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Feljelentem fajirtást bűnpártolási váddal az ügyészeket, akik a Dr. Papp Lajos szívsebész professzor úr
által  optimálisnak  nyilvánított  étkezési  víz,  nátrium,  kálium  pótlástól  ezer  %-kal  eltérő  dózisokat  is
engednek alkalmazni (Reformkonyha, Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chips adó és Bonsalt)  

Dr.Papp Lajos ny.egyetemi tanár szívsebész akadémiai nagydoktor úrnak igaza van, amikor étkezéshez is a Ringer
infúziós oldattal vérbe juttatott víz, kálium és konyhasó dózisokat javasolja élettanilag általánosan optimálisként:

A testnedvek egy része elektrolit, ami a sejtek ion transzportjához az áram vezetést biztosítja. Ez az elektrolit
csupán  négy  komponensből  áll.  Tiszta  vízből,  nátriumból,  káliumból  és  kloridból.  Az  ember  vérszérumában
közismert az optimális arányuk, mert ezen anyagokat a infúziós Ringer oldattal ugyanilyen optimális (dózis-)
arányban juttatják be a vérbe: Minden 1 liter Ringer oldat, desztillált vízben feloldva, 9 gramm konyhasót, és 0,12
gramm káliumot tartalmaz. Mivel egy felnőtt vérében csak 0,2-0,4 gramm kálium pótlása szükséges naponta,
ennek megfelelően a Ringer oldat egy nap (1x24 óra) alatt 3 liter desztillált vízzel  mindösszesen csak 0,36 gramm
káliumot juttat be a vérbe, miközben 27 gramm nátrium-kloridot, konyhasót! 

A szervezet igyekszik kompenzálni az ettől elérő víz, konyhasó és kálium pótlást, de nem akármekkora eltérést és
nem akármeddig tud kompenzálni. Bármelyik vérelektrolit komponensnek a fenti optimálistól hosszabb ideig több
száz százalékkal eltérő „pótlásának” egészségrontó hatása van. A vese képtelen időben eltávolítani a gyorsan,
nagy mennyiségben bejuttatott káliumot. Például az USA-ban kálium túladagolással állítják le az elítéltek szívét
és a szívműtétekhez is a túladagolt káliummal állítják le a szívet. Az ehhez előírt kálium mennyiség olyan sok
(volt?), hogy a sikeresen műtöttek 10%-ának a szívét nem lehetett újraindítani a túladagolt kálium következtében.
(Valójában  elektromos  árammal  célszerű  leállítani  a  műtéthez  a  szívet!)  A hazánkban  „Fekete  Angyalként”
elhíresült kórházi ápolónő is kálium túladagolással sorozat gyilkolt, az orvosok orra előtt. De egy poznani ápoló is
kálisóval gyilkolta le az intenzív osztályon általa megerőszakolt fiatal nőket. A „Fekete Angyal” csak azért bukott
le,  mert  egy kollégája,  akinek  előadta,  hogy „megy megölni”  egy beteget,  feljelentette.  A poznani ápolót  az
intenzív osztályon alkalmazott EKG buktatta le, miután egy meghalt lány szülei nem hagyták annyiban, hogy a
lányuk a halála előtt panaszkodott nekik, hogy az ápoló megerőszakolta őt. (A káliummal szívleállítás a halál után
kimutathatatlan a vérből, mert elfedi a vérbe bejuttatott, mérgezően sok, halálos kálium dózis nyomát a pusztuló
sejtekből kiáramló sokkal több kálium. Az emberi test káliumkészletének kb. 98%-a az élő sejteken belül van, s ez
beszabadul a vérbe a halál után. Az ápoló azon bukott meg, hogy számítógép rögzítette a kálium túladagolás EKG
torzító hatását.)

Hangsúlyoznom kell, hogy nem csak a vérbe (akárhonnan) bejutó víz, konyhasó és kálium arányok számítanak,
hanem ezen anyagok konkrét mennyiségei is. A tízszeresen túladagolt káliumot nem lehet az optimálisnál tízszer
nagyobb konyhasó dózissal semlegesíteni. De pl. az optimálisnál tízszer több vízzel sem.

1950-ben Nobel díjat  kapott  mellékvesekéreg kutatók is  bebizonyították a folyamatosan túladagolt  kálium és
hiányosan  pótolt  konyhasó  életrövidítő  és  nemzőképesség  tönkretevő  hatását.  A kálium túladagolással  növelt
káliumtartalmú sejtközi elektrolit  folyadék sejtmérgező hatását közvetlenül is látható módon megjelenítették a
növényeknél  a  nemzetközi  szabadalmaim szerinti  sokváltozós  Antirandom hatás  mérések.  Egy izraeli  lapban
(Haarec) az izraeli kutatók eldicsekedtek vele, hogy a nemzetközi nemzőképesség romlási statisztikák szerint,
2050-után csak a keleti férfiak lesznek nemzőképesek. Az általuk (is) titkolt tényleges oka a nyugati férfiakat
káliummal műtrágyázott és kálisóval sózott élelmiszerekkel nemzőképtelenné degenerálás. A keleti országok nem,
vagy csak  elhanyagolható  mértékben műtrágyáznak káliummal.  Ezek  „keleti  népeit”  nem biztatják  fel  Izrael
állami kosher tanúsítványos BONSALT kálisóval, lásd internet, patkányméreggel „sózásra” úgy, ahogy itt minket!

Jelenleg  Magyarországon  legalább  4,7  gramm kálium napi  fogyasztására  kényszerítik  a  magyarokat  és  napi
legfeljebb  5  gramm  konyhasót  engednek  bejuttatni  az  élelmiszerekkel.  Újságírók  is  ezt  reklámozzák  (lásd
*melléklet).  Népirtással  is  kiürítenek  ingatlanokat  a  helyünkre  törekvő „keletieknek”.  A bizonyítékokat  lásd:
www.tejfalussy.com / Video 8., 10., 61. és Email könyv 1., 58., 101., és MEHNAM és GTS-Antirandom rovatok.

Budapest, 2018. június 18.  (* Mellékelem egy hamis cikkel szemben írt „Alimento-180617” hozzászólásomat!)
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