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SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK MOZGALOM 

Tőletek is választ kérek arra, hajlandók vagytok-e segíteni mindenkit tájékoztatni az 
alább  ismertetett  testi-lelki  elnyomorodást  okozó  víz-  és  sópótlási  csalásról.  A 
többiek elől elhallgatása és a figyelem elterelés megkérdőjelezi a tisztességességet. 

Amit  a  víz,  konyhasó  és  a  kálium  optimális  étkezési  arányairól  mindenkinek  tudnia  kell(ene): 
Egészséges ember testnedveiben  110 az aránya a víznek és az NaCl konyhasónak, a nátriumnak és 
káliumnak pedig 30 az aránya. A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE 
a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. 1 nap alatt, 3 liter (desztillált) vizet és mellé 27 gramm NaCl konyhasót 
meg 0,4 gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben Nobel-
díjat  kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az 
(ehhez képest) nagymértékű NaCl dózis csökkentés és kálium dózis növelés is életveszélyes. Például vese- 
szív-  és  keringésrontó,  magasvérnyomás  előidéző  idegmérgező,  izomgyengítő,  életrövidítő,  ivartalanító, 
hatásai vannak. Ezt tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói a magyaroknak napi 
max. 5 gramm NaCl konyhasó pótlást és napi min. 4,7 gramm káliumpótlást (Na : K = 0,43), az élettanilag 
optimális Na és Kálium dózis aránytól több ezer %-kal eltérő, vagyis népirtó hatású „átlagos nátrium és 
kálium pótlást” írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com     és www.tisztaso.hu     honlapokon. 

Minden  magyar  összejövetelen  célszerű  az  alábbiakról  is  tájékoztatni  a  jelenlévőket,  egyébként  "az 
országunkra pályázók" néhány évtized alatt tömegsírban egyesíthetnek minket. Akik elmulasztják a többiek 
tájékoztatását, azoknak megkérdőjelezhetők a magyarokkal kapcsolatos szándékai. A bizonyítékokat illetően 
a www.tejfalussy.com honlapról kimásolható 94. email könyvem dokumentumai tanulmányozását is ajánlom. 
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Utóirat: 

„Nem szabad őket  túl  gyorsan  kiirtanod,  nehogy a mezei  vadak megszaporodjanak ellened”  (II.  Mózes 
23/20-33. és V. Mózes 7/22.). E célra alkalmas életrövidítő, szívleállító hatású „természetes” vegyi fegyver a 
kálisó,  amivel  a  sótermelő  és  sócsomagoló  cégek  és  élelmiszer  elosztó  hálózatok  az  izraeliták 
területszerzési tervének megfelelő helyeken és arányban „véletlennek látszóan” mérgezik a nem izraelitákat. 

Azok a „parajdi”,  „himalája”,  „tengeri”  stb.  elnevezésű "természetes"  sók,  amelyeket a kitermelésük után 
újraoldással és újrakristályosítással nem tisztítanak meg a kálisótól és egyéb egészségrontó anyagoktól,  
étkezési sóként használva akármennyire mérgezőek lehetnek. Kihasználják, hogy a fogyasztók nem tudják 
ellenőrizni a szennyezőtartalmukat. Egyes cégek először teljesen tiszta étkezési sót árusítanak, majd miután 
ezzel megszerezték a vásárlók bizalmát, kálisóval mérgezettet árusítanak. Például korábban a  nyírtassi 
étkezési  só  megfelelt  a  magyar  szabványnak,  tökéletesen  kálisómentes volt.  Az idei  év elejétől  viszont 
„nátriumszegény sóként”, 100%-os kálisótartalommal is árusították! 30%-os kálisótartalom volt ráírva. A 30% 
is súlyosan egészségkárosító! A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság (NÉBIH), miután kiderült a nyírtassi 
csalás, „úgy döntött”, hogy „csak az a baj, hogy étkezési sóként állati takarmány kálisót csomagoltak, s hogy 
nem a ráírt 30%-nyi, hanem 100% kálisó volt a sócsomagokban”. A NÉBIH visszavásároltatja a nyírtassi 
céggel a „megbukott sóikat”, hogy ne maradjon ellenük bizonyíték a mérgezetteknél a kártérítési perekhez.  
Korábban a NÉBIH vezetők is mondták nekem, hogy kálisó tartalmú takarmánysó mérgezi az állatokat!! Ilyen 
környezetben nem bölcs dolog, ha valaki a maga és a családja egészségét a kálisóval és más gyomor- és 
bélfal-kisebesítő sószennyezőkkel veszélyezteti!  Azt  is tudni kell,  hogy szemmel,  természetes fényben a 
kálisó kristályok nem különböztethetők meg a konyhasó kristályaitól. Tehát az, amit ráírnak a Himalája sóra, 
hogy ”felnőtt bányászok szemmel választják ki a jó sót”, egyáltalán nem garantálja, hogy időnként nem a  
kálisót  „választották  ki”!  Fejenként,  naponta,  csak  pár  forint  a  költségkülönbség  az  ellenőrizhetetlenül 
mérgezett, szennyezett étkezési sók és a megbízhatóan kálisómentes, szennyeződés mentes tiszta étkezési 
só között, lásd:  www.tisztaso.hu  .   Csak az akkreditált mérőlaboratóriummal rendelkező gyógyszerellátó tud 
gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasót biztosítani. Elvben elintéztük, hogy CBA-ban is legyen ilyen só, 
de nem lehet elintézni, hogy az interneten árusítótól a CBA Régió Központok kiszállítsák az üzleteikbe a sót! 
Kutyatápszert kiszállíttatnak a CBA-ikba a régióközpont-tulajdonosok, de méregmentes étkezési sót nem???
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Kiegészítő közérdekű bejelentés, mb.-nélküli kárelhárításként, Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez!

Csak a víz, csak a konyhasó, csak a kálium pótlás elrontott dózis arányaival is kiirthatók a magyarok:

A sejtjeink életterét biztosító testfolyadékainkban van egy áramvezetés biztosító (elektrolit) folyadék. Csak 
vízből, nátrium, kálium és klorid ionokból áll. Akkor működik jól, ha 110 a víz : nátrium-klorid arány, és 30 
a nátrium : kálium arány. Mivel ezeket az anyagokat a szervezet testfolyadékai kb. ezek szerinti arányban 
veszítik  (széklet,  vizelet,  izzadás),  pótolni  is  ilyen  arányban  kell.  A gyógyításra  sikeresen  alkalmazott  
infúziós  sóoldatok  ezeket  az  anyagokat  ugyanilyen  („élettanilag  optimális”)  arányok szerinti  dózisokkal  
juttatják be a vérbe. Lásd a Ringer, Salsol, Salsola infúziós oldatok összetételét. Például a szívműködéshez  
optimális összetételű Ringer infúziós oldat 3 liter tiszta desztillált vizet és abban feloldva 27 gramm NaCl 
konyhasót és 0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe, miután egy felnőttnek ezekből az anyagokból kb. ennyi a  
napi tényleges szükséglete. Nem véletlen, hogy az élő tengerekben is kb. 30 a nátrium és kálium optimális  
aránya. Ugyanis elpusztítja az élőlényeket, ha ehhez képest durván megváltozik a víz, nátrium kálium, klór  
arány. Az Izraeli Holt tenger esetén ez történt, s emiatt a vizéből inni kezdő valamennyi élőlényt elpusztítja.

Egészséges felnőtt ember vese- és szívműködését veszélyesen elrontja, ha bárhonnan, bárhogyan 1 órán belül 
2 grammnál több kálium jut a vérébe, vagy 24 órán belül fokozatosan 11 grammnál több jut be. Egészséges 
felnőtt vérébe csak 0,2 és 0,4 gramm közötti káliummennyiséget szükség bejuttatni 24 óra alatt. 1950-ben 
Nobel díjjal jutalmazták azt a három kutatót, akik állatokon, patkányokon és embereket végzett nátrium és  
kálium  dózis  variációs  etetési  kísérletekkel,  vagyis  konkrét  élettani  hatás-mérésekkel  egyértelműen 
bebizonyították, hogy mind a hiányos nátriumpótlás, mind a káliumtúladagolás vese-, szív- és keringésrontó,  
magas-vérnyomás előidéző, daganatkeltő, idegmérgező, hülyítő, izomgyengítő s ráadásul nemi jelleg torzító,  
buzisító, pszeudohermafroditizmus, meddőség okozó, azaz életrövidítő és szaporodás gátló gyilkoló hatású! 

Ezt tudva, az illetékes szakminiszterek utasítására, az Országos Tisztifőorvos és az Országos Főgyógyszerész  
az Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet, s az USA, a WHO és a Magyar Tudományos 
Akadémia  szakbizottságai  fentiekkel  ellentétes  (teljesen  hamis)  állásfoglalásaira  hivatkozva,  STOP SÓ, 
„Nemzeti Sócsökkentési Programként”, akármennyi vizet pótlásnál (!) napi max. 2 gramm nátrium (5 gramm 
konyhasó) és napi legalább 4,7 gramm kálium pótlást írt elő (akármilyen gyors káliumbevitellel). Például a 
Természetgyógyász Magazin a Béres Rt.  Egészségtár  boltjai  által  is  árusított  mérgező KCl káliumklorid  
tiszta kálisót (az interneten „bio kóserként” hirdetik), a BonSalt „jósót” reklámozza. Előtte a gyógyszertárak  
a 98%-ban kálisóból álló Redi Sót is árusították, előbb receptre, később recept nélkül is, az NaCl étkezési  
konyhasó helyettesítőjeként.  Vagyis  az  élettanilag optimális  természetes  nátrium :  kálium dózisarány 30 
helyett,  a  nátrium :  kálium 1/3  dózisarányt  (a  tízezer  %-os  Na  :  K  aránytorzítást!)  kényszerítik  rá  a  
bennszülött magyarokra. Közben akadályozzák a szennyvizek bevezetésével szennyezett folyók vizéből csak 
homok-kavics szűrőkkel és klórozással előállított ivóvíz átpárlással megtisztítását is. A homok-kavics szűrő 
és a klórozás sem képes hatástalanítani a növényvédő mérgeket és a fertőző vírusokat! Az ÁNTSZ honlapja 
szerint a tiszta desztillált víz „életveszélyes méreg”, a Talmud szerint a tiszta desztillált víz a legjobb ivóvíz...
 
MEGÖL a növelt káliumtartalmú és vagy a konyhasóhiányos étel. De megölhet a vírusos, mérgezett 
ivóvíz is. A helyünkre pályázók ezért beszélnek rá a konyhasóhiányos és káliumdúsított élelmiszerekre, 
és ezért riasztanak el a gyógyhatású tiszta desztillált ivóvíztől, amiben biztos nincsen se vírus se méreg.

Fentről vezérelt tervszerű mértékű (zsidó?) népirtás, hogy az 50-es évektől kezdve egyre kevesebb konyhasót  
és egyre több káliumot tartalmaznak a bennszülötteknek árusított élelmiszerek. Ez az eltitkolt fő oka, hogy 
azóta nagyságrendileg megsokszorozódott a Nobel-díjasok által előjelzett betegségek gyakorisága. Az idézett  
természeti és méréstani bizonyítékok megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapomon (92. email könyv). 

Miniszterelnök Úr!  Miért akadályozza,  hogy a  Stop  Só Programmal  a  magyar  bennszülötteket  halálra 
mérgeztető,  korrupt  hazaáruló tömeggyilkos köztársasági  elnököket,  miniszterelnököket,  akadémikusokat, 
minisztereket és ügyészeket a hazai és/vagy a nemzetközi bíróság életfogytig börtönbe zárja? Kínában a Stop 
Só Programnál kisebb egészségi kárt okozó élelmiszer mérgezés felelőseit is kivégeztették. Kérem válaszát!

Verőce, 2014. 10. 22. Tejfalussy András méréstudományi szakértő 
(tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
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