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Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli 
ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel,  bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító méréstani szakértő 
feltaláló (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  , +36 202181408,     www.tejfalussy.com  )  

Iratjel: vanmegoldas140430

NEMZETI KOCSMA PROGRAM

A „minden  magyar  felelős  minden  magyarért”  elv  alapján  minden  településen  minél  több  
emberrel  beszéljétek  meg,  vitassátok  meg  a  titkos  csődfőokokat,  amelyek  hazánk  egészségi,  
szociális és gazdasági csődjét okozzák és fenntartják. Mindenki tudja meg a 70 titkos csődfőokot  
és az ezek megszüntetésére ajánlott  jogi-  és technikai megoldásokat, amelyeket méréstani stb.  
tudományos  bizonyítékra  alapozva  bemutat  a  www.tejfalussy.com honlap  MEHNAM  215.  
dokumentuma is!  

JELEZZ VISSZA!  KÜLDD IS TOVÁBB!

I.

A „Nemzeti sócsökkentési program” Na-K dózisarány változtatási csalással népirtás

Kérdésfelvetés:

Szervusz András!

Ez a cikk ÖNMAGÁBAN NEM HAZUDIK, mert gondosan megkerüli azt a kérdést, hogy MIYEN só túlzott 
fogyasztása ártalmas. A káliumozotté valóban ártalmas.

A hazugság ott kezdődik amikor a nátriumszegény sót ajánlja egészségesnek.

Nemrég olvastam a fészen hogy valaki szívbeteg egy kórházban a káliumhiány (!!!) miatt halt meg. Ezt 
diagnosztizálták az akadémikus, allopátás "orvosok" !!
Csak annyit jeleztem neki vissza hogy ez hihetetlen, mert az élelmeink és a "gyógy"szerek egy része tele van 
káliummal.
Szerintem szándékosan félrediagnosztizálnak egyesek.
Itt tartunk.

Üdv. …..

http://touch.femina.hu/egeszseg/sofogyasztas_veszelyei 

Méréstani szakértői válasz:

A „Nemzeti sócsökkentési program” Na-K dózisarány változtatási csalással népirtás

Nem csak a kálisóval sózás egészségkárosító, a NaCl konyhasóval sózás csökkentése is:

A testnedvek szerinti élettanilag optimális aránynak megfelelő dózisarányokkal kell a vizet, a konyhasót és a 
káliumot  pótolni.  A fiziológiás  infúziós  Ringer  oldat  ennek  megfelelő,  és  élettanilag  étkezés  esetén  is 
optimális  dózisarányai:  víz/konyhasó=110,  Na/K=30. Ez azt  jelenti,  hogy pl.:  2 liter  desztillált  víz + 18  
gramm konyhasó + 0,6 gramm kálisó az élettanilag optimális dózisok. Az optimális arányoktól több ezer %-
kal eltérés egészségre károsságának be nem látása olyan szintű butaság, hogy szörnyű. Egyébként 1950-ben 
arra (is) kapta a Nobel-díjat három mellékvesekéreg kutató, hogy konkrét "etetési kísérletek" eredményeként
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a melléklet szerinti  egészségkárosodásokat mutatták ki az általad veszélytelennek hitt  sódózis csökkentés  
hatásaként, patkányok és ember esetében is. Az NaCl konyhasóval sópótlást csökkentésnek csak rövid távú 
hatása  a  vérnyomáscsökkenés,  amit  az idéz elő,  hogy a nátriumhiány miatt  a  vér vizet  veszít  és  emiatt  
lecsökken a keringő vérmennyiség, és így a vérnyomás is. Később a nátriumhiány miatt besűrűsödik a vér, és 
csak a (korábbinál is) nagyobb nyomás tudja keringésben tartani. A káliumtúladagolás a szív gyengítésével  
csökkenti a vérnyomást, ami ugyancsak nem gyógyhatású. Akik az ellenkezőjét szajkózzák, azok népirtók. 
Ugyanis a konyhasópótlás csökkentése is, de a konyhasó helyett kálisóval ételízesítés is (a kormány „Stop 
só” programja) tömegesen ivartalanít, nemzőképtelenséget, pszeudohermafroditizmust okoz (ezért van egyre 
több homoszexuális). A (kálisóval) mérgezett kenyérrel és szennyezett ivóyízzel népirtási módszer le van 
írva, lásd: 2 Mózes 23/20-33., 5. Mózes 7/2, 22, Talmud, Baba kamma 93 b. lap és Talmud, Taanith 10 a. lap. 

II.

Bizonyítékokat bemutató mellékletek 

1. Életmentő  tájékoztatás,  2./femina-fajirto-cikkirot-es-buntarsait-feljelentes-160426sum,  3./Három 
egyetemi tanár által írt gimnáziumi tankönyv a nátriumszükségletről és arról, hogy a desztillált víz a 
legjobb ivóvíz, 4./Tápanyagtáblázatok, egymást cáfoló helyes és hamis Na- és K dózis ajánlásokkal. 
5./Új és újabb tápanyag-táblázatos kiadványokra alapozott „fokozatos népirtás” 6./Valójában nem a 
Ringer-oldat dózisai szerinti sópótlás, hanem a sóhiányos étkezés okoz inkább rákbetegséget (napi 3  
liter  Ringer  oldattal  27  gramm  NaCl  konyhasót  juttatnak  be  a  vérbe),  7./Akik  bebeszélik  az 
ellenkezőjét, nagyon is jól tudják, hogy a hiányos konyhasópótlás és a káliumtúladagolás is rákkeltő 
hatású,  8./Az  Országos  Élelmezésügyi  és  Táplálkozástudományi  Intézet  (OÉTI)  mérési 
dokumentumai szerint mindegyik egészséges ember veséjét azonnal megmérgezte a vízben oldott 2-
4 gramm kálisó is. Ennek alapján hazudják, hogy nem mérgezhet meg egy egészséges veséjű embert 
133  grammnál  kevesebb  kálisó!  9./Kiderítettem  a  rákbetegséget  hatékonyabban  elhárító 
desztilláltvíz-kúrát,  10./Rákbetegek  figyelem!  11./LEGFŐBB  TÖMEGGYILKOS  A 
„VILÁGFŐRABBI”?  12./Néhány,  a  zsidókat  a  világon  mindenhol  tervszerű  fajirtásra  kötelező 
ószövetségi és talmudi törvény, 13./ A 70 eltitkolt  magyarországi csődfőok és az ellenük egyéni, 
családi, kisközösségi szinten lehetséges védekezés módja, technikája. 14./Az Óbudai Szent Margit  
kórház Kardiológiai  Osztályán szívmérgező kálisóval  „sópótlás”  reklámozó hamis  „egészségügyi 
tanácsadó” kiadványt terjesztenek

1.

E honlapokat lásd a www.tejfalussy.com honlapon! 
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2.

VÁDIRAT a sózás csökkentésre agitáló Femina cikkért felelősök ellen

feladó:tiszta.nacl <tiszta.nacl@gmail.com>

címzett: Tejfalussy András <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum: 2014. április 25. 13:13
tárgy: sóról
küldő: gmail.com

hitelesítő: gmail.com

Ismét egy hamis cikk a sófogyasztásról. http://www.femina.hu/egeszseg/sofogyasztas_veszelyei 

Válasz:

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: "tiszta.nacl" <tiszta.nacl@gmail.com>

másolatot kap:

 Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>;
 Elnok@kuria.birosag.hu;
 Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>

titkos másolat:

 Irina Lévai <levai.irina@gmail.com>;
 zezso <zezso@t-online.hu>;
 Szeszák Gyula <szeszak.gyula@upcmail.hu>;
 "Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
 "dr.monostory.attila@gmail.com" <dr.monostory.attila@gmail.com>

dátum: 2014. április 26. 19:51
tárgy: Re: sóról
küldő: gmail.com

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli  
ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani szakértő 
feltaláló (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  ,     +36 202181408  ,     www.tejfalussy.com  )  

MEHNAM / Jogjavítás                                                      Iratjel: fajirto-femina-cikkirot-feljelentes-160426

Tisztelt Vona Gábor, a Jobbik Magyarország elnöke!

A fiziológiás víz/konyhasó dózisarány 110, a nátrium/kálium dózisarány pedig 30, lásd az infúziós Ringer 
 fiziológiás sóoldat - testnedvekével egyező és ezért étkezésnél is optimális dózisarányait. Az ettől több ezer  
%-kal  eltérő  nátrium/kálium  dózis  arányt  egészségjavítónak  bebeszélők  ("Stop  só  program") 
tömeggyilkosok.  A FEMINA cíkkét kieszelő, író személy(ek) is. Hibás hatásvizsgálatok eredményei hamis 
statisztikákra alapozva tudatosan közveszélyt okoznak. Magyar emberek életét rövidíti le. Itt is mellékelem a 
Femina-cikk író(i)  és az ő(ket)t  felbujtó és bűnpártoló aljas bűnözők,  köztük ügyészek ellen is  az előbb 
megküldött komplex feljelentést.

Ezúton  felkérem  a  Jobbik  parlamenti  frakció  belső-  és  kültag  jogászait,  hogy  fogalmazzák  meg  a 
pótmagánvádat. Ugyanis nyilvánvaló az eddigiekből, hogy a csaló akadémikusok szakvéleményeire alapozó 
miniszterek, rendőrök, ügyészek, bírák semmibe fogják venni a zsidó fajirtást bizonyító elemi természeti  
tényt, a testnedvek víz/NaCl=110 és Na/K=30 arányait is 

Verőce, 2014. 04. 26. Tejfalussy András, feljelentő méréstani szakértő
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3.

Három  egyetemi  tanár  által  írt  gimnáziumi  tankönyv  a  nátriumszükségletről  és  arról,  hogy  a 
desztillált víz a legjobb ivóvíz:
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4.

Tápanyagtáblázatok, egymást cáfoló helyes és hamis Na- és K dózis 
ajánlásokkal. 
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Méréstani bizonyítékok arra, hogy a tápanyagtáblázatokat szerkesztők 
tudatosan hazudnak 

1./

Az egészséges felnőtt testnedveiben csak 0,2-0, gramm káliumot szükséges pótolni naponta, 
nem pedig „minimum 1,6 grammot”:
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2./

A szervezet káliumtartalmának csak 2%-a van a testnedvekben nem pedig 3%. 

3./

Hazugság az egészséges ember napi káliumbevitelt 5,7 grammig normálisnak feltüntetni. 24 
óra alatt 2,2-3,6 grammnál több, egy órán belül bejuttatott 0,8-1,6 grammnál több kálium is 
veszedelmesen mérgező, rontja a szívműködést, amit EKG torzulás is egyértelműen mutat:

3/a.
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3/b.
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3/d.
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TÁPANYAGTÁBLÁZAT (FOLYTATÁS)
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AGYMÉRGEZŐ ALUMINIUMVEGYÜLETEKKEL, PL. KÁLIUM-ALUMÍNIUM-
SZULFÁTTAL (TIMSÓ) IS KORLÁTOZATLANUL RÖVIDÍTIK AZ ÉLETÜNKET
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5.

Új és újabb tápanyagtáblázatos kiadványokra alapozott „fokozatos népirtás” 
(A fokozatos népirtás alapelveit lásd 2 Mózes 23./20-33 és 5 Mózes 7./ 2. és 22.)
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A kormány „Stop só” programja konyhasó helyett kálisóval „sózott” tésztákkal, kenyerekkel 
gyilkoltat minket, titkolva, hogy a lisztekben sokkal több kálium van, mint amennyi nátrium:
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Például a nagyon sok káliumot, de szinte semmi nátriumot tartalmazó petrezselymet ajánlják 
konyhasó pótló ételízesítőként:
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6.

Valójában  nem  a  Ringer-oldat  dózisai  szerinti  sópótlás,  hanem  a  sóhiányos  étkezés  okoz  inkább 
rákbetegséget (napi 3 liter Ringer oldattal 27 gramm NaCl konyhasót juttatnak be a vérbe)
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7.

Akik  bebeszélik  az  ellenkezőjét,  nagyon  is  jól  tudják,  hogy  a  hiányos 
konyhasópótlás és a káliumtúladagolás is rákkeltő hatású:
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8.

Az Országos Élelmezésügyi és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) mérési dokumentumai 
szerint mindegyik egészséges ember veséjét azonnal megmérgezte a vízben oldott 2-4 gramm 
kálisó is. Ennek alapján hazudják, hogy nem mérgezhet meg egy egészséges veséjű embert 133 
grammnál kevesebb kálisó! 
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9.

 Code: rakbetegseg-elharito-gyogymod-is-120902-131105

Kiderítettem a rákbetegséget hatékonyabban elhárító desztilláltvíz-kúrát 

Kiderítettem, hogy desztilláltvíz + sózás kúra az a hatásos gyógymód* (a Tórában és Talmudban 
is szerepel: lásd Mózes II. 23., 20-33., V. 7., 2, 22, + Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. 
lap),  ami  -  egy  főrabbi  szerint   kemoterápia  nélkül  -  sikeresen  meggyógyítja  a  zsidó 
rákbetegek 98%-át, s amit a világfőrabbi eltitkoltat a nem zsidó betegek és orvosok elől. Újabban 
többen elismerték, hogy ezt használják. 

„Zsidó gyógymód”:  infúzióval  2 óránként megfelelő mennyiséggel gyorsan tiszta desztillált 
vizet  juttatnak  a  vérbe,  s  időnként,  a  fiziológiás  dózissal  NaCl-ot  is,  pl.  a  SALSOLA 
(desztilláltvíz+NaCl) infúziós oldattal.  Az erős oldóképességű tiszta desztillált  víz kioldja a 
legyengült  falú  rákos,  gyulladt  sejtekből  a  káliumot,  de  csak  ezekből,  majd  feloldja  az 
elpusztított rossz sejteket. Helyüket a szomszédos, egészséges sejtek osztódása folytán létrejött 
új, hibátlan sejtek foglalják el. (A daganat méretcsökkenését, eltűnését képmegjelenítő méréssel 
lehet, kell ellenőrizni.) 

Ennek  étkezési  változata  a  Dr.  O.Z.A.  Hanish  által  leírt  orvosi  desztilláltvíz-kúra  (a 
www.tejfalussy.com honlapomon  is  megtalálható). Általam  továbbfejlesztése,  amivel,  ha  az 
infúziós változathoz nem talál orvost, bárki orvos nélkül is gyógyíthatja magát, a Hanish szerinti 
„evéses-desztilláltvíz-kúra”  „evésmentes-desztilláltvíz-kúrával  kombinálása:  1./  Reggel 
ébredéskor azonnal, s utána 2 óránként, 4 dl tiszta desztillált vizet kell innia „egy slukkra”, napi kb. 
3,6 litert egy 70 kg-os embernek (más súlyúra súlyarányosan átszámolandó). Az ivás ütemezésére 
jelzőóra célszerű!  2./ Az első hét első három napján nem szabad enni, és desztillált vizet kell 
inni, hogy tisztábban juthasson be a vérbe. A 4. nap 2-3 adag desztillált vizet tiszta NaCl-dal 
megsózva kell  inni,  hogy helyreálljon a  testfolyadék-elektrolit  élettanilag optimális  (fiziológiás) 
víz/NaCl aránya. A diéta 6. napján meg kell enni 1 db, majd a 7. napon 2-3 db almát, apránként, 
lassan, sokáig rágva,  3./A következő héttől, amíg az előző „nulldiéta” miatti testsúly veszteség 
kompenzálódik,  a  Dr.  O.Z.A  Hanish  szerinti  étkezéses,  vegetáriánus  desztilláltvíz-kúra 
alkalmazandó, tiszta NaCl-dal sózással, s óránként max. 0,4 gramm, 24 óra alatt összesen is 
csak  max.  2-3  grammnyi  káliummal.  4./Gyógyulásáig  kell  ismételni  az  1-3.  szerinti 
kezeléseket. 

Akit  rákbetegség  veszélyeztet  jól  teszi,  ha  végleg  elhagyja  az  immunrendszerét  túlterhelő 
(dög)húsevést!  Akit  az  orvosa  vagy természetgyógyásza  sokáig  eltiltott  a  NaCl-dal  sózott  hús, 
kenyér, tészta fogyasztástól, s ezzel az NaCl konyhasót megfelelően pótlástól, ha újra húst eszik 
jobban érezheti magát, pedig nem a „húsra”, hanem csak NaCl konyhasóra volt szüksége. Aki nem 
sózza fiziológiás  dózisú tiszta  NaCl konyhasóval  a  nátriumnál  sokkal  több káliumot tartalmazó 
tésztákat, zöldséget, gyümölcsöt, egy idő múlva vágyni kezdhet az erősen sózott húsételre, mert 
korábban sózott hússal is pótolta a szervezete által vesztett NaCl-ot. Aki a vegetáriánus ételeit tiszta 
NaCl  konyhasóval  optimális  (fiziológiás)  mértékben  sózza,  csak  ezzel  is  képes  biztosítani  a 
testfolyadékai  nátrium/kálium egyensúlyát,  s  sosem lesz  nátrium hiánya, s  idővel,  ösztönösen 
undorodni fog a „dögevéstől”. (A nátriumhiányt azért nevezik „vízmérgezésnek”, hogy nemzsidó 
ne merjen gyógyító desztillált vizet inni?) 
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Vegyi fegyverrel fajirtás, emberiség elleni tudatos bűntett, hogy „életveszélyesen mérgezőnek” 
hazudják a tiszta desztillált víz ivást, s a tiszta NaCl konyhasóval normális (fiziológiás) mértékben 
sózást, s hogy élelmiszereinkben mérgező KCl kálisóval helyettesítik az NaCl konyhasót, "Nemzeti 
Sócsökkentési  STOP SÓ Program" címén „önkiirtásra”  kényszerítenek, a  normális  sózású 
élelmiszert gyártót CHIPSADÓ-val büntetik, ezen adóbevételből ígérik az orvosok fizetésemelését, 
ami korrumpálja őket, hogy ne jelentsék fel az Na/K=30 élettanilag optimális dózis arányt gyilkoló 
hatású 2/4,7=0,43 hamisítókat!? Valójában a napi étkezés során is a Ringer infúziós oldat több, mint 
100 év óta sikerrel alkalmazott víz/NaCl=110, ill. Na/K=30 dózisaránya, ami élettanilag optimális:  

Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról 
http://www.youtube.com/watch?v=9R03_qOi3V4&feature=related
3 perces videó a sóról amit megeszünk
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=mcKvATZd2e0
YouTube - Videoklipek az e-mail üzenetből

* Megjegyzés: Lásd egy németországi orvos és egy németországi főrabbi németországi közjegyző 
előtt  nyilvánosan  aláírt  nyilatkozatát  a  www.tejfalussy.com honlapomon  („TÖMEGGYILKOS 
VILÁGFŐRABBI”, EmailKonyv19-UjOrvoslasForabbival090209a)  a tudatos tömeggyilkosságról.

 Verőce, 2012. szeptember 7.  ( Legutóbbi pontosítás: 2013. november 4.)

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló
Hungary, 2621. Verőce, Lugosi u. 71. (Sz.szám.: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit) 
Honlap:   www.tejfalussy.com  , ahol a   www.aquanet.fw.hu  , www.aquanet1.net76.net,

www.aquanet-apla.atw.hu korábbi tudományos honlapjaink is megtekinthetők.
E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, mobil: 36/1/202181408
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ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ KÚRA
Dr. O. Z. A. HANISHTÓL

Die Heilkraft reinen Wassers  /A gyógyerejű tiszta víz/

Die Mazdaznan Wasser-Kur /v í z - k ú r a /

von Dr. O. Z. A. Hanish   /Dr. O.Z.A. Hanishtól/

mit reinem dampf-destillierten Wasser /a gôzbôl nyert tiszta desztillált vízzel/

reinigt das Blut von Säuren und Salzen und befreit den Organismus 
von Ablagerungen und Schlacken! /megtisztítja a vért 
a savaktól és sóktól és megszabadítja az organizmusoktól,lerakódásoktól, és salakoktól./

Die Mazdaznan Wasser-Kur setzen Sie Elfolgreich ein gegen:
A Mazdaznan víz-kúrát sikeresen alkalmazhatják a következő  ellen:

    * Arteriosklerose /érelmeszesedés/                  * Nierenkrankheiten /vesebetegségek/

    * Gefäßverengung undverstopfung         * Osteoporose /csontritkulás/
      /érszűkület és érelzáródás/                                   * Prostatabeschwerden /prosztatapanaszok/

    * Gelenk- und Muskelschmerzen            * Rheuma /reuma/

        /izületi- és izomfájdalmak/                                 * Gelenkversteifung + * Rheomatismus
                                                                             /izületi merevség + reuma/       
    * Gich  /köszvény/                                         * Ruhr /vérhas/      
                                                                      * Schlaffheit /erôtlenség/

    * Hercz- + Hirnschlag                              * Sehnen-Verkürzungen /rövidlátás/

       /szívszélhűdés + szélütés                                    * Skrofulose im Blut /vérbaj/

    * Krebs /rák/                                             * Stoffweschselkrankheiten /testszövet-elfajulások/

    * Brustkrebs, Halskrebs, /mellrák, torokrák/ * Tuberkulose /TBC/

       Eingeweidekrebs, Magnekrebs,          * Über- und Untergewicht 
       /bélrák,gyomorrák/                                            /alacsony vagy magas vérnyomás/

       Leberkrebs, Sarkome  /májrák, szarkóma/   * Versäuerung /elsavanyodás/
    * Leberkrankheiten /májbetegsége/ -              * Verstopfung /szorulás/  
    * Lustlosigkeit /kedvtelenség/                         * Wassersuch /vízkór/

    * Nervenleiden /idegbetegségek/                      * Zuckerkrankheit  /cukorbetegség/

    Aile Angaben nach Dr. O. Z. A. Hanish in "Mazdaznan Wasser-Kur"
       /Adatforrás:  Dr. O. Z .A. Hanish: "Mazdaznan víz-kúra"./

Wußten  Sie,  daß  in  den  USA  dampf-destilliertes  Wasser  als  Genuß  und 
Heilmittel  schon seit  1894  verwendet  wird  ?  (TUDJA-e  ÖN,  hogy  az  USA-ban  a 
gőzéből nyert desztillált vizet élvezeti- és egészségjavítási célokra már 1894 óta használják?!)  
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Dr. O. Z. A. Hanish orvosi tanácsai

Az  orvosi  művek  tanulmányozása  nem  használ  nekünk  semmit  sem  a  szervezet   betegségei 
kezelésénél. Minden bajnál a vér van túlterhelve. Csak egy mód van a vér kitisztítására, a desztillált 
v. halott víz, mellyel kimossuk a vért, mely víz nem tartalmaz semmi élő szervezetet, sem vegyi 
összetételt. Ez a víz a forralásnál keletkező gőzből kondenzálódik és az olyan nyomást gyakorol a 
vérre,  mely  pillanatok,  percek  alatt  megsemmisíti  az  anyagokat,  idegen  elemeket,  ásványokat, 
savakat,  melyek a  vérbe hatoltak,  keresztül  űzi  a szervezeten és  rövid idő alatt  elillannak.Nem 
lényeges, hogy lassan v. gyorsan, melegen v. hidegen isszák-e a vizet, mindenki a maga módján, 
temperamentje és állapota szerint. Az idegesek és hepatítikusoknak majdnem forrva kell inniuk. 
A lényeg: a szükséges nyomást fenntartani a vérre. Ezért kell egyszerre 2 pohárral (átlag 2 
deci) inni, egész napon át, míg eléri a 3-3 1/2 litert. Idősek, betegek, gyengék csak 2x1 decit 
igyanak, napi 2 l-nél nem többet. Íme egy lehetséges kúra: 

1. A felébredésnél reggel megisszuk az első 2 pohár vizet, melyek már az ágyhoz vannak készítve. 

2. A reggeli előtt (ha egyáltalán reggelizünk) vesszük a 2. adag 2 pohár vizet. 

3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön.

4. Evés előtt a 4. adag 2 pohár jön, de ennél asztalhoz ülhetünk. 

5. 2 órával ebéd után az 5. adag jön - 2 pohár víz. 

6. 2 órával később a 6. adag 2 pohár víz. 

7. Vacsora előtt (20 óra körül) veheti a 8.-at. 

8. Kevéssel lefekvés előtt a 9. adagot s ezután úgy alszik, mint egy üdvözült. 

Most jön a kérdés, mit lehet a kúra mellett még enni-inni.

Azt, amit akar és amennyit akar.

Elvileg a Mazdaznanban semmi sincs tiltva, főleg a kúra alatt. Ha nincs szüksége böjtre, nem kell 
semmit megvonnia magától ehet és ihat, de a kúra szabályait pontosan be kell tartani: minden 2 
órában az étkezés előtt meginni a 2 pohár desztillált vizet. Mégis, súlyos betegeknek megfelelő 
étrendet  kell  betartani a  kúránál.  Hamarosan megállapíthatja,  hogy már a reggelinél szerényebb 
lesz, miután megitta a 2x2 pohár vizet. 3 nap után már nem vágyakozik sem erre, sem arra többé, 
ellenkezőleg olyan dolgokra vágyik, amire azelőtt sosem gondolt és azokat fogyasztja. Kevés idő 
múlva  búzadara,  zabpehely és  hasonló  gabonaneműkre  jön  vágya.  Ha meg akarunk szabadulni 
bajainktól, úgy 1 kanál agar-agart veszünk reggelire. 

Ha gyorsítani akarjuk erősödésünket, úgy este 1 kanál carageenzuzmó teát veszünk, szétmorzsoljuk 
egy csészébe (előzőleg többször átmosni ) s forró vízzel leöntve megisszuk a folyadékot az alján 
maradt  sűrűjével  együtt.  Napról  napra kevesebbet  eszünk,  nemsokára csak a  felét,  majd az 1/3 
részét annak, amit azelőtt fogyasztottunk.
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Néhány hét  múlva már a szükségleteink szerint  választjuk táplálékunkat,  úgyhogy egy új  testet 
építhessünk.  5-7  hét  múlva  másként  kezdünk  élni.  Már  érezzük  a  tisztulási  folyamatot,  a 
vérkeringés megújulását, felfrissülését. A súlyából semmit sem veszít a kúra alatt, sőt gyarapszik, 
mert mennél tisztább a vér és a testsejtek, úgy súlyosabbak lesznek. Ha túlságosan emelkedne a 
súlya, úgy leegyszerűsíti étrendjét, elhagyja az olajat és vajat. E kúrában a legcsodálatosabb, hogy 
nem okoz semmi gondot, minden probléma magától megoldódik,  ha szigorúan betartjuk a kúra 
előírásait.  Világosabb  gondolataink  jönnek  és  szívesebben  végezzük  a  légző  gyakorlatainkat. 
Fejlődünk, a saját gondolataink lépnek előtérbe, nem kérdezősködünk többé, gondolkodó lénnyé 
válunk. Sok minden feleslegessé válik, amivel azelőtt foglalkoztunk. A kúra egyszerű, s az érdekes 
benne, hogy minden megerőltetés nélkül nagy eredményt lehet elérni vele. Akár  gyomorbajban 
szenved, vagy a máj nem funkcionál rendesen, v. a vesék vannak megtámadva, v. emésztőcsatorna 
eldugult, v. nemi bajok okozzák a rosszullétet, mert a tüdők és idegek nem végzik jól a feladatukat, 
még a szív sem, s végül fekélyek jönnek, melyek rákká fejlődhetnek. Minden bajnak el kell múlnia 
s ehhez a desztilláltvíz kúra elég, nem kell semmit hozzátenni. Idegbajnál ajánlatos 21 napig a kúra 
idején csak pattogatott kukoricán élni, a gyümölcsöt elhagyva, míg a test újra normálisan működik. 
Ha  görcsök,  merevedések  vannak,  v.  az  inak  megrövidülnek,  csak  a  panopraktika  nyújthat 
segítséget  és  meg  kell  veregetni,  vagy  mással  ütögettetni  az  összezsugorodott  testrészeket.  A 
tuberkolózis is eltűnik, ha kecsketejet adunk a betegnek, okra-hüvelyt (2 kanál) és pignons teát (1 
kanál).  A legsúlyosabb  cukorbaj 6  hónap alatt  elmúlik,  melyet  a  közönséges  orvosi  előírások-
rendelések  nem  képesek  elérni.  A  vízi  betegség,  köszvény,  reuma,  bélbajok  és  skrofulózis 
(vérbajok) 21 nap alatt javulnak. Ekkor 3 heti szünet következik s újabb 3 hétig kell kúrázni 3x 
ismételve. Ha szükséges,folytatni kell, így 9 hónapig, mialatt teljesen kigyógyul mindenből. A rák

- bárhol legyen is, pl. mell-, gyomor-, máj- v. a belekben v. torokban, vagy egy sarcoma: ki lehet 
űzni a vérből 3 v. 14 hónap közt, desztilláltvíz-kúrával.  Néha már pár nap után a sebes helyek 
(rákosak) megszáradnak, eltűnnek a vérből, s a baj ki lesz űzve. A gyomorrák is gyorsan gyógyul, 
ha csak pattogatott kukoricán és sok friss zöldséggel él, salátának elkészítve, v. forró olajba dobva 
egy pillanatig, míg így kissé meghervad - s keveset eszünk belőle. Minden savasat el kell hagyni. A 
bőr színe 3 napi kúra után már kivilágosodik,  rózsás lesz,  s  az egész testben könnyűség érzete 
támad. A 2. és 3. hét után a szemek átható tiszták, fényesek lesznek s világosabb lesz a gondolkodás 
és a túlérzékenység is csökken. 

Túlzásba ne vigyük a vízkúrát sem, mert akkor reomára hajlamosít. Ha kimondott ellenszenv van a 
vízivásra,  akkor  szüneteltetni  kell,  vagy jobban diétázni,  avagy rövid böjtöket  (1-2 hetenként  1 
napot),  bélfürdőket  végezni.  Ugyanakkor  a  soványak  hízni  kezdenek,  míg  a  kövérek  fogyni 
kezdenek. Hirtelen, heves eseteknél elég a 3 heti kúra, másoknál 5 hétig tarthat. Aki 12 hétig bírja 
megszakítás nélkül, a test minden baja lassan elmúlik, a táplálkozás mértékletes, pontos lesz. A kúra 
befejeztével oly szokássá válik a víz-ivás, hogy szívesen folytatja s az esti étkezés előtt megissza a  
2 pohár vizet. Így nem betegedhetünk meg többé. Miután testünk 87 %-a vízből áll és a víz, amelyet 
naponta pontosan 2 pohárral desztillálva veszünk, kiviszi a sókat és savakat természetes utakon s 
nem engedi többé a vért ezekkel terhelni. 
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Ez a kúra 3 különleges eredményt biztosít: 1. Kimossa a vért úgy, hogy kiűz belőle minden idegen 
anyagot. 2. Ezáltal minden szerv és az egész szervezet is normálisan működik 3. Ez egy fiatalító 
fürdő,  egy  olyan  fiatalodás,  amilyet  a  fiataloknál  sem  találunk,  mert  a  mirigyfunkciókat 
normalizálja, s így az agyra hatva felélénkül az ember tőle. Ezt a hasznos kúrát mindig elővehetjük, 
újra kezdhetjük, ha úgy érezzük, hogy a szervek nem működnek pontosan és egy pár nap v. hétig 
folytathatjuk. Ha nincs is különös bajunk, akkor is segítségül vehetjük e kúrát, mert a vért időről 
időre tisztítani kell, mindenkinek az ő. temperamentje szerint. Ha minden 3-5-7-9 évben 5-7 hétig 
kúrázunk, úgy tisztán tartjuk a szervezetet, biztosítjuk állandó jólétünket és előrehaladásunkat az 
életben. A desztillált víz a legnagyobb fontossággal s értékkel bír nemcsak az egyén, de egy egész 
nép számára. Egy gondos kormányzat, melynek szívügye a nép egészsége, minden vizet duplán 
desztilláltatna,  mielőtt  a  vízvezetékbe  engedné.  Ha  ez  az  eset  nem  áll  fenn,  úgy  magunk 
desztilláljunk, legjobb a márciusi esővíz. Az is valamit ér, ha a vizet 2x felfőzzük 5-10 percig s 
közben mindig lehűtjük s az alját eldobjuk. Lehet a kereskedelemben is venni, de vigyázni kell, 
hogy jóminőségű s főleg jóízű legyen! 

____________________________________________________________
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 A TALMUD (ÉS TÓRA) ELŐÍRJA AZ IVÓVÍZ IVÁSI ÉS SÓZÁSI DISZKRIMINÁCIÓKAT:

1./ Ezért tiltják nekünk, hogy a desztillált vizet tisztán, elszennyezése nélkül ihassuk!
  

2./ Ezért tiltja nekünk a „STOP SÓ, Nemzeti sócsökkentési program” és „CHIPS adó” 
a jó sópótláshoz szükséges, tiszta NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben sózást !
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Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetőségünk / Kezdőoldal
Előzményoldal

A VILÁGMÉRETŰ TUDOMÁNYOS HATÁS KALIBRÁLÁSI CSALÁSRÓL, AMIVEL  AZ 
ÉLETRÖVIDÍTŐ ÁLGYÓGYÍTÁSBAN (=NÉPIRTÁSBAN) ÉRDEKELT INTÉZMÉNYEK 
ÉS ÜGYNÖKEIK „ÁSVÁNYI-ANYAG-KIEGÉSZÍTŐK” ÉS VITAMINOK MEGADÓZISÚ 

HASZNÁLATÁRA  (=ÁLLANDÓ VÁSÁLÁSÁRA) ÖSZTÖNÖZIK A FÖLD ÁLTALUK 
MEGTÉVESZTETT LAKOSAIT 

Az alábbi tudományos cikkből is kiderül az, hogy a kálisóval „műtrágyázással” és/vagy a  
konyhasó helyett kálisóval „ízesítéssel” (= étel mérgezéssel)  a normális többszörösére növelt  

káliumtartalmú élelmiszerekkel túladagolt kálium esetében minden  állati és emberi sejtmembrán  
hibásan működik, nem engedi bejutni az ásványi anyagokat, vitaminokat stb. a sejtekbe , ill. ezek  
csak akkor juthatnak be, ha sokszorosan túl vannak adagolva, ha „megadózisúak”.  Ezt a hatás  
kalibrálási eredményt, mint egészségügyi csőd főokot,  a különböző ásványi anyag kiegészítőiket  

és megadózisú vitaminjaikat ajánlók mindig titkolják!

„TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN (ÚJ SZÓ 1988. 
SZEPTEMBER 16. POZSONY)

A  termőterületek  műtrágyázásával,  illetve  a  terméseredmények  szempontjából  a  kemizálás 
optimális  mértékével  és  ennek  környezeti  hatásaival  nem egy szakcikk,  értékezés,  vagy laikus 
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a 
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszármazékokat nevezték meg, s 
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb 
eredmények  azonban  egy  másik  bűnösre  mutatnak  rá,  amely  részt  vállal  a  modern 
mezőgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg 
ellenőrzésre méltó elem - Kán Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a 
kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak. 

GOND A TEJJEL

A probléma  bevezetőjében  el  kell  mondani,  hogy  a  csehszlovák  mezőgazdaság  a  műtrágya-
felhasználása, a gyom- és rovar irtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a 
termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt 
nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. 
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A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek 
következtetni,  hogy  ebben  is  a  túladagolt  kálium  illetve  néhány  helyen  a  foszfor  hatását  kell 
látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink 
vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő 
a  számunkra.  Ez  leginkább  a  tömegtakarmányok  minőségével  kapcsolatban  ütközik  ki.  A 
tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-
tenyésztéssel  rendelkező  országok  ,  mivel  tömegtakarmánnyal  nem  tudjuk  elérni  a  kívánt 
tejhozamot.  A  szárított  tömegtakarmány  ugyanis  nálunk  25-30  gramm  káliumot  is  tartalmaz 
kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma 
a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is, 
amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint 
a káliumtartalomra vezethető vissza.

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK

A kálium  az  az  alapvető  elem,  amely  a  növényekben  az  ionok  felvételéről  dönt.  Bizonyos 
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium 
és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk 
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre 
való  hajlam már  fiatal  korban is  sok  esetben megfigyelhető.  A kálciumot  és  a  magnéziumot  a 
növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekből hiányzik, 
akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj 
magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából 
fontos  vas,  vagy  a  már  említett  nitrátok  lebontásához  szükséges  molibdén,  mangán  és  cink 
felvételét.

Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják és az 
távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitridek vagy 
egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, 
betegségeket idéznek elő. A (kálium a) talajban lévő kálcium a cink felvételének blokkolásával a 
gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.

DEFORMÁLJA A SEJTET 

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a 
sejtfalat  és  emiatt  növekszik  a  növények  érzékenysége.  A  sejteket  könnyen  megtámadják  a 
mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elősegíti a szabad aminosavak 
felvételét  -  amelyek  a  mikroorganizmusokat  táplálják  -  így  azok  elszaporodnak,  a  növényeken 
betegségek jelennek meg.

Kedvező  körülmények  alakulnak  ki  a  káliumot  kedvelő  gyomok  számára  is  s  ezek  már  nagy 
mértékben el  is  szaporodtak.  Ha körülnézünk a földeken,  ahol  egyébként  egyre  több gyomirtót 
használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a 
konkoly,  amelynek  nem  kedvez  a  kálium,  de  van  helyette  libatop  és  parlagi  tüske  minden 
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak 
elősegíti  a  kálium felvételét.  Ez újra  lazábbá teszi  a  sejtek kötését  s  csökkenti  a  kórokozókkal 
szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma 
láncolatát  és  a  kör  bezárult.  S  mindezekben a  folyamatokban amelyek bonyolultabbá  teszik  és 
drágítják a termelést, rontják a termékek minőségét, alapvető okként ott találjuk a káliumot. 
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De nemcsak a  növények ellenálló  képességét,  illetve  a  mezőgazdasági  termékek ásványianyag-
összetételét befolyásolja,  hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában 
valamikor  a  hatvanas  évekig  még  20-21%-os  volt  a  keményítő  tartalom.  amely  mára  13-14 
százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos 
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell,  hogy az ötvenes 
években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s 
mára már 250 körüli értéket is mérhetünk. 

CSÖKKENTENI KELL

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és 
Rovartani  intézetének  eredményei  szerint  -  a  legfontosabb  feladat  a  talaj  káliumtartalmának 
csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak 
minőségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák , a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. 
Évek óta végzik a  kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló 
kísérleteket.  Bebizonyosodott,  hogy a  legnagyobb terméseredményeket  akkor  érik  el,  ha a  talaj 
kilogrammja  90  mg  mennyiségű  káliumot  tartalmaz  és,  hogy  a  terméseredmények  200 
milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi 
átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a 
kísérletek  során,  hogy a  nagyobb  mennyiségű  termés  elérése  érdekében  magas  káliumtartalom 
mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül 
a  talaj  káliumtartalmának  csökkentése  még  egy  sor  probléma  megoldásában  is  segítene  és 
egyszerűbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezőgazdasági termelést.

Ehhez  a  tudományos  dolgozók  véleménye  szerint  szükséges,  hogy  mindenütt  pontosan 
megállapítsák  a  talaj  összetételét  és  kidolgozzák  a  műtrágyák  szükséges  adagolásának  arányát. 
Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül 
képesek,  tehát  elsősorban  a  mezőgazdaság  dolgozóin  múlik,  hogyan  közelednek  a  felvetett 
problémához.

(Szénási) ”

*
Tejfalussy András méréstani szakértő nyilvános közérdekű országos kárelhárítási bejelentése 
Orbán Viktor miniszterelnök támogatására, a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással: 

Az infúzió és étkezés esetén egyaránt optimális, a magzatot is tápláló vérszérum nátrium/kálium=30 
arányának megfelelő (lásd Ringer infúziós oldat) napi 15-25 gramm fiziológiás NaCl sópótlást.

Az orvosok az 1950-ben e témában Nobel-díjat  elnyert  mellékvesekéreg kutatók állat  és ember 
kísérletei mérései alapján azt tanulják, hogy általánosan betegítő, idegrendszert tönkretevő, vese- és 
szívmérgező, keringésrontó, rákkeltő és magas vérnyomást előidéző, életrövidítő, magzat torzító és 
ivartalanító hatású is a fiziológiás szükségletnél rendszeresen több káliumot és/vagy kevesebb NaCl 
konyhasót pótlás. Mi lehet az oka, mi lehet a tényleges célja, hogy az anyákat, az anyatejet, és ezzel 
a magzatainkat, csecsemőinket is tudatosan túladagoltatja káliummal és nem engedi hozzájutni a 
szükséges  mennyiségű  NaCl  konyhasóhoz  a  kormány  „Stop  Só,  Nemzeti  sócsökkentési 
programja”? a gyermekek élelmiszereinél (a WHO is) megengedte az NaCl konyhasó akár teljes 
mértékben kálisóval helyettesítését. 
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A Humana babatápszerben pl.  0,3  a  nátrium/kálium arány,  a  fiziológiás  30 helyett.  A felnőttek 
korábbi optimális napi 15-25 grammos NaCl konyhasó pótlását 5 grammra csökkentették, miközben 
az  átlagos  káliumfogyasztásukat  a  szükséges  max.  0,5  grammról  (lásd  a  Kálium-Retard  orvosi 
kálium tabletta ajánlott mindössze 0,5 grammos napi dózisát, mely dózist 8 óra alatt apránként juttat 
be, mivel már ennyi is mérgező, szívműködés rontó, EKG torzító lehet, ha gyorsabban szívódik 
fel!),  annak tízszeresére,  4,7 grammra növelték.  Nemrég büntető adóval (Chips adó) sújtotta az 
Orbán kormány a NaCl-dal normálisan sózott élelmiszereket, hogy ezúton rákényszerítve az sótlan 
ízű élelmiszereket eladni képtelen gyártókat, megenni képtelen embereket, hogy konyhasó helyett 
kálisóval „ízesítsék” a kenyeret és az egyéb alapvető élelmiszereinket. Egyébként ugyanezt tették 
sok más európai uniós országban is, sőt Amerikában is, ahol Barack Obama elnök egészségügy 
javítási  ígéreteit  teszik  vele  teljesíthetetlenné.  (A kóser  élelmiszereket  továbbra  is  fiziológiás 
mértékben NaCl konyhasóval sózzák, és egyelőre Kína és az iszlám országok is mentesek a fajirtó 
hatású „Stop Só” programtól. )

A fentieket  az  általam képviselt  Agroanalízis  Tudományos  Társaság gmk több tízezer  parcellás 
mezőgazdasági hatásvizsgáló és optimalizáló GTS-Antirandom sokváltozós kalibráló mérései tették 
elsőként  nyilvánvalóvá.  Például  1992-ben  is  végeztünk  olyan  sokváltozós  hatás  kalibráló  (az 
általam feltalált GTS-Antirandom software szerinti) mérést,  amely a káliumos műtrágyák aszály 
kárt fokozó hatását egyértelműen leleplezte! Egy minisztériumi szerződésünk (amelyet az általam 
vezetett,  ill.  jelenleg  végelszámolóként  képviselt  Agroanalízis  Tudományos  Társaság  gmk  a 
Környezetvédelmi  és  Területfejlesztési  Minisztériummal  kötött  I-1077/90.  KTM  számmal) 
keretében.

VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉG

Védekezni  csak  a  gyógyszerkönyvi  tisztaságú  NaCl  konyhasó  otthoni  élelmiszer  előállításhoz 
fiziológiás  mértékben  használatával,  a  kálisóval  műtrágyázott  növények  és  egyéb  kálisóval 
megnövelt káliumtartalmú, vagy egyébként sok káliumot tartalmazó (szója stb.) élelmiszerek nem, 
vagy megfelelően csökkent mennyiségben fogyasztásával és otthoni desztillálással (frakcionáltan 
átpárlással  tisztított  ivóvizet  ivással,  azzal  való  ételkészítéssel  lehet,  miután  csak  évi  128.000 
vízmintával ellenőrzik országosan az ivóvizeinket, ami azt jelenti, figyelembe véve, hogy 365 nap 
van egy évben és országunkban 3200-nál több település van, hogy átlagban legfeljebb 8 naponként 
mérnek be 1  vízmintát  településenként,  miközben belevezetik  a  fertőző  vírusokat  is  tartalmazó 
szennycsatornákat is a folyókba, de ezenkívül bele jutnak olyan szántóföldi és ipari és háztartási 
mérgező  vegyszerek  is,  amelyeket  a  vízmű  technológia  nem  hatástalanít.  (Lásd: 
www.aquanet.fw.hu, www.desztvizhonlap2.atw.hu).

Fentiek  alapján  ismételten  arra  kérem  Orbán  Viktor  miniszterelnök  urat  és  a  vidékfejlesztési, 
egészségügyi, nemzetbiztonsági, honvédelmi, igazságügyi stb. minisztériumok vezetőit is: 

1./  Minősítsék  hamisnak  és  vonják  vissza  „A  KÁLIUMELLÁTÁS  HELYZETE 
MAGYARORSZÁGON” című, a fentiekkel és a hazai Egységes Országos Trágyázási Kísérletek 
sok éves mérési eredményeivel is ellenkező állításokat hangoztató KTM-MTA-TAKI kiadványt. 

2./  Kötelezően  írassák  rá  a  kálisót  tartalmazó  műtrágyákra,  hogy  a  termőtalajok  kálisóval 
műtrágyázása  elrontja  a  tápanyag  felvételi  egyensúlyt,  aszálykárt  fokozó,  embert  és  állatot  is 
betegítő, sejtmérgező, rákkeltő és ivartalanító hatású.
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3./ Írassák rá a 40%-os kálisó elnevezésű műtrágyákra azt is,  hogy 26% NaCl konyhasó is van 
bennük, s hogy a konyhasóval műtrágyázás szintén fokozza az aszály kárt.

4./ Haladéktalanul állítsák le a Stop Só, Nemzeti sócsökkentési programot. 

5./ Kötelezően jelöltessék meg a nem kóser boltok vásárlói felé a kálisót valamennyi étkezési sóban 
tiltó MSZ-01-10007-82 érvényes szabványnak megfelelő étkezési sókat.

6./  Tiltsák be  a  hazai  vezetékes  ivóvizek  jól  ellenőrzöttnek és  biztonságosan tisztának hazudni 
engedését. 

7./  Ítéljék  életfogytiglani  szabadságvesztésre  a  nátriumklorid  és  a  káliumklorid,  ezen  két 
természetes anyag megváltoztatott arányával talajrontókat, embereket és állatokat betegítőket, és 
büntessék meg a mérgezésről hivatalból tudó, de a minket mérgezőket nem feljelentő, a mérgezés 
leállítását  késleltető,  akadályozó  országgyűlési,  minisztériumi,  tudományos  akadémiai, 
kutatóintézeti, egyetemi stb. bűnözőket.

MEGBÍZÁS  NÉLKÜLI  ÜGYVITEL  (PTK.  484-487.  §)  KERETÉBEN  FOLYTATOTT 
NEMZETMENTŐ KÖZÉRDEKŰ ORSZÁGOS KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁNK DÍJA:

Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, ill. az Országgyűlést, hogy a kálimaffia, és orvosmaffia 
által 1960-tól, a kálisóval műtrágyázni kezdéstől mostanáig okozott országos kár alapján, amit, ha 
akarják  a  kárelhárítást,  a  továbbiakban a  fenti  információk alapján  könnyen el  tudnak hárítani, 
szíveskedjenek  kifizetni  a  fenti  kárelhárítási  munkánkhoz  rendelkezésre  bocsátott  ezen 
információkat a mérések alapján a problémát kiderítő, általam képviselt Agroanalízis gmk és ezúton 
az általunk finanszírozott alvállalkozója, az Antirandom gmk va. és az általunk foglalkoztatott külső 
szakértők részére. 

Konkrét díjigény: 

Az  eddigi  összes  környezeti,  egészségi  és  gazdasági  kár  független  szakértők  által  megbecsült 
kárértékének a 0,001%-a, 60 napos kifizetési határidővel, a gmk v.a. végelszámolójának a címére, a 
kezemhez való átutalással.

Verőce, 2011. 11. 17.

Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő
(1-420415-0215), Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.

Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
Tel./fax: 250 6064. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tájékoztatásul kapták: 

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész
Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága (hiv.: Cgt.01-10/022069/15.)
US President Mr. Barack Obama 

Függelék: 
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Nyilvánvaló az alábbi állatorvosi könyv idézet alapján is, hogy a sok búzafű levet 
egszerre itatás is népirtási célokat szolgál, főleg a tönkölybúzafú levét itatás, mivel 

abban kb. ötször több a kálium, mint a más búzafüvek levében!

AZ ÉTKEZÉSI KÓSER SÓKÉNT ÁRULT BONSALT KIVÉGZŐMÉREG, TISZTA KÁLISÓ 
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Desztillált ivóvíz energia újrahasznosítással való otthoni előállításának lehetősége
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 Gyógyszertári, gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl étkezés só beszerzési lehetősége:
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Kérem, hogy segítsetek ezeket minél több magyar ember tudomására hozni,
ha van saját honlapotok és vagy e-mail címlistátok, annak segítségével is!

Üdvözlettel, Tejfalussy András 
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10.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli 
ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel,  bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító méréstani szakértő 
feltaláló (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  , +36 202181408,     www.tejfalussy.com  )  

RÁKBETEGEK FIGYELEM! 

MEGLEPŐ (?) HÍR AZ INTERNETRŐL: “Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók elleni 
tudatos,  világméretű  tömeggyilkosságot.  A főrabbi  megerősíti:  ez  célirányos,  megtervezett,  világméretű 
népirtás!” MI AZ IGAZSÁG? Valószínűleg annyi,  hogy konyhasó helyett  alkalmazott mérgező kálisóval 
ízesítéssel („Stop Só” program) rákbeteggé tesznek, majd az élettanilag optimális desztilláltvíz +  konyhasó 
pótlással, lásd SALSOL infúziós oldat (víz/NaCl=110) csak azokat a zsidókat gyógyítják meg, akik hamisan 
tanúsítják, elhitetik a másokkal, hogy ők a rákbetegségből csak a „németmedicinás”, „újorvoslásos” speciális 
„lélekkezeléstől” gyógyultak ki. Mellékletek: 1./ EmailKonyv19-Ujorvoslas-Forabbival-090209a melléklet 
alapján. 2./ppa-Kasler-Miklos-M1-Nagyvizit-140425

Bp. 2014. 04. 26. Tejfalussy András (aki a gyilkoló orvosokat fedező ügyészeket is feljelenti fajirtási váddal)
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11.

LEGFŐBB TÖMEGGYILKOS A „VILÁGFŐRABBI”? 

Lehet,  hogy egy rabbi  (a  gyógyultakkal  együtt)  segít  azzal  hülyíteni  a  nem zsidó  betegeket,  a 
rákbetegségből nagyobb %-ban kigyógyult zsidók gyógyulásának egyedüli okát az „újorvoslásos”, 
„németmedicinás” lelkizés gyógyító hatása?? 
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12.

Néhány,  a  zsidókat  a  világon  mindenhol  tervszerű  fajirtásra  kötelező 
ószövetségi és talmudi törvény

SZENT BIBLIA  (Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)
Mózes II. könyve 23. rész:
Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiűzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megõrizzen téged az útban és bevigyen téged arra a 
helyre, amelyet elkészítettem.
21. Vigyázz magadra előtte és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti 
gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, amit mondok: akkor ellensége 
lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom előtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khivveusok, perizeusok, 
kananeusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; 
hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és 
eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddő nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el előtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy és 
minden ellenségedet elfutamítom elõtted.
28. Darazsat is bocsátok el előtted és kiûzi elõtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust.
29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne 
sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan űzöm őt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod a földet.
31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig: 
mert kezetekbe adom annak a földnek a lakosait és kiűzöd azokat előled.
31. Ne köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az ő                   
isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”

A VALAMENNYI  MÁS  NEMZET TÖRVÉNYEIT MAGUKRA NEM KÖTELEZÕNEK  TEKINTÕ  
TALMUDISTA  ZSIDÓK,  A  TALMUDOT  IZRAEL  TÖRVÉNYKÖNYVEKÉNT  ALKALMAZZÁK.  
RÉSZÜKRE  A  TALMUD  ÍRJA  ELŐ,  AZ  MAGYARÁZZA  EL  A  FENTI  MÓZESI,  ÉLETTÉR  
RABLÁSI  CÉLÚ,  NÉPIRTÁSI  SOFTWARE OLCSÓ,  EGYSZERŰ,  HATÁSOS,  NEM KÖNNYEN  
TETTEN ÉRHETÕ, KONKRÉT ALKALMAZÁSI MÓDJAIT IS. NÉHÁNY JELLEMZŐ RÉSZLET A 
RASSZISTA  ZSIDÓ  TANBÓL,  LUZSÉNSZKY  ALFONZ  A  TALMUD  MAGYARUL CÍMŰ 
FORDÍTÁSA ALAPJÁN. TUDNI KELL, HOGY AZ ÓSZÖVETSÉGET CSAK A TALMUD ALAPJÁN  
LEHET HELYESEN ÉRTELMEZNI!

54  b.  lap.  A nemzsidók  javai  hasonlók  a  pusztához,  s  olyanok,  mint  egy gazdátlan  jószág,  és 
mindenki, aki először birtokába veszi, megszerzi azokat. (Ugyanez áll a Chosen hammispat 156, 5. 
és 271. 4. alatt.) 

73  b.  lap.  Ha  valaki  azzal  a  szándékkal,  hogy  egy  barmot  öl  meg,  embert  ölt,  vagy  (azzal 
aszándékkal), hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendő. (Ugyanez áll a Makkoth 7 b. 
lapján. ) ......

10 a. lap. Legelőször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. ...... Izrael országa esővizet
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iszik,    az egész világ pedig a maradékot  .  Izrael országa iszik először és azután az egész világ, 
hasonlókép  egy  olyan  emberhez,  aki  sajtot  készít  s  az  élvezhető  részt  kiválasztja,  a 
hasznavehetetlent meg ott hagyja. 

93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a 
betegség szó ugyanis  ezt  a  számot adja. De mindezt    elűzi     egy  sóskenyér s  rá egy korsó víz  . 
(Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)

A nemzsidókat, akik bálványozást űznek és az apró barmok pásztorait nem szabad ugyan egyenest 
megölni, de nem is szabad õket menteni, hogy ha életveszélyben vannak. Például, ha valaki közülök 
vízbe esik, nem szabad még fizetségért sem kimenteni.  Nem szabad őket halálos betegségükbôl 
még fizetségért sem kigyógyítani. (...)  pl. ha egyikük egy kútba esik, amelyben létra van, akkor el 
kell venni a létrát, valami ürüggyel, hogy mindjárt visszahozzuk.  158. (Lásd Aboda zara 26.b.)

Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg embert ölt meg, vagy azzal a szándékkal, 
hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendő 79 a. lap. (ugyanez áll a Makkoth 7 b. 
lapján)  Maimonies  mondja:  Vedd  tudomásul,  hogy  a  nazarénusok  népe,  akik  Jézus  után 
tévelyegnek,  barbár tanaik különböznek,  mégis  valamennyien bálványimádók ...  Így velük 
úgy kell  bánni, mint a bálványozókkal szokás....így tanítja ezt a Talmud.  44,8 (Misna-Tora, 
Aboda zara.I. 3-hoz.

13 b. lap. Így tanultuk (Sanhedrin 57 a.): a gojokat és az apróbarmok pásztorait, a rablókat, valamint 
a  gojokat  az  ember  a  veremből  ne  húzza  föl,  hogyha szorongatásban (életveszélyben)  vannak, 
hanem meg kell õket semmisíteni, meg kell Őket ölni és kézzel (erőszakkal) a verembe taszítani, 
hogy meghaljanak. (60. old.)

A legjobb orvos a pokolba való s a legjobb mészáros Amalek barátja, s a gojok legjobbikát öld meg. 
82.a.lap (Ugyanez áll a Jeruzsálemi Kiddusin 40 b. Sophrim XV.10, Abora zara 26 b. Tosephothban, 
továbbá Majmonides. Jad Chasaka 49.b lapján, Jozmael rabbi: Mechitah 11.a lapján.) (36.old.)

Hogyha kétséges, hogy a beteg életben marad-e vagy meghal, akkor nem szabad őt egy nemzsidó 
orvossal gyógyíttatni; ha azonban biztos, hogy meg kell halnia, akkor szabad őt attól gyógyíttatni. 
27.b lap.

A nemzetek (gojim) mésszé fognak égettetni.  És Jehuda rabbi  mondá:  Éppúgy,  mint  a  mész; 
miként a mésznek nincs más rendeltetése, mint hogy elégessék, épp úgy  a világ népeinek sincs 
más sorsuk, mint az elégetés.  35 b. lap. 

Megjegyzések
 
1./  Raba  kirablása  során,  Dávid  a  zsidó  népirtáshoz  gázkamraként  és  elevenen  megégetésre  
mészkemencét alkalmaztatott. Ószövetség, Sámuel II. könyve 12. rész, 31. 

2./  A  TÓRA  ÉS  TALMUD  ÁLTAL  ELŐÍRTAKNAK  MEGFELELŐEN,  A  ZSIDÓ  
BETELEPÜLŐK HELYIGÉNYE SZERINTI  ARÁNYBAN  GÁTOLJÁK,  HOGY NEMZSIDÓ  
GARANTÁLTAN  TISZTA  DESZTILLÁLT  (ÁTPÁROLÓDOTT)  IVÓVIZET  IHASSON  ÉS  
HOGY TISZTA (NaCl)  KONYHASÓVAL AZ ÉLETTANILAG OPTIMÁLIS (FIZIOLÓGIÁS)  
MÉRTÉKBEN SÓZOTT KENYÉRHEZ ÉS EGYÉB ÉLELMISZERHEZ JUTHASSON.

13.

A 70 eltitkolt magyarországi csődfőok és az ellenük egyéni, családi, kisközösségi 
szinten lehetséges védekezés módja, technikája. 
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Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök  (sz.szám:  1-420415-0215)  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli  
ügyvitel*  keretében  közérdekű  feljelentéseivel,  bejelentéseivel,  javaslataival  kárelhárító  méréstani  
szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).

MEHNAM-info  / Jogjavítás               Kód: szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014-2

Magyar létvédő nyilvános dokumentum, a tizedesrendszer útján is országosan terjesztésre! 

SZAVAZÓ-FELVILÁGOSÍTÓ KAMPÁNY DOKUMENTÁCIÓ, A HAZAÁRULÓ, NÉPIRTÓ 
BŰNÖZŐKET HAMIS HATÁROZATOKKAL FEDEZŐ ÜGYÉSZEKET FELJELENTÉSSEL:

 I.

HAZÁNK MAI GAZDASÁGI, EGÉSZSÉGI, SZOCIÁLIS ÉS ERKÖLCSI CSŐDJÉNEK A 
15 TÉNYLEGES FŐOKA, AMELYEK ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS ÉS NÉPIRTÁS!

1./ KONYHASÓ ÉS KÁLIUM MŰTRÁGYÁKKAL FELFOKOZZÁK A FÖLDEKEN AZ ASZÁLYKÁRT.

2./  TUDATOSAN  AKADÁLYOZZÁK  A  KONYHASÓ  FIZIOLÓGIÁS  MÉRTÉKŰ  OPTIMÁLIS 
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő + ivartalanító hatású!).

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (a kálium 
túladagolás is életrövidítő+ivartalanító = népirtó hatású!).

4./  TUDATOSAN  RÁKÉNYSZERÍTENEK  A  KÁLIUMOT  MÉRGEZŐEN  (AFIZIOLÓGIÁSAN) 
TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE.

5./ MÉRGEZŐNEK HAZUDJÁK AZ EGÉSZSÉGVÉDŐ, GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ TISZTA  DESZTILLÁLT 
IVÓVÍZ  HASZNÁLATÁT  ÉS  A  SZENNYCSATORNÁK  FERTŐZŐ  VÍRUSAIVAL  ÉS  MÉRGEZŐ 
VEGYSZEREIVEL SZENNYEZETT VIZET HASZNÁLTATNAK IVÓVÍZKÉNT A MAGYAROKKAL.

6./ AZ 1-5. BŰNCSELEKMÉNY „BÜNTETHETETLEN” FOLYTATÁSÁHOZ MEGHAMISÍTOTTÁK AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI,  VÍZMINŐSÉGI,  TALAJVÉDELMI,  KÖRNYEZETVÉDELMI  LABORATÓRIUMI 
MÉRÉSI ADATOK JELENTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA HASZNÁLT („JELENTÉS KALIBRÁLÓ”) 
ELŐÍRÁSOKAT, KÖZTÜK PL. AZ OPTIMUM HATÁROKAT ÉS A VESZÉLYESSÉGI HATÁROKAT IS. 

7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos piacon árusító  
külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. A magasabb áras, egyébként ugyanolyan hazai termék eladhatatlan, a  
magyarországi termelők kénytelenek beszüntetni a termelést, megszüntetve a termelő üzemi munkahelyeket.

8./  Tudatosan  akadályozzák  az  áramtermelő  erőművek  geotermikus  (magma)hővel  fejlesztett  olcsó 
nagynyomású  gőzre  történő  átállítását,  s  az  erre  alkalmas,  a  Potter  Drilling  cég  által  kifejlesztett 
kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását.

9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e 
hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért 
beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák  
számának növelésére,  hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat,  
fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak.

10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális (fiziológiás) Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1  
gyilkos  arányt  alkalmaztató  kormányok,  az  általuk  ezúton  ivartalanított  és  lerövidített  életű  magyarok 
megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett  
pénzét.

11./ Magyarok nagy jelentőségű találmányai „szerzőségét” átírják azokat eltulajdonító személy(ek) nevére.
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12./ Ha a helyes megoldást „ellenzékiek” terjesztik elő, az uralmon lévők leszavazhatják a megvalósítását.

13./ A követező száz évre 1910-ben meghirdetett talmudista program Magyarország- és Galícia elfoglalására, 
lásd: Melléklet-1. 

Melléklet-1.

14./ A hazai polgári- és büntetőtörvények, ügyészségek és bíróságok alkalmazni engedik azokat a  mózesi, 
talmudi, cionkáté stb. szerinti, fent felsorolt és hasonló diszkriminációkat, melyeket magyar állampolgárok 
kárára alkalmaz(tat)nak a népirtást, kirablást, országeltulajdonítást folytató bűnözők, bűnszervezetek, köztük 
magas rangú állami hivatalnokok is.  Pl.  ügyészek hamis határozatokkal és bizonyíték-semmibevételekkel 
stb. akadályozzák az emberi jog sértő károkozók elleni vádemeléseket és büntetőpereket. (Lásd melléklet-2.)

15./ 1-14. OK ELSŐSORBAN A KORRUPT TUDOMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŰNÖZŐK BŰNE.
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II.

JAVASLAT TIZENÖT TILTÓ TÖRVÉNYRE

TERRORELHÁRÍTÁS ÉRDEKÉBEN IS FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES, hogy az országgyűlési, 
önkormányzati  és  EU-s  választásokhoz  kampányoló  személyek  mindenhol,  minden  településen 
ismertessék a magyar lakossággal az előlük eddig titkolt hazai 15 csőd-főokot, azt a TIZENÖT (15)  
TUDOMÁNYOS- ÉS JOGI CSALÁST, melyekkel szemben törvényekkel közvetlenül is tiltani kell 
az alábbi eszközeik és elkövetési módjaik alkalmazását, s az azokat alkalmazó szerveződéseket:

1. Konyhasó- és vagy káliumtartalmú műtrágyákat (mert talajmérgezőek és fokozzák az aszálykárt).

2. Konyhasó helyett káliumsóval ízesített élelmiszereket (mert életrövidítőek és meddővé tesznek).

3. Alumínium vegyület timsóval élelmiszer tartósítást (mert agymérgező, elbutít, lerövidíti az életet).

4. Élelmiszerrel vagy infúzióval túl sok kálium vérbe juttatását (mert életrövidítő és meddővé tesz).

5. Tiszta esővíz (desztillálástól megtisztult víz) ivóvízként használatát „mérgezőnek” feltüntetést.

6. Talaj-, víz-, növény-, állat-, ember állapotjellemző adatai hamis optimum határértékekhez kalibrálását.

7. Kisebb adó- és vagy munkabér költségű külföldi termék ugyanilyen hazai terméknél kisebb árát.

8. Fűtő- és elektromos energia geotermikus magmahő felhasználással előállításának akadályozását.

9. Trágyaként- és öntözővízként hasznosítható szennyvíz ivóvízbázis folyóba és tengerbe vezetését.

10. A vérszérum, a magzatvíz és ezeknek megfelelő Ringer fiziológiás infúziós oldati, élettanilag optimális 
víz/NaCl=110, Na/K=30 (víz-és ásványi anyag) arányoktól durván eltérő étkezési dózisok előírását.

11. A hardware és/vagy software találmány feltalálója helyett más személy korábbi szerzőként feltüntetésére 
csalási lehetőségeket biztosító jogvédő hivatali nyilvántartási, benyújtási időpont igazolási pontatlanságokat. 

12. A kisebbségben lévők által előterjesztett jó megoldásokat hamis indokokkal leszavazók nem büntetését.

13. A Magyarország elbirtoklását előíró 1910-es Alliance Israelitée „százéves program” érvényben tartását, a  
magyarországi termőföld- és/vagy egyéb ingatlan külföldi állampolgárok és/vagy cégek, pl. külföldiek itteni 
cégei, és/vagy a külföldi cégek tulajdonosai Magyarországon született gyerekei, rokonai által tulajdonlását.

14. A zsidókat mások irtására kötelező mózesi, talmudi törvényeket és azoknak alávetett szerveződéseket.

15.  Tudományos-  és  jogászi  bűnözést,  pl.  az  igazságszolgáltatás  helyett  „jogszolgáltatás”  folytatást, 
kulcsszó-átértelmezéssel  a  bűncselekmények  jogszabályok  szerinti  értelmezésének  lehetetlenítését,  a 
magyaroknak tudatosan kárt okozó tudományos akadémiai csalók bíróság által nem büntetését. Stb.

A méréstani és bűnügyi bizonyítékokat lásd a korábbi www.aquanet.fw.hu tudományos honlapot** 
is megjelenítő www.tejfalussy.com     honlapon és a Hun Televízió „Sorsunk alakítói” műsoraiban.
(**  http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html     )

Verőce, 2014. 03. 20.                                                      Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő 

 (személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit) 

  TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT 
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Melléklet-2.

1./  EZÚTON  NYILVÁNOSAN  FELJELENTEM  CSALÁSI  ÉS  CSALÓKAT  BŰNPÁRTOLÁSI 
VÁDDAL  AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODÁJÁNÁL ÉS A LEGFŐBB 
ÜGYÉSZSÉGNÉL  A  NÓGRÁD  MEGYEI  FŐÜGYÉSZSÉG  AZON  ALKALMAZOTTAIT  ÉS 
VEZETŐIKET,  AKIK FELELŐSEK A DR.  LENCSÉS ENIKŐ FŐÜGYÉSZSÉGI ÜGYÉSZ ÁLTAL 
ALÁÍRT,  PM.421/2014/2-1. IRATJELŰ,  BALASSAGYARMAT,  2014.  MÁRCIUS  6.  KELTEZÉSES 
HAMIS TÁJÉKOZTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉÉRT ÉS A CÍMEMRE TÖRTÉNT KIKÜLDÉSÉÉRT. 

INDOKOLÁS: A FENTI 11 PONTBAN SZEREPLŐ BIZONYÍTOTT BŰNCSELEKMÉNYEKET IS, 
ÉS AZ AZOK LELEPLEZÉSE MIATT AZ ÁLTALAM KÉPVISELT AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG  GMK  v.a.  ÉS  ALVÁLLALKOZÓI  ELLEN,  S  ELLENEM,  MINT ORSZÁGGYŰLÉSI 
SZAKÉRTŐ ELLEN,  VALAMINT A FELESÉGEM ELLEN SZERVEZETT BŰNCSELEKMÉNYEK 
ELKÖVETŐIT  NEM  HAJLANDÓK  BŰNÖZŐNEK  TEKINTENI  ÉS  ELLENÜK 
BÜNTETŐELJÁRÁST INDÍTANI, ÉS EHHEZ SEMMIBEVETTÉK A BÍRÓSÁGRA BENYÚJTOTT 
NAGYSZÁMÚ  MÉRÉSTANI  ÉS  OKIRATI  BŰNÜGYI  BIZONYÍTÉKOT,  AMELYEKET  DR. 
SIMONYI  KATALIN  ÜGYVÉDDEL  KÖZÖSEN  ÁLLÍTOTTAM  ÖSSZE,  SŐT  EZEKRE 
HIVATKOZVA FEDEZIK A FELJELENTETT BŰNÖZŐKET! Az is a feljelentett ügyészek csalása, hogy 
a  PM.421/2014/2-1.  tájékoztatás  a  terhemre  rótta  a  polgári  peri  keresetpontosítás  bíróság  által  előírt 
határidőben nem benyújtását. Ugyanis a határidő betartását is az ügyészek hiúsították meg. Azzal, hogy 
annak  idején  sem  voltak  hajlandók  a  bíróságról  áttett  bizonyítékok  alapján  vádat  emelni  a  fenti  
bűncselekmények elkövetői ellen. És mivel a bíróság által előírt kereset pontosításunkhoz szükséges lett 
volna,  hogy  előzetes  büntetőbírósági  eljárás  állapítsa  meg  az  ellenünk  bűncselekményeket  elkövető 
alperesi alkalmazottak büntetőjogi és ezen alapuló kártérítési felelősségét és ezek megoszlását, a bíróság is 
kellett  tudja,  hogy  nem  lehet  elvégezni  a  kereset  pontosítást.  A  törvény  (Be.)  is  előírja,  hogy 
bűncselekményekkel okozott kár esetén előzetes büntetőeljárás szükséges!

2./  Ezúton ismételten követelem a Magyar Államtól (a mindenkori pénzügyminiszterétől), hogy fizessen 
kárelhárítási díjat a jelen kárelhárító „megbízás nélküli ügyvitelért”*. A kárelhárítási díjat 1:1:1 arányban 
kérem kifizetni az Agroanalízis gmk va. és a választási kampányuk során a fentieket minden településen 
ismertető  Jobbik  Magyarország  és  Kisgazdapárt  részére.  A díjat  az  állam  által  folytatott,  ma  még 
törvényekkel nem tiltott (= megengedett) 1-11. károkozások fenti tiltással elhárítható összes kárai alapján 
kérjük kiszámíttatni! (* Megbízás nélküli ügyvitel az újabb Polgári Törvénykönyvben: XXIII. 6:583. §.)

3./  Felkérem t.  Címzettek  Mindegyikét,  hogy szíveskedjék  jelezni,  ha  van  konkrét  elleninformációja, 
ellenszempontja,  ami  miatt  tovább lehetne pontosítani  az  itt  javasolt  kárelhárítási  intézkedésemet!  Az  
észrevétel 15 napon túlmenően elmaradását a fent dokumentáltakkal egyetértésnek tekintem.

*  Melléklet-3.: A feljelentett csaló ügyészek elleni legújabb bizonyíték (a két oldalas, PM.421/20142-I.  
számú hivatalos tájékoztató levelük másolata, "ugyeszsegi-talmudista-kupleraj-140319a és ...-b" iratjellel).

Verőce, 2014. 03. 20.   Tejfalussy András

                                H- 1036 Budapest, Lajos u. 115. 

                                   tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 

                                  www.tejfalussy.com ,+36-20-218-1408
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Melléklet-3.
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Utóirat-1.

Ezúton is kérem a t. Magyar Médiumok t. Szerkesztőit, hogy segítsék elő a melléklet közzétételével,  
hogy a t. Magyar Választók valamennyi településen mindannyian megismerhessék és összejöveteleiken  
és  vagy  levelezés  útján  megvitathassák  a  mellékletben  szereplő  dolgokat,  s  az  is  kérem,  hogy  ha  
megteszik,  tájékoztatni  is  szíveskedjenek  róla.  A  választókkal  megismertetéshez  mellékelt  
dokumentációt,  amit  a  honlapomon  megtalálható  Videók,  Email-könyvek  és  MEHNAM  
dokumentumok nagyszámú méréstani és bűnügyi bizonyítéka egészít ki   (kód: szavazo-felvilagosito-
kampany-dokumentacio-140320b),  pdf  formátummal  javaslom  interneten  terjeszteni.  Bármelyik  
képviselőjelöltről megállapíthatják a magyarok, hogy ki(ke)t képvisel, ha rákérdeznek a 15 csődfőokra!

Utóirat-2.                                                    Kód: perturbacios-analízissel-bunosseg-bizonyítas-140321

T. CÍMZETTEK!

A jelenlegi  Magyar  Köztársaság  Alkotmánybírósági  Elnök  és  a  Köztársasági  Elnök,  és  valamennyi  
parlamenti  képviselőhöz,  a  hazai  állami  és  önkormányzati  hivatalnokok.  köztük  országgyűlési  és  
önkormányzati képviselők, tudatos hazaárulását és fajirtásban bűnösségét bizonyító perturbációs analízis  
részeként:

A mai napon ezt az iratot (iratjele: szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014c), mint közérdekű  
bejelentést  és  közérdekű  feljelentést  a  jelenlegi  Magyar  Köztársaság  Alkotmánybírósági  Elnök  és  a  
Köztársasági  Elnök,  és  valamennyi  parlamenti  képviselő  részére  is  (a  képviselői  email-címükre)  
megküldöm, annak később közvetlenül  bizonyításához,  hogy ők is  tudatos  hazaárulók és népirtók,  ha  
elhallgatják a magyar választók elől a választási kampány alatt a fenti 15 csőd főokot és a 15 titkos csőd  
főokok  „legalizáltságának”  a  megszüntetésére  alkalmas  „tiltó  törvények”  szükségességét,  és  vagy  
elmulasztják feljelenteni (lásd: Melléklet-4.) a 15 titkos csőd főokot előidéző „minden meg van engedve,  
amit nem tilt konkrét törvény” hamis „jogelv” elfogadtatásával lehetővé tett csalást az országgyűlésben,  
önkormányzatoknál, minisztériumokban, számvevőszéknél, vámhivatalnál, rendőrségnél, ügyészségen és  
bíróságon és egyéb hivataloknál megengedő és vagy alkalmazó hivatalnokokat.

Melléklet-4.  (Iratjele: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204-ta)

Tisztelettel:

Tejfalussy András (www.tejfalussy.com,

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,

+36 20 2181408)

Utóirat-3.    Ez a dokumentum arra is alkalmas, hogy a segítségével bármelyik állampolgár ellenőrizhesse 
bármelyik egészségügyi tanácsadó, életmódi, étkezési tanácsadó bármelyik előadása, könyve, újságcikke, 
és bármelyik kezelőorvos, gyógyszerész, természetgyógyász, és vagy bármelyik személyes ismerős, barát,  
családtag,  bárkinek  az  egyes  csőd-főok  témákhoz  való  tényleges  hozzáértését  és  egyúttal  azt  is  
ellenőrizheti, hogy az illető melyik oldalon elkötelezett és/vagy toleráns a hazaárulás és népirtás ügyében.  
Ehhez véleményt kell kérni tőlük a képzettségüknek megfelelő csőd főok(ok) vonatkozásában, majd össze  
kell hasonlítani válaszukat az itt leírtakkal, s a www.tejfalussy.com tudományos honlapon (és azon belül 
működő korábbi honlapjainkon) a konrét hatásvizsgáló mérések eredményei alapján bizonyított tényekkel!

 Verőce, 2014. 03. 21.        Tejfalussy András okl. vill. mérnök (a Magyar Szellemi Védegylet rendes tagja)
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Melléklet-4.                                                                        Iratjel: feljelentes-hivatali-kotelesseg-130204-ta

PUSZTULNIUK KELL A MAGYAROK KIIRTÁSÁRA ÖSSZEESKÜVŐKNEK ÉS SEGÍTŐIKNEK
 
"KEDVES  OLVASÓ,  HA ÖN  HATÓSÁG  TAGJAKÉNT,  VAGY HIVATALOS  SZEMÉLYKÉNT 
OLVASSA A FENTI DOKUMENTUMOT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN, AKKOR FELHÍVJUK A 
FIGYELMÉT,  HOGY AZ OLDALON OLYAN KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSI  ADATOKON 
NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 171. 
§-ának  (2)  bekezdése  alapján  kell  eljárjon  a  Büntetőtörvénykönyv  137.  §-a  szerinti  hivatalos 
személyként !  A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos személy köteles a  
hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni.  
A  feljelentéshez  csatolni  kell  a  bizonyítási  eszközöket,  ha  ez  nem  lehetséges,  a  megőrzésükről  kell  
gondoskodni. E rendelkezésből az következik, hogy az irreleváns információk kiszűrésének az időpontját  
követően  a  releváns  adathalmaz  további  elemzése  is  szükséges  ahhoz,  hogy  a  feljelentés  megtételéről 
történjen  intézkedés...  Alkotmánybíróság  333/B/2002  AB határozata.  Alkotmánybíróság  333/B/2002  AB 
határozata  ...KÜLÖN  HÍVJUK  FEL A FIGYELMET  a  Tisztességes  eljárás  védelméről  szóló  2009. 
CLXIII.  törvényre (Link),  amely a  korrupciót  feltáró hivatali  alkalmazottak védelméről  és  díjazásáról  is  
rendelkezik."

Mivel a bűncselekményre utaló bizonyítékról értesített rendőrök, ügyészek, bírók, minisztériumi vezetők,  
országgyűlési, önkormányzati stb. hivatalnokok, s főleg a hivatalvezetők (korrupt?) többsége rendszeresen 
semmibe veheti és vagy szembe hazudhatja a bűncselekmények hozzájuk eljutott legkonkrétebb leírásait  
és bizonyítékait is, idézem az általuk elszabotált, kicselezett korábbi törvényt is: 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT IS KAPTA: dr. NAVRACSICS TIBOR miniszter! ( 2013. 02. 04-én. )

Tejfalussy András (www.tejfalussy.com,

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,

+36 20 2181408)
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Kód: szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014c-atvetelet-igazoltatas

A többi t. Hivatal t. Címzettjeitől is az alábbihoz hasonló iktatási igazolást kérek az alábbi irat kézhezvételéről!  

Melléklet: igazolás a „szavazo-felvilagosito-kampany-dokumentacio-2014c” itratjelű mai napi beadványomnak az 
Állami Számvevőszéknél ma történt iktatásáról:

Verőce, 2014. 03. 21. 

Tisztelettel: Tejfalussy András okl. vill. mérnök
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Melléklet:

feladó: ASZ_DB/ASZ@asz.hu
címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum: 2014. március 21. 11:38
tárgy: Állami Számvevőszék: Iktatási nyugta: ( State Audit Office of Hungary: Return receipt)
küldő: asz.hu

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal iktattuk:

Tárgy:         Magyar létvédő nyilvános dokumentum, a tizedesrendszer útján is országosan terjesztésre! SZAVAZÓ-
FELVILÁGOSÍTÓ KAMPÁNY DOKUMENTÁCIÓ, A HAZAÁRULÓ, NÉPIRTÓ BŰNÖZŐKET HAMIS 
HATÁROZATOKKAL FEDEZŐ ÜGYÉSZEKET FELJELENTÉSSEL:
Érkezett:     2014.03.21 11:34
Érk. szám: 17215/2014

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban észrevétele van, kérem jelezze, hogy az egyeztetést elvégezhessük.

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

2014.03.21 11:38

Dear Sender,

Your message has reached the State Audit Office of Hungary and has been registered as follows:

Subject: Magyar létvédő nyilvános dokumentum, a tizedesrendszer útján is országosan terjesztésre! SZAVAZÓ-
FELVILÁGOSÍTÓ KAMPÁNY DOKUMENTÁCIÓ, A HAZAÁRULÓ, NÉPIRTÓ BŰNÖZŐKET HAMIS 
HATÁROZATOKKAL FEDEZŐ ÜGYÉSZEKET FELJELENTÉSSEL:
Date and time of receipt: 2014.03.21 11:38
Receipt number: 17215/2014

Should you have any remarks or amendments to the above data, please let us know.

Kind regards,
State Audit Office of Hungary 

Utóirat-4.

Akik az ÁSZ-hez hasonló szabályos visszaigazolását is kérve kapták meg tőlem ezt a közérdekű kárelhárító  
dokumentumot: paczolay <paczolay@mkab.hu>; "ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>; 
"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>; "viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>; 
Elnok@kuria.birosag.hu; lu <lu@mku.hu>, továbbá valamennyi jelenlegi hazai országgyűlési képviselő, 
és "DR. Morvai Krisztina" <krisztina.morvai@europarl.europa.eu>; "morvai.krisztina@jobbik.hu" 
<morvai.krisztina@jobbik.hu>, aki jelenleg Magyarország egyik EU-s képviselője.

Verőce, 2014. 03. 22. Tejfalussy András
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Kiegészítés: Nemzetközi, de hazánkban is, az országos és önkormányzat vezetők és az őket szolgáló 
médiumok vezetői és ezek beosztottai által megvalósított, ill. fenntartott további 10 titkos csőd főok:

További 10 tiltó törvényt kell hozni a fenti 10 vezetői ill. média csalást tiltásra és elkövetőit elítéltetésre.

Verőce, 2014. 03. 22. Tejfalussy András 

83/90. oldal, 2014-04-30, Iratjel: emailkonyv94-nemzetikocsmaprogram-140430



84/90. oldal, 2014-04-30, Iratjel: emailkonyv94-nemzetikocsmaprogram-140430



85/90. oldal, 2014-04-30, Iratjel: emailkonyv94-nemzetikocsmaprogram-140430



86/90. oldal, 2014-04-30, Iratjel: emailkonyv94-nemzetikocsmaprogram-140430



87/90. oldal, 2014-04-30, Iratjel: emailkonyv94-nemzetikocsmaprogram-140430



A mellékelt Alliance Israelitée „százéves terv” és Pozsgay Imre izraeli ígérete beteljesítéséhez 
ukrán-orosz háborúval űzik át hazánkba az ukrán zsidókat?

HA UKRAJNA “EUSORSZÁG”, ÁTTELEPÜLŐ GAZDAGJAI FELVÁSÁROLHATJÁK HAZÁNK TERÜLETEIT!
Iratjel: ukrajna-alliance-israelitee-pozsgai-izrael-eu-140413
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14.

Az Óbudai Szent Margit kórház Kardiológiai Osztályán szívmérgező kálisóval 
„sópótlás” reklámozó hamis „egészségügyi tanácsadó” kiadványt terjesztenek 
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Összefoglalás:
                                                                               
Nem csak az óbudai kórház kardiológiai osztályán reklámozzák a szívmérgező kálisóval sózást. Miközben a 
kardiológusok rábeszéli a magyarokat a konyhasó ízét pótló szívrontó méreg kálisóra, nemrég is a Kossuth  
Rádióban, Kránitz Balázs interjúalanya a konyhasóhasználat csökkentését szorgalmazta..* Miről is van szó? 
Az élő egészséges emberek testnedveiben, pl. a vérszérumban és a magzatvízben 110 a víz és a konyhasó 
(NaCl) természetes aránya, az egészséges, természetes nátrium és a kálium arány pedig 30. (Víz/NaCl=110, 
Na/K=30). Élőknél a kálium 98% a sejteken belül van, s 2% van a testnedvekben. Viszont a nátriumnak a  
98%-a van a testnedvekben és csak 2%-a van sejteken belül.  Ezeket az anyagokat csak a testnedvekből  
veszíti  a  szervezet.  Nyilvánvaló,  hogy az egészséges  élő ember  testnedveiben lévő élettanilag optimális  
arányuk szerinti dózisokkal célszerű pótolni a vizet, nátriumot, káliumot, klórt. Ebből az is következik, hogy 
a víznek, a nátriumnak, a káliumnak és a klórnak a Víz/NaCl=110, és az Na/K/30 dózisarányokkal pótlása az 
optimális  élettanilag.  Infúzióval  és  vagy  étkezéssel  bejuttatásuk  esetében  is.  Infúzióval  (lásd  Ringer 
fiziológiás  infúziós  oldat,  amit  általánosan  alkalmaznak  csecsemőknél  és  felnőtteknél)  is  ugyanezzel  a 
víz/NaCl/110, Na/K=30 dózis arányokkal juttatják be közvetlenül a vérbe a (desztillált) vizet, a nátriumot,  
káliumot és klórt.  Napi 3 liter Ringer infúzióval 3 liter desztillált vizet,  27 gramm konyhasót és 0,5 
gramm káliumot juttatnak be. Nyilvánvaló, hogy mi az előre tervezett várható hatása a kormány Stop Só 
programjának.  Annak,  hogy  a  magyarok  étkezéssel  napi  5  gramm  konyhasót  és  4,7  gramm  káliumot  
(Na/K=0,43) pótoljanak, annak, hogy előírták az élettanilag optimális étkezési nátrium és kálium dózisok 
több  ezer  %-os  megváltoztatását.  Korábban  azt  szajkózta  az  ÁNTSZ,  a  miniszterek,  államtitkárok,  az  
akadémia és a gyógyszergyárak, a hazudozó orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok és az általuk 
eluralt közmédia, hogy Na/K=1 dózisaránnyal kell pótolni a nátriumot és a káliumot. Kb. ennyi a halottak  
testnedveiben  a  nátrium  és  kálium  arány,  miután  a  testnedvekbe  beszabadul  az  elpusztult  sejtek 
káliumtartalma.  A csecsemőtápszer  HUMÁNA nátrium/kálium aránya  ma  már  0,3!  Tudatos  a  népirtás. 
Kiszámítható a várható eredménye. Ugyanis 1950-ben Nobel-díjjal jutalmazták azokat a mellékvesekéreg 
kutatókat, akik állatokkal (patkányokkal) és emberekkel is hosszabb ideig több és kevesebb nátriumot és  
káliumot etetett, és mérték a hatását. Például  a konyhasódózis csökkentés és káliumdózis növelés hatásainak 
a  méréséből  patkányoknál  és  embereknél  is  egyértelműen bebizonyították,  hogy a  (Ringer-oldat  dózisai  
szerinti optimálishoz képest) hiányos konyhasópótlás esetén a szervezet vizet veszít és emiatt besűrűsödik a 
vér,  ami  idővel  biztosan  a  korábbinál  magasabb  vérnyomást  okoz.  A  szívet  még  nem  leállító 
káliumtúladagolás is életrövidítő betegségeket idéz elő, sőt szaporodásgátló és érzelemmentesítő (bárgyúsító)  
méreghatása is van. Ezek a konkrét hatásvizsgáló élettani mérések tehát előre kimutatták, hogy mi lesz a  
következménye a konyhasó rendszeresen hiányos pótlásának és vagy a kálium rendszeres túladagolásának.  
Az,  hogy lerövidíti  az életet.  A hirtelen káliumtúladagolás szívleállító hatását  szívműtéteknél  és elítéltek 
kivégzésénél és is alkalmazzák. Egészséges ember szervezete igyekszik ellensúlyozni a víz, a konyhasó és a  
kálium élettanilag nem optimális arányban pótlását, de ez a védekezési mechanizmus csak a vészhelyzetekre 
való. Ezúton sokadszor hívom fel a hazai és külföldi jogi szervek figyelmét arra, hogy a konyhasó helyett  
kálisóval sózató hazai és külföldi kormányok tömeggyilkosok. A népeket, mint vegyi fegyverrel, a nátrium és 
kálium étkezési arányának csalással megváltoztatásával és ivóvíz fertőzéssel, elszennyezéssel irtják.  

Újabban  az  interneten  tiszta  kálisót  is  árusíthatnak  konyhasó  helyett.  A bio-kóser sóként  árusított 
Bonsalt  kálisó  azt  valószínűsíti,  hogy a  sózáselrontással  (és  ivóvízszennyezéssel)  népirtást  a  talmudista 
zsidók  (nálunk  a  Magyarországi  Zsidó  Hitközségek  Szövetsége,  a  MAZSIHISZ)  koordinálják.  Ugyanis 
zsidók számára „kóserként” csak a zsidó vallás szabályai szerint egészséges élelmiszer engedélyezhető, tehát  
a „biokóser” Bonsalt-ot nem velük etetik fel. Valamennyi élettani méréstani és bűnügyi bizonyítékot lásd a  
www  .tejfalussy.com  , és azon belül működő www.aquanet.fw.hu és többi tudományos honlapunkon! 

Nemrég mondta nekem egy biotermesztés  patronáló ismerős állatorvos,  hogy ő is  „tudja,  hogy 
nagyon egészségkárosító a konyhasó kálisóval helyettesítése, s hogy életveszélyes méreg a kálisó, a 
túladagolt kálium, de nem akarja felvilágosítani róla a saját rokonait,  barátait,  jóismerőseit sem, 
mivel túlszaporodott az emberiség”. …  

Verőce, 2014. 04. 30.  Tejfalussy András 
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