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MIT KELL TUDNI A „BÚZAFŰ-LÉ”-RŐL 
 
Sok média reklámozza a búzafüvet és búzafű-lé-t, mint univerzális gyógyszert, de csak azt 
hangsúlyozzák, hogy olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek gátolják, hogy osztódáskor hibás 
sejtek keletkezzenek. Ez igaz, de tudni kell, hogy a sok káliumot túl gyorsan ivás gyilkolni tud, 
s hogy az öko-tönköly búzafűben kb. ötször több a kálium, mint a nem tönkölyben, s hogy a 
nedves itatóspapíron kicsirázott fűben jóval kevesebb a kálium, mint a talajban kicsirázottban!  
 
Az állatorvosok jól tudják, hogy a fiatal fűfélékben olyan sok a kálium, hogy megmérgezi az 
állatokat. Azért, mert a fű is továbbélni, nőni, termést hozni, szaporodni szeretne, és a benne 
felhalmozódó sok kálium mérgező hatásával veszi el a legelő állatok kedvét a “tarlórarágástól”.  
Sajnos sok orvos és természetgyógyász nem tudja, vagy eltitkolja, hogy aki, pl. a búzafűlével 
nagyobb dózisú káliumot juttat be a vérébe, mint amennyi az adott gyorsasággal, az adott idő- 
intervallumban veszélytelenül bejuttatható, akkor nem amiatt kezd el mindent kiokádni, mert a 
más mérgektől “szabadulni kezd a szervezete”, hanem azért, mert a szervezete ezzel védi meg 
őt a túladagolt kálium (hyperkalaemia) szívleállító hatásától. A hányás és/vagy hasmenés 
igyekszik eltávolítani a mérgező káliumtöbbletet, hogy a túl sok káliumnak, pl. az éhgyomorra 
ivott tönköly-búzafű-lé miatt a vérbe túl gyorsan bejutása ne állíthassa le a szívet. Ha valaki 
még nem tudná: az USA-ban kálium túladagolással szokták leállítani a hivatalosan halálra 
ítéltek szívét. A közelmúltban több botrány is volt abból, hogy egyes hazai és külföldi kórházak 
személyzete káliumtúladagolással, pl. káliumtartalmú infúzió felgyorsítással titokban “sorozat-
gyilkolt”. Az orvosok kálium túladagolással szokták leállítani a szívet a nyílt szívműtéteknél. Azt  
is tudni kell, hogy felnőtt személynél az egy órán belül 20-40mval = 0,8-1,6gramm-nál több 
kálium a vérbe bárhonnan bejutása, 24 órára elosztva pedig 280mval = 11gramm-nál több 
kálium a vérbe bárhonnan jutása idézhet elő veszedelmes káliumérgezést. Mindenkinél, kivéve 
azokat akiknek már káliumvesztő, nátriumvisszatartó (beteg) veséje alakult ki, pl. az előző 
sorozatos káliummérgezések következtében. Ez a halálos Addison kórba torkoló vesebetegség 
törvényszerűen kialakulhat azoknál, akiknek sikerült túlélniük az első néhány hétig tartó súlyos 
káliummérgezés szívleállítási kockázatát. Az állat és ember szervezete azzal is védekezik a túl 
sok kálium vese- és szívmérgező stb. veszélye ellen, hogy a mellékvese aldoszteron hormon 
mennyiségét megváltoztatva káliumvesztésre és nátriumvisszatartásra kényszeríti a vesét. A 
stabilizálódott, már káliumvesztő, nátriumvisszatartó vese nem csak a saját sejtjeire veszélyes 
fokozottan, de az egész szervezet számára is. Ezt olyan orvosok és természetgyógyászok is 
kell tudják, akik bebeszélik a káliummérgezést előidéző mennyiségű búzafűlé naponta többször 
gyorsan ivását. Például a Medicina Orvosi Könyvkiadó is közzétette, hogy 1950-ben Nobel-díjat 
kapott az a három mellékvesekéreg és -hormonműködés kutató, akik feltérképezték élettani 
hatás kalibráló mérésekkel a nátriumhiányos vagy káliumtúladagoló étkezésre átállás betegítő, 
életrövidítő, gyógyulásgátló, meddősítő, „buzisító” hatását. Orvosi tankönyvekből azt is lehet  
tudni,hogy a káliumtöbblet veszélyei csökkentésében az alábbi élelmiszerek segíthetnek: tiszta 
desztillált ivóvíz, tiszta NaCl konyhasó, savanyúságok és cukor, vagyis éppen azok, amelyeket 
„egészségünk legfőbb károsítóiként” igyekeznek elhitetni velünk a „Nemzeti Sócsökkentési”, ill. 
„Stop-Só programként” erősen konyhasóhiányos, káliumtúladagoló „reformétkezésre” minket 
buzdítók. Régen tiszta NaCl konyhasóval sóztuk az ételeinket, a „főételek” előtt ittunk, levest  
fogyasztottunk, majd savanyúságokat és végül cukrozott süteményeket is ettünk, ezekkel 
csökkentve a főételekkel bejuttatott káliumtöbblet szív-és keringésrontó stb. mérgező hatásait.  
 
A fentiek méréstani stb. főbizonyítékait a Magyarok fogyatkozásának eltitkolt tényleges főokai 
című, „Emailkonyv84-mehnam-emberiseg-info-130330” jelű melléklet is tartalmazza. Ajánlatos 
csak olyan orvosnak és természetgyógyásznak hinni, aki ismeri és elismeri az itt leírtakat! Aki 
már aláírta és visszaküldte a 7 pont-tal egyetértését tanúsító megállapodást, továbbíthatja az 
itt küldött nemzetbiztonsági nyomozási eredményeket a családtagjai, ismerősei, barátai felé is, 

felhívva t. figyelmüket az internetes HUN TV-s előadásainkra és a www.tejfalussy.com   

honlapunk tudományos méréstani stb. további dokumentumaira is. 
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