
Kód: OVszemelyes170405

Személyes levél Orbán Viktorhoz, megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében

Köszönöm, hogy felemeltetted az óvodákban a gyermekétkeztetésben 2 grammról 5 grammra a napi 
konyhasó dózist. Azt is köszönöm, hogy újra árusíthatják a gyógyszertárak a kálisómentes tiszta nátrium-
klorid konyhasót. De még ez is kevés a Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chips adó csalásokra 
alapozott részben vallási indíttatású - lásd a mellékelt „JEHOVA ÍGÉRETEK”-et! - fajirtás leállításához.

1.Intézkedned kell, hogy a WHO visszavonja hamis ajánlását, ami szerint korlátlanul helyettesíthető a 
gyermekétkeztetésben a kálium-klorid (patkányméreg) kálisóval a nátrium-klorid konyhasó.  

2.Intézkedned kell, hogy azonnal eltűnjenek a hazai élelmiszertörvényből a „nátriummentes” és 
„nátriumszegény” étkezési sók, és a sószabványból is az ezek használatát megengedő szöveg! 

3.Intézkedned kell, hogy ne csak az élsportolók sózhassanak a korábban megszokott optimális mennyiségű 
napi 15-25 gramm tiszta konyhasóval, hanem mindenki más is.

4.Intézkedned kell, hogy vonják vissza a több mind napi 4,7 gramm kálium akármilyen gyors elfogyasztásra 
ajánlását.

5.Intézkedned kell, hogy ne növeljék a kálium műtrágyákkal az élelmiszer alapanyag növények 
káliumtartalmát. Tudd: Kína és az iszlám országok nem vagy alig használnak kálium műtrágyákat. 

Magyarázatként:

A testnedvek, a vérszérum egy elektrolitot tartalmaz, ami az elektromos összeköttetéseket biztosítja. Csak 
vízből, nátriumból, kloridból és káliumból áll. Bármelyikük kifogyása vagy túladagolása, de az arányaik 
torzulása is életveszélyes. (Az optimális víz:konyhasó:kálium dózisarány a Ringer infúziós oldat szerinti!)

1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál és embereknél is bebizonyították a hiányos konyhasópótlás 
és a túladagolt kálium életrövidítő és ivartalanító hatását. 

Az OÉTI által végeztetett kálisó hatás ellenőrző kísérlet során a 0,88 gramm káliumot tartalmazó víztől is 
mind a 10 előtte egészséges felnőtt személynek felére csökkent le a vizelet kiválasztása (vesemérgezés!). 
1,76 gramm káliumot tartalmazó víz megivása után mindegyikük vérszérumában 5 mmol/liter fölé nőtt 
vagyis szívmérgező, EKG torzító is lett a kálium koncentráció. 

Tehát a nátrium-klorid étkezési konyhasó helyett „gyógysóként” is árusított kálium-klorid kálisó a konyhasó 
korábbi szokásos optimális napi 15-25 gramm dózisainál kisebb, 5 gramm alatti dózisával is veszedelmesen 
betegítő, vese- és szívmérgező stb. hatású. 

A „nátriummentes” és „nátriumszegény” étkezési só címén árusított kálisó tehát nem „gyógyhatású. 
Életrövidítő és ivartalanító hatású is. Korábban a falvakban patkányméregként is használták. 

Az ügyben közzétett dózis hatás mérési bűnügyi bizonyítékok (több is van a www.tejfalussy.com honlapom):
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/04/NYUGDIJASOKSEGITESE-170302-1.pdf, 
A népirtó WHO csalás konkrét bizonyítéka: http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2017/04/terrorelharitas-kuriafeljelentes-170327email2j.pdf
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JEHOVA ÍGÉRET 

Jehova ígéretei szerinti eljárás a hazai „Nemzeti Stop Só Program”, a  
„Menzareform” is. Ezek az egészségesen maradásunkhoz szükséges napi  
15-től 25 grammos optimális konyhasó mennyiséget az ötöde, 5 gramm  
alá  csökkentették.  Közben  patkányméreg  kálisót  árusítanak  étkezési  
gyógysóként a „hiányzó sós íz pótlására”. Lásd VIVEGA, Bonosalt, Star  
kosher  tanúsítványos  Bonsalt  stb!  A biztosan  tiszta  (desztillált)  ivóvíz  
ivásunk akadályozása is „Jehova eljárás”. Előbb a konyhasó hiánnyal  
valamennyi ivóvizet vérelektrolit rontóvá tették, majd erre alapozva azt  
hazudják nekünk a korábbi jól sózás mellett egészségvédő, gyógyhatású  
tiszta desztillált vizet ivásról, hogy „életveszélyes vízmérgezést” okozhat!!  

JEHOVA TANÚI HAMIS BIBLIA FORDÍTÁSA A TALMUDISTA TERRORISTA 
SZEMITA RABLÓGYILKOSOKAT SZOLGÁLJA? EHHEZ TÜNT(ETTÉK) EL A 
„BÉKE, EGÉSZSÉG, GONDATALAN ÉLET” JELSZAVAKKAL KAMPÁNYOLÓ 
JEHOVA TANÚI MAGYARORSZÁGI BIBLIÁIBÓL AZ EGÉSZSÉGVÉDELMET  
SZOLGÁLÓ „SÓZOTT” SZÓ ÉZSAIÁS 30/24-BŐL? ITT IS MEGKÉRDEZEM!
TE IS KÉRDEZD MEG!!!               
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Tájékoztatásul Harrach Péter országgyűlési képviselő kezéhez a KDNP-nek is megküldve, a keresztényeket 
bibliai, talmudi módszerekkel irtás elleni közérdekű bejelentésként és feljelentésként.

Nyílt levél a Magyar Orvosi Kamarához

Érdeklődöm dr. Éger István Magyar Orvosi Kamara elnöknél, miért nem válaszolt Dr. Marosi Pál 
ny. gyermekgyógyász főorvos úr közérdekű bejelentésére a mellékletek szerinti ügyben, s hogy 
hajlandó-e tájékoztatni a többi kamarai tagot a Ringer oldat szerinti dózisarányok étkezési 
semmibevételével okozott egészségkárosodások miatti felelősségükről.
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