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Kedves Farkas Emese Műsorszerkesztő Úrhölgy!
Miután többen is felhívtak a megtörtént helyreigazításnak örülve, de hiányolva a helyreigazítás alkalmával
megjelenített Á.G.I Tiszta Só feliratán szereplő, Prof. Dr. Papp Lajos úrtól származó szakvélemény
olvashatóságát, a magyar lakosság jogos védelmében, az alábbi pontosítást javaslom.
Az „Á.G.I. Tiszta Só” felirataként népszerűsített tudományos szakvéleményében Dr. Papp Lajos professzor
úr azt igazolta, hogy étkezésnél is optimális a Ringer infúziós oldat dózisai szerinti víz és konyhasó és
kálium dózis. Azért optimális, mert a Ringer infúzióban ugyanolyan a víz : konyhasó : kálium arány, mint
az egészséges ember testnedveiben, vérszérumában. A Ringer infúziós oldat, amit a gyógyításra több száz
év óta sikerrel alkalmaznak, minden 1 liter víz mellé 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm káliumot
juttat be a vérbe. Vagyis 110 az optimális víz : konyhasó bejuttatási dózisarány, és 30 az optimális
nátrium : kálium bejuttatási dózisarány. Étkezéssel is ennek megfelelően kell a vizet, a konyhasót és
káliumot pótolni. Tehát nem „csak” az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók hatásmérései, de a Ringer
dózisok is százszázalékosan bizonyítják, hogy tudatos egészségrontás a káliumtúladagoló és
konyhasóhiányos táplálkozásra kényszerítés, az akármennyi víz mellé legalább 4,7 gramm káliumot és
legfeljebb 5 gramm konyhasót (2 gramm nátriumot), 0,43 nátrium : kálium dózisarányt előíró „Nemzeti
Stop Só program”, „MENZAREFORM”. Az ellenkezőjéről elhíresztelt valamennyi „bizonyítékról”
kiderült, hogy hatáskalibrálási és/vagy statisztikai csalás.
Javaslom, kérem, hogy a helyreigazítás fenti pontosítását felolvasás alatt jól olvashatóan mutassák be az
általam átadott, Papp Lajos professzor úr által személyesen aláírt tudományos szakvéleményt!Pontosításként
azt is javaslom, kérem megemlíteni, hogy a konyhasó- és kálium hibás pótlásával kapcsolatban nem a
milligrammos, hanem a több grammos dózis előírási hibákat kifogásoltam.
Utóirat: azt is elmondtam a velem készített interjú során, sajnos a szerkesztésnél ez is kimaradt, hogy a
kormány által „Nemzeti Stop Só Programként”, ill. „Menzareformként”, akármennyi víz ivása mellé,
akármilyen gyors bejuttatással legalább 4,7 grammos „napi káliumdózis” előírás azért is életveszélyes, mert
ennyi kálium 1 óra alatt bejuttatása tízszer, hússzor annyira mérgező mint a 24 óra alatt fokozatosan
bejuttatása, és azt is elmondtam, hogy a konyhasót a pótolt vízzel arányosan, a Ringer oldat dózisai szerint
kell pótolni. A kb. 1-es nátrium : kálium arányú VIVEGA fűszeres só mérgező hatásának egyik áldozata által
leírt, általam egészében felolvasott, de az adásban csak egy mondat erejéig megjelenített beszámoló is
tanúsítja, hogy életveszélyes lehet a konyhasó kálisóval helyettesítése. A BONSALT, amit a konyhasó
pótlására ajánlanak, szinte 100%-os kálisó. Izzadással 18 gramm vagy több konyhasó is veszíthető naponta.
Gyilkosság az elveszített 18 gramm konyhasó pótlására 18 gramm kálisót gyorsan elfogyasztásra rábeszélés!
Budapest, 2016. április 2.
Üdvözlettel:
Tejfalussy András okl. villamosmérnök, oknyomozó hatásmérés-tudományi szakértő (www.tejfalussy.com)
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feladó:farkasemese@hirtv.net
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2016. április 3. 8:37
tárgy:Re: HÍR Televízió sóügyi helyreigazítás pontosítása
küldő:hirtv.net
titkosítás:Normál (TLS) További információ
:Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő üzeneteken végrehajtott műveletek miatt fontos.
Tisztelt Tejfalussy úr!

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy újabb helyreigazítási kérelemmel jelentkezett, annak ellenére, hogy - mint azt
korábban Ön is elismerte - a műsorban maradéktalanul megtettük azt, amit megbeszéltünk.
Mint azt már telefonon is jeleztem Önnek, sajnos nem áll módunkban egyhamar ismét sóval foglalkozni a műsorban,
úgyhogy sajnálattal kell közölnöm, hogy újabb helyreigazítást sem áll módunkban közzétenni. Ráadásul az, mit most Ön
kér, az nem helyreigazítás, hiszen ezt senki nem cáfolta a műsorokban. A Tiszta són szereplő feliratot pedig már csak
azért sem áll módunkban népszerűsíteni, mert az reklámnak minősülne.
Remélem megérti az álláspontomat.

Tisztelettel,

Farkas Emese
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küldő:gmail.com
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Kedves Farkas Emese Műsorszerkesztő Úrhölgy!
Dr. Papp Lajos professzor írásbeli szakvéleményének az ismertetését nem a sófeliratot bemutatással
kérem, hanem az általa aláírt szakvélemény bemutatásával. Ezt azért is kérem, mert az előttem
nyilatkozók az ellenkezőjét reklámozták, reklámozzák. Nem csak az általuk előadottak során, szóban,
de a műsorban bemutatott VIVEGA feliratain is. Az ellenvéleményem megjelenítése ugyan megtörtént,
de szükséges a szakvéleményemet alátámasztó hatásmérési eredmények és vagy azok elérhetőségének
a megjelenítése is.
Elsősorban a Dr. Papp Lajos professzor aláírt szakvélemény bemutatása hiányzik, s az előző műsorban
Önök által felvillantott, vele készült YouTube video elérhetőségének a közzététele. A hatás méréseket
dokumentáló tudományos honlapom esetleg elérhető a nevem alapján is, de a www.tejfalussy.com
honlapom nevét is csak „bevillantották” az előző Panaszkönyv műsorukban, s nehezen lehetett elolvasni.
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Elhiszem, hogy Önnek erősen korlátozottak a bemutatási lehetőségei, de bízom abban, hogy miután nem
a Tiszta Só-t reklámozásról, hanem egy egészségkárosodást elhárító szakvélemény alátámasztásáról
van szó, meg tudjuk találni a megfelelő megoldást a Panaszkönyv műsorban szereplő káliumos "étkezési
sók" hamis feliratai hamissága bizonyítékait bemutatásra. Esetleg egy kapcsolódó téma során, pl. az
italok nátrium mentességét és nagy káliumtartalmát egészségjavítónak feltüntető termékekkel
foglalkozás alkalmával.
Ezúton is jelzek egy ilyen terméket, a neve "Preventa"-t. A rákbetegeknek is ajánlják és a felirata
előnynek tünteti fel, hogy "nátriumszegény". Közben a nátriumszegény tiszta desztillált víz ivóvízként
való használatát életveszélyes sóhiány miatti "vízmérgezés okozónak" tünteti fel az ÁNTSZ, és
ráíratja az étkezési desztillált vízre, hogy 50%-50%-os arányban szennyezett vízzel kell elegyíteni,
csak úgy szabad inni. Ehhez képest, például a vérbe közvetlenül beadagolt, gyógyhatású SALSOL
infúziós oldat minden literében 9 gramm a tiszta desztillált vízben oldott konyhasó (s ebben 3,6 gramm
a nátrium). A SALSOL-t rákbetegek gyógyítására is használják. (Tegnapelőtt is felhívott valaki, s
elmondta, hogy a hasnyálmirigy rákos férjét a SALSOL-lal és C-vitaminnal fogják gyógyítani!) Naponta
több litert is bejuttatnak belőle a vérbe. 3 liter SALSOL például 27 gramm konyhasót juttat be a
vérbe! Ennek ellenére, az ÁNTSZ szerint „a napi 5 grammnál több konyhasó evése, ivása bizonyítottan
egészségkárosító” és ez ellen a Stop só Menzaprogramot írta elő védekezésül! Érdemes megvizsgálni,
hogy Preventában a desztillált víz a gyógyhatású, vagy a Preventa feltalálója által hangoztatott
”deutériumhiány”. Ugyanis a SALSOL infúzió is a tiszta desztilláltvíz és tiszta konyhasó tartalmával
gyógyítja a rákbetegeket, nem pedig „a víz deutérium atomjai csökkentett számával”! A Dr. O.Z.A.
Hanish által leírt orvosi desztilláltvíz kúra (lásd a www.tejfalussy.com honlapomon, az 1. email könyvben)
bizonyított rákbeteg gyógyító hatása is a tiszta desztillált víz ráksejt pusztító hatásán alapul. Azon,
hogy a tiszta desztillált víz, akkor is, ha konyhasó is van mellette, kioldja az osztódáskor meggyengült
sejtfalú ráksejtekből a káliumot, s ezzel elpusztítja őket. A desztillált víz könnyen kioldja a káliumot,
mert az élő a sejten belül kb. 50-szer több a kálium, mint a sejt körüli folyadék térben. Az ÁNTSZ
szakértői tudatosan akadályozzák a magyar emberek egészségesen maradását és gyógyulását a tiszta
víz és a tiszta só pótlásának az akadályozásával, s a szennyezett ivóvíz és a kálisóval mérgezett sók
egészségjavítónak hazudásával, miközben szennyezett ivóvízzel és kálisóval mérgeztetnek minket?!
Budapest, 2016. április 3.
Üdvözlettel:
Tejfalussy András okl. villamosmérnök, oknyomozó hatásmérés-tudományi szakértő
(www.tejfalussy.com)
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