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SZÓLJ A VEGETÁRIÁNUS FESZTIVÁL RÉSZTVEVŐINEK, HOGY VESZÉLYES 
A KÁLIUMTÚLADAGOLÓ, KONYHASÓMELLŐZŐ VEGETÁRIÁNUS/VEGA 

ÉTKEZÉS! 

 

 

A szárazföldi növények, pl. a búzafű, és a zöldségek, gyümölcsök túl sok káliumot, de túl 
kevés nátriumot tartalmaznak. Vegetáriánus/vega táplálkozás esetén is a Ringer fiziológiás 
infúziós élettani sóoldat dózisarányainak megfelelő élettanilag optimális víz, NaCl konyhasó, 
kálium dózis arányokat kellene biztosítani. Jelenleg ennek az ellenkezője történik:  

 

Hazánkban egyes orvosok és természetgyógyászok arra használják a vegetáriánus/vega 
mozgalmat, hogy bebeszéljék a konyhasó pótlás mellőzését és a tiszta NaCl konyhasó 
mérgező káliumvegyületekkel helyettesítését, a káliumot mérgezően túladagoló sóhiányos 
étkezést. NaCl konyhasó helyett KCl kálisó van az étkezési sók egy részében, amit részben 
tudatnak, részben eltitkolnak. Sok kálisó van pl. A REDI-Só, BonaSal, VIVEGA, bio kóser 
BONSALT, és az ún. „nátriumszegény sók”-ban. Ezek durván sértik a kálisót minden étkezési 
sóban tiltó MSZ-01 10007-82 érvényben lévő magyar szabványt. Akinek az NaCl sót 
elhagyás és káliumtúladagolás elkezdéskor nem állt le a szíve a káliumtúladagolás 
vesemérgező és szívműködés rontó hatása ellenére, a vérszérum kálium-nátrium egyensúlya 
nagymérvű romlása következtében, mert beindult a konyhasóhiány és káliumtúladagolás 
elleni hormonális védekezés, utóbb vesepusztulásra, vérbesűrűsödés miatti keringésromlásra, 
magas vérnyomásra, szívműködési zavarokra, ivartalanodásra, butulásra, tudati leépülésre 
számíthat. Méréstani bizonyítékait lásd a mellékletben. Egymás betanító étkezési reformerek 
az NaCl só pótlását tiltva, bebeszélik a nagy mennyiségű túlzott káliumtartalmú szójalé, 
búzafűlé, zöldséglevek éhgyomorra ivását, miközben – Nobel-díjas kutatók mérései alapján is 
- tudják (lásd melléklet), hogy minél gyorsabban jut be a kálium a vérbe, annál mérgezőbb. 
Például „Gerzson-terápiaként” beszélik be a kálium túladagoló gyors zöldséglé ivást, 
miközben tiltják az NaCl konyhasópótlást. A Gerzson terápiát pl. a természetgyógyászok 
alaptankönyva is ajánlja, amit az orvos Dr. Tamasi József szerkesztett. Az email-könyv 60. 
mellékletben dokumentált hatáskalibráló mérések teljesen egyértelműen bizonyítják, hogy a 
Gerzson terápia, amelynél desztillált vízzel itatnak, miközben túladagolják a káliumot és 
tiltják a konyhasópótlást, életveszélyesen rontja a vérszérum víz, nátrium, kálium, klorid 
egyensúlyát. A tiszta vízivás akadályozás és a tiszta NaCl konyhasót mérgezőnek feltüntetés 
ősrégi fajirtási módszer, amit a megszerezni akart terület népei irtására ma is kötelezően 
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előírnak a zsidóknak a bibliai Ószövetség és a Talmud érvényben lévő zsidó törvénykönyvek, 
lásd Mózes V.7./2,22, Mózes II./23/20-30, Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap. A 
konyhasót „méregnek”, „a kálisót az élet sójának” hazudó társaság tehát tudatos népirtást 
folytat. Elhárításához az emberi jogsértő izraeli törvényeket is hatályon kívül kell helyezni, és 
a vegetáriánus/vega táplálkozásnál is a Ringer fiziológiás infúziós élettani sóoldat 
dózisarányai szerinti élettanilag optimális víz, NaCl konyhasó, kálium dózis arányokat kell 
biztosítani. A húsokban lévő hullamérgektől megszabadulás valóban nagy előnye a 
vegetáriánus/vega étkezésnek, de tudnunk kell, hogy a víz, NaCl konyhasó és kálium 
fiziológiás dózisarányban pótlása is szükséges a gyógyhatásához. 

 

A méréstani bizonyítékokat lásd a „Szélhámos álgyógyítókat leleplezés” Email könyv 60. 
című mellékletben.  

 

Melléklet: Email könyv 60. 

 

Verőce, 2013. 08. 13.  

 

 Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 

 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/60.emailkonyv:szelhamos.algyogyitokat.leleplezes.pdf

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com



