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MELLÉKLETEK „A NÁZÁRETI  JÉZUSHOZ KOLLEKTÍV 
IMÁDKOZÁST  SZERVEZŐKHÖZ  INTÉZETT  NYÍLT 
LEVÉLHEZ” 

Megismételt szakvélemény
Csakis a mérgező káliummal fajirtás biológiai hatás mérési bizonyítékai 
alapján  (lásd  melléklet-1)  lehet  észhez  téríteni  a magyarokat!  Sehogy 
máshogy. Tízévente milliószámra pusztulnak ki a mérgező kálium miatt 
a magyarok!

Amelyik párt, vagy egyéb, a hazai országgyűlési választáson indulásáért 
kampányoló  személy  és  vagy  szervezet  nem  veszi  fel  a  kampányuk 
céljai közé a nemzőképtelenséget is okozó mérgező káliummal fajirtás 
(melléklet-1) leállítását és megbosszulását, az a fajirtó illuminátusok és 
talmudisták lekötelezettje. A szervezői, a vezetői pedig az ILLUMINÁTI 
tréning videó (lásd melléklet-2)  szerinti  fajirtásban tudatosan és vagy 
ostobaságból közreműködő elmebeteg haszonlesők.

Melléklet-1: Fajirtó  állami  bűnszervezet  elleni  feljelentésként  kapja  a 
Miniszterelnöki Hivatalt vezető Lázár János: AZ MTA BŰNÖZŐGÁRDÁJA 
SZERVEZTE ÉS FEDEZI A MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL FAJIRTÁST (Iratjel: 
MTAsokbuncselekmenye-KadarImre-171227LazarJanos)

Melléklet-2: Egy  kiszivárogtatott  ILLUMINÁTI  tréning  videó-hoz 
(Iratjel: illuminatis171225)

Melléklet-3: Konkrét hatás mérési bizonyítékok az izraeli kutatók által a 
„nyugati férfiak” 2050-re jósolt teljes ivartalanodásának eltitkolt okáról, 
ami a mérgező kálium
(Azonosító: emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re)

Budapest, 2017. december 27.

Tejfalussy András

(Iratjel: megismeteltszakvelemeny171227)
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Fajirtó állami bűnszervezet elleni feljelentésként kapja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető Lázár János: 
AZ MTA BŰNÖZŐGÁRDÁJA SZERVEZTE ÉS FEDEZI A MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL FAJIRTÁST 

Idézet a kálium műtrágyázást népszerűsítő, ellenvéleményeket szembehazudó MTA Talajtani Kutatóintézeti  
alkalmazott dr. Kádár Imre  1992-ben kiadott „A növénytáplálás alapelvei és módszerei” című könyvéből.

Az  alábbi  idézet  a  könyv  341. oldaláról  származik.  Kádár  Imre  értelemzavaró,  hibás,  ellentmondásos 
szóhasználatait, a másoktól átvett megállapítások megértését nehezítő értelmezéseit aláhúzással emeltem ki!

 „A műtrágyázott  takarmányok negatív állatélettani  hatásáról  ritkán olvashatunk.  Érdemes  utalni  
néhány forrásra, melyek általunk ugyan nem elbírálhatóan, de érzékeltetik az  egyoldalú     trágyázás   ilyentén 
következményét (In: STAUB 1983)

1.  Anhelt  és HAHN (1973) adatai  szerint  a  hivatalos szaktanácsadás szerint  intenzíven trágyázott  NPK-
nyom  elemekkel „kiegyensúlyozottan” táplált,   legelőn tartott birkák spermaminősége romlott és az állatok 
gyakran terméketlennek bizonyultak. A komposzttal, szervestrágyázott legelőn tartott állatoknál mindez nem 
jelentkezett.

2.  GOTTSCHEWSKI  (1974)  5  éven  át  házinyulakkal  folytatott  kísérletsorozatban  azt  találta,  hogy  a 
biotakarmányok  etetése  során  kevesebb  a  halvaszületés;  mind  az  anyagállatok,  mind  az  embrió 
egészségesebb a műtrágyázott kontrollhoz viszonyítva.

3.  A szerző  más  forrásokra  utalva  kiemeli,  hogy a  generatív  szövetekben és  szervekben  károsodásokat  
figyeltek meg, mely az utódokon kifejezettebben jelentkezett. Patkányokkal és macskákkal több nemzedéken 
át folytatott takarmányozási kísérletekben bizonyították, hogy míg az első nemzedék némileg lefogyhat a  
rossz  minőségű  tápláláskor,  a  második  és  harmadik  nemzedéknél  már  súlyos  deformációk  és 
csontelváltozások állhatnak elő. A negyedik nemzedéknél megkezdődött a kipusztulás.

Megjegyezzük,  itt  a  táplálékot  hőkezeléssel  denaturálták,  nem trágyázással  változtatták  meg.  A 
szerző  szerint  azonban  a  hatás  analóg  lehet  az egyoldalú  nagyadagú   műtrágyázás    esetén.  A  táplálék 
deformálódik, értéktelenebbé válik, mely a növény-állat-ember, végső soron a teljes ökoszisztéma (benne az 
emberi faj) degenerációját eredményezi. „Unokáink erről többet fognak tudni” - véli STAUB (1983). ” 

Kádár Imre a fenti kutatók helyes megállapításait úgy hozta szóba, hogy azokat az ő, a kálium műtrágyázás 
szükségességét és előnyeit hazudó hamis valószínűsítéseivel szemben senki se fogadja el bizonyító erejűnek!

Kádár Imre könyve módszeresen szembehazudta a káliumműtrágyáknak a nemzetközi szabadalmaim szerinti 
sokváltozós ANTIRANDOM hatásvizsgáló mérésekkel közvetlenül láthatóvá tett mérgező hatásait is. Azt, 
hogy a mérgező káliummal  K műtrágyázás katasztrofálisra fokozza az aszálykárt és a mérgező káliummal 
növelt káliumtartalmú növények az N és P makrotápanyagokra is elveszítik az alkalmazkodó képességüket. 
Egyébként az is bizonyítja, hogy Kádár Imre és társai tudatos bűnözők, hogy azután kezdték el alkalmaztatni  
hazánkban és a többi nyugati országban műtrágyaként és „étkezési sóként” a mérgező káliumot, hogy 1950-
ben Nobel díjat kapott három biológus mellékvesekéreg kutató, akik a patkányokon és embereken végzett 
konkrét biológiai hatás vizsgáló kísérleteikkel egyértelműen bebizonyították a mérgező kálium mindenkit 
betegítő, életrövidítő és nemi jelleg torzító, ivartalanító hatásait. Tehát pontosan tudták a mérgező kálium 
túladagolás  várható  eredményét.  De  pl.  ezek  alapján  valószínűsíthette  egy,  a  kálium  mérgező  hatását 
ugyancsak elhallgató „izraeli tudós”, hogy a „4. nemzedék” után, vagyis 2050-re már nem lesz szaporodásra 
képes „nyugati férfi”! Lásd: https://kuruc.info/r/4/179568/, valamint www.tejfalussy.com, 101. email könyv.

Karácsonyi ajándékként, nemzeti konzultációs témaként, a fentieket további bizonyításként küldöm Orbán 
Viktor miniszterelnök úrnak. Arról, hogy a magyar lakosságnak egy izraeli tudós által 2050-re valószínűsített 
nemzőképtelenségét,  a  mindent,  növényt,  állatot  és  embert  is  mérgező kálium műtrágyaként  és  étkezési 
sóként előírásával, a Magyar Tudományos Akadémia azon bűnözői okozzák, akik a Nobel díjas biológus 
mellékvesekéreg kutatók hatásmérései alapján 1950 óta hivatalból is kell tudják, hogy a mérgező kálium

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


67./3  Kód: Jezushozimadkozasszervezoknek180220mellekletei

visszafordíthatatlan nemzőképtelenséget idéz elő a férfiak spermiumai és a női szaporítószervek genetikai 
torzításával, lásd a fenti bűnvádi bizonyítást, és a megnevezett konkrét biológiai hatás mérési bizonyítékokat.

Magyarország, 2017. december 27.

Népirtási bizonyítékokkal, jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében közzéteszi:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) oknyomozó mérnök feltaláló 
a  mérgező  kálium hatásaival  korábban  minisztériumi,  országgyűlési  és  önkormányzati  megbízottként  is 
foglalkozó hatás-mérés tudományi szakértő (magánhonvédő), tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Cc: A bűnügyi nyomozást évek óta mindenféle retorziókkal akadályoz(tat)ó dr. Polt Péter legfőbb ügyész

(Iratjel: MTAsokbuncselekmenye-KadarImre-171227LazarJano

A kapcsolódó melléklet iratjele: illuminatis171225
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Kód: illuminatis171225

Egy kiszivárogtatott ILLUMINÁTI tréning videó-hoz
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=KnfuF0oYhAk  

  

Magyarázatként,  egy  illuminátus  nyilatkozatát  tartalmazó  részlet  „AZ  IGAZSÁG  A  MI 
FEGYVERÜNK” című,  először  1980-ban  megjelentetett  könyvből  (az  Emissary  Publications  
1984 évi kiadása alapján, HUNNIA 1992. június 25.-i szám 37. és 55. oldal. A fordítást készítette:  
Bérczy Márton):

 ””Az illuminátusok rabszolgaságunkat tervezik

A Római  Klub  egyik  tagja,  Howard  Odum,  1980  augusztusában  így  nyilatkozott  a  Fusion  
magazinnak:
„Az  Egyesült  Államoknak  új  és  izgalmas  vezetőszerepe  van  a  világban.  A világot  le  fogjuk  
vezérelni. Lesegítjük a világot alacsonyabb energiafelhasználási szintre. Az Egyesült Államoknak  
lakosságát a következő ötven év alatt kétharmaddal kell csökkentenie”. 
Az illuminátus Odum nem mondja el nekünk, hogyan fogják eliminálni hozzávetőlegesen 150  
millió honfitársunkat, de abban nyugodtak lehetünk, szorgalmasan ügyködnek rajta. 
Elkerülheti-e Amerika a globális összeesküvők által felállított démoni csapdát? Válaszunk: Igen!
                                                                
 Sorsdöntő évtized

Most  keresztútnál  vagyunk.  A következő  dekádban  eldől  Amerika  és  a  világ  sorsa.  Akiknek  
szemük van, világosan látják a helyzetet. Balra vezet a könnyebbik, rózsaszínű út, a felelőtlen,  
érzéki életet élők világa, azoké, akik a „humanista” propaganda által ajánlott utat választják. Ez  
traumához, leépüléshez, szegénységhez és végül rabszolgasághoz vezet. ””

https://www.youtube.com/watch?v=KnfuF0oYhAk
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MIVEL, HOGYAN IRTJÁK KI AZ ÁLTALUK HALÁLRA ÍTÉLT NÉPEKET, NEMZETEKET

Abban talán igazuk van az illuminátusoknak, hogy a Föld nevű bolygón rendet kell teremteni.  
De semmiképpen sem rablógyilkossággal, fajirtással! A természeti környezet- és a népcsoportok  
harmonikus kapcsolatának létrehozásával és fenntartásával kell rendet teremteni és fenntartani!  
A lakosság túlszaporodását az emberek tanításával és meggyőzésével kell megfékezni. Valamint a  
túlszaporodást nem, de a családok optimális szaporodását támogató helyes adópolitikával! 

A Biblia és a Talmud előírják az ivóvíz- és sózás elrontással fajirtást. Ezt a talmudisták és az  
általuk felbérelt egyéb bűnözők hajtják végre: a nyugati országokban 1950 óta ehhez gyorsították  
fel, terjesztették el a fajirtó mérgező kálium használatot. Azután, hogy Nobel díjat kapott három  
biológus mellékvesekéreg kutató, akik az étkezéssel túladagolt kálium nemzedékről nemzedékre  
fokozódó genetikai torzító, nemzőképesség rontó hatását a konkrét patkány- és ember kísérleteik  
biológiai  hatás  mérési  adataival  egyértelműen  bebizonyították.  Más  kutatók  biológiai  hatás  
vizsgáló  kísérletei  is  bizonyították  a  mérgező  kálium  fogyasztás  nemzőképtelenség  fokozódás  
okozó hatását, azt, hogy termékenyítés képtelenné teszi a hím állatok spermiumait. A kálisóval is  
műtrágyázott legelőn élő birka kosok 4. generációja lett nemzésképtelen. Embernél ez kb. 100 év.

Nemrég egy izraeli tudós is azt valószínűsítette, hogy „a nyugati férfiak teljesen nemzőképtelenek  
lesznek 2050-re”. Az 1950-óta mérgező káliummal rongált spermiumú nyugati férfiak negyedik  
nemzedéke ekkorra várható. A „keleti férfiak” még szaporodóképesek, mert Kína és az iszlám  
országok korábban nem,  ill.  elhanyagolható  mértékben  műtrágyáztak a  mérgező  káliummal!  
Valószínűsíthető, hogy ezeket a népeket majd egy másik 100 éves ciklusban fogják végleg kiirtani.  

A népirtással  kiürített  ingatlanokat  a  népirtó  bűnszervezet  elfoglalja  és  vagy  kiárusítja  az  
odacsábított és vagy odakényszerített bevándorlóknak. Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal  
„Bonsalt” jósó néven, magyar nyelven jelenleg is árusítják az interneten a patkányméreg kálisót  
és Izrael 1950 óta nagyságrendekkel növelte a mérgező kálisó exportját. Valószínűsíthető, hogy a  
kálisó kitermelését Izraelt követve felfuttató kanadai Potash cég részvényei is főleg talmudistáké.

A tiszta ivóvízhez jutás akadályozási és sózásrontással ételmérgezési fajirtás az Ószövetséggel és a  
Talmuddal  „törvényesített”  országleigázási,  ingatlanszerzési  rablógyilkossági  módszer.  Lásd  2  
Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap. A  
talmudista  népirtás  részletes  bizonyítása,  a  konkrét  hatásmérési  bizonyítékok,  s  a  víz-  és  
sózásrontással  népirtás  ellen  hatásos  védekezési  módszerek  is  közzé  vannak  téve  a  
HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon, lásd: 1., 100. és 101. Email könyvek, Videók  
(pl. 10. sz. Videó) és „MEHNAM” intézkedések (pl. MEHNAM 876.)

Kérem, hogy mindenki továbbítsa legalább 10 magyar család részére a fenti információt. Aki nem  
teszi meg, népirtásban bűnsegédkezik, s nem érdemli meg, hogy éljen!

Magyarország, 2017.12. 25. 

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
okl. vill. mérnök, kárelhárító oknyomozó kutató  
hatásmérés tudományi szakértő feltaláló,
jogos védelmet folytató, megbízás nélküli  
kárelhárító ügyvivő (magánhonvédő)
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Segítésre kapta: Orbán Viktor miniszterelnök

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:

ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

másolatot kap:Magyarok Világszövetsége elnök <elnok@mvsz.hu>
titkos másolat:. . . 

dátum:2017. december 24. 18:11

tárgy:Egy kiszivárogtatott ILLUMINÁTI tréning videó-hoz: MIVEL, HOGYAN IRTJÁK KI AZ ÁLTALUK HALÁLRA 
ÍTÉLT NÉPEKET, NEMZETEKET (Kód: illuminatis171220)

küldő:gmail.com

:Fontos a varázsgömbünk szerint.
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Kik, miért és hogyan tették a nyugati országokat az ott élő népek számára észrevétlenül haláltáborrá

A kálisóval műtrágyázás egy lassú, az áldozatok által csak túl későn észrevehető népirtási módszer, ami miatt  
2050-re a nyugati férfiak, a magyarok is elvesztik el a nemzőképességüket, amit hamis okokat valószínűsítve 
nemrég egy izraeli tudós is „megjósolt”. (A „jóslatáról” lásd a www.tejfalussy.com, Email könyv 101-et.)

Nem volt nehéz megjósolnia, miután tudhatta a következőket:

1./ A birka kosok negyedik nemzedéke nemzőképtelenné lett a (káliummal is) műtrágyázott legelőn.

2./1950 után kezdték el a nyugati országok termőtalajait káliummal műtrágyázni. Azután, hogy Nobel díjat  
kaptak,  akik patkányoknál  és embereknél  kísérletileg bebizonyították a  növelt  élelmiszer  káliumtartalom 
nemzőképesség rontó, népirtó hatását. 

3./A nemzetközi  hatás-mérés  tudományi  szabadalmaim szerinti  sokváltozós  Antirandom biológiai  hatás 
vizsgáló  méréseink  1983-ben  egyértelműen,  jól  láthatóan  megjelenítették  a  káliummal  is  műtrágyázott  
növények végzetes mérgezettségét. Lásd melléklet-1.

4./1988-ban egy szlovák akadémiai kutató közzétette, hogy a termőtalajok vízben oldott kálium tartalmának  
növelése a növényeket, állatokat és embereket is mérgezi, rontja a mikroelem felvételüket, „veszélyezteti a 
gazdasági  állatok  szaporodóképességét”:  Új  szó,  1988.  IX.  18.   „Túl  sok  a  kálium”  („Gond  a  tejjel”, 
„Hiányzó mikroelemek”,  „Deformálja a sejtet”, „Csökkenteni kell”.) Lásd melléklet-2. 

5./ A nyugati országok, Magyarország is, kb. 1960 óta műtrágyáznak intenzíven káliummal. Embernél kb. 90 
év  kell  a  4.  nemzedékig  eljutáshoz,  tehát  a  kálium  műtrágyázott  növényeket  fogyasztók,  a  magyarok  
nemzőképtelensége is 2050-re várható. Kína s az iszlám országok nem, ill.alig használnak kálium műtrágyát 
(a nitrogén és foszfor műtrágyához képest). Ezért csak „a nyugati férfiak” nemzőképtelenségét várják!

6./Elterelik  a  magyarok  figyelmét  a  műtrágyaként  is  alkalmazott  mérgező  kálisó  mérgező,  ivartalanító  
hatásáról a Nemzeti Stop Só Program, MENZAREFORM. Chips adó elnevezésű hamis „étkezési reformok”.

7./ Azzal is elterelik a káliummal műtrágyázással ivartalanításról a figyelmet, hogy méregdrágán (!), hamis  
WHO ajánlással (!),  fűszerekhez keverve (VIVEGA névvel),  ill.  Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal  
(BONSALT) is, a „lehető„legegészségesebb étkezési sóként” árusíthatják a (patkányméreg hatású) kálisót. 

A káliummal fajirtás elleni sikeres személyes védekezéshez ezeket kell (kellett volna) mindenkinek tudnia:

- Nem szabad káliummal műtrágyázott növényt enni és vagy a konyhasó helyett kálisóval ételízesíteni!
- A sok káliumot tartalmazó ételből vagy italból nem szabad egyszerre túl sokat megenni vagy meginni.
- A mérgezően sok káliumnak a vérből gyorsabban eltávolítását elősegíti a tiszta desztillált ivóvíz és a
  tiszta konyhasó, valamint a savanyúság és cukor fogyasztása.
- A vérbe juttatandó optimális víz, konyhasó és kálium mennyiség étkezésnél is a Ringer infúziós oldat 
  dózisai szerinti. Pl. 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium az optimális! 

Mivel a túladagolt kálium idegméreg, s izomgyengítő hatású is, az általa irtott népek nem igen lázadnak fel,  
és ismétlődően, bárgyú módon beszavazzák a népirtással ingatlanszerző „keleti származású” gyilkosaikat a 
törvényhozása és a kormányba.

Verőce, 2018-02-15.

Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.), bárhol való terjesztésre közzétette: 

Tejfalussy András  oknyomozó mérnök feltaláló,  korábbi  minisztériumi,  országgyűlési,  önkormányzati  és 
tudományos akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő (sz.szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 
Verőce, Lugosi u. 71., (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, + 36 20 218 14 08)

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/
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Melléklet-1.

Melléklet-2.
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AZ MTA-VAL SZEMBEN KÖZZÉTETT MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI FELJELENTŐIRAT
Derítse ki rendőrségi nyomozás az MTA-nak általam sokszor feltett, de általuk csak rágalmakkal álságosan 
„megválaszolt” kérdéseket, mert bizonyítottan közveszélyes a tiszta ivóvíz hiány és a konyhasó hiány és a 
kálium túladagolás, amit az MTA-ra alapozva egészségjavításként reklámoz a kormány.

1. Az MTA miért veszi semmibe, hogy az MTA-s nagydoktor Prof. Papp Lajos szívsebész egyetemi tanár 
szerint 110-szer több vizet kell pótolni, mint amennyi konyhasót, és 30-szor több nátriumot, mint amennyi 
káliumot, mert az ettől eltérés ártalmas? (1)

2. Az MTA miért veszi semmibe, hogy a vérbe a napi 3 liter Ringer infúziós oldattal közel 3 liter desztillált 
vizet juttatnak be, ill. a SALSOL és SALSOLA infúziókkal is, amelyekben a desztillált víz mellett csak tiszta 
NaCl konyhasó van? (2)

3. Az MTA miért veszi semmibe az 1950-ben Nobel díjat elnyert biológusok konkrét hatáskalibráló hiteles 
méréseit, amelyek szerint a csökkentett nátrium- és a növelt kálium pótlás a patkányok és az emberek életét 
is lerövidíti, mert vese-, ideg és szívműködés rontó, keringésrontó, vérnyomásnövelő és daganat előidéző 
hatású és nemi torzulásokat okoz, aminek a következtében, néhány nemzedéken át alkalmazva, annyira 
leromlik a férfiak spermája, hogy már nem tudnak egészséges utódot nemzeni. (3)

4. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy a WHO-ra és 
az Európai Unióra hivatkozással folytatott, konyhasó helyett kálisóval ételízesítés és az átlagosan napi 4,7 
gramm étkezési káliumpótlásra felbiztatás egészségjavító, ártalmatlan hatású? (4)

5. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy hamisan 
híreszteli a Szlovák Tudományos Akadémia Növénykórtani és Rovartani Intézete a „Túl sok a kálium”, 
„Gond a tejjel”, „Hiányzó Mikroelemek”, „Deformálja a sejtet”, Csökkenteni kell” címekkel ellátott cikkben, 
hogy kárt okoz a kálium műtrágya a 90mg/kg vízben oldódó káliumnál többet tartalmazó talajoknál, és az e 
fölé növelt káliumtartalom rákbetegséget és szaporodóképesség romást is okoz? (5)

6. Az MTA-hoz benyújtott Bp. Kertészeti Egyetemi jelentésben a káliumműtrágya aszálykár fokozó hatását 
megjelenítő Antrirandom hatásvizsgálat eredménye (6) miért van ellenkezőjére hamisítva?

7. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy az átpárlással 
mindentől tisztított desztillált víz mérgező hatású a fenti (a Ringer infúzió szerinti)  víz : konyhasó=110 és 
nátrium : kálium=30 dózisarány esetén? (7)

8. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló hiteles mérésekkel tudja bizonyítani, hogy a 
gyermekétkeztetésnél veszélytelen az ételízesítő konyhasó kálisóval helyettesítése?  (8).

9. Az MTA milyen konkrét biológiai hatáskalibráló mérésekkel tudja bizonyítani, hogy a Star kosher 
tanúsítvánnyal a konyhasó helyett, ételízesítésre árusított BONSALT kálisó nem mérgező? (9)

A fenti kérdések és az 1-9. bizonyíték semmibe vevői a Dr. Dénes Veronika PKKB bíró által a 
13.B.24.211/1993/2. végzésben felsorolt súlyos népirtási stb. bűncselekményeket követik el! (10)

A fenti feljelentést jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében, közérdekű 
bejelentőként, Orbán Viktor miniszterelnökhöz nyújtom be, miután nemrég bukott bele a fenti bűnözőket 
bűnpártoló rendőrségi és ügyészségi vezetés az ellenem megkísérelt (6.) bolonddá nyilvánítási retorziójába.

Verőce, 2017. szeptember 28. (Iratjel: 13.B.24.211-93-2-OV-170928)

Tejfalussy András oknyomozó mérnök korábban minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati
és tudományos akadémiai hatásmérés tudományi szakértő 2621 Verőce, Lugosi u. 71., 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
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1.

Professzor úr szóbeli magyarázatait lásd a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon (10. 
Videó)!
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2.

A következő anyagok vannak a Ringer infúzióban desztillált vízben feloldva:

Talmud (Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap):
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3.

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, 
HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET 
HAMISAN  IGAZOLÓ  „EPIDEMIOLÓGIAI  STATISZTIKÁKRA”  HIVATKOZIK,  TUDATOSAN 
MEGSOKSZOROZZA A NEMI TORZULÁSOK, A NEMZŐKÉPTELENSÉG, DE A RÁK- ÉS A 
TÖBBI ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉG GYAKORISÁGÁT IS. 

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 ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből 
idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók ).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK 
AZT,  HOGY  A  NÁTRIUMHIÁNYOS  ÉS  KÁLIUMDÚS  DIÉTÁN  TARTOTT  EMBEREK  ÉS 
PATKÁNYOK  MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL  KAPCSOLATBAN  A 
TUDOMÁNYOS  KUTATÓK  VISZONYLAG  ÁTFOGÓ  ÚJ  VIZSGÁLATI  EREDMÉNYEKKEL 
RENDELKEZNEK (134),  AMELYEK SZERINT  A  NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS 
DIÉTÁN  TARTOTT  ÁLLATOKBAN  (PATKÁNYOKBAN)  ÉS  EMBEREKBEN  IS 
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET 
ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A 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  hosszabb  ideig  tart, 
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
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6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a 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 hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok 
jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást  
(„pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális : 

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,  klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)
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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)

ÉS KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS EZEK (HAMIS) SZAKÉRTŐI TÖBB MINT 20 ÉV ÓTA, ISMÉTLŐDŐEN „NEM  
BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK  A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK  
ÉS  ÉLELMISZER  BOLTOK  TÖBBSÉGE,  DE  AZ  EZEKET  „ELLENŐRZŐ”  HAZAI  HATÓSÁGOK  SEM  HAJLANDÓK  
ELÁRULNI  A  KÁLISÓVAL  KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI  „SÓK” ÉS  AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK  
KONYHASÓ-  ÉS  KÁLIUMTARTALMÁT.  A  MÉRGEZÉS  OKOZÓI  AZ  INTERNETEN  ÉS  EGYÉB  PUBLIKÁCIÓKKAL  
BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT.  SOKSZOR AZT IS  
TAGADJÁK, HOGY KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! PL. TISZTA KÁLISÓ A „KOSHER  
TANÚSÍTVÁNYOS BONSALT”. KÁLISÓT TARTALMAZ. A HOLOKAUSZT ÁLDOZAT „SARA LEE”-RŐL (BOSSZÚBÓL?)  
ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉG „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ” SÓ IS. A BONOSAL ÉS A VIVEGA STB. A  
„VIVEGA”  „TALÁLMÁNY”. AZ BENNE A TALÁLMÁNY, HOGY A BELEKEVERT ERŐS ÍZŰ FŰSZEREK ELFEDIK A  40%-
NYI KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ CSÍPŐS, KESERNYÉS ROSSZ ÍZT!  EGYÉBKÉNT A HAZAI GYÓGYSZERTÁRAK  
„KONYHASÓ  PÓTLÓ  GYÓGYTÁPSZERKÉNT”  IS  ÁRUSÍTOTTÁK  A  99%  KÁLISÓT  TARTALMAZÓ,  VAGYIS  
PATKÁNYMÉREG „REDI-SÓ”-T IS! SOK EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 20-50% KÁLISÓ VAN!  
SŐT OLYAN „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT” IS ÁRULNAK, AHOL A MÉRGEZŐ KÁLISÓT CSAK  
RÁTÖLTIK A KONYHASÓRA, HOZZÁ SEM KEVERIK! PÉLDÁUL EGY NYÍRTASSI CÉG IS ILYENEKET FORGALMAZOTT!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a  
két  fő  okot,  a  nátriumhiány  okozást  és  káliummérgezés  okozást  elhallgatják,  vagy  ellenkező  
hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum  
szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő  
étkezést.  Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét  a tengervíz,  a magzatvíz és  a vérszérum és a  
GYÓGYÍTÁSRA TÖBB SZÁZ ÉV ÓTA ALKALMAZOTT fiziológiás infúziós Ringer-oldat ezekével azonos,  
optimális nátrium és kálium dózisarányai is KÉTSÉG KIZÁRÓAN igazolják! 

ISMERT  ORVOSI  TANKÖNYVEK  SZERINT  EKG  TORZULÁS  IS  MUTATJA,  HOGY  A  NAPI  3-4  GRAMMNÁL  TÖBB  
KÁLIUMNAK A SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA AZ EGÉSZSÉGES FELNŐTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT, SŐT, 1  
ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL VÉRBE JUTTATVA, MÁR  1 VAGY 2 GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MEGMÉRGEZHETI!
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4.

http://www.hazipatika.com/gyogyszerkereso/termek/kalium-r_tabletta/874

Stop só, Menzareform

http://www.stopso.eu/
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4. Amerikai hivatalos kiadvány arról, hogy a vérszérumban mindössze napi 0,2 – 0,4 grammnyi 
káliumot szükséges pótolni ahhoz, hogy kálium hiány ne lehessen:
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5.
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6.

A tényleges eredmény:
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A megismételt mérés eredménye:
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7.
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8.
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9.

Bonsalt Salt Without Sodium 0% 85g | Vitamins Outlet Express
www.vitaminsoutletexpress.com/unit/9114761/

Bonsalt is the result of years of research in nutrition and conforms to the strictest quality 
control standards. Bonsalt also certified Star-K Kosher. Ingredients: …
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A fél liter vízzel 
éhgyomorra megitatott 0,88 gramm kálium (2 gramm kálisó) és a kétszerese (4 gramm kálisó) 

felére rontotta az emberek vizelet kiválasztását. Utóbbi az EKG-t is torzító mérgezést 
(hyperkalaemiát) okozott! Tíz előtte egészséges emberből mind a tíznél! 

Ezek után, a csaló engedélyező orvosok, akár egyszerre elfogyasztásra is, „napi 10 grammig”, a 
konyhasó helyett alkalmazható „gyógytápszerként” ajánlják a mérgező Redi sóval „sópótlást”!
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>

címzett:miniszterelnok@me.gov.hu;
erkeztetok@me.gov.hu

másolatot 
kap:

miniszter@hm.gov.hu;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu

titkos 
másolat:. . . . 

dátum:2017. szeptember 28. 16:49

tárgy:

AZ MTA-VAL SZEMBEN KÖZZÉTETT MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI 
FELJELENTŐIRAT. Ezt a feljelentést jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli 
kárelhárítás (Ptk.) keretében, közérdekű bejelentőként, Orbán Viktor 
miniszterelnökhöz nyújtom be, miután nemrég bukott bele a fenti bűnözőket 
bűnpártoló rendőrségi és ügyészségi vezetés az ellenem megkísérelt (6.) 
bolonddá nyilvánítási retorziójába. (Iratjel: 13.B.24.211-93-2-OV-170928)

küldő:gmail.com
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Kód: magyarorszagifajirtas180218

CSUPA HÜLYE ÉS GAZEMBER URALJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁT ÉS A 
HAZAI TÖRVÉNYHOZÁST ÉS VALAMENNYI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PÁRTOT?

 1950-ben  Nobel  díjjal  jutalmazott  mellékvesekéreg  kutatók  a  konkrét  biológiai 
hatásméréseikkel  jó előre bebizonyították a kálium túladagolás és a hiányos konyhasó 
pótlás fajirtó hatását. Más kutatók mérései is bebizonyították, hogy a gazdasági állatokat 
(is) ivartalanítják a káliummal műtrágyázott növények. A káliummal is műtrágyázott legelőn 
tartott kosok 4. nemzedéke már nem volt képes utódot nemzeni. 

  A létfontosságúnak feltüntetett kálium túladagolással népirtás ellen nincs kihez fordulni.  
Valamennyi hazai és európai uniós vezető, valamennyi hazai parlamenti párt bűnpártolja. 
Csak  egyénileg  lehetne  valamennyire  védekezni,  de  a  magyarok  többsége  már 
végzetesen elkésett vele. (Védekezni a Ringer infúziós oldat dózisai szerinti desztillált víz, 
konyhasó és kálium pótlással lehetett volna.) Csak a vegyi fegyver káliummal nem kiirtott 
nemzőképességű keleti népeknek van túlélési esélye! Miután Kína és az iszlám országok 
nem, ill. alig használtak káliumműtrágyát, ezek népei eddig még ezért nem ivartalanodtak.
(Az 1950 után gyors ütemben felfutó kálisótermelési diagramjaikból valószínűsíthetően, a 
növényeket, állatokat és embereket is megmérgező káliumműtrágyázást előbb Izraelből, 
azután Kanadából is, elsősorban a Potash cég ügynökei népszerűsítették, népszerűsítik.)

  A hazai kormányok „Nemzeti Stop só Program, Menzareform és Chips adó” megtévesztő 
elnevezésekkel, Európai Uniós és WHO engedéllyel tervszerűen folytatják az étkezéssel 
vérmérgezően túladagolt káliummal, mint biológiai vegyi fegyverrel, a magyar nép kiirtását. 

  Orbán Viktorék nem a magyaroknak, hanem a „keleti népeknek” építtetik a sok stadiont, 
hogy kívánatosabbá tegyék a népirtással és eladósítással kiürített ingatlanok vásárlását?

  Egy izraeli tudós nemrég előadta, hogy a 2050-ben már nem lesz nemzőképes nyugati 
férfi, vagyis nemzőképes magyar férfi sem lesz. A káliumműtrágyázás és a kálisóval sózás 
az általa eltitkolt  tényleges oka. Magyarországon kb. 1960 óta káliumműtrágyáznak és 
1980-tól árulják a nátrium klorid konyhasó helyett a sok kálisót tartalmazó sókeverékeket, 
pl. a 99 %-ban kálisó REDI Sót, a Sara Lee, a Horváth Rozi emblémás stb. „csökkentett  
nátriumtartalmú sókat, a Bonosal sókeveréket, és újabban az „Izrael állami Star Kosher 
tanúsítványos  nátriummentes”  kálisót,  a  BONSALT-ot  is,  méregdrága  egészségvédő 
„étkezési gyógysóként”. Tehát a mérgezés kezdetétől,  a mérgezettek körében, 1960-tól 
számítva, valóban kb. 2050-re várható a végzetesen szaporodásképtelen 4. nemzedék!

  Megnézhetitek róla a biológiai hatásmérési bizonyítékokat: http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf
(101. E-mail könyv:     Konkrét hatás mérési bizonyítékok az izraeli kutatók által a „nyugati   
férfiak” 2050-re jósolt teljes ivartalanodásának eltitkolt okáról, ami a mérgező kálium). 

  Verőce, 2018. február 18.

 Jogos  védelem  (Btk.),  s  megbízás  nélküli  terrorelhárító  közérdekű  ügyvitel  (Ptk.) 
keretében, a magyar választók felvilágosításához mindenki által terjesztéshez közzéteszi: 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf
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 (nemes  Sydo)  Tejfalussy  András  Béla  Ferenc  okl.  vill.  mérnök,  számos  hatásmérési 
nemzetközi  szabadalom  feltalálója,  az  ügyet  minisztériumi,  országgyűlési  és 
önkormányzati megbízásból is vizsgáló szakértő (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
másolatot kap:Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
Balog Zoltàn <zoltan.balog@parlament.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
"weixl.varhegyi.laszlo" <biolaci47@gmail.com>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
titkos másolat:  . . . . 
dátum:2018. február 19. 9:14tárgy:Re: Közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnökhöz: BŰNSZERVEZET A 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDOMÁNYETIKAI BIZOTTSÁGA (Kód: 
MTAetikaibizottsagi180216)küldő:gmail.com 

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
dátum:2018. február 19. 9:14

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy 

annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is  
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 

attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 
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2./1    Kód: MTAetikaibizottsagi180216email2

BŰNSZERVEZET A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TUDOMÁNYETIKAI BIZOTTSÁGA

Az általam vezetett Agroanalízis Tudományos Társaság 1980 óta fellép a kálisóval növény-, állat és ember  
mérgezés  ellen.  Méréseink  szerint  ugyanis  semmi  haszna  a  káliummal  talajműtrágyázásnak.  Növeli  a 
költségeket és sokszorosra fokozza az aszálykárt. 1950-ben Nobel díjas és más tudományos kutatók mérései 
szerint is, a növények káliumműtrágyázással növelt káliumtartalma az állatoknál és embereknél mérgezést, s 
ezáltal  nemzőképtelenséget  is  okoz  (az  élelmiszerek  akárhogy megnövelt  káliumtartalma).  Újabban  egy 
izraeli tudós előadta, hamis indokokra hivatkozva, hogy 2050-re a nyugati férfiak nemzőképtelenné válását 
várják. Én viszont már 2002-ben kértem a  Magyar Tudományos Akadémia ún. Tudományetikai Bizottságát, 
hogy állítsák le az ivartalanító hatású kálium műtrágyázást és mérgező kálisóval ételízesítést, s magyarázzák 
meg, s indokolják is, hogy Kína és az iszlám országok miért nem, ill. miért alig alkalmaznak talajtrágyázásra  
káliumműtrágyát. Kína termőföldjein, lásd a fenti, International Fertiliser Association diagramon, 1986-ban, 
hektáronkénti éves átlagban, 408 kg nitrogénnel, de 17 kg-nál is kevesebb káliummal műtrágyáztak!!!! A 
kérésem és probléma felvetésem miatt  megrágalmaztak az Akadémiai  Közlönyben.  „Tudománytalannak” 
minősítették  a  nemzetközi  hatásmérés  tudományi  szabadalmaimat,  s  azokra  alapozva elvégzett  biológiai 
hatásvizsgálatokat. Ezért a Közlönnyel félrevezetett valamennyi hazai és nemzetközi tudományos kutatónak 
javaslom a „kaliummalfajirtanak180215”, és „MTAsszerzoijogicsalasiper180212” iratjelű mellékletek, s a  
neves kutatóintézeti, akadémiai és egyetemi professzorok által írt, a honlapomon közzétett szakvélemények  
tanulmányozását is: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/referenciak.htm.

Belátható,  hogy a Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai  Bizottsága bebizonyította magáról  az 
engem és   tudományos  eredményeimet  nemzetközileg  rágalmazó  2002-es  hamis  határozatával,  hogy a 
magyar férfiak izraeliek által 2050-re várt nemzőképtelenné tételében bűnsegédkező terrorista bűnszervezet!

Verőce, 2018-02-16.

Jogos (ön)védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.), bárhol terjesztésre közzétette: 
Tejfalussy András  oknyomozó mérnök feltaláló,  korábbi  minisztériumi,  országgyűlési,  önkormányzati  és 
tudományos akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő (sz.szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 
Verőce, Lugosi u. 71., (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, + 36 20 218 14 08)

Kg/hektár

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/referenciak.htm
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Cc.: Orbán Viktor miniszterelnök részére, a magyarok mentésében segítését kérve, mint nyilvános közérdekű 
bejelentés (A fenti mellékletek majd a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában lesznek közzétéve!)
2./2    Kód: MTAetikaibizottsagi18021email2

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>

másolatot kap:

Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
Balog Zoltàn <zoltan.balog@parlament.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkel.pl@gmail.com>;
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
"dr. Lehmann György" <lehmann@gmail.com>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
"weixl.varhegyi.laszlo" <biolaci47@gmail.com>

titkos másolat:. . . .
dátum:2018. február 16. 14:46

tárgy:Közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnökhöz: BŰNSZERVEZET A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA TUDOMÁNYETIKAI BIZOTTSÁGA (Kód: MTAetikaibizottsagi180216)

küldő:gmail.com

2 melléklet 

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. február 16. 14:46

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ
:Fontos a varázsgömbünk szerint.
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4./1 Kód: nemzetbiztonsagifeljelentes180219email2 

AZ  ORSZÁGGYŰLÉS  NEMZETBIZTONSÁGI  BIZOTTSÁGÁHOZ  IS 
FELJELENTÉS POLT PÉTER LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS TÁRSAI ELLEN

1./A hazai  OÉTI-s mérések során 0,88 gramm kálium, 2 gramm REDI SÓ, fél liter 
vízben oldva éhgyomorra egyszerre megitatása  10-ből 10 embernél vesemérgező, a 
kétszer  ennyi  pedig  10-ből  10 embernél  másfél  órán  keresztül  vérmérgező 
(hyperkalaemizáló) is volt, vagyis már ennyi is meghaladta a vese kálium eltávolítási 
sebességét.

2./A Pécsi Orvostudományi Egyetem mérései során a 8 darab Kálium-R tablettától, 
azzal 4 gramm kálium beszedetésétől, 6-ból 5 embernek fájt a gyomra, és egyiküknél 
véresre marta a gyomorfalat.

3./Kb.  1960 óta,  káliummal  műtrágyázással  többszörösre  növelt  káliumtartalmú 
növények is  mérgezik a  káliummal  műtrágyázó országok lakosságát.  (Kína és az 
iszlám országok nem,  ill.  alig  használtak  káliumműtrágyát.)  Miután  a  kosok  4. 
nemzedéke nemzőképtelen  lett  a  káliummal  is  műtrágyázott  legelőn,  a  nyugati 
férfiak, köztük a magyar emberek, végzetes ivartalanodása, kiszámítható, hogy kb. 
2050-re várható. 

4./Az  1950-ben  Nobel  díjat kapott  kutatók  biológiai  hatásmérései  szerint,  a 
patkányokat és embereket  is  megmérgezi,  ha időegység alatt  az  optimálisnál  több 
káliumot és vagy kevesebb nátriumot esznek, isznak. 

5./A kálisóval  műtrágyázás  maga  is  nemzőképtelenné  degenerálja  a  nyugati 
férfiakat. Az étkezési sóként a konyhasó helyett árusított kálisó  pedig egyrészt arra 
szolgál, hogy a mérgezett emberek ne ehessék a kálium mérgezés ellen védő kellő 
mennyiségű konyhasót, másrészt arra, hogy ezekkel is fokozzák a mérgező kálium 
bevitelt. Lásd a Parlamentben  1992. december 8-án három miniszter által előadott 
8253. számú hamis választ, vagy Surján László miniszter hozzám intézett válaszát, 
amivel  az  egy  nap  alatt  akármennyi  vízzel,  akármilyen  gyorsan  bejuttatott  70 
grammnál kevesebb káliumot „teljesen ártalmatlannak” nyilvánította. Bizonyíthatóan 
dr. Bíró György OÉTI vezető hamis szakvéleményére alapozta. A desztillált ivóvíz is 
csökkenti a kálium mérgezést, valamint a savanyúság és a cukrozott étel is. Ezeket 
„mérgezőnek” tüntetik fel,  hogy biztosan eredményes legyen a káliumműtrágyával 
népirtás. (Étkezésnél is a  Ringer infúzióval több száz év óta alkalmazott desztillált 
víz, konyhasó- és kálium dózisok lennének optimálisak, de ezeket egészségrontónak 
hazudják.  A Ringer  oldattal  pl.  egy  nap  alatt  3  liter  desztillált  vízzel  27  gramm 
konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe. Ez az optimális arány!) 



67./34  Kód: Jezushozimadkozasszervezoknek180220mellekletei

4./2    Kód: nemzetbiztonsagifeljelentes180219email2  

6./A  REDI SÓ-val  kapcsolatos jelentéseket  megbízott  parlamenti  szakértőként,  az 
OÉTI-től  szereztem be.  A  Kálium-R tabletta  mérgező  hatásait  ismertető  klinikai 
jelentést pedig az ORFK szerezte be, egy általam a büntetőbíróságra tett feljelentés 
(13.B.24.211/1993/2.)  alapján  az  ügyészség  által  elrendelt  nyomozás  során.  A 
sikeresnek indult rendőrségi nyomozást azonban leállították.

7./Az  általam  feljelentett  bűnözők  napi 6-10 gramm  kálisó REDI  SÓ  akár 
egyszerre elfogyasztására is felbiztatták a magyarokat. Ma is „legalább 4,7 gramm 
kálium  étkezési  pótlása  van  előírva  naponta,  holott  1-2  gramm  is  mérgező  volt 
egyszerre  elfogyasztva.!  Egészségjavító étkezési  sóként kálisót  és kálisóval  kevert 
konyhasót árusítanak. Lásd a csökkentett nátriumtartalmú Sara Lee, Horváth Rozi, 
Bad Ischler, Compact Douwe Egberts, Bonosal sókat, ill. a Redi sót felváltó, „Izrael 
állami Star kosher tanúsítványos BONSALT  kálisót”. 

8./Nyilván  ezek  okán  nyilatkozhatta  nemrég  Izraelben egy,  a  nemzőképesség 
alakulását  vizsgáló  „izraeli  tudós”,  hogy  ők  2050-re  a  nyugati  férfiak  teljes 
nemzőképtelenségét várják. Persze csak hamis, ill. mellékes okokra hivatkozott.

9./WHO,  EU,  élelmiszer  törvény és  a  sószabvány  is  engedi  a  (patkányméreg) 
kálisó konyhasó helyett étkezési „gyógysóként” árusítását. Lásd a „Nemzeti Stop Só 
Program, Menzareform és Chips adó” Reformétkezési csalásokat!

10./A honlapomon  közzétett biológiai  hatás  mérési  bizonyítékokat  megküldtem a 
legfőbb  ügyésznek.  Ahelyett,  hogy  vádat  emeltetett  volna  a  népirtásban 
bűnsegédkező miniszterek és szakértőik ellen, a mérési bizonyítékokat átküldette a 
Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Kérve, hogy azok alapján nyilvánítsanak bolonddá. 
Ez volt a hatodik ilyen irányú ügyészségi kísérlet, de ismét belebuktak. Az 1997-es 
próbálkozásuk során a rendőreik össze is vertek!

Elsősorban Orbán Viktor miniszterelnök úr és a FIDESZ segítését kérem az országos 
érdekű nemzetbiztonsági vizsgálat elrendeléséhez.

Vona  Gábor  pártelnök  úrnak  is  felajánlom,  hogy  a  Jobbik  parlamenti  frakciója 
csatlakozhat az országos érdekű nemzetbiztonsági vizsgálat kezdeményezéshez.

Természetesen  bármelyik  más  parlamenti  párt  is  csatlakozhat  az  országos  érdekű 
nemzetbiztonsági vizsgálat kezdeményezéshez.
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Melléklet: Aszálystressz  vizsgálat  során  csak  a  káliumműtrágyázott  talajú 
cserepekből  pusztultak  ki  nagy  számban  a  növények.  A növelt  káliumdózis 
éppen  így  teszi  tönkre  az  állatok  és  emberek  sejtjei  stressz  tűrését, 
védekezőképességét is. Nem elhinni kell a biológiai hatásokat, hanem bemérni!

Verőce, 2018-02-19.

Jogos  védelemként  (Btk.),  megbízás  nélküli  kárelhárítás  keretében  (Ptk.), 
bárhol való terjesztésre közzétette, igényt jelentve be az ügyviteli munkadíjra: 

Tejfalussy  András  oknyomozó  mérnök  feltaláló,  korábbi  minisztériumi, 
országgyűlési,  önkormányzati  és  tudományos  akadémiai  hatás-mérés 
tudományi szakértő (sz.szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, 
Lugosi u. 71., (www.tejfalussy.com,  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, + 
36 20 218 14 08)
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:nbb@parlament.hu

másolatot kap:

ferenc.kalmar@mfa.gov.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
erkeztetok@me.gov.hu;
Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>;
"vona.gabor" <vona.gabor@parlament.hu>;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat:
dátum:2018. február 19. 22:48

tárgy:AZ ORSZÁGGYŰLÉS NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGÁHOZ IS FELJELENTÉS POLT PÉTER 
LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS TÁRSAI ELLEN (Kód: nemzetbiztonsagifeljelentes180219)

küldő:gmail.com

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. február 19. 22:49

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ
:Fontos a varázsgömbünk szerint.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet 
kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy 
telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt 
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt 
mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
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Azonosító: AllianceIsraeliteeFelhivas1910

A HÍDFŐ Baráti  Köre (Fabó László,  22 Hancock Street,  San 
Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából 
kimásolt országrablási terv:

Russischen  Invaliden  (1910  dec.  30,  285.  szám).  Ebben  
jelent  meg az  Alliance  Israelitée  felhívása,  amelyet  a  magyar  
lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII.  
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek!  Hittestvérek!  Az  egész  földkerekségen  nincs  
egyetlen  darab  föld  sem,  amelyet  könnyebben  leigázhatnánk,  
mint  Galíciát  és  Magyarországot.  E  két  országnak  
mindenképpen a  miénknek kell  lennie,  mert  számunkra  ott  a  
legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok  
minden  erőtökkel  azon,  hogy  mindkét  országot  teljesen  
birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt  
elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent,  
amit  ott  a  keresztények  birtokolnak,  teljesen  a  kezetekbe  
vegyetek.  Ha  erre  nem  volna  elegendő  anyagi  eszközötök,  a  
párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a  
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok  
váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy  
a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok  
kezéből  kiragadjátok  és  hogy  azok  kizárólag  zsidó  kézre  
kerüljenek.  Az  egész  világ  tőkései  erre  a  célra  nagy  összeget  
áldoznak s egyesülnek, hogy ezt  a célt  a legrövidebb idő alatt  
elérhessétek.”
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Konkrét hatás mérési bizonyítékok az 
izraeli kutatók által a „nyugati férfiak” 
2050-re jósolt teljes ivartalanodásának
eltitkolt okáról, ami a mérgező kálium

EMAIL KÖNYV 101.

All Rights Reserved!

Változatlan formában szabadon terjeszthető!

Budapest, 2017. november 20. 

Összeállította: Tejfalussy András okl. vill. mérnök
(volt) minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati 
és tudományos akadémiai hatás-méréstani szakértő
jogos védelemként és megbízás nélküli kárelhárító
ügyvivőként Orbán Viktor miniszterelnök részére

Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.tejfalussy.com

+36 20 218 1408

(Azonosító: emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re)
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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/

Cáfolatként,   a HIHETŐMAGAZIN,   www.tejfalussy.com   honlapon közzétett hatás mérések alapján:  

  AZ IVARTALANODÁS TÉNYLEGES OKA A MÉRGEZŐ KÁLIUM MŰTRÁGYA ÉS AZ ÉTKEZÉSI  
SÓKÉNT  „IZRAEL  ÁLLAMI  STAR  KOSHER  TANÚSÍTVÁNYAL”  IS  ÁRUSÍTOTT  KÁLISÓ!  A 
mérgező  kálium  tartalmú  élelmiszerek  izraeli  kutatók  által  is  észrevett  ivartalanító  hatását  a  
mérgező kálium használatáért felelős izraeli tudósok mellékes és hamis okokra fogták rá!  

  Budapest, 2017. november 19.

(nemes Sydo) Tejfalussy András András Béla Ferenc
oknyomozó mérnök, számos nemzetközi hatásmérés
tudományi szabadalom feltalálója
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IVARTALANÍTNAK A MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL! 
Új Szó, 1988. IX. 16. 
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Megjegyzés:  A 90 mg/kg a  talajnak  a  vízben  oldódó káliumtartalma. Ez  nem a  „talajnak  a  
káliumtartalma”. A hazai talajok összes káliumtartalma sokkal, nagyságrenddel több mint a 90  
mg/kg! Általában 1 és 6% között van! Ebből automatikusan (ingyen is) pótlódik a növények által  
felvett vízoldott kálium! Vagyis automatikusan helyreáll az optimális 90mg/kg vízoldható kálium  
tartalom! Felesleges és káros a talajok vízoldható kálium tartalmát káliumműtrágyákkal növelés!
Bp. 2017. 11. 13. Tejfalussy András
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A mérgező kálium Nobel díjasok által (1950 előtt!) bemért fajirtó hatásai:

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG 
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”) 
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, 
„A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki 
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek 
alapján  Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek  „a  mellékvesekéreg-
hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás 
emellett  további 61 tudományos publikáció mérési  eredményeire is  hivatkozik.  (Az alábbiakban 
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK  A  NEMZETKÖZI  TUDOMÁNYOS  PUBLIKÁCIÓK  EGYBEHANGZÓAN 
BIZONYÍTJÁK AZT,  HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT 
EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK  MELLÉKVESEKÉRGE  HORMONTERMELÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI 
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK  SZERINT  A NÁTRIUMHIÁNYOS 
VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS  
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-  
HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például 
konkrétan  a következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás 
alakul ki. (167)

3./  A különböző 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)

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)

67./43  Kód: Jezushozimadkozasszervezoknek180220mellekletei



12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

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

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

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott 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)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a 
két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum 
szerinti  (fiziológiás mértékű) sópótlást,  a vérszérum elektrolit  nátrium : kálium : víz arányának 
megfelelő  étkezést  „elavultnak”  hazudják,  pedig  a  fiziológiás  sópótlás  helyességét  nem csak  a 
tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium 
aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! 

A fenti idézett publikáció teljes szövege is megtalálható a HIHETŐMAGAZIN, www.aquanet.fw.hu 
honlapon!  
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A növekvő füvekben (pl. búzafű stb.) mérgezően sok a kálium. Megbetegíti a teheneket és lovakat, 
az alábbi amerikai állatorvosi könyv tanúsága szerint:

Különösen mérgező a nagy mennyiségű, ötszörös káliumtartalmú tönkölybúzafűlé:
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A mérgező kálium természetes ellenszerei:

A mérgező 
kálium tartalmú 
élelmiszerekkel  
túladagolt  
kálium mérgező 
hatását 
csökkentő 
anyagok, 
melyekről  
folyamatosan 
lebeszélnek! 
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Csőd 11 fő oka
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 
Ringer oldatban lévőnél sokkal kevesebb konyhasót pótlás 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 életrövidítő és ivartalanító 
étkezésre (kb. a negyedik nemzedéknyi férfilakosság lesz miatta teljesen nemzőképtelen).
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, s az ürülék  helyett a mérgező káliummal műtrágyázásra kényszerítik.
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 mérgező kálium sokszorosra fokozza az aszálykárt,  ami  vészesen eladósítja  a  
mezőgazdasági  termelőket  a  termőföldek  magyar  tulajdonosait,  hogy  a  hitelező  
bankok elárverezhessék a termőföldeket a pénzes, többet fizető külföldi cégeknek :
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AMIT AKARNI KELL: 
1. Valódi jogállamot 

2. Okos és becsületes legjobb szakember vezetôket 

3. Igaz  tudományon  alapuló  oktatást  és  kutatás- 
fejlesztést 

4. Ökoszisztéma  egyensúlyt  biztosító  termelést  és 
fogyasztást 

5. Teljeskörû nyílt demokratikus tájékoztatást 

6. Az  elvégzett  munka  társadalmi  hasznosságával 
arányos,  nemzetközi  átlagnak  megfelelô,  igazságos 
munkadíjakat és egészségbiztonságot

7. Szeretet alapú igaz emberséget és barátságot

www.aquanet.fw.hu
Code: 7pontN
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Jelenleg még sokan elhiszik a Ringer infúzió 
szerinti  konyhasó  és  kálium  dózisok  és  a 
tiszta desztillált víz étkezésnél ártalmasságát. 
Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és 
rövidült életűek száma, s ezek okán csökken 
tragikusan  a  férfi  spermium  szám.  Ugyanis 
mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a 
sokkal  kevesebb  konyhasó  (2).  Veszélyes  a 
hiányos  tisztítású  ivóvíz  (3).  Vegyi 
fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 
mérgeket és fertőző vírusokat juttat a véredbe. 
Étkezési  védekezés:  a gyógyításra több száz 
év  óta  alkalmazott  Ringer  infúziós  oldat 
szerinti  tiszta desztillált  ivóvíz,  konyhasó és 
kálium  dózisok.  Ehhez  megtekintheted  „Az 
eltitkolt  kezelési  mód;  Weixl  Várhegyi 
László” videót,  természetgyógyásszal  történt 
beszélgetést  (You  Tube),  és  letöltheted  a 
gyógyító  víz-,  konyhasó-  és  kálium  pótlást 
leíró  Helyesen  sózás,  és  tiszta  ivóvíz 
című  könyvet  az  internetről,  a  Google 
megtalálja!    Terjesszed! 
(Kód: Te-is-terjesszed!!!)
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Jelenleg még sokan elhiszik a Ringer infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél 
ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a  
férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a  
hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a  
véredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált  
ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, 
természetgyógyásszal történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró 
Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja!    Te is terjesszed!

Jelenleg még sokan elhiszik a Ringer infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél 
ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a  
férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a  
hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a  
véredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált  
ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, 
természetgyógyásszal történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró 
Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja!    Te is terjesszed! 

Jelenleg még sokan elhiszik a Ringer infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél 
ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a  
férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a  
hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a  
véredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált  
ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, 
természetgyógyásszal történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró 
Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja!    Te is terjesszed!

Jelenleg még sokan elhiszik a Ringer infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél 
ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a  
férfi permium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a 
hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a  
véredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált  
ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, 
természetgyógyásszal történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró 
Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja!    Te is terjesszed!

Jelenleg még sokan elhiszik a Ringer infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél 
ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a  
férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a  
hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a  
véredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált  
ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, 
természetgyógyásszal történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró 
Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja!    Te is terjesszed!

Jelenleg még sokan elhiszik a Ringer infúzió szerinti konyhasó és kálium dózisok és a tiszta desztillált víz étkezésnél 
ártalmasságát. Valószínűleg emiatt szaporodik a betegek és rövidült életűek száma, s ezek okán csökken tragikusan a  
férfi spermium szám. Ugyanis mérgező a sokkal több kálium (1). Ártalmas a sokkal kevesebb konyhasó (2). Veszélyes a  
hiányos tisztítású ivóvíz (3). Vegyi fegyverként hatnak: 1 és 2 elrontja a vért. A 3 mérgeket és fertőző vírusokat juttat a  
véredbe. Étkezési védekezés: a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldat szerinti tiszta desztillált  
ivóvíz, konyhasó és kálium dózisok. Ehhez megtekintheted „Az eltitkolt kezelési mód; Weixl Várhegyi László” videót, 
természetgyógyásszal történt beszélgetést (You Tube), és letöltheted a gyógyító víz-, konyhasó- és kálium pótlást leíró 
Helyesen sózás, és tiszta ivóvíz című könyvet, az internetes Google kereső program megtalálja!    Te is terjesszed!

(Kód: Te-is-terjesszed!)
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APLA-HIERARCHIAL-SOFTWARE-2.
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A TÉMÁBAN MEGTEKINTÉSRE AJÁNLOTT FIMFELVÉTELEK

Weixl Várhegyi László: Lakosság gyérítés állami segédlettel
https://www.youtube.com/watch?v=zf527ZfXLmw

Sóval mérgezik a Magyart?- Tomcat 
https://www.youtube.com/watch?v=uFSLjPSvUsY

Papp Lajos a káliummal mérgezett sóról 
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M

Az egészségügy Hazánkban- Dr. Marosi Pál gyerekgyógyász 
https://www.youtube.com/watch?v=dudTX4KZcEY&feature=youtu.be

Tejfalussy András kutatási eredményei
https://www.youtube.com/watch?v=8IqhSgawGCo&feature=youtu.be

Ne hidd, mérjed 
https://www.youtube.com/watch?v=uc98NdkH6M0&feature=youtu.be

A termőföld mérgezése sóval
https://www.youtube.com/watch?v=S4-K6DprbRI&feature=youtu.be

A desztillált vízről és a gyógyításról- Tejfalussy András
https://www.youtube.com/watch?v=3j6_HtFeq2I&feature=youtu.be

Weixl Várhegyi László természetgyógyász doktor: Tudjuk meg az igazságot a sóról 
és a vízről
https://www.youtube.com/watch?v=pacGasDylGY

Az eltitkolt kezelési mód 
https://www.youtube.com/watch?v=IEpsZiQ4VNs

A döntés optimalizálása
https://www.youtube.com/watch?v=GqTKtA1sjbI&feature=youtu.be
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