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Ténylegesen szükséges kálium pótlás és
veszélyesen mérgező túladagolás 
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A vérbe 1 órán belül szájon át bejutó 20 mmval (vagy több) kálium ronthatja a szívműködést:
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Desztillált vízben oldva minden literrel 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm káliumot
juttatnak be a vérbe a Ringer oldattal, mert ez a legjobb valamennyi sejtnek, a szívnek is:

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor szóbeli szakvéleményét lásd: HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com 10. Videó
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(6. oldal)
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A vízoldható többlet káliummal végzetesen elrontható a sejtek
környezetükhöz való alkalmazkodási képessége, stressztűrése

A hatások következményeit nem valószínűsíteni kell, hanem tisztességes módszerrel mérni:

A növényeket csak a káliummal műtrágyázott cserepekből tudta kigyilkolni az aszályhatás! 

A több különböző hatás együttes biológiai következményeit is rendesen mérni képes módszerről
lásd: HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com GTS-Antirandom rovat.

8./1

Az állatok és emberek sejtjei a növényi sejtekéhez hasonlóan elveszítik az alkalmazkodási és
stressz elviselési képességüket, a vérbe infúzió és/vagy étkezés útján bejuttatott nagyobb

mennyiségű vízoldható többlet káliumtól:
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Azonosító: biologusok-nobel-dijas-kalium-es-natrium-hatas-meresi-eredmenyei

A káliumtúladagolás és a nátriumhiány élettani hatásai

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET
HAMISAN  IGAZOLÓ  „EPIDEMIOLÓGIAI  STATISZTIKÁKRA”  HIVATKOZIK,  TUDATOSAN
MEGSOKSZOROZZA A NEMI TORZULÁSOK, A NEMZŐKÉPTELENSÉG, DE A RÁK- ÉS A
TÖBBI ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉG GYAKORISÁGÁT IS. 

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 ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből

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
ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A 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 stresszhatások 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  hosszabb  ideig  tart,

törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
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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 nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

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

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

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

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

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok

jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást
(„pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális : 

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,  klitorisz-

megnagyobbodást. (169-170)
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22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (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)
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A GYAKORI MÉRGEZŐ HATÁSAIT ELKÖDÖSÍTŐ „LELKENDEZŐ” HATÁS-
VIZSGÁLATI JELENTÉSEKET KÉSZÍTENEK A KÁLIUMRÓL

„Kálium-retard” KÁLIUMTABLETTA klinikai hatásvizsgalati jelentése

A betegekkel  az  orvosok  által  vizelethajtók  szerek  mellé  szedetett,  „a káliumhiány

megelőzéséhez”  engedélyezett  KÁLIUM-R tablettából  szájon át bejuttatott  8 db.

tabletta,  amiben  összesen  csak kb.  4 gramm kioldódó kálium volt,  a  hatásait

vizsgáló klinikai kísérletről készült, 8 klinikus által hitelesített klinikai összefoglaló jelentés

szerint,  6-ból  5  addig  egészséges  embernek  okozott  gyomorfájást,

egyiküknél gyomorfali vérzést is.  A  rendőrségi nyomozás útján beszerzett

jelentés  1. oldala hemzseg a káliumtabletta „sikerességének”  a felmagasztalásától,

elködösítve a 2. oldalon felsorolt a fekélyt és rákot is előidéző, kb. 10%-

os gyakorisággal mérgező hatását, amit „elfelejtett”  feltüntetni  a „mellékhatásait

részletező” fenti termék- ismertető! 
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Fél liter vízben feloldott 2 gramm kálisó ivásától mind a tíz felnőtt veséjének 50%-ra romlott
le a vizelet kiválasztása az OÉTI-sek „REDI Só” engedélyezési hatásvizsgáló kísérlete során:
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AZZAL ÉRIK EL, HOGY A MAGYAR EMBEREK A PATKÁNYMÉREG (!) KÁLISÓVAL
SÓZZANAK, HOGY A SZÜKSÉGESNÉL SOKKAL KEVESEBB NAPI KONYHASÓPÓTLÁST
ÍRTAK ELŐ „OPTIMÁLISKÉNT”, ÉS AZ EMIATT EHETETLENÜL SÓTLAN ÉTELEKNÉL A
„SÓS ÍZT KÁLISÓVAL PÓTOLTATJÁK”. A KONYHASÓ MEGSZOKOTT MENNYISÉGE AZ
ALÁBBI KÉMIA TANKÖNYV SZERINTI, HA VISZONT VALAKI ENNYI KONYHASÓ ÍZÉT

KÁLISÓVAL PÓTOLJA, EGÉSZEN BIZTOSAN TÖNKREMEGY TŐLE AZ EGÉSZSÉGE!

Verőce, 2017. 08. 22.

A MELLÉKELT KORMÁNYSZINTŰ HAMIS SZAKVÉLEMÉNYEK CÁFOLATAKÉNT, a
MAGYAR EMBEREK JOGOS VÉDELMÉBEN („BTK”) KÖZÉRDEKBŐL KÖZZÉTETTE: 

Tejfalussy András oknyomozó mérnök hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló, a kormány(ok) és
az önkormányzatok helyett, mint „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő” („PTK”)

Honlap: HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com

Melléklet: kormanyszintuhamisszakvelemenyek-170822
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