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 Az alábbi a „magyar valóság”, minden egyéb a fajirtásról figyelem elterelő cirkusz:

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

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 idõ alatt elérhessétek.”
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Előzmények:

1. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLTAL ELTÜNTETETT PÁLYÁZAT, MELYNEK
BENYÚJTÁSAKOR HAMIS FELJELENTÉSRE ALAPOZVA ELMEORVOSHOZ HURCOLTAK

 



33./21    Kód: Magyaroknak-180819

2./ 1983-ban, majd 1992-ben is, a nemzetközi szabadalmaim szerinti fóliaházi Gradiens Fitotronos
sokváltozós Antirandom Biomonitoros biológiai hatásvizsgálat, amivel közvetlenül megjelenítettük,
hogy  nemzetközileg  ellenkezőleg  hazudják  a  kálium  műtrágya  hatását,  az  nem  csökkenti  az
aszálykárt és nem javítja a nitrogén műtrágya hasznosulást, hanem éppen fordítva, katasztrofálisra
fokozza az aszálykárt és a káliummal mérgezett növények nem tudják hasznosítani a nitrogén és
foszfor műtrágyát. Továbbá kiderült, hogy Nobel díjat kaptak 1950-ben, akik a sejtközi folyadékban
túladagolt  káliumnak  az  állatokat  és  embereket  is  mérgező,  ivartalanító  hatását  mérésekkel
igazolták, és azt is mérések bizonyították, hogy a káliummal is műtrágyázott legelőn a növényevő
állatok hímjei negyedik nemzedéke nemzőételen lesz. Kínát és az iszlám országokat és Izraelt sem
mérgezik túladagolt káliummal. Ez az oka, hogy az izraeli HAAREC lap szerint 2050-re a nyugati
országokban  nemzőképtelenek  lesznek  a  férfiak,  vagyis  a  negyedik  nemzedék  férfi,  1950-től
számítva,  amikor  felfedezték,  hogy a  műtrágyákhoz  és  vagy élelmiszerekhez  adagolt  kálisóval
előidézett kálium túladagolás nemzőképtelenséget okozó vegyi fegyver, amivel ki lehet irtani a más
országok lakosságát, vagyis el lehet azokat rabolni.

Látványosan mutatja az Antirandom Biomontor, hogy mind a kálisómentes talajban a négy paprika
fajta egyedei túlélte azt az aszályhatást, amitől a kálisóval is műtrágyázott talajban tönkrementek,
kipusztultak.

Lásd melléklet-1: Stressz-tolerancia-antirandom-meres-paprikaval-1983-92+Koestler+

3./ Az állami és tudományos akadémiai vezetők a II. világháború előtt, de még ma is, 
szembehazudják a túladagolt kálium sejtmérgezéssel életrövidítő és ivartalanító biológiai hatását 
bizonyító méréseket és próbálják bolonddá nyilváníttatni és/vagy meggyilkoltatni a káliummal 
mérgezés akadályozóit.

Lásd melléklet-2: Kozigazgatási-bunozes bizonyítekai.hu.

4./ Az államigazgatási és önkormányzati vezetők a növényvédő szerek veszélyes mennyiségeinek a 
vezetékes ivóvízbe bejutását is igyekeznek eltitkolni.

Lásd melléklet-3.   VeroceGrauszmann190811

5./ Szlovákiai akadémiai kutató intézet is kiszivárogtatta, hogy mindent tönkre mérgez a káliummal 
műtrágyáztatás 
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A Pozsonyban megjelenő „Új Szó” lap 1988. XI. 16.-ai cikke, a túladagolt kálium növényt, állatot 
és embert is tönkre mérgező hatásairól, pl. hogy a gazdasági állatok, vagyis az emberek szaporodó 
képességét is veszélyezteti: 

6./ Egyéb „előzmények”: 
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Az optimális étkezési víz-, konyhasó- és kálium dózisokat csak ”kiválasztott iskolákban” tanították:
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A kalibrálási csaláson alapuló népirást elmesélő Népszabadság Magazin cikk (2002. november 15.)

Tehát a patkányméreg kálisót, BONSALT (jó só) hamis elnevezéssel, Izrael állami „Star kosher 
tanúsítvánnyal”, mérési- és statisztikai csalásokra alapozva árusítják, a tiszta konyhasó helyett!
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Mindenkinek ajánlom a méréstani és bűnügyi bizonyítékok gondos tanulmányozását és a talmudista
rablógyilkosok által „Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chips adó” elnevezésekkel ellenünk
folytatott nyilvánvalóan ingatlanszerzés célú tervszerű mérgezés elleni határozott egyéni és együttes
védekezést!

Védekezni csak a Ringer fiziológiás infúziós oldatnál alkalmazott desztillált víz, tiszta konyhasó és 
kálium dózisokat a vérbe jutató étkezéssel lehet. Megbízhatóan tiszta konyhasó a www.tisztaso.hu 
honlapon leírtak szerint szerezhető be. Háztartási ivóvíz desztilláló készülékek is beszerezhetők, ill. 
készíthető, lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/ .

Verőce, 2018. augusztus 19.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök

hatásmérés tudományi szakértő
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
www.tejfalussy.com
+36 20 218 1408     

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/
http://www.tisztaso.hu/
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STRESSZ-TOLERANCIA-ANTIRANDOM-MÉRÉS PAPRIKA JELZŐNÖVÉNNYEL (1983-92)

Káliummal soha sem műtrágyázott talajt tettünk a cserepekbe, hogy jobban lehessen látni a talajnak
a vízben önmagától oldódó kálium tartalma kálium műtrágyával növelésének hatását a növények
stressz- és egyéb stb. hatásokra való védekezési és alkalmazkodó képességére. 

A négy térnegyed cserepeibe négy paprika  fajta  lett  palántázva.  Vízszintes  irányban a  nitrogén
műtrágya dózis hullámzik. Úgy, hogy a függőleges sorokban 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4 a nitrogén műtrágya
dózis. A középső sorokban a legnagyobb, onnan jobbra és balra is, 4, 4, 3, 2, 1, 0, 0 -ra csökken. A
két szélső függőleges sorban 0 a nitrogén dózis (a szegélyhatás kompenzálására, s a négy térnegyed
különböző fajtái jól elkülönítésére, nem tűzdeltünk palántákat a két középső, függőleges sorba.).
Minden egyes vízszintes sorban valamelyik fajta, tűzdelési időpont, kálium dózis és foszfor dózis
kombinálódik.  A  szabadalmaim  szerinti  ANTIRANDOM  mérési  elrendezést  tervező  software
„tükörszimmetrikus”,  egymásra szuperponált  hullámzó hatásokat hozott  létre meg,  a változtatott
hatások biológiai következményei, az összefüggések zavarmentesített közvetlen láthatóvá tételéhez:
 
                                                                  Fajta-1.      Fajta-2.

                                Fajta-3                                                                       Fajta-4.
                      

A bármelyik fóliaházban vagy üvegházban megismételhető mérés világrengető hatású eredménye:.
Közvetlenül látható, hogy a káliummal korábban nem műtrágyázott talajnak a kálium műtrágyával
megnövelt vízoldható kálium tartalma következtében mind a négy paprikafajta látványosan pusztul, 
elveszítette az aszállyal szemben védekezési,és nitrogén és foszfor hasznosítási képességét, vagyis 
– szemben a korábban általánosan elfogadtatott hamis elmélettel – a káliummal műtrágyázás 
nem növeli, hanem akadályozza a nitrogén műtrágya (és foszfor műtrágya) hasznosulását, és –
különösen aszálykor – növény kipusztulást, a gazdaságokat eladósító, országos károkat okoz! 
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A mérést a kutatóintézetünk 9 év múlva megismételte, mert az Egyetem a káliummal műtrágyázás nitrogén
műtrágya hasznosulást okozó hatását ellenkezőleg jelentette (hazudta) a Magyar Tudományos Akadémiának.
A megismételt mérésnél a kálium-klorid mellett az izraeli kálium-nitrát műtrágya hatását is megjelenítettük,
miután egyesek a káliummal műtrágyázás károkozó hatását a kálium-kloridban lévő klórnak tulajdonították,
s a kálium-nitrát műtrágyában egyáltalán nincs klór. Az új Antirandom Biomonitor megjelenítette, hogy az
izraeli  kálium-nitrát  műtrágya  is  hasonló károkat  okoz,  mint  a  kálium-klorid.  A megismételt  mérést,  az
eredmény hamisítás akadályozásához, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium három illetékes
szakértőjével együtt tekintettük meg, s a látottakat együtt értékelve ki, az alábbi jegyzőkönyvben rögzítettük:

Verőce, 2018-06-24.

Tejfalussy /Sydo/ András
ATT kutatóintézet vezető
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Az Izraeli Haarec lap a káliummal műtrágyázó országok férfi lakossága nemzőképtelenségét ígérte 
2050-re. 1950-óta mérgezik őket kálisóval, s ettől a negyedik nemzedék lesz végleg nemzőképtelen.
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EGYÉRTELMŰ KÖZVETLEN BIZONYÍTÉK ARRA, HOGY A SEJTEK KÖRÜLI FOLYADÉK
KÁLIUM TARTALMÁNAK NÖVELÉSÉVEL ELLEHETETLENÍTHETŐ A SEJTMŰKÖDÉS, A
SEJTES ÉLŐLÉNYEK ALKALMAZKODÓ- ÉS STRESSZ ELLENI VÉDEKEZŐ KÉPESSÉGE:

A nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatás vizsgálatok közvetlenül is áthatóvá tették, hogy
kálium műtrágyázás tönkreteszi a növények alkalmazkodó képességét. A mérésben szereplő mind a 
négy paprika növény fajta teljesen elveszítette az alkalmazkodó képességét. Nemcsak a vízhiányra 
és a túlmelegedésre, de a palánta tűzdelési időpontra, a talajba adagolt nitrogén és foszfor műtrágya 
dózisokra is. A mérőtér közepén lévő növények talajához nem adagoltunk kálium műtrágyát, egyik 
paprikafajtánál sem.

                              Növény nélküli, elválasztó sáv

      A felső és alsó 2 - 2 térnegyedben 4 különböző paprikafajta van!

N a nitrogén műtrágya dózisok, K a kálium dózisok, P pedig a foszfor műtrágya dózisok jele!

A kálium műtrágya univerzális mérgező hatását egy fóliaházban létrehozott Antirandom mérőtérrel
közvetlenül megjelenítettük. A káliummal nem műtrágyázott cserepekben mind a négy paprikafajta
túlélte a mesterséges aszályt, mindegyik nitrogén és valamennyi foszfor dózisnál, de a káliummal is
műtrágyázott cserepekben mind a négy paprika fajta erőteljesen pusztult, elveszítve a  foszfor- és a
nitrogén műtrágya dózisokhoz (és palánta tűzdelési időponthoz) alkalmazkodási képességét. A sejt-
körüli tér kálium tartalmát növelés ugyanígy tönkreteszi az állatok és az emberek sejtműködését is. 
Mindenhol ilyen, fóliaházi vagy üvegházi, ANTIRANDOM BIOMONITOROS Multigradiens-
fitotronokat kell felállítani és működtetni, a talajok és talajkezelő anyagok tényleges élettani
hatásai közvetlen láthatóvá tételére, a hatások korrupciós, hamis valószínűsítései kizárásához!
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( Kód: magyarmezsgye-2017.06.IV.evf.6.szam )

NEM KELLENE AUTOMATIZÁLNI A MÉRGEZŐ 
MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZEREZÉST!
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A műholdas helyzetmeghatározás szerepe a precíziós mezőgazdasági 
termelésben

1. rész
Közzétéve: 2017-03-23 Közzétette: Lázár Csilla Kategória: Növénytermesztés // 0 Hozzászólás
Előzmények

A mai értelemben vett  és ismert,  műholdas technológián alapuló rendszer fejlesztését 1972-ben az

USA  Védelmi  Minisztériuma  kezdte  meg.  Ez  az  új  rendszer  a  NAVSTAR  –  GPS  nevet  kapta

(NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System, azaz Globális Helymeghatározó

Rendszer Navigációs Műholdakkal Idő és Távolság Meghatározás alapján). Ma ezt a 24 műholdból álló

rendszert nevezzük általános néven globális helymeghatározó rendszernek (GPS). A 24 műhold közül

21 db mindig aktív és 3 db tartalékként szolgál.

A rendszer teljes kiépítése 1994-re történt meg. A GPS rendszer tehát egy olyan műholdakból álló

hálózat, amelyek műholdak a Föld körül keringenek és jeleket sugároznak. Ezeket a jeleket a GPS

vevők  képesek  fogadni.  Ez  a  fajta  globális  helymeghatározás  igen  jelentős  változásokat  hozott  a

navigáció  és  a  geodézia  területén,  majd  a  későbbiekben  más  területek  is  felismerték  a  rendszer

lehetőségeit, így a mezőgazdaság is hamar bekapcsolódott a felhasználói körbe.

Az  amerikai  rendszer  mellett,  illetve  azzal  párhuzamosan  2014-től  működik  az  orosz  fejlesztésű

GLONASS-rendszer is, amely 29 aktív műholdból áll. A rendszer működési elve nagyon hasonló, de

alapvető különbség, hogy a GPS-rendszer esetében mindegyik műhold azonos frekvencián sugároz

holdanként más-más kódot, míg a GLONASS esetében a kód azonos, viszont a frekvencia minden

műhold esetében más és más.

Harmadikként meg kell még említeni az EU és az Európai Űrügynökség (ESA) által közösen fejlesztett

GALILEO-rendszert. A rendszer a teljes kiépítettsége idejére 30 műholdból fog állni. Ennek várható

ideje  2019.  Fő  különbség  a  GALILEO-rendszer  és  a  másik  két  rendszer  között,  hogy  ez  előbbi

alapvetően nem katonai, hanem polgári célokra készül.

A helyzetmeghatározás és a precíziós mezőgazdaság kapcsolata

A  precíziós  mezőgazdaság  leginkább  úgy  fogható  fel,  mint  egy  térinformatikai  alapokon  nyugvó

mezőgazdasági  döntéstámogatási  rendszer  és  gazdálkodási  forma,  amely  figyelembe  veszi  a

termőhely  térbeli  változatosságát.  Elsődleges  célja  tehát  a  térben  és  időben  megfelelő  művelés

megvalósítása,  ennél  fogva  a  helyzetmeghatározás  pontossága  alapvető  fontosságú  feladat.  A

műholdas  helyzetmeghatározó  rendszerek  megjelenése  előtt  is  lehetőség  volt  a  gépcsoportok

http://magyarmezsgye.hu/category/hirek/novenytermesztes/
http://magyarmezsgye.hu/author/csilla/


helyzetének  meghatározására  más  –  itt  most  nem  részletezendő  –  módszerek  segítségével.  Az

időmérés és a sebesség meghatározási pontatlanságok, valamint a sortávolságok változásai miatt a

precíziós  mezőgazdaság  számára  szükséges  helymeghatározási  pontosság  azonban  ezekkel  a

módszerekkel  még  nem  volt  elérhető.  A  precíziós,  helyspecifikus  mezőgazdasági  termelés

megjelenése a helymeghatározó rendszerek polgári felhasználásával indult útjára. Az így elérhetővé

vált pontos helymeghatározásnak köszönhetően az adatok gyűjtése (pl. terméshozamok, talajadatok,

gyomadatok, stb.), majd az ezt követő feldolgozás után (digitális térképek készítése) meghozhatók a

megfelelő döntések. Így a táblán belül helyspecifikusan, kellő pontossággal elvégezhető a beavatkozás

(pl. tápanyag-kijuttatás, talajlazítás,  növényvédelem, stb.). Ez tehát jóval túlmutat azon, hogy 
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meghatározzuk  az  adott  mezőgazdasági  gép  (pl.  egy  traktor  vagy  munkagép,  esetleg  önjáró

betakarítógép) pozícióját.

A kellően pontos helyzetmeghatározás  segítségével a különböző érzékelőkkel (szenzorokkal) gyűjtött

adatokat  koordinátákhoz  rendeljük,  sőt,  a  szükséges  adatfeldolgozást  követően  visszatérve  az

adatgyűjtés  helyére  a  szükséges  műveletek  is  elvégezhetők.  A  legismertebb  példa  erre  a  néhány

másodpercenként gyűjtött hozamadatok alapján készíthető hozamtérkép, ami a precíziós gazdálkodás

számára  lényegében  az  alapot  jelenti.  Egy  másik  tipikus  felhasználási  lehetőség  a  helyspecifikus

tápanyag-visszapótlás (műtrágyázás), melyet koordinátákhoz rendelt talajminta-vételezés előz meg. A

talajminták elemzéséből, valamint a korábban felvett hozamtérképből megállapítható a tábla tápanyag-

ellátottsága.  A  műtrágya  kijuttatása  ez  alapján  differenciáltan  valósul  meg:  a  gyengébb  tápanyag-

ellátottságú részekre több, a jobban ellátott részekre kevesebb műtrágyát juttatunk ki. Az adatok valós

időben (real-time), vagy utólag is feldolgozhatóak (post processing).

A  műholdas  helymeghatározás  egyik  nagy  előnye  a  korábbi  –  pl.  rádiótechnikán  alapuló  –

módszerekkel  szemben,  hogy lényegesen olcsóbb és  pontosabb megoldást  nyújt.  Nem szükséges

nagy számban adókat letelepíteni, csupán a gépeken elhelyezett vevőkre van szükség. A mérési elv

alapján pedig – elvileg bárhol, ahol legalább 4 műhold jelei foghatók – pontosan meghatározhatjuk a

pozíciónkat. A pontosság több műhold sugárzásának vételével természetesen növelhető.

Korábban ez a pontosság valós idejű (real-time) üzemnél csupán 50–150 méteres volt, mivel katonai

okokból a műholdak jeleit zavarták. Ez a pontosság önmagában még alkalmatlan volt a mezőgazdaság

számára a közvetlen beavatkozásra még tápanyag-visszapótlás vagy növényvédelmi munkák esetén

is,  a  vetésről  nem  is  beszélve.  A  pontosság  növeléséhez  először  földi  rádióállomásokat  kellett



telepíteni,  amelyek  az  ún.  differenciáljelet  szolgáltatják.  A  differenciáljelek  nélkülözhetetlenek  a

megfelelő  pontosság  eléréséhez.  A  ma  használatos  helyzetmeghatározó  rendszer  legfejlettebb  és

legkorszerűbb változata az ún. RTK (Real Time Kinematic – valós idejű kinematikus) rendszer. Ennek

lényege, hogy a helyzetmeghatározó rendszer műholdjai mellett egy valós idejű korrekciós jelet is fog a

vevő (pl. URH adó vagy GSM technológia segítségével), amely lehetővé teszi elméletileg a ±2,5 cm-es

pontosságot is.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy hosszú távon a mezőgazdaságban általánosan ezek a

rendszerek  fognak  leginkább elterjedni.  Ezekkel  a  rendszerekkel  már  a  mechanikus  növényápolás

(sorközművelés),  vetés,  növényvédő  szerek,  illetve  műtrágya  kijuttatása  is  megoldható  a  jelenlegi

manuális  (kézi  irányítású)  pontossággal,  illetve  –  automata  kormányzás  használata  esetén  –  azt

felülmúlva  is.  A  módszer  alkalmazásának  további  előnye,  hogy  a  rendszer  napszaktól  való

függetlenségének köszönhetően bizonyos munkák éjjel is elvégezhetőkké válnak.

A precíziós növénytermesztés számos eleme már jól ismert a hazai mezőgazdasági gyakorlatban is

(gondoljunk  csak  a  hozammérésre,  a  szakaszolható  permetezőgépre  vagy  az  erőgépek  automata

kormányzására),  de  ezen  technológiai  elemek  kombinációjának  megvalósítása  továbbra  is  komoly

beruházásnak számít. A konkrét felhasználási lehetőségekkel a cikk 2. része foglalkozik.
Dr. Kovács Zoltán

okl. mezőgazdasági gépészmérnök
Nyíregyházi Egyetem

Műszaki és Agrártudományi Intézete

MEG KELL TILTANI AZ AUTOMATIZÁLT VEGYSZEREZÉSEK ÉLETTANI HATÁSAI HIÁNYOS KALIBRÁLÁSÁT!
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KÖZIGAZGATÁSI BŰNÖZÉS BIZONYÍTÉKAI  

(Mellékletként csatolva a VeroceGrauszmann190811 iratjelű
kárelhárító közérdekű bejelentéshez)
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EGY MÁSIK ELŐZMÉNY

A kálisóval mérgezéssel és a gyógyhatású tiszta desztillált ivóvíznek és a kellő mennyiségű 
tiszta konyhasónak a fogyasztását akadályozással a magyarokat mószeresen irtás, és a 
magyarokat a Trianoni döntéssel ellehetetlenítés egyik szándék-előzménye: 

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

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  idõ  alatt
elérhessétek.”
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A méréstudományi nemzetközi szabadalmaim szerinti fóliaházi gradiens fitotronban, az Antirandom
Biomonitor közvetlenül is mutatja: a négy fajta paprika növény egyedei túlélték a káliummal sosem
műtrágyázott talajában ugyanazt az aszályt, amitől a káliummal műtrágyázott talajban valamennyi
nitrogén és foszfor műtrágyadózisnál és műtrágya dózis kombinációnál elsatnyultak, kipusztultak:
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Nem csak a patkányméreg kálisó tiszta konyhasó helyett fogyasztására biztatják fel a magyarokat
Az állami és önkormányzati „illetékesek”. Arra is felbiztatják a magyarokat, hogy tiszta desztillált
víz helyett, eltitkolt méreganyagokat tartalmazó csapvizeket igyanak. Mérgezőnek hazudják a tiszta
desztillált ivóvizet és a mellé pótolni optimális konyhasó mennyiséget is. (Miközben minden liter
SALSOL, Salsola és Ringer infúzióval, desztillált vízzel 9 gramm konyhasót is bejuttanak a vérbe!) 
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Korruptak mindazok a minisztériumi, akadémiai és egyetemi tanszéki szakértők is, akik tudatosan
szembehazudják a fenti biológiai hatás mérési bizonyítékokat. Ezek titkolják a túladagolt kálium
növény, állatot, embert pusztító sejtmérgező hatásait. Azt is, hogy a keleti országokban, Kínában és
az iszlám országokban stb. nem műtrágyáztak és nem „ételízesítettek” mérgezően a (sejtmérgező)
káliummal. Eltitkolják, hogy a „keleti férfiak” ezért maradhatnak tovább nemzőképesek. Szemben a
„nyugati férfiakkal”, akiknél teljes nemzőképtelenséget ígér az izraeli Haarec lap. Titkolják, hogy  a
káliummal  műtrágyázott  legelőn  az  állatkísérletekben,  nemzőképtelen  lett  a  hímbirák  negyedik
nemzedéke.  1950-ben  Nobel  díjat  kaptak,  akik  kimutatták:  a  konyhasó  helyett  étkezési  sóként
ajánlott (lásd internet: Bonsalt, Vivega stb.) kálisó szexuálisan is torzító, nemzőképtelenség okozó
hatású.  Kb.  2050-re,  a  káliummal  műtrágyázó és  vagy konyhasó  helyett  kálisóval  „ételízesítő”
országokban a negyedik nemzedék népesség szaporodás képtelenné elnyomorodása várható. Ez a
fokozódó nemzőképtelenség igazi oka. „Sorosék” erre alapozták a keletieket migráltatási üzletüket! 

Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IFA-Statistic.htm, 
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf,
https://www.youtube.com/watch?v=c8ScgsaTD-s.

https://www.youtube.com/watch?v=c8ScgsaTD-s
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IFA-Statistic.htm
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népessegfogyas2014

https://alfahir.hu/uton_vagyunk_magyarorszag_megszunese_fele?honnan=Nemzeti_Hirhalo

2014-BEN

91500 gyermek született, de 126100 fő halt meg. Ez azt jelenti, hogy 
lényegében tavaly ismét eltűnt egy 34600 fős város Magyarországról. A 
terhességmegszakítások száma szinte ugyanezt a mértéket mutatja, egy 
év alatt 32700 gyermeket vetettek el.
 

Az adatok egyébként enyhe javulást mutatnak, a születések 3,2 
százalékkal nőttek, míg a halálozások 0,5 százalékkal csökkentek 2013-
hoz képest. Ez a tendencia ugyanakkor közel sem elegendő a drasztikus 
népességfogyás megállításához, a KSH 2011-es népszámlálásából 
kiinduló továbbvezetett becslése szerint a magyar lakosság száma már 
csak

9 MILLIÓ 849 EZER FŐ.
Nézzük meg, honnan jutottunk idáig (a KSH adatai 1949-től kezdődnek):
 

1949-ben még csak 9 millió 205 ezer volt a lakosság száma, ugyanakkor 
ez gyors növekedésnek indult, mert 190 ezer 398 születésre csupán 105 
ezer 718 halálozás jutott, tehát majdnem kétszeres volt a pozitív 
különbség. Rekordot az 1954-es év jelentett, amikor 223 ezer 347 
gyermek született, és közben csak 106 ezer 670 ember hunyt el.
 

https://alfahir.hu/uton_vagyunk_magyarorszag_megszunese_fele?honnan=Nemzeti_Hirhalo
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Mindez innentől fogva néhol hullámzóan, de jellemzően folyamatos 
romlást mutatott: Egyre kevesebb ember született, és ami érdekes, hogy 
egyre több is halt meg. Fordulópontként 1981-re tekinthetünk, mint az 
első év, amikor a népesség fogyni kezdett, nem növekedni: Igaz, akkor 
volt majdnem a legmagasabb a népességszám is, 10 millió 705 ezer 
fővel. Alább látható a fogyási grafikon:
 

A 0-ás értéknél egyenlítődött ki a születések és a halálozások száma, 
nagyjából 1981 derekán
 

Mindez azt jelenti, hogy 1981 óta, az eltelt 34 évben majdnem 1 millió 
fővel csökkent a magyar lakosság száma, félretéve mind a külföldi 
munkavállalás adatait, mind a belső etnikai arányokat.
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 KÖZÉRDEKŰ KÁRELHÁRÍTÓ ÜGYVITEL                                                       (Kód: VeroceGrauszmann190811)

Nyílt közérdekű bejelentés, Grauszmann György verőcei polgármesterhez, a verőcei jegyzőhöz és az önkormányzati képviselőkhöz:

Tisztázni kell: 1. Hogy kerülhetett a határértéknél kb. 10.000%-kal (!) több növényvédőszer a DMRV Buki szigeti nyersvíz kútjába.
2. Ha nem beletették, a többi dunavíz-gyűjtő nyersvíz kútban is benne volt? 3. Ha beletették, akkor kik tették bele, hogyan és miért?

(A verőcei önkormányzati megbízásom idején annak idején kiderítettük, hogy tele volt egy váci nyervízkút mérgező növényvédő
szerekkel,  de ezt a DMRV és az ÁNTSZ sem jelezte a fogyasztóknak.  Miután független akkreditált  laboratóriumok bemérték a
növényvédőszer szennyezést, a DMRV „lehordta” az eredményt közzétevő szakértőket, s Ön és társai visszavonták a megbízásomat.)

Verőce, 2018. 08. 11,

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, a magyarok védelmében megbízás nélküli kárelhárítást folytató méréstudományi szakértő, 2621
Verőce, Lugosi u. 71. ( www.tejfalussy.com, E-mail: tudomanyos.rendőrseg.pjt@gmail.com, Tel.: +36 20 2181408)

Csatolt melléklete: „Kozigazgatasi-bunozes-bizonyitekai.hu”

mailto:pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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Orvosi Kamara Etikai Bizottsága részére

Tárgy: Közzétett közérdekű bejelentés a Magyar Orvosi Kamara vezetőivel szemben a MOK
Etikai Bizottságához. 

Dr.  Marosi  Pál  ny.  gyermekgyógyász főorvos közérdekű bejelentésére,  a  Magyar Orvosi
Kamara vezetősége azt  válaszolta,  hogy őket  nem érdekli  az  ellentmondásos kálium és
nátrium  határértékezés  megszüntetése.  Szerintük  nem  tartozik  rájuk,  hogy  emberek
tömegét gyilkolják meg a kamaratagok a hamis nátrium és kálium dóziselőírások, a hamis
határértékeik miatt. Holott a MOK szabályzatai szerint a MOK-ra is tartozik. Lehet, hogy a
hamis határértékezésre alapozott Chips adó százmilliárd Ft-os bevételéből orvosi fizetés
emelés viszont  érdekli őket? 
A  MOK  bűne  is,  a  Nemzeti  Stop  só  Program  Menzareform  hamis  határértékezés
elfogadására  felbiztatás.  Az,  hogy  azzal  a  vérszérumban  lévő  nátrium-kálium  arányt
életveszélyesen eltorzítják. Minden orvos kellene tudja, hogy a helyes dózisarány a Ringer
infúzió  szerinti:  minden  1  liter  (desztillált)  vízhez  9  gramm  konyhasó  és  0,12  gramm
káliumnak  a  vérbejuttatása  optimális.  Ehelyett  ma  akármennyi,  akármilyen  vízhez,
akármilyen  ütemezéssel  felnőttnél,  kisgyereknél  egyaránt,  csak  4  gramm  konyhasót
engednek pótolni,  miközben legalább 4,7 gramm káliumot juttatnak be.  A tankönyveiből
minden orvos kell  tudja,  hogy már 1 vagy 2 gramm kálium egy óra alatt  vérbejutása is
szívműködés veszélyeztető! Kb. annyira, mint az 1 nap alatt bejuttatott 11 gramm! A MOK
vezetői ezt nem hajlandók elismerni mérgezőnek? Hagyják, hogy a tiszta desztillált ivóvizet
mérgezőnek hazudják? Holott helyes konyhasó dózis mellett étkezéssel is gyógyító hatású!
Lásd  Ringer  infúzió!  Az  sem  zavarja  a  Kamara  vezetőségét,  hogy  a  zsidóknak  tiszta
konyhasót (See Salt), a magyaroknak tiszta kálisót (BONSALT) patkánymérget árusítanak
étkezési célra „kóser tanúsítvánnyal” ?  Az se, hogy a zsidóknak tiszta desztillált víz van
előírva gyógyító ivóvízként, a nemzsidók részére pedig szennyvíz? Lásd Talmud Taanith 10
a. lap. 

Fentiekkel  véleményem  szerint  az  orvosi  kamara  vezetői  bizonyított  tömeggyilkosság
folytatását bűnpártolják a közérdekű bejelentés kivizsgálásának a megakadályozásával. 

Budapest, 2018. augusztus 16.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök,
hatáskalibrálási méréstudományi szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS PJT elnök
1036 Bp. Lajos u. 115.
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