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folytatás: 
 
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, 
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170) 
 
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (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) 
 
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 &#8222;elavultnak&#8221; 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 &#8222;mellekvesekerges&#8221; szót kell beírni, 
ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.) 
Verőce, 2008. június 30. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő 
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.  
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folytatás: 
 
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-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és 
cukorfelhasználás alakul ki. (167) 
 



3./ A különböző strasszhatások 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 ha hosszabb 
ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:  
 
5./ Idővel 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 nyákahártyák 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 fő tünetként: 
 
15./ Magas vérnyomás. (169) 
 
16./ Szívelváltozások. (169) 
 
17./ Veseelváltozások. (169) 
 
18./ Izomgyengeség. (169) 
 
19./ Fokozott nátriumvisszatartés 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 fejlődési torzulásait is okozza 
(pszeudohermafroditizmus): 
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Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei 
 
NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG 



NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS 
(&#8222;FIZIOLÓGIÁS&#8221;) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ 
&#8222;ÉTKEZÉSI SÓREFORM&#8221; A FŐ OKA 
 
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) &#8222;Technika a biológiában 8&#8221; 
c. kiadványában, &#8222;A biológia aktuális problémái&#8221; főcím alatt található 
&#8222;A mellékvesekéreg biológiája&#8221; 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 &#8222;a mellékvesekéreg-
hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk&#8221; 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) 
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KI A ZSIDÓK ALATTOMOS ELMEBETEG ALJAS ÜGYNÖKE? 
 
Nemrég aljasnak nevezett és elmebetegnek tüntetett fel a Nádori Szövetség vezetője majd 
lezsidózott a Magyar Világ lap az alábbi méréstani szakvéleményem miatt. Ennek ellenére 
fenntartom és megismétlem azt:  
 
A korábban Magyar Világ, újabban Világ Magyarsága lap a Nádori Szövetség nevű szervezet 
orgánuma. Rozgics Mária főszerkesztő és Kovács József, akik a lap egészsógügyi tanácsait 
írják, a fiziológiásnál sokkal kevesebb konyhasó, s a fiziológiásnál sokkal több kálium 
fogyasztására bíztatják a magyarokat. A gyógyhatású desztillált vízet ivás helyett pedig a 
vizeletet ivást, s mérgező anyagok ivását ajánlják, 
pl. a maró hatású hidrogénperoxidot és a házilag tisztított benzint, stb. Akkkor is, ha igazuk 
van a  
népi gyógyászattól átvett gyógymódokban, vagy az influenza oltással 
közveszélyokozásban,mindenkit óvatosságra intek az egészségügyi tanácsaikat illetően az 
alábbiakat elködösítésük miatt:  
 
A legtöbb betegség elszaporodásának az a kiváltó oka, hogy a konyhasót hiányosan 
pótoltatják, s a káliumot túladagoltatják, s hogy nem desztillált víz ivására beszélnek rá, 
miközben elködösítik az O.Z.A. Hanish által helyesen leírt gyógyító orvosi desztilláltvíz kúrát 
(lásd: www.aquanet.fw.hu). Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, akadémiai doktor 
fiziológiás nátrium-, kálium-, klór- és víz- pótlást ajánlását (lásd: google, 
http://matratelevizio/home) éppúgy semmibe veszik, elhallgatják, mint az 1950-ben Nobel-
díjjal elismert három mellékvesekéreg kutatóét, akik a következőket mérésekkel 
megállapították a kevesebb konyhasót vagy több káliumot fogyasztás embert és állatot is 



megbetegítő, általánosan életrövidítő hatását. (Lásd: www.aquanet.fw.hu, Kód: 
NepirtoNahianyKtobbletTunetei ). 

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.06.21 12:58)  

"okostojás" A kulturáltság magáért beszél! 
 
Javaslom, hogy Ön Kovács József, csak egye nyugodtan a hidrogén-peroxidot bármilyen 
mennyiségben! 
 
A többieknek csak 1 kis eszmefuttatás: 
Melyik a veszélyesebb? 
- Ha elfogyasztunk olyat, ami ártalmas az egészségünkre 
vagy 
- Ha NEM fogyasztunk olyat ami LEHET, hogy talán segítene 
 
 
Megjegyzés: 
Ami a cikkben a hidrogén-peroxidról le van írva az igaz a kénsavra is! 
Hajrá, hígítva cseppekben lehet inni azt is... 
 
A vegyipari veszélyességi adatlapjával meg felesleges is foglalkozni. 

 

Budapest 

(kovács József, 2010.06.09 23:48)  

ha a hidrogén-peroxidhoz hozzászólók ismernék a biokémiát, akkor a leírtak miatt, 
ordítanának a sületlenségüktől. a hazugságot könnyű felismerni, de a féligazságok sokkal 
veszélyesebbek, mert a hozzá nem értőket igen könnyen félretudják vezetni velük.Ha érdekel 
az igazság, olvasd el A hidrogén-peroxid az eltitkolt gyógyszer c. könyvet, a Libriben kapható, 
meg a püski-massziban. Gondolkodj - okostojás!  

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.04.04 17:18)  

Ez a mondat mégegyszer mert gép elrontotta: 
Keressetek rá az interneten a hidrogénperoxid vegyipari veszélyességi adatlapjára. CAS-
szám: 7722-84-1, EINECS-szám: 231-765-0  

 

gondolkozzunk 

(Miklósi István, 2010.04.04 17:15)  



A hidrogénperoxid PH-ja 1,7 - 3,4 ami azt jelenti, hogy erőssen savas. (A 7-es PH a 
semleges, alatta savas, fölötte lúgos a kémiai vegyhatás.) Az emberi testben a ph-nak 7,38 - 
7,42 -nek kell lennie, szóval az emberi test enyhén lúgos. (Kérdezzétek meg bármelyik orvos 
meg fogja ezt erősíteni!) 
 
 
Szóval ennyire savas dolgot belsőleg alkalmazni, életveszélyesnek tartom!!!!! 
 
Még kis mennyiségben is valószínűleg egészségtelen. A mai embereknek a legnagyobb 
problémája pont az elsavasodás, tehát éppenhogy nem további savasító dolgokra van 
szükség, hanem inkább lkúgosítóakra, mint pl a szódabikarbóna. A szódabikarbóna 
NaHCO3. PH-ja 8,3, így az elsavasodás nagyon jó ellenszere. (Nem véletlen, hogy a régi 
öregek szinte rendszeresen fogyasztották.)  
Teljesen természetes anyag, az emberi vérben is megtalálható. A vérben 142 mmol/l Na+ 
van, míg HCO3- -ból 27 mmol/l. 
 
Keressetek rá az interneten a hidrogénperoxid vegyipari veszélyességi adatlapjára. 
CAS&#8211;szám: 7722-84-1, EINECS&#8211;szám: 231-765-0 
 
Csak egy rövid idézet a hidrogénperoxid veszélyességi adatlapjáról: 
Lenyelve: A gyomor-bél traktusban marásos sérülés alakul ki, életveszélyes perforáció 
(átfúródás) veszélyével is számolni kell. Rendkívüli esetben a Gyomor felfúvódása is 
bekövetkezhet. 
 
Szóval én biztos, hogy semmilyen formában nem fogyasztanék hidrogénperoxidot!  

 

Cegléd 

(Szabó Éva , 2009.11.20 18:17)  

Köszi szépen,megtaláltam már akkor. Rájöttem,ahogy tovább böngésztem és mire 
meghalgattam és még tovább keresgélek,döbbenetes,hogy mik történnek az ember háta 
mögött.  

 

Videok 

(>Zoli<, 2009.11.20 15:34)  

Kedves Évi! 
 
Háromrészes video van amit érdemes megnézni ott ahol írja ajánlott oldal. 
 
http://neoltsal.blog.hu/2009/10/28/breaking_interju_jane_burgermeister_rel_video  

 

Cegléd 

(Szabó Éva, 2009.11.20 14:40)  

Hol a videó? 


