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„TERMÉSZETES” ÁSVÁNYI ANYAG KIEGÉSZÍTŐK ÉS MEGADÓZISÚ VITAMINOK?
Manapság az ásványi kiegészítőket és a megadózisú vitaminokat árusítók nagy népszerűségre
tettnek szert. Miért? Azért, mert a termékeik enyhítik a betegségi tüneteket, amelyeket ezen anyagok
korábbi BEVÁLT adagjai "kevésnek bizonyulása" okoz.
De miért is lett túl kevés ezeknek az anyagoknak a korábban megszokott és optimálisnak bizonyult
adagja? Számos „népszerűsített” magyarázata ismert, de ezek közül csak egy, a következő igaz, éppen az,
amit az ásványi anyag kiegészítőket és megadózisú vitaminokat árusítók szívesen eltitkolnak a vásárlóik
elõl. Nagyon hatékonyan titkolják, mivel az Országos Élelmezési- és Táplálkozás Tudományi Intézet, az
OÉTI azon ellenőrző klinikai méréseire hivatkozhatnak, amelyek során az étkezési só helyett kálisóval
ételízesítés hatásait vizsgálták. Az OÉTI-s klinikai mérések azt bizonyították, hogy az addig egészséges
emberek veséit biztosan megbetegíti, ha egy órán belül több mint 1-2 gramm kálium juthat be (a belükből)
a vérükbe. Ha például kálisót tartalmazó 1/2 liter folyadékkal 1-2 gramm káliumot juttatnak be a
szervezetükbe. Ez a kísérleti eredmény nem új, mivel a korábbi orvosi tankönyvek többsége szerint is
veszedelmesen mérgező lehet a több, mint 1-2 gramm kálium egy órán belül a vérbe bejutása. Emellett
1950-ben Nobel díjat kaptak azok a mellékvesekéreg kutatók, akik állatokon és embereken elvégzett
nagyszámú méréssel bizonyították a káliumot túladagolás vesemérgező, és minden más szerveket is
tönkretevő, életrövidítő, ivartalanító stb. megbetegítő hatásait. Az USA-ban például 4 gramm káliumot
gyorsan a vérbe juttatással végzik ki a halálraítélteket! Ezek tudatában az OÉTI külföldi
"epidemiológiai" statisztikai felmérésekre hivatkozva 4,7 grammra növelte az optimálisként nekünk
ajánlott napi kálium adagot (RDA=4,7 gramm), arra hivatkozza, hogy az "egészséges felnőtt ember
egészséges veséi kellően gyorsan eltávolítják a szervezetükbe bárhonnan bekerült káliumtöbbletet", s ezen
az alapon az egy napon belül bármilyen gyorsan beadagolás esetére 70 grammig engedélyezte,
veszélytelennek nyilvánította az étkezési kálium bejuttatást. Vagyis semmibe vették, hogy a gyorsabb, mint
1-2 gramm/óra kálium bejuttatás után nincs egészséges felnőtt, mivel nincs egészséges vese sem. Az
epidemiológiai vizsgálat olyan statisztikai felmérés, melynek során az egyidejűleg is károsító hatások
között nem képesek különbséget tenni, mivel több különböző hatás és azok együttes hatásai bemérése csak
korrekt soktényezős hatásvizsgálati kísérletekkel lehetséges. Kevés ilyen kísérlet történt, de például a
pozsonyi magyar nyelvű lapban (Új Szó) megjelentetett szlovák tudományos akadémiai növényvédelmi és
rovartani kutató intézeti eredmény ismertetés szerint a kálisóval műtrágyázott növényeket élelmiszerként
használat is annyira mérgező, hogy tönkreteszi a sejtek anyagcseréjét, akadályozza a más ásványi anyagok
sejtek által felvételét, a normál adagjaik emiatt lettek elégtelenek. Az ásványi anyag kiegészítőket és
megadózisú vitaminokat árusítók azzal kerülik meg a kérdést, hogy olyan mértékben túladagolják a
normál adagokból a kálium túladagolás miatt egyébként a sejtek által felvenni nem tudott egyéb ásványi
anyagokat és a vitaminokat, hogy azok a megadózisú túladagolás következtében mégis bediffundáljanak a
sejtekbe. Valójában nem ez lenne a megoldás, hanem a normális (fiziológiás) káliumpótlás helyreállítása.
Miután az egyetemi tanulmányaik alapján is valamennyi orvos és gyógyszerész által jól ismert kell legyen
a fiziológiás káliumpótlás és ezzel összefüggésben a fiziológiás konyhasó pótlási és vízpótlási arány, nem
az a baj, hogy nem tudják, hogy mit kellene tenni, hanem az, hogy nem akarják megtenni. Miért? Mert az
üzleti érdekeik sokkal kevésbé fűződnek a betegeket ténylegesen meggyógyításhoz és az emberek
egészségesen maradásához, mint ahhoz, hogy a betegségeiket előidéző alapvető okokat ismertessék velük
és ezúton elhárítsák.
Természetesen tiszteletem és becsülöm az olyan orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászokat, akik
nem a „betegség ipart”, hanem a betegek tényleges gyógyulását szolgálják! (Lásd: www.aquanet.fw.hu)
Verőce, 2011. 02.17.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, mobil: +36-202181408,
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STOP KONYHASÓ CSÖKKENTŐ PROGRAM! STOP KÁLISÓ!
Nemzeti sócsökkentési program, STOP Só program elnevezéssel a csecsemőket 1Na : 3K, a
gyerekeket és felnőtteket a nátrium : kálium 1Na : 1K arányban való fogyasztására bíztatják,
minden nap, bármilyen gyorsan beadagolással 4,7 gramm káliumot pótlásra kényszerítik olyan
módon, hogy az ételeket és az italokat is a kivégzőméreg idegméreg kálisóval ízesítik, a konyhasót
a fiziológiás mérték alá csökkentve. Elfelejtetik, hogy 1 x 24 óra alatt beadott 4 liter Ringer oldat
DESZTILLÁLT VÍZBEN 36 gramm konyhasót, de csak 1,2 gramm kálisót juttat be a vérbe, vagyis,
hogy ennyi konyhasó sem mérgező, ha megfelelő arányú vízpótlással párosul, s hogy 1,2 gramm
kálisó kálium tartalma is elegendő a szervezet kálium pótlási igényének a kielégítésére?!
Elfelejtették, hogy ha több az egy órán belül a vérbe bejuttatott kálium, mint 1-2 gramm, az
vesemérgező, szívmérgező, hyperkalaemizáló életveszélyes hatású az orvosi tankönyvek szerint?
Nem lehetséges, hogy 1960 óta emiatt fogyatkozik a magyar a lakosság létszáma naponta több
százzal?!

A NAPI KONYHASÓPÓTLÁS ÉS KÁLIUMPÓTLÁS
VALÓDI (fiziológiás) OPTIMUMA
A Ringer oldatban 99% a tiszta desztillált víz, s abban vannak oldva az alábbi anyagok:
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A fiziológiás élettani szükséglet felére, negyedére csökkentett étkezési konyhasópótlás
esetén is valameddig életben lehet maradni, de lerövidíti az életet és főleg stressz, pl.
fizikai munka, sport miatti erősebb izzadás esetén azonnali halált okozhat. Emiatt már sok
fiatal sportoló is meghalt!
Nem a régóta elrontott gyakorlatból kell kiindulni a nátrium, a kálium és a víz pótlási
fiziológiás optimumának a megítélésénél. Természeti bizonyítékai is vannak a fiziológiás
infúziós Ringer oldat szerinti konyhasó és kálium pótlási optimumnak, ami 1 liter desztillált
vízhez adagolt 9 gramm konyhasó + 0,3 gramm kálisó. Ez azt jelenti, hogy 1 nap alatt 4
liter Ringer oldattal folyamatosan bejuttatott 36 gramm (!) konyhasó még nem veszélyes, s
a mellette bejuttatott kálisó ilyenkor is még csak 1,2 gramm!
A fiziológiás Na : K arány = 30: 1 a vérszérumban, tehát a magzatot tápláló köldökzsinór
vérben is, de a magzatvízben, sőt az óceán vízében is. Ezen anyagok veszteségek miatt
pótlása infúzióval az étkezéssel is ebben az arányban optimális. A Ringer oldat szerinti víz
: konyhasó : kálisó arány = 99 : 0,9 : 0,03. Ettől az optimumtól el lehet térni, de ez a
stressz elleni védekezőképesség csökkenését okozza, sőt a káliumot nagyobb
mennyiségben túl gyorsan vérbe juttatás szívet megállító is. A halálra ítélteket 4 gramm
káliummal végzik ki. Egy napi izzadással kb. 18 gramm konyhasót lehet elveszíteni!
Nobel-díjat kaptak (1950), akik kiderítették azt, hogy a fiziológiás szükségletnél sokkal
kevesebb konyhasót, vagy sokkal több káliumot túl gyorsan bejuttatás, ha nem okozott
azonnali halált, elkezdi tönkretenni a vesét, majd minden más szervet is, mert megmérgezi
valamennyi sejtet. Idővel lerövidíti az életet és ivartalanító hatású is.
AZ ORVOSOK MIÉRT FELEJTIK EL, HOGY A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS RINGER
OLDATBAN 99% A NAGY TISZTASÁGÚ DESZTILLÁLT VÍZ, S HOGY UGYANILYEN A
VÍZ : NÁTRIUM : KÁLIUM : KLORID ARÁNY AZ EGÉSZSÉGES EMBER
VÉRSZÉRUMÁBAN IS? MIÉRT FELEJTIK EL, HOGY EZ AZ OPTIMÁLIS A MAGZATOT
TÁPLÁLÓ KÖLDÖKZSINÓR VÉRBEN, IS, TEHÁT A MAGZAT TÁPLÁLÉKÁBAN IS, DE A
CSECSEMŐK, GYEREKEK, FELNŐTTEK TÁPLÁLKOZÁSÁNÁL IS?! MIÉRT FELEJTIK EL
HOGY A KÁLIUM RETARD TABLETTA AZÉRT LASSÍTJA LE A KÁLIUM BEJUTTATÁST,
MERT AZ 1-2 ILYEN TABLETTÁVAL EGY NAPI ADAGKÉNT SZÁJON ÁT BEVITT 0,5-1
GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYES LEHET, HA NEM 8 ÓRÁN ÁT, FOKOZATOSAN
SZÍVÓDIK FEL?! MIÉRT FELEJTIK EL, HOGY A MAGYAR-PETRÁNYI FÉLE, „A
BELGYÓGYÁSZAT ALAPVONALAI II.” TANKÖNYV SZERINT IS, AZ ELŐTTE
EGÉSZSÉGES EMBER EKG-JE IS ELTORZUL, HA 1 X 24 ÓRA FOLYAMÁN 5-8 GRAMM
KÁLISÓNÁL, 2,2-3,6 GRAMM KÁLIUMNÁL TÖBBET FOGYASZTOTT EL?
Aki nem szélhámoskodik, soha sem hallgatja el az orvosi desztilláltvíz kúra és a
fiziológiásra növelt nátriumpótlás és a fiziológiás mértékre való káliumkorlátozás gyógyító
hatását, s ezek ellenkezője betegítő hatását! A konkrét mérési stb. bizonyítékokat lásd a
www.aquanet.fw.hu és www.desztvizhonlap2.atw.hu honlapokon.
Verőce, 2010. október 19.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
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A konyhasó (NaCl) hiányosan pótlásával okozott életveszélyt helyesen
elmagyarázó Batmanghelidj könyv miért javasol hiányosan pótlást?!
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Két figyelmeztetés, Tejfalussy András méréstani szakértőtől: 1./ A Tested vízért kiált c. könyv
(magyar fordítása?) csak 3 gramm NaCl-pótlást ajánl egy napra, ami életveszélyes, mivel naponta
sokkal több, akár 15-25 gramm is elveszíthető! Az optimális (fiziológiás) NaCl pótlási szükséglet
napi 15-25 gramm (lásd a napi 2-4 liternyi Ringer oldattal bejuttatott konyhasó mennyiséget)!
2./ “Só” kifejezésen csak az só szó étkezéssel kapcsolatos eredeti értelme szerinti tiszta NaCl-ot, a
tiszta konyhasó “étkezési sót” szabad érteni! (Lásd az MSZ-01-10007-82. “Étkezési só” szabványt!)
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Nyilvánvaló, közismert, hogy a kálisó kivégzőméreg idegméreg, s az étkezési sókba kevertetése orvosi
stb. csaláson alapul. Csakis az MSZ-01-10007-82. szabványnak mindenben megfelelő kálisómentes sót
szabad vásárolni! Függetlenül az egyes étkezési sók címkézésétől, származási helyétől, a sót csomagoló
cégtől, az adott sóféleséget ajánló személytől, reklámoktól stb., minden esetben meg kell követelni az
árusító üzletektől, hogy büntetőjogi felelősséget is vállalva az adatok helyességéért, jelöljék meg a fenti
szabvány szerinti összetételű, kálisómentes étkezési sókat, s el kell kérni a tőlük vásárolt só összetételét
igazoló hiteles engedélyezési bizonylatot! Ha nem teljesítik a kérést, mást sem érdemes tőlük vásárolni!

Csak a fiziológiás mértékű víz, nátrium és kálium pótlásuk helyreállításával lehet ténylegesen
meggyógyítani a betegeket, s nem a konyhasó hiányuk és/vagy a kálium túladagolással okozott
mérgezésük „ásványi anyag kiegészítőkkel” és „megadózisú vitaminokkal” ellensúlyozásával.
Ne csak egyes tankönyvekben tanítsák helyesen a fiziológiás konyhasó, kálium és vízpótlást!!
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A fenti ajánlását kiegészítő két figyelmeztetés Tejfalussy András méréstani szakértőtől:
1./ “Só” alatt, csak az e szó étkezéssel kapcsolatos eredeti értelme szerinti tiszta NaCl-ot, konyhasó
“étkezési sót” szabad érteni! Dr. Batmanghelidj “A Tested vízért kiált” című könyve (magyar
fordítása?) mindössze csak 3 gramm NaCl-pótlást ajánl egy napra, ami életveszélyes hiba, mivel
naponta 18 gramm is elveszíthető fizikai munkavégzés, ill. Sportolás közben, ill. a méregtelenítés
szükséges nátrium klorid felhasználás következtében! Felnőtt esetén az élettani szempontól
ténylegesen optimális (fiziológiás) NaCl pótlás = 15-25 gramm/nap!
2./ A Biblia tanításai a tiszta desztillált ivóvíz és a tiszta NaCl-dal élelmiszer sózás egészségvédő
hatásairól: Mózes II.K.23, 25: „És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te
kenyeredet és vizedet; én eltávolítom ti közületek a nyavaját”. Mózes II.K.23, 26: „El sem vetél,
meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem”. Ézsaiás K. 30/24. „A
barmok és a szamarak, melyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, a melyet megszórtak
lapáttal és villával”. A Talmud ezekhez közvetlenül kapcsolódó magyarázatai: Taanith, 10 a. lap:
„Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot”, Baba kamma, 93 b. lap:
„Betegség alatt az epét kell érteni, mert az 83 betegségnek van kitéve; … De mindezt elűzi egy
sóskenyér és rá egy korsó víz”. („Só”-n NaCl-ot, „esővízen” tiszta, desztillálódott vizet kell érteni.)
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A DVÍZBOILER előnyei
Referencia példányai évek óta kifogástalanul működnek. Minden anyaga beszerezhető a
hazai piacról. Speciális hőcserélő tartálya segítségével KÉTSZER jobban hasznosítja a
betáplált ENERGIÁT, mint a másféle háztartási ivóvíz desztilláló létesítmények.
Visszanyeri a víz gőzzé alakítására felhasznált hőt, s a visszanyert hővel, VAGYIS
VEGYSZER NÉLKÜL lágyított forróvizet állít elő fürdési, mosási, mosogatási stb.
háztartási célra. TÖBB EMBER RÉSZÉRE is elegendő desztillált víz és meleg víz állítható
elő. 5 óránként 5 liter desztillált vizet és mellette kb. 50 liternyi, 55-65 C fok hőmérsékletű
forróvizet tud előállítani. A desztilláció végeztével, mint hőtárolós radiátor, a hőcserélő
tartályában lévő vízben felhalmozott hővel még több órán át fűti a helyiséget, ahol
működik. Nem szükséges után szűrni a desztillált vizet, mert a 100 C fok alatti forráspontú
szennyezők nem juthatnak be a desztillált vízbe, s a 100 C fok feletti forráspontú
szennyezők forrni kezdését is megakadályozza (frakcionáltan desztillál).

A tiszta desztillált víz gyógyhatása akkor érvényesül a legjobban, ha a Dr. O. Z. A. Hanish
által leírt orvosi desztilláltvíz-kúra szabályait betartják, és közben gondoskodnak az NaCl
fiziológiásan pótlásáról is. Valószínű, hogy a rákbetegek 98% meggyógyítható a desztillált
víz kúra infúziós változatával, amelynél közbenső, fiziológiás mértékű NaCl-pótlásokat is
alkalmaznak, valamint fiziológiásra korlátozzák a vérszérumba bejutó kálium sebességét.
Ez az, amit az ún. „Német Medícina” programnál a világfőrabbi eltitkoltat az orvosaikkal?!
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Miután az alábbi táblázat szerint naponta megyénként csak kb. 20 db., bp.-i kerületenként
csak kb. 1 db. vízmintát mérnek, az ivóvízünk szennyezettségét valójában nem ellenőrzik:

A HAZAI LAKOSSÁGOT TÁJÉKOZTATÓ VÍZMŰ- ÉS ÁNTSZ KIADVÁNYOK SZERINT
„KIFOGÁSTALAN” MAGYARORSZÁGI IVÓVIZEK VALÓJÁBAN A FENTI TÁBLÁZAT
SZERINTINÉL IS SZENNYEZETTEBBEK! LÁSD: „JELENTÉS A VÍZÜGYI ALAP
MŰKÖDÉSÉNEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL”,
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK, 1997. október.
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Segítségként t. Orbán Viktor miniszterelnöknek (és t. dr. Illés Zoltán államtitkárnak), mint
közérdekű nyilvános kárelhárítási javaslat az I-1077/90. KTM. szerződés eredményei alapján,
és a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozással. Fax: 1/441-4806, 1/36-201-3134
1./ NYILVÁNTARTÁST kell készíteni arról, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyeket akkor is
köteleztek a szennycsatorna használatára, ha a kertjükben meg volt engedve az állati trágya és a
műtrágya és növényvédőszer talajba juttatás, és lehetőség lett volna a szennyvizüket gyökérzónás
növénytáplálásra és öntözésre felhasználni, s ezeknél az ingatlanoknál meg kell engedni, támogatni
kell, hogy saját szennyvizüket ilyen módon hasznosítsák, s abba kell hagyni a tiltását, bírságolását,
mert nem a házi kerti gyökérzónás szennyvízhasznosítás károsítja a környezetet és az egészséget,
hanem a háztartási szennyvíz szennycsatornákkal összegyűjtése és ivóvíz bázis folyókba juttatása.
2./ Az ilyen ingatlanoknál nem az ivóvíz szennyező szennycsatornák használatát, hanem a házi kerti
gyökérzónás szennyvíz újra hasznosítást kell támogatni, az EU pénzei felhasználását racionalizálva.
3./ Büntetőbírósággal kell megállapíttatni, hogy egészségveszélyeztetés a fertőző vírusok ivóvízbe
juttatása.
4./ Büntetőbírósággal kell megállapíttatni, hogy a szennycsatornákkal a fertőző vírusokat az ivóvíz
szolgáltató folyókba és onnan a vezetékes ivóvízbe koncentrálás tudományos szakértői csalásokon
alapult, s hogy személyesen ki felelős a szakértői csalással előidézett vagyoni és egészségi károkért.
5./ Büntetőbírósággal kell megállapíttatni: NÉPIRTÓ TERRORIZMUS A LAKOSSÁG ÁLTAL
VÍRUSMENTESNEK HITT IVÓVÍZBE AKTÍV FERTŐZŐ VÍRUSOKAT VALÓ BEJUTTATÁS.
6./ Büntetőbírósággal kell megállapíttatni, hogy a hazai önkormányzatok korrupt ügyintézői
részére évtizedek óta évi ezer milliárdos hazai és európai uniós állami támogatások és bankhitelek
felvételét teszik lehetővé a korrupt minisztériumi vezetők és parlamenti politikusok azokkal a
rendeleteikkel, amelyek „a felszín alatti ivóvíz kincs védelme szükségessége” címén/ürügyén
büntetni rendelik az olyan ingatlan tulajdonosokat, akik inkább a saját kertjük növényei
gyökérzónájába juttatják a saját ürüléküket és saját háztartási szennyvizüket ahelyett, hogy az
önkormányzati szennycsatornákba juttatnák, ahonnan az ürülékben lévő fertőző vírusok többsége
bejuthat az ivóvizünk készítéséhez felhasznált folyók vizébe, majd onnan a vezetékes ivóvízbe,
miután a vízművek által alkalmazott szennyvíztisztítási technológia, s az ivóvíz készítésnél a folyók
vizét szűrő kavics és homok, és a klórozás sem képesek teljesen hatástalanítani a fertőző vírusokat.
7./ Büntetőbírósággal kell megállapíttatni, hogy személy szerint kik azok, akik mint minisztériumi
vezetők, mint tudományos szakértők, mint parlamenti képviselők stb. felelősek azért a kárért, amit a
hamis rendeleteikkel és azok végrehajtatásával okoztak az ingatlantulajdonosoknak, az államnak, az
Európai Uniónak, és a szennycsatornázást az önkormányzatok részére hitelező pénzintézeteknek.
8./ A büntetőbíróság a károsult lakosok helyett azokkal fizettesse ki az önkormányzatok és ingatlan
tulajdonosok szennycsatornázási tartozásait, s az ivóvizet vírusokkal fertőzéssel okozott egészségi
károkat is, akik felelősek a szóban forgó hamis rendeletek létrejöttéért és érvényben maradásáért.
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