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TELJES MÉRTÉKBEN BEBIZONYOSODOTT, HOGY ÉTKEZÉSI 
ORVOSI  CSALÁSOKKAL,  TUDATOS  NÉPIRTÁST  FOLYTATÓ 
TERRORISTA BŰNSZERVEZETEK URALJÁK AZ AMERIKAI ÉS 
HAZAI TÖRVÉNYKEZÉST, A TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁK, S A 
ZSIDÓ ÉS TÖBB KERESZTÉNY EGYHÁZ VEZETÉSÉT IS: 

Ezek a terroristák,  a Tóra és a Talmud “természetes” népirtási  
módszereire programoznak be embereket. Elsősorban arra, hogy a  
kivégzőméreg,  idegméreg  káliumsókkal  kevert  konyhasóval,  a  
káliumot  TÚLADAGOLÓ  “ételízesítéssel”,  véletlenszerűnek  
látszó  módon  gyilkoljanak,  ill.  másokat  öngyilkosságra 
programozzanak  be.  Ezen  a  módon  a  sejeket  körülvevő  
vérfolyadék nátrium és kálium tartalmát, amely a köldökzsinóron 
keresztül  a  magzatot  is  táplálja,  nem az  élettanilag   optimális  
(fiziológiás) arány az Na : K = 30 : 1  szerint, hanem ettől durván  
eltérően, a sejtek működését elrontó, Na : K = 1 : 1 arányban 
pótolják  az  étkezéssel,  vagyis  a halottakban lévő arány szerint.  
Emellett azzal is rövidítik az életünket, hogy szennycsatornákkal,  
a klórozásnak ellenálló vírusokkal fertőzött  ürüléket  juttatnak a 
vezetékes ivóvízünkbe, eközben akadályozva a gyógyhatású, tiszta  
desztillált vizet ivást. Népirtó, népelűző fegyverként alkalmaznak  
egyes veszélyes állatokat is, mint pl. gyilkos darázs, gyilkos méh,  
pestises  patkány,  újabban  madárinfluenzás  madár,  disznó-
influenzás  disznó stb.   Ezt  a  “természetes  anyagokra” alapozó  
zsidó népirtási “software”-t lásd: Mózes II. 23. 26,28,29,30, V.7.  
2,22. és Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap, Baba 
mezia 107 b. lap. A tudatos, kiszámítható eredményű alkalmazása  
Nobel-díjasok (1950) mérésein, s a sózás hatásaival kapcsolatos  
állatkísérleti  mérések  eredményét  emberre  hamisan  átszámító,  
Lewis  Dahl  nevű kutató  csalásain  is  alapul.  Tervszerűen olyan 
arányban irtják ily módon a bennszülötteket, amilyen arányban a  
szaporodó népirtók a saját részükre ingatlant (és nyugdíjbefizetést  
stb.) akarnak elrabolni a benszülöttektől. Ezekről további bűnügyi  
dokumentáció is megtekinthető a www.aquanet.fw.hu honlapon! 

http://www.aquanet.fw.hu/
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Ezek a World Bank magyar pusztulást előre jelzésének érvényszerezés eszközei?

1./ Konyhasóval kevert kálisóval mérgezik a műtrágyákat és ezúton a növényeket.

2./ Konyhasóval kevert kálisóval mérgeztetik a nem kóser élelmiszerek egy részét.

3./ Áthamisították az étkezési nátrium-kálium normákat az optimális (=fiziológiás) 
Na : K = 30 : 1-rõl, az életrövidítő és ivartalanító hatású Na : K = 1 : 1 -re. 

4./  A homokon, kavicson átszűrésnek és klórozásnak is ellenálló fertőző vírusokat 
koncentrálnak a  folyókba,  a  kötelezően használtatott  szennycsatornákkal,  ahonnan 
átjutnak a vezetékes ivóvíz hálózatokba.

5./  Nem  támogatják  az  ivóvíz  hővisszanyeréses  desztillálással  vírustalanítását  és 
méregtelenítését, s a gyógyító hatású desztillált ivóvizet mérgezőnek hazudják. 

6./  Az  adóuniót  tudatosan  akadályozva,  a  más  országokéhoz  képest  többszörösen 
nagyobb hazai adóköltséggel, eladhatatlanná tették a magyar termékeket. Csak a kis 
adóköltségű =olcsóbb külföldi termék eladható. Ez a hazai munkanélküliség fő oka!

7./ A nagynyomású gőz magmahővel fejlesztésére alapozott erőművekre átállást, e 
leghatékonyabb és legolcsóbb, több százezer évig is működőképes megoldást nem 
engedik  megvalósítani,  s  helyette  a  hagyományos,  rövidtávon  is  túl  költséges  és 
hamarosan üzemanyag hiánya  miatt  leálló  csővezetékek  építését  és  hagyományos 
erőműveket pénzelnek.

8./ Az étkezési sózási és ivóvíz minőségi eltéréssel, s konyhasóval műtrágyázással 
diszkriminációval  tervszerűen  életrövidítés  és  ivartalanítás  módszere,  amelyeken 
ezek alkalmazói - pl. az ezek miatt korábban meghalt magyarok nyugdíjbefizetései 
megkaparintásával is - gazdagodnak, régóta le van írva, mint „élettér bővítő” zsidó 
fajirtási program a Bibliában és a Talmudban, lásd: Mózes II. 23., 20-33, V., 7. 2, 22., 
és Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap. 

9./  Korrupt  tudósok,  jogászok és  papok tudatos  mérési-  és  jogi  csalások  alapján, 
tudatosan igyekeznek nem magyar tulajdonba átjátszani Magyarország területeit. 

10./ Tudományos- és jogi bűnözők tudományos vitának tüntetik fel a fenti, legfőbb de 
eddig  eltitkolt  országos  károkozásokat,  hogy  ezúton  megakadályozhassák,  hogy 
büntető bíróság elítélje a károkat tudatosan okozó bűnözőket és bűnsegédeiket. 
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Lásd az alábbi bizonyítékait:

A RINGER OLDATBAN A TISZTA DESZTILLÁLT VÍZ 99%,
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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)

11./ A bőr és a  nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)
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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! (A könyvről 
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, 
ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni, 
ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)
Verőce, 2008. június 30.                                     Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT,  2621 Verőce, Lugosi u. 71.

http://www.aquanet.fw.hu/
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Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor részletesen 
elmagyarázza fenti szakvéleményének jelentőségét a http://matratelevizio/home televízióban

http://matratelevizio/home
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