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András Béla S. Tejfalussy : MEHNAM-info / Orvos továbbképzés
Iratjel: verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029
Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag
optimális (fiziológiás) dózissal pótlása.
Három mellékvesekéreg kutató 1950-ben arra (is) kapta a Nobel-díjat, hogy patkányoknál és
embereknél konkrét etetési kísérletekkel, méréssel bebizonyították, hogy a konyhasó pótlás
csökkentés és a kálium túladagolás is életrövidítő és ivartalanító (=fajirtó) hatású. Kiderítették,
hogy csak rövid távú hatása a vérnyomás csökkenés az NaCl konyhasó pótlás csökkentésnek.
Azért csökkent a vérnyomás, mert nátriumhiány esetén a vér vizet veszít, és kevesebb vér kering a
szervezetben. Később azonban megnő a besűrűsödött vér mennyisége, és a szív csak megnövelt
vérnyomáson tudja a besűrűsödött vért keringésben tartani. Azt is kiderítették, hogy életveszélyes
a kálium túladagolás, ami a szívműködés elrontásával (akár nullára is) csökkenti a vérnyomást.
Kivégzésnél és szívműtétnél is kálium túladagolással állítják le a szívet. Veszélyes méreg!
A legtöbb orvos meggyőződéssel hangoztatja a fentiek ellenkezőjét. Valószínűleg azért, mert nem
ismeri a témában 1950-ben Nobel-díjat elért kutatók alább mellékelt vonatkozó mérési
eredményeit, amit már régen, 1976 során, és csak 7000 példányban publikált a Medicina
Könyvkiadó. Érdemes megtekinteni, amit a neves szívsebész, Prof. Papp Lajos akadémiai
nagydoktor ezekről mond. Lásd a www.tejfalussy.com honlap Videó rovatában.
Lehetőleg mindig a testnedvek szerinti, élettanilag optimális (fiziológiás) aránynak megfelelő
dózisokkal kell pótolni a testünk által ilyen arányban veszített vizet, konyhasót és káliumot. A
fiziológiás infúziós Ringer oldat dózisarányai is ennek felelnek meg. Étkezésnél is hasonlóak az
optimális dózisarányok. (Víz : konyhasó = 110, Na : K = 30). Ez azt jelenti, hogy például 3 liter
tiszta desztillált víz mellé 27 gramm tiszta konyhasó és 0,4 gramm kálium pótlás a legjobb. Nobeldíjas kutatók mellékelt mérési eredményei is bizonyítják, hogy életrövidítő és ivartalanító is a
„Nemzeti Sócsökkentési Program (Stop só)” és „Chips adó” útján a magyarokra (és nem csak
magyarokra) akármennyi víz pótlásnál ráerőszakolt „legfeljebb napi 5 grammnyi konyhasó- és
legalább 4,7 gramm átlagos kálium pótlás”.
Nem „vérhígító”, meg „vérnyomáscsökkentő” gyógyszerekkel, hanem a Ringer oldat élettanilag
optimális fiziológiás víz, nátrium, klór, kálium dózisai szerinti étkezési víz, konyhasó és kálium
dózisokkal kell elhárítani a hibás dózisú víz-, konyhasó- és kálium pótoltatás miatti
vérbesűrűsödést és vérnyomásnövekedést!
Nyílt levél Azonosító: gyerekirtotanarak160517-MNKa
MIÉRT BŰNSEGÉDKEZNEK A GYERMEKEINK BETEGÍTÉSÉBEN A PEDAGÓGUSOK is?
Jó lenne, ha belátnák a biológia tanárok, hogy ha egy egészséges embernek a testnedveiben, a
vérszérumában, 110 a víz és a konyhasó komponensek aránya, miközben 30 a nátrium és a
kálium aránya, s ez a dózisarányuk a szív számára optimális infúziós Ringer oldatban is, amit több
száz éve sikerrel használnak gyógyításra, akkor tudatos népirtás bűntette a Stop Só, a
Menzareform, amivel naponta, akármennyi víz mellé, legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább
4,7 gramm kálium pótlását, vagyis életveszélyes 0,43-as nátrium : kálium dózisarányt erőltetnek rá
a magyarokra. Azután, hogy a fajirtó hatását 1950-ben Nobel díjat nyert kutatók hatás-mérései is
egyértelműen bebizonyították! Hasznos lehetne, ha megindokolnák a vegyész és biológus
pedagógusok, hogy miért nem tüntetnek a gyermekeket betegítő, életrövidítő és ivartalanító
Menzareform betiltását követelve! A Menzareform népirtó hatásai hatásmérési bizonyítékait lásd a
www.tejfalussy.com honlapom Videó, Email-könyv és MEHNAM rovataiban. Jellemző, hogy már
többször jeleztem a problémát, de válaszra sem méltatták a pedagógus szakszervezetek, a
kormányszervek és Orbán Viktor miniszterelnök!
Budapest, 2016. 05. 17. Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő
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