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Iratkód: Pataki-Zentai-FB-050404b-090209

FELJELENTÉS, A FÕVÁROSI BÍRÓSÁGI BÛNÖZÉS ELLEN:

1./  Dr.  Pataki  Árpád bíró  19.P.630.798/2003/3.  hamis  ítéletrõl  lásd  a  2/1.(kód:  Valentinyi  ügyvéd) 
mellékletet! 

2./ Dr. Pataki Árpád másik ügyben, egy engem bizonyítottan összeveretõ (váci) bírót, és Göncz Árpád 
(elõzõ)  köztársasági  elnököt,  akik  hamisan  azt  valószínûsítették,  hogy  egy  jogerõs  ítélet  régóta 
bolondnak nyilvánít, a legkevésbé sem jogsértõknek hazudta! (19.P.27.069/2003/15.). Mind a két fenti 
ügyben semmibevette a konkrét bizonyítékokat.

3./ A 19.P.27.069/2003/15. perbeli veretés és rágalmazás amiatt történt, mert a méréseink kiderítették, 
hogy a nem kóser étkezésû magyarok fõleg a vírusszennyezett ivóvizekkel itatás és a nátrium helyett 
kálium pótoltatás, ezek általi szív- és keringési betegség és rákbetegség okozás miatt halnak ki évente 
kb. ötvenezren! Miután hamisan ítélkezett, rábízták az így népirtó Állam és Országos Egészségügyi 
Pénztár  és  APEH  erre  szolgáló  pénzbehajtásai  (jogtalan  gazdagodása)  elítéltetésére  indított  per 
eldöntését is (19.P.24.113/2006/4.).

4./ Az ezt folytató bíróval ítéltettek a Magyar Gárda perben is. Nem tud, vagy tudatosan nem akar 
igazságosan ítélkezni, mert fizetik a csalását? (19.P.26.453/2007/18.)

5./  Elfogultsági  kifogást  is  bejelentek  be  e  bíró  foglalkoztatása  miatt,  kérve  az  ítéletei  tudatos 
okirathamisítássá nyilvánítását. Miután idõközben egy telefondíj tartozásom törlését igazoló iratnak a 
Bp. II. és III. ker. Bírósági iratok közül eltüntetni próbálásával megkísérelték elárvereztetni a verõcei 
házamat  (!)  (3.V.1124/1999/25.,  17.P.23.340/2006/12.),  a  Fõvárosi  Bíróság  ellen  és  a  hatáskörébe 
tartozó  valamennyi  kerületi  bíróság  ellen  is  ezúton feljelentést  teszek,  azzal  vádolva  õket,  hogy a 
bizonyítékok bíróságról eltüntetési lehetõségeire alapozva hamisan ítélkeznek, vagyis csalnak.

6./  Kérek  ingyenes  segítõ  ügyvédet  a  pótmagánvád  benyújtásához,  miután  az  ügyészségek  is 
bûnsegédkeznek a bírósági bizonyíték semmibevételekben. 

Budapest, 2009. 02. 09.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
gmk végelszámoló, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 
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Totem Talmud
A rákbetegek 98%-ának a meggyógyítását ígérõ „Új Orvoslás” egyáltalában nem új:

Az  interneten  terjedõ,  hitelesnek  látszó  dokumentum  szerint,  az  egyik  zsidó  fõrabbi 
rabbipecséttel is hitelesítette az aláírását azon a nyilatkozaton, amelyben azt állítják,  hogy a 
Talmudra alapozó zsidó fõvezetõ parancsára az orvosok 2 milliárd nemzsidó halálát okozták a 
közelmúltban, a rákbetegségben elhalálozás tudatos elõsegítésével. 

Eszerint  egy zsidó fõrabbi  a nemzetközi  nyilvánosság elõtt  hivatalosan is  beismerte  azt  az 
(általam feltalált új tudományos kalibráló mérések útján is kiderített) orvosok által folytatott 
népirtást,  amit  normahamisítások,  fogalomtorzítások,  kettõs  játékok,  álkutatások, 
álellenõrzések, álstatisztikák nemzetközileg is tudományosan fedeznek. 

Kiderült,  hogy  a  kutatók  mérési  normahamisítása,  pszichológusok,  jogászok  kettõs  játéka, 
kereskedelmi  álellenõrzés  is  fedezték,  hogy  a  rákbetegség  amiatt  végezhetett  2  milliárd 
nemzsidóval néhány évtized alatt, mert egy legfõbb zsidó rabbi elõírta a Talmud alapján, hogy 
az orvosok nem gyógyíthatják a nemzsidókat is a rák ellen 98%-ban hatásos módszerrel? (Ez a 
rákmegelõzõ és gyógyító módszer a Mózes II. 23. 20-33. és Talmud, Taanith, 10 a. lap és Baba 
kamma 93 b. és Aboda zara 28 b. lap.-on az együtt lakó zsidók életvédelmére és a nemzsidók 
kiirtására  együttesen  leírt,  lassanként  népirtási  program,  amely  a  zsidók  részére  a  nagy 
mennyiségû desztillált  ivóvíz ivás és a tiszta konyhasóval fokozottan, fiziológiás mértékben 
élelmiszer sózás és az egészséges növényi élelem fogyasztás, és a veszélyes rovarok kerülése, s  
a  szigorú  kóser  étkezési  tisztaság  elõírásán  alapul,  ill.  elõírja,  hogy  a  nemzsidókat  ezek 
ellenkezõjével mindig éppen csak olyan mértékben irtsák ki, amennyi zsidót éppen be akarnak 
telepíteni a nemzsidóktól népirtás útján rabolt újabb élõhelyekre.)

A rasszista zsidók fenti  általános egészségjavító módszerének megfelelõ, a mérések alapján 
általunk kiderített és Vér Elektrolit Optimum Program (VEOP) -nak elnevezett eljárásunk és az 
ahhoz  szükséges  speciális  ivóvíz-tisztító,  a  frakcionált  ivóvíz  desztillálást  megvalósító 
energiatakarékos  kislétesítmény  (DVÍZBOILER)  is  évek  óta  látható  az  Agroanalízis 
Tudományos Társaságunk www.aquanet.fw.hu honlapján és a www.ujvizforras.fw.hu honlapon, 
javaslom ezek áttanulmányozását!

Budapest, 2009. 02. 07.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 

Email: ujvizforras@freemail.hu, mobil: +36-202181408

(Iratjel: Zsidó Totem)
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Kód: Ujorvoslas-Forabbival-090209

TOTEM TALMUD 

MEGLEPŐ (?) HÍR AZ INTERNETRŐL: “Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte 
a nemzsidók elleni  tudatos,  világméretű tömeggyilkosságot.  A főrabbi megerősíti:  ez 
célirányos, megtervezett, világméretű népirtás!” MENNYI BELŐLE AZ IGAZSÁG?
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Code: OEPnepirtastPenzel090123

AZ ÁLLAMI NORMÁK MEGHAMISÍTÁSÁT MÉRÉSEK BIZONYÍTJÁK 

1./  Eltitkolják,  letagadják,  hogy  az  emberre  veszélyes  mezőgazdasági,  ipari  stb.  vegyületek,  s  a 
szennycsatornák útján a fertõzõ vírusokat tartalmazó emberi  ürülék is,  bejutnak a vezetékes ivóvíz 
készítéshez  használt  folyókba.  Letagadják,  hogy e vírusok átjutnak a  kavics-  és  homokszûrõkön a 
vezetékes ivóvízbe és szétterjesztik a fertõzéseket. Számos vírusfajta, pl. a kalici sem pusztult el az 
ivóvíz-klórozástól! 

2./  Egészségre  veszélyesnek  hazudják  az  energia-újrahasznosító  egyszerû  és  olcsó  otthoni 
vízdesztillálást.  Desztillálással  biztonságosan  kiküszöbölhetők  a   vízbázis-folyókba  bemosódó 
mezõgazdasági  mérgek,  szennycsatornákból  a  vízvezetékekbe  bejutó  háztartási  vegyszerek, 
gyógyszerek  és  ürülékbaktériumok,  ürülékvírusok  is.   A Talmud  szerint  csak  a  zsidók  ihatják  a 
gyógyhatású desztillált vizet, mások nem. 

3./  Tervszerûen fokozzák az aszályos idõjárás (túl  magas környezeti  hõmérséklet  + csapadékhiány) 
kárait,  a  talajok  oldatban  lévõ  káliumtartalmát  mérgezõre  növelõ  káliumvegyületekkel 
(káliumkloriddal, káliumnitráttal stb.) mûtrágyáztatással. A talaj optimális vízoldott kálium tartalma kb. 
90 mg/kg. Ehelyett 200 mg/kg felettit hazudnak optimumnak, s ez utóbbit írják elő labor-adat értékelési 
normaként. A magyarországi termőtalajok 1-6% természetes eredetû káliumot tartalmaznak. Ha pl. 2% 
a  talajban  az  összes  kálium,  akkor  kb.  150.000  kg  természetes  kálium  tartalék  van  egy  1000 
négyzetméteres kert 5 méteres gyökérzónájában! Ebből önmagától pótlódik a növények által kivont 
vízoldott kálium, s automatikusan fennmarad a növények részére optimális (90 mg/kg-os) vízoldott 
káliumtartalom. Hamisan állítják tehát, hogy a kálium pár év alatt kifogyhat, ha nem szóratnak minden 
1000  négyzetméter  termőterületre  három  évenként  öszesen  legalább  30-60  kg  káliumot.  A hamis 
káliumnorma miatt, ha a talajlabor 200 mg/kg-nál kevesebb vízoldott káliumot mér a talajmintákban, 
az agrokémiai  szaktanácsadói  hálózat növelteti  (pl.  az  izraeli  káliumnitrát  műtrágyával)  a vízoldott 
kálium mennyiségét az adott talajban. Az így többszörösére növelt oldott kálium tartalommal előidézik 
a növények,  állatok és emberek súlyos  egészségromlását,  az  önköltség és ezáltal  az élelmiszerárak 
megtöbbszöröződését. Kivéve, ha kóser célra növénytermesztenek! 

4./  Rábeszélik,  rákényszerítik  a  nem kóser  étkezésűeket  (a  kálisóval  mérgezően műtrágyázással  és 
ételízesítéssel)  a  fiziológiás  optimumnál  nagyságrendileg  több,  mérgezõ  mennyiségű  káliumot 
tartalmazó ártalmas ételek és italok fogyasztására! 

5./  Egészségvédőnek,  gyógyhatásúnak  hazudják  a  nem  kóser  étkezésűek  részére  a  fiziológiás 
szükségletnél  sokkal  (nagyságrenddel)  kevesebb  konyhasót  tartalmazó,  vagyis  egészségkárosítóan 
konyhasóhiányos ételeket és italokat. A szervezet által izzadással stb. elveszített konyhasónak csak a 
sós ízét pótoltatják (a káliumsókkal)! 

 Ezektől az állatok is kipusztultak! Nobel díjat kaptak (1950) érte, akik kimutatták.

Verőce, 2009. 01. 23.          Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.aquanet.fw.hu
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Iratjel: MozesII23-20-33hulla%-090127

A nem kóser ivóvíz és -élelmiszer 0,5-10%-os véletlenszerûen fertõzõsége, mérgezõsége oka:

A Mózes  II.  23.  20-33-ban  elõírt  fokozatos  zsidó  népirtási  módszerrel  ingatlanrablást  szervezõk 
tervszerûen  éppen  annyi  bennszülöttet  akarnak  kipusztítani  az  elfoglalni  kívánt  területekrõl,  mint 
amennyi az ingatlanokat elfoglalni és mûködtetni képes, erre vállalkozó betelepítettek létszáma. Ezért 
csak a nem kóser étkezésûek meghatározott %-át nem engedik tiszta ivóvízhez és tiszta konyhasóhoz 
jutni,  csak  ennyit  itatnak  növény  védõszerekkel  és  egyéb  vegyszerekkel  mérgezett,  vírusfertõzött 
vezetékes  vízzel,  csak  ennyit  etetnek  a  természetes  (fiziológiás)  szükségletükhöz  képest  kb.  egy 
nagyságrenddel kevesebb nátriumot pótló, s kb. egy nagyságrenddel megnövelt káliumtartalmú, s ezek 
miatt  -  Nobel-díjasok (1950) kísérleteibõl is  ismerten -  életrövidítõ  és ivartalanító  hatású ételekkel 
és/vagy italokkal. A káliumtartalom növelést a mûtrágyákhoz és ételekhez, italokhoz adagolt mérgezõ 
káliumvegyületekkel (kálisó, timsó stb.) valósítják meg.

Ezt amerikai, európai uniós stb. és hazai szintekrõl a tudományos akadémiák vezetõi fedezik, kivéve 
Kínát és az Iszlám országokat. Azáltal fedezik, hogy eltüntetik vagy felfelé hamisítják azokat az állami 
normákat  (határérték  számokat),  amelyekkel  való  összehasonlítással  értékelik  az  azzal  megbízott 
szakértõk a vízminták, a talajminták, az ételminták, italminták és a vérminták laboratóriumi mérési  
adatait,  az  érintett  élõlények  szempontjából  kevésnek,  jónak  vagy  soknak,  vagyis  egészségre 
veszélyesen  kevésnek,  egészség  szempontjából  megfelelõnek,  egészséget  veszélyeztetõen  soknak. 
Igyekeznek  minél  kevesebb  nyomot  hagyni  az  utókorra,  például  egyre  több  hazai  vérvizsgálati 
jegyzõkönyvbõl hiányzik a nátriummérési és káliummérési adat stb. 

Világszerte már eddig is több milliárd ember életét rövidítették le a mások országaikat elfoglalni akarók 
ezzel  az  egyszerû és  szinte  nyom nélküli  zsidó  népirtási,  rablógyilkossági  módszerrel  és  az ebben 
közremûködõ magyar kormány pl. felmarkolhatja a lerövidített életû bennszülöttek nyugdíjbefizetéseit. 
Ez 50 ezer magyar (kb. ennyivel fogyunk évente) átlagosan 20 évvel való életrövidülése esetén, évi kb. 
1000.000.000.000  Ft,  azaz  egyezermilliárd  forint,  tõzsdei  és/vagy  nemzeti  banki  manipulációkkal 
magánzsebekbe is juttatható zsidó népirtási profit. Így tehát nem csoda, ha az orvosok, kórházi ápolók, 
természetgyógyászok hada is bûnsegédkezik az állami normák meghamisításával legalizált népirtási 
üzletben? Például ha egy kórház jelenti, hogy meghalt egy 60 év körüli ember (pl. az idõegység alatt túl 
sok káliumot bejuttató infúzió miatt), megjelenik állami haszonként kb. 20 millió forint az Országos 
Egészségügyi  Pénztárnál.  Ha  10%-ot  kap  az  orvos-továbbképzésen ajánlott  kórházi  kálium-
túladagolással  (lásd  1.  melléklet)  gyilkoltató  fõorvos,  az  2  millió  Ft,  ha  a  10%-át  továbbadja  a 
szívleállító kálium bevitelt elvégzõ ápolónak (Fekete Angyalnak), az 200.000 Ft. Az állami maffiának 
18.000.000 Ft tizennyolc millió forint marad. Mindez abból is valószínû, hogy legutóbb is kihagyták a 
kormánytortából  (a  kormány  bevételeit  és  kiadásait  szemléltetõ  diagramból,  lásd  2.  melléklet),  a 
népfogyás  miatt  megszûnt  nyugdíj-kifizetési  kötelezettségük  összegét  (megtakarítás  =  bevétel).  A 
tudatos állami normahamisításról lásd az óriásfájlként csatolt Üzenõ Lap c. 17. email könyvemet (3.  
melléklet)!

A szóhasználatokat  is  hozzáigazították a  sózási  csaláshoz,  pl.  a  reklámokban a sós  ízt  tüntetik  fel 
elõnyösnek  feltüntetni,  a  megfelelõ  (fiziológiás)  konyhasó  pótlás  helyett,  lásd  az  4.  mellékletet,  a 
desztillált tiszta vizet pedig csak a kóser étkezésûek felé tüntetik fel egészségjavítónak, lásd Talmud, 
Taanith. 10 a. lap, a többiek felé tudatosan az ellenkezõjét hazudják, lásd az 5. és 6. mellékletet, és pl. 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat internetes honlapját stb. 

Verõce, 2009. 01. 27.      Tejfalussy András dipl. mérnök (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)
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Iratkód: OEP-Bunteto-Pataki-090128

A 19.P.24.113/2006/4. végzésre ráírt válasz, külön is megküldve a gatterl@fovaros.birosag.hu email 
címre! Kérem, a t. Bíróságot, hogy azt szíveskedjenek kinyomtatni a megfelelõ példányszámban, majd 
visszapostázni  a  mellékleteket  is  visszaigazoló  iktatott  másolatát  a  részemre!  A 
tejfalussy.andras@gmail.com és ujvizforras]freemail.hu címeime kérem küldeni!

Tisztelt Bíróság! 

Kiterjesztem jelen keresetet a Fõvárosi Bíróságra is, a MAZSIHISZ részére engedett faji uszító tan, 
Talmud tanítás miatt, mivel az fajirtási bûnsegédkezés. 

Fenntartom a Magyar  Gárda perben bejelentett  elfogultsági  kifogásomat  a  Fõvárosi  Bíróság és  dr. 
Pataki Árpád bíró, valamint a Fõvárosi Ítélõtábla ellen a jelen ügyre vonatkozóan is, miután a két ügy a  
jelen per tárgya alapján kapcsolódik egymáshoz.

Kérem a végzés kijavítását, ugyanis nem pontos az alperes megnevezése és azt sem lehet tudni, hogy 
melyik az a kereset, amirõl szó van. Kérem az adott kereset hiteles iktatott másolata megküldését, és az 
ügyhöz kirendelt segítõ ügyvédet kérek, aki átteszi az alapvetõen bûnügyet magánvádra.

Alább  ismertetem  a  feljelentõ  iratot.  Mellékelem  a  bizonyítás  elrendelését  megalapozó  új 
dokumentációt: Kód: MozesII23-20-33hulla%-090127oep.

Bírósági büntetõfeljelentés a 19.P.24.113/2006/4. fõvárosi bírósági, polgári perként iktatott kereset elé, 
a Be. 55. és 212. §-okra hivatkozva: 

Hazánkból  évente  kipusztul  kb.  50.000 (ötvenezer)  magyar  a  nyugdíjkorhatár  körül.  Kb.  20 évvel 
hamarabb,  mint  ameddig  élhettek  volna.  Ez  évi  1000.000.000.000  Ft  (ezermilliárd  forint) 
nyugdíjfizetési kötelezettségétõl mentesíti (?!) az állami nyugdíjbiztosítót.  Ez az, amivel alapvetõen 
sértik az emberi jogainkat és létérdekeinket!

A magyar férfiak fele már nem él el a nyugdíjig! Az életrövidítõk ettõl a 2.500.000 (kettõ és fél) millió  
magyartól 500 x 1000.000.000.000 Ft-ot (ötszázszor ezermilliárd forintot)  tudnak ellopni.  Fõként a 
nem kóser ételekhez és italokhoz mérgezõen túladagolt káliumvegyületekkel, a konyhasóval sózásuk- 
és  fertõzésektõl,  mérgektõl  mentes  ivóvízhez  jutásuk  akadályozásával  gyilkolják  õket.  Ez  tehát  a 
kormányok  (OEP  és  APEH  által  realizált)  népirtáson  alapuló,  titkos  maffiavételt  képezõ  állami 
megtakarítása,  amit  tõzsdézési  csalások,  el  nem  végzett  vagy  többszörösen  túlfizetett  munkákra, 
kevéssé  használható  termékek  túlzott  áron  felvásárlására,  álpályázatokra  elpazarolt  külföldi  hitelek 
törlesztésére  felhasználás  stb.  módszerekkel  magánvagyonokká  alakítanak  át,  azaz  jogszerûnek 
feltüntetett módokon lopnak el. Ugyanis ez a megszûnt kifizetési állami kötelezettség nem szerepel az 
állami bevételek között, pedig a megszûnt kifizetési kötelezettség = bevétel!

Verõce, 2009. 01. 28.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ, 

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk 
végelszámoló, felperesi pertársaság képv.

2621 Verõce, Lugosi u. 71.
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Iratkód: Uj_orvostudomány_VEOP_090204

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!
 
Véleményem szerint a V.E.O.P. a nem zsidók elől eltitkolt rákellenes tényleges gyógymód, vagyis az 
infúziós fiziológiás Ringer oldat szerinti étkezési konyhasó pótlás és káliumpótlás a Dr. O.Z.A. Hanish 
által leírt desztilláltvíz-kúrával és a  méregmentes élelmiszerekkel, vegetáriánizmussal kombinálva. A 
káliumot túladagoló és a konyhasó pótlást megakadályozó Gerzson terápia pedig ennek a hasonló, de 
mérgező változata. (Kétféle Gerzson terápia van!) Lásd. www.aquanet.fw.hu.

 A Mózes II. 23., 25-26-ban, és a Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap és Aboda zara 28 b. 
lap által (együttesen) leírt orvoslásról, annak a nemzsidók, pl.  általam is felismeréséről van szó, ezért  
(a cionizálás, vagyis a nem zsidók másként megfékezni nem tudott leleplező kutatásai egy zsidó rabbi 
által is támogatni és ezúton befolyásolni kezdése zsidó módszerének megfelelően) a német módszert 
először is átnevezték Új orvoslásnak. De az is cionizálásra utal, hogy csak azt emelik ki, hogy a kezelés 
az idegműködés  befolyásolásán alapul,  pedig  a  konyhasó,  a  kálium és  a  víztisztaság  nem csak az 
idegműködés meghatározója, hanem valamennyi sejtmembrán alapműködését alapvetően befolyásoló 
hatású  a  pótlása.  A helytelen  pótlása  betegít,  életrövidít,  meddővé  tesz,  a  helyes  pótlása  gyógyít, 
hosszabb életet és jó szaporodó képességet biztosít, 

Megjósolható, hogy eleinte gyógyulni fognak a nemzsidók is. Később azonban, ha már meglesz a kellő 
meggyógyult nemzsidó, (mint  üzleti referencia), megkezdődhet az álgyógyítás az új elnevezések alatt. 

Verőce, 2009. 02. 04.
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TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!
 
Véleményem  szerint  a  V.E.O.P.  a  nem  zsidók  elől  eltitkolt  rákellenes  tényleges 
gyógymód, vagyis az infúziós fiziológiás Ringer oldat szerinti étkezési konyhasó pótlás 
és káliumpótlás a Dr. O.Z.A. Hanish által leírt desztilláltvíz-kúrával és a méregmentes 
élelmiszerekkel, vegetáriánizmussal kombinálva. A káliumot túladagoló és a konyhasó 
pótlást  megakadályozó Gerzson  terápia  pedig  ennek a  hasonló,  de  mérgező 
változata. (Kétféle Gerzson terápia van!) Lásd. www.aquanet.fw.hu.

 A Mózes II. 23., 25-26-ban, és a Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap és 
Aboda zara 28 b. lap által (együttesen) leírt orvoslásról, annak a nemzsidók, pl. általam 
is felismeréséről van szó, ezért (a cionizálás, vagyis a nem zsidók másként megfékezni 
nem tudott leleplező kutatásai egy zsidó rabbi által is támogatni és ezúton befolyásolni 
kezdése zsidó módszerének megfelelően) a német  módszert  először is átnevezték Új 
orvoslásnak.  De az is  cionizálásra  utal,  hogy csak azt  emelik ki,  hogy a  kezelés az 
idegműködés befolyásolásán alapul, pedig a konyhasó, a kálium és a víztisztaság nem 
csak az idegműködés meghatározója, hanem valamennyi sejtmembrán alapműködését 
alapvetően  befolyásoló  hatású  a  pótlása.  A  helytelen  pótlása  betegít,  életrövidít, 
meddővé tesz,  a  helyes  pótlása  gyógyít,  hosszabb  életet  és  jó  szaporodó képességet 
biztosít. 

Megjósolható, hogy eleinte gyógyulni fognak a nemzsidók is. Később azonban, ha már 
meglesz  a  kellő  meggyógyult  nemzsidó,  (mint  üzleti  referencia),  megkezdődhet  az 
álgyógyítás az új elnevezések alatt. 

Verőce, 2009. 02. 04.
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Code: TerroristaMozesII-23-20-33

SZENT BIBLIA  (Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)
Mózes II. könyve 23. rész:
Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az útban és bevigyen téged 
arra a helyre, amelyet elkészítettem.
21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, mert nem szenvedi 
el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, amit mondok: akkor 
ellensége lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khivveusok, 
perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az õ cselekedeteik szerint; 
hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és 
eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy és 
minden ellenségedet elfutamítom elõtted.
28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust.
29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne 
sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod a földet.
31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a 
folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a lakosait és kiûzöd azokat elõled.
31. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az õ 

                  isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”

A  VALAMENNYI  MÁS  NEMZET  TÖRVÉNYEIT  MAGUKRA  NEM  KÖTELEZÕNEK  TEKINTÕ  
TALMUDISTA  ZSIDÓK,  A  TALMUDOT  IZRAEL  TÖRVÉNYKÖNYVEKÉNT  ALKALMAZZÁK.  
RÉSZÜKRE A TALMUD ÍRJA ELÕ, AZ MAGYARÁZZA EL A FENTI MÓZESI, ÉLETTÉR RABLÁSI  
CÉLÚ,  NÉPIRTÁSI  SOFTWARE  OLCSÓ,  EGYSZERÛ,  HATÁSOS,  NEM  KÖNNYEN  TETTEN  
ÉRHETÕ, KONKRÉT ALKALMAZÁSI MÓDJAIT IS.  NÉHÁNY JELLEMZÕ RÉSZLET A RASSZISTA 
ZSIDÓ TANBÓL,  LUZSÉNSZKY ALFONZ A TALMUD MAGYARUL CÍMÛ FORDÍTÁSA ALAPJÁN.  
TUDNI  KELL,  HOGY  AZ  ÓSZÖVETSÉGET  CSAK  A  TALMUD  ALAPJÁN  LEHET  HELYESEN  
ÉRTELMEZNI!

54 b. lap. A nemzsidók javai hasonlók a pusztához, s olyanok, mint egy gazdátlan jószág, és mindenki, 
aki elõször birtokába veszi, megszerzi azokat. (Ugyanez áll a Chosen hammispat 156, 5. és 271. 4. 
alatt.) 

73 b. lap. Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg, embert ölt, vagy (azzal a szándékkal), 
hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendõ. (Ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján. ) ......
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10 a. lap. Legelõször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. ...... Izrael országa esõvizet iszik, 
az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik elõször és azután az egész világ, hasonlókép egy 
olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhetõ részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja. 

93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a 
betegség szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elûzi egy sóskenyér s rá egy korsó víz. (Ugyanez 
áll a Baba m. 107 b. alatt is.)

A nemzsidókat, akik bálványozást ûznek és az apró barmok pásztorait nem szabad ugyan egyenest 
megölni, de nem is szabad õket menteni, hogy ha életveszélyben vannak. Például, ha valaki közülök 
vízbe esik, nem szabad még fizetségért sem kimenteni. Nem szabad õket halálos betegségükbôl még 
fizetségért sem kigyógyítani. (...)  pl. ha egyikük egy kútba esik, amelyben létra van, akkor el kell venni 
a létrát, valami  ürüggyel, hogy  mindjárt visszahozzuk.  158. (Lásd Aboda zara 26.b.)

Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg embert ölt meg, vagy azzal a szándékkal, hogy 
nemzsidót öl  meg, zsidót ölt meg: nem büntetendõ 79 a.  lap.  (ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján) 
Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, barbár 
tanaik  különböznek,  mégis  valamennyien  bálványimádók  ...  Így  velük  úgy  kell  bánni,  mint  a 
bálványozókkal szokás....így tanítja ezt a Talmud. 44,8 (Misna-Tora, Aboda zara.I. 3-hoz.

13 b. lap. Így tanultuk (Sanhedrin 57 a.): a gojokat és az apróbarmok pásztorait, a rablókat, valamint a 
gojokat az ember a verembõl ne húzza föl, hogyha szorongatásban (életveszélyben) vannak, hanem 
meg  kell  õket  semmisíteni,  meg  kell  Õket  ölni  és  kézzel  (erõszakkal)  a  verembe  taszítani,  hogy 
meghaljanak. (60. old.)

A legjobb orvos a pokolba való s a legjobb mészáros Amalek barátja, s a gojok legjobbikát öld meg. 
82.a.lap (Ugyanez áll a Jeruzsálemi Kiddusin 40 b. Sophrim XV.10, Abora zara 26 b. Tosephothban, 
továbbá Majmonides. Jad Chasaka 49.b lapján, Jozmael rabbi: Mechitah 11.a lapján.) (36.old.)

Hogyha kétséges, hogy a beteg életben marad-e vagy meghal, akkor  nem szabad õt egy nemzsidó 
orvossal gyógyíttatni; ha azonban biztos, hogy meg kell halnia, akkor szabad õt attól gyógyíttatni.  27.b 
lap.

A nemzetek (gojim) mésszé fognak égettetni*. És Jehuda rabbi mondá: Éppúgy, mint a mész; miként a 
mésznek nincs más rendeltetése, mint hogy elégessék, épp úgy a világ népeinek sincs más sorsuk, mint 
az elégetés.  35 b. lap.

• *  Megjegyzés: Raba kirablása során, Dávid a zsidó népirtáshoz gázkamraként és elevenen  
megégetésre mészkemencét alkalmaztatott. Ószövetség, Sámuel II. könyve 12. rész, 31.

A HAZAI ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT  a  Mózes II. 23. 20-33-ban  
előírt TERVEZETT NÉPIRTÁSI ARÁNYBAN TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK, HOGY A NEMZSIDÓK  
TISZTA  IVÓVÍZHEZ  ÉS  TISZTA  (NaCl)  KONYHASÓVAL  MEGFELELÕ  (FIZIOLÓGIÁS)  
MÉRTÉKBEN SÓZOTT ÉLELEMHEZ JUSSANAK. A konyhasó hiányzó ízét általában az ugyancsak  
kristályos és hasonló színû, de mérgezõ hatású kálium sókkal, pl. kálisóval (KCl) pótolják. A VIVEGA  
is, a legújabb népirtási találmány: a benne lévő 40% kálisó mérgezőségét jelző igen rossz ízének az  
elnyomására, erõs ízû fûszerekkel összekevert,  a magyar szabványt (MSZ-01-10007-82.) alapjaiban  
sértõ, engedélyezett, támogatott, mérgezõ sókeverék.
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(Kód: NobelDijNepirtoModszerre)

NOBEL DÍJAS NÉPIRTÓK?    
                

A fiziológiás  nátrium-  és  káliumpótlás  eredeti  helyes  dóziselőírásai  dietetikus-  és 
epidemiológiai statisztikus csalók által megváltoztatásán alapuló népirtás bizonyítása:

1950-ben Nobel díjat kaptak a mellékvesekutatók, akik hosszú idejű, több nemzedéken át folytatott 
ember- és állatkísérletek útján, korszerű mérések sorozatával bebizonyították, hogy az emberekre és az 
állatokra  is  ivartalanító  és  életrövidítő  hatású,  ha  hosszú  ideig  lecsökkentik  az  élelmiszereiknek  a 
konyhasó tartalmát a  fiziológiás szükségletük ötödére vagy az alá és/vagy, ha hosszú ideig megnövelik 
az  élelmiszereik  átlagos  káliumtartalmát  a  fiziológiás  szükségletük  ötszörösére  vagy  annál  is 
nagyobbra.  Kiderítették,  hogy  sokszorosára  növelhető  az  így  táplálkozók  fertőzésekre  való 
fogékonysága.  A  hiányos  náétriumpótlás  és  a  kálmtúladagolás  megszünteti  a  stressz  elleni 
védekezőképességüket, s a fertőzési- és egyéb környezeti streszhatások fokozottan károsítják őket.

Ezt  az ivartalanítási  és  életrövidítési  módszert  úgy alkalmazzák,  hogy a konyhasó helyett  árusított 
kálisóval  és  a  kálisó  műtrágyaként  használatával  is  megnövelik  az  élelmiszerek  káliumtartalmát  a 
korábbi,  természetes káliumtartalom többszörösére.  Hogy tudják mégis elhitetni az emberekkel azt, 
hogy ezeknek az ellenkezője igaz? A mérések nem megfelelő ideig végeztetésével csapják be őket:

Egyrészt kihasználják azt, hogy a honyhasó-pótlás hirtelen csökkentése csökkenti a víz mennyiségét a 
keringő vérben, s az emiatt kevesebb vérfolyadéknak kisebb a nyomása. Másrészt kihasználják azt, 
hogy a konyhasó-pótlás hirtelen növelése növeli a víz mennyiségét a keringő vérben, s az emiatt több 
vérfolyadéknak nagyobb a nyomása.  Ennek alapján az emberek elhiszik,  hogy a magas vérnyomás 
ellenszere a konyhasó pótlás csökkentése. Elhallgatják előlük, hogy ezek a jelenségek csak időlegesek, 
s hosszabb idő alatt a konyhasó hiányában lecsökkenő víztartalma következtében a vér besűrűsödik és 
emiatt a keringés csak magasabb vérnyomással lesz biztosítható, tehát magasabb lesz a vérnyomás. 
Emellett becsapják őket azzal is,  hogy a káliumbevitel  növelése csökkenti a vérnyomást. A kálium 
bevitel növelés a vérnyomást eleinte valóban csökkenti, de csak azzal, hogy mérgezi a szívidegeket, 
vagyis csökkenti  a vérnyomást  fenntartó szív szívműködését.  A fenti  hibás mérésekre alapozva,  az 
oksági összefüggést ellenkezőre hamisító epidemiológiai csalást folytatnak. 

Magyarországon orvosi vonalon a nátriumhiányos és káliumtúladagoló étrendre áttérést elsősorban Dr. 
Rigó  János  akadémikus,  Dietetikai  Intézeti  volt  igazgató,  dr.  Bíró  György  az  OÉTI  (Országos 
Élelmezés  Tudományi  Intézet)  volt  igazgatója,  Dr.  Kellermayer  Miklós,  a  Pécsi  Orvostudományi 
Egyetem ny. professzora,  és köreik szervezik.  Mezőgazdasági téren a magyar talajok vízben oldott 
káliumtartalma növelésével növelik mérgezőre az élelmiszernövények káliumtartalmát. Elsősorban Dr. 
Láng  István,  az  MTA (Magyar  Tudományos  Akadémia)  volt  főtitkára,  és  Dr.  Stefanovics  Pál,  a 
Gödöllői Agrártudmányi Egyetem volt talajtani tanszékvezető professzora, és ezek körei szervezik.     

Nevezettek az étkezési 1 : 1 = Na : K arányt (ami a hullák Na : K aránya), élettanilag kedvezőbbnek,  
fiziológiásabbnak  hazudják  a  30  :  1  =  NaCl  :  KCl  fiziológiás  pótlásnál,  amely a  élő  ember  vére 
Na/K/Cl /víz optimális arányai szerinti, s megfelel a szív számára legjobb fiziológiás infúziós (Ringer) 
oldat komponens arányainak. Eközben az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) 
azzal akadályozza a tiszta ivóvíz ivást, hogy a konyhasó hiányos, de kálium-túladagoló étkezés jobbnak 
hazudásával  általuk  előidézett  vérelektrolit  zavart  a  teljesen  tiszta  ivóvíz  ásványianyag-hiánya 
következményének hazudják.  Az ÁNTSZ honlapja  szerint  a  tiszta  (frakcionáltan  desztillált)  ivóvíz 
helyett  a  növényvédőszerekkel,  vírusokkal,  arzénnel  a  határérték  többszörösén  túl  szennyezett,  de 
konyhasóhiányos  vezetékes  stb.  ivóvizeket  ajánlatos  inni.   A hibás  méréseikkel  fedezett  határérték 
meghamisításaik bizonyítását lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon!
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Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

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)

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)

www.tejfalussy.com



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”):

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 
„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! 
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A Ringer oldatban,  nagytisztaságú desztillált  vízben (99%) a vér  a 30 :  1  nátrium : 
kálium  arányának  megfelelő  mennyiségben  van  a  nátrium  és  a  kálium.  A 
tömeggyilkosságot azáltal valósítják meg, hogy az optimális arányt 1 : 1-nek hazudják 
Ha  ez  kiderül,  akkor  félrevezető  címekkel  hiteltelenített  publikációk  ismertetik  a 
népirtási  eredményeket,  és  álgyógyítási  javaslatokkal  lefedik a néppusztulás alapvető 
okait, vagyis a tiszta (desztilált) ivóvíz ivás akadályozását és a meghamisított nátrium és 
kálium optimum norma étkezési és infúziós alkalmaztatását. Népirtási üzlet az egész?

www.tejfalussy.com



A több mint napi 15 liter tiszta desztillált vizet elfogyasztás hiányos konyhasó pótlás mellett ún. 
“vízmérgezési” veszélyt idézhet elő. Ez a veszély valamennyi víznél fennáll, ha nem pótolják az 
élelmiszerekkel  vagy  infúzióval  a  konyhasót.  A talmudi,  mózesi  népirtási  módszerhez  az  is 
hozzátartozik, hogy az ivóvizek konyhasó hiányosságát előnynek hazudják, lásd pl. az ún. Dd víz 
feliratait,  és/vagy a tiszta desztillált  ivóvíz ivásnál  szennyező anyagok fogyasztását ajánlják a 
szükséges fiziológiás konyhasó pótlás helyett, mint pl. a fenti desztilláltvíz felhasználás ismertetési 
szövegben.  Miután a  talmudisták tudják a Talmudból, hogy a desztillált víz mellé a szokásosnál 
több konyhasót (sós kenyeret) kell fogyasztani, ő rájuk hatástalan a félrevezető  tartalmú gyilkoló 
hatású fenti orvosi (állami népegészségügyi és tisztiorvosi szogálati) hamisan kioktató felirat .....

www.tejfalussy.com



www.tejfalussy.com


