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Nyilvános üzenet a Fehér Ház honlapján is, Mr. Barack Obama 
amerikai elnök úrhoz címezve arról, hogy népirtó hatású 
tudományos mérési csalás az USA és Hazánk ún. „Nemzeti Sózás 
Csökkentési Stop Só Programja”.

Hozzászólás, ad.
URIEL / Bűn és megbocsátás /     2014-07-08  
Filed under: AA — Hozzászólás
2014-07-10

Kedveseim! Szeretném, ha hozzátennénk az angyalok lélekmentési 
tanácsaihoz a lélek befogadó testet, az "emberi hardware"-t mentő 
alábbi" "tudássoftware"-t. Szeretettel, András

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

Amit  a  víz,  konyhasó  és  a  kálium  optimális  étkezési 
arányairól  mindenkinek  tudnia  kell(ene):  Egészséges  ember 
testnedveiben  110  a  víz/konyhasó  arány,  és  30  a 
nátrium/kálium arány.  A  Ringer  fiziológiás  infúziós  oldattal  is 
ilyen  arányban  juttatják  be  a  VÉRBE  a  vizet,  a  konyhasót  és  a 
káliumot.  Pl.  1  nap  alatt,  3  liter  desztillált  vizet  +  27  gramm 
konyhasót  +  0,4  gramm káliumot  pótolnak.  Étkezésnél  is  ez  az 
optimális víz- és sópótlási dózisarány. Kerülni kell 0,6 gramm/óra-, 
ill.  2,6  gramm/nap-nál  több kálium étkezési  bejuttatását  és  kellő 
mennyiségű vízzel a víz/konyhasó=110 arányban kell a konyhasót 
(nátrium-kloridot) bejuttatni, SALSOL infúziós oldat dózisok szerint. 
Ehhez képest a konyhasó dózis csökkentése és vagy a kálium-dózis 
növelése is betegítő hatású, 1950-ben  Nobel-díjat  kapott kutatók 
állatokon és embereken végzett sópótlás-variációs kísérletei mérési 
eredményei  bizonyítják,  hogy  vese-  szív-  és  keringésrontó, 
magasvérnyomás-okozó,  életrövidítő,  idegmérgező,  daganatokozó 
és ivartalanító hatásuk is van. Aki elhiszi, hogy maximum 2 gramm 
nátriumot  és  legalább 4,7 gramm káliumot  kell  naponta pótolnia 
(Stop Só Program), testileg és lelkileg is tönkre fog menni! 

Verőce,  2014-07-14.  Szeretettel,  Tejfalussy  András  tudományos 
kutató mérnök

Thank You!
Thank you for contacting the White House.
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President Obama is committed to creating the most open and accessible Administration in history.  That begins with 

taking comments and questions from you, the American people, through our website.

Our office receives thousands of messages from Americans each day.  We do our best to reply to as many as we can, 

but please be aware that you may find more information and answers to your questions online.  

We encourage you to visit WhiteHouse.gov regularly to follow news and updates, and to learn more about President 

Obama's commitment to moving our Nation forward.

For an easy-to-navigate source of information on Federal government services, please visit: www.USA.gov.

Thank you again for your message.

The Office of Presidential Correspondence

 

Sign up for updates from the White House

Read the White House Blog

View White House Photos and Videos

Listen to White House Podcasts
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