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Nyilvános közérdekű bejelentés az Országgyűlés Törvényhozási Igazgatóságához

1./ A törvényhozás fajirtási célból engedi előírni a desztillált víz ivóvízként csak túlszennyezetthez 
keverve használatát? Csak izraelita ihat tiszta desztillált vizet, lásd Talmud, Taanith 10  a. lap? Lásd 
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/97.EmailKonyv-maffiaallam.pdf.)

2./ A törvényhozás népirtási célból írta elő Nemzeti Stop Só Programként és Menzareformként a 
napi max. 5 gramm konyhasópótlást és min. 4,7 gramm étkezési káliumpótlást? A WHO népirtási 
célból engedi a gyermekétkeztetésben a konyhasónak kálisóval, patkányméreggel korlátozatlanul 
helyettesítését? A törvényhozás népirtási célból veszi semmibe ezek a fajirtó hatását, aminek 1950-
ben Nobel díjat kaptak a bebizonyítói? A törvényhozás népirtási célból veszi semmibe ezeket is? 
Amikor az emberek fél litervízben oldva 2 gramm kálisót ittak, a benne oldott kb. 0,88 grammnyi 
kálium is vesemérgező volt. Ha pedig kb. 4 gramm kálisót és abban 1,76 gramm káliumot ittak, ez 
mindenkinél szívmérgező is volt. (Az OÉTI által végeztetett hatás ellenőrző kísérletekben). És ezt 
is: Szájon át bejuttatva egészséges felnőtteknél is szívműködés rontó, EKG torzító hatású a napi 2,2 
vagy 3,5 grammnál több kálium. Lásd Magyar-Petrányi: „A belgyógyászat alapvonalai 2.”, 
Hyperkalaemia (MEDICINA, Budapest). És ezt is: Az egy órán belül a vérbe bejutó 0,8 vagy 1,6 
gramm (20-40 mval) kálium már veszélyesen hyperkalaemizál. Lásd: Varga P. és társai: Az intenzív 
betegápolás elmélete és gyakorlata, Hyperkalaemia (MEDICINA, Budapest). És ezt is: Minden 
orvos és gyógyszerész tanulta: a szív számára optimális víz és konyhasó pótlási dózisarány 110. Az 
optimális nátrium és kálium pótlás dózisarány pedig 30. Az infúziónál is, és az étkezésnél is, mert 
ez felel meg ezen elektrolit képző anyagok testnedvekben lévő arányainak. Nem elszennyezett (!) 
desztillált vízben oldva 2 liter Ringer infúzióban 18 gramm konyhasó, és 0,24 gramm kálium van:
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