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Kód: huminiQum 

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  a  legnagyobb  tiszteletem  azoknak  az  orvosoknak,  gyógyszerészeknek, 
természetgyógyászoknak, akik a betegség ipart nem szolgáló kivételek!  (Lásd: www.aquanet.fw.hu)

Verőce, 2011. 01. 27.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.



 Kód: CSOD-FOTITKOK-100206A

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK A 11 (TIZENEGY)
ALAPVETŐ FŐ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!

1./ KONYHASÓVAL  (NaCl-dal)  MŰTRÁGYÁZÁSSAL  MÉRGEZIK  A  MAGYAR 
TERMŐFÖLDEKET

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ OPTIMÁLIS 
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás  pótlás  akadályozása életrövidítő  + ivartalanító  = népirtó 
hatású!)

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET 
(a kálium túladagolás is életrövidítő + ivartalanító = népirtó hatású!)

4./  TUDATOSAN  RÁKÉNYSZERÍTENEK  A  KÁLIUMOT  MÉRGEZŐEN  TÚLADAGOLÓ, 
KIKÍSÉRLETEZETTEN ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ = NÉPIRTÓ ÉTKEZÉSRE

5./  TUDATOSAN  AKADÁLYOZZÁK  AZ  EGÉSZSÉGET VÉDŐ  ÉS  GYÓGYÍTÓ  HATÁSÚ 
DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTŐZŐ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET
ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET

6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT 
ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) 
SZÁMOKAT

7./ Több, mint száz százalékkal (!) magasabb adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, 
mint az azonos piacon árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai 
termékek eladhatatlanok és a magyarországi  termelők beszüntetik a termelést,  s  megszüntetik a 
termelő üzemi munkahelyeket

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó 
nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett 
kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását

9./  Magyarországnak  azért  is  lett  a  korábbinál  is  sokkal  nagyobb  külföldi  adóssága,  mert  a 
kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott  magyar területekért, 
vállalatokért,  ingatlanokért  beszedett  összegnél  többet,  sok  ezer  milliárd  forintot  elpazaroltak, 
elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba
a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett, az Na : K = 1 : 1 gyilkos 
arányt  alkalmaztató  kormányok,  az  általuk  ezúton  ivartalanított  és  lerövidített  életű  magyarok 
megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra 
befizetett pénzét

11./ 1-10. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŰNÖZŐK BŰNE

Verőce, 2010. 02. 06.                 Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő feltaláló









Figyelmeztetés, Tejfalussy Andrástól:   “Só” alatt,  csak az e szó étkezéssel kapcsolatos eredeti 
értelme szerinti  tiszta NaCl-ot, konyhasó “étkezési sót” szabad érteni! A Tested vízért kiált c. könyv 
(magyar fordítása?) csak 3 gramm NaCl-pótlást ajánl egy napra, ami életveszélyes hiba, ugyanis 
sokkal több is elveszíthető! A ténylegesen optimális (fiziológiás) NaCl pótlás = 15-25 gramm/nap! 



Stop Só, Stop?!

AZ ORVOSOK MIÉRT FELEJTIK EL AZ ALÁBBI TÉNYEKET? AZT, 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?  ELFELEJTETTÉK,  HOGY  EZ  AZ  OPTIMÁLIS  A  MAGZATOT 
TÁPLÁLÓ  KÖLDÖKZSINÓR  VÉRBEN,  TEHÁT  A  MAGZATI  TÁPLÁLÉKBAN,  DE  A 
CSECSEMŐK, GYEREKEK, FELNŐTTEK TÁPLÁLKOZÁSÁNÁL IS?  

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?!

Röplapkód: StopSoStop-110128 





Kód: Szelhamosokat_Kiszures_101019

A NAPI KONYHASÓPÓTLÁS ÉS KÁLIUMPÓTLÁS VALÓDI OPTIMUMA

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. 

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

http://www.aquanet.fw.hu/


TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.aquanet.fw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu

Email- tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
4/1. oldal, Iratjel: Peticio-ivoviz-110130-2

Petíció (nyilvános közérdekű bejelentés és javaslat)
Email: orbanviktor@orbanviktor.hu  , zoltan.illes@vm.gov.hu   

Orbán Viktor miniszterelnök és Illés Zoltán államtitkár részére segítésként, mint Ptk. 484-487. §. 
szerinti közérdekű kárelhárítás, a korábbi országgyűlési és minisztériumi megbízásainkat folytatva.

Petícióval fordulunk a mellékelt étkezési desztillált víz termékfelirat (1) és az abban hivatkozott 
MSZ 450/1-1989 magyar szabvány tarthatatlansága és közveszélyessége, károssága miatt, az ivóvíz 
célra használt víz egészségességéért felelős mindenkori minisztériumi vezetőkhöz, kormányhoz:

1./ Kérjük, hogy tüntessék el a szabványból és azzal összefüggő rendeletekből, de az üzletekben 
árusított étkezési desztillált vizek feliratai mindegyikéből is a desztillált vizet tisztán ivást tiltást, 
ugyanis  a  WHO is  mindenkinek ajánlja  a  tiszta  desztillált  vizet  ivóvízként,  mivel  a  konyhasót 
étkezéssel is lehet pótolni, s a konyhasót megfelelően (fiziológiásan) pótló ételeket fogyasztóknál 
nem áll fenn a konyhasóhiány veszély, amit tévesen neveztek el „vízmérgezésnek”, mivel nem a 
tiszta desztillált víz mérgező, hanem a konyhasót hiányos pótlás az, amivel felborítható a vérplazma 
ionegyensúlya. Csak átpárlásos desztillálással tisztítható meg otthon is biztonságosan valamennyi 
szennyezőtől, pl. a mellékelt cikkben (2)  is szereplő veszélyes növényvédő mérgektől az ivóvízként 
használni kívánt víz, s 1,3 millió állampolgár tudná otthoni átpárlással arzénmentesíteni az ivóvizét!

2./ Kérjük tiltsák be a hamis híreszteléseket a vezetékes ivóvizek valamennyi egészségveszélyeztető 
szennyezőjét  kellően  gyakori  mintavételes  méréssel  ellenőrzéséről  és  tökéletes  tisztaságáról.  A 
hazai ivóvíz a kelleténél sokkal ritkább mintavételeken alapuló eddigi mérések szerint is túl nagy 
százalékban mérgezett, szennyezett, lásd a mellékelt (3) országos kifogásolási listát (KÖJÁL 1988).

3./  Kérjük a KÖJÁL mellékelt (3) kifogásolási listájához hasonló, de további évekre vonatkozó 
ivóvíz mérgezettségi, szennyezettségi mérési adatokat, és hivatalosan tegyék közzé, az interneten is.

4./ Kérjük kellő gyakorisággal végezzenek vezetékes ivóvíz vírusokkal szennyezettséget ellenőrző 
méréseket is, s e mérések eddigi és újabb adatait hivatalosan tegyék közzé, az interneten is. Ugyanis 
jelenleg vezetékes ivóvizet készítenek olyan folyók vízéből is, amelyekbe bejut a szennycsatornák 
fertőző  vírus  tartalma,  miközben a  vízművek homok-kavics  szűrői  és  a  vízklórozás  sem képes 
kellően hatástalanítani a fertőző vírusokat. Például a víz szokásos klórtartalmát tízszeresére növelve 
sem tudták hatástalanítani a kalici vírust, az e vírustól fertőződött miskolci vízvezeték rendszerben.

Mellékletek: 1. Élelmiszer nyersanyagként felhasználható Desztillált víz MSZ ISO 3696 felirata, 
2. A tudós válasza A Vác-környéki ivóvízről (Prof. Dr. Darvas Béla, Dunántúli Napló, IV. évfolyam 
20. szám), 3. Az országos ivóvízminőségi helyzet 1988-ban a KÖJÁL vizsgálatok alapján kifogásolt 
minták arányával (%) jellemezve. A táblázat köré ráírtam a méréstani szakértői megjegyzéseimet is. 
(iratkód: KOJALivovizszennyTablazatENSZnek1991). 

Verőce, 2011. 01. 30.
                   Tisztelettel:                                                Tejfalussy András Béla Ferenc

(1-420415-0215) okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
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TÚLÉLÉSI STRATÉGIA:
EGÉSZSÉGESEN MARADNI,

SZAPORODÓKÉPESNEK LENNI,
BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULNI!

Javasolt étkezési technika:
Ivóvízként tiszta desztillált vizet (H2O) kell használni! 

+
A konyhasót (NaCl) a fiziológiás mennyiségével kell 

pótolni, kerülve a veszélyes hiányos adagolását!
+

A káliumot (K) a fiziológiás mennyiségével kell pótolni, 
kerülve a veszélyes túladagolását! 

A szükséges otthoni eszközökről lásd 
www.desztvizhonlap2.atw.hu!
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