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 A „webbeteg”-et a magyarokat irtásban bűnsegédkező gyógyszerész és/vagy orvos szerkeszti?

  Mellékelt írásukban azzal gyilkolják a magyarokat, hogy felbiztatnak arra, hogy napi legalább 4,7 
gramm kálium bármilyen gyorsan elfogyasztása szükséges. Tudatosan gyilkolnak, miután tudhatják, 
hogy egészséges felnőttnek is eltorzul az EKG-je, vagyis romlik a szívműködése, ha 24 órán belül, 
szájon át 3,5 grammnál több kálium jut be a szervezetébe, és az is megmérgezi, ha a vérébe 1 órán 
belül – akárhonnan- 40 mval-nál, vagyis 1,6 grammnál több kálium jut be. Pl. azt állítják, hogy egy 
felnőttnek vagy gyereknek legalább 3 vagy 4 vagy 4,7 gramm kálium pótlására van szüksége egy 
napon belül, akár egyszerre bejuttatva is. Miközben tudniuk kell, hogy egy egészséges felnőtt ember 
vére csupán 200 mg-tól  400 mg (0,2-től  0,4 gramm) káliumot veszít  24 óra alatt. (A felszívódási 
veszteség miatt szájon át ennél kissé többet kell pótolni, de a 0,4 gramm kétszeresénél nem többet.) 
  Ténylegesen az emberi szervezet testfolyadékai víz, nátrium, kálium, klór aránya szerinti dózisok 
szerinti pótlás szükséges. Bizonyítja a SALSOL és RINGER infúziós oldatok összetétele és dózis- 
aránya. 3 liter vízzel a SALSOL 27 gramm nátrium-klorid konyhasót juttat be a vérbe. A RINGER 
is ennyit, de 0,4 gramm káliumot is. Ez az optimális víz, konyhasó és kálium pótlási dózisarány, a 
konyhasó:víz=1/110, kálium:nátrium=1/30. 1950-ben Nobel díjjal kitüntetett tudományos kutatók 
patkányokon és  embereken kikísérletezték  a  nátrium-  pótlást  csökkentés  és  a  kálium bejuttatás 
fokozás élettani következményeit. A méréseikből azt is megállapították, hogy a nátrium pótlásának 
a lecsökkentése, de az optimálisnál sokkal több káliumot evés vagy ivás is lecsökkenti a szervezet 
stressz elleni védekezőképességét. Szívműködés és keringés rontó. Besűríti a vért, akadályozva a 
víz benn maradását, vagyis a kellő mennyiségű víz fogyasztását, s ezzel magas vérnyomást okoz! 
Idegműködés  rontó.  Daganat  előidéző.  Erőnlét  rontó.  Bárgyúsító.  Nemi  jelleg  torzító: pl.  ún. 
pszeudohermafroditizmust is okoz.  Eltorzítja a nemi szerveket, a nemi jelleget. Vagyis „elbuzisít”. 
A hullákból nem látszik, hogy kálium túladagolás okozta a halált. Ugyanis a halál után a sejtekből 
kiszabaduló 98%-nyi kálium eltünteti a nyomát, ha a vérbe bejutó pár % többlet kálium gyilkolt.  (A 
Fekete Angyal néven elhíresült ápolónő csak azért bukott le, mert egy kollégájának eldicsekedett, 
hogy sikeresen sorozat gyilkolt a kálium túladagolással.) Az  OÉTI-s és  gyógyszerkutatói hazai 
kísérletekben is mindenkinek ártott a konyhasó helyett bejuttatott kálium. Pl. a Kálium-R tabletta, 
De mindig sikerként értékelték a kutatást végző intézmények jelentései a bemért mérgező hatásokat.
  Tehát tudatos népirtás folytatnak a „webbeteg” honlapon, és a szövegeiket  átvevő  Origó stb. 
internetes hírportálokon az emiatt itt  is feljelentett bűnöző személyek, akik aljasul felbiztatják a 
magyarokat,  hogy  a  valóban  szükségesnek  a  20%-ánál  kevesebb  nátriumot,  és  a  valóban 
szükségesnek az  500%-ánál  több káliumot  egyenek,  igyanak.  Külföldi  tudományos  csalókra  is 
hivatkozva,  elősegítik,  fedezik, hogy a hazai kormányok hamis „Nemzeti Stop Só Programot” 
folytatnak. Elősegítik, hogy az egészségvédő konyhasó helyett mérgező kálisó legyen a CBA stb. 
élelmiszer  boltok  (szabványsértő)  étkezési  sóiban.  Aljas  módon  felbiztatják  a  felnőtteket,  a 
sportolókat és a gyerekeket is, hogy mérgezően adagolják túl a káliumot (pl. a gyorsan elfogyasztott 
több kg banánnal, szójával, több liter  Coca-Cola-val stb.). A hivatkozott orvostani bizonyítékokat 
lásd a  www.tejfalussy.com honlapon (pl.  MEHNAM-408-410,  Prof. Dr. Papp Lajos  szívsebész 
egyetemi tanár akadémiai nagydoktor írásos és videó nyilatkozata a Ringer oldat szerinti étkezésnél 
is optimális víz, nátrium, kálium, klór dózisarányokról, E-mail könyv 94. stb.). Azt is bizonyítják, 
hogy miközben élethosszabbítást  ígérnek a  kormányok,  valójában életrövidítést  és  ivartalanítást 
folytatnak. A „Nemzeti Stop Só Program” segítségével rabolható el legkönnyebben a lerövidített 
életű magyarok nyugdíjbefizetése, valamint összes föld- és lakásingatlana, hogy a népirtóké legyen.
 
Kínában az ilyen élelmiszer mérgezőket halálra szokás ítélni és nyilvánosan ki szokás végezni!

Verőce, 2015. 05. 12.  Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc, okl. mérnök, méréstudományi szakértő
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Melléklet:

http://www.origo.hu/tudomany/20150511-valoban-halalt-okozhat-a-sok-banan.html 

Valóban halált okozhat a sok banán?

Időről időre felbukkan lánclevelekben és közösségi oldalakon az az ijesztő állítás, hogy már 
hat-hét banán egyidejű elfogyasztása is halált okozhat a káliumtúladagolás miatt. Vajon van-e 
ennek a híresztelésnek bármilyen tudományos alapja? 

Banántól káliummérgezés?

A banán valóban kitűnő káliumforrás, ezenkívül jó hatással van az emésztőrendszerre is. Gondoskodik a 

rendszeres székletürítésről, és védi a beleket a fekélyektől és a maró savaktól. Miért terjesztik akkor egyesek, 

hogy a sok banán fogyasztása káros az egészségre?

A rémhírterjesztők  szerint  azért,  mert  a  sok  banántól  káliummérgezést  lehet  kapni.  A  hiperkalémia  (túl 
magas  káliumszint)  olyan  betegségektől  alakulhat  ki,  mint  a  vesebetegségek  vagy  veseelégtelenség,  az 
Addison-kór, az alkoholizmus, a droghasználat, az alacsony vörösvérsejtszám (súlyos égési vagy más sérülés 
miatt), 1-es típusú diabétesz, illetve nagyon ritkán a káliumpótlók túlzott használata. A túl magas káliumszint  
szívproblémákat okozhat.

De vajon valóban található-e annyi kálium a banánban, amennyi életveszélyes túladagolást okozhat? Egyetlen 

banán 422 milligramm káliumot tartalmaz. Az Amerikai Táplálkozástani Intézet által ajánlott napi
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 káliumbevitel felnőtteknek nagyjából 4700 milligramm. Ennek alapján egy felnőtt naponta 11 banánt 

fogyaszthat (más káliumforrásokat figyelmen kívül hagyva) minden különösebb probléma nélkül.

A TED Active banánevő versenye

Forrás: Fallen Fruit 

Még a banánevőbajnok sincs veszélyben

Igen, de mi történik akkor, ha egyszerre eszi meg valaki ezt a banánmennyiséget? A Linus Pauling 

Intézet szerint „egyszerre 18 grammnál több szájon át bevitt kálium súlyos hiperkalémiához vezethet még 

olyan egészséges veseműködésű egyéneknél is, akik nincsenek hozzászokva a magas káliumértékekhez”. 

Ehhez azonban nagyjából 42 banánt kellene elfogyasztani egyszerre, ami valószínűleg meghaladja a legtöbb 

ember kapacitását. Egy bajnokságon 16 banánt * tudott magába tuszkolni valaki egy perc alatt. Több banánt 

azonban nem kívánt egy darabig.

Tény, hogy táplálékbevitelből származó káliumtúladagolást még sosem írtak le. Az igaz, hogy 

táplálékkiegészítőkből vagy sópótlókból származó kálium okozhat hiperkalémiát és esetleg hirtelen halált
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krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegeknél, de ez nem jelenti azt, hogy a káliumos készítmények 

eredendően veszélyesek. Mivel azonban a kálium 90%-át a vese választja ki, a csökkent vesefunkciójú 

betegeknek jobban oda kell figyelniük a káliumbevitelre.

TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK A BANÁNRÓL
4 ok, amiért megéri banánt enni!

Ez a csokis-banános édesség biztosan feldobja a napodat!

Íme, a csúcsgyümölcs – a banán, amely az év gyümölcse lehetne

180 banánt eszik hetente a világ legkövérebb gyereke

Csak imádni lehet a saját készítésű, banános-datolyás fagyit

*  Észrevétel: Az állítólag  1 percen belül megevett  16 banán kb.  8 gramm káliumtartalmának az 
ártalmatlanságát  hangoztatók  által  a  banánzabáló  versenyzőkről  bizonyítékként  mellékelt  fotón 
egyik versenyző előtt sincs 16 db banán és/vagy banánhéj! (Egyébként 16 db-nál sokkal több banánt 
is meg lehet enni, ha a kálium felszívódása előtt kihányják.)

• Verőce, 2015. 05. 02. Tejfalussy András

A fenti dokumentumot kiegészítő feljelentésként csatolom az ügyben előzőleg benyújtott és 
közzétett (lásd: www.tejfalussy.com, MEHNAM 408-tól 411-ig) nyilvános hazai- és nemzetközi 
feljelentésekhez.  Ezenkívül  tájékoztatásként és a „webbeteg”-et szerkesztők népirtó hatású 
hamis közleményével szemben, mint sajtó helyreigazítási  kérelmet is  megküldöm az Origo 
Hírportál (hirugyelet@origo.hu) szerkesztőségének, kérve a hozzászólásként való közzétételét. 

• Verőce, 2015. 05. 02. Tejfalussy András
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