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Hunmagyar egészség 

4 éve | Kisbaczoni Benedek Zoltán | 3 hozzászólás 
 
Népirtás, gyarmatosítás, zsákmányszerzés (emlékeztetőül) - Dr Nagy 
Levente Kunhegyes 
 
Állami népirtás formái a XXI. században - a liberális egészségügy és az izraeli 
érdekek véletlen egybeesése Magyarországo  
Az állami szinten működő népirtásról készítek egy írást, csatolom pár videómat 
is hozzá, pár napon belül remélhetőleg készen lesz. Addig szeretnék néhány 
dolgot közölni egy rövidebb írásban e témában. 
A globális éghajlatváltozás miatt a világon, így Európában is egyre kevesebb az 
élelmiszer és az ivóvíz. Magyarország geopolitikai szerepe emiatt 
felértékelődött, bár mi erről nem tudunk idehaza. Csak mi nem tudjuk 
magunkról, de minden külföldi befektető tisztában van ezzel a ténnyel és ezt 
titkolják előlünk! 
Az ásványvizeink aranyérmesek a világbajnokságokon, a gyógyvízben 
lubickolunk, mialatt Görögországban és Spanyolországban tankerhajókkal 
importálják az ivóvizet! 
Nem gyógyvizet, közönséges ivóvizet! Tankerokkal, akár az olajat! Érdekes, 
nem? 
Olaj helyett van ezer alternatív energiaforrás, de ivóvíz nélkül nincs se emberi, 
sem más élet a Föld nevű bolygón... 
Trianon után hazánk teljesen agrárországgá vált, ez sajnálatos tény. 
Vessük össze a két dolgot! Egy agrárország termékeit egy globális éghajlati 
változás közepette nem akarják megvásárolni, vagy, ha megveszik, önköltségi 
ár alatt teszik meg?! Nem logikus, ugye? Dehogynem... 
Ebben az évben ez kezdődött a meggyel, folytatódott a gabonákkal, most 
folyik az almával! 
Szép lassan mindenki rájön, hogy az élet minden területén a magyar nemzet 
megsemmisítése zajlik. 
Nem tíz, húsz, vagy száz év múlva, hanem napjainkban. 
A folyamat egy előre megírt forgatókönyv alapján zajlik. ...és kik a 
végrehajtók? A mostani kormány már nem primitív kubikosokból, 
esztergályosokból áll, hanem főiskolát, egyetemet végzett janicsárokból. Mi 
egyre többször, egyre többen ellenállunk, mire ők hangosan méltatlankodnak, 
gyaláznak bennünket! 
Ők már nagyon jönnének, de a Kárpát-medence lakott! 
Nekik sürgős a kiirtásunk, belaknák már végre az üresen tátongó lakóparkokat, 
kellene a magyarok élettere! 
Miért írok ebben a témában? 
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Az élet minden terén folyik ez a "nemzetellenes hidegháború! ", illetve állami 
népirtás. 
 
A gazdák csodálkozva mennek tönkre, azt hiszik, csak velük történik mindez! 
Tévednek.  
 
Tehát írnék néhány tényt. 
A Magyar Orvosi Kamara néhány éve élesen tiltakozott az újfajta receptek 
bevezetése ellen. 
Azért voltak újak a receptek, mert a BNO-kódot fel kell rajtuk tüntetni. 
A BNO- kód nem más, mint a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának 
jelölése, ami az Orvosi Kamara szerint stratégiai fontosságú nemzetbiztonsági 
adat - mondták ők - ! 
Így van. Azóta pár év eltelt, gyakorlatilag Magyarország egészségügyi állapota 
feltérképezésre és feldolgozásra került, valakik pontosan tudják a magyar 
népességre jellemző betegségeket . Többször emelték a gáz , az élelmiszer és 
általában a megélhetés feltételeit. 
 
(Borzasztóan elgondolkodtató az is, hogy folyamatosan emelik a gáz árát, és 
azon töpreng a kormány, melyik vezetéken jöjjön a drága gáz: a Nabuccón, 
vagy a Kék Áramlaton. 
Közben csak a Makói árokban több mint száz évre elég gázt termelnek ki a 
lábunk alól - a kanadai befektetők!) 
 
De nem csak ezek drágultak. A tipikusan magyar betegségek gyógyszereit több 
alkalommal 2-3 szorosára emelték! Több alakalommal, 2-3 szorosára!! Ezen 
gyógyszerek hiánya veszélyezteti az életet, mivel a magyar populáció tipikus 
betegségeiről van szó, ezért logikusan a magyarok életeit veszélyeztetik... 
Csak egy dolog, a magas koleszterinszint, vagyis a csendes halál gyógyszere 
igen érdekes dráguláson esett át többször, a támogatásuk lecsökkent... 
Furcsa? Minden recept közepén rajta van a BNO-kód helye, kötelező kitölteni, 
és az adat feldolgozásra kerül...Aki nem hiszi, nézze meg! 
Szóval most teszik tönkre a gazdákat végleg, de van egy ördögi csel nálunk, az 
egészségügyben is. 
Egyre több munkáért egyre kevesebb pénzt kapunk. Kesztyűs kézzel teszik 
mindezt! ...és hogyan??? 
A rendelőben, az alapellátásban teljesítményfinanszírozás van. Több munka, 
több beavatkozás - egy pontrendszer alapján - több pénzt jelent. Elvileg. 
Logikus. 
Mégis egyre több orvos megy külföldre dolgozni, elegük van. Aki marad, az 
túlterhelt, fásulttá válik! 
De miért? A magyarázat egyszerű! 
Meg van határozva, hogy egy adott rendelés alatt hány beteget láthatunk el! 
Kevés az orvos, sok beteget kell ellátnunk, de a finanszírozó meghatározza, 
egy emberre mennyi időt KELL fordítanunk! Jó sok időt, természetesen! Tehát 
hiába lát el az ember 25-30 beteget egy nap alatt, a finanszírozó nem veszi 
figyelembe csak a töredékét, és természetesen NEM fizeti ki a kezelést... 
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Teljesítményfinanszírozás van, de csak néhány beteg ellátását fizetik ki, ami 
nem fedezi a rendelő fenntartási költségeit! 
 
Döbbenetes?  
 
A rákbetegek várólistán várnak a szívbetegekkel és a többi halálraítélttel. 
(Olyan ez, mintha a vízben fuldoklóhoz odaeveznének és rászólnának, hogy 
majd holnap kimentünk a vízből, addig maradj csendben!) Ez az állami 
népirtás egyik formája. Csak egy módja a sok alkalmazott közül! A súlyos 
betegek belepusztulnak a liberális reformba, mi, alapellátók "csak " 
tönkremegyünk...  
 
De!!! A csőd szélén álló alapellátást végző településeket befektetők járják. 
Rendkívül kedvező az ajánlatuk. Egészségügyi központot építenének minden 
nagyobb településen, a költségeket ők állják! Micsoda tőkeerősek lehetnek 
ezek a befektetők, ugye? Semmi mást nem kérnek, csak azt, hogy egy patikát 
is működtethessenek a központ mellett és az orvosi praxisjog ne lehessen az 
orvosé, hanem a befektetőé. 
 
Az orvosok így egyszerű alkalmazottak. 
Mi ebben az érdekes? A "tőkeerős" befektető egy izraeli cég, 
természetesen. Viszont van egy apróság! Az egészségügyi központok 
létesítését az állam támogatja. Az állam ad 90% tőkét a MI pénzünkből, a 
befektetőnek csupán 10% önerőt kell biztosítani...Az egészségügyi központok 
építéséhez szükséges 90%-os állami támogatást csak egy pályázó nyerheti 
meg. Olyan, mintha a pályázatot testre szabták volna... 
Ugye nem kell elmondanom, kire van szabva az egész... Itt a kirakós játék 
utolsó mozaikja is összeáll!  
 
Ez a gépezet, ami ellenünk működik, janicsárokat alkalmaz. Ha egy janicsár 
tudatosan épített hamis varázsa megkopott, teletömik a zsebét a MI 
pénzünkkel, és az röhögve félreáll. Jön a következő végrehajtó janicsár, az 
újabb hamis illúziókkal. Nem a janicsárt kell kiütni, mert azok sohasem 
fogynak el, hanem azt, aki a küldetéstudattal ellátja és ellenünk beveti. 
Mivel a másik fél szervezetten működik, mi is csak szervezetten, egymással 
összefogva vehetjük fel a harcot, nincs más megoldás. A tönkretétel szép 
lassan mindenkit elér, társadalmi, gazdasági helyzettől függetlenül - kivéve a 
politikusokat és azokat, akik végrehajtják a népirtást. 
Mert egy harchoz két fél kell: a támadó és a védő! A harc kimenetelét 
valamelyik fél gyengesége dönti el! 
A magyar sohasem állt gyenge hírében. Akkor mi a gond? 
 
"Magyarország nem volt, hanem lesz!" 
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Hozzászólásként (a „MAGYARORSZÁG VOLT, VAN ÉS LESZ IS!!” szellemében!)

Tejfalussy András üzente 1 perce 
Iratjel: tablettakitapadas-120619cs 
 
EGY BONCMESTERI GYAKORNOK VISSZAEMLÉKEZÉSE 
 
Az Egészségügyi Szakiskola elvégzése közben és után ápolónőként dolgoztam 
és műtősnőként is. Szakmai fejlődésem érdekében, a szabadidőmet részben a 
boncteremben töltöttem, orvosi engedéllyel. A 70-es évek végén és 2007-től 
is, mint hivatalos boncmesteri gyakornok is dolgoztam különböző kórházakban. 
Közben, 2001-ben az Egészségügyi Főiskolán tanultam, ahol anatómiai 
tantárgy keretében bonctermi gyakorlatokon vettem részt. Amikor boncoltam, 
a gyomor feltárásánál a gyomorfalon, különböző helyeken, de főleg a májhoz 
közeli részen, naponta 2-3 esetben is, főként a belgyógyászati osztályról 
lekerült halottaknál gyógyszereket találtunk a gyomor nyálkahártyára 
feltapadva. Amikor ezeket csipesszel leszedtük, a tabletták helyén kör alakú 
bevérzések nyomait láttam. Tabletták és kapszulák is voltak kitapadva. Például 
sok esetben felismerhető volt a Kálium-R tabletta. Azt, hogy ez volt kitapadva, 
a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. Amikor a boncmesteri 
oktatásban részesültem, többször is javasoltam, hogy a gyógyszerek 
kitapadását is rögzítsük. Ekkor már jogom volt ezt javasolni, mert boncmesteri 
gyakornok voltam, de valamiért mindig elutasították az erre vonatkozó 
jegyzőkönyvezési javaslatomat. 
 
Verőce, 2012. 06. 19. 
 
 
Komment1: 
 
A Pécsi Orv.tudományi Egyetem hatáskalibráló mérései szerint kb. minden 10. 
Kálium-R tabletta órákra kitapadt a gyomor-bélfalon és ez bevérzést is okozott. 
Lásd: www.tejfalussy.com honlapon, az /52. email könyvben! Tejfalussy András 

 

Itt érhető el a hivatkozott 52. email könyv: 

 
http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/52.emailkonyv:1.es.2.peticio.pdf 
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Kód: Serum-K-5mmol-pro-liter101203 
 
MÉRÉSTANI SZAKÉRTŐI ÉSZREVÉTEL: 
 
A vérszérum normálisnak tekinthető kálium tartalmára vonatkozóan az alsó határ 3,5 
mmol/liter, a felső pedig és 5 mmol/liter (normolkalaemia). Ha a vérszérum 
pillanatnyi káliumtartalma több mint 5 mmol/liter, akkor kálium mérgezés van 
(hyperkalaemia), és ha a szérum-K 7 mmol/liternél is több, akkor az már 
szívmegállást is okozhat (veszedelmes hyperkalaemia). 3,5 mmol/liternél kisebb 
serum-K (hypokalaemia) egészséges embernél nem fordulhat elő, mert aki eszik, 
sokkal több káliumot juttat be, mint amennyi a napi szükséglet (0,2 - 0,4 gramm). A 
csalók káliumhiány veszélyével riogatnak, miközben a túladagolást ártalmatlannak 
hazudják. 
 
Akivel elhitetik azt, hogy a 5 mmol/liter a normális szérum-K középérték, s erre 
törekszik, megölheti magát! Egyébként az is probléma, hogy éhgyomri vérvizsgálatot 
szoktak végezni. Ha ilyenkor 5 mmol/liter körüli értéket mérnek, azt is jelentheti, 
hogy előzőleg ennél sokkal több volt a vérben a kálium! Az éhgyomri vérvétel idejére 
ugyanis az előző napinál sokkal kevesebb lett a kálium a vérben, mert a vesének volt 
bőven ideje a többit eltávolítani. Az éhgyomri mintavételen alapuló vérvétel alapján 
az 5 mmol/litert szérum-K értéket optimális közepesnek, optimálisnak hívőnek előző 
nap életveszélyes káliummérgezése is lehetett, de ez ESZÉBE SEM JUT a 
kézhezkapott labor mérési vérvizsgálati eredményeket nézve!  
 
Nem világos, hogy aki a nátrium vonatkozásában pontosan ismeri a határértékek 
hibásan meghatározása veszélyességét, miért terjeszt életveszélyesen hamis 
határértékeket a káliumról! Ha az egyik életveszélyt okozó hiba lelepleződik, nem 
illik ahelyett egy másikat beültetni a magyarok tudat(alattij)ába! 
 
Verőce, 2010. 12. 13. 
 

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) 
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő 
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