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Mellékelt bizonyítékok a „fajirtanak200108-Putyin-facebook” iratjelű nemzetközi közérdekű 
bejelentéshez:

IZRAELITÁK „VEGYI HÁBORÚJA” AZ AMERIKAI ÉS A
TÖBBI NYUGATI NÉP ELLEN, A MŰTRÁGYAKÉNT ÉS
KOSHER  ÉTKEZÉSI  SÓKÉNT  ÁRUSÍTOTT  MÉRGEZŐ
KÁLISÓVAL 
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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  MELLÉKVESEKÉREG  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 stresszhatások 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)
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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  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségtünetei 

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás 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)

Verőce, 2008. június 30.                                     Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
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Amióta bebizonyosodott a Nobel-díjat kapott kutatók méréseiből, hogy a kálium túladagolás és a
konyhasópótlás akadályozás népesség csökkentő, életrövidítő és ivartalanító hatású vegyi fegyver, a
káliumos műtrágyákkal és étkezési sóként konyhasó heyett árusított kálisóval  (pl. Bonsalt) irtják az
olyan országok népeit, amely országokat el akarnak foglalni.

Minden olyan országban fokozódóan csökken a nemzőképesség, amelyok országokban káliummal
műtrágyázással nagymértékben növelik az élelmiszernövények káliumtartalmát. Ahol nem növelik,
ott nem csökken a nemzőképesség, vagyis pl. Kínában és az iszlám országok többségében sem. Az
ezt  bizonyító  konkrét  Nitrogén,  Foszfor  és  Kálium  műtrágya  felhasználási  arányokat  lásd  a
www.tejfalussy.com honlap 103. Email könyvben! 

Az izraeli Holttengerből minden élőlényt kipusztított a Víz, konyhasó és kálium arány módosulása. 
A növények, állatok és emberek sejtműködését a táplálékaikba kálium műtrágyákkal és kálisó sóval 
bejuttatott káliumtöbblettel teszik tönkre. Például a nemzetközi szabadalmaim szerinti alábbi hatás- 
mérés közvetlenül is mutatja, hogy csak ott élték túl a fóliaházi mesterséges aszályt a palánták, ahol 
a talaj- és ezáltal a növényi sejtek közötti folyadék vízoldott káliumtartalmát nem növeltük a kálium
műtrágyával:

http://www.tejfalussy.com/


 14./5    Kód: USA-Izrael-HU-terrorizmus-bizonyitekok-200108

Megjegyzés:  a  Kertészeti  Egyetem  Növénytermesztési  Tanszéke  azt  a
hazugságot jelentette, azt hazudta az általam velük végeztetett fenti mérésről a
Magyar  Tudományos  Akadémiának,  hogy  a  kálisóval  műtrágyázás
csökkentette az aszálykárt,  s miután kiderült  a csalás, az MTA Tudomány-
etikai  Bizottsága  azt  hazudta,  és  a  hazugságát  nemzetközi  közlönyben  is
közzétette,  hogy  nem  ismeri  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti
Kombinatorikus GTS-Antirandom ok-okozat kalibráló mérést. Emiatt 1992-
ben megismételtük a mérést, egy saját fóliaházban, izraeli kálium-nitráttal is.
A káliumos műtrágyák itt  is  katasztrofálisra fokozták az aszálykárt,  lásd a
mellékelt jegyzőkönyvet:
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Később szlovákiai akadémiai kutatói is előadták, hogy ivartalanító és életrövidítő hatású a 
kálium túladagolás: 

Új Szó, 1988. X. 16.
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Az Izraeli Haarec lap szerint 2050 után nem lesznek nemzőképes nyugati férfiak: 

„Izraeli  kutatók  szerint  2050-re  teljesen  nemzésképtelenné  válhatnak a  nyugati  férfiak  Reklám
Izraeli tudósok kutatásai szerint a nyugati férfiak hímivarsejtjeinek száma pár évtized alatt a felére
csökkent. Az utóbbi negyven évben a férfiak átlagos hímivarsejtjeinek koncentrációja, mely nagy
mértékben hozzájárul a sikeres megtermékenyítéshez, közel felére csökkent a nyugati világban. A
kutatásai  eredmények  hátterében  álló  okok  kétséget  kizárólag  mindmáig  tisztázatlanok.  Egy
azonban biztos: valami rendkívül drámai dolog megy végbe a férfiak reprodukciós képességeit
illetően.  A  férfiak  szaporodási  képességeit  nagy  mértékben  befolyásolják  a  külső  faktorok,
hangsúlyozta dr. Hagai Levine, a jeruzsálemi Héber Egyetem oktatókórházának epidemiológusa. A
termékenységhez,  a  nemzőképességhez  az  új  élet  létrehozásához  nyugodt,  biztonságos
környezetre van szükség, ami a szervezetünknek is jelez, hogy érdemes új életet hozni a világba –
mondta a kutatóorvos. Megdöbbentő adatok Dr. Levine volt a vezetője annak a kutatócsoportnak,
amely mind ez idáig a legátfogóbb munkát végezte a férfiak nemzőképessége kapcsán, még 2015-
ben. A csapat résztvevői mintegy 7500 különböző tudományos kutatást vizsgáltak át, és ebből 185
eredményeit  tudták  felhasználni.  Ezeket  speciális  kritériumok  alapján  elemezték.  Az  összesen
mintegy  43  ezer  fős  minta  alapján  kijelenthető,  hogy  1971  óta  a  milliliterenkénti
hímivarsejtkoncentráció 52 százalékkal csökkent, míg ennek az ondó mennyiségével arányosított
száma  közel  60  százalékkal.  Negyven  évvel  ezelőtt  milliliterenként  99  millió  hímivarsejtet
regisztráltak átlagosan, ez a szám mára 47 millióra esett vissza. A kutatócsoport azóta folytatott
vizsgálatai alapján egy folyamatosan romló trendről beszélhetünk. Ha ugyanebben az ütemben
folytatódna  a  csökkenés  2050-re  teljesen  nemzésképtelenné  válnának  a  nyugati  férfiak.  Ez  a
riasztó  feltételezés  azonban  nem  egy  előrejelzés,  és  nincs  tudományosan  alátámasztva,
emlékeztetett  a  kutató.  Se  Afrikában,  se  Ázsiában  nem  tapasztaltak  hasonló  visszaesést  Dr.
Levine kutatásai szerint se Afrikában, se Ázsiában nem tapasztaltak hasonló visszaesést, ám ez
lehet  a  megfelelő  számú  mintavétel  és  az  ezeket  feldolgozó  tudományos  munka  hiánya.
Ugyanakkor  rámutatott:  egy  kínai  és egy japán tanulmány hasonló  eredményeket  regisztrált  a
közelmúltban.  A kutatások során feltárt  folyamatok  az orvosokat  is  meglepték,  akik  kezdetben
szkeptikusak voltak az eredményekkel kapcsolatban, de végül igazoltnak láttak az azok alapján
megfogalmazott állításokat. Levine doktor egy ébresztő jelnek tartja a a feltártakat. Úgy véli, hogy
az emberiségnek sürgősen válaszokat kell adnia erre a problémára. Elképzelhető, hogy a globális
felmelegedésnek is köze lehet a spermaszám visszaeséshez, mivel a túlzott meleg bizonyítottan
csökkenti  a  nemzőképességet.  Az  olyan  civilizációs  változások,  mint  az  egyre  több  műanyag
használata,  a  tartósítószert  tartalmazó  élelmiszerek  fogyasztása,  vagy  akár  a  nadrágzsebben
hordott  mobiltelefonok  szintén  kihathatnak  a  megtermékenyítőképességre.  Emellett  komoly
problémát jelent  még a növényvédő-szerekkel kezelt  zöldségek és gyümölcsök fogyasztása is.
Izraeli kutatók a boltokban forgalmazott tehéntejet is alapos vizsgálat alá vetették a reproduktív
egészségre  gyakorolt  hatása  okán,  mivel  azt  sejtik,  hogy  ez  is  negatívan  befolyásolhatja  a
spermiumok számát. A kutatás eredményeit azonban egyelőre még nem hozták nyilvánosságra. A
tudósok szerint a reproduktív egészség megőrzése érdekében a férfiaknak csökkentenie kell  a
hőforrásokat a nemi szervük környékén, így a zsebben tárolt mobiltelefon, és az ölben elhelyezett
laptop  használatát,  valamint  a  szűk  nadrág  és  alsónadrág  viselését.  Emellett  a  rendszeres
sportolás  is  jó  hatással  van  a  hímivarsejtek  képződésére.  (Híradó  -  Haárec)
Forrás:  https://kuruc.info/r/4/179568/  "  

Észrevétel: Hazánkban "Nemzeti Stop só Progamként" napi max 5 gramm konyhasó- és
legalább  4,7  gramm  kálium  pótlás  írnak  elő,  miközben  a  vérbe  naponta  szükséges
konyhasó pótlás 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium, lásd
az infúziós Ringer oldat dózisait! Valójában az étkezési sokszoros kálium túladagolás és
konyhasópótlás töredékére csökkentése a nemzőképtelenné torzulás valódi legfőbb oka, az
izraelieknek is tudniuk kell. Lásd: www.tejfalussy.com, 101. Email könyv, 10. és 61. videó!

Budapest, 2020. január 8. Tejfalussy András méréstudományi szakértő 

http://www.tejfalussy.com/
https://kuruc.info/r/4/179568/
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Böcz Sándor

Mit kell tudni a palesztinokról?

  Négy-, négy és fél millióra becsülik a palesztinai arabok 
számát. Belőlük félmillió az izraeli állampolgár, 1,2 millióan 
élnek az izraeli megszállás alatt levő Ciszjordániában és 
Gázai-övezetben 2,7 millióan pedig a környező arab 
országokban találtak menedéket átmenetileg. A világ 
országainak többsége – ezt az ENSZ Közgyűlésének 
határozatai is tanúsítják – elismeri a palesztin nép jogát az 
önrendelkezésre, a függetlenségre, a hazájába való 
visszatérésre, saját nemzeti államának megteremtésére. Az 
1948 óta létező Izrael Állam egymást követő cionistakormányai
viszont makacsul ellenzik, és a katonai erőszak, a szellemi-lelki
terror, az agyafúrt diplomácia valamennyi eszközét 
felhasználják arra, hogy megakadályozzák a palesztin nép 
törvényes jogainak érvényesítését. A palesztin nép hosszan 
tartó súlyos áldozatokat követelő harcot vív a cionista-
imperialista gyarmatosítás ellen, hazája felszabadításáért, 

nemzeti jogainak helyreállításáért. A nemzeti felszabadító mozgalom élén a széles körben 
elismert, az ENSZ-ben megfigyelői státussal rendelkező Palesztinai Felszabadításai 
Szervezet áll. Izrael csak az Egyesült Államok imperialista törekvéseit kiszolgálva, 
messzemenő amerikai támogatással képes meghosszabbítani uralmát a megszállt 
területeken. A washingtoni segédlettel tető alá hozott egyiptomi-izraeli különbéke a 
palesztin államiság meghiúsítására, az imperialista ellenes arab egységfront gyengítésére 
irányul, s következésképpen akadályozza, késlelteti a közel-keleti válság igazságos, tartós
rendezését. Ma már csak az izraeli hódító politika elvakult védelmezői vonják kétségbe, 
hogy a közel-keleti konfliktus gyökere a palesztin nép jogfosztottsága, melynek orvoslása 
nélkül elképzelhetetlen e háborús tűzfészek megszüntetése, hol időről időre fellángolnak a
harcok. 

https://rukkola.hu/szerzok/60062-bocz_sandor
https://rukkola.hu/konyvek/128913-mit_kell_tudni_a_palesztinokrol
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1981-ben az MSZMP kiadó vállalata (KOSSUTH) kiadta Böcz Sándornak 
a "Mit kell tudni a palesztinokról" címû könyvét. A 71. oldaláról idézzük, 
a Magyar Fórum lapban (1998.III.26.,6.oldl) megjelent másolata alapján:

" A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab 
kisebbségben , amelynek az eltávolítását fölöttébb kívánatosnak 
tartják . Ez a szándék botrányt keltõ módon fogalmazódott meg a 
hírhedt König-memorandumban , amelyet a galileai megbízott terjesztett
az izraeli miniszterelnök elé 1976. tavaszán.

A memorandum fõbb pontjai : szigorítani kell az arabok rendõri, katonai 
ellenõrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , 
amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll; különleges hírszerzõ 
rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetõi ellen folytatott 
kémkedésre, lejáratásuk végett; szigorú intézkedéseket kell hozni a 
diákvezetõk megrendszabályozására, be kell zárni az egyetemeket az 
arab diákok elõtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és 
egyidejûleg ösztönözni õket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani
a számukra a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap 
huszonnégy óráját megélhetésük biztosítására fordítsák, s ne maradjon 
idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel 
törõdjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az 
arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktõl, amelyek révén 
életszínvonalukat és társadalmi pozíciójukat javíthatnák; ki kell 
rekeszteni az arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy 
azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek; folytatni kell az arab 
földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából ; meg kell 
akadályozni az arab népesség természetes szaporodását , és 
intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére.

A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos 
kormánypolitika kifejezôje."
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11 csőd-főok

Hazánk mai egészségi- és gazdasági csődjének a 11 (tizenegy) alapvető
fő oka, amelyeknek az eltitkolása is hazaárulás!

 
1./ Konyhasóval (NaCl-dal) műtrágyázással mérgezik a magyar termőföldeket.
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 túladagoló, vagyis anti-fiziológiásan 
(„afiziológiásan”) a vérbe juttató, vérmérgező, életrövidítő és ivartalanító hatású étkezésre.
5./ Tudatosan akadályozzák az egészséget védő és gyógyító hatású desztillált ivóvízzel 
vízpótlást, helyette fertőző vírusos ürüléket és mérgező vegyszereket tartalmazó vezetékes 
vízzel itatják a népet.
6./  1-5. folytatásához tudatosan meghamisították a laboratóriumi adat értékeléshez és 
egészségügyi előírásokhoz alapul vett (határérték) számokat.
7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint azonos 
piacon árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai 
termékek eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s 
megszüntetik a termelő üzemi munkahelyeket.
8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett 
olcsó nagynyomású gőzre történő átállását, 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 ezermilliárd 
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 Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 
1 gyilkos arányt alkalmazó kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életű 
magyarok megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított 
magyarok nyugdíjra befizetett pénzét.
11./ 1-10. Főleg a korrupt tudományos- és törvénykezési bűnözők bűne.

(11 csodfook)
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A nemzetközi szabadalmaim szerinti Kombinatorikus GTS-Antirandom hatásmérés
témájában a Magyar Tudományos Akadémiához címzett, ott semmibevett, s utána
az MTA által nem ismertnek feltüntetett hatás-mérés-tudományi pályázatomhoz a
Mezőgazdasági  Minisztérium  Növényvédelmi-  és  Agrokémiai  Központja  (MÉM-
NAK) főigazgatója által aláírt egykori munkahelyi szakvélemény: 
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