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Előszó

Hazánkban, de sok más országban is – kivételt képez Kína és az iszlám országok, valamint a 
kóser étkezésű zsidók közösségei - egyre több a beteg, de nem értik, hogy mitől. Pedig nagyon 
egyszerű: elsősorban attól, hogy hamis próféták elkezdték hirdetni az ún. „Gerzson-terápia” szerinti 
„reformtáplálkozást”, melynél mellőzik a konyhasóval való nátrium- és klórpótlást, de fokozzák, 
felgyorsítják az káliumnak az ételekkel, italokkal bejuttatását, s ezekkel ismétlődően elrontják a vér 
elektrolit részének, a vér víz-nátrium-kálium-klór komponenseinek az élettanilag optimális, vagyis 
fiziológiás  arányát,  s  ezúton  a  sejtmembránok  működését  vezérlő  „nátrium-kálium pumpát”,  s 
ezáltal fokozatosan tönkreteszik valamennyi sejt működését, alapjaiban veszélyeztetik valamennyi 
szerv működését, elsősorban a máj, a szív, a keringés, a vese, valamint a mellékvese, s emellett  a 
többi szervnek, vagyis az egész emberi szervezetnek is a működőképességét, az életben maradását. 

Természetesen egyes orvosok és elősegítik e betegszaporítási bűnözést a félrevezetettségük és/vagy 
helytelen érdekeltségeik folytán. Bármelyik vérelektrolit komponens fiziológiástól nagymértékben 
eltérő arányban bejutása előidézi a gyógyítással foglalkozók részére a beteglétszám gyarapodásán 
alapuló profitnövelési lehetőséget. Ezeknek a „gerzsonos” prófétáknak és az orvos, gyógyszerész és 
természetgyógyász stb. bűnsegédeiknek az a fő módszerük, hogy számos helyes és valóban hasznos 
étkezési tanácsot is adnak, de a vérelektrolitot alkotó elemek fiziológiás pótlási módjának legalább 
az egyikét elhallgatják és/vagy szembehazudják. Általában pótlékokat ajánlanak a hiányzó vagy 
túladagolt  vérelektrolit-komponensek  miatti  betegségek  tünetei  enyhítésére.  Például  a  legtöbb 
betegség egyik alapvető fő okát képező konyhasó hiány esetén kálisóval, káliumcitráttal, timsóval 
(kálium-aluminium-szulfáttal) és erős ízű fűszerekkel stb. pótoltatják az ételek, italok „hiányzó sós 
ízét”stb. 

Részemről  nem javaslok azelőtt  megvádolni  tudatos  népirtással  egy orvost,  gyógyszerészt  vagy 
természetgyógyászt sem, mielőtt konkrétan szembesült volna azoknak a hiteles, konkrét ellenőrző 
méréseknek és azokon alapuló tudományos tankönyveknek a tényadataival, tantételeivel, melyek 
nyilvánvalóan bizonyítják a fiziológiástól nagymértékben és/vagy hosszan ismétlődően eltérő víz- 
és/vagy  nátrium-  és/vagy  klór-  és/vagy  kálium  pótlás  egészségrontó,  gyógyulás  akadályozó, 
életrövidítő  stb.  hatásait.  Közöttük  is  akad  félrevezetett,  becsapott  ember,  éppen  úgy,  mint  a 
betegeik között, de amelyikük ezután is folytatja a vérelektrolit rontó tanácsadást, arról mindenki 
tudja  csak  meg,  minél  előbb,  hogy népirtásban  tudatosan  bűnsegédkező,  abból  hasznot  remélő 
bűnöző.   

A nemzetközi  szabadalmaimban is  szereplő,  általam feltalált  ANTIRANDOM software  szerinti 
sokváltozós  ok-okozat  kalibrálási  mérések  kimutatták,  hogy  a  kálium  vegyületekkel  1960-ban 
elkezdett műtrágyáztatás károsítja a növények egészségét. Kiderült,  hogy a káliumvegyületekkel 
műtrágyázás miatt megbetegedett növényekben a  hagyományos trágyázással termesztett növények 
káliumtartalmának a többszörösre (4-5-szörösére) van. Ezenkívül sok olyan „gerzsonos” ételt és 
italt is elkezdtek árusítani, amelyek mérgezően túladagolják a káliumot. Például a talajban kihajtott 
búzafű  levét,  zöldségleveket,  szóját,  melyeknek  a  „gerzsonosok”  által  javasolt  dózisai  súlyos 
káliummérgezést okoznak, különösen akkor, ha közben mellőzik a konyhasóval való nátriumpótlást.

Bemutatom, hogy ki Gerzson, akire hivatkozva évi 2,5-3 millió Ft-os költséget okozva ajánlják a 
betegeknek  az  immunrendszert  tönkretevő  konyhasóhiányos,  káliumtúladagoló  hamis  terápiát, 
hogy  mekkora  a  gerzsonos  zöldséglevek  káliumtartalma.  Egyéni,  családi  egészségvédelemhez 
Bemutatom a HOMEINFONET programunkat,  Dr. O.Z.A. Hannish rák- és egyéb betegségek ellen 
is bevált, kiváló orvosi desztilláltvíz-kúráját, s a Vér Elektrolit Optimum Programunkat (VEOP) is. 

Verőce, 2008. 08. 25.      Tejfalussy András
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2. Előszó

4-14. A káliummérgezési rosszullétet okozó gerzsonterápia bizonyíték arra, hogy annak alapján akár 
évenkénti 2,5-3 millió forintot is kifizettetnek a súlyosan megbetegedett, rémült emberekkel. 
Eközben a  literenként kb. 5 gramm káliumot bejuttató „zöldséglevekről” legalább napi 1,5 liternek, 
sőt annak többszörösének az elfogyasztását is ajánlják, az egy napon belüli dózis-megosztás előírást 
elhanyagolva.

15-33. A gerzsonos antifiziológiás víz- és sópótlás korrekt klinikai kísértetek méréseivel 
bebizonyított leggyakoribb konkrét egészségkárosító hatásairól:

A kálium szerepe az emberi szervezetben, a helyes és a helytelen káliumpótlásnak a 
határértékei és a mérgező káliumtúladagolás jellegzetes tüntetei

− a szív számára élettanilag legkedvezőbb fiziológiás víz-, nátrium-, kálium- és klór-pótlás.
−
− a kálium bejuttatási gyorsasági dózis-korlátokról.
−
− az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletek mérési eredményei a kálium-bejuttatás-

gyorsasági dózis korlát túllépésekor tapasztalt mérgezési tünetekkel, a kálisóval konyhasó- 
pótlás mérgező hatásai a 98% káliumsó-tartalmú „Redi-só” vese- és vérmérgező hatásai, a 
kísérlet elkezdésekor enyhén veseléziósokra és a kísérlet kezdésekor még egészségesekre, 
valamint a Kálium-Retard tabletta gyomorvérzést is előidéző (gyomor- és bélnyálkahártya 
erodáló) maró hatásai.

34-37. A konyhasó-hiányos és káliumtúladagoló gerzsonos antifiziológiás táplálkozást 
szorgalmazókról.

− 38-46. A gerzsonterápia a kálium- és nátrium határértékek meghamisítására alapozott csalás.

47.  A HOMEINFONET egészségvédelmi hardware-software létesítmény bázistervének bemutatása

48. Az ANTIRANDOM  mérés láthatóvá teszi a  káliumos műtrágyák eltitkolt mérgező hatását..

     49-51. A Vér Elektrolit Optimum Program (VEOP) software szerinti egészségvédő táplálkozás..
−

    52-55. A Mazdaznan elvek szerinti orvosi desztilláltvíz-kúra leírása Dr. O.Z.A. Hannishtól. 

      56-57. A desztilláltvíz-kúra természetes gyógyhatásának biokémiai magyarázata. 

58-59. Az antifiziológiás sózási- és vízitatási csalást is leleplező iráni-amerikai kutatóorvos könyve.

59. Kálisómentes konyhasó beszerzési lehetőség.

59. Energiatakarékos ivóvíz desztilláló.
 
60. A szerző, a méréstani sikereiről

61-62. Egészségi károkozás elhárítás a Ptk. 458-487. §. alapján + Magyar Világ, Rozgics Máriához





Gerzson név eredete: 

Gerzson volt a neve a nem zsidó népeket étkezési apartheiddel lassanként kipusztítani rendelő 
(lásd: Mózes II. könyve 23. rész 20-33., és V. könyve 7. rész, 2, 22.) bibliai Mózes egyik fiának 
is.  





Code: TerroristaMozesII-23-20-33

SZENT BIBLIA 
(Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda,
90-92. oldal)

„Mózes II. könyve 23. rész: 
Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az útban és 
bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.
„21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, 
mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, amit 
mondok: akkor ellensége  lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te 
szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az emoreusok, 
khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az õ 
cselekedeteik szerint ; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze 
bálványaikat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és 
vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát 
teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, amely 
közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom elõtted.
28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, Kananeust és 
Kitheust.
29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne 
legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod a 
földet.
31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától 
fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a lakosait és kiûzöd 
azokat elõled.
31. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged  ellenem, mert 
ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.” 
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EGÉSZSÉGMENTÉSI, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ 
BEJELENTÉS!

( A MAGYAR ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZATOK HELYETT IS A PTK 484-487. §. ALAPJÁN) 

A NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI  BEBIZONYÍTOTTÁK, 
HOGY A HAGYOMÁNYOS, FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE 
ALAPOZOTT  „ÉTKEZÉSI  SÓZÁSI  REFORMMAL”  TUDATOSAN  IDÉZTÉK  ELÕ  A 
BETEGSÉGEK TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT. 

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, 
„A biológia aktuális problémái” fõcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki 
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezsõ 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  jellegû  leírás 
emellett  további 61 tudományos publikáció mérési  eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban 
zárójelben jelzem, hogy a könyvbõl 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)

A késõbbi,  hosszabb  távon  is  egészségkárosító,  életrövidítõ,  ivartalanító  stb.  hatások  például 
konkrétan a következõk: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

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

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

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

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

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

7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

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

10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)

11./ A bõr és a  nyálkahártyák 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 fõ tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

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

20./  A  vér  besûrûsödése  miatti  vesemûködés  romlás  fokozza  a  renintermelést,  renintermelõ 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  

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

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

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti mentstruációt. (170)

23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, kopaszodás, érdes hang, a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)

24./  Fiatal  fiúknál  korábbi  pénisz-megnagyobbodást,  korábbi  erõteljes  izomzat  kifejlõdést,  a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

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

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

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a 
két legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum 
szerinti (fiziológiás mértékû) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelõ 
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 szívmûködés! (A könyvrõl 
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, 
ki lehet nyomtatni az internetrõl, amihez a Google keresõbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)
A  GYÁRTÓK,  BOLTOK,  S  AZ  ÕKET  ELLENÕRZÕ  HAZAI  HATÓSÁGOK  HIVATALOS  ÍRÁSBELI 
KÉRELEMRE  SEM  VOLTAK  HAJLANDÓK  MEGADNI  A KÁLISÓVAL KEVERT  SZABVÁNYSÉRTÕ 
ÉTKEZÉSI SÓK ÉS AZOKKAL GYÁRTOTT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM-TARTALMÁT! 
MAGYARORSZÁGON  CSAK  A  RABBIK  ÁLTAL  SZIGORÚAN  ELLENÕRZÖTT  KÓSER  SÓ,  S  A 
GYÓGYSZERTÁRI KONYHASÓ (NÁTRIUM-KLORID) ESETÉBEN KÖTELEZÕ BETARTANI AZ MSZ-
01-10007-82.  MAGYAR  SZABVÁNYT,  MELY  VALAMENNYI  ÉTKEZÉSI  SÓBAN  TILTJA  A  KÁLISÓ 
LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS.

Verõce, 2008. június 30.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215) 

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT 2621 
Verõce, Lugosi u. 71., Tel/Fax: 36-27-380-665 (ujvizforras@freemail.hu, mobil:06202181408)











 A fenti szabványt sértő, a szabványra hamisan hivatkozó 
sókeverékekkel van elárasztva Magyarország, az ivóvizet  

pedig érkőképző vegyületek, sőt vírusok is szennyezik:









Ilyenek a kálium túladagolási mérgezés tipikus gerzsonterépiás tünetei is:















A zsidók héber nyelvű bibliájában Ézsaiás ma is 
szorgalmazza az állatok takarmányának a sózását. 

A nemzsidók bibiláiban viszont meghamisították ezt az 
ellenkezőjére, a konyhasóval nem sózott „tisztára”:





AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ 
Központja Elnök, 1036 Bp. Lajos u.115.;Telefon és fax: 3-250-6064
________________________________________________________________________________

Budapest, 2004. január 3.
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Váradi Tibor részére
Napfényes Élet Alapítvány

Kedves Tibor!

Nagyon sok ember belerokkanhat, ha elhitte nektek, hogy "nem szabad sózni", s hogy a káliumdús 
növényeket só mentesen kell enni! Miután nem lehet ez a célotok (ugye?) érdemes minél hamarabb 
visszavonnotok a  szervezet  víz:nátrium:kálium:klór ionegyensúlyát  veszélyesen rontó konyhasó-
mentes, de káliumdús ételek elõnyeirõl hirdetett tévtanokat.

Sajnos  mindig  nekem  jut  az  a  kellemetlen  munka,  hogy  figyelmeztessem  az
ismerõseimet  arra,  hogy  szélhámosság  "szerves  nátriumról  beszélni"  a  vér
sópótlásakor,  mert  a  nátriumklorid  ionizált,  oldott  állapotban  van  a  vérben.  És  arra
is,  hogy  mérési  bizonyítékok  kellenek,  mert  az  ezoterikus  indokolások,  még  ha  oly
szépek  és  hihetõk  is,  nem  pótolják  sem  a  természet  által  kialakított  szabályokat,  sem
pedig  a  méréseket,  a  megfelelõ  számú  változóra  kiterjedõ,  korrekt  élettani
kísérleteket.

Le  kell  számolnunk  azzal,  hogy  a  nátriumhiányossá  és  káliumdússá  tett  ételekkel
megbetegítõ  tanokat  egyesek  misztikus  köntösben  tálalják,  majd  utána  ugyancsak
"ezoterikusan  gyógyítják",  "szellemi  vigaszban"  részesítik  -  ezen  meggazdagodva  -
a konyhasó-hiány és a káliummérgezés miatt megbetegedetteket. 

Tudjátok  Ti,  hogy  a  teheneknél  és  a  lovaknál  is  káliumérezést  okozhat  a  frissen
kihajtott  fû  evése,  amit  az  USA állatorvosi  irodalom  „búzamérgezésként”,  vagyis  a  talajból  
kihajtása  során  onnan  igen  nagy  mennyiségû  káliumot  felvevõ  fiatal  zöld  búza  túl  magas 
káliumtartalma miatti  mérgezésként (hyperkalaemia-ként) tart számon. Akik ezeket jól  ák, mi  
másért ajánlhatják „búzafû-lé” ivását beteg és egészségesek személyek részére is, hacsak nem a  
tudatos betegítés szándékával?

Szíves  figyelmetekbe  ajánlok  egy  harmadikos  gimnáziumi  kémia  könyvet,  abból  az
alábbiakat,  mert  Ti  éppen  az  ellenkezõjét  hirdettétek  egyik  kiadványotokban  (amit  a
Vegetáriánus  összejövetelen  osztogattak),  majd  késõbb  a  Vegetáriánus  lapban  írt
cikkedben is megjelent:

"Nátrium-klorid (NaCl):

A  kõsó,  vagy  köznapibb  nevén,  a  konyhasó,  a  legfontosabb  nátriumvegyület
Egyformán  nélkülözhetetlen  az  élõ  szervezetek  és  az  ipar  számára.  A  biológiailag
létfontosságú  Na+  és  Cl-  ion  elsõsorban  konyhasó  formájában  kerül  az  élõ
szervezetekbe.  (A  ion  a  töltésszállításban  és  ingerreakciókban  vesz  részt,  a  Cl-
ion az ozmotikus egyensúly fenntartása szempontjából fontos).



Az ember naponta kb. 12 gramm NaCl-ot ürít ki szervezetébõl. Mivel ennyi sót a táplálékok nem
tartalmaznak,  az  ételek  sózásával  kell  a  pótlásról  gondoskodni.  Különösen  növényi
táplálkozás  esetében  fontos,  hogy  elegendõ  mennyiségû  só  jusson  a  szervezetbe,
tekintve,  hogy  a  növények  alig  tartalmaznak  NaCl-t.  (Pl.  a  szarvasmarhák
etetéséhez  is  rendszeresen  használnak  vasoxiddal  kevert  sót,  az  ún.  marhasót.)  Az
orvosi  gyakorlatban  a  0,9%-os  oldatát,  az  ún.  fiziológiás  sóoldatot  használják
vérveszteség  pótlására,  kiszáradás  ellen.  Infúzió  formájában  közvetlenül  a  vérbe
juttatják az oldatot...." (Gimnázium. Dr. Boksa Zoltán - Dr. Csákvári Béla - Dr. Kónya Józsefé. 
KÉMIA III. osztály. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 150.oldal.)

Továbbá  szíves  figyelmedbe  ajánlom  egy  jelenleg  Amerikában  élõ  perzsa
orvos-természetgyógyász  könyvébõl  azt  a  szakvéleményét,  ami  szerint:  "A  sómentes
diéta  teljes  badarság".  (Dr.  F.  Batmanghleid.  Mandala-Véda  Könyvkiadó.  Budakeszi.  1997. 
228.oldal.)

Sajnálatos,  hogy  nem  tudtál  egyszer  sem  odajönni  a  telefonhoz,  amikor  hívtalak,  s
hogy  a  Vegetáriánus  lapban  az  én  cikkemhez  hozzá  csapódott  egy  nem  általam  írt,
teljesen zavarossá "ezoterizált" szöveg, s aláírták a nevemet. Remélem helyreigazítják.

A  kóser  étrendet  nem  változtatják  meg,  ott  továbbra  is  tiszta  sót  és  desztillált  vizet
alkalmaznak,  a  több  évezredes  hagyomány  szerint,  így  tehát  a  kóser  étrendû
zsidókban  nem  tesz  kárt  a  sózásról  lebeszélés,  ok  egészségesek  és  fõleg,  ok
szaporodóképesek  maradnak.  Egészen  biztos,  hogy  a  többiek  kb.  40  %-a,  a
konyhasó  használatról  lebeszélésetek,  és  a  káliumtúladagoló  étkezésre
rábeszélésetek,  a  konyhasó  helyére,  és  a  mûtrágyákba  is  „becselezett”  (vegyi
fegyverként ható!) kálisó miatt lett mostanra ivartalan, meddõ.

A  sópótlást  tudatosan  vagy  ostobaságuk  miatt  elrontó  orvosok  és
természetgyógyászok  lényegében  egy  apartheidet,  népirtást  folytatnak,  a  tiszta
konyhasó helyett etetik a kálisót, „tengeri só” címén, holott a tengervízben 40:1 -hez 

a  konyhasó:  kálisó  aránya.  Mialatt  a  hazánkban  is  kapható  kóser  „tengeri  só”
kálisómentes,  a  nem  kóser  sókban  20-50%  kálisó  is  van,  Árusíttatják,  még  a
bioboltokban  is,  magyar  termékként  ajánlják  a  Kossuth  Rádió  magyarkábító
mûsoraiban,  pl.  a  VASÁRNAPI  ÚJSÁGBAN,  és  az  ugyancsak  magyarkábítóvá  lett
Budapest  Televízióban  is.  Utóbbiban  legutóbb  a  „mindenkinél  magyarabb”  Frank
Tibor  segített  reklámozni  azt  a  40  %  kálisótartalmú  mérget,  (a  Vivega-t),  amelyben
elfedték  a  kálisó  kellemetlen  ízét  fûszerekkel.  Mindezekkel  a  szervezet
ionegyensúlyát  életveszélyesen  bomlasztják,  emiatt  van  annyi  allergiás,  rákos,
vesebeteg,  szívbeteg,  idegbeteg,  a  „nyugdíjkorhatár  elérése  elõtt  kipusztuló”
magyar!  

SZERETNÉLEK  MEGKÉRNI,  HOGY  gondolkozz  el  a  fentieken,  és  próbáld  meg
abbahagyni  a  nem  kóser  étrendû  zsidót  és  nemzsidót  egyaránt  legyengítõ,  pusztító
hiányos  sópótlásra  rábeszélést!  Már  sikerült  kiirtani  600.000  magyart  20  év  alatt,  a
reformtáplálkozási csalásokkal.



Mint  tudod,  a  sportolóknak,  de  a  gyengéknek  is  -  izzadásuktól  függõen  -  pótolniuk
kell  az  elveszített  konyhasót,  s  ez  a  pótlás  napi  15-25  grammig  nem  árt.  Ha  ártana,
nem  pótolnának  a  napi  2  liter  infúziós  fiziológiás  (Inger)  sóoldattal,  ami  a
desztillált  vízben  0,9%  konyhasót  tartalmaz,  napi  18  gramm  konyhasót.  Ezúton  tehát
napi  8  gramm  nátrium  jut  be  a  szervezetbe.  A  sportorvos  elõírja  a  napi  15-25  gramm
konyhasó  pótlást,  vagyis  kb.  ugyanolyan  mennyiségû  konyhasó  pótlás  legjobb  a  
gyengének  és  az  erõsnek  is.  Akkor,  ha  a  hatása,  az  erõnlét  romlása  vagy  javulása
mérhetõ,  dokumentálható.  Mindenki  más  legyengíthetõ  a  konyhasótól  eltiltással.  A
többiek,  akiket  nem  engednek  konyhasót  enni,  egy  bizonyos  idõ  múlva
megbetegednek  a  halmozódó  konyhasóhiány  következtében.  Ezúton  lehetett  az
embereknél  és  a  patkányoknál  is  garantáltan  elõidézni  az  immunbetegségeket,
bõrbetegségeket,  keringési  betegségeket,  idegbetegségeket,  vesebetegségeket,
szívbetegségeket,  rákbetegségeket,  magavérnyomást,  a  nátrium-visszatartó,
káliumvesztõ  vesét,  Addison  kórt,  halált,  a  kísérletek  során,  embereken  és
patkányokon  is,  62  tudományos  publikációval  is  bizonyították,  egy  1976-ban
megjelent  orvosi  könyvben.  Lásd  a  honlapunkon,  az  EML-MTA.SUM  iratjelû  akadémiai 
emlékeztetõnkben.

Te  és  számosan  mások  is,  vallásos  és  ezoterikus  köntösben  hirdetitek  a  sómentes
táplálkozást  és  a  káliumban  dús  ételek  konyhasó  nélkül  fogyasztását,  a  fenti
betegségek  megelõzésére,  és  a  gyógyításuk  címén.  Pedig  a  Biblia,  az  Ószövetség  és
az  Újszövetség  is,  de  a  Talmud  (mely  utóbbi  a  zsidóság  legfõbb  törvénykönyve)  szerint  is,  a
konyhasóval sózás kell  a jó erõnléthez, s a betegségek ellen gyógyító hatású.  Vagyis akik ezek 
tudatában  folytatják  a  sózásról  lebeszélést,  azok  betegíteni,  népirtani
akarnak.  Kiket?  Hát  a  nem  kóser  étrendû  zsidókat  és  nemzsidókat,  mert  a  Talmud
alapján mérlegelõ kóser étrendet tartó zsidóra nem hatnak a tévtanaik. 

A  Talmud  szerint  ugyanis  ...:  „Hatvan  futó  sem  éri  utol,  aki  korán  reggel  eszik.  93  b.
lap.  Betegség  alatt  az  epét  kell  érteni,  még  pedig  azért,  mert  az  83  betegségnek  van
kitéve;  a  "betegség"  szó  ugyanis  ezt  a  számot  adja.  De  mindezt  elûzi  egy  sóskenyér
s  rá  egy  korsó  víz";  és  (Taanith.  10  a.  lap.)....”Izrael  országa  esõvizet  iszik,  az
egész  világ  pedig  a  maradékot.  Izrael  országa  iszik  elõször  és  azután  az  egész  világ,
hasonlóképpen  egy  olyan  emberhez,  aki  sajtot  készít  s  az  élvezhetõ  részt
kiválasztja,  a  hasznavehetetlent  meg  otthagyja.”.(A  Talmud  Magyarul.  Luzsénszky
Alfonz,  tizedik  bõvített  kiadás.  Budapest  1940.  Hasonmás  kiadás:  GEDE  Testvérek.
Budapest, 2002. 119. oldal.)

Tévedés,  hogy  nem  kell  sózni,  s  hogy  a  szénszûrõzött  csapvíz  (pi-víz)  „tökéletesen,
megbízhatóan  tiszta”  ivóvíz.  Kitervelt  ostobaság,  csalás  a  konyhasótól  és/vagy  a
desztillált  ivóvíztõl  elriasztani.  És  az  is,  ha  a  rábeszélnek  az  áltiszta  pi-víz  ivására,
meg  a  nagyon  sok  kalciumkarbonátot  tartalmazó  „kemény  vizek  ivására”,  és/vagy
arra,  hogy  a  konyhasó  helyett  „sózzák”  kálisóval  az  ételt.  Egy  lassított  népirtást
valósítanak  meg,  nehogy  bizonyítani  lehessen  a  tudatos  egészségrontást.  A  népirtás
lelassításának szükségességét lásd: Mózes V. Könyve 7., 2, 22.

Tudatosan  betegítenek,  akik  a  Ringet-oldat  alapján  régóta  ismert,  bevált  legjobb  99  :
0,9  :  0,03.  víz:konyhasó  :  kálisó  arány  helyett  pl.  a  99  :  0,03  :  0,9,  teljesen  torz  víz
:konyhasó : kálisó arányt valósítják meg.



Ilyen  pl.  a  Gerzson  terápia.  A  nátriumhiányos  és/vagy  káliumdús  „reform  étkezés”  prófétái 
tudatosan rontják valamennyi  sejt  membránjának a  mûködését,  a  sejtmembránok ún.  „nátrium : 
kálium pumpáját”. 

Bõvebb  információkat  is  találhattok,  méréseket,  amelyek  a  fentieket  alátámasztják,
az  AQUANET.FW.HU  (www  nélkül  hívható)  honlapunkon.  A  SZEMÉLYES
MEGBESZÉLÉS  is  lehetséges,  részemrõl  nem  szoktam  elzárkózni  a  vitától.  Addig
is  tanulmányozd  át  a  következõ  (iratjelû)  mellékleteket.  az  általad  mindenhol
ajánlott  „antitalmudi  étrend”  valódi  hatásairól  1./zsidók  tudományos  maffiája,
2./papi maffia, 3./bibliahamisítás3, 4./talmudidézetek1, 5./ MTA-eml.sum, 

Szeretettel üdvözöl: Tejfalussy András
______________________________________________________________________________
FELJELENTÉS  A  LEGFELSÕBB  BÍRÓSÁG  ELNÖKÉHEZ,  MINT  NYILVÁNOS 
KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS IS:

NE  TÛRJE  TOVÁBB  A  HAZAI  BÍRÓSÁG,  HOGY  VALLÁSI  ALAPÚ  NÉPIRTÁSI  
MÓDSZERT  BETANÍTÓ  „TERMÉSZETGYÓGYÁSZ”  ALAPÍTVÁNYOK,  ÜGYNÖKÖK 
MÛKÖDHESSENEK BÜNTETLENÜL! (Lásd a bûnügyi bizonyítékokat a www.aquanet.fw.hu 
honlapon  és  az  itt  csatolt „KI  HAJLANDÓ  SEGÍTENI  EGÉSZSÉGET  MENTENI  ÉS 
ENERGIAVÁLASÁGOT ELHÁRÍTANI” címû e-mail könyvemben! )

Vártam  a  választ  a  fenti  jóindulatú  tájékoztató  szakvéleményemre,  a 
„természetgyógyászkodó” derék  ifjú  Váradi  Tibor  vallástörténésztõl,  aki  jelenleg  is  a  konyhasó 
fiziológiás  mértékben  pótlásáról  lebeszélés  egyik  legfõbb  hazai  betanítója.  Reméltem,  hogy  a 
válaszában  elõadja  az  általa  hirdetett  konyhasó  használat  elhagyás  állítólagos  egészségjavító 
hatásait alátámasztó, általa alapulvett mérési bizonyítékokat az általa eddig hangoztatott vélelmek 
alátámasztására,  miután  ezeket  a  „természetgyógyászati  vélelmezéseit”  a  hiteles  tudományos 
mérések közvetlenül cáfolják. 

Váradi  Tibor  és  társai  úgy  azonban  úgy  vélték,  hogy  válaszként  jó  lesz,  ez  lesz  a 
legegyszerûbb, hogy egy ügyvéddel íratnak ellenem egy becsmérlõ, rágalmazó iratot az internetes 
szolgáltatónak,  amiben  kérik,  hogy  az  üzleti  érdekeiket  sértõ  www.aquanet.fw.hu  tudományos 
honlapunkat töröljék az internetrõl. 

Az internetes szolgáltató azonban - mivel Váradi Tiborék semmiféle bírósági ítéletet nem 
tudtak felmutatni - teljesen jogosan elutasította ezt a kérelmüket, s errõl engem is értesített.

 Miután  a  13.B.24.211/1993/2.  PKKB végzés  szerint  is  bûncselekményt  folytatnak,  kénytelen 
vagyok  e  felsõbb  bíróságon  újra  kezdeményezni  a  közérdekû  büntetõeljárást  a  Napfényes  
Alapítvány  ellen,  amely  azután  is  folytatja  a  népirtási  módszer  betanítását,  hogy  a  fenti  
szakvéleményem alapján tudják, hogy  Nobel díjas mellékvesekéreg kutatók publikált mérései is  
bizonyítják  (!),  lásd:  a  www.aquanet.fw.hu honlapon:  „Technika a biológiában 8.  kötet”,  „A 
biológia aktuális problémái”, ”A mellékvesekéreg biológiája”, Medicina Könyvkiadó, Bp., 1976.),  
hogy az általuk betanított, a fiziológiás élettani optimumtól durván eltérõen hiányos konyhasó-
pótlás súlyosan egészségkárosító, ivartalanító és életrövidítõ, azaz népirtó hatású!  

Verõce, 2008. 06. 27.
Tejfalussy András dipl. mérnök

méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

2621 Verõce, Lugosi u. 71.

A GERZSONTERÁPIA A KÁLIUM ÉS A NÁTRIUM HATÁRÉRTÉKEK 
MEGHAMISÍTÁSÁRA ALAPOZOTT ORVOSI CSALÁS:













A GERZSONOS NÉPIRTÁST A HAZAI TUDOMÁNYOS VEZETŐK AZZAL A CSALÁSSAL 
SEGÍTIK ELŐ, HOGY A VÉR NÁTRIUM ÉS KÁRIUM ARÁNYA HELYETT A SEJTEKBEN 
LÉVŐ, ELLENKEZŐ ARÁNY SZERINT PÓTOLTATJÁK A NÁTRIUMOS ÉS KÁLIUMOT:  



A KÁLISÓVAL MÉRGEZETT RÁKKELTŐ, ÉLETRÖVIDÍTŐ „SÓT” ÁRUSÍTÓ BÉRES RT. SOK 
MILLIÁRDOS VAGYONRA TETT SZERT, DR. RIGÓ JÁNOS PEDIG A NYUGDÍJBA VONULÁSA 
UTÁN A MÁRIA RÁDIÓ MAGYARORSZÁG TANÁCSADÓJAKÉNT TEVÉKENYKEDHETETT!





Miután Tejfalussy András jelezte a jelenlegi amerikai elnök, G. Bush 
édesapjának, hogy főleg az Amerikai Egyesült Államok Akadémiájáról 

és a WHO-tól indultak ki azok az ok-okozat mérési kalibrálási csalások,  
amelyekre hivatkozva egyes kormányok rábeszélik, rákényszerítik a nem 
kóser étkezésűeket a konyhasó hiányos pótlására, nyilvánosságra került  

a következő csalás: 







AJÁNLOTT ALAPVETŐ TUDNIVALÓK 
A VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAM (VEOP) 

SZERINTI TÁPLÁLKOZÁSRÓL 
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2.



3.



















Code: Tabemutatkozas080622

SZEMÉLYES BEMUTATKOZÁS

A Budapesti  Mûszaki  Egyetemen szereztem villamosmérnöki  diplomát.  Ezután,  1967-tõl,  fõleg 
fémfizikai méréstani szakértõi munkákkal és anyagkutatásokkal foglalkoztam, mint kutatómérnök, 
de  a  kutatásokat  nagyságrendileg  felgyorsító  találmányaimmal  1974-tõl  kezdõdõen  a 
mezõgazdasági,  gyógyszervegyészeti  és  biológiai,  s  a  környezetvédelmi,  s  az  egészségvédelmi 
méréstechnika fejlesztésében és ennek alapján a méréstani ellenõrzésekben is az adott területeken az 
ok-okozat kalibráció ellenõrzést javító meghatározó eredményeket értem el. 1981-ben létrehoztam, 
s azóta vezetem az Agroanalízis Tudományos Társaságot, ahol, s a velünk együttmûködõ különféle 
társvállalkozásoknál  és  alvállalkozásoknál,  azóta  elsõsorban  a  sokváltozós  kutatás-gyorsítási  és 
optikai-számítógépi  hardware-software  találmányaimban  leírt,  a  szabadalmi  bejelentéseim 
segítségével  is  dokumentált,  a  szabadalmaim  teljes  újdonság  vizsgálata  útján  nemzetközileg 
elismert szerzõi jogi elsõbbséget szerzett „Gradiens Térképezési System bázis-software” (GTSsw) 
és  ANTIRANDOM  sokváltozós  méréstervezési-,  mérésirányítási-  és  kiértékelési  bázis-software 
(ANTIRANDOMsw)  megoldások  fejlesztésével  és  gyakorlati  alkalmazásával  foglalkozunk. 
Legtöbb találmányom, szabadalmam megtekinthetõ a Magyar Szabadalmi Hivatal,  s nemzetközi 
szabadalmi hivatalok internetes regisztrációs nyilvántartásai alapján. Újabban a "hõvel fúrt kutakra" 
alapozott  geotermikus  hõhasznosítással,  a  gõzfejlesztésre  felhasznált  víz  recirkuláltatásával 
mûködõ, a „vulkáni hõvel” ezúton elõállított gõzzel való olcsó és környezetkímélõ villamosenergia-
ellátás  és  ahhoz  kapcsolódó  fûtés,  üzemanyag-termelés  és  ivóvíztisztítás  stb.  szervezésével  is 
elkezdtem  foglalkozni.  Véleményem  szerint  ugyanis  az  egész  világot  jelenleg  nyomasztó 
energiaválság  ezúton  hárítható  el,  s  ehhez  elsõsorban  a  Los  Alamos-i  Mr.  Jared  Potter  által 
létrehozott  Geo  Potter  Drilling  cég  által  bemutatott  "hydrodriller  fúró"  fejlesztéseit  kell 
támogatnunk,  annak  eredményeit  kell  alkalmaznunk.  Ezúton  tudjuk  a  lecserélni  a  lehetõ 
legolcsóbban a jelenlegi hazai atom- stb. erõmûveinket meghajtó gõzt a geotermikusan fejlesztett, 
sokkal  olcsóbb  „el  nem  fogyó  gõzre”.  Minden  más  energiatermelési  módszer  sokkal  kevésbé 
alkalmas, nem csak a túlzott költségeik miatt, de környezetvédelmi szempontból is. Személyemrõl 
és e munkáinkról, munkáinkról egyébként a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is található részletes 
információ. 

Budapest, 2008. 06. 24. 

Tejfalussy András 

Függelék: A Magyar Világ lapban Gerzson terápiát népszerűsítő cikkekkel szemben kért 
helyreigazítás: 



FÜGGELÉK
Kód: MagyarVilagos080908

EGÉSZSÉGI KÁROKOZÁS ELHÁRÍTÁS, A PTK. 484-487. §. ALAPJÁN

Kedves Barátaim!

Szóljatok  minél  több  magyarnak,  küldjétek  tovább  minél  több  tisztességes  
szervezetnek  és  személynek  az  ANTIGERZSON  SOFTWARE címû  új  e-mail  
könyvem,  hogy õk  is  tudjanak róla,  hogy  kiderült az  Ok-okozat  kalibráló  pontos  
mérésekbõl, hogy a vezetékes ivóvíz klórozását túlélõ vírusok (1), s a fiziológiásnál  
sokkal  kevesebb  konyhasót  (2)  és/vagy  sokkal  több  káliumot  (3)  tartalmazó  
élelmiszerek egyenként és együtt is  BIOLÓGIAI-, S VEGYI FEGYVER hatásúak: 
(1)  befertõz,  (2)  és  (3)  elrontja  a  keringést  és  a  sejtek  membránját,  s  ezáltal  
tönkreteszik  az  immunrendszert,  mérgezik  a  vesét,  szívet,  rontják  a  keringést,  
életrövidítõ  betegségeket,  meddõséget,  rákot,  elbutulást  stb.  okoznak.  Hazánkból 
évente  kipusztul  kb.  50.000  magyar.  A  kipusztultak  nagyobb  része  a  
nyugdíjogosultak  körébõl  kerül  ki.  Kb.  20  évvel  hamarabb  halnak  meg,  mint  
ameddig élhetnének, s a fent ismertetett módon pusztítják el õket. Egy nyugdíjas  
kipusztulása  20  millió  forint  nyugdíjfizetési  kötelezettségtõl  mentesíti  az  állami 
nyugdíjbiztosítót. A nyugdíjasok létszámának évi 50.000-rel csökkentésével évi kb.  
1000 (ezer) millárd forinthoz lehet hozzájutni úgy, hogy az összeg jogosultjai ne  
követelhessék vissza. Az állami nyugdíjbiztosító mindenképpen átszervezni akarása 
is fõként ezen rablógyilkosság nyomai eltüntetését szolgálja.
Ezért bûnügyi szempontból elsõsorban azok a személyek és szervezetek felelõsek, akik  
a hibás és/vagy hiányos tájékozottságuk és/vagy érdekeltségeik folytán, vagy tudatos  
gonoszságból  bebeszélik  másoknak  a  nem  teljesen  megtisztított  ivóvizeknek  és  a  
fiziológiás  szükségletnél  nagyságrendekkel  kevesebb  konyhasónak,  de  sokkal  több 
káliumnak a fogyasztását (lásd a mellékelt MagyarV-Rozgics-080908 kódú  NYÍLT 
LEVÉL alapján).  Az  egészségkárosodás  elleni  védekezést  legjobban az  ún.  kóser  
étkezés, vagy a fiziológiás „VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAM” (VEOP) 
szerinti táplálkozás valósítja meg, vagyis a tiszta desztillált ivóvíz ivás, s azzal való  
ételkészítés, és az ételekkel fiziológiás mértékre növelt konyhasó pótlás, valamint az 
ételekkel  és  italokkal  bejuttatott  kálium  mennyiség  tudatosan  fiziológiásra  
korlátozása.  A  fenti  (Mózes  II.  23.  30-33.  szerinti)  étkezési  úton  népirtásról  és  
elhárítási módjáról, eszközeirõl a  www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunk nyújt  
részletesebb tájékoztatást. 

Hivatkozott mellékletként: a „MagyarV-Rozgics-080908” kódú NYÍLT LEVÉL. 
Verõce, 2008. szeptember 08.

Üdvözlettel a Verõcei Létvédõ Kör nevében is:
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
T.: 36-1/250-6064, -27/380-665, 06202181408, e-mail: ujvizforras@freemail.hu
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NYÍLT LEVÉL
Kód: MagyarV-Rozgics-080908

MAGYAR VILÁG 
Rozgics Mária

A Magyar Világ lap által újabban „orvosi tanácsadással” foglalkoztatni elkezdett  Kovács József 
„pszichoterapeuta, nem konvencionális gyógyító” saját elmebetegségére utaló közveszélyt okozó 
étkezési tanácsaival, s a lapban nekem címezve közzétett nyílt levelével kapcsolatban, ezúton is 
szeretném felhívni a figyelmet a mellékelt közérdekû bejelentésem alapján az alábbiakra is. 

Az Önnek megküldött mérési és tankönyvi stb. bizonyítékok mellett érdemes tanulmányozniuk a 
pszichológus alapképzettségû Szende Gábor által írt, „A nõk felemelkedése és tündöklése” címû 
könyvet is, amelyben Szende Gábor genetikai alapon is ellenzi a konyhasóval sózás mértékének (az 
antfiziológiás  mértékûre  való)  csökkentését.  A  MAGYAR  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA 
méréstani szakértõjeként többünk által felülvizsgált hazai orvosi klinikai mérések adatai is mind azt 
bizonyítják, hogy az Önök Kovács Józsefe egészségveszélyeztetést folytat azáltal, hogy igyekszik 
rávenni arra a magyarokat,  a  Magyar Világ lap útján,  hogy egészségük javítására fogyasszanak 
olyan általa javasolt összetételû zöldségleveket, amelyekben literenként kb. 5 gramm kálium van. 
Veszélyesen hamis az a javaslata is, hogy ezekbõl igyanak legalább napi 1,5 litert, sõt lehetõleg napi 
4,5 litert is. Közvetlen életveszélyt okoz azzal, hogy ezeket a „napi dózisokat” az egy napon belüli 
bejuttatási sebesség korlátozás nélkül ajánlja. Lehet, hogy nevezett nem tudja, hogy az egy napon 
belül, de gyorsabban bejuttatott ennyire sok kálium még nagyobb mértékû vesemérgezést okoz, s 
esetleg  szívleállást  is?  A  Kovács  József  által  ajánlottak  nem  csak  a  nemzsidók  egészségét 
veszélyeztetik, de a kóser étkezési elõírásokat nem követõ valamennyi zsidóét is. Ugyanis a zsidó 
kóser étkezési elõírások szerinti ételek konyhasó- és káliumtartalma hiába felel meg az optimális 
(lásd pl. a fiziológiás infúziós Ringer-oldat ismert vegyi összetétele alapján), fiziológiás mértékû 
konyhasó- és kálium pótlásnak, ha azt a nem kóser étkezésû zsidók sem alkalmazzák.
 
Amikor a lapban megjelent cikke mellé írt széljegyzetem megküldésével felhívtam Kovács József 
figyelmét is arra, hogy az általa ajánlott káliumdózisoknál nagyságrendekkel kisebb (1-2 gramm 
káliumot tartalmazó oldat  egyszerre  megivása)  is  kálium túladagolási  vese-  és  vérmérgezéseket 
okozott a konkrét hazai klinikai hatásvizsgálati ellenõrzõ mérések során, s hogy az általa javasolt 
káliumdózisok  durván  ellentmondanak  az  orvosi  egyetemi  tankönyvekben  megjelölt  mérgezési 
küszöb  (határértéki)  elõírásoknak  is,  mivel  a  szájon  át  bejuttatott  napi  2,2-3,6  grammnál  több 
kálium minden egészséges  felnõttnek  is  eltorzítja  az  EKG-jét,  lapjuk  közzétette  Kovács  József 
teljesen hazug nyílt levelét, amelyben engem „az õ zsidó mivoltának megsértésével” név szerint 
rágalmazott, s közben az általam a lapnak leírtakat, s utána neki is elmondottakat hamisan idézte.

Kérem Önt, hogy szíveskedjék nyilvános magyarázatot adni (a zsidók ellenem uszítását is célzó?), 
tudatos egészségügyi közveszély okozásban bûnsegédkezõ etikátlan szerkesztõségi eljárásra! 

Verõce, 2008. 09. 08.

Tejfalussy András dipl. Mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
www.aquanet.fw.hu


