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Nyilvános helyreigazítást kérés a Life Tv Szerkesztőségéhez és az Országos Médiafelügyelethez

Kérem a következőket felolvastatni az étkezési csökkentett sózás és növelt káliumbevitel hatásaival kapcsolatban,
miután a Life televízió ma délután bebeszélte a magyaroknak, hogy veszélyes lehet a napi 6 grammnál több
konyhasót  fogyasztás  és  hogy minél  több  káliumot  célszerű  fogyasztani.  Holott  ez  az  alábbi  konkrét  mérési
bizonyítékok szerint, vese- és szívműködést,ideg-izom működést is rontó hatású is. Ugyanis eltorzítja a sejtek
közötti  (elektrolit  funkciójú)  folyadék  víz,  konyhasó,  kálium  arányait,  s  ezáltal  valamennyi  sejt  és  szerv
működését. A hosszú ideig alkalmazása nem csak életrövidítő, de nemzőképesség rontó, fajirtó vegyi fegyver
hatású  is.  Például  a  kálium  műtrágyával  növelt  káliumtartalmú  növényeket  legelő  birka  kosok  negyedik
nemzedéke már nemzőképtelen lett. Valamint kérem a verőcei csapvíz tisztaságával kapcsolatos helyreigazítást is!

1.  Kérem  felolvastatni  Professzor  Dr.  Papp  Lajos  szívsebész  ny.  egyetemi  tanár,  akadémiai  nagydoktor
szakvéleményét a szív, vagyis a keringés számára infúzióval és étkezéssel bejuttatással is optimális víz, konyhasó
és kálium arányokról. Arról, hogy például napi 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm konyhasó (nátrium-klorid) és
0,36 gramm kálium vérbejuttatása az optimális ténylegesen. Lásd 1. melléklet.

2. Kérem felolvastatni a káliumos műtrágyázással növelt káliumtartalmú növények tejrontó, rákkeltő, sejtműködés
rongáló, nemzőképesség veszélyeztető és egyéb hatásait is ismertető cikket, amelyet a Pozsonyi Új Szó lapban tett
közzé Jan Královic, egy szlovákiai akadémiai kutató mérnök. Lásd 2. melléklet.

3.  Kérem felolvastatni  a  növelt  káliumbevitel  és  csökkentett  konyhasóbevitel  betegítő,  nemzőképesség  rontó
valódi  hatásait  a  Technika a  biológiában 8.  című Medicina  kiadványból (A mellékvesekéreg biológiája  című
fejezetből).  Az ezeket  bebizonyító  mellékvesekéreg  kutatók  1950-ben Nobel  díjat  is  kaptak,  miután  a  növelt
káliumbevitel  és  csökkentett  konyhasópótlás  fajirtó  hatásait  patkányoknál  és  embereknél  egyértelműen
bebizonyították  konkrét  konyhasó-  és  kálium dózis  variációs  biológiai  hatásméréseikkel.  Nem elhinni  kell  a
biológiai következményeket, hanem rendesen bemérni! Lásd 3. melléklet.

4. Az ezután bemutatott műsorban tökéletesnek tüntették fel a Vác és Verőcei közötti Duna parti víz kutak vizét.
Azt állították, hogy a talajban lévő „természetes homok-kavics szűrő egy biológiai hártya segítségével minden
szennyeződést ártalmatlanít”. Ennek ellentmond, hogy a Dunából és egyéb folyóinkból a vezetékes csapvízbe
bejutó női fogamzásgátló szerekre fogják a hazai férfiak nemzőképtelensége fokozódását. Tudni kell, hogy egy
független laboratórium kb. 8.000%-kal több növényvédő mérget mutatott ki az adott kutakban, mint amennyi az
EU-ban meg van engedve. Az erről megjelent cikket is kérem helyreigazításként felolvastatni. Lásd 4. melléklet.

5.  Nem  kérem  felolvastatni,  de  felolvastatható,  az  Orbán  kormány  figyelmeztetésre  általam  közzétett
szakvéleményem az élelmiszer konyhasó tartalmat csökkentés és kálium tartalmat növelés eltitkolt céljait illetően
Lásd: 5. melléklet.

Budapest, 2018. december 2.

(nemes) Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
(1-420415-0215, an: Bartha Edit), okl. vill. mérnök,                        
korábban minisztériumi, parlamenti, önkormányzati és
tudományos akadémiai hatásmérés tudományi szakértő feltaláló,
néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla
rendőrfőkapitány unokája, Magyarország

Cc: Orbán Viktor miniszterelnök segítésére a fajirtás leállításához megküldve 
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Professzor úr szóbeli nyilatkozatát lásd: www.tejfalussy.com, Videó 10.

http://www.tejfalussy.com/
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Pozsony, Új SZÓ, 1988. IX. 16.
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NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában,
„A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek
alapján  Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek  „a  mellékvesekéreg-
hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás
emellett  további 61 tudományos publikáció mérési  eredményeire is hivatkozik.  (Az alábbiakban
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK  A  NEMZETKÖZI  TUDOMÁNYOS  PUBLIKÁCIÓK  EGYBEHANGZÓAN
BIZONYÍTJÁK AZT,  HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT
EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK  MELLÉKVESEKÉREG  HORMONTERMELÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK  SZERINT  A NÁTRIUMHIÁNYOS
VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-
HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például 
konkrétan  a következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás 
alakul ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,  
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
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12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségtünetei 

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait, pl.  szeméremajkak  összenövését,
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást 
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a
két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum
szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő
étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a
magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja,
de az is, hogy  kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni,
ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni,
ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)

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


  4. melléklet                                                                                                           7./6   Life-helyreigazítas-1811202



5. melléklet                                                                                             7./7   Life-helyreigazítas-1811202

MIÉRT IVARTALANÍTJA A MAGYAR FÉRFIAKAT A „CSALÁDBARÁT” ORBÁN KORMÁNY?
TERJESZD, HA TE SEM AKAROD, HOGY TOVÁBB GYILKOLHASSÁK A MAGYAR NÉPET!!! 

Hülyék gyülekezete az Orbán kormány, vagy azért ivartalanítja a magyar férfiakat 2050-es határidővel, hogy
a helyünkre települhessenek az arabok elől (Henry Kissinger szerint) 2023-ra menekülni kénytelen izraeliek?

„Nemzeti stop só Menzareformként” ivartalanítják és életrövidítik a magyarokat az 5 gramm alá csökkentett
napi konyhasó (2 gramm alá csökkentett nátrium) és a 4,7 gramm fölé növelt napi kálium dózissal! A vérbe 1
órán belül bejutó 1 grammnál több kálium a felnőttnél is mérgező! Káliummal műtrágyázással és étkezési
konyhasó kálisóra cserélésével növelik mérgezőre az élelmiszerek kálium tartalmát, lásd BONSALT reklám!

Tönkreteszik a testnedvek víz, nátrium, kálium és klorid arányát, s ezzel minden sejt és szerv működését. A
vese- és szívműködést is. A sejtek körül a  Ringer fiziológiás infúziós oldat szerinti víz : konyhasó = 110,
nátrium : kálium = 30 arány optimális. Étkezéssel is ilyen dózisaránnyal optimális vérbe juttatni ezeket a
„vérelektrolit komponens” anyagokat! Tudják az orvosok, mert a Ringer oldattal 1 nap alatt 3 liter desztillált
vízzel 27 gramm konyhasót (12 gramm nátriumot), de csupán kb. 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe! 

A jelenlegi és az előző kormányok által  megtévesztett magyar férfiak várhatóan  2050-re lesznek teljesen
nemzőképtelenek! Nemrég nem véletlenül reklámozta az izraeli  HAAREC lap, hogy 2050 után nem lesz
nemzőképes „nyugati férfi”!  Kína, Izrael és az iszlám országok férfiai azért maradnak nemzőképesek, mert a
káliummal nem műtrágyáztak, nem ételízesítettek mérgezően! Tiszta konyhasóval sóznak, nem beszélik be
nekik, hogy „méreghatású” a tiszta esővíz (miközben az infúziókban is desztillált víz van)! A zsidóknak ma
is ezt tanítják: „Zsidók esővizet igyanak, nemzsidók szennyezettet”, „83 betegség ellenszere egy korsó tiszta
esővíz (tiszta desztillált) víz és a mellé evett (jól) sózott kenyér”. Ilyen egészségvédő vizet és ilyen kenyeret
csak „Jehova fajirtó parancsait” végrehajtó zsidó kaphat! Lásd Talmud Taanith 10 a. lap. és Baba kamma 93
b. lap., és 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26. Olvasd el, a zsidók által közzétett saját fajirtási módszerük! 

Életrövidítő és ivartalanító vegyi-biológiai fegyver ellenünk az élelmiszerek csökkentett konyhasó- és növelt
káliumtartalma! A birka kosok 4. nemzedéke nemzőképtelen lett  a káliummal is műtrágyázott legelőn! 4
nemzedék ideje alatt a férfiakat is nemzőképtelenné torzítja! 1950-ben Nobel-díjat kaptak, akik a túladagolt
kálium és hiányos konyhasópótlás patkány- és ember ivartalanító, fajirtó hatását mérésekkel bebizonyították!

A növények is elveszítik a védekező képességüket  a műtrágyával túladagolt  káliumtól!  Ezt  egyébként  a
nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti Antirandom biomonitoros mérések közvetlenül is meg
tudták jeleníteni. A káliummal (a kálium-kloriddal vagy kálium-nitráttal) műtrágyázott talajban kipusztultak
az ugyanolyan növények, az ugyanolyan mértékű aszálytól, amit ugyanott, ugyanakkor, a káliummal nem
műtrágyázott  talajban MIND túléltek.  Csak a korrekt  biológiai  hatásméréseknek higgyél,  ne azoknak az
orvosoknak és gyógyszerészeknek, akik a „Nemzeti stop só” Menzareformot” végrehajtó tömeggyilkosok !

A „családbarát” Orbán kormány nem a magyar családok barátja, hanem a helyünkre betelepülő nem magyar
családoké!  Megtorolták,  amikor  szóltam,  hogy  nem  szabad  automatizálni  kalibrálatlan  mezőgazdasági
vegyszerezéseket műholdvezérléses „digitalizálással”, s hogy a biológiai hatásokat pontosan kalibráló GTS-
Antirandom mérőlétesítményeket, s a döntést zavarszűréssel optimalizáló APLA software-t kell alkalmazni!

A fentiek bizonyítékai régóta közzé vannak téve az internetes honlapjaimon, lásd: www.tejfalussy.com GTS-
Antirandom rovat, 8., 10. és 61. videó, Email könyv 1., 58. 101. és 103., és az erről a honlapról megnyitható
korábbi honlapjaimat, pl. a www.aquanet.fw.hu-t, ahol a fajirtás elleni védekezés lehetőségeit is ismertetem.

Magyarország, 2018. november 30.                                                                        (Kód: csaladbarat-181130-2)

(nemes) Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215,
an: Bartha Edit), okl. vill. mérnök, korábban minisztériumi, parlamenti,
 önkormányzati és tudományos akadémiai hatásmérés tudományi szakértő
feltaláló, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla
rendőrfőkapitány unokája, Magyarország

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