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TISZTELT MAGYAR ORSZÁGGYÛLÉS!
A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉTEL IS, ÉS A NEM ÁTPÁROLT IVÓVÍZ IS
VEGYI-, BIOLÓGIAI FEGYVER!

"Nemzetközi tudományos kutatók", az élettani optimumnak mintegy egytizedére lecsökkentették a
nátrium evést, s az öt-tízszeresére megnövelték a kálium evést, és ezúton megbontották a sejtek és
környezetük közötti összhangot. A nátriumhiány miatt veszedelmes vérbesûrûsödés következik be, a
káliumtöbblet pedig mérgezi a sejtmembránokat. A teljesen tiszta (desztillált) víz ivásának a tiltása
miatt számos veszedelmes rovarirtó-szer és egyéb ipari- és mezõgazdasági méreg jut be a "reformtáp-
lálkozók szervezetébe. A többlet kálium gyorsabb bejuttatása azonnal halált okoz, a lassabban túladago-
lása csökkenti a méregtelenítõ vese mûködését és emiatt pl. az ivóvízzel bevitt mérgezõ anyagok is
ártalmasabbak. 

Akik kikísérletezték a módszert, jól tudhatták mindezt, mert jó elõre le is írták a várható
következményeit 62 tudományos értekezés (!) összefoglalásaként: "A BIOLÓGIA AKTUÁLIS
PROBLÉMÁI" Szerkesztette: Dr. Csaba György. A nátriumhiányos és/vagy káliumdús étkezéssel való
állat- és ember kiirtás módszere a Dr. Szabó Dezsõ által írt "A mellékvesekéreg biológiája" c. fejezetben
található. A Medicina Könyvkiadó Budapest 1976-ban jelentette meg "Technika a Biológiában" c. sorozat
8. kötet 133-178. old.). Nem õk szervezték, ha egyikük sem jelentette fel?

Minden emberi sejt membránjában ún. "nátrium-kálium pumpa" mûködik. Ennek mûködését közvet-
lenül befolyásol a körülötte lévõ vér(elektrolit) nátrium- és kálium tartalma, és a víz méregtartalma. 
A vérelektrolit membrán mûködést meghatározó kapcsolatát lásd az alábbi vázlaton.

A konyhasó-hiányos és káliumban dúsabb "reformétrend" és a mérgektõl nem mentes ivóvíz ugyanis
elrontják a sejtek membrán mûködését és ezúton az anyagcserét és a stressz elleni védekezést, a
környezeti változásokhoz alkalmazkodni tudást, és ezúton közvetve minden másnál több egészség
károsodást okoznak.

Például a lakosság fizikai legyengülését, ivartalanodását, vírusokkal és baktériumokkal fertõzõdését,
allergiássá, idegbeteggé, s a vérbesûrûsödés miatt vesebeteggé, keringési- és szívbeteggé, magas-vér-
nyomás-beteggé, csontritkulásossá, rákossá válását. Ezt abból is jól lehet látni, hogy amióta bebeszél-
ték ezt a "reformétrendet", e betegségek elõfordulási aránya a fiatalabb korosztályokban is több száz,
több ezer százalékkal nõtt, s emiatt a hazai lakosság száma az elmúlt 20 év alatt 600.000 magyarralwww.tejfalussy.com



csökkent. Azért nem látszik, mert spekulánsok felvásárolták az utód nélkül kipusztított magyarok hagy-
atéki ingatlanait, s azokba mindjárt betelepítettek negyedmillió külföldit. (Lásd: Heti Világgazdaság,
2003. aug. 9.)

Az Ószövetségi Biblia és a Zsidó Törvénykönyv is foglalkozik a Nátriumklorid (konyhasó), a tiszta só
használat egészségvédõ, a sóhiány egészségkárosító, meddõség okozó hatásával. A túl sok konyhasó
egészségkárosító hatásáról viszont nincs szó, nyilvánvalóan azért nincs, mert a túlsózott élelmiszer
ehetetlen.

Ézsaiás 30.24. Károli szerinti fordítás, ami megfelel a héber nyelvû bibliaszövegnek (ellenõriztük): 
"A barmok és a szamarak, a melyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, a melyet megszórtak lapát-
tal és villával." De ezt ellenkezõjére hamisították az újabb kiadású magyarnyelvû és angol nyelvû
Bibliában, valakik valamiért kicserélték a "sózott" szót egy vele teljesen ellentétes értelmû másik szóra,
a "tisztá"-ra!
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Sir 39.26. "Ami a legfontosabb az ember életében az a víz, a tûz, a vas és a só, a búza java, a tej meg
a méz, a szõlõ leve, az olaj és a ruha.

2Kir 2.21. "Hozzatok ide nekem egy új csöbröt és tegyetek bele sót - felelte. Vittek neki. Akkor kimén
a forráshoz, beleszórta a sót, és így szólt: "Ezt mondja az Úr: Egészségessé teszem ezt a vizet, ezentúl
ne fakadjon belõle sem halál, sem koraszülés!". 2Kir 2.22. S a víz azóta egészséges mind a mai napig.
Eliseus szava szerint.

Ez 16,4. "Születésekkor, azon a napon, amikor világra jöttél, nem vágták el a köldökzsinórodat, nem
mosták meg vízzel és nem tisztítottak meg, sóval sem dörzsöltek be, s nem takartak pólyába."
Talmud (A Luzsénszky-féle kivonat hiteles magyar fordítása): "39 b. lap. Betegség alatt az epét kell
érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve, a "betegség" szó ugyanis ezt a számot adja.
De mindezt elûzi egy sóskenyér s rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)".

A korsó víz tiszta esõvíz (= tiszta desztilláltvíz) kell legyen, mert a Talmud ivásra alkalmatlannak nyil-
vánít minden másféle vizet: 

10 a. lap. ..."Izrael országa esõvizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik elõször
és azután az egész világ, hasonlókép egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhetõ részt kiválaszt-
ja, a hasznavehetetlent meg otthagyja".

A fentiek ma is helytállóak, amit az bizonyít, hogy amióta a dr. Oláh Andor és Vadnai Zsolt által írt
REFORMKONYHA c. könyv orvosi tanácsai szerinti sóhiányos étkezésre rábeszélés folyik a kormányzat
részérõl is, egyre több a betegség, a meddõ nõ és férfi, a fiatalkorú immunbeteg, vesebajos, szívbeteg,
rákos, daganatos, bõrbeteg, csontbeteg, idegbeteg ember, a nemzésképtelenség, a korai halál. Sóhiá-
nyos étkezésnél besûrûsödik a vér, kevesebb a víz a szervezetben, s miután a vér emiatt elvonta a sót
a csontokból és inakból, csontvelõbõl, minden szerv tönkremegy, egy bizonyos idõ múlva. Meggyorsul
ez a tönkremenetel a káliumban dúsabb ételektõl, amelyeket az említett szerzõk javasolnak enni só
nélkül, pl. a szóját.

Õk eltorzították a Ringer infúziós oldatból ismert élettanilag legjobb víz: só arányt, ami 99:1, 99:0,1-
re. Vagyis a 2 liter napi ivóvíz mellé nem 18 gramm, hanem csak 2 gramm konyhasót engednek fogyasz-
tani a terhes nõknek is: "Nincs szükség napi 2 g-nál több konyhasóra. A fokozott sózás vesekárosodást,
a terhességi nefropátiát segíti elõ, ugyanakkor a vízvisszatartást is növeli (Dr. Oláh Andor-Kállai Klára
- Vadnai Zsolt: Reformkonyha, a természetes életmód és étrend elmélete és gyakorlata. Mezõgazdasági
Kiadó Budapest, 1990. , 200. oldal.) 

Ugyanõk javasolják a gyermekek természetes folyadékigényét is korlátozni a sófogyasztás korlátozásá-
val: "A gyereknek nagy a folyadékigénye (a csecsemõé a legnagyobb). A reformétrenden élõ gyereknek
kisebb, mint a kórosan szomjazó, szokásos étrendet fogyasztó gyermeké (sózás!)". U.o., 216. oldal.

Hazánkban egy vallási alapokra hivatkozó, külföldrõl behozott könyv kezdte el terjeszteni a sózás-
ellenes nézeteket. Vadnai Zsolt eldicsekedett nekem azzal, hogy õ hozta be az országba elsõnek. Ma-
gyarországon a LIVING EARTH - ÉLÕ FÖLD Kiadó hozta kereskedelmi forgalomba ezt a könyvet (2002.).
Prof. dr. Edmond Bordeau Székely: "Természetes Élet és Gyógymód I. rész: Kozmoterápia. bevezetés és
gyakorlati alkalmazások". 

"Só: Huzamosabb idõn keresztül való felhalmozódása érelmeszesedést okoz. Csökkenti a csontrendsz-
er vitalitását, és rugalmasságát. Rohamosan salakosítja a szervezetet. Felesleges szomjúságot, és így
folyadék túltengést okoz." (108. oldal). 

..."Milyen legyen a kenyerünk: Az erjesztett és sózott kenyér nagyon egészségtelen táplálék. A tészta
készítéséhez ugyanis nem szabad sem élesztõt (sem sót) használni." (140. oldal).
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A vallástörténeti képzettségû Váradi Tibor könyve is lebeszél a sózásról (Váradi Tibor: Népbetegségek
megelõzése és szelíd gyógymódjai. Napfényes Élet Alapítvány Budapest, 2003). 

"...Teljesen sómentes táplálkozás mellett kevesebb folyadék is elégséges". (28. oldal). 

"A legtöbb embernek azért sós a könnye, mert túl sok sót visz a szervezetébe: az ember onnan tudja
leellenõrizni, hogy megfelelõ mennyiségûre csökkentette-e már a sóbevitelt, hogy könnyének sós íze
eltûnik." (76.oldal).

"... szigorúan kerülni kell a sót" (78. oldal). "... Mellõzendõ a só..."(90. oldal). 

"... A vegyes étrend további problémája, hogy rengeteg meszesítõ étel - só, ... is bekerül a
szervezetbe". "A meszesedés egyrészt fájdalmat, másrést mozgáskorlátozottságot okoz, amit tehát úgy
lehet elkerülni, ha az ember nem fogyaszt sót." (118. oldal) 

"sóbevitel csökkentése (a maró hatású só irritálja a szervezetet; egy orvosi tanulmány szerint például
komoly összefüggés van a sóbevitel és a gyomorrák között)" (150. oldal).

Vadnai és társai könyvei számos gyanútlan orvossal és beteggel is elhitették, 
természetgyógyászokkal is, hogy nem szabad sózni.

Vadnai és társai mialatt hangsúlyozzák, hogy milyen fontos a konyhasó és a kálisó megfelelõ pótlása,
felcserélték egymással a pótolandó nátrium és kálium súlyarányát és ezúton a szervezet ionegyensúlyá-
nak a súlyos zavarait idézik elõ.

Vadnai és társai só- és vízhiányos táplálkozást elõíró hamis tanai személyes áldozata lett pl. az azóta
már elhunyt Ferencsik István természetgyógyász is. Ferencsik tisztességes ember volt, és amint
ellenõriztettem vele a fiziológiás infúziós oldat víz:só arányát, Õ azonnal közzétette, hogy tévedés volt
a sózás tiltása. (Lásd a Kúrák 2. címû könyve legutóbbi kiadásának a hátlapján, "Mi is az infúziós sóol-
dat" címmel, amit errõl írtam, és amit Õ ott azonnal közzétett). 

Hazánkban jelenleg 40-50%-os kálisó tartalommal is forgalmazzák a szabványosnak feltüntetett
különféle étkezési sókat állami engedéllyel, holott a szabvány (MSZ 01-10007)
tiltja a kálisó legkisebb mennyiségben elõfordulását is valamennyi étkezési sóban.

A Magyarországon és külföldön elvégzett nagyszámú klinikai kísérlet mérési eredményeit 62
tudományos értekezés alapján összefoglaló könyv szerint (Dr. Csaba György és társai: A biológia aktuális
problémái. Medicina Könyvkiadó Budapest, 1976., Dr. Szabó Dezsõ: A mellékvesekéreg biológiája. 173-
177. oldal) is teljesen egyértelmû, hogy tudatosan rontják a nem kóser étrendûek egészségét a sóevés-
rõl lebeszélõk és a nagy káliumtartalmú étel fogyasztását szorgalmazók közül mindazok, akik a lehetõ
legsürgõsebben nem hajlandók korrigálni a könyveiket. Velük szemben, mint méréstani szakértõ, a
bünetõjogi felelõsségem teljes tudatában, ezúton is kijelentem:

Az idézett publikációk félrevezetik a gyanútlan lakosságot, számos gyermek emiatt lett nyomorék,
sokan belepusztultak, a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel megnõtt a fiatalkorú betegek, az ivarta-
lanok, allergiásak, rákosok száma, többszázezerrel csökkent a magyar lakosság létszáma, sokan kihal-
tak, utódok nélkül.

Nyilvánvaló apartheid, ha elrontják étkezéssel a nemkóser étrendûek sejtjeit a vérelektrolit
(Na:K:Cl:víz) optimumát, a nemkóser étrendûekkel itatott szabványsértô vízzel, és a velük etetett szab-
ványsértõen, a kálisóra kicserélt "étkezési" sókkal, s eközben a kóserétrendûek a szabványnak megfelelõ
vagy annál is tisztább ivóvizet ihatnak, és a szabványnak megfelelõ, tehát teljesen kálisómentes sóval
normális mértékben sózhatnak.
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I./ Ivartalanító, halálos sócsere 
Az akadémiai ellenõrzéseink alkalmával felvett emlékeztetõkben az alábbiak a leglényegesebbek: a
nátriumhiányos és káliumban dús élelmiszerek etetésével, amit pl. a kálisónak a konyhasó helyett étel-
ízesítésre használatával lehet a legkönnyebben elõidézni, vagy azáltal, hogy a mûtrágyaként használt
kálium-vegyülettel fokozzák az élelmiszernövények káliumtartalmát (3-5-szörösére is fokozható!), ivar-
talanítani és megölni lehet állatot is, embert is.

A klinikai mérések szerint a konyhasó hiányos (azaz nátriumhiányos) étkezés lehetetlenné teszi a
szervezet védekezését a stressz ellen, besûríti a vért, ami szívmûködési és keringési zavarokat okoz,
emiatt elromlik a vesemûködés is (mert rothadást idéz elõ a vesében!), emellett tönkreteszi a mel-
lékvesét, abban mirigydaganatokat hozhat létre, az agyat és idegrendszert is károsítva, magas vérny-
omást okoz. A minisztériumok tudják ezt, miután 62 tudományos értekezés alapján, 1976-ban 7000
példányban megjelent szakkönyv írta le ezeket.

II/. A testalkotó 70 % víz cseréjének veszélyei 
Az a lényeg: hogy mialatt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat is "tiltja" azt, hogy a nem
kóser étrendûek az olcsón elõállítható teljesen tiszta átpárolt (desztillált) ivóvizet igyák, ráiratja az
étkezési desztilláltvíz palackokra hogy "csak túlszennyezett vízhez keverve szabad a desztillált vizet
inni" (!), a vallásos zsidók tudják, hogy csakis a tiszta desztillált víz (pl. a tiszta esõvíz) hasznavehetõ,
mint egészséges ivóvíz. Õk életben maradnak, a többi zsidó és nemzsidó, akik nem kóser étrendûek,
valamennyiben kipusztulnak utód nélkül, miután a sómentes, káliumdús étel és ital ivartalanítja, med-
dõvé is tette õket. A biblia szerint Mózes írta elõ azt, hogy lassan kell kipusztítani a nem vallásos
zsidókat (is) ahhoz, hogy "a mezei vadak nehogy megsokasodhassanak" a kipusztításban érdekelt vallá-
sos zsidókkal szemben. (Mózes V. 7:22.)

A nem kóser rendûeknek bebeszélt szennyezett ivóvíz ivás is apartheidet okoz. Pl. a budapesti 2 mil-
lió embernek az ürüléke és a háztartásának a vegyszerekkel teli egyéb szennyvize 80%-ban 
anélkül ömlik a Dunába, hogy átmenne szennyvíztisztításon, majd a Dunából, a parti kavics- és homok
rétegeken át szívják vissza a parti kutak, és ennek a mindenféle veszélyes mérgekkel (pl. ciános
rovarirtó szerekkel is!) sokszor szennyezett vízhez többnyire már csak klórt adagolnak, mielõtt az ivóvíz-
hálózatba, a budapesti körvezetékbe juttatnák.
A Fõvárosi Vízmûvek saját adatszolgáltatása szerint is, csupán 202 db. vízminta 11 szennyezõ paramé-
terét mérték évente "ellenõrzésként" Bp. II. kerületében. Vagyis nincs mûszeres ellenõrzés. Tiszta
vízbázisnál is legalább 25 paraméter mérését írja elõ az Európai Unió, és a Magyar Szabvány pedig 64
paraméter mérését írja elõ. A mezõgazdaság és ipar miatt ma ciántartalmú rovarirtó-, ill. gyomirtó-szer,
kálisómûtrágya, stb. tömege szennyezi, mérgezi a Dunát, a Tiszát és a többi hazai vízbázist is.

BANDITÁK VANNAK AZ "EZO-TÉRBEN"
dr. Edmond Székely, dr. Oláh Andor, Vadnai Zsolt, Váradi Tibor és társaik az ételek nátriumtartalmát
kb. a tizedére, a káliumtartalmát pedig a kb. tízszeresére fokozó, vallásos, ezoterikus "életmódreform-
nak" feltüntetett olyan hamis propagandát szerveztek, amely miatt ivartalanodnak, és kipusztulnak a
nekik hívõk. Õk és tanítványaik sorra publikálják a sózás teljes abbahagyását és a káliumból többet evést
ajánló könyveket, újságcikkeket, és ezzel egészségi károkat, számos ember kipusztulását okozták, okoz-
zák (állami segítséggel).

Mások az Ószövetségi Biblia szövegét is meghamisították, kihagyták a sózásra ösztönzõ elõírást
(Ézsaiás 30:24) "sózott abrak" helyére "tiszta abrakot" írtak. 

A MEDICINA 1976-ban publikálta, hogy lehet állatot és embert gyilkolni a nátriumhiányos vagy káli-
umdús (pl. a kálisóval mûtrágyázott, sózott növényi) étellel és itallal: a nátriumklorid hiányában
besûrûsödik a vér és ez keringési elégtelenséget okoz, a kálium túladagolás pedig deformálja a sejtmem-
bránokat és ezúton megmérgezi a méregtelenítõ vesét és valamennyi többi szervet is, akadályozza a
cink, és egyéb elemek beépülését a sejtekbe és ezáltal ivartalanít, ill. akadályozza a nitrozamminok
lebomlását a szervezetben, és ezzel is rákot idéz elõ, és az elrontott sejtfalon behatolhatnak a vírusok
és a baktériumok, és a sejtek megfertõzõdése is betegségeket okoz. Ezek lerövidítik az életet.
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Azt hazudták (MAZSIHISZ) a bíróságnak, hogy "az ételek sózására szolgáló só bármelyik természetes
eredetû és állapotú só lehet". Á mérgezõ kálisó is természetes eredetû, nem csak a konyhasó. A kóser-
só tiszta NaCl. A nem kóser sók részben kálisóból állnak, pedig ez szabványsértés! "Természetes só",
meg "tengeri só", "kristálysó", " kõsó", "nátrium-szegény só" stb. hamis feliratok álcázzák a szab-
ványsértést. A természetgyógyász lapok folytatják a rendkívül nagy káliumtartalmú élelmiszerek nagy-
obb mennyiségben fogyasztására rábeszélést, miközben lebeszélnek a teljesen megtisztított kony-
hasóról, és a teljesen megtisztított ivóvízrõl is. 

Utóbbi helyett áltisztított csapvizet, ún. "kristályvizeket" ajánlanak. Ezek szûrt, de több száz (egyes
szakértõk szerint kb. 60.000!) mérgezõ anyagot hígítva tartalmazó egészségkárosító "ivóvizek".

Az elmúlt 20 év alatt, amióta ezt folytatják állami és ezotérikus köntösben, semmibe véve a sószab-
ványt és az ivóvízszabványt, mintegy 600 000 magyar pusztult ki, fõleg értelmiségi, mert õket lehetett
a legkönnyebben átejteni az áltudományos, ezotérikus stb. hamis magyarázatokkal. 

Mi a mögöttes érdek? Mózes V.7:2,22.? Hogy a betelepülõ külföldiek olcsó hagyatéki ingatlant
vehessenek? Az elmúlt 20 évben "kihalt" magyarok ingatlanaiba már 250.000 külföldit telepítettek be.
Lásd: "Csökkenõ születésszám; Népfogyatkozás".

Heti Világgazdaság, 2003. augusztus 9. 6-7. oldal; "Palackozott vizek az USA-ban; A csapból is foly-
nak" u. itt, 29-30. oldal; "Ezo tér" II. évf. 2. szám. "Ingyenes Ezoterikus és Reforméletmód programaján-
ló magazin": "Víz és Só", 12-13. oldal; Az "ezotérikus banditák" okozta mérgezéseket kimutató klinikai
mérések adatait, eredményeit lásd: AQUANET.FW.HU (www nélkül hívható).

Áltisztított ivóvíz + szabványsértõ só = halál
Az ember 60-80%-a víz, az életkorától függõen, s a vérében egy elektrolit van, ami a sejtfalak "nátrium-
kálium pumpa" mechanizmusát (környezettel és egymással való kapcsolatát) biztosítja. 

Ezen elektrolit víz:nátrium:kálium:klór elemei jól pótlása javítja, hibásan pótlása rontja az egészséget.
A hibás víz- és sópótlás allergizál, szív- és vesebeteggé, magasvérnyomásossá tesz, rákot és ivartalan-
ságot is okoz! 

A csapvíz 10-90% gyakorisággal szabványsértõen szennyezett a KÖJÁL szerint (1988-1991, azóta se
volt mitõl javulnia). A csatornalé 80%-a jut tisztítatlanul a Dunába Budapesten, s az ilyen Duna-víz a
kavicsszûrõk és klórozás után 70%-ban a lakosokat ivóvízzel ellátó fõvárosi körvezetékbe jut. Csak napi
pár tucat vízmintát, s kb. 11 szennyezõt mérnek, és a szántóföldekrõl a Dunába bejutó több száz mér-
get sem mérik. Egy 100 M Ft-os vizsgálat eredményébõl az Állami Számvevõszék jelentése is írja, az
1997.októberi R/381-b.jelentés.

Már õsi iratok (pl. Talmud. Taanith. 10 a. lap.) is ajánlják a desztilláltvíz ivást. Külföldi országokban
(pl. USA) is, a biztonságossága, gyógyhatása, élvezeti értéke miatt isszák a desztillált vizet. De pl. a SAL-
SOLA infúziós oldat 99%-a is desztilláltvíz, s 2 liter ilyen oldat 18 gramm konyhasót pótol naponta, más
ásványi anyag nem kell a tiszta vízhez.

A sportorvos napi 15-25 gramm körüli konyhasó fogyasztást ajánl. Bizonyítja, hogy nem igaz, hogy
elegendõ napi 0,5-5 gramm konyhasó, s hogy az izzadástól függõen legalább napi 10-25 gramm kony-
hasót célszerû étellel‚ s itallal pótolni. 

A mérésekbõl, szakirodalomból is az bizonyítható, hogy árt a szennyes ivóvíz, s a nátriumhiányos
és/vagy kálium túladagoló étrend. Az USA is beismerte már a "só-csalást". (USA központi tudományos
fóruma, a SCIENCE, lásd a Népszabadság A komisz só címû tájékoztató cikke alapján, 2002.nov.15.).
Hazánkban 1976-ban is publikálták, hogy a nátriumhiányos s káliumdús élelem betegítõ, pusztító
hatású. 61 tudományos értekezés mérési eredményeit összegezték így, s akadémiánk egyik elnöke is
szerepelt a publikációs jegyzékben. Mégis, ma is tele van a sajtó a nátriumhiányos diéta ajánlásával, s
bebeszélik, hogy célszerû napi 3-10 gramm káliumot enni. (0,4-0,8 gramm kálium pótlás kell naponta,
de 0,8 gramm is 50%-ra rontja a vesemûködést, ha egyszerre szívódhat fel, 10 egészséges felnõttbõl
mind a 10-nél ezt mérték, az OÉTI által hazai klinikákon végeztetett orvosi kísérletekben! ) 

Nem a desztillált víztõl és a konyhasótól kell félni, hanem az ellenkezõjétõl, a nem desztillált víztõl és
a konyhasóhiányossá és káliumdússá tett élelmiszerektõl, italoktól.

A nátrium helyett etetett kálium és a nem tiszta ivóvíz is elhárítható az alábbi módszerrel: Az MSZ-
01-10007 szabvány tiltja a kálisót minden étkezési sóban, s pl. a kósersóban sincs kálisó, ezeket hasz-
náljunk ételízesétésre. Csupán 40 eFt egy házi vízdesztilláló anyagköltsége, csak 6 Ft/liter a lepárlási
költség az energia-visszanyerõ készülék esetén /licenc/, ami 20 litert vizet is tud desztillálni naponta. www.tejfalussy.com



A kálisó és vízszennyezés észrevételéhez néhány ezer Ft-os mûszer kell. A vér-elektrolit-optimumunk
biztosításához a Ringer infúziós oldat víz:Na:K:Cl arányát (99:04:0,02:0,6) kövessük (az élelmek nátri-
um és kálium tartalma táblázatok alapján számítható).

További információ: AQUANET.FW,HU (az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG honlapja, ami
www nélkül, nagybetûvel hívható), telefon/faxon: (36-1) 2506064.
______________________________________________________________________________

NYÍLT LEVÉL
Dr. Göncz Árpád Úr
mb. Államelnök részére
Parlament
1055 Bp., V. Kossuth tér 1-3.
Tisztelt Elnök Úr!
Dr. Horváth Balázs belügyminiszter úrhoz 1990. június 01-én (HB-1/90. szám alatt) az
EO-185/1990. parlamenti számú kivizsgálás ügyében) benyújtott vádemelés sürgetésemre, és a Pesti
Központi Kerületi Bírósághoz - ezzel kapcsolatban - 1990. május 31-én (O-90/12. szám alatt) benyújtott
kivizsgálási kérelmemre, tegnap mindkét helyrõl válasz érkezett. E válaszokból megállapíthatóan, ellen-
em, illetve a rendõrség ellen elkövetett "becsületsértési ügyként" kezelik a kálisó ügyét (szerintem:
népellenes bûncselekményt). Tovább kallódnak a benyújtott dokumentumok. A Szent Korona címû lap
- amerikai forrásra hivatkozva - arról tájékoztatja az olvasókat, hogy Pozsgay Imre volt államminiszter
Izraelben megígérte 1 millió szovjet cionista magyarországi letelepítését. A KAPU CÍMÛ FOLYÓIRAT
1990. MÁJUSI SZÁMA CIONISTA MAFFIA LÉTEZÉSÉRÕL SZÁMOLT BE.
Vélhetõen annak a maffiának a tevékenységérõl van szó, amelyet többek között a kálisóval kapcsolatban
már korábban felfedtünk. Ennek alapján a kálisóval történõ mûtrágyázással kezdett, majd sókimosó
öntözéssel folytatott fasiszta élettér szûkítés, illetve bõvítés népirtó sémája az alábbi: 

Javaslom az ügy független nemzetközi szakértõkkel történõ kivizsgáltatását. A kivizsgálás- elhárításokat
elutasítom. Felhívom a figyelmet arra, hogy a nem általunk benyújtott anyagok között számos fél-
revezetõ adat, ill. hamis szakvélemény van. Kérem a miénkkel ellentétes szakvélemények kiadását! Az
általam leírtakért személyes felelõsséget vállalok.
Budapest, 1990. június 07. Tejfalussy András (elnök)
Cc.: dr. Györgyi Kálmán legfõbb ügyésznek (Hiv.sz.:1990.El.VI.17/2., Lfb-1149/91.ikt.sz.
______________________________________________________________________________
Iratjel: belügyHPflj
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Nyílt levél! 
Feljelentõirat (az ivartalanító, életrövidítõ orvosi csalásokat is bûnpártoló Budapesti Rendfõkapitányság
és orvos szakértõi ellen).

Tisztelt ORSZÁGGYÛLÉS!
Kérem Önöket a nyomozás és büntetöperi ítélkezés haladéktalan elrendelésére az ügyben:

Dr. Kovács Pál, az Országgyûlés Szociális és Egészségügyi Bizottságának korábbi titkára megbízott-
jaként 1990-2003. folyamán kiderítettük, hogy évente kb. 500.000.-Ft jogtalan haszonra tett szert az
ún. "Társadalom biztosítás" egy-egy állampolgárnál, akiknek járna, de nem kell fizetniük nyugdíjat, mert
a rájuk kényszerített egészségveszélyes szennyezett víz ivással és a nátrium helyett káliumot "pótoló"
élelmiszerekkel megölték õket, ezúton ellopva tõlük nyugdíjbefizetésüket. Ez egy hatalmas üzlet, mert
a 10 millió magyar állampolgár életének 10 évvel megrövidítésével a "haszon" 10 év alatt: 0,5 millió Ft
x 10 millió állampolgár x 10 év, azaz 50.000.000.000.000.-Ft, azaz ÖTVENEZER-MILLIÁRD FORINT. S
miután a nyugdíj felét is kiteheti a részükre ingyenesen járó betegellátás költsége, ezt is zse-
brevághatják. Vagyis az Országos Egészség- és Nyugdíjbiztosító Pénztár/ak jogtalan haszonszerzése
tízévenként kb. HETVENÖTEZER-MILLIÁRD FORINT. Ivartalanító hatású is a kálium-túladagolás, amit
mûtrágyázással és ételízesítéssel folytatnak, évi kb.10.000 olcsó hagyatéki ingatlan jut nagy haszonnal
a külföldiek betelepítésére spekuláló felvásárlóknak.

Tehén kissé több káliumot tartalmazó tavaszi zöld fûtõl "búzamérgezést", tetániát kap, a ló anorexiás,
levert lesz, mert a normális (max. 5 maeqv/liter) káliumkoncentrációnál több kálium jut a vérébe. Lásd
Állatorvosi Egyetemi Könyvtár:Handbook of Veterinary Drugs.A Compendium for Research and Clinical
Use.Irving S.Rossoff.Springer Publishing Company, New York, 1977., 469.oldal. Egyes humán orvosi
egyetemi tankönyvekben viszont meghamisítva írták a normális kálium koncentráció felsõ határát.
Egyik Dr. Magyar és dr. Petrányi: "A belgyógyászat alapvonalai " címû könyvben pl. 6 maeqv/liter van a
tényleges 5 helyett, s a mérgezést csak 7 maeqv-tõl számítják, holott 5 maeqv-tôl kellene. Így az orvos
nem veheti észre az 5 maeqv/liter feletti mérgezõ káliumkoncentrációt, ha a labor beméri! 62
tudományos értekezés mérési eredményei alapján mutatták be e "népirtó módszert". Lásd: TECHNIKA
A BIOLÓGIÁBAN 8, A biológia aktuális problémái (Dr. Szabó Dezsõ: "A mellékvesekéreg biológiája").
Medicina Könyvkiadó, Bp., 1976. A patkányok és emberek esetében is (134. oldal 2. bekezdése) "A
különbözõ stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik" (167.oldal 2. bekezdés), A
fokozatosan, egymás után kialakuló betegségi állapotokat lásd a 167-169. oldalon. És hogy azokat a
nátriumhiányossá és/vagy káliumdússá tett élelemmel tudják elõidézni, lásd a 149. oldal 2.
bekezdésében. Az impresszuma szerint 7000 pld-ban nyomtatták e könyvet, a nyomozóik ren-
delkezésére áll az akadémiai és egyetemi könyvtárakban.

A nátrium mérgezõ kálium dózisokkal "pótoltatását" az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik kiad-
ványa is fedezte: CODEX ALIMENTARIUS VOLUME IX., CODEX STANDARDS FOR FOODS FOR SPE-
CIAL DIETARY USES INCLUDING FOODS FOR INFANTS AND CHILDREN AND RELATED CODE OF
HYGIENIC PRACTICE. First Edition. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS, WORLD HEALTH ORGANIZATION. Rome, 1982. 4. oldal. 1.2.1. pont. (a) bekezdése.)
Hazánkban - a Családorvosi Havilap (MEDICUS ANONYMUS '99/március, VII. évf. 3. szám) szerint - a
mérgezõ kálisót tartalmazó "nátrium pótló sók" (pl. a Béres Rt. boltjában árult VIVEGA) etettetését nem
akárki, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége szervezte, szervezi. Internet honlapunkon megtalál-
ható az USA elnökéhez címzett tájékoztatásom, pontos adatokkal, hogy az USA Akadémiája indította el
a "nátrium helyett káliumetetés"-i "reformot". Bush elnök úrhoz írt tájékoztatásom kódja: "terror.USA".
Azért fordulok az üggyel a belügyminiszterhez, mivel a rendõri hivatást megcsúfoló rendõrök elleni in-
tézkedéseket ígérgettek a rádióban. Mi más volt, mint a rendõri hivatás megcsúfolása, hogy azokat kér-
ték fel, mint rendõrségi szakértõket, akik megszervezték és fedezték az APARTHEID-et. Azért apart-
heid, mert a kóser étrendû zsidókon kívül (akiket megvédenek a kóser étkezési elõírások, pl. desztil-
láltvíz ivás, kálisó-mentesített kóser só használat) minden zsidót és nemzsidót kiirttatnak a reformmal.

A rendõrség hamis szakértõi az "Egészségügyi Tudományos Tanács" és OÉTI vezetõi voltak, lásd a
Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.B.24.211/1993/2. végzése alapján elrendelt nyomozás aktáit. A ben-
nük látható mérések klinikai jelentései szerint a káliumpótló KÁLIUM-R tabletta, a konyhasó helyett
etetett káliumsók napi 1-2 grammos káliumdózisa is már vese- és szívmérgezõ volt minden beteg vagy
egészséges embernél a mérések során, de BRFK hamis szakértõi 18 gramm napi káliumevésig is "nem
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mérgezõnek" hazudták a káliumhatást. E BRFK-s szakértõk /elõzõleg/ ugyanezt hazudták az Országgyû-
lésben interpelláló dr. Kovács Pállal és dr. Papp Jánossal szemben is, három miniszter (Gergátz, Surján,
Keresztes K.) válaszában. A hamis választ 8253.alatt terjesztették elô,1992.XII.8-án szavaztatták meg.
Lásd az Országgyûlés iratai, az országgyûlési jegyzõkönyv alapján.

Az országgyûlési jegyzõkönyvbe beírt hamis adatokkal szemben benyújtott további mérési bizonyí-
tékanyagot lásd a Magyarországi Zsidó Hitközségek és az Országgyûlés és társaik ellen indított
29.P.85.858/2002.PKKB. sz. megállapítási peremben. Megemlítem, hogy a per indulása után a SCI-
ENCE, USA irányadó központi tudományos lapja is beismerte, hogy az orvosi lobby meghamisította a só-
hatás mérési adatokat, s hogy ezzel lerövidítette a becsapottak életét. Lásd Népszabadság, 2002. XI.15.
"A komisz só" cikke alapján. A cikkben hivatkozott külföldi publikációkat a Népszabadságtól ezúton
kikérem a magam, mint szakértõ, és a Belügyminisztérium, Magyar Országgyûlés részére (dr. Mádl
Ferenc köztársasági elnök kezéhez megküldve, a parlamenti vizsgálat kezdeményezéséhez), és a bírósá-
gok részére.

Kérem Önt a BRFK által korábban beszerzett, mérési adatokat meghamisító hamis szakvélemények
miatt leállt rendõrségi nyomozás felélesztésére, s hogy Ön kérje, hogy az ügyészség állítsa bün-
tetõbíróság elé a sócserét, s szennyes víz itatást szervezõ orvosokat, akadémikusokat, s fedezõiket.

Nyílt levélként! Mint közveszély elhárítás a Ptk. 484-487. § alapján

Budapest, 2004. február 27. Tejfalussy András
kutatómérnök, feltaláló
országgyûlési és akadémiai szakértõ

Kapja: köztársasági elnök, belügyminiszter, Népszabadság, bíróságok 
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