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nátrium- és káliumtartalmai

Dr. Bíró György, Dr. Lindner Károly
és társaik által szerkesztett kiadványokból másolva, az adatok 

helyességéért a szerkesztők és a MEDICINA Könyvkiadó felelős. A 
táblázatokban sok helyen előforduló “–“ jel nem nullát, hanem 

hiányzó (eltitkolt) mérési adatot jelent!
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Méréstani szakértői vélemény az nátriumra és káliumra vonatkozó táblázati adatok 
botrányos megbízhatatlanságáról

A hazánkban közzétett tápanyagtáblázatok nárium- és kálium adatai botrányosan megbízhatatlanok: 

1./  A  Dr.  Lindner  Károly  által  is  szerkesztett  egyik  tápanyagtáblázatban  a  “cola  üdítő” 
nátriumtartalma 40 mg/liter, a káliumtartalma pedig 10 mg/liter (lásd melléklet). Az ugyancsak által 
is  szerkesztett  másik  tápanyagtáblázatban  viszont  a  Coca  Cola  nátriumtartalma  560 mg/liter,  a 
káliumtartalma pedig 1500 mg/liter. 

2./ A kecsketejre vonatkozóan A Living Earth – Élő Föld Kft. Hungary által 2002-ben kiadott, Prof. 
Dr. Edmond Székely által írt “Természetes élet és gyógymód” című könyv 240-241. oldala szerint, 
a kecsketejben: K/Na=12,45/2,55=5,07. 

A Medicina Könyvkiadó Rt. - Budapest által 1999-ben kiadott, Dr. Bíró György és Dr. Lindner 
Károly által szerkesztett “Tápanyagtáblázat” c. könyv 218. oldala szerint a kecsketejben:  K/Na 
=50/80=0,65.

5,07/0,65=7,8! 
Vagyis  kb.  700%-ban  különböznek egymástól  az  e  szakkönyvekben a  kecsketejre  vonatkozóan 
közölt K/Na arányok. 

3./ Három-négy számjegyesen megadni az olyan adatokat, amelyeknél az első számjegy hihetősége 
is bizonyíthatóan kérdéses, TUDATOS MÉRÉSTANI CSALÁS! 

Ezek a professzorok vagy nem tudtak rendesen mérni,  s fogalmuk sincs a méréstani kalibrálási 
alapkövetelményekről, pl. a mérési pontossági határok megadásának a kötelezőségéről, vagy pedig 
valamiért  tudatosan  csaltak  és  ködösítettek,  ugyanis  évek  óta  egyikük  sem  tett  közzé 
helyreigazítást!

Bűncselekményről, közveszélyokozásról kell beszélni esetükben, mivel (pl. lásd a gyógyszertárak 
számítógépében, a kálium retard tabettánál lévő figyelmeztetésnél is), ha 2-3 grammnál több kálium 
jut be szájon át naponta, akkor vérszérum-káliumérés és időnkénti EKG mérés is elő van írva, az 
emiatti  káliumtúladagolási  mérgezési  (hiperkalaema)  veszély  miatt.  Ha  az  emberek  pontatlanul 
ismerik, nem tudják az ételeik és italaik káliumtartalmát, akkor ismételten megmérgezik magukat. 

Az említett professzorok lebeszélik a nem kóser étkezésűeket a káliumtúladagolás mérgező hatását 
csökkentő konyhasópótlásról, s azzal is fokozzák a kálium túladagolási mérgezési veszélyt, hogy 
rábeszélik őket arra, hogy 1:1 arányban pótolják a nátriumot és a káliumot, vagyis hogy növeljék 
meg a fiziológiás 20-30-szorosára a káliumfogyasztás!  Hamisan elhíresztelték azt  is,  az  Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) honlapja útján, hogy a desztillált tiszta ivóvíz 
nem alkalmas ivóvíznek, s érdemesebb arzénnel túlszennyezett vizet inni.. Azért szervezik e nem 
kóser étkezésű zsidókat is  kiirtó szennyvízivást  és hibás sópótlást,  mert  judeokeresztények és a 
Talmud  kötelezően előírja, lásd az alábbi hiteles angol- és magyar nyelvű talmudfordításokat, hogy 
betegség legyőzéshez csak hithű zsidó ihat tiszta desztillált vizet, miközben több konyhasót eszik?! 

Budapest, 2008. november 7.

Tejfalussy András  dipl. mérnök, méréstani szakértő



Talmud - Mas. Ta'anith 10a
.
Our Rabbis have taught: Palestine was created first and then the rest of the world, as it is said,
While as yet He had not made the earth, nor the fields.1 Palestine is watered by the Holy One,
blessed be He, and the rest of the world is watered by a messenger, as it is said, Who giveth rain
upon the earth, and sendeth waters upon the fields.2 Palestine is watered by the rain and the rest of
the world is watered by the residue,3 as it is said, ‘ Who giveth rain upon the earth, etc’.4 Palestine is
watered first and then the rest of the world, as it is said, ‘Who giveth rain upon the earth, etc’. This
may be compared to a man making cheese; he removes first what is edible and discards the refuse.

The Master said: ‘[The waters of the ocean] are sweetened by the clouds’ — Whence does he
learn this? R. Isaac b. Joseph said in the name of R. Johanan: It is written, Darkness of waters, thick
clouds of the skies,5 and it is also written, Distilling of waters, thick clouds of the skies,’6 take away
the kaf and add it to the [word written with] resh and read haksharath.7 As for R. Joshua what use
does he make of these verses? — He is of the opinion that these verses are the basis for the 
statementmade by R. Dimi when he came [to Babylon] and he reported that in Palestine people say, 

If theclouds are bright they contain little water, but if they are dark they contain much water.8 In 
keeping with whose view is the teaching which has been taught: The upper waters remain 
suspended by Divine command, and their fruit is the rain-water, as it is said, The earth is full of the 
fruit of Thy works?9 This is according to R. Joshua. And as for R. Eliezer?-[He is of the opinion] 
that this [verse] refers to the other handiwork of God.



R. Joshua b. Levi said: The whole world is watered by the residue of the Garden of Eden, as it is
said, And a river went out of Eden, etc.10 A Tanna taught: The residue of a kor11 is enough to irrigate
a tarkab.12
Baba Mezi'a 107b

. . . .  Alternatively, because eighty-three illnesses are dependent upon the gall,8  and all of them may 
be rendered nugatory by eating one's morning bread with salt and drinking a jugful of water. 

A GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ RINGER OLDATNAK A 99 SZÁZALÉKA TISZTA 
DESZTILLÁLT VÍZ! 1 LITER RINGER OLDATBAN 9 GRAMM KONYHASÓ 

VAN, DE CSAK 0,3 GRAMM KÁLISÓ!  EGY NAPON BELÜL 2 LITER 
RINGER OLDATOT SZOKÁS - LASSANKÉNT - BEADNI EGY 

FELNŐTTNEK! ÉTKEZÉSI ÚTON IS ENNYI A LEGJOBB: 

Az ilyen dózisú konyhasó- és kálium pótlás egészségvédő, azonban a 
sokkal kevesebb konyhasó és/vagy sokkal több kálium életveszélyes!!!

file:///I:/EmuleBooks/Talmud/Babylonian Talmud/c/babamezia/babamezia_107.html#107b_8


A fent javasolt konyhasó pótlás megfelel a fiziológiásnak (lásd Ringer 
infúziós oldat), de a fent javasoltnál jóval kevesebb kálium bejuttatása 

esetére is elő van írva a vérszérum-káliumszint méréssel ellenőrzése és a 
szívműködés EKG méréssel ellenőrzése a fokozott káliummérgezési 

(hyperkalaemia) veszély miatt a hazai gyógyszertárak számítógépében 2007 
óta, lásd a kálium retard tablettára vonatkozó „figyelmeztetőt”! 



























A TALMUD ALKALMAZÁSA?
MAGYARORSZÁGON AZ ÁNTSZ HONLAPJÁN HAMIS SZABVÁNYON 

ALAPULÓ HAMIS INFORMÁCIÓK TERJESZTÉSÉVEL AKADÁLYOZZÁK 
HOGY A NEM ZSIDÓK IS TISZTA DESZTILLÁLT VIZET IGYANAK:











AZ EGÉSZSÉGES HOSSZÚ ÉLET TITKA
 

MÉRÉSTANI ELLENŐRZÉSSEL KIDERÍTETTÜK, HOGY A TISZTA 
DESZILLÁLT VÍZ A LEGJOBB IVÓVÍZ, S A TISZTA NÁTRIUM KLORID

 A LEGJOBB ÉTKEZÉSI SÓ, S HOGY EZEK  A FIZIOLÓGIÁS ARÁNYBAN 
BEJUTTATVA LEGERŐSEBB GYÓGYHATÁSÚAK! ERRŐL MINDENKINEK 
TUDNIA KELL, S  ARRÓL IS, HOGY A KÁLIUMOT TÚLADAGOLÓ ÉTELEK 

ÉS ITALOK IMMUNRENDSZERT TÖNKRETEVŐ, ÉLETRÖVIDÍTŐ, 
IVARTALANÍTÓ, MEDDŐSÉGOKOZÓ, NÉPIRTÓ HATÁSÚAK.
Mérési bizonyítékaink a www.aquanet.fw.hu honlapon láthatók. 
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