KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT A SZERKESZTŐSÉGEKHEZ:
Célszerű lenne, ha állandó Fórumot biztosítanának azoknak, akik bizonyítják a MENZAREFORM-nak és
Stop Sónak nevezett káliumtúladagolás és hiányos konyhasópótlás életrövidítő és ivartalanító hatását.
Ugyanis: 1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik patkányokon és embereken végzett kísérleteik
hatásmérési eredményeivel bebizonyították a káliumtúladagoló és konyhasóhiányos étkezés magasvérnyomás, vese- és szívműködés romlás, gyengülés, idegbaj, elmebaj, daganatos stb. betegség
előidéző, életrövidítő és nemzőképesség csökkentő, fajirtó hatását (lásd melléklet-1). Mindegyik orvos
és gyógyszerész tanulta, hogy minden 1 liter víz mellé 0,12 gramm kálium pótlás és 9 gramm konyhasó
pótlás optimális, mert az egészséges testnedvekben is ez az arány, és a gyógyításra több száz év óta
világszerte sikeresen alkalmazott fiziológiás infúziós Ringer oldatban is ez a dózisarány. Az OÉTI által
végeztetett hatás ellenőrző orvosi kísérletek is, de orvosi tankönyvek is bizonyítják, hogy az 1 órán
belül vérbe jutott 1 grammnál több kálium felére csökkenti a veseműködést, a kétszer ennyi vagy több
pedig rontja a szívműködést, torzítva az EKG-t. Ezek százszázalékosan bizonyítják, hogy csalás a
MENZAREFORM szerinti víz- és sópótlás változtatás, amit hazai szakpolitikusok hamis teóriák, mérési
eredmény hamisítások alapján és hamis epidemiológiai statisztikákból levont hamis következtetések
alapján évtizedek, kb. 1960 óta rákényszerítenek a bennszülött magyarokra, a gyerekekre is. Népirtás,
hogy napi akármennyi víz pótlás esetén naponta legalább 4,7 gramm káliumot és legfeljebb 5 gramm
konyhasót (legfeljebb 2 gramm nátriumot) pótlásra kényszerítik a magyarokat, önkiirtásra. Mellékelem
a kálisó mérgezőségét jelző rossz ízét fűszerekkel elnyomó gyógyszerészeti csalást folytató „feltaláló
bűnöző” és az üzleti bűntársai ellen is benyújtott feljelentést (melléklet-2).
A média mindenfélét reklámoz az egészséggel kapcsolatosan. „Egészséges csapvizet” is. Tudják, hogy
hatékony, pl. átpárlásos, desztillálásos utótisztítás hiányában a folyóvízből készített csapvíz tele van a
partokról bemosódó mezőgazdasági mérgekkel és a szennyvizek bevezetésével állandóan szennyezett
folyókból bejuttatott ipari- és háztartási vegyszerekkel, gyógyszer- maradványokkal, fertőző
vírusokkal (lásd melléklet-3 és-4). Önök is számos gyógyhatású készítményt reklámoznak az
egészségvédelemmel kapcsolatlatban. Helyes lenne, ha a MENZAREFORM-mal okozott betegségek
tünetei enyhítésére szolgáló készítmények mellett a betegségeket megsokszorozó előidéző okokra és
ezek megszüntetési módjára is felhívnák a figyelmet. A Ringer-oldat szerinti, étkezésnél is optimális
víz, kálium és konyhasó pótlási dózis arányokra és a tiszta desztillált ivóvíz egészségvédő és gyógyító
hatására vonatkozó tudnivalókat sokkal többször elő kell adni, mint
a MENZAREFORM
következményeként létrejött betegségek tünetei enyhítésére ajánlott gyógyhatású anyagok reklámjait!
A fentiekben hivatkozott egyéb mérési stb. bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com, Tanítás,
MEHNAM-intézkedések, Videók, Email-könyvek, „korábbi honlapok”.
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