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Hozzászólás Weixl Várhegyi László mérnök, rendőralezredes, természetgyógyász 'Dr-nak az 
idei Vegetáriánus Fesztiválon tartott nagy sikerű előadásában elhangzott normális (fiziológiás) 
mértékű konyhasópótlás és tiszta desztillált víz ivás ajánlásához. Előadása megtekinthető az 
interneten is: https://www.youtube.com/watch?v=NfjbjyvNiuo&feature=youtu.be 

Nem csak Vegetáriánusoknak! 

Kedves Vegetáriánusok!

Én is több évtizede vegetáriánus vagyok, és desztillált  vizet iszom. Erősen sózom az ételeimet, 
mivel a nem tengeri növényekben nagyon sok a kálium, de alig van nátrium.

Sokan  elhiszik,  hogy az  étkezéshez  nem kell  a  konyhasó.  Azonban  a  víz  és  a  nátrium-klorid 
konyhasó  optimális  aránya  a  testnedvekben  víz  :  konyhasó  =  110  és  ez  a  nem tartható  fenn 
konyhasóval sózás nélkül .A testnedvek tengervízéhez hasonló nátrium: kálium = 30 arányának a 
fenntartása ugyanilyen lényeges.  Csak ebből  a  négy anyagból  (víz,  nátrium, klór,  kálium) áll  a 
sejteket egymással elektromosan összekapcsoló oldat, az ún. „vér-elektrolít”. Ezek a létfontosságú 
anyagok  ezért  vannak  ugyan  ilyen  arányban  a  vér-elektrolít  helyreállító,  gyógyító  fiziológiás 
infúziós (Ringer) oldatban is. Mivel napi 3 liter ilyen oldat 3 liter nagytisztaságú desztillált vízzel 
36  gramm konyhasót  juttat  be  a  vérbe,  de  csak  0,4  gramm káliumot,  étkezésnél  is  ezekre  az 
élettanilag optimális arányokra kell törekedni. Minden orvos és gyógyszerész ezt tanulja, amelyik 
mást  mond,  csak  azért  mondhatja,  mert  végzetesen  buta  és  vagy  tudatosan  betegíteni  és 
ivartalanítani  (=  népet  irtani)  akaró  alattomos,  aljas  bűnöző,  aki  kihasználja  a  megbetegített 
emberek gyanútlanságát.

A tankönyvek mellett az is bizonyítja, hogy a konyhasó helyett egyéb anyagokat, pl. fűszersókat stb. 
ajánlók népirtást folytatnak, hogy 1950-ben Nobel-díjat adtak azoknak az orvos kutatóknak, akik 
egyértelmű mérésekkel dokumentálták, hogy a konyhasó pótlás korlátozás és a káliumtúladagolás (a 
jelenlegi Nemzeti Sócsökkentési Stop Só program teljesen hamis, és népirtó hatású) is lerövidíti az 
állatok és az emberek életét, sőt közben ivartalanítja is őket. Só hiányában a szervezet vizet veszít,  
emiatt besűrűsödik a vér, nehezül a keringetése, aminek az ellensúlyozására, túlterhelve a szívet 
kórosan fokozódik a vérnyomás, stb.  Egy órán belül 0,8-1,6 grammnál több kálium (bárhonnan) 
vérbejutása is mérgező, s 24 óra alatt az ételekkel (szájon át) elosztva bejuttatott 2,2-3,5 grammnál 
több kálium is eltorzítja egy egészséges felnőtt EKG-jét (rontja) a szívműködését. A Fidesz-KDNP 
kormány a  Stop Só programjával  naponta  jelenleg  legalább 4,7  gramm káliumot  juttat  be  egy 
magyar emberbe, akár egy óra alatt is a kálisóval sózással mérgezővé tett kenyérrel és mérgező 
kálisóval műtrágyázással is megtöbbszörözött káliumtartalmú növényi élelmiszerekkel

Már a Vatikán is felhívta a figyelmet arra, a világ valamennyi katolikus templomában felolvastatott 
pápai  körlevéllel,  hogy  nem  szabad  a  kálisóval  keverése  következtében  rossz  ízű  sót  enni.  A 
népirtást folytató bűnszervezet ezt is kijátszotta, fűszeres sót (pl. Bonosal, Vivega stb.) árusíttat, 
ahol  a  fűszerek  elfedik  a  mérgező  kálisó  csípős,  kesernyés  ízét.   Valamennyi  bizonyíték 
megtekinthető  a  www.tisztasó.  hu  honlapon  és  az  én  honlapomon  is.  Mindenki  legyen  szíves 
juttassa el ezt  az életmentő információt Várhegyi úr előadásaival együtt  valamennyi rokonához, 
barátjához és jó ismerőséhez.

Verőce, 2014. 09. 02. 
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www.tejfalussy.com

https://www.youtube.com/watch?v=NfjbjyvNiuo&feature=youtu.be


JELEN  KÖZÉRDEKŰ  TÁJÉKOZTATÁS  LÉTREHOZÁSI  DÁTUMA:  Magyarország,  2014.  
szeptember 1., FELELŐS BENYÚJTÓJA: Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi száma:  
1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi  
találmányai  alapját  képező  GTS-Antirandom  hullámkoordinátás  méréseket  tervező,  vezérlő  és  
input-output tolerancia-kapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire  
és  ezeket  alkalmazó  nagyszámú,nemzetközileg  sikeresen  szabadalmaztatott  sokváltozós  hatás-
ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű  
alkalmazási  eredményeire  alapozva,  az  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG 
Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja gmk  v.a.  (Hungary  1036 Budapest,  
Lajos  u.  115.)  Fővárosi  Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámolójaként,  s  a  Területfejlesztési  és  
Környezetvédelmi  Minisztérium  és  Magyar  Országgyűlés  korábbi  megbízottjaként,  valamint  
TUDOMÁNYOS  RENDŐRSÉG  PJT és  „Segíts,  hogy  Téged  is  Segítsenek  Mozgalom” 
alapítóként, s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat  
a magyarok jogos védelmeként. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce,  
Lugosi u. 71., E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380  
665, Mobil: +36 20 2181408.
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