AMIT AZ ÉTELEK HELYES SÓZÁSÁRÓL ÉS A HELYES VÍZPÓTLÁSRÓL TUDNI KELL (TA180428)
Ahhoz, hogy egészséges lehessen, egy 70 kg körüli súlyú embernek, minden nap, kb. 3 liter tiszta
(desztillált) vizet, és mellette 27 gramm nátrium-klorid konyhasót (amiben 12 gramm a nátrium) és 0,36
gramm káliumot (lenne) szükséges a vérébe juttatnia, pótolnia. Ezeknek a (vérelektrolit) anyagoknak ez a
természetes, optimális aránya az egészséges ember testnedveiben, a vérszérumában is. Ezeket az anyagokat
ezért juttatják be ugyanilyen dózisaránnyal közvetlenül a vérbe, a több száz éve óta a gyógyításhoz sikerrel
alkalmazott fiziológiás oldat „Ringer infúzió”-val is.
Hazánkban viszont olyan törvényeket hoztak és tartanak hatályban (Élelmiszertörvény, Nemzeti Stop Só
Program, Menzareform, Chips adó stb.), amelyekkel akadályozzák a fenti dózisarányú, egészséges víz-,
konyhasó- és kálium pótlást. A desztillált vízről azt terjesztik, hogy veszedelmes méreg (a konyhasó hiányos
pótlásánál lehet csak veszélyes), megtiltották a napi 5 grammnál több konyhasó pótlást, s anélkül, hogy a
beviteli ütemezés fontosságáról akár csak egy szó is esnék, akármilyen gyors bevitellel, legalább 4,7 gramm
kálium minden napi pótlására kényszerítik a magyar embereket, a felnőtteket és a nagyobb gyermekeket is.
Azóta, amióta, 1950-ben, Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató, akik konkrét nátrium- és kálium
dózis variációs etetési kísérleteikkel a patkányoknál és embereknél is egyértelműen bebizonyították, hogy az
optimális helyett többszörösére növelt káliumdózis és törtrészére csökkentett konyhasó dózis betegítő hatású.
Besűrítik a vért, fokozzák a vérnyomást, rontják a vese-, szív-, ideg-, és izomműködést, daganatkeltő, nemi
jelleg torzító, pszeudohermafroditizmust, homoszexualitást, nemzőképtelenség előidéző, fajirtó hatásúak is.
Hazai klinikai kísérletek is bizonyítják, hogy a hazai kormányok részéről tudatos az egészségrontás. Amikor
a klinikai kísérletben résztvevők éhgyomorra, fél liter vízben feloldva, egyszerre megitattak 2 gramm kálisót,
amiben 0,88 gramm a kálium, ezeknek, az előtte még egészséges felnőtteknek, tízből tíznek, legalább 5 órán
keresztül 50%-osra csökkent a vizeletkiválasztása, majd miután 4 grammnyi kálisót ittak, 1,76 gramm
káliummal, az nem csak a veséjüket mérgezte meg, de mindegyiküknél, kb. másfél órán keresztül, rontotta a
szívműködést is. Nyilvánvaló csalás történt, amikor ezekre a kísérleti eredményekre alapozva a kálisót,
„REDI Só” lenevezéssel, „gyógyhatású étkezési sóként” engedélyezték az OÉTI vezetői (dr. Bíró György és
bűntársai), akik a kísérleteket a Péterfy Sándor utcai Kórház-Klinika B. Belosztályán, valamint a Pécsi
Orvostudományi Egyetem Klinikáján végeztették. A részletezését lásd a honlapom „MEHNAM” rovatában!
Nyilvánvaló népirtási célú tudatos csalás, hogy a fenti kísérletre hivatkozással előírták, hogy akármennyi víz
mellé, akármilyen ütemezéssel, akár éhgyomorra, egy adagban is, amikor is 1 órán belül bejuthat a vérbe,
minden egyes nap, mindenki, legalább 4,7 gramm káliumot és legfeljebb 5 gramm konyhasót (amiben csak 2
gramm a nátrium) fogyasszon, s a gyermekeinknél a konyhasó helyett a kálisóval sózást ajánlják, a WHO is!
A hazai kormányok tudatosan rontják a magyarok nemzőképességét a káliummal műtrágyázással és a kálisó
étkezési sóként való árusításával, s az ezekkel előidézett mérgező kálium hatást valamennyire csökkenteni
képes ételkomponensek (desztillált víz, konyhasó, savanyúság és cukor) mérgezőnek hazudásával. Pl. a
hazai savanyúságokat timsóval mérgeztetik és „lúgosításra” biztatnak fel. Amióta hazánkban kálisóval is
műtrágyáznak, minden évben sokkal kevesebb magyar született, mint amennyi meghalt. Izraelben viszont az
elmúlt évben 4x annyi zsidó született, mint amennyi meghalt. Az Izraelben vásárolt kóser sóban, s egy
Újlipótvárosi boltban vásárolt kosher sóban sem volt kálium. Viszont a magyarok hülyítéséhez „Izrael állami
Star kosher tanúsítványos BONSALT” (jósó)-ként egészségjavítóként az interneten magyar nyelven ajánlott
„étkezési só” teljes egészében (a patkányméregként is bevált) kálisó! Tehát fajirtásról lehet beszélni. Nagyon
valószínű, hogy káliummal mérgezéssel akarják 2050-re megvalósítani az izraeli tudományos titkosszolgálat
ügynökei által koordinált hazai kormány(tag)ok és országgyűlések az Izraeliták Szövetsége által 1910-ben
közzétett tervet, azt, hogy az izraeliták végleg elfoglalják és leigázzák egész Magyarországot (és Galíciát).
Ezek ellen védekezni ma csak otthon desztillált ivóvízzel és a tiszta konyhasó és a kálium optimális arányban
fogyasztásával lehet, ezért mindenkinek azt ajánlom, hogy tanulmányozza, mentse le a számítógépére az erre
vonatkozó tudnivalókat a honlapomról GTS-Antirandom mérések, 1., 58., 101 Email könyv, 8., 10, és 61.
videó), s ne az állami szakértők hamis véleményeinek, hanem a konkrét biológiai hatás méréseknek higgyen!
Verőce, 2018. április 28. Tejfalussy András okl. mérnök, a fenti ügyet korábban minisztériumi, országgyűlési
és önkormányzati szakértőként is kivizsgáló (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendőrség.pjt@gmail.com)

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;
címzett:MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>
titkos másolat:. . . .
dátum:2018. április 28. 11:07
tárgy:Fwd: CZEIZEL TITKOLTA A SPERMAROMLÁS FŐ OKÁT, AMI A TÚLADAGOLT KÁLIUM!
küldő:gmail.com

