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NEMZETÜNKET FÉLTŐ NYUGDÍJASOK FIGYELMÉNEK FELHÍVÁSA
A mellékelt hatás mérési eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy államilag
tudatosan csökkentik a nemzeti lakosság szaporodóképességét. Elsősorban az
étkezési káliumtúladagolással és konyhasópótlás csökkentéssel, ami fokozza a
többi hatás, pl. a sugárzások egészségkárosítását is. Az étkezéshez több mint
ötször annyi káliumot és kevesebb mint ötödannyi konyhasót használtatnak mint
amennyi optimális lenne. Az Európai Bizottság Jogi Osztályától nemrég kapott
állásfoglalás szerint ez a WHO előírásai alapján is meg van engedve!
Az Európai Unió engedi a „nemzeti kormányoknak”, hogy kipusztítsák a nemzeti
lakosságot, elrabolják a nemzeti lakosság nyugdíjbefizetéseit és kiárusíthassák
az „elárvult” nemzeti ingatlanokat a letelepedési céllal beözönlő külföldieknek!
Alkotmányos jogállamban kevesebb hatásmérési bizonyíték is elegendő ahhoz,
hogy a népirtó „menzareformerek ellen” büntetőeljárást folytasson a nemzeti
rendőrség, ügyészség, bíróság. Nálunk viszont ezek (vezetői) a fő bűnpártolóik!
Jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.) kapta: Dr.
Darák Péter Kúria legfelsőbb bíróság elnök és a fogyasztóvédelmi jogkörrel is
felruházott Pest Megyei Kormányhivatal (Szob), ahová a bűnöző ügyészségi
vezetők átküldték a rendőrséghez és az ügyészséghez általam benyújtott
feljelentéseket (ellenem felhasználásra, de belebuktak).
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BIZONYÍTÉKOK:
1. AZ ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS KORÁBBI VÍZ-, KÁLIUM- ÉS KONYHASÓ
PÓTLÁS (DÓZISAI):

Napi 3 liter víz mellé is csak 0,36 gramm káliumot, de 27 gramm
konyhasót optimális (fokozatosan) a vérbe juttatni, pótolni:

Lásd: www.tejfalussy.com „Dr. Papp Lajos szívsebész professzor beszél a
kálisóról” (10. Videó)
(Vagyis hibás a Kormány „MENZAREFORM, Nemzeti Sócsökkentési Programja”,
amit a tiszta konyhasóval normálisan sózókkal büntetést fizettető „Chips-adó”
útján kényszerítenek rá a hazai élelmiszergyártókra. Akármennyi víz mellé napi
legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó, 2 gramm nátrium
akármilyen gyors elfogyasztására kényszerítik a nemzeti lakosságot. Miközben
1 órán belül 1 gramm kálium bejuttatása is felére rontja a vizeletkiválasztást!)
Ez az 1950-ben Nobel díjat kapott biológus kutatók alább ismertetett hatásmérései szerint is tudatos életrövidítés, nemi jelleg- és szaporodó képesség
rontás. Az életrövidítő és ivartalanító hatása az egymás utáni nemzedékeknél
fokozódik, és fokozza a többi veszélyes hatás miatti egészségkárosodást is:

2.

És

konkrétan mit tehetünk
Megköszönöm, hogy Weixl Várhegyi László népszerűsíti a honlapom "nem hinni kell, hanem mérni"
alapelvét. Ez természetesen úgy értendő, hogy nem csupán az egyes "hatásokat" kell mérni, tehát pl. az
elektromos és mágneses vagy radioaktív sugárzás mértékét, hanem az azok és az egyéb hatások
kombinációi élettani következményeit is! Tehát az ok-okozati összefüggések tisztázásához a "mi mennyi"
mellett azt is mérni kell, hogy az adott „mi és mennyi” kombinációk milyen távolságból, mennyi idő alatt,
hogyan hatnak a vizsgált élő szervezetekre! Ezekre a hatás mérésekre csak a nemzetközi szabadalmaim
szerinti sokváltozós GTS-ANTIRANDOM hatásmérési módszer alkalmas. Az ún. „RANDOMIZÁLT”
"véletlenszerű" mintavételezések és azok adatait értékelő statisztikai módszeres „epidemiológiai” felmérések
akármi és akármi ellenkezője "valószínűsítésére" is alkalmasak! Konkrét hatásmérési bizonyítékokat is
közzétettem arra, hogy a jelenleg is egyre fokozó hazai ivartalanodásnak elsősorban az 1960 óta ételekkel
és italokkal sokszorosan túladagolt kálium az oka. Lásd az izraeli Potash-reklámokat, a konyhasó helyett
kálisót tartalmazó BONSALT „étkezési sót”. Továbbá a konyhasópótlás korlátozás. Lásd: Nemzeti Stop Só
Program, Menzareform, Chips-adó! Nobel díjat is kaptak 1950-ben a kutató biológusok, akik a konkrét hatásméréseikkel patkányokon és embereken is bebizonyították az étkezésnél ennyire túladagolt kálium és az
NaCl konyhasó pótlását csökkentés életrövidítő, nemi jelleg torzító és fajirtó hatását! Ezek a hatásmérési
bizonyítékok

és

az

említett

nemzetközi

méréstudományi

www.tejfalussy.com honlapomon.
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló (+36 20 218 1408)
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3.

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás

(Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)
NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET
HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLÓGIAI STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN
MEGSOKSZOROZZA A NEMI TORZULÁSOK, A NEMZŐKÉPTELENSÉG, DE A RÁK- ÉS A
TÖBBI ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉG GYAKORISÁGÁT IS.
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia
aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján
Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreghormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett
további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből
idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók ).
EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK
AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS
PATKÁNYOK
MELLÉKVESEKÉRGE
HORMONTERMELÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN
A
TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL
RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS
DIÉTÁN
TARTOTT
ÁLLATOKBAN
(PATKÁNYOKBAN)
ÉS
EMBEREKBEN
IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS
KÖVETKEZIK
BE, MIKÖZBEN
A
SZERVEZET
ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)
A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a
következők:
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul
ki. (167)
3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart,
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:
15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)
18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok
jönnek létre. (169)
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást
(„pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés
gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést,
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
ÉS KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK
AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS EZEK (HAMIS) SZAKÉRTŐI TÖBB MINT 20 ÉV ÓTA, ISMÉTLŐDŐEN „NEM
BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK
ÉS ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK
ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK
KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. A MÉRGEZÉS OKOZÓI AZ INTERNETEN ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL
BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS
TAGADJÁK, HOGY KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! PL. TISZTA KÁLISÓ A „KOSHER
TANÚSÍTVÁNYOS BONSALT”. KÁLISÓT TARTALMAZ. A HOLOKAUSZT ÁLDOZAT „SARA LEE”-RŐL (BOSSZÚBÓL?)
ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉG „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ” SÓ IS. A BONOSAL ÉS A VIVEGA STB. A
„VIVEGA” „TALÁLMÁNY”. AZ BENNE A TALÁLMÁNY, HOGY A BELEKEVERT ERŐS ÍZŰ FŰSZEREK ELFEDIK A 40%NYI KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ CSÍPŐS, KESERNYÉS ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT A HAZAI GYÓGYSZERTÁRAK
„KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT” IS ÁRUSÍTOTTÁK A 99% KÁLISÓT TARTALMAZÓ, VAGYIS
PATKÁNYMÉREG „REDI-SÓ”-T IS! SOK EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 20-50% KÁLISÓ VAN!
SŐT OLYAN „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT” IS ÁRULNAK, AHOL A MÉRGEZŐ KÁLISÓT CSAK
RÁTÖLTIK A KONYHASÓRA, HOZZÁ SEM KEVERIK! PÉLDÁUL EGY NYÍRTASSI CÉG IS ILYENEKET FORGALMAZOTT!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a
két fő okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezés okozást elhallgatják, vagy ellenkező
hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum
szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő
étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a
GYÓGYÍTÁSRA TÖBB SZÁZ ÉV ÓTA ALKALMAZOTT fiziológiás infúziós Ringer-oldat ezekével azonos,
optimális nátrium és kálium dózisarányai is KÉTSÉG KIZÁRÓAN igazolják!
ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY A NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB
KÁLIUMNAK A SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA AZ EGÉSZSÉGES FELNŐTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT, SŐT, 1
ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1 VAGY 2 GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MEGMÉRGEZHETI!
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