikjanos@gmail.com>;
Hírháló Nemzeti <nemzetihirhalo@gmail.com>
titkos másolat:. . .
dátum:2017. június 13. 17:15
tárgy:Tervezet megküldése a sózási és ivóvíz csalások intézményi elhárításához
küldő:gmail.com
Továbbküldés-5:
A magyar nép megmentésére, segítségként Orbán Viktor miniszterelnöknek:
feladó:András Tejfalussy<tejfalussy.com@gmail.com>
címzett:"viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>
titkos
........
másolat:
dátum:2017. június 13. 17:44
Fwd: Tervezet megküldése a Pest Megyei Kormányhivatali szakügyintézőjének az
tárgy:
életveszélyes sózási csalás leállításához
küldő:gmail.com
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