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A Ringer oldat  99%-a  tiszta  desztillált  víz.  Ebben 
van oldva a konyhasó és a kálisó, úgy, hogy a bevitt 
kálisónál  30-szor több legyen a konyhasó,  vagyis  a 
káliumnál 30-szor több legyen a nátrium. mivel az 
élettanilag optimális (fiziológiás) nátrium- és kálium 
pótlás.  Ugyanilyen  a  nátrium  és  kálium  arány  az 
egészséges vérben és a magzatvízben is.































Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

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  MELLÉKVESEKÉRGE 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 strasszhatások 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  nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

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

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



 
Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál 

kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartés 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.)

Verőce, 2008. június 30.

 Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

http://www.aquanet.fw.hu/
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ELTITKOLT CSŐDOKOK
HAZÁRULÁS AZ ELTITKOLÁSA IS, HOGY AZ ALÁBBI KILENC (9) TITKOS, 
FŐ OK(OZÓJ)A VAN HAZÁNK EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK: 

1./  MÉRGEZTETIK A TERMŐFÖLDEKET A KB.  20% KONYHASÓT IS  TARTALMAZÓ,  DE 
HAMISAN „40%-OS KÁLISÓ” ELNEVEZÉSŰ MŰTRÁGYÁVAL. 

2./ ÉLETRÖVIDÍTŐRE CSÖKKENTETTÉK AZ ÉTKEZÉSI KONYHASÓPÓTLÁST. 

3./ ELŐÍRJÁK A KÁLIUMOT MÉRGEZŐEN TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉTKEZÉST

4./  TIMSÓ  (KÁLIUM-ALUMÍNIUM-SZULFÁT)  ÉS  KÁLISÓ,  KÁLIUMCITRÁT  STB. 
KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL IS MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET.

5./ AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGJAVÍTÓ TISZTA DESZTILLÁLT VÍZZEL VÍZPÓTLÁST, ÉS 
EZZEL A RÁKBETEGSÉGEKBÕL KIGYÓGYULÁST IS. 

6./  1-5.  FOLYTATÁSÁHOZ  MEGHAMISÍTOTTÁK  A  REFERENCIA  SZÁMÉRTÉKEKET 
(HATÁRÉRTÉKET),  AMELYEK  ALAPJÁN  ELŐÍRJÁK  AZ  EGÉSZSÉGVÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEKET ÉS ÉRTÉKELIK A LABORATÓRIUMI MÉRÉSEKET.

7./  Akadályozzák  az  áramtermelő  erőművek  magmahővel  fejlesztett  olcsó  nagynyomású  gőzre 
átállítását,  s  az  erre  alkalmas,  a  Potter  Drilling  cég  által  kifejlesztett  kőzetátolvasztásos,  olcsóbb 
mélyfúrás alkalmazását, AZ ENERGIAVÁLSÁG TÖBBSZÁZEZER ÉVRE ELHÁRÍTÁSÁT.

8./  Jelenleg  mintegy  300%-kal  több  adó  +  járulékkal  (összes  adóval)  sújtják  a  magyar  termelők 
termékárait,  mint  az  azonos  piacokon  árusító  külföldiek  (szlovákok  stb.)  saját  hazai  termékáraiba 
beépülő  összes  adó.  Emiatt  eladhatatlan  sok  magyar  termék,  emiatt  szüntetik  be  a  magyarországi 
termelők a termelést, emiatt szűnnek meg a magyarországi termelő üzemi munkahelyek.

9./ 1-8. FŐKÉNT A KORRUPT TUDOMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŰNÖZŐK BŰNE. 

10./  1-9. RÉSZLETES TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI ÉS JOGI BIZONYÍTÁSÁT, ÉS HOZZÁ A 
KONKRÉT BŰNÜGYI STB. BIZONYÍTÉKOKAT IS, LÁSD: www.aquanet.fw.hu  !  

Verőce, 2009. 05. 27. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (ezen Ptk. 484-487.§. szerinti,  
korrupció-elhárító munka állam részére hitelezését a köztársasági elnöknél bejelentve)

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










Kód: PappLajostFelkeres090729

Tárgy:  Dr.  Papp  Lajos  felkérése  az  ásványi  anyag  pótlási  szokásokat  szívmûködést  is  rontóra 
módosítók elleni nyilvános fellépésekre

Tisztelt Dr. Papp Lajos Professzor Úr!

Felkérem, hogy Ön is tartson elõadásokat, írjon felvilágosító cikkeket a magyarok részére arról, hogy 
milyen a helyes és a helytelen vízpótlás, konyhasópótlás és káliumpótlás. Arról, hogy a szív mûködése 
szempontjából  a  fiziológiás  infúziós  Ringer-oldatnak  megfelelõ  desztilláltvíz-,  konyhasó-  és 
káliumpótlás  étkezés  esetén  is  a  lehetõ  legjobb.  Világosítsa  fel  õket  ezen  anyagok  étkezési  úton 
vérbejuttatási  (gr/sec  számadatokkal,  konkrétan  meghatározott)  optimális  sebességei  és  ugyanezen 
anyagok  optimálistól  kisebb-  vagy  nagyobb,  rövid-  és  hosszabb  távú  eltérései  szokásos  élettani 
hatásairól, ezen eltérések együtthatásai („kölcsönhatásai”) vonatkozásában is.

A Ringer infúziós oldat 99% desztillált vizet, 0,9% konyhasót, 0,03% kálisót tartalmaz, vagyis 2 literje 
napi 2 liter desztillált vizet, 18 gramm konyhasót és 0,6 gramm káliumot juttat be, nagyon lassan. A 
tiszta desztillált ivóvíz, de a konyhasó hiányos más ivóvizek is, csak akkor okoznak vízmérgezésnek 
elnevezett  vérelektrolit  zavart,  ha  egy  nap  alatt  ivott  mennyiségük  meghaladja  a  15  litert.  Egy 
egészséges felnõtt elveszíthet fizikai munka, sportolás közben több, mint napi 18 gramm konyhasót is. 
Egy  egészséges  felnõtt  részére  1  db.  kálium-tabletta  0,5  gramm káliumtartalma  1  napra  elegendõ 
káliumot tartalmaz, nem kell több.

A fentieket semmibevéve, számos orvos, gyógyszerész és természetgyógyász azt hirdeti a sajtóban és 
az elõadásain, hogy félni kell a tiszta desztillált ivóvíz ”vízmérgezõ hatásától”, le kell csökkenteni az 
ételek és italok napi összes konyhasó tartalmát 1 gramm alá, s meg kell növelni a káliumtartalmukat 
napi 5 gramm fölé. 

Nem tudják, vagy nem akarják tudomásul venni, hogy 1950-ben 3 mellékvesekéreg kutató Nobel-díjat 
kapott  azért,  mert  tudományos  méréseikkel  kimutatták,  hogy  a  fiziológiásnál  folyamatosan  kisebb 
mértékû  (lassúbb  ütemû)  konyhasópótlás  és/vagy  a  fiziológiásnál  folyamatosan  nagyobb  mértékû 
(felgyorsított)  káliumbevitel  életrövidítõ  és  nemzõképtelenséget   (ivartalanodást, 
pszeudohermafroditizmust,  tehát  „elbuzisodást”)  és  érzelemmentessé válást  (elbirkásodást)  elõidézõ 
hatású. Amióta hazánkban a csökkentett  konyhasótartalmú, de növelt káliumtartalmú élelmiszereket 
árusítják, a legtöbb életet rövidítõ betegség aránya nagyságrendileg megnõtt, lecsökkent a magyarok 
átlagos  élethossza  és  nemzõképessége,  mindezek  következtében  gyorsuló  ütemben  fogyatkozik  a 
magyarok  száma.  Az  ezeket  bizonyító  mérési,  statisztikai  stb.  adatok  megtekinthetõk  a 
www.aquanet.fw.hu, valamint www.ivovizjavitas.fw.hu honlapjainkon. 

Felkérem,  hogy  népszerû  elõadóként  és  cikkíróként  is  folyamatosan  vegyen  részt  a  vízivási  és  a 
konyhasó-  és  kálium-  pótlási  optimumra  vonatkozó  lakossági  tájékoztatások  életrövidítõ  hatásúra 
módosításán alapuló „véletlenszerûsített magyarirtás” elhárításában.

Verõce, 2009. 07. 29.

Tisztelettel: 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ, kárelhárító ügyvivõ (lásd: Ptk. 484-487. §.)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (06-20-218-14-08)








