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T. ORFK!
A konyhasóhiányos és káliumtúladagoló étkezés fajirtó hatását lásd a www.tejfalussy.com 
honlapomon (MEHNAM-rovat, videók, email-könyvek). Követeljük, hogy büntessék meg  
tömeggyilkosságért a kálium túladagoló termékek fogyasztására felbíztató személy(eke)t !
TERRORELHÁRÍTÁSI CÉLLAL is megküldöm a rokonom, Németh Zoltán által interneten  
kapott, Őt is életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatású kálium túladagolásra felbíztató „A  
kálium csodálatos egészségvédő hatásai” című alábbi mérgező „italpor” termék reklámot!
Budapest, 2016. 04. 05.      Tejfalussy András hatásmérés tudományi oknyomozó szakértő  

„Fwd: A kálium csodálatos egészségvédő hatásai!”

Feladó: "Dr. Antal Dezső" <info@drmineral.hu>
Dátum:

>
> Ön dönt: kálium, vagy szívritmuszavar, esetleg magas vérnyomás, izomgörcs...?
>
> A káliumhiány alapvető szerepet játszik többek között a sztrók (agyérgörcs), a magas vérnyomás, a szorongás , a 
stressz, a szívritmuszavar, bizonyos vesebetegségek, az ödéma (vizesedés) és az idegrendszer működési zavarainak 
kialakulásában.
> Gyakorlottabb olvasók erre persze legyintenek; "na, az Antal megint talált valami vackot, amit senki nem ismer, de 
mindenre jó...!"
> A fent felsoroltak azonban mindjárt értelmet nyernek, ha belegondolunk, hogy a kálium a harmadik leggyakoribb 
ásvány szervezetünkben. A sejtjeink nagyobb koncentrációban tartalmazzák a káliumot, míg a sejtek közötti tér inkább 
nátriumban gazdag. Ez az ion koncentrációbéli különbség alapvető fontosságú a sejtek működőképességének 
fenntartásához.
> Ha a nátriumbevitel aránya megnövekszik a káliumhoz képest, akkor ebben az egyensúlyban zavarok keletkezhetnek, 
mely szervezetünk összes sejtjének működését negatívan befolyásolja. 
> Kálium pótlásával ez az ionelrendeződés optimális irányba tolható, tehát a kálium pótlása a szervezet szinte minden 
funkciójára pozitív hatással van.
>
> Hiánytünetek:
> A kálium hiánya fáradtsághoz, izomgörcsökhöz, szívritmuszavarokhoz, szívdobogás érzéshez, fejfájáshoz vezet. 
Magas vérnyomás, hasi fájdalom, cukorbetegség szintén előfordulhat.
>
> A panaszok, tünetek a kálium bevitel fokozásával, és/vagy a nátrium (konyhasó) bevitel csökkentésével 
mérsékelhetők, vagy megszüntethetők.
>
> Hazánkban szinte mindenki nátriumban (konyhasóban) gazdagon, és káliumban szegényen táplálkozik, akkor is, ha 
"egészséges" sót fogyaszt.
>
> Ez alól talán csak azok jelentenek kivételt, akik szigorú nátriumszegény diétát tartanak. Ez azonban nem egyszerű, 
sok lemondással jár. A gyümölcsök, zöldségek, magvak tartalmazzák a legtöbb káliumot. A banán pl. kiemelkedő 
káliumforrás. Azt mégsem ajánlanám, hogy  évek óta fennálló, makacs szívritmus zavarunkat banánnal kezeljük. Jó 
esetben csak kudarcot vallunk, rossz esetben, még szépen el is hízunk.
>  
>
> Kattintson ide a nagy adag káliumot, felszívódást segítő C-vitaminnal és kiegyensúlyozó hatású ionokkal együtt 
tartalmazó italporért!
>  
>
> Térjünk vissza most a káliumpótlás egyes szervekre kifejtett kedvező hatásaira;
>
> Magas vérnyomás;
> A kálium ellensúlyozza a túlzott nátrium(konyhasó) bevitel következményeit, melynek egyik legfontosabb 
megnyilvánulása a magas vérnyomás kialakulása. A fokozott káliumbevitel növeli a nátrium, és a víz ürítését, enyhíti a 
verőerek falában lévő izmok görcsét, ezáltal csökkentve a vérnyomást. Ha a káliumpótlás nátriumbevitel csökkentéssel 
is jár, akkor a magas vérnyomás csökkenése még látványosabb.
> Agyérgörcs (sztrók);

1/4. lap, 2016-04-06,  Azonosító:  kaliumtuladagolasrafelbiztato-drantaldezso-160406email4-2

www.tejfalussy.com

mailto:info@drmineral.hu
http://www.tejfalussy.com/


> A kálium megfelelő koncentrációja nélkülözhetetlen az idegsejtek normális működéséhez. Ha ez a koncentráció nem 
optimális, akkor az idegsejtek működésében zavarok keletkeznek, melyek következményei az egyszerű idegességtől, 
akár súlyos életveszélyes állapotokig is terjedhetnek. Az idegrendszeri zavarokat természetesen nem csak a kálium 
hiánya okozza, de a kálium bevitele minden esetben javít ezeken az állapotokon.
>
> Izomgörcsök;

> A kálium nélkülözhetetlen az izomösszehúzódások, és elernyedések szabályozásában. A szervezetünkben található 
kálium nagy része az izomsejtekben található. Ez a kulcs a megfelelő izom(és idegsejt) működéshez.

> Az izomgörcsök a vér alacsony kálium szintjének, az úgynevezett hipokalémiának a következményei. A rendszeres 
káliumpótlás csökkenti, majd megszünteti az izomgörcsöket.
>
> Izomgyengeség;
> A kálium egyik leglátványosabb kedvező hatása az izmok fejlődésének, erejük fokozásának elősegítése. A kálium 
elősegíti az lebontó folyamatok által termelt energia megfelelő felhasználását, így fokozva az izomerőt, és izomtömeget.
> Az izmok, beleértve a szívizmot is hajlamosak a bénulásra kálium hiányában.
>
> Agyműködés;
> A káliumcsatornák kulcsszerepet játszanak az agy elektromos vezető képességének megtartásában, így erősen  
befolyásolják szellemi teljesítményünket. Szerepük van a magasabb rendű agyi működésekben pl. a tanulásban, és a 
memóriában  is. Egészen súlyos állapotokat például az epilepsziát is befolyásolja a kálium csatornák működése.
>
> Szorongás, és a stressz;
> A kálium hatalmas jelentőséggel bír az olyan emberek számára, akik valamilyen kóros lelkiállapottól, szorongástól, 
stressztől szenvednek. 
> A káliumot tökéletes stresszgyógyszernek tartják, mely normális idegállapotba hozza az egyént, és hatékony szellemi 
működést biztosít.
>
> Szívritmuszavarok;
> A szív összehúzódásait szabályozó idegsejtek, valamint maguk a szívizomsejtek is megfelelő káliumellátást 
igényelnek. Ennek hiányában az összehangolt működés zavarokat szenved, melynek egyik tünete lehet a 
szívritmuszavar kialakulása. A szívritmuszavaroknak számtalan fajtája ismeretes, de ezek itt nem lényegesek. A fontos 
az, hogy a szívritmuszavar hátterében legtöbbször káliumhiányt is találunk, avagy megfordítva a szívritmuszavarok nagy 
része jól reagál a kálium bevitel fokozására.
>
> A káliumpótlás semmiképpen ne helyettesítse az orvosi vizsgálatot, de mindenképpen egészítse ki azt!
>
> Évek óta fennálló szívritmuszavarok is igen gyorsan, és jól reagálhatnak kálium bevitelre.
>
> A kálium legfontosabb hatásai:
>
> Legfeltűnőbb hatása, hogy fokozza (tulajdonképpen a normális szintre hozza) az életenergiát.
>  
> Segít a szívritmuszavarok leküzdésében.
> Fokozza a sportteljesítményt.
> Csökkenti a vérnyomást.
> Erősíti az izmokat.
> Növeli az izmok méretét.
> Csökkenti a szorongást.
> Segít a stressz leküzdésében.
> Felhőtlen jókedvet okoz.
>
> Kattintson ide a nagy adag káliumot, felszívódást segítő C-vitaminnal és kiegyensúlyozó hatású ionokkal 
együtt tartalmazó italporért!
>  
> Mikor ne szedjünk kálium tartalmú készítményt?
>
> Terhesség, krónikus vesebetegségek, cukorbetegség, egyes gyógyszerek pl. kálium megtartó vízhajtók szedése 
esetén használata nem javasolt.
>
> Copyright © 2016 DRC Vital Kft., All rights reserved.
> Ezt az emailt azért kapta, mert letöltötte a drmineral.hu oldalon megadta nekünk adatait. Levelezőlistánkról bármikor 
leiratkozhat! 
>  
>  leiratkozás | adatmódosítás
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feladó:Zoltán Németh <a.nemethzoltan@gmail.com>
címzett:Tejfalussy András <tejfalussy.andras42@gmail.com>
dátum:2016. április 3. 10:10

tárgy:Fwd: A kálium csodálatos egészségvédő hatásai!
küldő:gmail.com

hitelesítő:gmail.com
titkosítás:Normál (TLS) További információ

        / Tejfalussy András /

feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>
címzett:Zoltán Németh <a.nemethzoltan@gmail.com>
másolatot kap:orfktitkarsag@orfk.police.hu;
guzsvann@budapest.police.hu;
"Noszlopy Zoltán kereskedelmi vez.ig.h." <ertekesites@cba.hu>
titkos másolat: . . . . 
dátum:2016. Április 6. 1:02
tárgy:Re: A kálium csodálatos egészségvédő hatásai!
küldő:gmail.com 

Na ne mondja kedves Dr Antal Dezső 

Ha Úgy lenne ahogy mondja, akkor a patkányok elhíztak volna a káliumos 
vízben áztatott kukoricától, s nem rövid idő alatt megdöglöttek volna, ahogy én 
gyermekkoromban faluhelyen láttam!
Ott bizony sok helyen még a mai napig is patkányméregként ismerik és 
használják a káliumot!
Akkor, ha nem csak vizet prédikál és bort iszik, akkor fogyassza jó étvággyal a 
patkánymérget az ajánlgatott italporban.
De ne ajánlgassa másoknak amíg saját magán jól ki nem próbálta. Mert ha 
kipróbálta volna, már nem lenne itt!

feladó:Judit E. Aldobolyi<aldobolyij@yahoo.com>
válaszcím:"Judit E. Aldobolyi" <aldobolyij@yahoo.com>

címzett:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>;
Zoltán Németh <a.nemethzoltan@gmail.com>

másolatot kap:

"orfktitkarsag@orfk.police.hu" <orfktitkarsag@orfk.police.hu>;
"guzsvann@budapest.police.hu" <guzsvann@budapest.police.hu>;
"Noszlopy Zoltán kereskedelmi vez.ig.h." <ertekesites@cba.hu>;
"\"Dr. Antal Dezső\"" <info@drmineral.hu>

dátum:2016. április 6. 1:42
tárgy:Re: A kálium csodálatos egészségvédő hatásai!
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ORBÁN VIKTOR TÖMEGGYILKOS?

Orbán Viktor miniszterelnök aljas fajirtó gazember, tömeggyilkos, amennyiben 
nem  állítja  le  a  műtrágyákhoz,  ételekhez  és  italokhoz  kevert  káliummal 
(kálium-túladagolással)  és  a  helyes  konyhasópótlás  akadályozásával  a  nem 
kóser  étkezésű magyarok  ellen  folytatott  életrövidítést  és  ivartalanítást!  Ha 
viszont leállítja, akkor a Magyar Nemzet megmentője!

Budapest, 2016. április 6.

Tejfalussy András

feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>
címzett:miniszterelnok@parlament.hu

másolatot kap:farkasemese@hirtv.net
titkos másolat:"Judit E. Aldobolyi" <aldobolyij@yahoo.com>; . . . . 

dátum:2016. április 6. 16:14
tárgy:Fwd: A kálium csodálatos egészségvédő hatásai!
küldő:gmail.com

:Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő üzeneteken végrehajtott műveletek miatt fontos.

KIEGÉSZÍTÉS

Mellékelem a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás életrövidítő és ivartalanító 
hatásait bizonyító hatás-mérések leírását is, a "TECHNIKA  A BIOLÓGIÁBAN c.könyvből 
(Medicina könyvkiadó Budapest, 1976) és hozzá Prof.  Papp Lajos ny. egyetemi tanár,  
akadémiai nagydoktor szívsebész szakvéleményét is az élettanilag optimális dózisú víz, 
konyhasó és kálium pótlásról. ("FAJIRTÁSI TECHNIKA", azonosító: fajirtasitechnika). 

feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>
címzett:miniszterelnok@parlament.hu

másolatot kap:

farkasemese@hirtv.net;
Zoltán Németh <a.nemethzoltan@gmail.com>;
"Másolatot kap: orfktitkarsag@orfk.police.hu" <orfktitkarsag@orfk.police.hu>;
"guzsvann@budapest.police.hu" <guzsvann@budapest.police.hu>;
"Noszlopy Zoltán kereskedelmi vez.ig.h." <ertekesites@cba.hu>;
"Dr. Antal Dezső" <info@drmineral.hu>

titkos másolat: "E.Judit Aldobolyi" <aldobolyij@yahoo.com>; .. . . 
dátum:2016. április 6. 22:33

tárgy:Re: A kálium csodálatos egészségvédő hatásai!
küldő:gmail.com

:Ez az üzenet főként azért fontos, mert közvetlenül Önnek küldték.
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