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T. Legfőbb Ügyész!  

 

FELSZÓLÍTOM, HOGY A NÉPIRTÓ SZABVÁNYSÉRTŐ SÓKAT TILTASSA BE!  

 

A Pécsi Orvostudományi Egyetem www.tejfalussy.com honlapomon is megtekinthető 
méréseit már előzőleg idéztem, amelyek szerint szájon át 1-2 gramm/fő/óra kálium bejuttatás 
is veszedelmesen vese-és vérmérgező volt. A Kálium Retard tablettát is ott vizsgálták be. 
Annál azt mérték, hogy a 8 ilyen tablettával bevitt, lassan felszívódó kb. 4 gramm/8óra/fő 
kálium is súlyos mérgezést okozott, 6-ból 5 embernek fájt tőle a gyomra, sőt 
gyomornyálkahártya-felmaródás miatt az egyiküké be is vérezett, amit káliumtúladagolás 
okozott, a vizsgálat végző orvosok szerint.  

A magzatokban és a csecsemőkben sok új sejt keletkezik, amikor a testük gyorsan növekszik. 
Ez ugyanannyira igaz az anyaméhben, mint a születés után. Az interneten számos 
ellentmondó, esetenként nagyságrendileg is eltérő adatot lehet találni az anyatej nátrium és 
kálium tartalmáról. A NaCl sót mellőző kálium túladagoló ételt fogyasztó (a tiszta NaCl sóval 
sózásról lebeszélt) anyák tejében több lehet a kálium, mint a nátrium (pl. Na/K=15/70), de ez 
természetellenes. Az anyatejhez legjobban a kecsketej hasonlít. A kecskék sót is esznek. A 
kecsketejben több nátrium van, mint a kálium (Na/K=5/4). További természeti tény, abszolút 
bizonyíték, hogy az emberi magzat által ivott magzatvízben, s a magzatot tápláló 
vérszérumban is 30-szor több nátrium van, mint a kálium. Ezen alapul, hogy a fiziológiás 
infúziós Ringer oldatban is 30-szor annyi nátrium van, mint kálium (Na/K=30), Élettani 
szempontból csecsemőknél és felnőtteknél is a Ringer oldatnál alkalmazott víz/Na/K/Cl 
arány, ill. -dózis lehet csak optimális. A hivatkozott Pécsi Orvostudományi Egyetemi orvosi 
hatáskalibrálási méréseket méréstani szakértőként felülellenőriztük a Magyar Tudományos 
Akadémia Elnöki titkárságán. Az eredményt dokumentáló, a Kútvölgyi Kórház-Klinika 
főigazgatója által is aláírt emlékeztetőnk (eml.mta) is megtekinthető a www.tejfalussy.com új 
honlapomhoz is mellékelt www.aquanet.fw.hu honlapunkon.  

Érdemes megemlíteni az alábbi diszkriminációt: Az Ószövetség, Mózes II. 23./20-33., Mózes 
V./2., 22., és a (Babiloni) Talmud, Taanith 10 a. lap, és Baba kamma 93 b. lap. szerint 
gyógyhatású a tiszta desztillált vizet ivás és a kenyér (és a többi étel) NaCl konyhasóval 
erősen sózása. De ezt csak a hithű izraelitáknak ajánlják. Másokat a szennyezett vizet ivásra 
és a konyhasóval nem sózásra és vagy hiányosan sózásra és vagy kálisóval (ólmozott 
festékkel kevert fűszerpaprikával stb.) a hiányzó „sós ízt” pótlásra beszélik rá, rákényszerítés 
azokon a területeken, amelyeket a zsidók meg akarnak kaparintani maguknak. Sajnos ezek a 
zsidó törvények sincsenek hatályon kívül helyezve, és valamennyi zsidóra, mindenhol 
kötelező érvényűek. Sürgősen hatályon kívül kell helyeztetni őket!  

Budapest, 2013. 05. 14. Tejfalussy András   
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