
 Code: rakbetegsegelleni-titkoszsidogyogymod-leirasa120902b

Kiderítettem a rákbetegségek ellen is nagy százalékban hatásos, de a 
nemzsidók elől a világfőrabbi által (?) eltitkoltatott* zsidó gyógymódot

A Tórában és a Talmudban is már szereplő (Mózes II. 23., 20-33., V. 7., 2, 22, + 
Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap), de a világfőrabbi parancsára a 
nem zsidó betegek és orvosaik elől titkolt, hatásos gyógymód*, amivel  zsidó orvosok 
(egy főrabbi szerint is) kemoterápia nélkül 98%-os sikerrel meggyógyítják a zsidó 
rákbetegeket, nem lehet más, mint az alábbi, már többen is elismerték, hogy így van:

Gyógymód: 2 óránként, pár perc alatt, infúzióval tiszta desztillált vizet kell a vérbe 
juttatni, s utána fél órával NaCl-ot pótolni. A nagy oldóképességű tiszta desztillált víz, 
a káliumot kioldva belőlük, megsemmisíti a gyengébb membránú rákos, gyulladásos, 
stb. sejteket, majd eltakarítja a maradványaikat, s a hibás sejtek helyét a szomszédos 
egészséges sejtek osztódása folytán létrejött hibátlan sejtek foglalják el. A daganatok 
méret csökkenését, eltűnését az ismert képmegjelenítő mérésekkel lehet, ill. célszerű 
ellenőrizni.  A Dr. O.Z.A. Hanish által leírt  „étkezéses orvosi desztilláltvíz-kúra” a 
www.aquanet1.net76.net honlapomon is megtalálható. Aki nem tud a jobb, infúziós 
változathoz  orvost  találni,  reggel  ébredéskor  és  utána  2  óránként  (70  kg  körüli 
testsúly  esetén)  alkalmanként  4  dl  tiszta  desztillált  vizet  juttathat  be  szájon  át 
egyszerre,  gyorsan,  összesen  napi  kb.  3,6  litert  (célszerű  jelzőórát  használnia).  A 
gyógykúra részletei:  1./Közben, hogy a desztillált víz kevés más anyagot oldva 
jusson el a vérébe, 3 napig nem szabad a desztillált vizen kívül más italt vagy ételt 
fogyasztania.  2./A 4. napon, a desztillált vizet ivás és NaCl-ot nem evés miatt helyre 
kell állítania a testfolyadékai élettanilag optimális fiziológiás víz/NaCl arányát: pl. a 
SALSOLA infúziós oldatos infúzióval lehet a tiszta NaCl-ot a vérbe juttatni, vagy 
tiszta NaCl-dal sózott desztillált vizet ivással, vagy tiszta NaCl konyhasóval sózott, 
0,5  gramm/óra,  ill.  2  gramm/24óra káliumnál  nem többet  bejuttató,  minden káros 
vegyszertől  mentes  kenyérrel,  vagy  egyéb  vegetáriánus  étellel.  Aki  nem  sózza 
elegendő mennyiségű tiszta  NaCl konyhasóval  a nátriumnál sokkal  több káliumot 
tartalmazó növényi  eredetű  ételt,  egy  idő  múlva  vágyni  kezdhet  az  erősen  sózott 
húsételre. Azért, mert korábban nagyrészt a sózott hús és a kenyér és más sós tészták 
pótolták a szervezete által veszített NaCl-ot. Akit az orvosa vagy természetgyógyásza 
eltilt az NaCl-dal sózott kenyér, sózott tészta fogyasztástól, a konyhasó pótlás ezen 
lehetőségeitől,  esetleg jobban érzi magát az újabb húsevéstől,  de nem húsra,  csak 
konyhasóra lenne szüksége. Aki tiszta NaCl konyhasóval jól (fiziológiásan) sózza a 
vegetáriánus ételeit, fenntartja a testfolyadékai nátrium/kálium egyensúlyát, nem lesz 
nátrium hiánya, vagyis nem lesz ún. „vízmérgezése”, s egy idő múlva valószínűleg 
ösztönösen is undorodni fog a húsevéstől. Akit rákbetegség veszélyeztet jól teszi, ha 
az immunrendszerét  túlterhelő (dög)húsevést  végleg elhagyja!  3./A testsúlyvesztés 
kompenzálására  az  1.  és  2.  szerintieket  infúziós  tápanyagpótlással  és/vagy  a  Dr. 
O.Z.A Hanish által leírt desztilláltvíz-kúra szerinti, de NaCl-dal sózásos vegetáriánus 
diétával célszerű folytatni. 4./ Teljes gyógyulásig kell ismételni az 1-3. szerintieket.

1/20. oldal, Code: rakbetegseg-elleni-tenyleges-gyogymod-ta-120907a

http://www.aquanet1.net76.net/


Biokémiai fajirtás, hogy a kormányok életveszélyesen mérgezőnek hazudják a tiszta 
desztillált vizet ivást és a tiszta NaCl konyhasóval normális (fiziológiás) mértékben 
sózást,  és  az  NaCl  konyhasót  a  KCl  kálisóval  helyettesítik.  Hazánkban "Nemzeti 
Sócsökkentési,  STOP SÓ program"-ként bebeszélik ezt az önkiirtást,  a normálisan 
sózott élelmiszerek előállítóit ún. "CHIPS ADÓ"-val büntetik, s ezen bevételéből ígér 
fizetésemelést  az  orvosoknak  a  kormány,  ami  korrumpálja  az  orvosokat,  akiknek 
emiatt  nem  érdekük  feljelenteni  az  élettanilag  optimális  víz/NaCl/kálium  pótlási 
arány  meghamisítóit.  Étkezésnél  és  infúziónál  egyaránt  optimálisak  élettanilag  a 
Ringer infúziós oldatnál régóta alkalmazott víz/konyhasó/kálium arányok és dózisok: 

Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról 
http://www.youtube.com/watch?v=9R03_qOi3V4&feature=related
3 perces videó a sóról amit megeszünk
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=mcKvATZd2e0
YouTube - Videoklipek az e-mail üzenetből

*  Megjegyzés:  TÖMEGGYILKOS  VILÁGFŐRABBI  címmel  (  EmailKonyv19-
UjOrvoslasForabbival090209a ) a  www.aquanet1.net76.net honlapomon is látható a 
német közjegyző előtt egy orvosnak egy főrabbi által is aláírt nyilatkozata ez ügyben!

 Verőce, 2012. szeptember 7. 

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló
Hungary, 2621. Verőce, Lugosi u. 71. (Sz.szám.: 1-420415-0215, a.n. Bartha Edit), 

www.aquanet.fw.hu, www.aquanet1.net76.net, www.aquanet-apla.atw.hu
e-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, mobil: 36/1/202181408
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ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ KÚRA
Dr. O. Z. A. HANISHTÓL

Die Heilkraft reinen Wassers  /A gyógyerejű tiszta víz/

Die Mazdaznan Wasser-Kur /v í z - k ú r a /

von Dr. O. Z. A. Hanish   /Dr. O.Z.A. Hanishtól/

mit reinem dampf-destillierten Wasser /a gôzbôl nyert tiszta desztillált vízzel/
reinigt das Blut von Säuren und Salzen und befreit den Organismus 
von Ablagerungen und Schlacken! /megtisztítja a vért 
a savaktól és sóktól és megszabadítja az organizmusoktól,lerakódásoktól, és salakoktól./
Die Mazdaznan Wasser-Kur setzen Sie Elfolgreich ein gegen:
A Mazdaznan víz-kúrát sikeresen alkalmazhatják a következő  ellen:

    * Arteriosklerose /érelmeszesedés/                  * Nierenkrankheiten /vesebetegségek/

    * Gefäßverengung undverstopfung         * Osteoporose /csontritkulás/
      /érszűkület és érelzáródás/                                   * Prostatabeschwerden /prosztatapanaszok/

    * Gelenk- und Muskelschmerzen            * Rheuma /reuma/

        /izületi- és izomfájdalmak/                                 * Gelenkversteifung + * Rheomatismus
                                                                             /izületi merevség + reuma/       
    * Gich  /köszvény/                                         * Ruhr /vérhas/      
                                                                      * Schlaffheit /erôtlenség/

    * Hercz- + Hirnschlag                              * Sehnen-Verkürzungen /rövidlátás/

       /szívszélhűdés + szélütés                                    * Skrofulose im Blut /vérbaj/

    * Krebs /rák/                                             * Stoffweschselkrankheiten /testszövet-elfajulások/

    * Brustkrebs, Halskrebs, /mellrák, torokrák/ * Tuberkulose /TBC/

       Eingeweidekrebs, Magnekrebs,          * Über- und Untergewicht 
       /bélrák,gyomorrák/                                            /alacsony vagy magas vérnyomás/
       Leberkrebs, Sarkome  /májrák, szarkóma/   * Versäuerung /elsavanyodás/
    * Leberkrankheiten /májbetegsége/ -              * Verstopfung /szorulás/  
    * Lustlosigkeit /kedvtelenség/                         * Wassersuch /vízkór/

    * Nervenleiden /idegbetegségek/                      * Zuckerkrankheit  /cukorbetegség/

    Aile Angaben nach Dr. O. Z. A. Hanish in "Mazdaznan Wasser-Kur"
       /Adatforrás:  Dr. O. Z .A. Hanish: "Mazdaznan víz-kúra"./

Wußten  Sie,  daß  in  den  USA  dampf-destilliertes  Wasser  als  Genuß  und 
Heilmittel  schon seit  1894  verwendet  wird  ?  (TUDJA-e  ÖN,  hogy  az  USA-ban  a 
gőzéből nyert desztillált vizet élvezeti- és egészségjavítási célokra már 1894 óta használják?!)  
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Dr. O. Z. A. Hanish orvosi tanácsai
Az  orvosi  művek  tanulmányozása  nem  használ  nekünk  semmit  sem  a  szervezet   betegségei 
kezelésénél. Minden bajnál a vér van túlterhelve. Csak egy mód van a vér kitisztítására, a desztillált 
v. halott víz, mellyel kimossuk a vért, mely víz nem tartalmaz semmi élő szervezetet, sem vegyi 
összetételt. Ez a víz a forralásnál keletkező gőzből kondenzálódik és az olyan nyomást gyakorol a 
vérre,  mely  pillanatok,  percek  alatt  megsemmisíti  az  anyagokat,  idegen  elemeket,  ásványokat, 
savakat,  melyek a  vérbe hatoltak,  keresztül  űzi  a szervezeten és  rövid idő alatt  elillannak.Nem 
lényeges, hogy lassan v. gyorsan, melegen v. hidegen isszák-e a vizet, mindenki a maga módján, 
temperamentje és állapota szerint. Az idegesek és hepatítikusoknak majdnem forrva kell inniuk. 
A lényeg: a szükséges nyomást fenntartani a vérre. Ezért kell egyszerre 2 pohárral (átlag 2 
deci) inni, egész napon át, míg eléri a 3-3 1/2 litert. Idősek, betegek, gyengék csak 2x1 decit 
igyanak, napi 2 l-nél nem többet. Íme egy lehetséges kúra: 

1. A felébredésnél reggel megisszuk az első 2 pohár vizet, melyek már az ágyhoz vannak készítve. 

2. A reggeli előtt (ha egyáltalán reggelizünk) vesszük a 2. adag 2 pohár vizet. 

3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön.

4. Evés előtt a 4. adag 2 pohár jön, de ennél asztalhoz ülhetünk. 

5. 2 órával ebéd után az 5. adag jön - 2 pohár víz. 

6. 2 órával később a 6. adag 2 pohár víz. 

7. Vacsora előtt (20 óra körül) veheti a 8.-at. 

8. Kevéssel lefekvés előtt a 9. adagot s ezután úgy alszik, mint egy üdvözült. 

Most jön a kérdés, mit lehet a kúra mellett még enni-inni.

Azt, amit akar és amennyit akar.

Elvileg a Mazdaznanban semmi sincs tiltva, főleg a kúra alatt. Ha nincs szüksége böjtre, nem kell 
semmit megvonnia magától ehet és ihat, de a kúra szabályait pontosan be kell tartani: minden 2 
órában az étkezés előtt meginni a 2 pohár desztillált vizet. Mégis, súlyos betegeknek megfelelő 
étrendet  kell  betartani a  kúránál.  Hamarosan megállapíthatja,  hogy már a reggelinél szerényebb 
lesz, miután megitta a 2x2 pohár vizet. 3 nap után már nem vágyakozik sem erre, sem arra többé, 
ellenkezőleg olyan dolgokra vágyik, amire azelőtt sosem gondolt és azokat fogyasztja. Kevés idő 
múlva  búzadara,  zabpehely és  hasonló  gabonaneműkre  jön  vágya.  Ha meg akarunk szabadulni 
bajainktól, úgy 1 kanál agar-agart veszünk reggelire. 

Ha gyorsítani akarjuk erősödésünket, úgy este 1 kanál carageenzuzmó teát veszünk, szétmorzsoljuk 
egy csészébe (előzőleg többször átmosni ) s forró vízzel leöntve megisszuk a folyadékot az alján 
maradt  sűrűjével  együtt.  Napról  napra kevesebbet  eszünk,  nemsokára csak a  felét,  majd az 1/3 
részét annak, amit azelőtt fogyasztottunk.
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Néhány hét  múlva már a szükségleteink szerint  választjuk táplálékunkat,  úgyhogy egy új  testet 
építhessünk.  5-7  hét  múlva  másként  kezdünk  élni.  Már  érezzük  a  tisztulási  folyamatot,  a 
vérkeringés megújulását, felfrissülését. A súlyából semmit sem veszít a kúra alatt, sőt gyarapszik, 
mert mennél tisztább a vér és a testsejtek, úgy súlyosabbak lesznek. Ha túlságosan emelkedne a 
súlya, úgy leegyszerűsíti étrendjét, elhagyja az olajat és vajat. E kúrában a legcsodálatosabb, hogy 
nem okoz semmi gondot, minden probléma magától megoldódik,  ha szigorúan betartjuk a kúra 
előírásait.  Világosabb  gondolataink  jönnek  és  szívesebben  végezzük  a  légző  gyakorlatainkat. 
Fejlődünk, a saját gondolataink lépnek előtérbe, nem kérdezősködünk többé, gondolkodó lénnyé 
válunk. Sok minden feleslegessé válik, amivel azelőtt foglalkoztunk. A kúra egyszerű, s az érdekes 
benne, hogy minden megerőltetés nélkül nagy eredményt lehet elérni vele. Akár  gyomorbajban 
szenved, vagy a máj nem funkcionál rendesen, v. a vesék vannak megtámadva, v. emésztőcsatorna 
eldugult, v. nemi bajok okozzák a rosszullétet, mert a tüdők és idegek nem végzik jól a feladatukat, 
még a szív sem, s végül fekélyek jönnek, melyek rákká fejlődhetnek. Minden bajnak el kell múlnia 
s ehhez a desztilláltvíz kúra elég, nem kell semmit hozzátenni. Idegbajnál ajánlatos 21 napig a kúra 
idején csak pattogatott kukoricán élni, a gyümölcsöt elhagyva, míg a test újra normálisan működik. 
Ha  görcsök,  merevedések  vannak,  v.  az  inak  megrövidülnek,  csak  a  panopraktika  nyújthat 
segítséget  és  meg  kell  veregetni,  vagy  mással  ütögettetni  az  összezsugorodott  testrészeket.  A 
tuberkolózis is eltűnik, ha kecsketejet adunk a betegnek, okra-hüvelyt (2 kanál) és pignons teát (1 
kanál).  A legsúlyosabb  cukorbaj 6  hónap alatt  elmúlik,  melyet  a  közönséges  orvosi  előírások-
rendelések  nem  képesek  elérni.  A  vízi  betegség,  köszvény,  reuma,  bélbajok  és  skrofulózis 
(vérbajok) 21 nap alatt javulnak. Ekkor 3 heti szünet következik s újabb 3 hétig kell kúrázni 3x 
ismételve. Ha szükséges,folytatni kell, így 9 hónapig, mialatt teljesen kigyógyul mindenből. A rák

- bárhol legyen is, pl. mell-, gyomor-, máj- v. a belekben v. torokban, vagy egy sarcoma: ki lehet 
űzni a vérből 3 v. 14 hónap közt, desztilláltvíz-kúrával.  Néha már pár nap után a sebes helyek 
(rákosak) megszáradnak, eltűnnek a vérből, s a baj ki lesz űzve. A gyomorrák is gyorsan gyógyul, 
ha csak pattogatott kukoricán és sok friss zöldséggel él, salátának elkészítve, v. forró olajba dobva 
egy pillanatig, míg így kissé meghervad - s keveset eszünk belőle. Minden savasat el kell hagyni. A 
bőr színe 3 napi kúra után már kivilágosodik,  rózsás lesz,  s  az egész testben könnyűség érzete 
támad. A 2. és 3. hét után a szemek átható tiszták, fényesek lesznek s világosabb lesz a gondolkodás 
és a túlérzékenység is csökken. 

Túlzásba ne vigyük a vízkúrát sem, mert akkor reomára hajlamosít. Ha kimondott ellenszenv van a 
vízivásra,  akkor  szüneteltetni  kell,  vagy jobban diétázni,  avagy rövid böjtöket  (1-2 hetenként  1 
napot),  bélfürdőket  végezni.  Ugyanakkor  a  soványak  hízni  kezdenek,  míg  a  kövérek  fogyni 
kezdenek. Hirtelen, heves eseteknél elég a 3 heti kúra, másoknál 5 hétig tarthat. Aki 12 hétig bírja 
megszakítás nélkül, a test minden baja lassan elmúlik, a táplálkozás mértékletes, pontos lesz. A kúra 
befejeztével oly szokássá válik a víz-ivás, hogy szívesen folytatja s az esti étkezés előtt megissza a  
2 pohár vizet. Így nem betegedhetünk meg többé. Miután testünk 87 %-a vízből áll és a víz, amelyet 
naponta pontosan 2 pohárral desztillálva veszünk, kiviszi a sókat és savakat természetes utakon s 
nem engedi többé a vért ezekkel terhelni. 
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Ez a kúra 3 különleges eredményt biztosít: 1. Kimossa a vért úgy, hogy kiűz belőle minden idegen 
anyagot. 2. Ezáltal minden szerv és az egész szervezet is normálisan működik 3. Ez egy fiatalító 
fürdő,  egy  olyan  fiatalodás,  amilyet  a  fiataloknál  sem  találunk,  mert  a  mirigyfunkciókat 
normalizálja, s így az agyra hatva felélénkül az ember tőle. Ezt a hasznos kúrát mindig elővehetjük, 
újra kezdhetjük, ha úgy érezzük, hogy a szervek nem működnek pontosan és egy pár nap v. hétig 
folytathatjuk. Ha nincs is különös bajunk, akkor is segítségül vehetjük e kúrát, mert a vért időről 
időre tisztítani kell, mindenkinek az ő. temperamentje szerint. Ha minden 3-5-7-9 évben 5-7 hétig 
kúrázunk, úgy tisztán tartjuk a szervezetet, biztosítjuk állandó jólétünket és előrehaladásunkat az 
életben. A desztillált víz a legnagyobb fontossággal s értékkel bír nemcsak az egyén, de egy egész 
nép számára. Egy gondos kormányzat, melynek szívügye a nép egészsége, minden vizet duplán 
desztilláltatna,  mielőtt  a  vízvezetékbe  engedné.  Ha  ez  az  eset  nem  áll  fenn,  úgy  magunk 
desztilláljunk, legjobb a márciusi esővíz. Az is valamit ér, ha a vizet 2x felfőzzük 5-10 percig s 
közben mindig lehűtjük s az alját eldobjuk. Lehet a kereskedelemben is venni, de vigyázni kell, 
hogy jóminőségű s főleg jóízű legyen! 

____________________________________________________________
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 A TALMUD (ÉS TÓRA) ELŐÍRJA AZ IVÓVÍZ IVÁSI ÉS SÓZÁSI DISZKRIMINÁCIÓKAT:

1./ Ezért tiltják nekünk, hogy a desztillált vizet tisztán, elszennyezése nélkül ihassuk!
  

2./ Ezért tiltja nekünk a „STOP SÓ, Nemzeti sócsökkentési program” és „CHIPS adó” 
a jó sópótláshoz szükséges, tiszta NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben sózást !
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Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetőségünk / Kezdőoldal
Előzményoldal

A VILÁGMÉRETŰ TUDOMÁNYOS HATÁS KALIBRÁLÁSI CSALÁSRÓL, AMIVEL  AZ 
ÉLETRÖVIDÍTŐ ÁLGYÓGYÍTÁSBAN (=NÉPIRTÁSBAN) ÉRDEKELT INTÉZMÉNYEK 
ÉS ÜGYNÖKEIK „ÁSVÁNYI-ANYAG-KIEGÉSZÍTŐK” ÉS VITAMINOK MEGADÓZISÚ 

HASZNÁLATÁRA  (=ÁLLANDÓ VÁSÁLÁSÁRA) ÖSZTÖNÖZIK A FÖLD ÁLTALUK 
MEGTÉVESZTETT LAKOSAIT 

Az alábbi tudományos cikkből is kiderül az, hogy a kálisóval „műtrágyázással” és/vagy a  
konyhasó helyett kálisóval „ízesítéssel” (= étel mérgezéssel)  a normális többszörösére növelt  

káliumtartalmú élelmiszerekkel túladagolt kálium esetében minden  állati és emberi sejtmembrán  
hibásan működik, nem engedi bejutni az ásványi anyagokat, vitaminokat stb. a sejtekbe , ill. ezek  
csak akkor juthatnak be, ha sokszorosan túl vannak adagolva, ha „megadózisúak”.  Ezt a hatás  
kalibrálási eredményt, mint egészségügyi csőd főokot,  a különböző ásványi anyag kiegészítőiket  

és megadózisú vitaminjaikat ajánlók mindig titkolják!

„TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN (ÚJ SZÓ 1988. 
SZEPTEMBER 16. POZSONY)

A  termőterületek  műtrágyázásával,  illetve  a  terméseredmények  szempontjából  a  kemizálás 
optimális  mértékével  és  ennek  környezeti  hatásaival  nem egy szakcikk,  értékezés,  vagy laikus 
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a 
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszármazékokat nevezték meg, s 
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb 
eredmények  azonban  egy  másik  bűnösre  mutatnak  rá,  amely  részt  vállal  a  modern 
mezőgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg 
ellenőrzésre méltó elem - Kán Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a 
kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak. 

GOND A TEJJEL

A probléma  bevezetőjében  el  kell  mondani,  hogy  a  csehszlovák  mezőgazdaság  a  műtrágya-
felhasználása, a gyom- és rovar irtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a 
termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt 
nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. 
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A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek 
következtetni,  hogy  ebben  is  a  túladagolt  kálium  illetve  néhány  helyen  a  foszfor  hatását  kell 
látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink 
vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő 
a  számunkra.  Ez  leginkább  a  tömegtakarmányok  minőségével  kapcsolatban  ütközik  ki.  A 
tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-
tenyésztéssel  rendelkező  országok  ,  mivel  tömegtakarmánnyal  nem  tudjuk  elérni  a  kívánt 
tejhozamot.  A  szárított  tömegtakarmány  ugyanis  nálunk  25-30  gramm  káliumot  is  tartalmaz 
kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma 
a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is, 
amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint 
a káliumtartalomra vezethető vissza.

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK

A kálium  az  az  alapvető  elem,  amely  a  növényekben  az  ionok  felvételéről  dönt.  Bizonyos 
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium 
és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk 
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre 
való  hajlam már  fiatal  korban is  sok  esetben megfigyelhető.  A kálciumot  és  a  magnéziumot  a 
növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekből hiányzik, 
akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj 
magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából 
fontos  vas,  vagy  a  már  említett  nitrátok  lebontásához  szükséges  molibdén,  mangán  és  cink 
felvételét.

Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják és az 
távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitridek vagy 
egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, 
betegségeket idéznek elő. A (kálium a) talajban lévő kálcium a cink felvételének blokkolásával a 
gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.

DEFORMÁLJA A SEJTET 

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a 
sejtfalat  és  emiatt  növekszik  a  növények  érzékenysége.  A  sejteket  könnyen  megtámadják  a 
mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elősegíti a szabad aminosavak 
felvételét  -  amelyek  a  mikroorganizmusokat  táplálják  -  így  azok  elszaporodnak,  a  növényeken 
betegségek jelennek meg.

Kedvező  körülmények  alakulnak  ki  a  káliumot  kedvelő  gyomok  számára  is  s  ezek  már  nagy 
mértékben el  is  szaporodtak.  Ha körülnézünk a földeken,  ahol  egyébként  egyre  több gyomirtót 
használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a 
konkoly,  amelynek  nem  kedvez  a  kálium,  de  van  helyette  libatop  és  parlagi  tüske  minden 
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak 
elősegíti  a  kálium felvételét.  Ez újra  lazábbá teszi  a  sejtek kötését  s  csökkenti  a  kórokozókkal 
szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma 
láncolatát  és  a  kör  bezárult.  S  mindezekben a  folyamatokban amelyek bonyolultabbá  teszik  és 
drágítják a termelést, rontják a termékek minőségét, alapvető okként ott találjuk a káliumot. 
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De nemcsak a  növények ellenálló  képességét,  illetve  a  mezőgazdasági  termékek ásványianyag-
összetételét befolyásolja,  hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában 
valamikor  a  hatvanas  évekig  még  20-21%-os  volt  a  keményítő  tartalom.  amely  mára  13-14 
százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos 
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell,  hogy az ötvenes 
években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s 
mára már 250 körüli értéket is mérhetünk. 

CSÖKKENTENI KELL

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és 
Rovartani  intézetének  eredményei  szerint  -  a  legfontosabb  feladat  a  talaj  káliumtartalmának 
csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak 
minőségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák , a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. 
Évek óta végzik a  kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló 
kísérleteket.  Bebizonyosodott,  hogy a  legnagyobb terméseredményeket  akkor  érik  el,  ha a  talaj 
kilogrammja  90  mg  mennyiségű  káliumot  tartalmaz  és,  hogy  a  terméseredmények  200 
milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi 
átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a 
kísérletek  során,  hogy a  nagyobb  mennyiségű  termés  elérése  érdekében  magas  káliumtartalom 
mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül 
a  talaj  káliumtartalmának  csökkentése  még  egy  sor  probléma  megoldásában  is  segítene  és 
egyszerűbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezőgazdasági termelést.

Ehhez  a  tudományos  dolgozók  véleménye  szerint  szükséges,  hogy  mindenütt  pontosan 
megállapítsák  a  talaj  összetételét  és  kidolgozzák  a  műtrágyák  szükséges  adagolásának  arányát. 
Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül 
képesek,  tehát  elsősorban  a  mezőgazdaság  dolgozóin  múlik,  hogyan  közelednek  a  felvetett 
problémához.

(Szénási) ”

*
Tejfalussy András méréstani szakértő nyilvános közérdekű országos kárelhárítási bejelentése 
Orbán Viktor miniszterelnök támogatására, a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással: 

Az infúzió és étkezés esetén egyaránt optimális, a magzatot is tápláló vérszérum nátrium/kálium=30 
arányának megfelelő (lásd Ringer infúziós oldat) napi 15-25 gramm fiziológiás NaCl sópótlást.

Az orvosok az 1950-ben e témában Nobel-díjat  elnyert  mellékvesekéreg kutatók állat  és ember 
kísérletei mérései alapján azt tanulják, hogy általánosan betegítő, idegrendszert tönkretevő, vese- és 
szívmérgező, keringésrontó, rákkeltő és magas vérnyomást előidéző, életrövidítő, magzat torzító és 
ivartalanító hatású is a fiziológiás szükségletnél rendszeresen több káliumot és/vagy kevesebb NaCl 
konyhasót pótlás. Mi lehet az oka, mi lehet a tényleges célja, hogy az anyákat, az anyatejet, és ezzel 
a magzatainkat, csecsemőinket is tudatosan túladagoltatja káliummal és nem engedi hozzájutni a 
szükséges  mennyiségű  NaCl  konyhasóhoz  a  kormány  „Stop  Só,  Nemzeti  sócsökkentési 
programja”? a gyermekek élelmiszereinél (a WHO is) megengedte az NaCl konyhasó akár teljes 
mértékben kálisóval helyettesítését. 
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A Humana babatápszerben pl.  0,3  a  nátrium/kálium arány,  a  fiziológiás  30 helyett.  A felnőttek 
korábbi optimális napi 15-25 grammos NaCl konyhasó pótlását 5 grammra csökkentették, miközben 
az  átlagos  káliumfogyasztásukat  a  szükséges  max.  0,5  grammról  (lásd  a  Kálium-Retard  orvosi 
kálium tabletta ajánlott mindössze 0,5 grammos napi dózisát, mely dózist 8 óra alatt apránként juttat 
be, mivel már ennyi is mérgező, szívműködés rontó, EKG torzító lehet, ha gyorsabban szívódik 
fel!),  annak tízszeresére,  4,7 grammra növelték.  Nemrég büntető adóval (Chips adó) sújtotta az 
Orbán kormány a NaCl-dal normálisan sózott élelmiszereket, hogy ezúton rákényszerítve az sótlan 
ízű élelmiszereket eladni képtelen gyártókat, megenni képtelen embereket, hogy konyhasó helyett 
kálisóval „ízesítsék” a kenyeret és az egyéb alapvető élelmiszereinket. Egyébként ugyanezt tették 
sok más európai uniós országban is, sőt Amerikában is, ahol Barack Obama elnök egészségügy 
javítási  ígéreteit  teszik  vele  teljesíthetetlenné.  (A kóser  élelmiszereket  továbbra  is  fiziológiás 
mértékben NaCl konyhasóval sózzák, és egyelőre Kína és az iszlám országok is mentesek a fajirtó 
hatású „Stop Só” programtól. )

A fentieket  az  általam képviselt  Agroanalízis  Tudományos  Társaság gmk több tízezer  parcellás 
mezőgazdasági hatásvizsgáló és optimalizáló GTS-Antirandom sokváltozós kalibráló mérései tették 
elsőként  nyilvánvalóvá.  Például  1992-ben  is  végeztünk  olyan  sokváltozós  hatás  kalibráló  (az 
általam feltalált GTS-Antirandom software szerinti) mérést,  amely a káliumos műtrágyák aszály 
kárt fokozó hatását egyértelműen leleplezte! Egy minisztériumi szerződésünk (amelyet az általam 
vezetett,  ill.  jelenleg  végelszámolóként  képviselt  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  gmk  a 
Környezetvédelmi  és  Területfejlesztési  Minisztériummal  kötött  I-1077/90.  KTM  számmal) 
keretében.

VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉG

Védekezni  csak  a  gyógyszerkönyvi  tisztaságú  NaCl  konyhasó  otthoni  élelmiszer  előállításhoz 
fiziológiás  mértékben  használatával,  a  kálisóval  műtrágyázott  növények  és  egyéb  kálisóval 
megnövelt káliumtartalmú, vagy egyébként sok káliumot tartalmazó (szója stb.) élelmiszerek nem, 
vagy megfelelően csökkent mennyiségben fogyasztásával és otthoni desztillálással (frakcionáltan 
átpárlással  tisztított  ivóvizet  ivással,  azzal  való  ételkészítéssel  lehet,  miután  csak  évi  128.000 
vízmintával ellenőrzik országosan az ivóvizeinket, ami azt jelenti, figyelembe véve, hogy 365 nap 
van egy évben és országunkban 3200-nál több település van, hogy átlagban legfeljebb 8 naponként 
mérnek be 1  vízmintát  településenként,  miközben belevezetik  a  fertőző  vírusokat  is  tartalmazó 
szennycsatornákat is a folyókba, de ezenkívül bele jutnak olyan szántóföldi és ipari és háztartási 
mérgező  vegyszerek  is,  amelyeket  a  vízmű  technológia  nem  hatástalanít.  (Lásd: 
www.aquanet.fw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu).

Fentiek  alapján  ismételten  arra  kérem  Orbán  Viktor  miniszterelnök  urat  és  a  vidékfejlesztési, 
egészségügyi, nemzetbiztonsági, honvédelmi, igazságügyi stb. minisztériumok vezetőit is: 

1./  Minősítsék  hamisnak  és  vonják  vissza  „A  KÁLIUMELLÁTÁS  HELYZETE 
MAGYARORSZÁGON” című, a fentiekkel és a hazai Egységes Országos Trágyázási Kísérletek 
sok éves mérési eredményeivel is ellenkező állításokat hangoztató KTM-MTA-TAKI kiadványt. 

2./  Kötelezően  írassák  rá  a  kálisót  tartalmazó  műtrágyákra,  hogy  a  termőtalajok  kálisóval 
műtrágyázása  elrontja  a  tápanyag  felvételi  egyensúlyt,  aszálykárt  fokozó,  embert  és  állatot  is 
betegítő, sejtmérgező, rákkeltő és ivartalanító hatású.
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3./ Írassák rá a 40%-os kálisó elnevezésű műtrágyákra azt is,  hogy 26% NaCl konyhasó is van 
bennük, s hogy a konyhasóval műtrágyázás szintén fokozza az aszály kárt.

4./ Haladéktalanul állítsák le a Stop Só, Nemzeti sócsökkentési programot. 

5./ Kötelezően jelöltessék meg a nem kóser boltok vásárlói felé a kálisót valamennyi étkezési sóban 
tiltó MSZ-01-10007-82 érvényes szabványnak megfelelő étkezési sókat.

6./  Tiltsák be  a  hazai  vezetékes  ivóvizek  jól  ellenőrzöttnek és  biztonságosan tisztának hazudni 
engedését. 

7./  Ítéljék  életfogytiglani  szabadságvesztésre  a  nátriumklorid  és  a  káliumklorid,  ezen  két 
természetes anyag megváltoztatott arányával talajrontókat, embereket és állatokat betegítőket, és 
büntessék meg a mérgezésről hivatalból tudó, de a minket mérgezőket nem feljelentő, a mérgezés 
leállítását  késleltető,  akadályozó  országgyűlési,  minisztériumi,  tudományos  akadémiai, 
kutatóintézeti, egyetemi stb. bűnözőket.

MEGBÍZÁS  NÉLKÜLI  ÜGYVITEL  (PTK.  484-487.  §)  KERETÉBEN  FOLYTATOTT 
NEMZETMENTŐ KÖZÉRDEKŰ ORSZÁGOS KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁNK DÍJA:

Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, ill. az Országgyűlést, hogy a kálimaffia, és orvosmaffia 
által 1960-tól, a kálisóval műtrágyázni kezdéstől mostanáig okozott országos kár alapján, amit, ha 
akarják  a  kárelhárítást,  a  továbbiakban a  fenti  információk alapján  könnyen el  tudnak hárítani, 
szíveskedjenek  kifizetni  a  fenti  kárelhárítási  munkánkhoz  rendelkezésre  bocsátott  ezen 
információkat a mérések alapján a problémát kiderítő, általam képviselt Agroanalízis gmk és ezúton 
az általunk finanszírozott alvállalkozója, az Antirandom gmk va. és az általunk foglalkoztatott külső 
szakértők részére. 

Konkrét díjigény: 

Az  eddigi  összes  környezeti,  egészségi  és  gazdasági  kár  független  szakértők  által  megbecsült 
kárértékének a 0,001%-a, 60 napos kifizetési határidővel, a gmk v.a. végelszámolójának a címére, a 
kezemhez való átutalással.

Verőce, 2011. 11. 17.

Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
(1-420415-0215), Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.

Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 250 6064. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tájékoztatásul kapták: 

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész
Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága (hiv.: Cgt.01-10/022069/15.)
US President Mr. Barack Obama 

Függelék: 
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N  yilvánvaló az alábbi állatorvosi könyv idézet alapján is, hogy a sok búzafű levet   
egszerre itatás is népirtási célokat szolgál, főleg a tönkölybúzafú levét itatás, mivel 

abban kb. ötször több a kálium, mint a más búzafüvek levében!

A  Z ÉTKEZÉSI KÓSER SÓKÉNT ÁRULT BONSALT KIVÉGZŐMÉREG, TISZTA KÁLISÓ   
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