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Nyilvános szakértői állásfoglalás, a www.tejfalussy.com honlap 
„vitarovatában” közzétéve: 

 

Kedves Rokonok, Ismerősök, Barátok, tisztelt Hölgyek, Urak és Gyerekek! 

 

 

Nem kell elfelejteni, hogy régebben a tiszta NaCl konyhasóval élettanilag 
optimális mértékben sóztak. 3 liter vizet pótlás mellé kb. 27 gramm NaCl 
konyhasót (!) is elfogyasztottak, miközben akkoriban nem adagolták túl a 
káliumot kálisóval műtrágyázott élelmiszer-növényekkel sem! 

 

Sokféle csontritkulás elhárító módszer terjeng az interneten, pl. a mákban 
lévő sok foszfornak a csonterősítő hatásáról is. Miközben számosan a túl 
magas foszfortartalma miatti betegítő hatására hivatkozva szidalmazzák a 
Coca-Colát, a mérgező káliumtartalmát eltitkolva.  

 

Tudni kell, hogy nátrium hiányos táplálkozásnál a nátriummal együtt a 
foszfor és a kálcium is kioldódik a csontból, s hogy méréstani tudományos 
alapelv (!), hogy az egyidejűleg többféle hatástól (ezeket az élettani 
kísérletek „változóinak is nevezik”) függő élettani folyamatok esetén egyik 
étkezési változót sem szabad kihagyni a változók és a hatásukra 
visszavezethető élettani változások közötti összefüggések 
megállapításánál!  

 

Sajnos pl. Schirilla Gyuri barátom édesapja és számos további jó szándékú 
természetgyógyász is sok százezer magyar ember halálát okozta azzal, 
súlyosan tévedett, amikor azt ajánlották, hogy a magyarok ne sózzanak 
NaCl konyhasóval, viszont egyenek sokkal több káliumot, és kálisóval 
sózzanak! Azt írta a könyvében, hogy „A kálisó az élet sója”, pedig 
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valójában a halálé. Akaratlanul ő is az egyik népszerű ember volt, akit 
felhasználtak arra, hogy beindítsák, hogy a magyarok mérgező KCl kálisóval 
sózzák az ételeiket az egészségvédő, egészségjavító tiszta NaCl konyhasó 
helyett. Újabban már a kóser boltok is kálisóval kínálják a magyarokat, lásd 
internet, „bio-kóser BonSalt”. Valójában minden mérvadó orvosi tankönyv 
szerint, de az ezért 1950-ben Nobel-díjat kapott kutatók szerint is, az 
élettanilag optimális (lásd fiziológiás infúziós Ringer oldat víz/NaCl=110, 
Na/K=30 dózisarányait, amelyek étkezésnél is optimálisak, mivel a 
testnedvekben, pl. a vérszérumban és a magzatvízben, de az élő tengerek 
rvízben is ez a természetes arányuk) víz, konyhasó és kálium pótlástól 
eltérés, a hiányos nátriumpótlás és vagy a kálium túladagolás is (a kettő 
együtt fokozottan!) életveszélyesen rontja a szívműködést, a keringést, a 
veseműködést, magas vérnyomást idéz elő, és számos további betegséget 
is, pl. rákot, csontritkulást, meddőséget, vagyis életrövidülést és 
ivartalanodást okoz. Tehát népirtó vegyi fegyver! Szeretném, ha nem 
segítenétek a gyilkos hatásait más változókra ráfogni! Már nem 
először kérem, hogy, nézzé(te)k meg alaposan a víz, konyhasó és 
kálium pótlásról a www.tejfalussy.com honlapon közzétett élettani 
hatás vizsgáló mérési eredményeket és a hamis orvosi tanácsadók 
csalásait leleplező bűnügyi dokumentumokat, ahelyett, hogy 
terjeszti(te)k a lényeget kihagyó, eltitkoló és vagy meghamisító 
életveszélyes „étkezési tanácsokat” és hamis hagyományokat! 

 

A www.tejfalussy.com honlapon megtalálhatók a hazai gazdasági és 
egészségi titkos csőd- főokok, köztük az étkezési nátriumhiány és 
káliumtúladagolás tényleges hatásai elhallgatással, más problémák 
előtérbe helyezésével folytatott titkolása is, lásd „MEHNAM-info / 
Jogjavítás:  

 

Magyar létvédő nyilvános dokumentum, a tizedesrendszer útján 
is országosan terjesztésre! SZAVAZÓ-FELVILÁGOSÍTÓ KAMPÁNY 
DOKUMENTÁCIÓ, A HAZAÁRULÓ, NÉPIRTÓ BŰNÖZŐKET HAMIS 
HATÁROZATOKKAL FEDEZŐ ÜGYÉSZEKET FELJELENTÉSSEL: 

HAZÁNK MAI GAZDASÁGI, EGÉSZSÉGI, SZOCIÁLIS ÉS ERKÖLCSI 
CSŐDJÉNEK A 15 TÉNYLEGES FŐOKA, AMELYEK ELTITKOLÁSA IS 
HAZAÁRULÁS ÉS NÉPIRTÁS! …..” 
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