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 CSECSEMŐGYILKOS WHO?                   

Orbán Viktor miniszterelnök segítésére, közérdekű bejelentésként hozzá benyújtva.
Kárelhárítás a Ptk. 484-487. § alapján: Csak 0,3 a csecsemőtápszerek Na:K aránya 
a fiziológiás 30 helyett, és „jól ellenőrzöttnek” hazudják a vezetékes vizet, amelyből  
(átlagosan) kb. 8 naponként vesznek településenként 1-1 ellenőrző vízmintát!!!!!  

I.

  TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT közérdekű közleménye(i):
1./ Társaságunk szakértői tanulmányozták az élelmiszer láncok által étkezési  

célra  árusított  sók  feliratait,  és  azokból,  valamint  mérési  információk  alapján  is  
megállapítottuk, hogy az élelmiszerüzletekben vásárolható étkezési sók MSZ jelzéssel  
is  40% kálisót  tartalmaztak,  tehát  közveszélyesen  mérgezők.  Az  étkezési  célú  sók  
összetételét kötelezően előíró MSZ-01-10007-82. magyar szabvány szerint mindegyik  
étkezési célú sóban tilos a kálisó! Sajnos az erről tájékoztatott hatóságok mindegyike  
megengedhetőnek nyilvánította az étkezési sóban lévő kálisó mennyiség csomagolás 
feliraton nem jelzését és/vagy előnyösnek feltüntetését, a szabványsértéssel tudatosan 
egészségveszélyeztetést. Újabban pedig megtiltották a gyógyszertáraknak, az egyetlen 
hazai  bolthálózatnak,  amelyen keresztül  még hozzá lehetett  jutni  a  kálisóval  nem 
mérgezett,  étkezési  célra  biztonságosan  alkalmas  tiszta  NaCl  konyhasóhoz,  hogy  
recept nélkül árusítsák a magyar lakosság részére ezt, a sószabvány követelményeit is  
túlteljesítő, azaz étkezési célra legalkalmasabb „patikai tisztaságú” NaCl konyhasót! 

Az élettani mérések, többek között Nobel díjas mellékvesekéreg kutatók mérései  
alapján*, biztos,  hogy szájon át bejuttatva is életrövidítő és ivartalanító hatású a  
fiziológiás  szükségletet  meghaladó  mennyiségű  túl  gyorsan  felszívódott  kálium,  
ráadásul  magas  vérnyomás  betegséget  is  előidéz,  csakúgy,  mint  a  fiziológiásnál  
kisebb mennyiségben pótolt konyhasó. A „Fekete Angyal” és más kórházi ápolók is  
kálisóval  gyilkoltak.  Az  USA-ban  kivégzéskor  kb.  4  gramm káliumot  tartalmazó 
oldat infúzióval bejuttatásával állítják le az elítéltek szívét, Szívműtétnél is kálisóval  
állítják le a szívet, de a műtét után újra indítják, a kálium mérgezést megszüntetve.  
Átlagosan, egy egészséges felnőttnek, az általa 1 nap folyamán átlagosan elveszített  
kálium optimális (fiziológiás) mértékű pótláshoz csupán kb. 0,4 gramm káliumra van 
szüksége. A gyógyszertári számítógép pl. azt írja a  KÁLIUM-R tablettához tartozó 
veszélyfelhívásában figyelmeztetésként,  hogy  1 gramm vagy több kálium  8 óránál 
gyorsabban, 24 órán belül a szájon át bejuttatása esetén EKG-s és vérszérum kálium 
szint ellenőrző mérés kell, mert kálium túladagolás veszélyeztetheti a szívműködést. A  
kálium túladagoláshoz nem lehet hozzászokni. Káliumvesztő beteg vese alakul ki, s  
egyéb betegségek, pl.  Addison-kór, szív- és keringési betegségek, magasvérnyomás,  
nemi eltorzulások, bőrbetegségek, ideg- és elmebetegségek, mozgásszervi betegségek,  
allergia, rák. Ezek rövidítik az életet és akadályozzák az egészséges utódok létrejöttét.
*  Megjegyzés:  a  NOBEL-díjasok ezen  mérési  eredményei  az  előző  email-
könyveimben, s a www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon is megtalálhatók!

http://www.aquanet.fw.hu/
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Az étkezésnél nem veszélyes, hanem optimális mértékű a „túl soknak” elhitetett napi  
15-25 gramm konyhasó pótlás, a sportolóknál és fizikai munkát végzőknél, és infúzió  
esetében is ez az optimális. Legyengült embereknek és gyermekeknél is ezért adnak be 
9 gramm konyhasót minden liter fiziológiás infúziós (Ringer vagy Salsola) oldattal. A 
gyermekeknél is az NaCl : KCl = 30 arány az optimális, ők is ilyen infúziót kapnak. A 
magzatot  tápláló  vérszérum,  de  a  magzatvíz  is  ebben  az  arányban  tartalmazza,  
juttatja be a szervezetbe ezeket az anyagokat, és az élő óceánok, tengerek vizében is  
hasonló (Na : K = 27) ezen anyagok aránya. Minden sejtet elpusztít, ha a körülötte  
lévő  víztérben  nagymértékben  csökken  az  Na  és/vagy  jelentősen  megnő  a  K  
mennyisége. Nyilvánvaló hiba, hogy újabban a felnőttek étkezésénél az Na : K = 1 
arányt,  a  csecsemő-  és  gyermektápszereknél  pedig  az  Na  :  K  = 0,3  (!!!)  arányt  
kényszerítik ránk, AMI MEGBETEGÍT MINKET ÉS LERÖVIDÍTI AZ ÉLETÜNKET!

Az  alábbiakban  bemutatjuk  az  étkezési  sók  minőségére  vonatkozó  kötelező  
szabványt, a szabványsértő „étkezési sók” hiányos és hamis feliratait, és a patikai  
tisztaságú NaCl csomagfeliratait és minőségi bizonylatait is. A sószabvány előírásai  
és a minőségi bizonylatok adatai összehasonlításából is be lehet látni, hogy a mai 
Magyarországon csak a patikai minőségű konyhasóval tudunk veszélytelenül sózni. 

*A fiziológiás (élettanilag optimális) sózást, a helyes Na, K, Cl és Víz pótlás 
arányait  és  dózisait  lásd  a  legilletékesebb  szakértő,  Dr.  Papp  Lajos  szívsebész  
professzor akadémiai nagydoktor mellékelt nyilatkozatában.

2./  Mindezek  alapján  ezúton  tájékoztatjuk  a  t.  Magyar  Lakosságot  az  
egészségvédő (fiziológiás) sózás patikai tisztaságú konyhasóval biztosítása feltétlen 
szükségességéről,  és  többféle  programot  dolgoztunk  ki  az  ellenőrzött  tisztaságú 
patikai minőségű NaCl általunk is beszerzésére és megbízható módon szétosztására.

Verőce, 2011. június 30.
(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc

okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
www.aquanet.fw.h, +36 20 2181408

Utóirat: 

Nemrég felkeresett egy zsidó kántor képző MAZSIHISZ iskolás fiú az édesanyjával,  
hogy  elmondják,  ők  már  külön boltban,  ott  kimérve  vásárolhatják  a  biztonságos,  
tiszta  NaCl (kóser)  konyhasót.  Mutattak  egy lila  fényű LED-es  lámpát  is,  amivel  
otthon is tudják ellenőrizni, hogy a vásárolt konyhasóban nincs mérgező kálisó. 

Kérjük  olyan  megbízható  magyarok  jelentkezését,  akik  a  környezetükben  élőket  
felvilágosítanák a „sóproblémákról” és segítenének, hogy biztosíthassuk részükre is  
a patikai tisztaságú egészséges sót, valamint a kálisót kimutató LED-es lámpát. 

http://www.aquanet.fw.h/
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II.

VALAMENNYI ÉTKEZÉSI SÓRA KÖTELEZŐEN
ÉRVÉNYES A MAGYAR SZABVÁNY

1.
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III.
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IV.

SZABVÁNYSÉRTŐ EGÉSZSÉG VESZÉLYEZTETŐ SÓK

1.

A gyógyszertárak által az étkezési NaCl pótlására árusított REDI SÓ tájékoztató feliratai:
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2.

A 40% kálisót is tartalmazó Horváth Rozi emblémás, a Sara Lee és Salinen cég által is forgalmazott 
étkezési só, amelyen a kálisót valamennyi étkezési célú sóban tiltó MSZ-01-10007-82. szabványnak 
mindenben megfelelőségre utaló „MSZ jelzés” van, a fogyasztók összezavarására, megtévesztésére:
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3.

A Salinen cég által forgalmazott két étkezési só, az egyik feliratán helyes, a másik feliratán hamis a 
kálisó mentességet kötelezően előíró Magyar Szabványra (MSZ-01-10007-82.) hivatkozás:
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4.

Az élő óceánok és tengerek vizében Na : K = 30 ezen anyagok természetes aránya, nem pedig 1, 
ahogy azt a szabványt is durván sértő alábbi „tengeri só” hamis felirataival elhitetni igyekeznek!
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5.

Az alábbi Compack Douwe Egberts só is durván sérti a magyar szabványt. Hamis feliratai a  kálisó 
vese- és vérmérgező, keringésrontó, ivartalanító stb. hatásai ellenkezőjét hitetik el:
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6.

„SEJT-SÓ”

A sejtekben kb. 50-szer több a kálium, mint a vérben. Emiatt veszteségük esetén nem a sejt , hanem 
a vérszérum nátrium : kálium = 30 aránya szerint kell pótolni ezeket az anyagokat, nem pedig a 

„Sejt só” feliratai szerint, amellyel az ellenkezőjét igyekeznek bemagyarázni a vevők 
megtévesztésére.  



14. oldal

7.

A szájfelmaró hatású, rossz ízű kálisó mérgező hatása észrevételét erős fűszerek hozzákeverésével 
megakadályozó „gyógyszerészeti találmány”, a VIVEGA doboz feliratai és hamis reklám szövegei:
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ÉTKEZÉSRE IS ALKALMAS TISZTA KONYHASÓ NaCl

1.
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2.

A nagytisztaságú NaCl-hoz tartozó vegyszerbolti műbizonylat:
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VI.

1.
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2.
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3.
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4.
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VII.

NaCl gyógyszersókról készült műbizonylatok

1.
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3.
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VIII.

KÓSER KONYHASÓ NaCl

1.

 
1.
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2.
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IX.

HOZZÁ HAMISÍTOTTÁK A BIBLIÁT A „KONYHASÓRÓL LESZOKTATÁSHOZ”?
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X.

MINDENKIT MEGMÉRGEZETT A KLINIKAI KÍSÉRLETBEN A 99%-OS KÁLISÓ „REDI SÓ”

Fürstné dr.Kólyi Erzsébet – Tejfalussy András, 1997. január
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XIII.
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XIV.

A hiányos feliratú étkezési sók tényleges összetételéről kért listát a mai napig sem küldték meg!
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XV.

A Ringer és Salsola stb. infúziós oldatokban soha sem csapvíz van, hanem nagy tisztaságú 
desztillált víz. A méregmentes, vírusmentes tiszta desztillált víz ivóvízként is a legjobb.

A zsidók fő törvénykönyve (a Talmud) szerint a NaCl-dal sózott kenyeret evés (Baba kamma 93. b. 
lap) és a mellette ivott tiszta desztillált víz (Taanith, 10 a. lap) kigyógyít a legtöbb betegségből!

8.

NEM VÉLETLEN, HOGY A TISZTA KONYHASÓ MELLETT, TISZTA DESZTILLÁLT VÍZ IS 
VAN A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS OLDATOKBAN IS:


