
HOMEINFONET
OTTHONI MÉRÉS

Bázis software és létesítmény terv

EMAIL-KÖNYV 2a.

Budapest, 1999. augusztus 9.

All Rights Reserved! 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: +36-250-6064

Kód: AAMK-99cim



V E O P
A VÉR-ELEKTROLIT OPTIMALIZÁLÁSI PROGRAM

A vér-elektrolit  a  következõ  alkotórészekbõl  áll,  amelyek  meghatározzák
valamennyi  sejtünk  alapmûködését:  nátrium,  kálium,  klór,  víz.  Ezek
élettanilag  optimális  (fiziológiás)  pótlási  arányainak  infúzióval  vagy
étkezéssel  elrontása  „vegyi-biológiai  „fegyverként”  hat.  Az  egészséghez,
gyógyuláshoz, s ehhez tartozóan a vérelekrolit étkezéssel elrontása ellen való
személyes  védekezéshez  (kikerülhetetlen  fontossággal)  a  következõk
szükségesek: 

1./  DESZTILLÁLT  IVÓVÍZ  (Dvíz-boilerrel  frakcionálva  desztillált
tiszta víz (+ Dr. O. Z. A. Hanish orvosi desztillált víz kúra leírása) +

2./ NAPFÉNY + természetes „öko-bio”élelem +

3./ NaCl (+ sóellenõrzõ mérés) +

4./ Az élelmek Víz-, Na-, K-, Cl súly % adatai + 

5./ Az étkezési só- és vízpótlás élettanilag optimális (fiziológiás) arányai:
Na : K : Cl : Víz = 0,36 : 0,012 : 0,6 : 99 

Ezek  biztosítása  a  legfontosabb,  szinte  minden  más  (természetes)  hatás
fontossága másodlagos.

ALL RIGHTS RESERVED!
Tejfalussy András dipl. mérnök

méréstani szakértõ feltaláló 

Kód:VEOP táplálkozás



































A nátrium- és kálium pótlás 30:1 arányban optimális (=fiziológiás) a desztillált vizet
ivással vagy infúzióval bejuttatás esetén is. A Ringer fiziológiás infúziós oldat  99%

desztillált vízben felodva a következő sókat tartalmazza:

A Salsola infúziós oldatban a 99,1% desztillált víz mellett csak NaCl van (0,9%)!
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A HÁZIKERTBEN IS ANTIRANDOM ÓRIÁSMÉRÉS 

"A gyerek kikísérletezi, a papa megvalósítja: 

Egészen egyszerû mérési SOFTWARE alapján a legjobban be tudjuk állítani a trágya összetételt, ami a
gazdának óriási gazdasági elônyt jelent. Egyrészt több a termés, másrészt elkerülhetô a hibás trágya
összetétel. Ez által maximális termelési eredményt tudunk létrehozni.

Könnyen megvalósítható a mérés, egy gyerek is helyesen jól tudja értékelni a trágyaadagolás hatását a
létrejött termésre és a talajállapotre.

Mit ad a gazdának:

Nagy  költségmegtakarítások  mellett,  a  korábbinál  sokkal  nagyobb  haszonnal,  egészségesebb
növényeket (jobb táplálékot) tudunk elôállítani.

Pénzt  jelent,  biztonságot,  a  talajminôség  megôrzését,  javulását,  hogy  ez  az  újfajta  mérési  mód  a
különbözô  talajminôségek  esetén  közvetlenül  láthatóvá  teszi  a  teszi  a  talajkezelési,  trágyázási  stb.
módok hatását a különféle növényfajtáknál. Hókusz-pókusz számok helyett az eredmény a növények
mellé helyezett skálával láthatóvé tehetõ, a növények maguk mutatják.

A mellékelt mérés-kiértékelési fényképen pl. a különbözõ nitrát, foszfát és kálisó adagok vannak ílyen
módon kombinálva egymással, s növényfajtákkal és palántázási idôpontokkal is.

Jól látható, hogy fokozottan pusztított az aszály a kálisó alkalmazása miatt, sõt ez az anyag beszûkítette
a környezeti hôfokra, vízhiányra, mûtrágya-nitrátra, -foszfátra s a palánta- tûzdelési idõpontra mind a 4
féle paprika fajta alkalmazkodási, stressz tolerálási képességét. 

Könnyen tanulható:

E mérési eljárás távtanításban is tanulható, internet útján, lásd www.aquanet.fw.hu.

Akik belépnek a rendszerbe, azoknak technológiai leírást, a méréshez szükséges eszközöket, programot
és az alkalmazása közben szakmai tanácsot adunk.

Budapest, 2002.04.15. 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló

ALL RIGHTS RESERVED!
A GTS, ANTIRANDOM, APLA tervezõ és kiértékelõ, optimalizáló software-k és a kísérletek mérõ 
létesítményei terveivel kapcsolatos minden jog fenntartója: Tejfalussy András 
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Kód: MagyarokOnellatoKlubbjai96a
Magyarok Önellátó Klubjai

Családi egészségvédelem

Mindenki szeretne mindig egészséges lenni. Ezzel élt, s él vissza a sajtó, rádió és televízió, amikor a
tájékozatlan,  gyanútlan  "hívõit"  a  legnépszerûbb  mûsoraiba  beleszõtt  áltudományos  egészségügyi
tájékoztatásokkal  félrevezetve,  bebeszélte a  növények káliumtartalmát  növelõ TRÁGYÁZÁSOKAT,
bebeszéli a fokozott káliumevés és -ivás "egészségmegõrzõ", "agymûködés serkentõ" stb. nem létezõ
hatását. Az anyag valódi hatása ugyanis ennek ellenkezõje. Rendkívül alattomos, veszedelmes méreg. A
meglévõ  dokumentumok  megnézhetõ  mérési  adatai  egyszerûek,  érthetõek,  és  bárki  számára
ellenõrizhetõen bizonyítják a kálium túladagolás erõs mérgezõ hatását.

A  klinikai  alap-mérések  közül  a  vizelet-kiválasztási  kísérlet  mérései  otthoni  mérésként  is
megismételhetõk.  Mindössze  fel  kell  oldani  2  ill.  4  gramm REDI-Sót  fél  liter  vízben,  s  utána  az
oldatokat meg KELL inni, majd mérni kell az 1., 2., 3., 4. és 5. óra végén üríthetõ vizeletmennyiséget, a
tiszta  víz  után  mérhetõhöz  képest.  Az  adatokat  diagramon  ábrázolva  az  eredménybõl  közvetlenül
látható  a  kálium  vesemûködést  korlátozó  MÉRGEZÕ  hatása,  s  a  többi  mérés  is  könnyen
megismételhetõ.

MINKET  MEGGYÕZTEK  SAJÁT  MÉRÉSEINK  ÉS  MÁSOK  ORVOSI  KLINIKAI  MÉRÉSEI,
HOGY  CSAK  NAPI  K  B.  0,5  GRAMMNYI  (AZ  EGÉSZSÉGES)  FELNÕTTEK  VESÉI
KÁLIUMVESZTÉSE  (GYEREKEKET  KEVESEBB  GYORSAN  BEJUTTATÁSA  IS
MEGMÉRGEZ)!  HAZUGSÁG  VOLT  A  "KÁLIUMHIÁNY  RÉMÉRÕL"  REGÉLNI,  A
KÁLIUMBEVITEL  MÉRGEZÕ,  TÚLTERHELI  AZ  IMMUNRENDSZERT  IS,  HA  TÖBB,
GYORSABB, MINT 0,4 GRAMM/ÓRA, VAGY 2 GRAMM/24 ÓRA! Az evolúció senkit sem nem
tett védetté a kálium-többlet mérgezõ hatásaival szemben. Üzleti érdek: a mérgezõ kálium dózis, mivel
KÁBÍTÓ HATÁSÚ, RÁSZOKTAT A MÉRGEZETT ÉLELMISZERRE!

Kálium túladagolás mellett  a  SUGÁRZÁS ÉS VÍZSZENNYEZÉS STB. IS KÁROSABBAN HAT.
Kálium  túladagolás  nélkül  esetleg  nem,  de  kálium  túladagolásnál  bekövetkezik  a  baj.  SZÁMOS
"BIOÉLELMISZER"  IS  MÉRGEZô  KÁLIUMTARTALMÚ,  pl.  a  szója,  padlizsán,  burgonya,
paradicsom, de eltitkolják, KEVESEN TUDNAK RÓLA!

Mit tegyünk? Véleményünk szerint, az új MÉRÉSI PROGRAMUNK, amely az egyéb mérésekkel
nem látszó mérgezô hatást rögtön leleplezte, alkalmas arra, hogy egészséges növényeket termeljünk a
segítségével. Emellett az OTTHONAINKBAN végzett méréseink is elôsegítik a mérgezési veszélyek
elhárítását.  Magyar  önvédelmi  célra  készülô  számítógépes  rendszerünk  ("Homeinfonet")  biztosítja,
hogy otthon is meg lehessen mérni mindent, ami fontos. "Családi alapon" védjük meg és lássuk el jó
élelmiszerrel  egymást!  Ennek  kívánunk  klub-kereteket  biztosítani.  Akit  érdekel  ez  a  dolog,  a
részleteirôl  is  informálódhat  és  szervezôként  is  résztvehet  a  MAGYAROK ÖNELLÁTÓ KLUBJA
megalakításában. Jelentkezni az alulírt címen, nálam lehet.

Budapest,  1996.  okt.  27.  Tejfalussy  András  dipl.  mérnök.  AGROANALIZIS  TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenôrzô Központja. T./f.: 06-1-2506064



MAGYAR ÖNELLÁTÓ ÖKO-BIO-ÉLELEM KLUBOK
Miért és hogyan érdemes Önellátó Magyar Öko-Bio-élelem Klubokat alapítani 

A jelenlegi hazai viszonyok mellett, már csak az olyan élelmiszerek minõsége megfelelõen megbízható,
amelyeket  saját  magunk  termelünk  meg  saját  magunknak,  természetes  anyagok  megfelelõen
felhasználásával, természetes körülmények között, 

Ehhez  elsõsorban  mérgektõl  mentes,  biztonságos,  egy  vagy  több  házikert,  szántóterület,  s  esetleg
erdõterület is szükséges. Szükséges továbbá tiszta öntözõvíz (pl. esõvíz), természetes emberi, állati és
komposzt trágyák, melyek nem mérgezõek, s amelyekhez a létrejöttük során biztosan nem keveredett
méreg, pl. kálisó. (A 40%-os kálisó egy talajmûtrágyaként árusított méreg, a tengervíz bepárlódásánál
keletkezõ mérgezõ hulladék. Vegyi fegyver, mivel 60% kálisó + 26% konyhasó van benne, s ennek az
elfedésére is, hamisan nevezik "40%-os kálisó"-nak!)

Ki  kell  számítani,  hogy mekkora  kertterület,  szántóterület,  állattartó  hely,  klubhelyiség  célszerû  a
klubtagoknak az ellátásához, milyen zöldségbõl, gyümölcsbõl, gabonából, tejbõl, tojásból, gombából,
energiahordozóból (tûzifa, üzemanyag stb.) mennyi kell az élelmezésükhöz és az energiaellátásukhoz, s
ennek megfelelõen kell ezeket berendezni, ill. elõállítani. 

Nem igaz, hogy többe kerül az öko-bio-termesztés, mint a vegyszeres. Vegyszerezéssel kb. ötszörös
költséggel (!) lehet kb. kétszerannyi növényt termeszteni, mint vegyszerezés nélkül!

A klubtagok alkalmazottat is felfogadhatnak, de maguk is dolgozhatnak a termõterületeken, s állatokat
is tarthatnak, az a lényeg, hogy csak magukat lássák el, ne kerüljön ki a termék a piacra, mert akkor
mindenféle költségek terhelnék a klubot, adó, csomagolási stb. költségek.

A klubtagok a részükrõl ténylegesen elfogyasztott élelmiszerrel arányos tagdíjat fizetnek. Természetben
is lehet tagdíjat fizetni, olymódon, hogy a tagok (és a tagok által a klub részére végzett munkájukba
bevont családtagjaik) részérõl a klub létrehozásához, fenntartásához szolgáltatott munka és eszköz a
tagdíj mértékéig beszámítható a tagdíjba. Valamely klubtag kilépése vagy a klub megszünése esetén az
addig elõlegezett munkák értékét és a még nem "lefogyasztott" tagi hozzájárulásokat is figyelembe kell
venni az elszámolásnál. 

Saját ingatlanokat ajánlatos használni klub célra, mert a bérleti költségek megnövelése a legjobb klubot
is  tönkretehetné.  Ha a  klub  által  használt  ingatlan  valamely  klubtag(ok)  magántulajdona,  annak  a
többiek részére részben vagy egészében rendelkezésre bocsátási feltételeit nyilvános együttmûködési
szerzõdések keretében kell  megállapítani,  amit  a  klub valamennyi  tagja  nevében a hivatalban lévõ
klubvezetõ  ellenjegyez,  a  tõlük  erre  kapott  felhatalmazás  alapján.  A klub  vezetõt  a  többi  klubtag
többségi  nyílt  szavazással  választják  meg és  ugyanígy bármikor  le  is  válthatják,  az  új  klubvezetõ
megválasztásával  egyidejûleg.  Az  új  klubvezetõ  kijelöléséhez  a  korábbi  klubvezetõ  egyetértése  is
szükséges. A klub tagok azonos jogúak a klubban, kivéve a klubvezetõre általuk átruházott jogokat. Új
klubtagot csak a meglévõ klubtagok egyetértésével lehet felvenni. A klub a minden meglévõ tagja által
elfogadott  alapszabály  szerint  mûködik.  Valamennyi  többi  tag  egyetértése  szükséges,  hogy a  klub
megszüntesse valamelyik tag tagságát. Az így eltávolított taggal el kell elszámolni. 



A klub célszerûen pjt (polgári jogi társaság) formában mûködtethetõ, kikötve a szerzõdésben, hogy
valamely tag felmondás vagy egyéb okból kimaradása, távozása esetén hogyan kell vele elszámolni. Az
alapszabályban rögzíteni kell, hogy valamely tag azonnali kilépése sem szünteti meg a pjt-t mindaddig,
amíg a megmaradt tagok száma legalább kettõ.

A klub célszerûen pjt (polgári jogi társaság) formában mûködtethetõ, kikötve a szerzõdésben, hogy
valamely tag távozása esetén hogy kell vele elszámolni, s hogy a tagok azonnali kilépése nem szünteti
meg a pjt-t, amíg a megmaradt tagok száma legalább kettõ.

A klub oktatási, mûvelõdési, egészségvédelmi, sportolási (pl. úszási, teniszezési, testépítési), játszási és
internetezési stb. lehetõségeket is biztosíthat a tagjainak, szintén arányos tagdíj fizetés mellett, vagyis a
közös helyiségek és a közös eszközök használatának a mértékével arányos tagdíj ellenében. A tagdíj
részben vagy egészében ledolgozható.

Budapest, 2006. december 05.          

 All Rights Reserved! 

Tejfalussy András dipl. mérnök
méréstani szakértõ feltaláló





AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG (pjt), 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Telefon/fax: 36-1/250-6064, 36-27-380-665

Fõtéma: "MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK LÉTVÉDÕ KÖREI"
Motto: A Létvédõ Körök alapegysége a környezetharmonikusan élõ CSALÁD!
Code: LetvedPolgKorAlapitoIratMinta

....................................számú 

MAGYAROK LÉTVÉDÕ KÖRE PJT ALAPÍTÓ OKIRAT (minta)

I./ Az Alapítók* a módosított 1990. évi LXV. tv. (A helyi önkormányzatokról) kötelezõ
"létvédelmi" feladataiból az egészség megõrzéséhez szükséges méregmentes víz, a vér és ezúton a
sejtek mûködése szempontjából legjobb (élettani optimum szerinti) ún. fiziológiás víz- és
sópótlás, s a méregmentes élelmiszerhez jutás, AZ EGÉSZSÉGESEBB LÉTÜK
ALAPFELTÉTELEI, ÉS ALAPVETÕ ESZKÖZEI biztosításához a mai napon
(......................................-n) megalapítják a...............................................sz. "MAGYAROK
LÉTVÉDÕ KÖRE PJT" polgári jogi társaságot. 

a) Azt kívánják elérni, hogy a családjaik és mások is ne legyenek kénytelenek inni a folyók
vízgyûjtõ területeit szennyezô mûtrágyákat, s a sokszáz mezõgazdasági irtószert, például
pocokirtószereket, hörcsögirtószereket, rovarirtószereket, gyomirtószereket, gombaölõszereket),, s
a  háztartásokól  és  az  ipari  üzemekbõl  a  csatornák  útján  a  Dunába  vezetett  mérgeket  is
tartalmazó,mérésekkel nem is ellenôrizhetõ szennyezettségû, ill. veszélyességû vezetékes vizeket, vagy
ún.
„egyedi-kút" vizeket.

b) Azt kívánják elérni, hogy ne kerülhessen ivartalanító hatású és minden más betegség (rák, szív- s
vesebaj, idegbajok, csontritkulás, magasvérnyomás, fertõzések) elszaporodását is elõidézô
kálisó a mûtrágyákba és az ételízesítõkbe és ivóvízbe, tehát ételekbe, italokba, hogy ne rövidítse le az
életet, ne okozzon kihalást . 

c) Azt kívánják elérni, hogy a víz és a sópótlás legjobb legyen, lehessen tudni, hogy mi a legjobb,
s ezt hogy lehet étellel itallal biztosítani. Miben mibõl mennyi van, mibõl mennyit célszerû enni,
inni, és mennyi ami veszélyes lehet. Internetes tanácsadási hátterük van.

d) Azt kívánják elérni, hogy a háztartások szennyvize ne legyen környezetkárosító, vissza lehessen
juttatni  az adott  háztartást  ellátó házikert  növényei  táplálására és  öntözésére a  talajba ott,  ahol  ezt
lehetõvé  teszi  a  talajvíz  szintje,  a  talajmennyiség  és  -minõség,  s  a  veszélytelensége  egyébként  is
mindenben biztosítható.



e) Azt kívánják elérni, hogy ne mûtrágyázhassák a talajt mérgezõ vegyszerekkel, és hogy ne
kerüljön egyre több vegyszer és ürülék a folyókba, tavakba, kutakba, talajvízbe, vagyis a
környezetterhelés, egészségkárosítás csökkentését.

f) Azt kívánják elérni, hogy s a kerttel is rendelkezõ háztartások vízhasználati stb. önköltségei
együttesen csökkenjenek.

g) Az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG pjt keretében SZÜKSÉG SZERINT meg
fogják mérni Tejfalussy András nemzetközi szabadalmai szerinti programmal a talajhoz adagolt
anyagok egészségjavító vagy károsító hatását. Ilyen és más, otthon elvégezhetô mérések
segítségével kívánják elérni azt, hogy önmaguknak és családjaiknak nem mérgezõ élelmet
állíthassanak elõ.

h./ Igyekeznek a gazdaságosabb és környezetkímélõbb háztartási energiaellátásuk biztosítására.

II./ A Létvédõ Polgári Kör havi rendszerességgel általában egy alkalommal tartanak ( helycím
alatt) nyílt munkaértekezletet, amelyrõl a Polgármestert és a témát pártfogoló szervezeteket is
lehetõség szerint tájékoztatják.

III./ A Magyarok Létvédõ Köre PJT mûködése polgári jogi társasági szabályok szerinti.
Licenchasználati jogot Tejfalussy András biztosít. Aláírók megegyeztek abban, hogy e Magyarok
Létvédõ Köre PJT-t nem szünteti meg egyes tagjai rendes felmondással kilépése, Tejfalussy
András  másokkal  is  folytathat,  alapíthat  "Létvédõ Polgári  Kör(öke)t",  a  licencei  (és  névhasználati,
szerzõi) jogai alapján.

Dátum: *Alapító tagok aláírása az 1/b.oldalon!

A./ Alapító tagok:

Név: Lakcím: Sz.ig.sz., Aláírás:

Tejfalussy András 2621 Lugosi u. 71. .................................................. 

............................................................................................................ 

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................



További, utólag belépô csatlakozó tagok a folyamatosan számozott 1/c. 1/d., stb. oldalakon
írnak alá.

1/c - Létvédõpk

B./ A ............................................számú Magyarok Létvédõ Köre PJT-hez utóbb felvett
(késôbb csatlakozott) állandó tagok azonosító adatai:

1./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

..............................................................................................................

2./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

3./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

..............................................................................................................
4./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

..............................................................................................................
5./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

..............................................................................................................
6./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

..............................................................................................................
7./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

...............................................................................................................
8./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

...............................................................................................................
9./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

...............................................................................................................
10./ Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

................



A pártolóként csatlakozó tagok a folyamatosan számozott 2/a., 2/b., stb. oldalakon írnak alá"!

A ..............................................sz. Magyarok Létvédõ Köre PJT jelen alapító okirata alapján
a társaság tevékenységeihez csatlakozó pártoló tagok:

Azonosító adataik

Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

................................................................................................................
Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

...............................................................................................................
Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

..............................................................................................................
Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

..............................................................................................................
Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

..............................................................................................................
Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

.............................................................................................................
Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

..............................................................................................................
Név, Lakcím, Sz.ig.sz., Idõpont, Aláírás:

.............






