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NEMZŐKÉPTELENSÉG ELTITKOLT FŐOKA

Magyar Nemzet „Egyre több a nemzőképtelen magyar férfi” című cikkében a meddőség fokozódás 
általa ismert okait szakértőként felsoroló Kopa Zsolt úr figyelmébe is ajánljuk, hogy e témában 
1976-ban megjelent egy kiváló tudományos szakkönyv, a „Technika a biológiában 8”. (Medicina 
könyvkiadó Budapest, 1976. Szerkesztette Dr. Csaba György). A tudós Dr. Szabó Dezső által  írt, 
„A mellékvesekéreg biológiája” című fejezete részletesen ismerteti az 1950-ben Nobel-díjat elnyert 
három mellékvesekéreg kutató, Kendall, Reichstein és Hench eredményeit, akik nagyszámú kálium- 
és  nátrium  hatáskalibráló  élettani  méréssel  állatoknál  és  embereknél  is  bebizonyították,  hogy 
egészség  károsító  hatású  az  élettanilag  optimális  nátrium  és  kálium  Na/K=30  dózisaránytól 
ismételten  és  nagymértékben  eltérés.  Azt  is  bebizonyították,  hogy  nemi  jelleg  torzító 
„pszeudohermafroditizmust” okoz a kálium étkezési túladagolása és vagy a túl kevés konyhasót 
pótlás. Ez a könyv ezen témában több mint 60 tovább tudományos publikációra is hivatkozik! Lásd:

 http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/mellekvesekerges.htm

Szlovákiai akadémiai kutatók szerint már az is veszélyezteti a gazdasági állatok és így az emberek 
szaporodóképességét  is,  hogy  a  természetes  többszörösére  növelik  a  talajok  vízoldott 
káliumtartalmát a kálisóval műtrágyázással (Szénási:„Túl sok a kálium”, Új Szó 17. szám, 1988. 
IX.  8.).  Súlyos  hibát  követ  el  a  WHO,  amikor  a  gyerekeknél  az  étkezési  konyhasó  kálisóval 
korlátozatlan helyettesítését ajánlja (Joint FAO/WHO, Codex Alimentarius IX., 1.2. Salt substitutes 
as  such).  Nem  véletlen,  hogy  csak  a  kálisóval  nem,  ill.  alig  műtrágyázó  Kínában  és  iszlám 
országokban,  meg  a  többi  ország  biotermesztőinél  nem csökken  a  szaporodóképesség  és  hogy 
szívleállításra használják a kálisót a szívműtéteknél és az elítéltek kivégzésénél (USA) is! 

Hiába tiltja az MSZ-11007: 2013 magyar szabvány a kálisót is tartalmazó étkezési sókat, mégis tele 
vannak velük az élelmiszerboltok. Lásd a gyógyszertári REDI-Sót, és a Horváth Rozi képes, ill. 
Douwe  Egberts,  Sara  Lee,  Bad  Ischler,  Bonosal,  BonSalt,  Vivega,  stb.  ún.  „csökkentett 
nátriumtartalmú”  sókat.  Félrevezető  a  sófeliratokban  szereplő  összetétele:  tengerisó,  bányasó 
„adat”. tengeri só és bányasó a mérgező kálisó. Az egyik „Himalája só”-ra azt írják, hogy „szemmel 
ellenőrzik a minőségét”. Természetes megvilágításnál a kálisó nem különböztethető meg a kálisótól. 
Jelenleg már csak a „gyógyszerkönyvi tisztaságú” NaCl konyhasó megbízható (www.tisztaso.hu.)?!

Az élettanilag optimális dózisarányokat a gyermekeknél és felnőtteknél is bevált Ringer infúziós 
oldat alapján minden orvos tanulta, ismeri: víz/NaCl=110, NaCl/KCl=Na/K=30. A Ringer infúzió 2 
liter desztillált vízzel 18 gramm konyhasót, és kb. 0,3 gramm káliumot juttat be.  Étkezésnél is ezek 
az optimális dózisarányok. Ennek ellenére hazánkban jelenleg 24 óra alatt 2 gramm nátrium és 4,7 
gramm kálium pótlást írnak elő nekünk, vagyis Na/K=0,43-at, ami lecsökkenti a túlélési esélyünket! 

Budapest, 2014. 03. 04.  Tejfalussy András

Az idézett MTI hír:
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feladó: …...
címzett: tejfalussy.andras@gmail.com
dátum: 2014. március 4. 9:19

tárgy: MTI - Egyre töb a nemzőképtelen magyar férfi

Egyre több a nemzőképtelen magyar férfi
 
Minden ötödik pár meddő Magyarországon, és az érintett kapcsolatok egyharmadában a 
gyermektelenség oka kizárólag a férfi nemzőképtelensége, további egynegyedükben mindkét 
felet érinti a meddőség - írja keddi cikkében a Magyar Nemzet.
 
A meddőség növekvő tendenciát mutat. Magyarországon ráadásul az átlagosnál is nagyobb a 
probléma, ugyanis míg a WHO szerint a világon ma a párok 15 százalékát, vagyis minden hatodik 
párt érinti a meddőség, nálunk ez 19 százalék, azaz majdnem minden ötödik kapcsolatban 
nehézséget okoz a gyermekáldás - mondta a lapnak Kopa Zsolt, a Semmelweis Egyetem Urológiai 
Klinika Andrológiai Centrumának vezetője.
 
Az alkohol, a drog és a dohányzás mellett a mozgásszegény életmód és bizonyos gyógyszerek is 
hozzájárulnak a nemzőképtelenséghez. Egyre nagyobb veszélyforrást jelentenek a testépítők által 
használt anabolikus szteroidok.
 
Bizonyos élelmiszerekben is előfordul a női nemi hormon, ami szintén károsan befolyásolhatja a 
férfiak nemzőképességét, továbbá számos tartósítószerben, csomagolóanyagban is van ösztrogén.
 
A szakember szerint a nemzőképtelenség hátterében állhat fejlődési rendellenesség, anatómiai 
eltérés, genetikai probléma, endokrinológiai vagy érrendszeri betegség, gyulladás, fertőzés, sérülés, 
s akár bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is kialakulhat.
 
(MTI)

feladó: 
címzett:András Tejfalussy tejfalussy.andras@gmail.com

másolatot kap:…..
dátum: 2014. március 4. 14:40

tárgy: Re: [magyarpolitika] Eredmény

Lám, mindenki legyint  és elintézi  antiszemitismussal  Tejfalussy András vészkiáltásait  a tulzott  kálium fogyasztását  
illetően. Pedig ez előre vetette árnyékát amikor ő elkezdte verni a TAM-TAM-ot az 1970-es években!
Egyedül abban téved, hogy ezt nem Magyarországnak találták ki, ez az egész 
világra érvényes, ez az emberiség pusztitás része. Benne van William COOPER 
1987-ben napvilágra került "VÁDIRATÁBAN" is. Cooper pedig nem tudott 
Tejfalussyról, és Tejfalussy sem tudott William COOPERről!   

A sterilitás és meddőség tekintetében a felsorolt okok semmit nem jelentenek. 
De az 1960-as évek vége óta Magyarországon is bevezetett káliumozásnak ez a 
jelenlegi, a harmadik generációja,
Ilyen egyszerű.
Természetesen semmi baja nem lenne senkinek ha kertet ásna, fűnyiró gép helyett 
kaszával vágná a kertjében a füvet, kapálna, vagy más ehhez hasonló testedzést 
folytatna, de ennek elmaradásától még nem lesz steril, se meddő! Legfeljebb 
kövér.
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Az emberiség igy a magyarok is dohányoznak és isznak évszázadok, tán évezredek 
óta mint mindenki más a Földön, mégis szapora fajta volt. Mára meg steril és 
meddő. Mint minmden más náció! Hagyjuk Ibolykát.

Ha nem  figyel oda, vagy nem igyekezik saját maga megtermeszteni a saját 
élelmiszerét, s eszi a külön káliummal feltöltött és 
termesztett élelmiszereket, külön feltöltött italokat, eszi az  étkezési sóban 
a magasszintű káliumot, akkor nyugodtan dohányozhat, ihat, ehet akármit, 
tornázhat is legfeljebb a fintness cluboknak hajtanak hasznot, - teljesen 
mindegy. Ám ha csak az étkezési sójukat gyógyszertárből veszik s nem az 
élelmiszerboltokból, már sokat lenditettek a szaporodás érdekében a szekéren. 
Ha mást nem is, de nem növelik a kovetkezőű generació körében a szaporodás 
képtelenséget! Mert aki megszületett, az még nem sterilen születik. Azzá teszik 
mire felnő!!!!!!!!!

Csak az agymosott szószólók nem hiszik el, hogy a sokszorosan tuladagolt 
káliummal amivel ez előtt ötven évvel még a patkányokat irtották, - az nem árt 
az embernek.
Hogy közben ők is meddők, meg sterilek ma már, az fel se tűnik nekik.

Természetesen ennek velejárója világviszonylatban, a mindenhol megkövetelt 
abortusz, hogy aki netén még szaporodás képes lenne, azt a magzatot az 
anyaméhben megöljék. Előidézve a lehetőséget, hogy a nő ne legyen képes soha 
tübbet gyermeket kihordani! 

AE. Judit
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KDNP-SZAKMINISZTEREK ÖSSZEESKŰVÉSE A NEM ZSIDÓK MÉRGEZTETÉSÉRE?
           

Mint Dr. Kovács Pál által felkért interpelláció előkészítő méréstani szakértő kiderítettem, hogy a Dr. 
Kovács Pál és társa által az étkezési kálium túladagolás ellen 1992-ben benyújtott interpellációra az 
orvosi  végzettségű  dr.  Surján  László  (aki  most  Európai  Parlamenti  képviselő)  egészségügyi 
miniszterként teljesen hamis választ adott az Országgyűlésben (sorszáma: 8253), s ezzel számos 
magyar egészségromlását, életrövidülését, meddővé válását okozta és okozza. Kérem a KDNP-t, 
hogy indítsák meg Surján Lászlóékkal szemben a törvényes büntető eljárást! Az alábbiak méréstani 
és bűnügyi bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com és www.aquanet.fw.hu tudományos honlapokon 
pl.:  http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/kaliuminterpell92.htm .

Az Országgyűlésben dr. Surján László és két minisztertársa azzal akadályozta meg az interpelláció 
bizottsági vizsgálatát, hogy a nem hozzáértő képviselőkkel elhitették, hogy „A nemzetközi irodalmi 
adatok szerint  a  káliummérgezés csak 18 gramm/nap vagy ennél  nagyobb mennyiség szájon át 
bevitele esetén következhet be, ugyanis a kálium egyensúly a szervezetben a vese és a verejték útján 
szabályozott”. Dr. Surjánék tudatosan csaltak, az alábbi tudományos mérési bizonyítékok szerint is:

Az NaCl konyhasó helyett sózásra ajánlott káliumsók (REDI-Só) hatását ellenőrző hatás-kalibráló 
mérések során, pl. amit az Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet (OÉTI) részére a 
Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztek, a tiszta vízben oldott 2 gramm REDI-Só 0,88 gramm 
káliumtartalmának a szájon át bejuttatása is felére csökkentette 10 előtte egészséges felnőtt ember 
mindegyike veséjének a vizeletkiválasztását, 4 gramm REDI-Só 1,76 gramm káliumtartalma pedig 
az 5 mmol/liter mérgezési küszöbnél (lásd a vérvizsgálati  laboratóriumi jelenlegi 5,1 mmol/liter 
kálium határértéket) magasabbra, 5,5 mmol/literig növelte mindegyikük vérszérumában a káliumot. 

A Belgyógyászat alapvonalai 2. (Magyar-Petrányi) tankönyv szerint egészséges embernek is torzul 
az EKG-je, ha szájon át 24 óra alatt 5-8 gramm kálisónál (2,2-3,6 gramm káliumnál) többet juttat 
be. Az Intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata c. (Varga Péter és tsai) tankönyv szerint pedig, 
ha 24 óra alatt 280 mval (11 gramm), vagy 1 órán belül 20-40 mval (0,8-1,6 gramm) káliumnál 
(bárhonnan) több jut be a vérbe, 5 mmol/liter feletti veszedelmes káliummérgezésre lehet számítani.

Kiegészítések a félreértések elkerüléséhez: 1./ A Magyar Petrányi könyvben hamis a 7 mmol/liter 
kálium mérgezési küszöb! A hyperkalaemia veszély 5 mmol/liter vérszérum káliumszint felett is 
fennáll, nem csak a 7 mmol/liter felett! 2./ Minden orvos hivatalból tudja az étellel, itallal túladagolt 
kálium  (és  vagy  hiányosan  pótolt  konyhasó)  életrövidítő,  vese-,  szív-  és  idegmérgező, 
keringésrontó, daganatkeltő, ivartalanító, életrövidítő hatását, ugyanis ezek hatás kalibráló élettani 
mérésekkel,  állat-  és  emberkísérletekkel  bizonyításáért  is  kapta  1950-ben  a  Nobel  díjat  három 
mellékvesekéreg kutató (Kendall, Reichstein és Hench). Lásd: Technika a biológiában 8., Dr. Szabó 
Dezső: „A mellékvesekéreg biológiája” (Medicina könyvkiadó Budapest, 1976. Szerkesztette Dr. 
Csaba  György).   *3./  A Talmud  előírja,  hogy  a  zsidók  sózott  kenyérrel  +  desztillált  vízzel 
gyógyítsák  magukat,  miközben  a  zsidók  adott  helyen  elszaporodásának,  vagyis  „ingatlan 
igényének”  megfelelő  mértékben  tervszerűen kiirtják  a  „bálványimádókat”  az  általuk  elfoglalni 
akart területekről (a Talmud bálványimádóként kezelendőnek nevezi a Jézus után tévelygőket is), 
lásd: 2. Mózes 23. 20-33, 5 Mózes 7., 2, 22, és Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap). 
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Verőce, 2014. 03. 02.     Tejfalussy András 

5/5. oldal, 2014-03-05, Kód: nemzokeptelenseg-eltitkolt-fooka-140226

www.tejfalussy.com




