
Hozzászólások megtekintése a régi honlapról 

 

Itt találtam  

(Edit , 2011.03.28 15:42)  

Az imént kimaradt: 
 
http://w3.mkk.szie.hu/~fulop/Res/Food/E5h.htm  

 

Ezt most találtam(segítek kidobni) 

(Edit , 2011.03.28 15:39)  

E535 Sodium ferrocyanide Ártalmas hatása nem ismert  
E536 Potassium ferrocyanide Alacsony toxicitású  
 
Azért vicces, hogy egy cyanid-nak olyat leírnak, hogy ártalmas hatása nem ismert?...  

 

Adrienn-nek 

(Eszter, 2011.03.27 16:38)  

Előbb nézz utána,hogy mi is a csomósodást gátló anyag neve,aztán kérdés nélkül dobd ki!  

 

So 

(Adrienn, 2011.03.27 13:22)  

Alpesi kősó Kotányi 
........................................... 
 
Kálium jodiddal 
csomósodás gátlóval E535 E536 
 
Dobjam ki___???  
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6. folytatás 
 
 
6/5. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415 



 
Epidemiológiai felmérés 
SZÁRAZFÖLDI NÖVÉNYEKBEN SOK A KÁLIUM, S ALIG VAN NÁTRIUM. 
„EPIDEMIOLÓGIAI FELMÉRÉSÜNK” SZERINT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
ELNÖKSÉGE HATÁRÉRTÉKEZÉSI CSALÁSAI IDÉZTÉK ELŐ A HAZAI MAGYAR 
LAKOSSÁG 1960 ÓTA TÖBBSZÖRÖSÉRE FOKOZÓDOTT MEDDŐSÉGÉT, 
IVARTALANODÁSÁT, ELRÁKOSODÁSÁT, NYUGDÍJ-KORHATÁR ELŐTTI VESE-, SZÍV- 
ÉS ÉRRENDSZERI-, STB. OKOKBÓL ELHALÁLOZÁSÁT, KIPUSZTULÁSÁT, A KÁLISÓ 
MŰTRÁGYA ÉS A KÁLISÓVAL ÍZESÍTETT ÉLELEM ÚTJÁN. A KÓRHÁZAKBAN IS 
SZABADON GYILKOLTAK KÁLISÓVAL, DE MA SEM ENGEDIK MÉREGKÉNT KEZELNI 
(NYILVÁNTARTANI) A KÁLISÓT. PÉLDÁUL A NEMRÉG MAJDNEM FELMENTETT 
GYILKOS ÁPOLÓNŐ, AZ ÚN. „FEKETE ANGYAL” IS ANNYI KÁLIUMOS GYILKOSSÁGOT 
KÖVETHETETT EL AMENNYIT CSAK AKART, MAJD ANNYIT TAGADHATOTT LE 
AMENNYIT CSAK AKART, MIVEL MÉRÉSSEL LEHETETLEN KIMUTATNI, HA KÁLIUM 
TÚLADAGOLÁS OKOZTA A HALÁLT. Az egészséges ember szívét is megállítja, ha 
megnövelik a vérelektrolit kálium koncentrációját a normális kétszeresére. A fűszeres 
kálisóval (VIVEGÁ-val) való „ételízesítés” is észrevehetően rontja a szívműködést (2). 
Jelenleg Európai Unió is ezt a hibás sózási gyakorlatot folytatja, még a „bioélelmiszereknél” 
is. 
 
Közveszélyelhárítás 
A Ptk. 484-487. § alapján az egészségügyi miniszter helyett is fellépünk ezúton, a súlyos 
egészségi károkat okozó Állami Népegészségügyi Szolgálati hamis állásfoglalások és azokat 
az Egészségügyi Minisztériumból évtizedek óta szervezők, fedezők, s pl. a World Bank 
„Szívbarát projectje” keretében szívműködést rontó kálisóval mérgezett étkezési sót etetők 
ellen. A Béres Rt. boltjában forgalmazott VIVEGA 40% kálisót tartalmaz, s a fogyasztókat 
azzal is kábítják, hogy a forgalmazását az Egészségügyi Minisztérium és valamennyi más 
állami egészségügyi szervezet is lelkesen támogatja, s ez sajnos nyilvánvalóan igaz. 
 
6/6. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415 
 
EZEK A ZSIDÓ BŰNSZERVEZETI BŰNÖZÉST FOLYTATÓ FAJIRTÓ TÖMEGGYILKOS 
ORV(OS)OK TUDATOSAN SZEMBEHAZUDJÁK, LETAGADJÁK A TÉNYT, HOGY 
LEGYENGÜLT EMBERNEK, A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS RINGER OLDATTAL, 24 ÓRA 
ALATT, 4 LITER DESZTILLÁLT VÍZZEL, NAPI 36 GRAMM KONYHASÓT, DE CSAK 1,2 
GRAMM KÁLISÓT JUTTATNAK BE A VÉRÉBE, TEHÁT AZT, HOGY AZ ERŐSEN IZZADÓ 
SPORTOLÓKNÁL, MUNKÁSOKNÁL ÉS A NEM IZZADÓ GYENGE EMBEREKNÉL IS 
ENNYI, AZONOS AZ ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS ÉS GYÓGYHATÁSÚ VÍZ-, Na-, K- ÉS 
Chlorid-DÓZIS! 
 
Ez jár ma a (nem kóser étrendű) hazai lakosságnak az adóként behajtott tb- és nyugdíjjárulék 
fizetései ellenében, az EURÓPAI UNIÓ (Brüsszel), s a WORLD BANK jóváhagyásával.  
 
Az idézett bizonyítékokat lásd a www.aquanet.fw.hu honlapunkon! 
 
Budapesten, 2002. április 15-én.  
 
 
 
Tejfalussy András okl. vill. mérnök 
/mint néhai dr. Kovács Pál felkért szakértője/ 
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG pjt elnök 
1036 Budapest, Lajos u. 115. Tel./fax: 361 250-6064 
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5. folytatás 
 
6/4. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415 
 
...A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomba hozott sók 
káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A fokozott káliumbevitel pedig felboríthatja a 
szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékot, ezáltal 
méregtelenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, 
ritmuszavart kelt". ...Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem 
reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél csökken a vérnyomás, a másik felénél 
emelkedik..." 
 
Azt is megírta, hogy ez kimutathatóan megnövelte az elhalálozást és elősegítette a szív- és 
keringési-, stb. betegségek, s pl. a magas vérnyomás kialakulását, s megnövelte a koleszterin 
szintet is (a konyhasó bevitel korlátozása). Ennek ellenére a cikket olvasó lakosság képtelen 
a leírtakat felfogni, mivel a cikk címe komolytalan, s a cím fölé írt magyarázat ellentétes a cikk 
értelmével: „A sónak manapság rossz lett az imázsa. Az orvosok és egészségvédők óva 
intenek: aki túl sok sót fogyaszt, megrövidíti az életét. Rossz hírnevét a só annak köszönheti, 
hogy megemeli a vérnyomást, csökkenti a várható élettartamot”. Továbbá a cikket egy 
értelem zavaró szöveg vezeti be: „A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet 
ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só”. Ez utóbbi a ténylegesen szükséges napi 9-
18 gramm só tizede, huszada csak! Sőt, az erősen izzadóknál, pl. a sportolóknál 20-25 
gramm konyhasó pótlás is szükséges lehet (a sportorvos szerint) naponta! Már a Biblia is 
előírta a fizikai munkát végző barmok konyhasóval etetését. (Ézsaiás, 30. 24. A zsidó fajirtást 
fedező álkereszt(y)én papság vezetői ugyanitt újabban „tiszta takarmányt” íratnak a nem 
zsidóknak árusított bibliákba, a „sózott takarmány”, „sóval ízesített takarmány” helyett!) Csak 
azoknak merik ajánlani a csökkentett nátrium- és növelt kálium pótlást, akiknél az eredményét 
nem lehet azonnal látni. 
 
A kórházi ágyon fekvőknél és sportolóknál lemérhető lenne a hatás, náluk nem merik a 
konyhasó pótlást csökkenteni, az napi kb. 18 gramm. Másoknak viszont merik ajánlani a napi 
0,5-1 grammos sópótlást, mert nem tudják majd bizonyítani, hogy amiatt gyengültek, lettek 
betege/bbe/k. 
 
Mivel a zsidó törvénykönyv, a Talmud szerint is (lásd 1./ melléklet), 83 betegség okozható a 
sóhiányos (vagy kálisóval pótolt, nem tiszta konyhasóval ízesített) ételekkel (+ a nem 
desztillált ivóvízzel), tehát ha Népszabadság elhallgatná a konkrét bizonyítékait, ezáltal a 
vallási alapon való népirtás (lásd Mózes II. 23., 20-33, V.7:2,22) bűnpártolásának gyanújába 
keverné a vallásos zsidóságot, amit részemről csak elítélni tudnék. 
 
Lépj tovább a dokumentum 6. folytatására!  
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4. folytatás 
4. folytatás 
 
6/3. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415 



 
EBBŐL NYILVÁNVALÓ, HOGY NAPI 4-8 GRAMM NÁTRIUM (9-18 GRAMM KONYHASÓ) 
SEM TÚL SOK. KLINIKAI MÉRÉSEK SZERINT VISZONT, HA A MAX. SZÜKSÉGES NAPI 
0,8 GRAMM KÁLIUM EGY ÓRÁN BELÜL FELSZÍVÓDIK S BEJUT A VÉRBE, AZ IS TÚL 
SOK, MÉRGEZŐ LEHET. EMIATT ÉTKEZÉSENKÉNT MAX. 0,6 GRAMMRA, 24 ÓRA 
ALATT MAX. 2 GRAMMRA CÉLSZERŰ KORLÁTOZNI A KÁLIUMPÓTLÁST. Lásd a 
www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon a ”VÉRELEKTROLIT-OPTIMUM SZERINTI 
TÁPLÁLKOZÁSI PROGRAMOT”. (All rights reserved!) 
 
Igazságtitkolás 
HAZÁNKBAN számos orvos és sok természetgyógyász csodadoktor is azon fáradozik, hogy 
a vérelektrolitot mérgezőre torzító nátriumhiányos és káliumdús étkezésre (és a méretlen 
szennyezettségű vizet ivásra) rábeszélje a lakosságot. Gátolják a kárai leleplezését, nem 
lehet elhitetni az igazságot a néppel. S ha netán valaki mégis megírja az igazat, akkor olyan 
címekkel, bevezető szöveggel „kiegészítik” a cikket, hogy a többség ne érthesse, ne hihessen 
a cikkírónak. Ez történt nemrég is, a Népszabadság A „komisz” só címû cikkénél 
(2002.XI.15.). E cikk (1) megírta az igazat, azt, hogy egy orvos lobby ellenkezőjére 
hamisította a sóval folytatott klinikai kísérletek eredményeit, s hogy „rávette” a nátriumhiányos 
ételek és káliumos sók engedélyezésére az USA kormányát is. .. "Elegendő lenne 0,5-1 
gramm só, ennek többszörösét fogyasztjuk. ... Levis Dahl írta .... Egy másik kísérletben a 
világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt 
hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. a legtöbb sót fogyasztó 
népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 
grammot ettek. ....A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti 
adatokat, de hiába. ....Egy német kritikus "adatmasszírozásnak" hívja ezt a módszert....A 
vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. Az amerikai Science szaklap nemrég 
szemrehányásokat tett a só elleni kampány aktivistáinak. ...Más tanulmányok is megmutatták, 
hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel 
korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. 
 
Lépj tovább a dokumentum 5. folytatására!  
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3. folytatás: 
 
6/2. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415 
 
Minden olyan találmány, ”reformsózás”, ami eltorzítja a vér e legjobb H2O:NaCl:KCl arányát, 
csak árthat valamennyi sejtünknek, szervünknek. Különösen az olyan nátriumhiányos és/vagy 
káliumtöbbletes ételek és italok veszedelmesek, amelyeknél fűszerekkel elnyomják a sós íz 
érzékelésünket. Ilyen például a konyhasó helyett kálisóval „sózó” „VIVEGA”, mely a kálisó 
csípős, kesernyés, kellemetlen ízét fűszerekkel fedi el. Ezúton BECSAPJÁK AZ EMBEREK 
ÍZÉRZÉKELÉSRE ALAPOZOTT MÉREGFELISMERŐ SAJÁT VÉDEKEZŐ RENDSZERÉT. 
A vérelektrolit rontó víz- és sópótlás a károkat közvetlenül azáltal okozza, hogy a sejtfalat, a 
sejtmembránt a vérelektrolit H2O,Na,K,Cl mennyiségei és arányaik közvetlenül vezérlik, mivel 
a sejtfalban nátrium és kálium ionok, az ún."nátrium-kálium pumpa" működik, az irányítja az 
energia- és anyagcserét, információcserét, a sejt környezetével való valamennyi kapcsolatát. 
Csak úgy, csak akkor működhet jól, ha a vérelektrolit víz: konyhasó: kálisó (H2O:NaCl: KCl) 
arányai a tengervízéhez hasonlók (99:0,9:0,03), ha a vérelektrolit NaCl:KCl aránya kb. 30:1. 
 
Minden orvosnak tudnia kell  



Valamennyi orvos tanulta, tehát tudnia kellene azt , hogy az emberi vérveszteség (átmeneti) 
pótlására is alkalmas, a szív számára is legkedvezőbb infúziós "élettani fiziológiás sóoldat" is 
ezt a legjobb víz: konyhasó: kálisó arányt valósítja meg. Ennek, a „Ringer-oldatnak” az ismert, 
alaposan kikísérletezett bevált összetétele: 99% desztilláltvíz + 0,9% konyhasó + 0,03% 
kálisó. 
Ezzel az oldattal a legyengült embernek is 2 liter desztillált vizet és abban feloldva 18 gramm 
konyhasót és 0,6 gramm kálisót adnak be, pótolnak folyamatosan, naponta! 
 
ÉTKEZÉSI VÉRELEKTROLIT-VÉDELEM KELL  
Természetesen az étkezéssel is hasonló arányban kell a vizet, nátriumot és káliumot pótolni, 
de ezen anyagok (vizelettel, széklettel, izzadással) vesztése mértékének a kellő figyelembe 
vételével. Ennek az infúziós pótlásnak az alapján kiszámolható, hogy (erős izzadás nélküli 
esetben) valójában mennyi vízzel mennyi nátriumot, káliumot és klórt a legjobb pótolni. Azt 
kapjuk, hogy az adott elektrolit-elemeknek a pótlására (70 kg testsúlyú embernél, 1x24 órára) 
2 liter teljesen tiszta ivóvíz mellé 4-8 GRAMM NÁTRIUMOT + 0,4-0,8 GRAMM KÁLIUMOT 
KELL, LEGJOBB AZ ÉTELLEL ÉS/VAGY ITALLAL, VAGYIS „SZÁJON ÁT” PÓTOLNI. 
 
Lépj tovább a dokumentum 4. folytatására!  
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A dokumentum 3. folytatása: 
 
 
6/1. oldal, Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415 
 
Nyílt levél, dr. Csehák Judit egészségügyi miniszter részére is:  
 
Tájékoztatás A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLTAL SZERVEZETT 
NÉPIRTÁSRÓL. 
 
Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel gyilkoltatják a nem kóser étrendűeket. 
 
Az infúziós Ringer-oldat „buktatta le” a sóval-népirtás MTA-s szervezőit:  
 
Előszó 
A sejt-szintű életet az áram vezetését biztosító, vízben oldott (elektrolit) sók tették lehetővé. A 
különböző sejtek között is ez az áramvezető oldat tette lehetővé a "szerves kapcsolatot", a 
sejtek egymással összekapcsolódását, s ezúton a növényi és állati szervezetek kifejlődését.  
A tengerből a szárazföldre kitelepedett állatok sejtjeit is egy olyan folyadék veszi körül, 
aminek az ún. „elektrolit”-része, a víz:nátrium:kálium:klór elemeinek aránya hasonló a 
tengervízéhez. 
Tulajdonképpen „A VÉR A SEJTJEINK TENGERE”. Ezt az élettanilag is legmegfelelőbb víz- 
és só-arányt kell biztosítanunk a táplálkozásunk során ahhoz, hogy egészségesek lehessünk. 
 
Mérgező „reform-műtrágyázás és -sózás”. 
Hazánkban a Magyar Tudományos Akadémia megszervezte, hogy a természetes 
többszöröse legyen az élelmiszernövények káliumtartalma, kálisóval műtrágyázással sikerült 
elérniük, 1961-tõl szervezte meg Dr. Láng István MTA főtitkár. 1980 elején pedig az MTA 
Elnöksége sikeresen megszervezte a minisztériumoknál, hogy az ételek és italok 
nátriumtartalmát a korábbinak az egyötöde, egytizede alá csökkentsék, a konyhasó sós ízét 
kálisóval pótoltatva. Mindezekkel a vérelektrolit pótlásnál a nátriumklorid:káliumklorid pótlás 



élettanilag legjobb 30:1-hez arányát több ezer százalékkal eltorzították, kb. 1:1-re. A 
vérelektrolit-sók pótlási arányát azonban csak a nem kóser étrendűeknél tudták tönkretetetni, 
mert a vallásos zsidóság nem enged a bevált biztonságos hagyományos (kóser) ételei és 
italai nátrium és kálium tartalmán változtatni. 
 
Lépj tovább a dokumentum 3. folytatására!  
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1. folytatás: 
 
4/3. oldal, Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei-110326 
 
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 vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  
 
A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”): 
 
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, 
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170) 
 
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. emlõrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170) 
4/4. oldal, Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei-110326 
 
Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, 
miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. 
Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : 



víz arányának megfelelő 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 szívműködés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett 
mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez 
a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.) 
 
Melléklet: Nyílt levél, dr. Csehák Judit egészségügyi miniszter részére is. (Bp., 2002. április 
15., Kód: Komisz-soreformer-MTA-020415, Tárgy: „Tájékoztatás A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA ÁLTAL SZERVEZETT NÉPIRTÁSRÓL. Előre kitervelten, különös 
kegyetlenséggel gyilkoltatják a nem kóser étrendűeket. Az infúziós Ringer-oldat „buktatta le” a 
sóval-népirtás MTA-s szervezőit”.) 
 
* BIBLIAI BIZONYÍTÉK A TALMUDISTÁK ÁLTAL ÉVEZREDEK ÓTA FOLYTATOTT ZSIDÓ 
FAJIRTÁSRA: A helyszerzési célú, tervszerű zsidó fajirtást, melynek során a zsidók a nem 
zsidókat természetes anyagokkal, pl. fertőző vízzel itatással és (pl. kálisóval) mérgezett 
kenyérrel stb. kiirtják azokról a területekről, ahol a zsidók letelepülni akarnak, véletlennek 
látszó, de tudatosan szervezett módon, lásd: Mózes II. könyve, 23. rész, 20-33, V. könyve, 7. 
rész, 2, 22, valamint Talmud Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap alapján.) 
 
Felkérem a Kormányt, hogy térítse meg a Társaságunk által elvégzett fenti zsidó fajirtást 
leleplezés költségeit és kárait, a dr. Simonyi Katalin kirendelt ügyvédnek általam átadott, vele 
közösen elkészített keresetünk bizonyítékai alapulvételével, kötelezve õt arra, hogy adja 
azokat elõ az általam a Fejér Megyei, majd a Nógrád Megyei Bíróságnál és a Legfelsőbb 
Bíróság elnökénél és a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál is kezdeményezett bûnügyi 
nyomozáshoz.  
 
Verõce, 2011 március 26. 
 
Lépj tovább a dokumentum 2. folytatására!  

 

2621 Verőce, Lugosi u. 71. 

(Tejfalussy András, 2011.03.26 19:09)  

4/1. oldal, Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei-110326 
 
Miért bűnsegédkezhet zsidó* fajirtásban az MR1? 
 
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKNEK SEGÍTÉSKÉNT, DR. POLT PÉTER LEGFŐBB 
ÜGYÉSZ RÉSZÉRE (fax: 361 441-4806, 354-5643) és Tájékoztatásul a Fővárosi Bíróság t. 
Cégbírósága részére (fax: 311-1216) 
 
Az Mr1 rádió „180 perc” című műsorában 2011. 03. 25-én 9-10 óra között a magyar 
lakosságnak bebeszélt STOP-SÓ program fajirtó hatását 1950-ben Nobel díjat elnyert kutatók 
állat- és emberkísérletei tudományos mérései is bizonyítják: 
 
NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG 
NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) 
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA: 
 
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. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből 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) 
 
4/2. oldal, Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei-110326 
 
Ezek 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-képzõdés, 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) elsõsorban a vesesejteknél, de 
a verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb 
ideig tart, törvényszerűen 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 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) 
 
Lépj át a dokumentum 1. folytatására! 



 

3tara2@gmail.com 

(Valore, 2011.03.25 19:58)  

Két kérdésem lenne:az egyik, a miskolci sót kiszállítják esetleg 10 kilós mennyiségben is, 
vagy el kell érte menni? Másik: azok a gabonafélék, amelyek a bioboltokban kaphatók( 
tönkölybúza, hajdina, köles, stb )mennyire tiszták? 
Ezek után jó kérdés számomra, hogy egyáltalán mit együnk?....  

 

Miskolc 

(Tajthy Árpád, 2011.03.25 14:30)  

Miskolcon az Állomás utca 2-8 szám alatt található a Lengyel Só Kft. ahol lehet bányából 
kitermelt abszolút természetes sót kapni . Igaz 50 kg/zsák kiszerelésben, de az ára 50Ft/kg. 
Tehát az 2500 Ft/zsák. 
Én eddig gyógyszertárban vettem a sót (ismerőstől) 500Ft/kg-os áron ! :) 
 
http://www.lengyelso.hu/ 

 

miskolc 

(rovás, 2011.03.24 11:04)  

Miskolcon van egy Kft ahol, lehet 50 kg-os kiszerelésben, rendes bányászott sót kapni. Igaz 
kicsit nagyobb a szemcsézete mint a műtrágyának :), de nem tartalmaz káliumot!  

 

Hihetetlen 

(kopasz, 2010.03.09 21:45)  

Disznok. Ha nem szandekos akkor is. Disznok es kesz.  

 

Jogunk van tévedni! 

(okolonia, 2010.03.01 11:35)  

Dr. Lenkei számomra egy hiteles jó szakember volt. 
Tejfalussy András barátomtól tudtam meg, hogy a vitaminkészítményekben található téves, 
illetve nem megfelelő mennyiségű kálisóra felhívta Lenkei figyelmét. 
Miután nem kapott kielégítő magyarázatot, s így felmerülhet a szándékosság kérdése is, 
magam is úgy döntöttem, hogy leállok a vitamin ilyetén való pótlásával. 
Tejfalussy Andrásról mindenki tudhatja( tudják is, nem véletlenül támadják a nehéz 
fegyverekkel), hogy nem a levegőbe beszél. Állításait minden esetben alátámasztja, 
cáfolhatatlan tudományossággal. Nem találnak rajta fogást, nem véletlen, hogy nem álltak 



még ki vele vitára. 
A lejáratás, az elhallgatás, a durva, nemtelen támadások sora, amivel próbálkoznak vele 
szemben. 
Kevés sikerrel. András élj soká, sose fogd be pörös szádat!  

 

gyulayoyo@yahoo.com 

(ygyula, 2010.02.28 16:57)  

Többször írtam, hogy só nélkül nem működik az idegrendszerünk. A mostani káposztában 
miért nincs benne ami kellene, azt egy kadarkás asztalnál elmesélt élménybeszámolóval 
illusztrálom. A bácsi, aki járt Spanyolhonban, meséli, hogy ott akkora az eperbokor, mint 
nálunk a ribizlié, és a szemek öklömnyiek, de fekete foliával takart a föld és a földalatti 
csövekben jut a víz s táplálék a növényekhez komputerrel vezérelve. Na most már érthető 
miért ízesebb a szatmári eper? A káposzta detto. Pedig a káposzta lehetne egyik 
mindentgyógyító növényünk. Szerintem ebben nincs semmi ideológia, csupán a 
nyereségvágy kiélése piaci alapon vezérelt társadalomban. Egyél normálisan termelt 
sárgarépát (murkot), káposztát, almát stb. és nem lesz szükséged bigyókra, még arra a kicsi 
zöldre sem.  

 

Tényleg.... 

(K J, 2010.02.27 18:07)  

 

Régi igazság, hogy azokat a "hiányosságokat" vagy "hibákat" vesszük észre másban, ami 
bennünk van meg. Mit higgyünk tehát valakiről, aki másokat gondolkozásra biztat, úgy 
vélekedvén, hogy azok nem gondolkoznak, vagy nem elég jól, nem olyan jól, mint ő?&#8221; 
 
Ezt te írtad, és nem én. (Pontosabban királyi többesben.) Amennyiben, erre gondoltam volna, 
akkor ezt írtam volna. 
 
De hagyjuk az öncélú előjátékokat; szóval, amint mondtam nincs lehetőségem a kálium 
rejtelmeiről vitát nyitni.  
Annyit azonban megjegyeznék, hogy a szervezetnek még arzénra is szüksége van, tehát, 
lényeges dolog a mérték a napi adag. Ami viszont, több minden esetében vita tárgyát képezi.  
 
Gondolom, még reformátusokkal is előfordulhat, hogy olyan terméket forgalmaznak, amit 
mások károsnak vélnek.  
 
Még egyszer, problémám a végkövetkeztetéssel volt.  
 
Egyébiránt, a Teyfalussy András írása után, én sem vennék az említett termékből, de azért 
továbbra is három szem vitamint fogyasztok az ajánlott egy helyett. 

 

rák 

(Nusi, 2010.02.27 17:17)  



Az tény, hogy ennyi rosszindulatú daganatos / rák / beteg nem volt az elmúlt 10 évben, mint 
most. Ennek is van biztos magyarázata, de véleményem szerint nincsenek véletlenek, 
folyamatosan " mérgezik" a magyart.Itt a só példája, de gondoljunk a PAPRIKÁRA, a 
LISZTre, a külföldről behozott cukor? a tartósítószeres mirelitt áruk, és a különböző "kétes" 
eredetű ismeretlen márkájú élelmiszerek , melyeket folyamatosan forgalmaznak az 
országban!!! 
Én nem zárok ki semmit, jobb az óvatosság.  

 

Tényleg: gondolkozzunk :) 

(Hunicillin, 2010.02.27 17:03)  

Régi igazság, hogy azokat a "hiányosságokat" vagy "hibákat" vesszük észre másban, ami 
bennünk van meg. Mit higgyünk tehát valakiről, aki másokat gondolkozásra biztat, úgy 
vélekedvén, hogy azok nem gondolkoznak, vagy nem elég jól, nem olyan jól, mint ő? 
 
A cikkel Teyfalussy András nem többet és nem kevesebbet akart közölni, hogy a Mo-n folyó 
szervezett létszámcsökkentés (vagy népirtás, ahogy ő írja) egyik formája a Kálisózás. Ha 
Lenkei ebben részt vesz, akkor részt vesz. Ha scientológus, akkor biztosan nem református, 
persze hosszú vita lenne, ha a scientológusok felett egyetértésre akarnánk jutni. 
 
Tény, hogy a magyarok várható élettartama jóval alacsonabb, mint a többi európai országé, 
és tény, hogy a különböző halálos betegségek statisztikájában világelsők a nők és a férfiak is, 
pedig 12 éve még a nők csak harmadikok voltak. 
Meg lehet magyarázni, miért halnak meg a bantu négerek kevésbé gyakran szív és 
érrendszeri halálokokban, de még ha valakit meg is etetnek "tudományos" magyarázatokkal, 
a kálium akkor is igen mérgező azokban az arányokban, ahogy Tejfalussy írta.  

 

Gondolkozzunk... 

(K J, 2010.02.26 17:11)  

Bocsi, de nem értek egyet. 
Igaz, hogy a különböző só, vagy sót helyettesítő vegyületekhez tök kuka vagyok, de egy-két 
dolgot tisztáznunk illene.  
Biztosak lehetünk-e abban, hogy a hivatalos &#8222;vitaminmegvonás&#8221;, vagy a 
nagyobb dózisú vitaminok bevitele a károsabb? 
(Állítólag, egy fej káposztában, ma egy tized alatti a vitamin, és ásványi-anyag tartalom, mint 
100 évvel ezelőtt.) 
Persze, hogy a szcientológia érdeke az emberiség, köztük a számtalan szcientológus 
létszámának &#8222;optimalizálása&#8221;, és nem az éppen regnáló, globalizáló hatalomé.  
Komolyan így gondoljátok? 
Lenkei Gábort egyszer láttam a televízióban, és nagyon olyan érzésem volt, hogy a 
&#8222;hivatal&#8221; teljes súlyával igyekszik őt elnyomni. Na, ilyenkor szoktam kételkedni, 
mármint a &#8222;nagyokkal&#8221; szemben.  
 
Továbbá, tudom, hogy nagyon sok nemzeti érzelmű szcientológus van. Lehet, hogy nem jól 
döntöttek, de ők is kiábrándultak a körülöttünk tobzódó művilágból.  
 
Nem szaporítom a szót, csak annyit kérnék, hogy előbb előítéletek nélkül tájékozódjunk, majd 
csak utána ítélkezzünk.  



 

Egyetértek 

(Guiditta, 2010.02.25 16:29)  

Már régóta gyanús nekem is ez a nagy vitaminfogyasztásra való buzdítás!Azóta nem 
szimpatikus Lenkei Gábor,amióta a szcientológiát propagáló könyvek vannak az üzlete 
kirakatában. 
Egyre inkább semmi nem az,aminek látszik! 
Még mik derülnek vajon ki??  

 

 


