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Kedves Címzettek és kedves Szendi Gábor.(aki hallja adja át neki ezt az
üzenetet, mert nem tudom az e-mail cimét.)
Sz. . . . Eszterrel ellentétben én nem kételkedem. Én megjárom a hadak útját!
Induljunk ki abból, hogy én nem vagyok okos ember. Ennek ellenére feltűnt,
hogy az összes hivatkozási alap 1998 és utána kiadott dolgokból származik az
alanti írásban. Előtte nem tudták évezredekig az emberek, hogy mitől élnek
kilencven évekig, pedig a mostani "modern kutatások alapján" ők bizony
moslék nagy káliumhiányban szenvedtek! Hm. Szendi Gábor is mondja a tutit.
Abból az időből (1998-tól,) amikor köztudottan már évtizedek óta folyt az
emberiség hülyítése a kálium hasznosságáról, és szintén évtizedek óta etették
orrba szájba ha nem is olyan mértékben mint végképp elvetemülve,
manapság! Ez nem gyanús? Akkor 1998-ban, már kutatnak, már hoznak le
kutatási eredményeket, előtte meg nem? S miről? A maguk igazolásáról? Miért
nem hoznak adatokat 1960-as évek előttről? - hogy negyed annyi bajuk nem
volt az embereknek mert akkor még nem tudták, hogy mennyire "hasznos" a
kálium? De tudták. Hasznos volt patkányt s vadat irtani.
Magyarországon a '60-as évek elején vezették be a hatalmas méretű káliumos
műtrágyázást, írja Tejfalussy úr az írásaiban.
(Az emberiség számának drasztikus csökkentéséről a megállapodást a hüllő
földönkívüliekkel 1954-ben írta alá a félember Eisenhower, s lám Európában,
M.o.-n ugye milyen gyorsan belendültek?) Az étkezési sót akkor még - legjobb
tudomásom szerint - nem babrálták. Ott azt később kezdték. Mert alig kellett a
jó kis friss, még meleg házikenyérrel készült zsírosdeszkára sót tenni, s piros
csemege paprikával is megszórva igen élvezhető uzsonna gyanánt, felmászva a
nagy szilvafa legalsó ágára, azt ott jól megenni.
Kanadában az étkezési só drasztikus kálium keverését 1990-tól vezették be, de
szinte azonnal nagy mértékben, olyannyira, hogy egy jó ideig más téma nem
volt semmilyen összejövetelen, mint nagyléptékű csodálkozás, hogy
megöregedtünk, mert akármennyi sót is használunk, nincs íze az ételeknek az
utóbbi hónapokban! Ezen, semmit nem értve, - jól eltöprengtünk.
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De abban az időben még, valahol volt még működő agyvelő, HANGSULYOZOM, 26 ÉVVEL EZ ELŐTT, - MÉG NEM KEVERTÉK A KÁLIUMOT A
KÁLCIUMMAL, ahogy teszi ezt itt SZENDI GÁBOR, - mint a szervezetben a
magnéziummal együtt fellépő hiány természetes együtt járóját.
Ami különbözőséget a két anyag között természetesen NEKEM NEM TISZETEM
itt most megtanítani Szendi Gábornak sem. Kérje vissza az iskolapénzt!
De ha valaki még a mai napig vesz a herbáriák bármelyikében kalCium
pótlására összeállított, gyorsabban felszívódó folyadékot amit minden esetben
étkezés közben kell bevenni, - azt hét szentség, hogy magnéziummal keverve
fogja megkapni. Mert az a kettő ürül ki együtt a szervezetből és nem a káliummagnézium. (Persze, feltehetjük a kérdést, hogy ilyen elharapódzó eszement
kálium imádat mellett meddig? Ám ezt most hagyjuk.) De ha netántán orvos
arra vetemedik véletlenül, hogy csonterősítőt javasol, akkor az is hétszentség,
hogy kálCium-magnézium keverék tablettát ad. Pedig kitiltják őket az Orvosi
Kamarából, ha nem reklámozzák a káliumot.
Aki meg keveri a kettőt és kaliummal akarja felerősiteni a csontjait kálCium
helyett mint Szendi Gábor, annak lelke rajta. Tegye. Magán ügye, ha annyi
esze van, hogy bedől az újkori agymenéseknek.
Évezredekig, senkinek eszébe se jutott aszerint étkezni, hogy miből mennyi
kell a szervezetbe, ettek mindent módjával, szezonjában, s nem volt semmi
bajuk.
/Nem azért mondom, de a magas vérnyomás és agyvérzés a visszafojtott
indulatok betegsége. Nem sok köze van a káliumhiányhoz. Ez is eszement
dolog, ilyet káliumhiánnyal összefüggésben terjeszteni! De megmondták a
MAYAK, hogy idővel teljesen elmegy az emberiség józan esze./
Ám most a káliummal elbódítottan öntudatra ébredt egészség bajnokok
ajánlgatnak jobbnál jobb megoldásokat az öngyilkosságokra a 'legutolsó
kutatások alapján', - az emberiség meg egyre kriplibb. Nem tűnik ez fel?
No, hagyjuk már egymást meghalni természetes körülmények között, nem a
'modern kutatások alapján' kálium túladagolással, kórházakban, mint engem
kishíján.
Aztán az is igaz, hogy ki-ki azt hisz amit akar, s úgy és akkor lesz öngyilkos
amikor és ahogy akar. De rám ne számítsanak.
Terjesszék a félnormálisaknak a túladagolt kálium hasznosságát, nekem többet
ne magyarázzanak. Én áldozata vagyok az ilyen lelkes káliumon 'kívül'
állóknak! Szeretném látni, hogy Szendi Gábor naponta beveszi az általa
ajánlgatott kálium mennyiséget, de valóban meg is teszi, ne hazudozzon. Aztán legyen benne becsület elárulni a temetése napját is a közeljövőben.
Szedje be az saját maga a nagy mennyiségű káliumot, aki másnak ajánlja. De
ilyet még nem láttam! Azoknak eszükbe se jut! Csak kibickednek, akiknek
semmi nem drága.
Természetesen ki ki azt hisz amit akar. Minden esetre a kálium túladagolás igen
kegyetlen izom fájdalommal jár, ha azonnal meg nem hal tőle valaki. Engem
nem hagytak meghalni, hogy ne rontsam a kórházi statisztikát! Azóta nálam
például combtőtől bokáig, mintha homok került volna az izomrostok közé,
olyan fájdalommal jár a járás, de sokszor a felállás is. Sokszor ujjnyi vastag,
de van, hogy kétujjnyi vastag izomköteg dudorodik ki a bokámtól a térdemig a
vádlimban vagy elöl a lábszáramon. Nem merem megmozdítani a lábam,
nehogy görcsbe ránduljon az egész lábszáram, több más probléma mellett, pl.

www.tejfalussy.com

nagyon sűrűn, szinte állandó öklendezési kényszerrel, állandó az enyhe
hányinger, de ez a legkevésbé kellemetlen más tünetek mellett, mert legalább
nem fáj. Nem beszélve a pace-maker beültetésekor alkalmazott káliumos
altatáskori agylágyulás okozta emlékezet vesztésről, ami hónapokba került mig
a többi agysejt átvette valahogy az elpusztult agysejtek funkcióját, és
egyebek.
Amiket szívesen azonnal írásba adok ha kell. Mig ezek a dolgok és tünetek nem
mondhatók el a netán túladagolt kálCium mellett!
Szerencsétlen kálium ajánlgatók tudják miről beszélnek?
Éljenek a vakegerek, akikkel még azt is el lehet hitetni, hogy a patkányméreg
egészséges az embernek. Egyék! De nem teszik, csak ajánlgatják másoknak.
Becsület ez?
A vakegereknek mindent be lehet dumálni! Azoké a jövő. De nem az enyém.
Az enyém az értelemé, én azt választom, és sóval eszem mindent, s kerülöm a
túlzott kálium tartalmú dolgokat. Banánt, mangót, szóját, stb.
Szívélyes üdvözlettel, s köszönettel Tejfalussy Andrásnak, aki tudja miről
beszél, s lelkét teszi ki azért, hogy segítsen az épeszű embereknek.
A többin úgy se lehet.
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