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MÉRÉSEKBŐL KIDERÍTETTÜK:
 MÁSOK A LEGFŐBB ELŐIDÉZŐ OKAI A MAGYAROK BETEGSÉGEI EGYRE
NÖVEKEDŐ GYAKORISÁGÁNAK, MINT AMIT HIVATALOSAN MONDANAK! 
 (ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZAT HELYETTI KÁRELHÁRÍTÁS, 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 MA MÁR 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 ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN)
ÉS EMBEREKBEN 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)
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Kedves Dobos Attila barátom!

Szeretném kérni, hogy ha lehetséges, szíveskedjetek közzétenni a mellékelt tájékoztatást a sózással 
(a nátrium és a kálium pótlásával) kapcsolatos Nobel-díjas mellékvese kutatások
mérési eredményeiről.

Verőce, 2008. 07. 01. 

Szívélyes üdvözlettel: Tejfalussy András

Kedves Várhegyi László természetgyógyász barátom!

Sokat segített, hogy elmondtad a Természetgyógyász Szövetség egyes tagjainak a véleményét, s 
hogy megkértél arra, hogy "szedjem pontokba" a Nobel-díjas mellékvese-kutatók kísérleteiben a 
konyhasó-hiányos, káliumdús "diétás étkezés útján" előidézett, arra visszavezetett betegségeket. 

Ha esetleg a t. NEMZETŐR folyóirat szíveskedik közzétenni az itt, e-mail-en nekik is megküldött  
(mellékelt) méréstani szakvéleményemet, akkor is célszerű  közvetlenül eljuttatnod valamennyi
természetgyógyász kollégádhoz, nehogy tovább higgyenek a Nobel-díjas mérésekkel tisztázott 
tényeknek az ellenkezőjében.

Verőce, 2008. 07. 01.

Szívélyes üdvözlettel: Tejfalussy András
___________________________________________________________

Tisztelt Hölgyek és Urak! 

Szíves tájékoztatás céljából mellékelten megküldöm a sózással kapcsolatos Nobel-díjas mérések 
eredményeit ismertető méréstani szakvéleményemet.

Verőce, 2008. 07. 01. 

Tisztelettel: Tejfalussy András 
________________________________________________________________________________
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