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MEHNAM-info / Orvos-továbbképzés

Tóth Gábor táplálkozás-szakértő levelére válaszként a magyar lakosság 
népirtókkal szemben való jogos védelmére Tejfalussy András méréstani 
szakértő által közérdekből feltett szakmai vonatkozású bűnügyi kérdés

feladó: Tóth Gábor <taplalkozas@gmail.com>
címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum: 2014. november 21. 20:38

tárgy:
 Re: FELJELENTEM A ZSIDÓKAT FAJIRTÁSRA KÖTELEZŐ, FAJIRTÁSI 
MÓDSZEREKRE BETANÍTÓ MÓZESI, TALMUDI ZSIDÓ TÖRVÉNYEK ÉRVÉNYBEN 
TARTÓIT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNÁL

küldő: gmail.com
hitelesítő: gmail.com

:
 Ez az üzenet főként azért fontos, mert gyakran olvas ezzel a címkével megjelölt 
üzeneteket.

Kedves Tejfalussy úr,

újra kérem, listájáról töröljön, a lelkiismereti szabadság védelme kapcsán írom, 
szépen kérem, ne küldjön már levelet
Tisztelettel
Tóth
2014.11.21. 17:22 keltezéssel, András Tejfalussy írta:

1/5.-5/5. oldal, 2014-11-21 MEHNAM-
info Ügykód:PaczolayPéterfajirtozsidotorvenybetiltasa141121

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: Tóth Gábor <taplalkozas@gmail.com>

másolatot 
kap:  Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>, …. 

dátum: 2014. november 25. 19:28

tárgy:
 Re: FELJELENTEM A ZSIDÓKAT FAJIRTÁSRA KÖTELEZŐ, FAJIRTÁSI 
MÓDSZEREKRE BETANÍTÓ MÓZESI, TALMUDI ZSIDÓ TÖRVÉNYEK ÉRVÉNYBEN 
TARTÓIT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNÁL

küldő: gmail.com

Ismét  érdeklődni  szeretnék,  hogy  mit  diktál  a  lelkiismereted  azzal  kapcsolatban,  hogy  
lebeszélik  az  embereket  a  konyhasóval  sózásról  (Stop  só)  és  kálisót  kevernek  a  
műtrágyákhoz  és  az  ételekhez,  hogy  legalább  4,7  gramm  kálium  jusson  be  naponta  
mindenki szervezetébe, de csak 1-2 gramm nátrium. Ugyanis azért küldöm neked is a hatás-
mérésekre alapozott tájékoztatásokat, hogy Te is védeni tudd az embereket az élettanilag  
optimális (lásd Ringer, Salsol, Salsola infúziós oldat) 30/1 nátrium kálium dózisarány helyett  
az  Na/K  =  0,43-as  dózisarány  bebeszélésével  való  betegítéstől,  ivartalanítástól,  a  dózis 
csalásra alapozott vegyi fegyveres népirtástól. Ezúton megérdeklődöm az ORFK-nál, hogy  
miért idegesíthet Téged, ha tájékoztatlak a hatás-vizsgálati eredményekről. Csak nem vagy  
Te is a Stop só program kiszolgálója, akinek a Chips adótóból ígértek fizetés emelést? Üdv,  
Tejfalussy András

2014. november 21. 20:38 Tóth Gábor írta, <taplalkozas@gmail.com>:

www.tejfalussy.com
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Bogár László Az egészség építése

Képes vagy egészséget építeni? Ebben a kérdésben 
három olyan hétköznapi szó szerepel, amelynek mélyebb 
jelentését már csak ritkán érezzük át.
Bogár László – 2014.10.28. 04:53

A magyar nyelvben, ha azt akarjuk kérdezni, hogy meg tudsz-e valamit tenni, akkor többnyire úgy 
mondjuk, hogy „képes vagy rá?”, vagyis hogy felépült-e benned, a képzeleted „vetítővásznán” a képe 
valaminek, ami még nincs, de lehetne. Az egészség szavunk talán az összes nyelv közül a legpontosabban 
fejezi ki annak a filozófiai paradoxonnak a lényegét, amit az öregedő Schopenhauer úgy fogalmazott meg: 
„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.” Az egészség nem minden, mert annál is 
több, a létteljesség maga.

www.tejfalussy.com
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Az építeni szavunkkal kapcsolatban talán már egyáltalán nem is érezzük át, hogy építeni annyi, mint éppé, 
egésszé, lét-teljessé tenni, mert aki épít, az szakrális aktust hajt végre. Íme, három teljesen hétköznapi 
fogalom, és valamennyi hibátlanul őrzi nyelvünk ősi szakrális mélyszerkezetének, létértelmezési 
rendszerének minden alapvető jellemzőjét. Ha pedig „összeolvassuk”, és az így létrejövő kérdés valóban 
azt firtatja, hogy képesek vagyunk-e egészséget építeni, akkor az elmúlt évtizedek, a ma, és különösen a 
jövő magyar társadalmának legsúlyosabb kérdéséhez jutunk el.

Azt, hogy mekkora is az itt felsejlő dráma, jól jelzi az OECD nevű nemzetközi szervezet felmérése, amely 
komplex egészségmutató alapján próbálta sorba rendezni harmincnégy tagországát. A komplex mutató 
egytől tízig terjedő skálán helyezte el ezeket az országokat, és nem meglepő, hogy az első helyen Japán áll 
gyakorlatilag tíz ponttal, szorosan utána Svájc, majd a három mediterrán ország – Olaszország, 
Spanyolország és Franciaország –, valamint Ausztrália következik, ezek mind kilenc és tíz pont közötti 
értéket értek el.
A sor másik végén a legrosszabb komplex egészségmutatóval bíró országok állnak két pont alatti 
értékkel, vagyis ez ötös skálán az „elégtelen” osztályzatú „tanulók” csoportja. Ezek: Törökország, 
Mexikó, Szlovákia – és a legvégén Magyarország. Törökország és Mexikó egyaránt két pont körüli 
eredménnyel, Szlovákia 1,6 ponttal, Magyarország viszont mindössze 0,4 ponttal áll a legeslegutolsó 
helyen! Ehhez a drámához járul hozzá még az is, hogy ezen belül az észak-magyarországi régió 
komplex mutatója 0,0 (!), vagyis az OECD-n belül a legrosszabb, még Északkelet-Anatólia és a 
mexikói Chihuahua tartomány katasztrofális mutatóit is alulmúlja.

Elgondolkodtató az Amerikai Egyesült Államok gyenge helyezése is, harmincnégy ország közül a 
huszonhetedik helyen áll, a komplex pontszáma 5,7-et tesz ki. Mindez azért megdöbbentő, mert mind az 
egy főre eső egészségügyi kiadások terén, mind az egészségügyi kiadások GDP-n belüli arányát tekintve 
az Egyesült Államok toronymagasan vezet. Mindez azt jelenti, hogy valószínűleg messze a legrosszabb 
mértékben hasznosítja az egészségügyre fordított összegeket, vagyis egységnyi egészségügyi ráfordítás itt 
mutatkozik meg a legkisebb egészségnyereségben. Az Egyesült Államok komplex egészségmutatóját 
olyan országok is megelőzik, mint Szlovénia, Görögország vagy Chile, holott ezek az országok arányaiban 
sokkal kevesebbet fordítanak egészségügyre, mint Amerika. Nem is beszélve Dél-Koreáról, ahol arányai-
ban ugyan alig az egyharmadát költik az egészségügyre, mint az Egyesült Államokban, mégis a 
tizenegyedik helyen végzett.

Az első helyezett Japán, illetve az élbolyba tartozó Olaszország és Ausztrália az OECD-átlagnál is 
kevesebbet költ egészségügyre, mégis a világ legjobb egészségmutatóit mondhatja magáénak. Látható 
tehát, hogy az egészség „ügye” és az egészségügy csak részben fedi egymást. Minden ezzel kapcsolatos 
kutatás azt látszik alátámasztani, hogy az egészségügyre fordított összegek, egyáltalán maga az

www.tejfalussy.com
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 egészségügyi rendszer csak legfeljebb tíz százalékban „felelős” az adott népesség általános egészségi 
állapotáért. A fennmaradó kilencven százalékban ott vannak a genetikai determinációk, a természeti, 
fizikai környezet állapota és az adott emberi közösség lelki, erkölcsi, szellemi összetartó erői, együttérzés, 
odafordulás, együvé tartozás, egyszóval a szeretet mikrostruktúrái. És ha arra a súlyos történelmi drámára 
keressük a választ, hogy miként juthattunk a legrosszabb helyre, akkor az okok ezekben a 
mélystruktúrákban keresendők. Egészségünk megrendülésének valóságos okai ugyanis olyan 
létrétegekben találhatók, ahová nem szívesen hatolnak le a rendszerváltó elitek, és az őket kiszolgáló 
elemzők, mert itt szerfelett kényes és kellemetlen összefüggésekkel kellene szembesülni.

Máig sem válaszoltuk meg kielégítően, hogy az európai egészségtrendekről való brutális „lefordulásunk” 
miért a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes években következett be, éppen akkor, amikor – legalábbis 
látszólag – biztató irányba haladtak a folyamataink. Szembesülni kellene azzal, hogy a hetvenes évektől a 
rejtett struktúrákban már javában zajló valóságos rendszerváltás mindmáig történelmileg az egyik 
legpusztítóbb korszakot nyitotta meg. Márpedig amíg ezzel nem szembesülünk, addig esélyünk sincs 
helyzetünk javítására.

See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/8336/Az_egeszseg_epitese#sthash.wZgPd2xw.dpuf

(magyarhirlap.hu, 2014. november 25.)

TÖMEGGYILKOSSÁG A „STOP SÓ” ÉS ORVOS KORRUMPÁLÁS A CHIPS-ADÓ

Az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk va. által végzett ellenőrzés eredményeinek összefoglalása:

1./A csökkentett konyhasó pótlás nem lecsökkenti, hanem megnöveli a magas vérnyomás betegség gyakoriságát (1, 2).

2./ A csökkentett konyhasó pótlás besűríti a vért, elrontva a keringést (2).

3./A csökkentett konyhasó pótlás izomgyengítő, idegrendszer rontó, agyműködés károsító is (2).

4./A  konyhasó  helyett  sózásra  használt  kálisó  megmérgezi  elrontja  a  sejtfalakat,  vesemérgező,  szívmérgező, 
csontritkulást,  csontlágyulást,  daganatos  betegségeket,  rákot,  szaporodóképesség-vesztést,  nemi  torzulásokat, 
izomgyengeséget, stresszelviselésre képtelenséget, fertőzésre fogékonyság növekedést stb. idéz elő (2, 3). 

5./ A vérbe  bárhonnan  (pl.  infúzióval  vagy  szájon  át)  egy  órán  belül  bejutó  1  vagy  2  grammnál  több  kálium 
hyperkalaemiát, veszedelmes kálium túladagolási mérgezést okoz. 24 órán át fokozatosan bejuttatva a 11 grammnál 
több kálium okoz veszedelmes hyperkalaemiát (4). 24 óra alatt szájon át fokozatosan bejuttatva már 5 vagy 8 gramm 
kálisó, vagyis 2,2 ill. 3,6 gramm kálium is torzítja az EKG-t, rontja a szívműködést (5). 

6./A termőtalajokban nagyságrendekkel több a kálium, mint amennyit a növények „vízoldott káliumként felvesznek”. A 
hazai  talajoknak kb.  1-6%-a kálium. Ebből  a  hatalmas  káliumkészletből  a  növények által  felvett  vízoldott  kálium 
ingyen, folyamatosan pótlódik. Normális állapotú termőtalajban a növények számára felvehető vízben oldott kálium 90 
mg/kg mennyisége optimális. A talajban a vízoldott káliumot a normális többszörösére, 200-400 mg/kg-ra növeli a  
kálisóval műtrágyázás. Emiatt az élelmiszer növények kálium-tartalma is megtöbbszöröződik, mérgező lesz. Az ilyen 
növények végzetesen elrontják az állatok és emberek sejtjeit. A túladagolt kálium megakadályozza, hogy a sejtek egyéb  
anyagokat  is  felvegyenek.  Pl.  kálciumot  és  magnéziumot,  s  ez  fiatal  korban is  csontritkulást,  csontlágyulást  okoz.  
Rákbetegség előidéző hatása is van. Rákkeltő nitrozaminokkal telítődik a szervezet. A kálium túladagolás az állat és  
ember szaporodó képességét is súlyosan veszélyezteti. Növénynél, állatnál és embernél is felfokozza a vírusfertőzésre 
érzékenységet (3).

www.tejfalussy.com
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7./Az OÉTI által a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztetett klinikai kísérletek során, a 2 gramm kálisót (valamivel  
kevesebb, mint 1 gramm káliumot) tartalmazó víz mindegyik, addig egészséges felnőtt embernek felére korlátozta a 
vizeletkiválasztását,  a  veseműködését.  A 4  gramm kálisót  tartalmazó víz  mindegyikük vérszéruma káliumtartalmát 
hosszú ideig, mintegy 1 órán keresztül, mérgezőre, 5 mmol/liter fölé növelte (6).

8./A Stop Só, az Izraelben található Holt-tenger mérgező víz- és sóarányai irányába igyekszik eltéríteni az emberi 
testnedvek víz- és só arányát. Kivégzéseknél és szívműtéteknél is kálisóval szokták leállítani a szívműködést. A Stop 
Só azt akarja elérni, hogy a testnedvek tényleges konyhasó szükségletének legfeljebb az egyötödét pótolják az emberek,  
legfeljebb 5 gramm konyhasót naponta. Holott – lásd a fiziológiás sóoldat dózisarányait – pl. 3 liter víz pótlása esetén 
27 gramm NaCl konyhasó pótlás lenne optimális. És a kálium szükséglet legalább tízszeresét pótoltatják. Holott - a 
pótolt  víz  mennyiségétől  egy  kevéssé  függően  -  a  vérben  összesen  ténylegesen  csupán  kb.  0,4  gramm  káliumot 
szükséges pótolni egy teljes nap (24 óra) alatt. 

9./A  testnedvekben akkor optimális a  víz :  konyhasó arány (Na :  K),  ha 110. A fiziológiás infúziós sóoldatok, pl.  
Ringer, Salsol, Salsola is ennek megfelelő dózisarányban juttatják be a vérbe a vizet és az NaCl konyhasót. A Stop Só 
az  élettanilag  optimális  víz  :  NaCl  =  110  dózisarány helyett,  bármennyi  vizet  ivásnál,  legfeljebb  5  gramm NaCl  
konyhasót,  2  gramm  nátriumot  nevezett  ki  (hazudik)  élettanilag  optimálisnak.  Ráadásul  az  infúziós  sóoldatoknál 
alkalmazott Na : K =  30 dózisarányú optimális nátrium- és kálium pótlás helyett, az attól sok ezer százalékkal eltérő,  
életveszélyes  Na :  K = 2 :  4,7  = 0,43 dózisarányt  tünteti  fel  (hazudja)  optimálisnak  (7).  Miután  a  Nobel-díjat  is 
kiérdemelt konkrét hatásvizsgáló mérések már 1950 előtt kimutatták a csökkent nátriumpótlás és a növelt káliumpótlás  
betegítő, életrövidítő hatását (2) !!!

10./A vérvizsgáló  laboratóriumok  által  mért  nátrium  és  kálium  mennyiségeket  elkezdték  hamisan  kiértékelni.  A 
közismert  orvosi  egyetemi  tankönyv  szerint  a  káliummérgezés,  hyperkalaemia  csak  akkor  fordulhat  elő,  ha  a 
vérszérumban 7 mmol/liter-nél  több a kálium (8).  Hazudik! Az  5 mmol/liternél több vérszérum kálium mindig, 
mindenkinél káliummérgezést jelent. A normokalaemia alsó határa 3,5 mmol/liter, a felső 5 mmol/liter (4).

11./Az infúzióval bejuttatott  mérgező kálium többlet,  s a talajműtrágyaként és étkezési sóként használt  káliumsó is 
vegyi fegyver. Az alkalmaz(tat)ói tömeggyilkosok. Ha az egészséges vese valóban kiválasztana akár napi több száz  
gramm káliumot is, akkor a Holt-tenger vizét ivástól sem pusztulnának el az emberek.  Valójában az infúzióban lévővel  
azonos nátrium és kálium arányú, de a vizet annál kb. háromszor kisebb arányban tartalmazó élőtengervíz is kálium 
mérgezést okoz annak, aki egyszerre sokat iszik belőle! A világ országai által használt nitrogén : kálium műtrágya 
hatóanyag dózisokat és arányaikat dokumentáló nemzetközi kiadvány szerint (9) Kína és a legtöbb iszlám ország a 
nitrogén  műtrágyához képest  alig használ  káliműtrágyát. Kína sokkal  több káliműtrágyát  használna,  ha nem lenne 
káros. (A nemzetközileg szabadalmakat is kapott, az Agroanalízis Tudományos Társaságnál alkalmazott új tudományos 
hatás-mérési eljárásom egyértelműen kimutatta, hogy a kálisó és izraeli káliumnitrát műtrágya is fokozza az aszálykárt.)

12./ Csak a hatás-mérési bizonyítékokat alapul véve is egyértelműen megállapítható, hogy tömeggyilkosság is a vegyi 
fegyver hatású kálisó talajműtrágyaként és étkezési sóként alkalmazása. Tömeggyilkosság a konyhasó megvonás is.  
Tömeggyilkosság a szennycsatornák ivóvízbázisokba vezetése is. Aljasság azt híresztelni, hogy „vízmérgezés” okoz a  
vizet  biztonságosan tisztító  átpárlás  (desztillálás).  Tömeggyilkos hazaáruló minden olyan állami vezető,  aki  engedi 
kálisóval  műtrágyázni  a  termőföldet,  engedi  alkalmazni  a  Stop  Só-t,  engedi  bevezetni  a  szennyvizeket  az  
ivóvízbázisokba, engedi mérgezőnek hazudni az átpárolt desztillált vizet.

13./Mindig sunyi módon publikálták a Stop Só népirtó hatását leleplező mérési eredményeket. Csak olyan fórumokon, 
csak olyan példányszámban, csak figyelem elterelő címekkel publikálják, hogy a mérgezettek, ne tudjanak róla. A Stop  
Só népirtásban bűnsegédkező orvosoknak a Chips adóból ígértek fizetésemelést.

14./Véget  kell  vetni  ennek  az  energia  fogyás  kompenzálása  ürügyén  folytatott  népirtásnak,  fajirtásnak. 
Atomerőművek  helyett  geotermikus  energia  hasznosító  elektromos-  és  hőerőműveket  és  vízátpárlókat  kell 
építeni. Ezekkel kb. 200.000 évig, kis költséggel kielégíthető az emberiség energia- és ivóvíz igénye.

Idézett dokumentumok: (1)./  2006. január 13., Népszabadság: „A komisz só”. (2)./  1976., Medicina:  „Technika a 
biológiában 8., A mellékvesekéreg biológiája".  (3)./  1988. IX. 8., Új Szó 17. szám: „Túl sok a kálium”. (4.)/  1977., 
Medicina:  „Az  intenzív  betegellátás  elmélete  és  gyakorlata”,  192.  oldal.  (5)./  1986.,  Medicina.  „A belgyógyászat 
alapvonalai  2”.,  1097.  oldal.  (6)./  1977.,  MOZAIK,  A  kémia  tanítása:  „Szervezetünk  kálium-háztartása  avagy 
„ingatlankiürítő neutronbomba” helyett „neuronbomba”. (7)./ 2011. február 3., A kálisómentes tiszta NaCl konyhasó 
gyógyszertári  árusítását  betiltó  OÉTI  országos  főgyógyszerész  levele:  Tárgy:„Gyógyszertári  só  forgalmazása”, 
iktatószáma: OTH 665-2/2011. (8)./ 1986., Medicina. „A belgyógyászat alapvonalai 2”. , 1096. oldal. (9)./ A-88/117.,
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 16. September 1998., International Fertilizer Industry Association Limited: Fertilizer Product Consumption Forecast 
Series  1973/74 to  1986/87  Part-Estimates  1987/89,  Forecast  to  1992/93  (19910/91.  by product).  A bizonyítékként 
idézett, itt felsorolt dokumentumok a www.tejfalussy.com honlapomon is megtekinthetők. 
Melléklet: A WHO és  USA hamis orvostudományi  állásfoglalásaival  is  érvelő  magyarországi  Stop Só bebeszélés 
bemutatása: eu-hu-stop-so-bunugy-bizonyitekai-140409.

Budapest, 2014. november 15.  

JELEN DOKUMENTUM KÜLDŐJE: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi szám: 
1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit:) feltaláló, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, az  
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. 
(H-1036  Budapest,  Lajos  u.  115.)  Fővárosi  Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámolója,  aki  a  gmk  korábbi 
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztériumi és Magyar Országgyűlési megbízásai  alapján a gmk v.a.  és a  
TUDOMÁNYOS  RENDŐRSÉG  PJT  (H-2621,  Verőce,  Lugosi  u.  71.)  keretében  megbízás  nélküli  közérdekű 
kárelhárítási  ügyvitelt  (lásd  Ptk.)  folytat  az  általa  nemzetközileg  sikeresen  szabadalmaztatott   (sokváltozós  hatás-
kalibráló GTS-Antirandom software-bázison alapuló)  új méréstudományi fejlesztési eredményekre is alapozva.

Kárelhárítási díj igény ismételten jelzése: Fizesse ki a Magyar Állam az itt összefoglalt kárelhárítási eredményt a 
gmk va.-nak! Az ehhez 2.P.12029/1993. fővárosi bírósági számmal indult megállapítási pert 1993 óta nem engedik 
letárgyalni!

A fent bizonyított talajmérgezési, növény, állat és ember betegítési „tudományos bűncselekmények” kitervelői, 
folytatói és az ezeket segítő és fedező hazai és külföldi állami vezetők elleni feljelentésként kapja: ORFK/Interpol

www.tejfalussy.com
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feladó: tudomanyos.rendorseg.pjt <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot kap: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu;
 nograd@birosag.nograd.hu

titkos másolat: Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
 …..

dátum: 2014. november 15. 11:38

tárgy: TÖMEGGYILKOSSÁG A „STOP SÓ” ÉS ORVOS KORRUMPÁLÁS A CHIPS ADÓ. Feljelentés az 
ismert és ismeretlen elkövetők ellen

küldő: gmail.com

www.tejfalussy.com
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