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MAGYARORSZÁG LEIGÁZÁSI 100 ÉVES
TERVET HAJT VÉGRE A KORMÁNY ? 

A HÍDFŐ Baráti  Köre (Fabó László,  22 Hancock Street,  San
Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából::

Russischen  Invaliden  (1910  dec.  30,  285.  szám).  Ebben
jelent  meg az  Alliance  Israelitée  felhívása,  amelyet  a  magyar
lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII.
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek!  Hittestvérek!  Az  egész  földkerekségen  nincs
egyetlen  darab  föld  sem,  amelyet  könnyebben  leigázhatnánk,
mint  Galíciát  és  Magyarországot.  E  két  országnak
mindenképpen a  miénknek kell  lennie,  mert  számunkra  ott  a
legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok
minden  erőtökkel  azon,  hogy  mindkét  országot  teljesen
birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt
elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent,
amit  ott  a  keresztények  birtokolnak,  teljesen  a  kezetekbe
vegyetek.  Ha  erre  nem  volna  elegendő  anyagi  eszközötök,  a
párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok
váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy
a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok
kezéből  kiragadjátok  és  hogy  azok  kizárólag  zsidó  kézre
kerüljenek.  Az  egész  világ  tőkései  erre  a  célra  nagy  összeget
áldoznak s egyesülnek, hogy ezt  a célt  a legrövidebb idő alatt
elérhessétek.”
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Kivégezték a mérgező kálium használat ellen fellépő tudósokat 
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A mérgező kálium sokszorosára fokozza az aszálykárt, ami vészesen 
eladósítja a mezőgazdasági termelőket, a termőföldek tulajdonosait:
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IVARTALANÍTNAK A MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL! 

Új Szó, 1988. IX. 16. 
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Megjegyzés:  A 90  mg/kg  a  talajnak  a  vízben  oldódó  káliumtartalma. Ez  nem a  „talajnak  a
káliumtartalma”. A hazai talajok összes káliumtartalma sokkal, nagyságrenddel több mint a 90
mg/kg! Általában 1 és 6% között van! Ebből automatikusan (ingyen is) pótlódik a növények által
felvett vízoldott kálium! Vagyis automatikusan helyreáll az optimális 90mg/kg vízoldható kálium
tartalom! Felesleges és káros a talajok vízoldható kálium tartalmát káliumműtrágyákkal növelés!
Bp. 2017. 11. 13. Tejfalussy András
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A mérgező kálium Nobel díjasok által (1950 előtt!) bemért fajirtó hatásai:

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 stresszhatások 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  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
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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 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 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 vérszérum 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 fenti idézett publikáció teljes szövege is megtalálható a HIHETŐMAGAZIN, www.aquanet.fw.hu
honlapon!  
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MÁR EGY VAGY 2 GRAMM KÁLIUM IS MÉRGEZŐ, HA GYORSAN JUT BE A VÉRBE:
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A mérgező káliummal előidézett népfogyatkozás
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    2002. augusztus 7.
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Magyarországon már 1998 óta szervezik az izraeli mintájú kibucgazdálkodást: 
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Egy  miniszter  is  felbiztatta  a  külföldieket  a  magyar  termőterületek
tulajdonjogának zsebszerződési csalással megszerzésére:

 
 

 

A védett területeket állami tulajdonba veszik és később eladják a külföldieknek?

 

A Magyarország elfoglalási „százéves terv” megvalósulása a 100. évben:

A hazai Országgyűlés, 2010-ben, a vörösiszap katasztrófa által okozott zűrzavar idején,
„liberalizálta” az izraeli cégek Magyarországra betelepülését. 

Nemrég engedélyezték ukrán-orosz zsidók vízum nélküli itt tartózkodását is.

Ezek a Magyarországon született,  magyar és/vagy kettős állampolgár gyerekeik nevére
felvásárolhatják – a mérgező káliummal népirtás miatti túlkínálat következtében - olcsó
magyar ingatlanokat.

Megvalósítják, amit Simon Perez izraeli elnök nyilvánosan bejelentett: Izrael felvásárolja
Magyarországot (is).

Az is megvalósul, amivel Pozsgay Imre államminiszter Izraelben (állítólag) egyetértett: a
mintegy 1 millió ukrán-orosz zsidó Magyarországra migrálása.
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Az állam elveszi a gazdátlan ingatlanokat
18,398 millió ingatlannyilvántartási bejegyzés közül közel 10 százalék hibás vagy 
hiányos, így például nem lehet tudni, hogy él-e, vagy hogy ki a valódi tulajdonos – 
közölte Lázár. A rendezetlen tulajdoni viszonyok komoly problémákat okoznak.
A kormány az Országgyűléssel mondatná ki, hogy ha a tulajdonos 115 évnél régebben 
született, és a járási hivatal által közzé tett hirdetmény útján nem sikerül megtalálni az
ingatlan (például egy földterület)  tulajdonosát vagy örökösét, a tulajdonjog egy 
póthagyatéki eljárás keretében visszaszáll az államra. Lázár szerint 400 ezernél is 
több olyan mezőgazdasági földterület van, ahol a tulajdonos nem 
beazonosítható vagy található. A belterületi ingatlanokat osztott tulajdon
esetében felkínálják megvételre a tulajdonostárs(ak)nak.
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https://www.agroinform.hu/szantofold/allami-tulajdonba-kerulhetnek-a-gazdatlan-ingatlanok-
31953-001

Állami tulajdonba kerülhetnek a gazdátlan ingatlanok
Az állam elveheti azokat az ingatlanokat, amelyek tulajdonosaiként az okmányok olyan 
embereket jelölnek meg, akik több mint 115 éve születtek.

A járási hivatalok, ezen esetekben hirdetményben kísérelnék meg a tulajdonos vagy az örökösök 
felkutatását, akiknek lehetőségük lesz póthagyatéki eljárás lefolytatására. Az ingatlanok akkor kerülnek 
az államhoz, ha azokért senki sem jelentkezik. A belterületi ingatlanokat átadnák az 
önkormányzatoknak, az osztatlan közös tulajdon megvételére pedig lehetőséget biztosítanak a 
tulajdonostársaknak – közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki 
Kormányinfón.

Akkor kerül az államhoz,az ingatlan, ha nem jelentkezik érte senki – fotó: Shutterstock

A miniszter kifejtette: az eljárásra azért van szükség, hogy megkönnyítse a belterületi ingatlanok és a 

mezőgazdasági földek hasznosítását. Ismertette: a több mint 18 millió ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésből csaknem 1,9 millió hibás, például hiányos a tulajdonosra vonatkozó bejegyzés. 13 ezer 
olyan tulajdoni lap van, amely szerint a tulajdonos 1896 előtt született.

19/17. 2017-11-15. Kód: elarvultingatlanokrol-171113

https://www.agroinform.hu/szantofold/allami-tulajdonba-kerulhetnek-a-gazdatlan-ingatlanok-31953-001
https://www.agroinform.hu/szantofold/allami-tulajdonba-kerulhetnek-a-gazdatlan-ingatlanok-31953-001


MÁR TÖBB MILLIÓ MAGYAR GYILKOLTAK LE A MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL! 

Elsősorban a mérgező káliummal rövidítik a magyar emberek életét, tudva, hogy a
mérgező káliumtól ivartalanodó magyaroknak nem lesz gyerekük, aki örökölhetné
az ingatlanaikat! Miközben a növények mérgező káliumtartalmát egészség javítónak
hazudják, minden olyan ételkomponenst mérgezőnek tüntetnek fel, amelyik a vérből
segítene gyorsabban eltávolítani a vese- és szívmérgező káliumot, vagyis a desztillált
tiszta ivóvizet, tiszta konyhasót, a savanyító savanyúságokat és az édesítő cukrot! 
A népirtás szervezői és végrehajtói a kálium műtrágyákkal mérgezőre növelt kálium
tartalmú növények  és  az  egyébként  is  sok  káliumot  tartalmazó növények  gyorsan
evésére-ivására kényszerítéssel kb. 80 év alatt tudják végleg kiirtani a magyar népet! 
Mégis bevezették a nátrium-klorid konyhasó kálisóval pótlását is, a  WHO-ra és az
Európai  Unióra is  hivatkozva!  Azóta  az  ivartalanító  és  életrövidítő,  valójában
patkányméreg hatású  kálisót,  az  interneten,  magyar nyelven, „Izrael  állami Star
kosher tanúsítvánnyal”, „BONSALT” (jósó) HAMIS ELNEVEZÉSSEL, „gyógyító
étkezési sóként” szabad árusítaniuk! De pl. a hazai „VIVEGA”-ban is sok a kálisó! 
A  népirtást  koordináló  főügynökök,  akik  a  mérgező  kálium  dózisra rábeszéléssel
foglalkoznak, többnyire csak a mérgező káliumra vonatkozóan hazudnak! Úgy látszik
az a szabály, hogy csak egy lényeges kérdésben hazudjanak, nehogy lebukjanak! Ők,
miután tudományosan bizonyították a hiányos konyhasó pótlás életveszélyességét, a
szükséges, felnőttnél kb. 0,6 gramm/nap káliumpótlás helyett, optimálisnak beszélik
be, hazudják a napi 4,7 grammnál nagyobb, életveszélyes, szívmérgező kálium dózist!
Például a „paleolitozással” népszerűségre szert tett Szendi Gábor is ezt tette, Jakab
Istvánnal a „VivaNatura” internetes televízióban! Előadták a sózás fontosságát, és
utána bebeszélték a mérgező kálium fogyasztást! Bizonyítékként lásd a Jakab István
által Szendivel készített interjút: Sóháború - Szendi Gábor, Jakab István – YouTube!!

Verőce, 2017. 11. 13.    

Jogos védelemként közzétette:

Tejfalussy András Béla Ferenc
oknyomozó kutatómérnök feltaláló
felesküdött magánhonvédő 
(+36 20 218 14 08)

 
HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK! 
HAJRÁ MAGYAROKAT IRTÓ BŰNSZERVEZET!?
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Orbán Viktor <viktor.orban@parlament.hu>;
Az élhető Magyarországért Orbán Viktor mellett!!! 
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Darák Péter <elnok@legfelsőbb.birosag.hu>;
Magyarok Világszövetsége elnök <elnok@mvsz.hu>;
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