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 Felkérem a t. Állampolgári Jogok Biztosát, aki itt az ENSZ-t képviseli, hogy lépjen fel az ENSZ-nél is 
a magyarok tervszerű irtására használt, a WHO által ajánlott kálisóval „konyhasó pótlás” leállítására.

 Amióta három kutató, akik 1950-ben Nobel díjat is kaptak, patkányokon és embereken folytatott  hatás-  
mérésekkel bebizonyították, hogy vérbesűrítéssel magas vérnyomást, szív-, keringési-, vese-, daganatos és 
idegbetegségeket, a szervezet stressz elleni védekezőképességének csökkenését, sőt genetikai torzulásokat,  
valamint  nemi  eltorzulásokat,  pl.  pszeudohermafroditizmust  (elbuzisodást)  és  nemzőképesség vesztést  is 
létrehoz a túl sok káliumot és vagy túl kevés konyhasót tartalmazó étel és ital,  akik a többiek tervszerű  
megbetegítésével,  kipusztításával  és a helyük,  országuk területei,  ingatlanai  elrablásával  üzletelnek,  ezen 
gazdagodnak,  belefogtak  a  káliumtúladagolás  és  hiányos  konyhasópótlás  szervezésébe  és  a  gyógyító, 
élethosszabbító, boldogító hatásai bebeszélésébe. Ehhez  hazai élelmiszer rendelet hamisra változtatásával is 
„törvényesítették” a „napi káliumpótlásra” és napi konyhasó pótlásra (RDA-ra) vonatkozó hamis előírásokat, 
és az élelmiszer gyártást és árusítást és az élelmiszer veszélyesség „szúrópróbás ellenőrzését” is ők végzik.

A módszerrel akkor és ott annyi magyart tudnak kipusztítani, amikor és ahol amennyit akarnak. Ehhez előbb  
kálium műtrágyákkal felfokozták a talajok növények által felvehető káliumtartalmát és ezzel a növények 
kálium tartalmát. Azután a ENSZ egészségügyi szervezete a WHO kiadott egy hamis kódexet, ami felbiztat, 
hogy  konyhasó  helyett  kálisóval  ízesítsük  gyerekeink  ételét,  italát.  Ez  a  lényege  a  jelenleg  erőltetett  
„MENZAREFORM”-nak. A hazai a hatóságok megengedik, hogy akár 100% legyen a kálisó az étkezéshez 
„gyógytápszerként”  reklámozott  sókban.  A „Nemzeti  Élelmiszer-biztonsági  Hatóság”  NÉBIH  csak  azt  
bünteti, ha más káliumtartalom van ráírva az étkezési sóra, mint amit benne van, a szabványsértés nem. Az 
élelmiszer üzlethálózatok boltjaiban árusított étkezési sók Na:K arányával regionálisan, akár települési- vagy 
utcaszinten, idegen betelepítés arányosan tudják szabályozni a magyarok kipusztulásának idejét és mértékét.
 
Védjegyekkel és szabadalmakkal, sőt kóser tanúsítványokkal is reklámozzák a kálisótartalmú sókat. Lásd pl.  
a  REDI-Só,  Sara Lee,  Compack Douwe Egberts,  Bad Ischler,  Horváth Rozi,  BONOSAL, VIVEGA stb. 
címkés ún. „csökkentett  nátriumtartalmú sókat”, ill.  a „kóser tanúsítványos BONSALT”-ot stb.  Orvosok, 
gyógyszerészek, természetgyógyászok tömege hazudja a konyhasóval sózás betegítő, s a kálium túladagolás 
gyógyító hatását. Kormányszintről a legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó (vagyis  
max. 2 gramm nátrium) „napi pótlására” biztatják fel, kényszerítik rá a magyarokat, a „Nemzeti Stop Só  
csökkentési programmal” és ,,Chipsadóval”, s a Magyar Szabványügyi Egyesület kifogásolja, hogy miután 
nem lépett fel a szabványsértő sókat árusítókkal szemben, közzétettük a honlapjainkon az érvényes Magyar  
Szabványt, ami az étkezési célú sók legalább 97%-os konyhasó tartalmát előírja. „A termőföldtől az asztalig”  
jelszóval  kampányoló  NÉBIH  pedig  megtámadta  a  „Tiszta  só”  feliratát,  amivel  felhívjuk  a  magyarok 
figyelmét a vérbe beadható gyógyító infúziók élettanilag optimális (a testnedvekben lévő arányok szerinti) 
víz:konyhasó:kálium adagjaira, s arra, hogy a Ringer infúziós oldattal minden egy liter desztillált vízzel 9 
gramm konyhasó és 0,13 gramm kálium jut be a vérbe, tehát étkezés esetén sem lehet más az optimális víz, 
konyhasó és kálium adag, és ettől az optimálistól nagymértékben eltérés, az ehhez képest túladagolt kálium 
és vagy hiányosan pótolt konyhasó csakis betegítő, életrövidítő hatású lehet. (Elrontja a sejtekre, a sejtek  
membránjaiban működő nátrium-kálium pumpa elnevezésű szabályozó rendszerre közvetlenül ható elektrolit 
víz:nátrium:klór:kálium arányait, s ezáltal valamennyi sejt és szerv, vagyis az egész szervezet működését.) 

 Tudományos titkosszolgálati csalás, hogy napi 4,7 gramm káliumot (RDA) ajánlanak, miközben a vérbe egy 
órán belül (akárhonnan) bejutó tized, huszadannyi kálium hasonló életveszélyes mérgezést okoz, mint az egy 
nap, 24 óra alatt bejutó 11 gramm kálium!!! Szembehazudják a tankönyveket, amelyek szerint a szájon át 24  
óra alatt 5 gramm kálisóval bejutó 2,2 gramm vagy több kálium szívműködés rontó, EKG-t is torzító hatású!
 A  hazai kormányok és pártok által befolyásolt médiumok kizárólag azt mondhatják, hogy „a kálium nagyon 
fontos és csökkenteni kell a konyhasópótlást”. A NÉBIH szerint az Európai Unió tiltja, hogy mást írjanak. 
 Fentiek hatásmérési,  tankönyvi  stb.  bizonyítékai  a  www.tejfalussy.com honlapom MEHNAM rovatában 
(MEHNAM  470),  Email-könyv  és  Videó  rovataiba  vannak.  Az  optimális  víz-  és  sópótlásról  lásd  a 
mellékletet!  

Budapest, 2015. december 1. 
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Orbán Viktor miniszterelnököz és ORFK-nak is megküldjük, de a Magyar Szabványügyi Testületnek 
is, utóbbinak bizonyítékként arra, hogy  jogos védelemként tettük közzé honlapokon a megtévesztett 
lakosság által nem ismert, az „élelmiszer rendelettel” tudatosan megsértett hazai étkezési só szabványt.

 Tejfalussy András tudományos szakértő feltaláló, Magyar Nemzetbiztonsági PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.  
(www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, T/F: +36 1 250-6064, T: +36 20 218-1408) 

 Melléklet:

TÚLÉLÉSI STRATÉGIA
CÉL: TERMÉSZETES MÓDON VALÓ SZAPORODÓKÉPESSÉG MEGŐRZÉS,

 BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULÁS, EGÉSZSÉGESEN MARADÁS 

Túlélési étkezési technika: vérelektrolit optimalizálás (VEOP)

1. Nagytisztaságú desztillált víz ivóvízként és ételkészítéshez is mindig, mindenhol használata.

2. Nagytisztaságú konyhasóval, vízpótlás-arányos sózás: naponta 15-25 gramm konyhasó kell.

3. Optimális káliumpótlás: óránként 0,6 grammnál kevesebb, napi 0,6 grammtól 2,2 grammig.

 A Ringer-infúzió vérelektrolit szerinti víz:konyhasó:kálium=99:0,9:0,013 dózisaránya étkezésnél is 
optimális. Ezek a dózisarányok és dózishatárok egy egészséges 70 kg súlyú felnőttre vonatkoznak. 

Nobel díjas kutatók mérései bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító a napi 2 gramm
 nátriumot és 4,7 gramm káliumot pótoltató „Nemzeti Stop Só Menzaprogram”, tehát a „sózás
reformként” elrendelt nátrium:kálium=0,43 új dózisarány, a nátrium helyett kálium pótoltatás.

Lásd www.tejfalussy.com   honlap  : Email könyv 1. (VEOP), - 95., MEHNAM, Videók)!

Budapest, 2015. november 22. 

Tejfalussy András tudományos szakértő (www.tejfalussy.com)

Kizárólag a szövege megváltoztatása nélkül terjeszthető!
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titkos 
másolat:

Nátrium Klorid <tiszta.nacl@gmail.com>;
László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
istvan miklosi <miklosi.istvan33@gmail.com>;
"Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos" <drmarosip@gmail.com>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
magyar.zoltan@parlament.hu;
. . . . 

dátum:2015. december 1. 16:06

tárgy:

Felkérem a t. Állampolgári Jogok Biztosát, aki itt az ENSZ-t képviseli, hogy lépjen fel az ENSZ-
nél is a magyarok tervszerű irtására használt, a WHO által ajánlott kálisóval „konyhasó pótlás” 
leállítására. Orbán Viktor miniszterelnököz és ORFK-nak is megküldjük, de a Magyar 
Szabványügyi Testületnek is, utóbbinak bizonyítékként arra, hogy jogos védelemként tettük 
közzé honlapokon a megtévesztett lakosság által nem ismert, az „élelmiszer rendelettel” 
tudatosan megsértett hazai étkezési só szabványt.
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