Segítés a Magyar Gárdának

AMIT AKARNI
KELL

E-mail könyv 24.

Verõce, 2009. július 05-én
Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ELNÖKÉHEZ, MINT FELÜLVIZSGÁLATI INDÍTVÁNY IS, A
24.P.26.453/07. PERBELI ÍTÉLETEK ALKOTMÁNYOSSÁGA KÉRDÉSÉBEN!
Iratjel: SegitesMagyarGardanak090706

Bejelentem, hogy a mai nappal elindítottam az alábbiakra is alapozó

ANTISZEMÉTIZMUS MOZGALMAT
Az Országunkat eltulajdonítani igyekvõ szemét hazug tolvaj csaló rablógyilkos
mózesista talmudista náci disznó zsidó bûnözõk, Hazánkat eláruló fõhivatalnokok és a
média stb. bûntársaik elleni fellépés nem antiszemitizmus, hanem antiszemétizmus,
antizsidónácizmus!
Verõce, 2009. július 5.
Tejfalussy András (1-4204150215)
__________________________________________________________________
Beadványjel: FõrabbisVilágszenzációLFB

LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG
Ítélet felülvizsgálat indítványozás
MAGYAR GÁRDA MELLETT, A 24.P.26453/07/28. PERBE BEAVATKOZÓKÉNT, AZZAL A
JAVASLATTAL KÜLDÖM MEG EZT A DOKUMENTUM GYÛJTEMÉNYT A MAGYARORSZÁGI
LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ELNÖKÉNEK, HOGY HALADÉKTALANUL TILTSÁK BE A MÓZES
II. 23., 20-33. ÉS TALMUD SZERINTI, A MÁS NÉPEK, PL. A MAGYAR CIGÁNYOK ÉS MÁSOK
KIIRTÁSÁHOZ ELVI ÉS MÓDSZERTANI ALAPKÉNT SZOLGÁLÓ MÓZESI-TALMUDI
TUDATOS
RABLÓGYILKOSSÁGI
PROGRAM
MIND
A
MAI
NAPIG
SEM
ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉBEN, SÕT NÉPIRTÁSRA ALKALMAZÁSÁBAN IS BIZONYÍTOTTAN
BÛNRÉSZES „MAZSIHISZ GÁRDÁT”.
Az ügy részletes tudományos mérési, bûnügyi stb. dokumentációit lásd az AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT honlapján: www.aquanet.fw.hu
A 24.P.26453/07. perbeli, a Magyar Gárdát megszüntetni óhajtó ítéletet ettõl függõen kérem
felülvizsgálni és alkotmányossági vizsgálatnak is alávetni, a diszkriminálás tilalma alapján!
Email-MELLÉKLETEK:
1./Világszenzáció! Az elsõ fõrabbi, aki elismerte a nemzsidók elleni tudatos, világméretû
tömeggyilkosságot. A fõrabbi megerõsíti: ez célirányos, megtervezett, világméretû népirtás! (kód:
Ujorvoslas-rabbival-rol-090526b.JPG), 2./Software népirtáshoz? (kód: Talmud-software-1k.JPG), 3./
Közérdekû felhívás (kód: NaCl-KCl-Solyom-feljelentes-090523).
Verõce, 2009. július 5.
Tejfalussy András dipl. mérnök magyar állampolgár 1-420416-0215
2621 Verõce, Lugosi u. 71. (Magyar Gárda alperes mellett beavatkozó)
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5. Gyurcsány miniszterelnök és alperes társa elleni (19.P.24.413/2006/118.) perben, hogy hamisan tájékoztatták a
magyar lakosságot az állami bevételekrõl. (kód: GyurcsanyosPerBeavatk090629)
6. BIBLIAI ZSIDÓ RABLÓGYILKOSSÁGI BÁZIS SOFTWARE. (kód: MózesII-23+20-33)
7. A Magyarországot áruló kormányok tudatosan is bûnsegédeznek a nem zsidó magyarokat irtani igyekvõ
tudományos kutatóknak, orvosoknak, gyógyszerészeknek, természetgyógyászoknak. (kód: antiszemétizmust)
8. Tudatos hivatalos sunyipublikálások segítségével fedezik a mérgek nemméregnek feltüntetését. (Kód:
sunyipublikalasi_modszer)
9-10. 1950-ben Nobel-díjjal is jutalmazott tudományos mérések útján tisztázták a fiziológiástól eltérõ konyhasóés kálium pótlási sebességek életrövidítõ, fajirtó hatását, de csak egyesek ismerik az ezt ismertetõ tudományos
könyvet. (Kód: NépirtoNahianyKtobbletTunetei)
11-14. Egy könyv a mérések útján pontosan tisztázott konyhasó-, kálisó- és a víz pótlási élettani (fiziológiás)
optimumról és az attól történõ eltérések súlyosan egészségkárosító hatásairól, melyet vagy túl kevesen ismernek,
vagy túl sokan eltitkolnak. (kód: VargaP-jegyzetbol-090321)
15. Orvosi kamarai etikai vizsgálat indítványozás azok ellen, akik a konyhasóval, a káliummal és az ivóvízzel,
azok pótlási módjával és sebességével, az ezek pótláshoz felhasználható anyagok optimális összetételével
kapcsolatban hamis tanácsadásokat, betegítõ kezeléseket folytatnak.
(kód: OrvosiKamara080615)
16-17. Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász fõorvos tiltakozása a Természetgyógyász Magazin fõszerkesztõjénél az
ellen, hogy a lapban a búzafûlé ivás ajánlásával, reklámjával mérgezõen gyors káliumbevitelre ösztönzik a
gyanútlan olvasókat. (kód: észrevétel)
18-19. Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász fõorvos által írt nyílt Felhívás orvoskollégáihoz, köztük az Orvosi
Kamara elnökéhez, hogy az optimálisnál sokkal gyorsabb káliumbevitelt és túl lassú konyhasóbevitelt okozó
mérgezõ élelmiszereket árulnak. (kód: FELHIVAS-MarosiPal011230)
20. „VILÁGSZENZÁCIÓ! AZ ELSÕ RABBI, AKI ELISMERTE A NEMZSIDÓK ELLENI TUDATOS,
VILÁGMÉRETÛ TÖMEGGYILKOSSÁGOT ..”, a fõrabbi általi ennek elismerését igazoló, a hitelesítõ aláírását
éppen végzésének fotójával. (kód: Ujorvoslas-forabbival-090705)
21. Mitõl gyógyul meg a zsidó rákbetegek 98%-a. (kód: ÚjorvoslashozFizikalitas090410)
22. TÚLÉLÉSI STRATÉGIA, egyedi biológiai létvédelem (kód: Három Alapfeltétel 090331)

23. A GYÓGYÍTÓ DESZTILLÁLTVÍZ KÚRÁNAK a testsúlyt rövid idõ alatt is veszélytelenül csökkenteni
képes intenzív fogyókúraként alkalmazási módja. (kód: VEOP fogyokura-090624)
24-27. Milyen betegségek ellen ajánlják a desztilláltvíz kúrát: Die Heilkraft reinen Wassers, hogy kell
alkalmazni: Dr. O.Z.A. Hanish, Orvosi Desztilláltvíz-Kúra ismertetése. (kód: HanishDr)
28. Egyedi védekezési módok a vírusos ivóvíz és a „sópótló” kálisó ellen. (kód: 600000magyaros)
29-31. A tiszta desztillált ivóvízzel önellátást és a saját háziszennyvíz saját kertben hasznosítását összekapcsolva,
a költségtakarékos, környezetkímélõ portaszintû vízcirkuláltatás megvalósítása.
(kód: anticsat-1)
32. A HAZAI „JOGÁLLAM” KORRUPCIÓS CSÕDJE MIATT, CSAK A MAGYAR GÁRDA TUDNÁ
MEGAKADÁLYOZNI AZ ÉTKEZÉSI SÓZÁSI STB. DISZKRIMINÁCIÓKKAL ÉVTIZEDEK ÓTA
FOLYTATOTT MAGYAR NÉP KIIRTÁST. (kód: EmberiJogVedCsodHU)
33. A Líbiában halálra ítélt ápolószemélyzet miatt kifizetett kártérítések alapján, az életrövidítõ magyarországi
orvosi/kórházi ellátás miatti életrövidülések esetére is kártérítés fizettetést javasló közérdekû bejelentés a
köztársasági elnökhöz. (kód: Lybia-Solyom-Karterites-0707312)
34. Nyilvános nemzetközi feljelentés az étkezési konyhasópótlás lassítását és káliumbejutás gyorsítását
biológiai-vegyi fegyverként alkalmazók és bûnsegédeik ellen. (kód: VegyiFegyverFlj.)
35-40. NYILVÁNOS FELJELENTÉS, EURÓPAI UNIÓHOZ ÉS INTERPOLHOZ A MAGYAR LAKOSSÁG
LÉTSZÁMÁT NAPI LEGALÁBB 111 FÕVEL FOGYATKOZTATÓ BÛNÖZÕK ELLEN. (kód: EUInterpolhoz-070617)
41. MAGYARORSZÁG termõterületeit a 19-26% konyhasót (!) is tartalmazó „kálimûtrágyákkal” mérgezni
engedõ, ezáltal hazaárulásban bûnsegédkezõ kormányfõket és minisztereket feljelentés, a Váci Városi
Rendõrséghez. (kód: HazaaruloMinisztereketFeljelentes090610)
42. Közérdekû bejelentés/feljelentés, a MAGYAR NÉPET KIIRTÓK ELLENI VÉDEKEZÉSRE. (kód:
Közérdekû tájékoztatási090626)
43. NÉHÁNY KÖZISMERT HAZAI CSÕDOK ÉS TOVÁBBI 9 ELTITKOLT CSÕD(FÕ)OK.
Kód: Csodtitkok-090706
44-45. Ítélkezés kérés a leleplezett mérési stb. csalások bûnügyi bizonyítékai alapján, a csalásokat fedezõ hamis
okiratokat készítõ és terjesztõ Magyar Tudományos Akadémia alperes ellen, a Fejér Megyei Bírósági
3.P.20.689/2007. számú perben. (kód: MolotovKoktelellenFMBhez070826)
46. Környezetvédelmi miniszternek: nyomozás elrendeltetési indítvány, a termõföldeket kálisóhoz kevert
konyhasóval is mûtrágyáztató mérgezõk ellen. (ATT-iratjel: KvVM-SzaboImre090703.
47. Magyar Gárda mellett beavatkozás, 24.P.26453/07/2 per. (kód: MagyarGperPontosit080623a)
48. AMIT AKARNI KELL. (kód: 7 pont)
49. Mellékletek (tételesen felsorolásuk az 2. oldalon látható)

GYURCSÁNY ÉS TÁRSAI HAMISAN TÁJÉKOZTATTÁK A
MAGYAR LAKOSSÁGOT AZ ÁLLAMI BEVÉTELEKRÕL:
A HAZAI KORMÁNY ÉS/VAGY A MÓZESISTA-TALMUDISTA RABLÓGYILKOS HAGYOMÁNY
ÕRZÕKÉ (A MAZSIHISZ-GÁRDÁKÉ?) AZ ÁLLAMI TITKOS BEVÉTEL, AMELY A
KÁLIUMTÚLADAGOLÓ,
KONYHASÓHIÁNYOS
ÉTELEKKEL,
VÍRUSOKKAL STB.
FERTÕZÖTT
ÜRÜLÉK
SZENNYCSATORNÁKKAL
IVÓVÍZBÁZIS
FOLYÓKBA
BEVEZETÉSÉVEL, A VÍRUSOKAT ÉS VÍZMÉRGEZÕ VEGYSZEREKET KIKÜSZÖBÖLÕ
EGYEDI IVÓVÍZ TISZTÍTÁS AKADÁLYOZÁSÁVAL KIPUSZTÍTOTT MAGYAROKTÓL
„ÁLLAMILAG ÖRÖKÖLHETÕ”, ELTULAJDONÍTHATÓ NYUGDÍJ- ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ADÓKÉNT BESZEDETT ÖSSZEG? AZ A PÉNZ, AMELY AZ ÉVENTE KB. 50.000
EMBER ÉLETÉNEK, ÁTLAGOSAN KB. 20 ÉVVEL MEGRÖVIDÍTÉSÉNEK EREDMÉNYE!
ÉVENTE 50.000 MAGYAR KIPUSZTÍTÁSA KB. ENNYISZER 20 ÉVNYI NYUGDÍJ
KIFIZETÉSÉTÕL MENTESÍT ÉS E MEGTAKARÍTÁS = BEVÉTEL! ÍGY TEHÁT A
KORMÁNYOK ÉVENTE KB. 1000.000.000.000 Ft, AZAZ EGYEZERMILLIÁRD FORINTOT
ELEMELHETNEK AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS NYUGDÍJPÉNZTÁRAKTÓL,
BÁRMILYEN JOGI KÖVETKEZMÉNY NÉLKÜL?! MIRE?
PL. A KORMÁNY ÁLTAL PÉNZELT IVÓVÍZFERTÕZÕ SZENNYCSATORNA- HÁLÓZAT
BÕVÍTÉSEKRE, TÚLFIZETETT ÚTÉPÍTÉSEKRE, EZEKRE ÉS/VAGY EGYÉBKÉNT
ELPAZAROLT KÜLFÖLDI HITELEK TÖRLESZTÉSÉRE, „ELTÕZSDÉZÉSRE” STB? A
TÖRVÉNYKEZÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT FELJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI
KIBÚVÓK MIATT NEM LÉP FEL SEM A LEGFÕBB ÜGYÉSZ, SEM A KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖK, SEM A LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ELNÖKE, SEM AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ELNÖKE EZ ELLEN A HAGYOMÁNYOS TÖMEGGYILKOSSÁG ÉS KIRABLÁS ELLEN?
Iratjel: GyurcsanyosPerBeavatk090629
BEAVATKOZÁSI KÉRELEM MEGISMÉTLÉSE A HIÁNYOLT PONTOSÍTÁSOKKAL
a 19.P.24.413/2006/118. föv.bir. perben:
Melléklet iratjele: Csodtitkok-090527x
Alulírt Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. villamosmérnök az I. és II. r. alperes ellen és a
felperesek mellett, ez utóbbiak pernyertessége érdekében kívánok jelen perbe beavatkozni, mint aki
feljelentést is tettem a Bt. 211. §.-ba ütközõ választási csalás elkövetõi és bûnsegédeik börtönbe
juttatására Gyurcsány Ferencék ellen. Kérem megállapítani, hogy miattuk évente kb. 50.000 fõvel fogy
a magyarok száma, s Gyurcsányék eltitkolták a kihaltak nyugdíjra és egészségügyi hozzájárulásként
befizetéseinek a megmaradását, ami a megtakarítás = bevétel közgazdasági összefüggésnek
megfelelõen kormánybevétel, s a legfõbb tényleges csõdokokat (lásd melléklet: Csodtitkok-090527x,
valamint www.aquanet.fw.hu) ugyancsak titkol(tat)ják.
Költségmentességet kérek és távollétem esetére felkérem az I. r. felperest a képviseletemre. A bíró
elfogult az ügyben, mert az õ tény-figyelmenkívül-hagyó döntései miatt is (lásd pl. PKKB
29.P.85.585/2002. per) folytathatják alperesek a csalásaikat. A Be.55.§. szerinti per kell!
Kérem a t. Bíróságot e fax bírósági tovább másolására!
Verõce, 2009. 06. 29. Tejfalussy András

Code: MozesII-23-1+20-33

BIBLIAI
ZSIDÓ
RABLÓGYILKOSSÁGI
BÁZIS SOFTWARE:
MÓZES II. KÖNYVE 23. RÉSZ.
„ Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való törvények.
1. HAZUG hírt ne hordj ne fogj kezet a gonosszal, hogy hamis tanú ne légy.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.
20. Ím én * Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az útban és bevigyen téged arra a
helyre, amelyet elkészítettem. * rész 33, 2.
...
23. Mert az én Angyalom te elõtted egyen és bevisszen téged az emoreusok, khitteusok, perizeusok,
kananeusok, khivveusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
....
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, és akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és
eltávolítja ti közületek a nyavalyát.
26. El sem vetél, * meddõ sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem. *5 Óz. 7,
14.)
27. Az én rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, amely közé mész és minden
ellenségedet elfutamítom elõtted.
28. Darazsat * is bocsátok el te elõtted és kiûzi elõled a Khivveust, Kananeust és Kihitteust. * Jós.
24. 12.
29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne
sokasodjék ellened a mezei vad.
30. Lassan-lassan ûzöm ki õt elõled, míg megszaporodok és bírhatod a földet.
31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és pusztától fogva a folyóvízig:
mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait és kiûzöd azokat elõled.
32. Ne * köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel. *Móz. 7,2.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem; mert ha az õ isteneiket
szolgálod, vesztedre lenne az néked.

Kód: antiszemétizmust
A MAGYARORSZÁGOT ÁRULÓ KORMÁNYOK TUDATOSAN BÛNSEGÉDEZNEK A NEM
ZSIDÓ MAGYAROKAT KIIRTANI IGYEKVÕ ORVOSOKNAK. Mózes II. 23. 20-33-ban és
Talmudban leírt, a betelepülõ zsidók létszámával arányos, tervszerû zsidó élettér bõvítési
„lassított népirtási” program, melynek keretében az orvosok, gyógyszerészek,
természetgyógyászok bizonyos csoportjai igyekeznek lebeszélni a magyar nem zsidókat az
élettanilag optimális, fiziológiás konyhasó pótlásról és a tiszta desztillált víz ivásról, s rábeszélni
õket a gyorsabb káliumpótlásra. Ebben nem a „zsidók” bûnösök, hanem csak a MAZSIHISZ
vonzási köréhez tartozó bûnözõ Zsidó Gárda és az ügyben bûnsegédkezõ állami hivatalnokok és
„médiasztárok”.

Megjegyzés:
A "Gerzson diéta" kieszelõje, Max Gerzson a zsidó származása miatt Adolf Hitler hatalomra
kerülésekor Amerikába kimenekült németországi orvos volt, aki Németországban a második
világháború elõidézõi között volt azzal, hogy bevezette a nagy tömegek "egészségének a javítása"
ürügyén a Talmudban leírtak fordítottját, a konyhasó mentes, de káliummal dúsított (kálisóval
mûtrágyáztatott vagy egyébként is nagy káliumtartalmú) élelmiszerek evését, ivását, miközben
valójában ez, a Víz /NaCl / KCl) (sóbevitel gyorsasági) arányoknak az antifiziológiásra változtatása
bemérten, kikísérletezetten, emlõsállatra, emberre is biztosan népirtó hatású, s nem csak megsokszoroz
szinte mindenfajta betegséget, de szaporodásképtelenné is tesz. A Magyar Köztársaság legfõbb állami
vezetõi és pártjai vezetõi válaszra sem méltatják a közveszélyt bizonyító dokumentumokat, vagy ha
adatnak is valamikor választ, azok megalapozatlan, könnyen bizonyíthatóan teljesen hamis, adat- és
jogszabály-ellenes mellébeszélések vagy félrevezetések, akár a Parlamentben adják elõ, akár levélben,
hivatalos iratban leírják.
Zsidó családban született , vagyis "zsidó hardware-rel" rendelkezõ, de nem talmudistanáci (= a
talmudista náci disznóvá átprogramozó mózesi-talmudi apartheid software-rel nem elfertõzött) Zsidó
Testvéreink is, de a népirtó talmudisták aljas cinkosaként magukat Jézus szolgájának hazudó nem zsidó
papok is kiszolgálják a népirtást. Ha másként nem, akkor a konyhasó-hiányos étkezésre kényszerítés és
a méregmentes, frakcionáltan desztillált ivóvíz- ivás akadályozásával segítik elõ tudatosan a bibliában
és a Talmudban a zsidók általi végrehajtásra elõírt (!) zsidó fajirtást. A zsidók által ismert olcsó
személyes védekezési technikák elhallgatásával bûnsegédként támogatják a talmudista-zsidónácizmust,
a valamennyi nem vallásos zsidó kiirtására és megrablására irányuló szervezkedést.
A talmudista környezetvédõk arról ismerhetõk fel, hogy csak az általuk is szívott levegõ tisztaságával
és legfeljebb a saját környezetük tisztaságával törõdnek. A nemzsidók hasonló problémájával csak
akkor törõdnek részükre is elfogadható megoldást keresve, ha semmiképpen nem tudnak tõlük
elszigetelõdni. A kosher étrendjük megvédi õket a nem kóser élelmiszerek és ivóvíz veszélyeitõl. Ezért
is, csak a levegõ szennyezettség és a szemetelés érdekli õket, ill. a saját élõhelyük minõsége.
A kóser kóddal ellátott ételeket és italokat fogyasztják, amelyekben tiltva van minden mesterséges
anyag-, adalék használat, vagyis elsõsorban csak a levegõszennyezettségtõl kell félniük. s esetleg a
kóserboltosok csalásaitól.

Kód: Sunyipublikalas_modszer
Sunyipublikálási-módszer
Jogi szempontból lehetséges, hogy ne büntessék meg az olyan személyt, aki a hatóság
részére elsõként leírja az általa valamely bûnszervezet segítõjeként elkövetni kezdett
károkozás elkövetési módját és eszközeit.
Ezen alapul a sunyipublikálási-módszer, amely abból áll, hogy károkozást szervezõ
állami fõhivatalnokok hatósági engedélyeket adnak ki pontosan ismertetett összetételû,
egy vagy több komponensükkel károkat okozni tudó eszközökre, pl. anyagokra és/vagy
azok károkozó alkalmazásaira, s engedik ezeket hamis terméknevek, hiányos/hamis
hatásleírások fedezetében kereskedelmi forgalomba hozni, szabadon használni.
Ha a károk bekövetkeznek, ezek az engedélyezõk büntetlenséget élveznek annak
alapján, hogy egyes tudományos publikációk alapján ismert volt az általuk engedélyezett
eszköz, anyag károkozó tulajdonsága is. Így tehát csak az eszköz, anyag alkalmazói
lesznek felelõsek az összes kárért. E sunyipublikáló hatósági engedélyezõk és szakértõik
is bûnözõk, akik tudatosan közremûködnek a károsultakhoz csak elkésve eljutó,
hiányosan/hamisan tájékoztató tudományos és reklám leírásokban, megtévesztõ, hamis
termékelnevezések stb. alkalmazásával folytatott károkozó csalásokban!
A sunyipublikálók arról ismerhetõk fel, hogy a büntethetõségi véghatáridõ letelte elõtt
nem hajlandók feljelenteni azokat a hivatalos személyeket, akik országos egészségi- és
gazdasági károkat okozó tevékenységeket engedélyeznek. Annak ellenére, hogy a
sunyipublikálóknál vannak a hiteles mérési dokumentumok arról, hogy ezek a hivatalos
személyek a hiteles hatásvizsgálati (kalibráló) adatok szerint, azokkal nyilvánvalóan
ellentétes hamis adatokra, pl. a veszélyességi határokat kijelölõ kalibráló számadatok
hamis dimenzionálására alapozott vegyszerhasználati engedélyeket adtak ki. Lásd a
mérgezõ hatású káliumvegyületekre vonatkozó hazai és külföldi agrokémiai és
gyógyászati engedélyek hamisságát, például azt, hogy az élelmiszerekben
szilárdítóanyagként korlátozatlan mennyiségben engedélyezték a timsót, ami káliumalumínium szulfát, a kálimûtrágyákban pedig nagy mennyiségû konyhasót
engedélyeztek, mindkettõ a Mózes könyveiben elõírt népirtási módszer.
A MAZSIHISZ ÉS ELVBARÁTAI, A ZSIDÓ GÁRDÁK OLYAN RASSZISTA
HAGYOMÁNYÕRZÕ SZERVEZETEK, AMELYEK A HAZAI NEM ZSIDÓK
KÁRÁRA TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A MÓZES KÖNYVEIBEN ÉS A
TALMUDBAN ELÕÍRT ZSIDÓ MÓDSZERES NÉPIRTÁS LEÁLLÍTÁSÁT.

Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei
NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FÕ OKA
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A
biológia aktuális problémái” fõcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az
akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezsõ 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 jellegû leírás emellett további 61
tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a
könyvbõl 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 MELLÉKVESEKÉREGELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK
EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)
Ezek késõbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítõ, ivartalanító stb. hatások például
konkrétan a következõk:
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzõdés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás
alakul ki. (167)
3./ A különbözõ stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsõsorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztõrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,
törvényszerûen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
5./ Idõvel nátrium-hiány jön létre (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)
11./ A bõr 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)
Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fõ tünetként:
15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)
18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vérbesûrûsödés miatti vesemûködés romlás fokozza a renintermelést,
vesedaganatok jönnek létre. (169)

renintermelõ

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is okozza
(„pszeudohermafroditizmus”):
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlõdési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elõtti mentstruációt. (170)
23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlõk sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erõteljes izomzat kifejlõdést, a
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti megjelenését, korai szakállnövekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlõ-megnagyobbodást okoz.
(170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlõrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt
a két legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ hatásúnak tüntetik fel. Az élettani
optimum szerinti (fiziológiás mértékû) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz
arányának megfelelõ 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
szívmûködés! (A könyvrõl általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi
dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetrõl, amihez a Google keresõbe a
„mellekvesekerges” szót kell beírni.)
Verõce, 2008. június 30.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Kód: VargaP-jegyzetbol-090321
(A „RozgicsKovácsNaKcsalas090316” kódú irathoz mellékelt szöveg, kiegészítésekkel)
Természetgyógyász-továbbképzés: elsõsorban nem az elsavasodással, hanem fõ okával, az
étkezési nátrium-kálium pótlás aránytalanságával (afiziológiásságával) kellene foglalkozni:
A fiziológiás nátrium és kálium normák és a káliummérgezés hatásai csökkentési módszerei is,
legpontosabban a dr. Varga Péter által készített, kéziratként 1978-ban megjelentetett, JEGYZET AZ
INTENZÍV BETEGELLÁTÓ SZAKASSZISZTENSEK SZÁMÁRA I. kötetben van leírva:
A víz- és sóforgalom szabályozása, a Nátrium - Kálium pumpa: A víz- és sóforgalom
kölcsönhatásainak szövevényes rendjében sohasem beszélhetünk külön só és külön vízforgalomról, a
víz- és sóháztartás szétválasztott zavaráról. A só és víz „sorsközössége” nem oldható fel. A szervezet
folyadéktereinek térfogatváltozása egyben elektrolitváltozást is jelent. .... A nátrium sejten kívüli
túlsúlya annak a következménye, hogy azt a sejtekbõl aktív sejttevékenység ûzi ki. A folyamatot
Nátrium - , helyesebben Nátrium - Kálium pumpának nevezzük. Ha a sejt - a Nátrium - Kálium pumpa
- károsodik, az elektrolitegyensúly megbomlik. (42. oldal.)
Nátrium: A sejten kívüli tér legfontosabb kationja, itt van a szervezet össz-nátrium-tartalmának 98%-a.
A sejteken belül található az össz-nátrium-tartalom 2%-a. A csontokban kötött formában található
nátrium a sóháztartásban élettani körülmények között nem vesz részt. A nátriumnak vezetõ szerepe van
a sejten kívüli folyadék tónusának és ozmotikus nyomásának fenntartásában, a terek közötti
folyadékcserében, és nem elhanyagolható a jelentõsége a sav-bázis háztartásban sem. A felnõtt
szervezet átlagosan kb. 1 gramm/testsúly-kg kicserélhetõ nátriumot tartalmaz. (46. oldal.)
Felnõttnél 3-15 gramm a fiziológiás (élettani szempontból optimális) napi nátrium pótlás, ami 6,7533,75 gramm konyhasóval biztosítható (50. oldal).
Konyhasóvesztés (nátriumvesztés) és tünetei: Hypotoniás dehidráció (nátrium-hiányos exiccosis). A
„sóhiány” megnevezéssel a szervezet össz-nátrium-tartalmának csökkenését jelölik, a hyponatraemia
terminológiája a szérum-nátrium-szint csökkenésének kifejezésére szolgál. A nátrium-hiányos
exsiccosisban (= a szervezet kiszáradása, heveny folyadékveszteség) csökken a nátrium-bevitel,
illetõleg fokozott a - vízzel szemben aránytalan - renális, extrarenális veszteség. A víz- és sóanyagcsere
összefonódottságából fakad, hogy a nátriumveszteség nem vezet azonnal hyponatraemia (a vér
sóhiányos állapota) kialakulásához, mert azt vele arányos vízveszteség követi. 1 liter vízveszteség
átlagosan 144 mval (=8,4 NaCl) elvesztésével jár. A 8,4 gramm NaCl-ban 3,88 gramm a nátrium. A
klinikai képet a konyhasó- hiány mértéke határozza meg: Az enyhe sóhiány (kb. 20 gramm veszteség)
tünetei: gyengeség, fejfájás, pszichés tompultság. Kifejezett sóhiányban (35 gramm veszteség)
fokozódó gyengeségérzet, collapsus-hajlam (ájulási-hajlam), az inreflexek renyhesége áll elõtérben. Az
interstitium (szövetközötti-tér) folyadékvesztesége a turgor-csökkenésben nyilvánul meg. (Turgor: a
szövet ellenállóképessége, amikor az erek teltsége normális.) Súlyos (40 gramm feletti) sóhiányban a
nátrium veszteség hipovolaemiát és az izomzatban fokozott görcskészséget okoz. A testhõmérséklet
alacsony. A szomjúságérzet általában hiányzik. A tenziócsökkenés (=nyomáscsökkenés), a veseállapot
romlása oligo-anuriához (=csökkent-vizeletkiválasztáshoz), akut veseelégtelenséghez (akut tubuláris
insuffiencia) vezet.

A kibontakozott kórkép az addison-crisis (=Addison kórban a mellékvesekéreg mûködésének gyors
lefolyású megszûnése miatt bekövetkezõ súlyos állapot) állapotához hasonló. Laboratóriumi leletek: A
vizelet mennyisége lehet normális, fajsúlya azonban alacsony. Albuminuria (=fehérjevizelés)
észlelhetõ, a vizelet üledékében vörösvérsejtek, cylinderek (=hengeralakzatok) mutathatók ki. (44.
oldal)
A nátrium és klór szintje, a szérum (= a vérplazmával azonos összetételû, az alvadt vérbõl kisajtolódó,
fibrinogén -mentes folyadék ozmolaritása a folyamat súlyosbodásával csökken. (fibrinogén=a vérplazmában lévõ, nagy molekulasúlyú, labilis, speciális fehérje.) A vér sejtes elemei számszerûen
csökkennek. A vörösvérsejtek átlagos térfogata nõ, a hemoglobin koncentrációja csökken. Csökken a
plazma vérfehérje szintje is.
Izotóniás dehidráció (víz- és sóveszteség). Mind a víz-, mind a sóveszteség okozta kórformák összetett
hiányállapotok. Jelölésükben az az irányadó, hogy melyik folyamat elsõdleges. (Isotonia= egyezõ
ozmotikus nyomású állapot.) (44. oldal)
Az izotóniás dehidráció a víz és só együttes, egyenlõ mérvû veszteségével jellemzett kórállapot. A
szérum ozmolaritás (ozmolaritás=membránon átszûrõdési képesség) változatlan marad. Mivel a víz- és
sóveszteség kizárólag a sejten kívüli térbõl származik és ebben a sejten belüli tér nem vesz részt, a
folyamat rövid idõn belül keringésromláshoz vezet, ami végsõ fokon shock-állapotba torkollik.
Etiológiájában pancreatis, peritonitis, ileus, vérzés, trauma, égésbetegség nagyfokú plazmavesztése
szerepel, gyomor-bél atonia a velejárója. A paralytikus béltraktusban több liternyi, a keringés számára
elveszettnek tekinthetõ folyadék panghat. A klinikai képet a keringésromlás tünetei, a vérnyomás percvolumen -, a glomeruláris szûrlet csökkenése, tachycardia, collapsus-hajlam, lényegében a schock
képe jellemzik. Laboratóriumi adatok: A vizelet mennyisége csökken, a kezdeti nagy fajsúlyt a
veseelégtelenség bekövetkezésével isosthenuria, hyposthenuria váltja fel, a szérum MN, ill.
karbamidnitrogén szintje emelkedik. A hemokoncentráció miatt a vér sejtes elemeinek száma nõ,
kivéve, ha a kórállapot kiváltója vérzés. A vizeletben a nátrium és klór ürítése csökken vagy
megszûnik, illetve a sav-bázis statustól függõen változik. A szérum-kálium értéke a schock kezdeti
szakaszában a sejtdestructió miatt magas, szintjét késõbb a vese kiválasztóképessége módosítja. (45.
oldal)
(Etiológia=okok kutatása, az okok kutatásával foglalkozó tudomány, pancreatis=hasnyálmirigygyulladás, peritonitis=hashártyagyulladás, ileus=bélelzáródás, trauma= sérülés, lelki megrázkódtatás,
atonia=pegyhüdtség, shock= hirtelen bekövetkezõ keringési gési elégtelenség, az idegrendszernek az
egész szervezetre kiható reakciója, paralytikus=bénulásos, percvolumen=percenkénti mennyiség,
glomeruláris=vese-gomolyagok általi, tachicardia: szapora szívverés, isosthenuria=a vese hígító- és
koncentráló.képességének megszûnése, hyposthenuria=a vese koncentrálóképességének csökkenése,
hemokoncentráció=hemoglobinkoncentráció, statusz=állapot, sejtdestruktio=sejtszétbomlás.)
Hypotoniás hyperhidráció (hígításos hyponatraemia, vízmérgezés). A kórforma elõterében a
víztúlsúly áll. A sejtenkívüli-tér víztartalmának növekedése nátrium-tartalmának relatív csökkenéséhez
vezet, amely ebben az esetben nem valódi nátrium-szegénység. az ozmótikus koncentráció csökkenése
folytán a hypotoniás plazmából víz vándorol a sejtekbe: a víztúlsúly megoszlik a két folyadéktér
között, a sejtek megduzzadnak, károsodnak....(45. oldal)

Kálium: A kálium a sejten belüli folyadék legjelentõsebb kationja. A vérszérum megfelelõ kálium
szintje 0,16-0,18 gramm/liter. A szervezet össz-kálium-tartalma 2,04 gramm/testsúly-kg. Ennek 98%-a
a sejtekben, 2%-a a sejten kívül helyezkedik el. Az össz-kálium-tartalom 10%-a fehérjéhez,
glikogénhez, illetve foszfáthoz kötött, 90%-a disszociált, ozmotikusan aktív, és kicserélhetõ.
....Felszívódása a vékonybél felsõ szakaszán, kiválasztása legnagyobbrészt a vesékben történik.
Kismértékben - mintegy 10%-ban - a széklettel ürül ki. A kálium a glomeurulusokban filtrálódik, a
proximális tubusokban visszaszívódik és végül a disztális tubusokban nátrium-kálium ioncsere után
választódik ki. (46. oldal). (dissociatio=vegyi bomlás, szétesés, elkülönülés, filtrálció=szûrés,
proximális=közelebbi, disztális=távolabbesõ, a proximális ellentéte.)
A kálium háztartás megbomlása elsõsorban a felvétel, a sejtekbe való beépülés, és a vesék útján való
kiürítés egyensúlyának zavara következtében és csak másodsorban a kóros eloszlás miatt alakul ki. A
sejten kívüli térben a normális káliumtartalom szûk határok között mozog és ezért már kismérvû
csökkenése, ill. fokozódása a szervezet károsodásához vezethet. A sejten kívüli térnek már kisfokú
káliumveszteségét is a sejtek káliumtartalmának csökkenése kíséri. (47. oldal.) A vesemûködésnek a
túlzott konyhasóhiány és/vagy káliumtúladagolás miatti romlását a renintermelõdés abnormálisra
fokozódása mutatja. (Renin=a vérellátásában károsodott vese kéregállományában keletkezõ
proteolytikus enzim, amely a vér-pasma angiotensinogénjére hatva, abból egy vasconstrito polypeptid
anyagot hasít le.)
A sejten belüli kálium a sejteken belüli elektroneutralitásért (=elektron-egyensúlyért) és ozmotikus
koncentrációért, az enzimatikus (=biokatalizátorként mûködõ szerves vegyületek által kifejtett)
tevékenységéért felelõs. A vérszérum normális kálium tartalma az ép sejttevékenység elõfeltétele.
Károsodása a Nátrium - Kálium pumpa mûködésében zavart okoz, aminek következtében kálium
kerül a sejten kívüli térbe, és helyét a sejtekben nátrium és hidrogén ionok foglalják el. A kiáramló
kálium a sejten kívüli térben alkalósist, a sejtbe belépõ hidrogén ion itt acidózist hoz létre. A sejtben a
kálium megkevesbedése csökkenti a sejten belüli ozmotikus nyomást, ami folyadékáramlást indít meg
a sejten kívüli tér felé, a sejtek exicalódnak és károsodnak. (47. oldal.)
A felnõttek veséi egy nap alatt kb. max. 3,6 gramm káliumot tudnak eltávolítani anélkül, hogy
túlságosan túlterhelõdnének. (48. oldal). A kálium mérgezõ hatása a vérbe bejutási sebességétõl függ,
nem a „napi dózisától”. Gyorsabban bejutva sokkal kevesebb is súlyos mérgezést okozhat: Ha a vérbe
bármely okból, bárhonnan egy órán belül több mint 0,8-1,6 gramm kálium jut be, vagy ha 24 óra során
több kálium jut be mint 11 gramm, az veszedelmes mérgezést okozhat, melynek tünetei: az idegizomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív kitágulása és ritmuszavara, valamint int
az érzészavarok a jellemzõek. Az EKG-n jellegzetes torzulások mutatkoznak. Ha a vérben bármilyen
okból több lesz a kálium mint 0,28-0,4 gramm/liter, az kamrafibrillációt, sõt halált, diasztolés
szívmegállást is okozhat (= kitágulás után többé nem húzódik össze a szív). (47. oldal.)
A következõk segítik a szervezet védekezését a (vérbe bárhonnan bejutott) mérgezõ
káliumtöbblet ellen:
1./ A vesének segítenek: hígítással segít a káliummentes folyadék, pl. desztillált víz vérbejutása (47.
oldal), a több konyhasó vérbejutása (46., 47., 51. oldal), a savi jellegû anyagok, mivel a savi ionok egy
része káliumhoz kötötten ürül ki (47. oldal).
2./ A cukor bejutás csökkenti a vérben lévõ káliummennyiséget, mivel elõsegíti a káliumnak a vérbõl a
sejtekbe vándorlását. (47., 50. oldal).

A sav-bázis egyensúlyzavarok kezelése: Nem minden egyensúlyzavart kell alkalizáló (lúgosító) vagy
acidizáló (savasító) oldatokkal kezelni.... Minden esetben elsõsorban az alapártalom gyógyítására kell
törekednünk, amelynek felszámolása esetén rendszerint minden egyéb beavatkozás nélkül is helyreáll a
sav-bázis egyensúly. A testnedvek homeostasisa ugyanis az életfontos mûködések következménye.
(Homeostasis= az élõ szervezeteknek a változó külsõ és belsõ körülményekhez való alkalmazkodó
képessége, amellyel önmagukat viszonylagos biológiai állandóságát biztosítják.) Az alapbetegségtõl
elvonatkoztatott, mindenáron való „leletkozmetika” összetéveszti az okot a következménnyel, ezért
öncélú és értelmetlen. Ezzel szemben a korrekció teljes mellõzése sem fogadható el, mert a
homeostasis nem csak következménye, hanem elõfeltétele is a normális életfontos mûködésnek. (61.
oldal.)
Ajánlom, hogy mindenki szerezze be és tanulmányozza, s ezután vegye alapul ezt a kiváló tankönyvet,
amelyet a témabeli kutató munkám során nekem tanácsadóként segítõ Dr. Szabó Árpád úr, az Országos
Igazságügyi Orvosszakértõi Intézet néhai fõigazgatója az általa ismert eddigi legjobbként ajánlott,
mivel nem csak az élettanilag optimális nátrium - kálium - víz pótlási határértékeket (fiziológiás
normákat), ismerteti pontos mérések alapján, de az azoktól való (afiziológiás) eltérés miatti
betegségeket is, s az ilyen betegségek kiküszöbölési módját is!

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Büntetõjogi méréstani szakvélemény a nem kóser étkezési káliumtúladagolással és egyidejû
konyhasópótlás-akadályozással és a többletkálium mérgezõ hatását csökkentõ ételek és italok
fogyasztásának akadályozásával folytatott magyarországi népbetegítés népirtási bûnügyében, mint
tudományos kárelhárítás a rendõrség helyett, a Ptk. 484-487. §. alapján:
Az élettani optimumnak megfelelõ (fiziológiás) mértékben adagolva nem mérgezõ természetes anyagok,
a konyhasó és a kálium erõsen megváltoztatott mértékben való (afiziológiás) adagolásával, valamint a
tiszta desztillált ivóvíz ivás tiltásával folytatott tudatos biológiai népirtás, hogy a hivatalos magyar
tudományos fórumok, egészségügyi szervek, orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok, és az
általuk uralt/terrorizált, magyargyûlölõvé tett média és kereskedelem rábeszéli, rákényszeríti a nem
kóser étkezésû magyarokat a káliumot mérgezõen (afiziologiásan) túladagoló, s a konyhasót
egészségkárosítóan (afiziológiásan) aluladagoló étkezésre, miközben lebeszélik õket a túladagolt
kálium mérgezõ hatásai ellen valamennyire védõ desztillált tiszta lágy ivóvízrõl és fiziológiás sózásról
és savanyúság- és cukorevésrõl is!
Ez egy étel- és ivóvíz különbözõvé tételre alapozott, a Mózes II. 23. 20-33. és Talmud, Taanith 10 a. lap
és Baba kamma 93 b. lapon leírt módon népirtásra alapozott extraprofit szerzési aljas zsidó program,
amit (a hazaáruló pártok és kormányok közremûködésével) a magyarok létszáma és élethossza
lecsökkentésére (=ingatlanaik- és nyugdíjbefizetéseik elrablására) alkalmaznak.
Verõce, 2009. 03. 21.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-410415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115. +36-250-6064, www.aquanet.fw.hu
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Code: OrvosiKamara080615
Tisztelt Magyar Orvos Hölgyek és Urak!
A mellékletek között szereplõ, csatolt dokumentumok alapján tisztelettel megkérdezem Öntõl
is, miután a Magyar Orvosi Kamara elnökétõl is megkérdeztem, hogy nem vetõdhet-e fel az orvosi
kamarai etikai vizsgálat feltétlen szükségessége azokkal szemben, akik a vérben lévõ, élettanilag
optimális fiziológiás NaCl/KCl=30/1 szerinti infúziós és/vagy étkezési nátrium/kálium pótlási arány
helyett a sejteken belüli NaCl/KCl=1/1 szerinti infúziós és/vagy étkezési nátrium/kálium arányt
„optimálisabb” pótlási aránynak tüntetik fel?! S azokkal szemben is, akik a hyperkalaemia
küszöbértékét 5-rõl 7 mmol/literre módosító orvosi egyetemi tankönyv (Magyar-Petrányi: A
belgyógyászat alapvonalai 2.) szerzõi és nem korrigálói? Vagyis mindazokkal az orvos szakmai
vezetõkkel szemben, akik számos ember egészségi károsodását, életrövidülését, nemzõképtelenné
válását idézték, ill. idézik elõ a nátrium(sókkal) és kálium(sókkal) kapcsolatos hamis hivatalos
állásfoglalásaikkal, publikációikkal és egyéb szaktanácsaikkal. Például Dr. Berentey György ETT-IB
elnökkel szemben, Dr. Rigó János volt dietetikai intézeti fõigazgatóval szemben, Dr. Bíró György volt
OÉTI fõigazgatóval szemben, Dr. Zajkás Gáborral, az utódjával szemben, ill. a „kitapadós” Kálium
Retard tablettát, annak klinikai kísérletek során tapasztalt gyomor- és bélnyálkahártya erodáló hatása
ismeretében, de eltitkolásával forgalomba hozni és alkalmazni engedõkkel szemben!? És az olyan
egészségügyi miniszterekkel, pl. Dr. Surján Lászlóval szemben is, akik az általuk aláírt hivatalos
iratokban is úgy foglaltak állást, hogy csak legfeljebb 133 gramm/nap dózis felett ártalmas a
kálisóevés?
Ön(ök) szerint a fentrõl diktált, betanított, kikényszerített a(nti)fiziológiás) mérgezõ
nátrium/kálium pótlási dózisokat és hamis nátrium és kálium határértékeket alkalmazó praktizáló
orvosokat terheli kizárólag a bûnügyi felelõsség amiatt a népirtásért, apartheidért, hogy manapság a
magyar (MSZ-01-10007-82) szabvány sérelmére, amely - nem véletlenül - mindegyik étkezési sóban
tiltja a káliumklorid és káliumcitrát (káliumsók) legkisebb mennyiségét is, a bolti csomagolások hamis
és/vagy hiányos feliratai elfedik a szabványértést, azt, hogy a nem kóser étkezési sókba 10-98%-os
részarányban kálium sókat is belekever/tet/nek?
Már csak a gyógyszertárak tartják be a nátriumklorid (konyhasó) tisztaságára vonatkozó
elõírást, ezért mindaddig, amíg a magyar szabványt újra kötelezõvé teszik, a tisztességes orvos csak a
gyógyszertári konyhasót ajánlhatja étkezési célra. (A káliummal mérgezett sók szívmûködési
rendellenességet is okoznak, amit az EKG kimutat, az ilyennel jelentkezõ betegekkel azonnal ki kell
dobatni az általa használt bolti sót, és gyógyszertári sót kell vele rendeltetni, vásároltatni.
A fentiek mérési és tankönyvi bizonyítékai, konkrét bûnügyi dokumentumai megtekinthetõk a
http://OETI-Biro-FajirtoMeresiCsalas.html file-név alatt az Agroanalízis Tudományos Társaság
www.aquanet.fw.hu honlapján. Javaslom, hogy mindannyiunk érdekében Önök is szíveskedjenek
szorgalmazni az ügy orvos etikai vizsgálatát a Magyar Orvosi Kamaránál.
Verõce, 2008. 06. 11. Tisztelettel: Tejfalussy András

Természetgyógyász Magazin
1023 Budapest II., Török u. 7.
„Észrevétel”
T. Fõszerkesztõ!
Megdöbbenve és felháborodva olvastam a Természetgyógyász Magazinban megjelent, a „Búzafû
az örök fiatalság elérhetõ forrása” c. cikküket. Ha a búzafû valóban olyan jó lenne, - hogy örök
fiatalság valósítható meg vele -, akkor már az ókorban, középkorban is ezt használták volna, hiszen
önök szerint már régóta ismerik. Régen természetes ételeket, konyhasót fogyasztottak az emberek, s az
asztmás, a rákos-, a szívinfarktusos-, a Parkinson kóros betegek száma töredéke volt a mainak.
Bennünket, orvosokat szidnak, hogy miért van annyi beteg.
Az okokat kellene megszüntetni. Káliummal, KCl-lel dúsított konyhasó van forgalomban, annak
ellenére, hogy miniszteri rendelet, érvényes magyar szabvány írja elõ a KCl mentes sót. Azokat az
élelmiszereket reklámozzák (szója, lencse, sajtok, stb., amelyeknek magas a kálium tartalma. A
konyhasót régen államilag szabályozva hozták forgalomba. Ki az a Horváth Rozi - aki az állam
megkerülésével forgalmazza a 40% KCl-t tartalmazó étkezési sót?!
A „búzafû” szintén magas K tartalmú. A fiziológiás K-tartalomnál magasabb vérszint komoly
egészségkárosító. Dilatátiós szív megállás, vese-, mellékvese károsodás, szemfenék károsodás
(szemész kollégáktól tudom), rákkeltõ hatás, terméktelenség okozó (jelenleg a magyarországi férfiak
30%-a terméketlen - Czeizel Endre szerint.
A különbözõ löttyök: Coca-Cola, Pepsi-Cola, és egyéb „üdítõk” magas KCl tartalma és egyéb más
tartalma (rovarirtó szerek, stb.) egészség károsítóak. Nem véletlenül tiltották be Indiában a Coca- és
Pepsi Colát. Ezek miatt mi hiába küszködünk a betegek egészségéért,
a széles körben - nagyon sok egyéb okot nem soroltam fel - elkövetett népirtás ellenében.
Mert minden csak a pénz, s közben milliók pusztulnak el - sokan fiatalon - rákban vagy
szívinfarktusban, csontritkulásban. Különben családom megfelelõ konyhasót fogyaszt, évekkel ezelõtt
nagyobb mennyiséget vásárolva. - Coca-Cola-t sem a családom, sem a közvetlen rokonságom nem
fogyaszt. -A különbözõ drága gyógyfüveket és egyéb ráolvasásokat nem fogadom el. Az modern
kuruzslás jó pénzért. Sajnos az egészségügyi ismeretek Magyarországon olyan alacsony szinten állnak,
hogy jó táptalaja minden kuruzslásnak, babonának.
Mi orvosok jó néhányan ezen a véleményen vagyunk, csak mindenki fél, félti a családját vagy az
állását. Ebben az országban nagy úr a félelem. Addig itt érdembeli elõrelépés nem lesz, amíg a
háttérben lévõ maffiát fel nem számolják. - Különben tiltakozó aláírás gyûjtést tervezek, hogy lássa
ország világ, mi zajlik ebben az országban.
Elsõ lépésként szeretném elérni, hogy megfelelõ étkezési só kerüljön az üzletekbe. Tiltsák be a
különbözõ löttyök és tabletták (többek között a „búzafû”), a Coca- és Pepsi Cola forgalmazását úgy,
mint Indiában. Különben az iszlám országokban, Kínában, s Izraelben is KCl-mentes étkezési sók
vannak forgalomban. Kövessük az izraeli példát, s akkor valóban hosszabb lesz az átlagéletkor. No de
akkor hosszú évekig kell folyósítani a nyugdíjakat.

Szeretném, ha ezeket az észrevételeket megjelentetnék lapjukban. Egyébként ezeket a sorokat az
Interneten is meg akarom jelentetni, nyílt levélként.
Különös, hogy sokan azok közül, akik a K-kérdéssel foglalkozni mernek - mint pl. Dr. Kovács Pál,
a volt miniszter - nem sokkal azután gyanús körülmények között meghalnak .-.
Budapesten, 2003. XI. 6.
Dr. Marosi Pál
gyermekgyógyász fõorvos
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Felhívás
Nyílt levél!
Kedves Kolleganõk, Kollegák!
Hosszabb idõ óta tapasztalom, hogy gyerekeknél, fiataloknál többször jelentkeznek hyperkalaemiás
tüntetek (extrasystole, tachycardia), melyek átmeneti jellegûek. A kikérdezések alapján étrendi okok
valószínûsíthetõk (Hot-dog, Coca-Cola, Paradicsomkoktél, banán, szója nagyobb mennyiségû
fogyasztása). Az élelmiszertáblázatok szerint ezekben igen sok a kálium és szinte alig van nátrium.
Ebbõl következik, hogy a vérelektrolit Víz/Nátrium/Kálium/Klór arányait kedvezõtlenül
megváltoztatják. Tettenérhetõ ezen kívül, hogy a mûtrágyákhoz kevert kálisóval is, és az étkezési só
kálisóval való KICSERÉLÉSE is, káliumban dúsabbá és nátriumban hiányossá tették a legtöbb
élelmiszert, amirõl sokan az orvoskollégák közül is úgy gondolják, pl. a Családorvosi Havilapban
megjelent cikk miatt is (Különszám, 1999. március, VII. évf. 3. szám), hogy elõnyös, sõt az
Egészségügyi Minisztérium által vezetett "Világbanki Egészségügyi Szolgáltatás és Menedzsment
Project" keretében is így reklámozzák ezeket a "kicserélt" sókat. Még egy WHO kiadványt is találtam
(Codex Alimentarius Volume IX., Roma 1982.), melyben a gyerekek számára is kálisó fogyasztást
javasolnak konyhasó (nátriumklorid) helyett. Ezenkívül, amerikai akadémiai kiadványban is
ellentmondásos és zavaros tanácsokat lehet találni ez ügyben, például közlik, hogy vese útján felnõttnél
csak 0,2-0,4 g a napi káliumveszteség és a széklettel sem több, vagyis napi 0,4-0,8 g (a verejtékkel való
káliumvesztés elhanyagolható); mégis napi 3,5 g-ra tornásszák fel - néhány személy ötlete alapján (!) az átlagos káliumbevitelre vonatkozó ajánlást, holott mindannyian tudjuk a Magyar-Petrányi és más
belgyógyászati egyetemi tankönyvekbõl, hogy egészséges felnõttnél is EKG-torzulással kell számolni,
napi 2,2 g káliumbevitel esetén (vagy annál többnél), illetve, ha egy órán belül 0,8-1,6 g (20-40 mval)
káliumnál több jut be a vérbe, az már veszedelmesen hyperkalaemizál.
Mindezek alapján szükségesnek tartom, hogy megküldjem Részetekre és dr. Mikola István miniszter úr
számára is a mellékelt vizsgálati anyagunkat, ill. közérdekû kárelhárítási intézkedési javaslatunkat, ahol
a bizonyítékok egyértelmûen dokumentálják a "sócsere" megengedhetetlenségét, azt hogy a sócsere
nem megelõzi, hanem elõidézi - már fiatal korban is - azokat a betegségeket, amelyek ellen az említett
hivatalos kiadványokban "melegen" ajánlják azok, akik a konyhasó-kitermelés mérgezõ hulladékát
képezõ kálisót akarják velünk és gyerekeinkkel "feletetni".
Kérek mindenkit, hogy ezt a tájékoztatást, nyílt levelet (mind a 30 oldalt), minél több ismerõséhez
juttassa el, azzal, hogy õk is másolják és terjesszék. Ugyanis a SPRINGER kiadó uralomrakerülése óta
lehetetlen ezeket a lényeges információkat a "hivatalos" orvosi szaklapok révén megismertetni a
magyar orvostársadalommal.
Tudja meg mindenki, hogy az ételeket tiszta nátriumkloriddal kell készíteni, s hogy a nátriumbevitel a
vízbevitel függvényében kb. úgy a legjobb, mint a fiziológiás infúziós (Ringer) sóoldatnál: 1 liter tiszta
(desztillált) vízhez 4 gramm nátriumklorid pótlás célszerû,
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de naponta nem több, mint 8-10 gramm; sportolóknál ill. erõs izzadásnál max. 10 gramm nátrium (25
gramm nátriumklorid), lásd: Tápanyagtáblázatok 122. oldal (Szerk.: dr. Bíró Gy. és dr. Lindner K., 12.
átdolgozott, bõvített kiadás, Medicina, Bp., 1999.).
Felhívom a figyelmet, hogy az alábbi internet címen részletesebb tájékoztatások is találhatók, a
problémát és a megoldásokat illetõen! Például a kosher tengeri só tiszta nátriumklorid, teljesen
mentesítik a kálisótól (Sea Salt, OÉTI szám: 50060/4386/91.), vagy ha ilyet nem sikerül venni, a
vegyszerboltból lehet 99,5%-os tisztaságú nátriumkloridot venni*. Az ivóvíz pedig mintegy 6 Ft/liter
gázenergia-költséggel, desztillálással tisztítható meg a szennyezõ anyagoktól. Ez a legjobb, mert pl. a
budapesti, éves 15.000 vízminta mérés csak 15 paramétert ellenõriz, és naponta 2 ellenõrzõ mintát sem
mérnek egy-egy budapesti kerület esetében (számoljátok ki!) Mint ismeretes, valójában több ezer
mérgezõ anyag fordulhat elõ az ivóvízben, de a nem észrevetteket is kiküszöböli a desztillálás.
Budapest, 2001. XII. 30.
Internet: www.aquanet.fw.hu
* Vagy a gyógyszertárból!
Kollegiális üdvözlettel:
Dr. Marosi Pál s.k.
gyermekgyógyász fõorvos
(A korábbi mellékletként csatolt iratanyag, az 1/28-28/28. oldalnak megfelelõ dokumentáció a
www.aquanet.fw.hu internetes honlapon tanulmányozható)
Dr. Éger István elnök úr részére
Magyar Orvosi Kamara
Fax: 354-0463
Kedves Orvos Kollega!
Örömmel értesültem róla, hogy egyetért a mérési, tankönyvi és tapasztalati adatok alapján általunk
dokumentált problémának a fennállásával, vagyis azzal, hogy az ételek, italok nátrium és kálium
tartalma is akkor optimális (fiziológiás), ha megfelel a Ringer-oldat szerinti víz, nátrium, és kálium
pótlásnak, s hogy az ettõl durván eltérõ nátrium és kálium (és víz) bevitel ártalmas lehet. Szeretném, ha
Ön is lenne szíves ajánlani az Orvosi Hetilapnak, hogy tegyék közzé az Orvos Kollegáink figyelmét a
problémára ráirányító fenti rövid tájékoztatásomat.
Budapest, 2008. január 31.
Kollegiális üdvözlettel:
Dr. Marosi Pál s.k.
nyug. gyermekgyógyász fõorvos

Az interneten, fõrabbi általi aláírása fotójával:

„VILÁGSZENZÁCIÓ!”
„AZ ELSÕ RABBI, AKI ELISMERTE A NEMZSIDÓK ELLENI TUDATOS,
VILÁGMÉRETÛ TÖMEGGYILKOSSÁGOT. A FÕRABBI MEGERÕSÍTI, EZ
CÉLIRÁNYOS, MEGTERVEZETT, VILÁGMÉRETÛ NÉPIRTÁS!”
Az interneten „Német Medicinaként” és „Új Orvoslásként” elõadott rákbetegség
gyógyítási mód eltitkolja a zsidók rák okozó módszerét, s a rák igazi gyógyítási
módszerét is. A fõrabbi által nyilvánosan aláírt zsidó népirtást beismerõ szöveg
egyáltalán nem új, a Mózes II. 23. 20-33-ban és a Talmudban (lásd: Taanith 10 a. lap és
Baba kamma 93 b. lap) a zsidók leírták a betegítési és gyógyulás megakadályozási
módszerüket is!
A szennyezett ivóvizekkel és kálium-túladagoló és konyhasó-hiányos ételekkel és
italokkal okozott rákbetegségeket nem ezek okainak megszüntetésével, hanem egyfajta
"lelki ráhatással" ígérik gyógyítani, vagyis éppúgy becsapják a betegeket, mint a zsidó
származású Max Gerzson, egy Hitler elõl elmenekült német orvos, a konyhasó használat
elhagyására és a káliumot túladagoló étkezésre rábeszélõ módszere útján. A
rákbetegségek nyilván csak azok valódi okai megszüntetésével gyógyíthatók. Tehát a
nem desztillált víz ivásának az abbahagyásával és a konyhasó és a kálium fiziológiásan
pótlásának a helyreállításával. Ehhez (egy felnõtt esetén) a Talmud által ivóvízként
ajánlott tiszta desztillált vízbõl kellõen nagy mennyiséget, több, mint napi 3,5 litert kell
bejuttatni, szájon át a Dr. O. Z. A. Hanish által leírt orvosi desztilláltvíz-kúra szerint
(lásd: www.ujvizforras.fw.hu), vagy ugyanannyit, de infúzióval (napi 15 liternél
kevesebb desztillált víz nem okoz „vízmérgezést”, vagyis a konyhasó relatív hiánya
miatti vér elektrolit zavart!) és biztosítani kell a fiziológiás konyhasó-pótlást, a napi min.
15-25 gramm konyhasó étkezési bejuttatásának a fokozatos helyreállítását. A
káliumpótlást pedig annak fiziológiás mértékére, a 2,1 gramm/24 óra kálium vérbe jutási
sebességet nem meghaladó szintre kell fokozatosan csökkenteni, az elõzõleg
„megszokott” mérgezõ túladagolása helyett. Lásd s VEOP, Vér Elektrolit Optimum
Programot a www.aquanet.fw.hu honlapon!
Verõce, 2009. 07. 03.
Kód: Ujorvoslas-fõrabbival-090705

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.

MI(K)TÕL GYÓGYUL MEG VALÓBAN A ZSIDÓ RÁKBETEGEK 98%-a

A NEM ZSIDÓKNÁL IS ALKALMAZÁSA CÉLJÁBÓL, KIDERÍTETTÜK a 98%-os sikerrel eddig
csak a rákbeteg zsidókat gyógyító orvoslás nemzsidók elõl eltitkolt fizikális technológiáját:
A RÁKOS SEJTEK KIPUSZTÍTHATÓK A VÉRBE FELESLEGBEN BEJUTTATOTT TISZTA
DESZTILLÁLT VÍZZEL, MIVEL AZ FOKOZZA A SEJTEKEN BELÜL LÉVÕ KÁLIUM
OZMÓTIKUS NYOMÁSÁT. A NAGYMÉRTÉKBEN KÁROSODOTT, BETEG SEJTEKNEK
GYENGÉBB, MEGRONGÁLÓDOTT A SEJTMEMBRÁNJA, S EMIATT A NAGYON ERÕSEN
OLDÓ HATÁSÚ TISZTA DESZTILLÁLTVÍZ KIOLDJA BELÕLÜK A KÁLIUMOT. EZ
KÖNNYEN MEGY, MERT A SEJTEK BELSEJÉBEN, AZ INTRACELLULÁRIS TÉRBEN KB.
ÖTVENSZER TÖBB A KÁLIUM, MINT A SEJTEK KÖRÜLI, EXTRACELLULÁRIS TÉRBEN, A
VÉRBEN. ILY MÓDON A SEJTEN BELÜLI KÁLIUM ELVESZTÉSE MIATT A RÁKOS (VAGY
MÁS MIATT ELGYENGÜLT) SEJTEK ELPUSZTULNAK, S EZUTÁN A SZOMSZÉDOS
EGÉSZSÉGES SEJTEK OSZTÓDÁSNAK INDULNAK ÉS EGÉSZSÉGES, ÚJ SEJTEKKEL
PÓTOLJÁK AZ ELPUSZTULT RÁKOS, VAGY EGYÉB HIBÁS SEJTEKET.
A desztillált víz bejuttatásán alapuló gyógymód, amelynél a konyhasó fiziológiás mértékben pótlását a
desztilláltvíz fogyasztás közötti szünetekben való étkezés során végzik, Dr. O. Z. A. Hanish
(Mazdaznan) orvosi desztilláltvíz kúrájaként (köz)ismert. Ennek kemoterápiaszerû, infúziós
alkalmazása esetén a desztilláltvíz beadagolás közötti szünetekben evett, vagy infúzióval, pl.
SALSOLA beadott konyhasóval szükséges FIZIOLÓGIÁSAN pótolni a konyhasót.
MEGJEGYZÉS: AZ INTERNETEN, NÉMET MEDICINA ÉS ÚJ ORVOSLÁS CÍMEKKEL, EGY FÕRABBI
KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL, EGY NÉMET ORVOS ELÕADJA, HOGY A ZSIDÓ BETEGEK 98%-ÁT
TUDJÁK KIGYÓGYÍTANI A RÁKBÓL, MIKÖZBEN A NEM ZSIDÓK MEGHALNAK A
KEMOTERÁPIÁNAK
ELNEVEZETT
MÓDSZERTÕL,
DE
CSAK
LÉLEKGYÓGYÁSZATI
MÓDSZERKÉNT ÍRTÁK LE EZT A ZSIDÓKAT MEGGYÓGYÍTÓ MÓDSZERT, TEHÁT TUDATOSAN,
VAGY TÉVEDÉSBÕL, DE NYILVÁNVALÓAN NEM MONDANAK IGAZAT, UGYANIS A RÁKOT CSAK
ANNAK ALAPVETÕ OKOZÓI, A SZENNYEZETT IVÓVÍZZEL ITATÁS ÉS/VAGY A
KONYHASÓHIÁNYOS, ÉS/VAGY A KÁLIUMOT TÚLADAGOLÓ (AFIZIOLÓGIÁS), TEHÁT
RÁKBETEGSÉGEKET ELÕIDÉZÕ ÉTKEZÉSI MÓDOK MINDEGYIKÉNEK A MEGSZÜNTETÉSÉVEL =
A FIZIOLÓGIÁS TISZTA VÍZ ÉTKEZÉSI HASZNÁLATÁVAL + FIZIOLÓGIÁS KONYHASÓPÓTLÁSSAL VALÓ FIZIOLÓGIÁS NÁTRIUMPÓTLÁSSAL + A FIZIOLÓGIÁS KÁLIUMPÓTLÁSSAL,
ILLETÕLEG EZEK MINDEGYIKÉNEK A HELYREÁLLÍTÁSÁVAL ÉS FOLYAMATOSAN
FENNTARTÁSÁVAL LEHET ÉS KELL (A TESTI HARDWARE SZINTJÉN IS!) KIKÜSZÖBÖLNI! A
RÁKBETEGSÉGEKBÕL VALÓ TÉNYLEGESEN KIGYÓGYULÁSHOZ EMELLETT ALKALMAZNI
KELL A DR. O.Z.A. HANISH ÁLTAL LEÍRT ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA ÉTKEZÉSI ÉS/VAGY
INFÚZIÓS VÁLTOZATÁT IS! FOKOZOTTAN KELL ÜGYELNI A KONYHASÓ VÉRBEN VALÓ
FIZIOLÓGIÁS SZINTJÉT FENNTARTÓ, PERIODIKUS KONYHASÓ PÓTLÁSRA! A DESZTILLÁLVÍZKÚRA ALKALMAZÁSA KÖZBEN IS A MEGENGEDETT FIZIOLÓGIÁS HATÁROK KÖZÖTT KELL
TARTANI A VÉR NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM TARTALMÁT! (ISMERETES, HOGY ÁLTALÁBAN,
FELNÕTTEKNÉL A NAPI 15 LITERNÉL KEVESEBB DESZTILLÁLTVÍZ ÉTKEZÉSI VAGY INFÚZIÓS
ÚTON VALÓ VÉRBE JUTÁSA MÉG NEM OKOZHAT ELEKTROLIT-ZAVART ELÕIDÉZÕ ÚN.
VÍZMÉRGEZÉST!)
Verõce, 2009. 04. 07. ALL RIGHTS RESERVED! (Iratjel: Ujorvoslashoz-Fizikalitas-90410)
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ kutató, feltaláló (1-420415-0215),
www.aquanet.fw.hu, www.ujvizforras.fw.hu, +36-202181408

TÚLÉLÉSI STRATÉGIA:
EGÉSZSÉGESEN MARADNI,
SZAPORODÓKÉPESNEK LENNI,
BETEGSÉGEKBÕL KIGYÓGYULNI!

Javasolt étkezési technika:
Ivóvízként tiszta desztillált vizet (H2O) kell használni!
+
A konyhasót (NaCl) a fiziológiás mennyiségével, annál
nem sokkal kisebb mértékben kell pótolni!
+
A káliumot (K) a fiziológiás mennyiségével kell pótolni,
kerülve a nagyobb mértékben túladagolását!
A szükséges eszközökrõl lásd: www.ujvizforras.fw.hu!
All Rights Reserved!

SZAKTANÁCSADÁS:
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT
1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.
+36-1/250-6064, +36-202181408
www.aquanet.fw.hu
Kód: Három Alapfeltétel 090331
Budapest, 2009. 03. 31.

Új Tudományos Fogyókúra
Vér-Elektrolit Optimum Program alapján
DR. O.Z.A. HANISH ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ- KÚRÁJA* A 2
ÓRÁNKÉNTI
DESZTILLÁLTVÍZ-IVÁSOK
KÖZÖTT,
NORMÁLISAN
(FIZIOLÓGIÁSAN)
SÓZOTT
ÉTELEKKEL
PÓTOLTATJA A
KONYHASÓT,
A VÉR
ELEKTROLITIONEGYENSÚLYA FENNTARTÁSÁRA.

AKI

A DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL „NULLKALÓRIÁS”,
INTENZÍVEBB
FOGYÓKÚRÁT
ÓHAJT
FOLYTATNI,
A
HARMADIK NAPTÓL KEZDVE TEGYEN MINDEN 2. ADAG 4
DECILITERNYI DESZTILLÁLT IVÓVÍZÉBE ANNYI KONYHASÓT,
AMENNYINEK MÉG EL TUDJA VISELNI AZ ERÕSEN SÓS ÍZÉT
(kb. max. 18 gramm/nap).

A

„KONYHASÓS” DESZTILLÁLT IVÓVÍZBE TEHET CVITAMINT, S EGY KEVÉS ÉDES BIOSZÖRPÖT IS, ÉS ESETLEG
„BÉRES CSEPPET” IS. A 4. NAPTÓL, DR. HANISH ÜTEMEZÉSE
SZERINT,
EGYEN
EGY
KEVÉS
NYERS
ZÖLDSÉGET,
GYÜMÖLCSÖT, MAGVAKAT, PL. MOGYORÓT, TÖKMAGOT, S
EZEK LEHETÕLEG VEGYSZERMENTES „BIOTERMÉKEK”
LEGYENEK!

Én is ezúton tudtam lefogyni
(mozogva) 1 hét alatt 7 kg-ot!
* Lásd a www.aquanet.fw.hu és *www.ujvizforras.fw.hu honlapokon!
Hungary, 2003.11.17. Tejfalussy András. All Rights Reserved!
(Code: VEOP fogyókúra-090624)

Die Heilkraft reinen Wassers
/A gyógyerejû tiszta víz/

Die Mazdaznan Wasser-Kur /víz-kúra/
von Dr. O. Z. A. Hanish
mit reinem dampf-destillierten Wasser
/a gõzbõl nyert tiszta desztillált vízzel/

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

Die Mazdaznan Wasser-Kur setzen Sie Erfolgreich ein gegen:
* Arteriosklerose /érelmeszesedés/
* Gefäßverengung undverstopfung /érszûkület és érelzáródás/
* Gelenk- und Muskelschmerzen /izületi- és izomfájdalmak/
* Gelenkversteifung + Rheomatismus /izületi merevség + reuma/
* Gich /köszvény/
* Hercz- + Hirnschlag /szívszélhûdés + szélütés/
* Krebs /rák/
* Brustkrebs, Halskrebs /mellrák, torokrák/
Eingeweidekrebs, Magnekrebs, /bélrák, gyomorrák/
Leberkrebs, Sarkom /májrák, szarkóma/
* Leberkrankheiten /májbetegségek/
* Lustlosigkeit /kedvtelenség/
* Nervenleiden /idegbetegségek/
* Nierenkrankheiten /vesebetegségek/
* Osteoporose /csontritkulás/
* Prostatabeschwerden /prosztatapanaszok/
* Rheuma /reuma/
* Ruhr /vérhas/
* Schlaffheit /erõtlenség/
* Sehnen-Verkürzungen /rövidlátás/
* Skrofulose im Blut /vérbaj/
* Stoffweschselkrankheiten /testszövet-elfajulások/
* Tuberkulose /TBC/
* Über- und Untergewicht /alacsony vagy magas vérnyomás/
* Versäuerung /elsavanyodás/
* Verstopfung /szorulás/
* Wassersuch /vízkór/
* Zuckerkrankheit /cukorbetegség/
*

Aile Angaben nach Dr. O. Z. A. Hanish in Mazdaznan Wasser-Kur
/Adatforrás: Dr. O. Z. A. Hanish: (orvosi) MAZDAZNAN VÍZ-KÚRA/
Wußten Sie, daß in den USA dampf-destilliertes Wasser ale Genuß und Heilmittel schon seit 1894
verwendet wird? /Tudja Ön, hogy az USA-ban a gõzbõl nyert desztillált vizet élvezeti- és
egészségjavítási célokra alkalmazzák már 1894 óta?/

Dr. O.Z.A. Hanish: Az ORVOSI DESZTILÁLT VÍZ-KÚRA
KÚRA ISMERTETÉS (1)
Az orvosi mûvek tanulmányozása nem használ nekünk semmit sem a szervezet betegségei kezelésénél.
Minden bajnál a vér van túlterhelve. Csak egy mód van a vér kitisztítására, a desztillált v. halott víz,
mellyel kimossuk a vért, mely víz nem tartalmaz semmi élõ szervezetet, sem vegyi összetételt. Ez a víz
a forralásnál keletkezõ gõzbõl kondenzálódik és az olyan nyomást gyakorol a vérre, mely pillanatok,
percek alatt megsemmisíti az anyagokat, idegen elemeket, ásványokat, savakat, melyek a vérbe
hatoltak, keresztül ûzi a szervezeten és rövid idõ alatt elillannak. Nem lényeges, hogy lassan v. gyorsan,
melegen v. hidegen isszák-e a vizet, mindenki a maga módján, temperamentje és állapota szerint. Az
idegesek és hepatítikusoknak majdnem forrva kell inniuk. A lényeg: a szükséges nyomást
fenntartani a vérre. Ezért kell egyszerre 2 pohárral (átlag 2 deci) inni, egész napon át, míg eléri a
3-3 1/2 litert. Idõsek, betegek, gyengék csak 2x1 decit igyanak, napi 2 l-nél nem többet. Íme egy
lehetséges kúra:
1. A felébredésnél reggel megisszuk az elsõ 2 pohár vizet, melyek már az ágyhoz vannak készítve.
2. A reggeli elõtt (ha egyáltalán reggelizünk) vesszük a 2. adag 2 pohár vizet.
3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön.
4. Evés elõtt a 4. adag 2 pohár jön, de ennél asztalhoz ülhetünk.
5. 2 órával ebéd után az 5. adag jön - 2 pohár víz.
6. 2 órával késõbb a 6. adag 2 pohár víz.
7. Vacsora elõtt (20 óra körül) veheti a 8.-at.
8. Kevéssel lefekvés elõtt a 9. adagot s ezután úgy alszik, mint egy üdvözült.
Most jön a kérdés, mit lehet a kúra mellett még enni-inni.
Azt, amit akar és amennyit akar.
Elvileg a Mazdaznanban semmi sincs tiltva, fõleg a kúra alatt. Ha nincs szüksége böjtre, nem kell
semmit megvonnia magától ehet és ihat, de a kúra szabályait pontosan be kell tartani: minden 2 órában
étkezés e l õ t t meginni a 2 pohár desztillált vizet. Mégis, súlyos betegeknek megfelelõ étrendet kell
betartani a kúránál. Hamarosan megállapíthatja, hogy már a reggelinél szerényebb lesz, miután megitta
a 2x2 pohár vizet. 3 nap után már nem vágyakozik sem erre, sem arra többé, ellenkezõleg olyan
dolgokra vágyik, amire azelõtt sosem gondolt és azokat fogyasztja. Kevés idõ múlva búzadara,
zabpehely és hasonló gabonanemûkre jön vágya. Ha meg akarunk szabadulni bajainktól, úgy 1 kanál
agar-agart veszünk reggelire.
Ha gyorsítani akarjuk erõsödésünket, úgy este 1 kanál carageenzuzmó teát veszünk, szétmorzsoljuk egy
csészébe (elõzõleg többször átmosni ) s forró vízzel leöntve megisszuk a folyadékot az alján maradt
sûrûjével együtt. Napról napra kevesebbet eszünk, nemsokára csak a felét, majd az 1/3 részét annak,
amit azelõtt fogyasztottunk. Néhány hét múlva már a szükségleteink szerint választjuk táplálékunkat,
úgyhogy egy új testet építhessünk. 5-7 hét múlva másként kezdünk élni.

Már érezzük a tisztulási folyamatot, a vérkeringés megújulását, felfrissülését. A súlyából semmit sem
veszít a kúra alatt, sõt gyarapszik, mert mennél tisztább a vér és a testsejtek, úgy súlyosabbak lesznek.
Ha túlságosan emelkedne a súlya, úgy leegyszerûsíti étrendjét, elhagyja az olajat és vajat. E kúrában a
legcsodálatosabb, hogy nem okoz semmi gondot, minden probléma magától megoldódik, ha szigorúan
betartjuk a kúra elõírásait. Világosabb gondolataink jönnek és szívesebben végezzük a légzõ
gyakorlatainkat. Fejlõdünk, a saját gondolataink lépnek elõtérbe, nem kérdezõsködünk többé,
gondolkodó lénnyé válunk. Sok minden feleslegessé válik, amivel azelõtt foglalkoztunk. A kúra
egyszerû, s az érdekes benne, hogy minden megerõltetés nélkül nagy eredményt lehet elérni vele. Akár
gyomorbajban szenved, vagy a máj nem funkcionál rendesen, v. a vesék vannak megtámadva, v.
emésztõcsatorna eldugult, v. nemi bajok okozzák a rosszullétet, mert a tüdõk és idegek nem végzik jól
a feladatukat, még a szív sem, s végül fekélyek jönnek, melyek rákká fejlõdhetnek.
Minden bajnak el kell múlnia s ehhez a desztilláltvíz kúra elég, nem kell semmit hozzátenni.
Idegbajnál ajánlatos 21 napig a kúra idején csak pattogatott kukoricán élni, a gyümölcsöt elhagyva, míg
a test újra normálisan mûködik. Ha görcsök, merevedések vannak, v. az inak megrövidülnek, csak a
panopraktika nyújthat segítséget és meg kell veregetni, vagy mással ütögettetni az összezsugorodott
testrészeket. A tuberkolózis is eltûnik, ha kecsketejet adunk a betegnek, okra-hüvelyt (2 kanál) és
pignons teát (1 kanál). A legsúlyosabb cukorbaj 6 hónap alatt elmúlik, melyet a közönséges orvosi
elõírások-rendelések nem képesek elérni. A vízi betegség, köszvény, reuma, bélbajok és skrofulózis
(vérbajok) 21 nap alatt javulnak. Ekkor 3 heti szünet következik s újabb 3 hétig kell kúrázni 3x
ismételve. Ha szükséges, folytatni kell, így 9 hónapig, mialatt teljesen kigyógyul mindenbõl.
A rák - bárhol legyen is, pl. mell-, gyomor-, máj- v. a belekben v. torokban, vagy egy sarcoma: ki lehet
ûzni a vérbõl 3 v. 14 hónap közt, desztilláltvíz-kúrával. Néha már pár nap után a sebes helyek (rákosak)
megszáradnak, eltûnnek a vérbõl, s a baj ki lesz ûzve. A gyomorrák is gyorsan gyógyul, ha csak
pattogatott kukoricán és sok friss zöldséggel él, salátának elkészítve, v. forró olajba dobva egy
pillanatig, míg így kissé meghervad - s keveset eszünk belõle. Minden savasat el kell hagyni. A bõr
színe 3 napi kúra után már kivilágosodik, rózsás lesz, s az egész testben könnyûség érzete támad. A 2.
és 3. hét után a szemek átható tiszták, fényesek lesznek s világosabb lesz a gondolkodás és a
túlérzékenység is csökken.
Túlzásba ne vigyük a vízkúrát sem, mert akkor reomára hajlamosít. Ha kimondott ellenszenv van a
vízivásra, akkor szüneteltetni kell, vagy jobban diétázni, avagy rövid böjtöket (1-2 hetenként 1 napot),
bélfürdõket végezni. Ugyanakkor a soványak hízni kezdenek, míg a kövérek fogyni kezdenek. Hirtelen,
heves eseteknél elég a 3 heti kúra, másoknál 5 hétig tarthat. Aki 12 hétig bírja megszakítás nélkül, a test
minden baja lassan elmúlik, a táplálkozás mértékletes, pontos lesz. A kúra befejeztével oly szokássá
válik a víz-ivás, hogy szívesen folytatja s az esti étkezés elõtt megissza a 2 pohár vizet. Így nem
betegedhetünk meg többé. Miután testünk 87 %-a vízbõl áll és a víz, amelyet naponta pontosan 2
pohárral desztillálva veszünk, kiviszi a sókat és savakat természetes utakon s nem engedi többé a vért
ezekkel terhelni.
Ez a kúra 3 különleges eredményt biztosit: 1. Kimossa a vért úgy, hogy kiûz belõle minden idegen
anyagot. 2. Ezáltal minden szerv és az egész szervezet is normálisan mûködik 3. Ez egy fiatalító fürdõ,
egy olyan fiatalodás, amilyet a fiataloknál sem találunk, mert a mirigyfunkciókat normalizálja, s így az
agyra hatva felélénkül az ember tõle. Ezt a hasznos kúrát mindig elõvehetjük, újra kezdhetjük, ha úgy
érezzük, hogy a szervek nem mûködnek pontosan és egy pár nap v. hétig folytathatjuk. (1)

Ha nincs is különös bajunk, akkor is segítségül vehetjük e kúrát, mert a vért idõrõl idõre tisztítani kell,
mindenkinek az õ. temperamentje szerint. (2) Ha minden 3-5-7-9 évben 5-7 hétig kúrázunk, úgy tisztán
tartjuk a szervezetet, biztosítjuk állandó jólétünket és elõrehaladásunkat az életben. A desztillált víz a
legnagyobb fontossággal s értékkel bír nemcsak az egyén, de egy egész nép számára. Egy gondos
kormányzat, melynek szívügye a nép egészsége, minden vizet duplán desztilláltatna, mielõtt a
vízvezetékbe engedné. Ha ez az eset nem áll fenn, úgy magunk desztilláljunk, legjobb a márciusi
esõvíz. Az is valamit ér, ha a vizet 2x felfõzzük 5-10 percig s közben mindig lehûtjük s az alját
eldobjuk. Lehet a kereskedelemben is venni, de vigyázni kell, hogy jóminõségû s fõleg jóízû legyen!

------IVÓVÍZ DESZTILLÁLÓ FEJLESZTÉSI ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNY
Az arzénes, mezõgazdasági- és ipari vegyszeres, s az ürülékekkel is szennyezett vezetékes ivóvíz
valóban csak a desztillálással tisztítható meg megbízható módon. A háztartási ivóvíz-desztillálást
mindennél olcsóbbá, mindenki számára elérhetõvé tettük a háztartási vízmelegítõvel kombinált
középméretû desztilláló kislétesítmény kifejlesztésével:
Falra felszerelhetõ, tehát külön helyet az asztalon nem elfoglaló, nagykapacitású (napi 20 liter
desztilláltvizet és közben az újrahasznosított hõvel, tehát ingyen, még 200 liter vizet bojlerként
felmelegítõ) robbanásmentes, energiatakarékos, hosszú élettartamú, könnyen kezelhetõ, házilag,
egyszerûen tisztítható, üzembiztos családi ivóvízdesztillálót fejlesztetünk ki, amelyik kb. 30.- Ft
gázenergia-költséggel (3) tud átpárolni, tökéletesen megtisztítani 5 liter vizet (közben az
újrahasznosított desztillálási hõenergiával felmelegít háztartási célra 50 liter vizet és/vagy lesugározva
a benne tárolt hõt, mint hõtárolós radiátor, a desztillálás abbahagyása után is fûteni tudja az adott
helyiséget).
Licencszerzõdés keretében lehet hozzájutni. Jogvédett létesítmény terv/modell: No. 980804001T. All
Rights Reserved!
Budapest, 2003. 04. 23.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT (4)
KIEGÉSZÍTÕ TÁJÉKOZTATÁSOK
(1) Napi 15 liternél több desztillált víz ivása, a konyhasó hiánya miatt, „vízmérgezést” okozhat. A
desztillált vízzel kúrázás alatti étkezési konyhasópótlás optimális (fiziológiás) mértékére a Salsola
infúziós oldat 99/0,9 víz/konyhasó aránya irányadó, az optimális káliumpótlásra pedig a Ringer oldat
0,9/0,03 konyhasó/kálisó aránya, ill. az, hogy egy étkezésen belül már az 1 gramm, s egy napon belül
az összesen 2-4 grammnál gyorsabb káliumbevitel EKG-n is láthatóan rontja a szívmûködést; az egy
étkezés alatti több mint 2 gramm, s az egy napon belüli összesen több mint 11 gramm, vagy ennél
gyorsabb káliumbevitel életveszélyes, szívmegállító hatású is lehet*!
(2) A fent ismertetett „orvosi desztilláltvíz-kúra”-fordítást Dobákné Oláh Júlia, Kiss Zsolt, Tóth Lívia:
„Gyógyulásunk élményét átadjuk” címû könyvébõl vettük át. Ezt az egyébként is hasznos, meggyõzõ
könyvet Tóth Lívia adta ki. Tóth Lívia mobiltelefonja 2008-ban: 06-30/4752267
(3) Az 2002-ben érvényes vezetékes-földgáz árszint mellett volt érvényes!
(4) Tejfalussy András mobiltelefonja 2008-ban: 06-20/2181408.
* Lásd: www.aquanet.fw.hu, www.ujvizforras.fw.hu.
Budapest, 2008. 09. 25. Tejfalussy András

Védekezés a vírusos ivóvíz és a „sópótló” kálisó ellen:
A vírusoktól és mérgektõl is mentes lágy ivóvízhez jutás akadályozása, a tiszta
konyhasóval sózásról lebeszélés, a mérges kálisóval ízesítés és mûtrágyázás is lassan ölõ
biofegyver (Mózes II. 23?). Ilyenektõl csökkent a magyarok száma 1980-óta 600.000-rel!
Életkortól is függõen, az emberi szervek 60-90%-a víz. A vérben is vízbázisú az elektrolit,
amitõl a sejtfali "nátrium-kálium pumpa” mûködése függ. E vérelektrolit víz, nátrium, kálium, klór
elemei helyes arányban pótlása javítja, hibásan pótlása pedig károsítja a sejteket. A hibás víz- és
sópótlás pl. allergiát, szív- és vesebetegségeket, magasvérnyomást, rákot, ivartalanságot, fertõzõdést
stb. idézhet elõ. A hazai csapvíz 10-90% gyakran volt szabványsértõ a KÖJÁL és KTM 1988-1991es országos adatai szerint. Azóta nem volt mitõl javulnia. Budapesten a szennyvíz nagy része
tisztítatlanul jut be a Dunába, majd kavicsszûrõk és klórozás után 70%-ban a lakosokat ivóvízzel ellátó
fõvárosi körvezetékbe jut. Leírták, hogy általában napi néhány tucat vízmintát, kb. 11
paraméterre mérnek. A szántóföldekrõl a Dunába bejutó sok mérget nem mérik. Ezt egy 100 millió
Ft-os vizsgálat eredményébõl idézte az Állami Számvevõszék (1997. októberi R/381-b.) jelentése. A
WHO, de az õsi iratok, pl. a Talmud (Taanith. 10 a. lap.) is ajánlják a desztilláltvíz-ivást. Sok külföldi
országban pl. Svájc, USA, Németország stb., fõleg a biztonságossága, gyógyhatása, s a nagyobb
élvezeti értéke miatt fogyasztanak inkább desztillált vizet. A SALSOLA és Ringer infúziós oldat 99%a is a desztillált víz. 2 liter ilyen oldat 18 gramm konyhasót is pótol, mert együttesen gyógyító
hatásúak. Egy felnõttnek, izzadástól is függ, naponta 15-25 gramm konyhasót célszerû pótolnia az
ételekkel és italokkal. A sportorvos is napi 15-25 gramm körüli konyhasó fogyasztást ajánl. Mindezek
bizonyítják, hogy nem elegendõ csak napi 0,5 - 5 gramm konyhasót pótolni. Számos mérés és
szakirodalom bizonyítja, hogy milyen ártalmas a szennyezett ivóvíz + a nátrium-hiányos és/vagy
kálium-túladagoló étkezés. Az USA tudományos körei a SCIENCE központi tudományos folyóirat
útján közzétették, hogy mérési átszámítási csalás volt a konyhasóval sózásról lebeszélés
(Népszabadság: „A komisz só”, 2002. nov. 15.). Hazánkban már 1976-ban publikálták, hogy a
nátriumhiányos vagy káliumdús élelem betegít, s ivartalanít! 63 tudományos értekezés, köztük az egyik
egy Nobel-díjasé, mérési eredményeit összegezték így. A Magyar Tudományos Akadémia egyik
elnöke is szerepel a publikációs jegyzékben. Mégis tele van a sajtó a konyhasót mellõzõ „diéták”
ajánlásával. Bebeszélik a magyaroknak, hogy konyhasó helyett 6-10 gramm kálisót (több, mint 4
gramm káliumot) egyenek naponta. Valójában csak 0,4-0,8 gramm kálium pótlás kell naponta. Egy
órán belül 0,8 gramm/ kálium felszívódás is a felére lerontotta 10 egészséges felnõtt mindegyikénél a
vesemûködést a hazai állami klinikákon végeztetett orvosi kísérletekben. Nem kell félni a konyhasótól
és a desztillált ivóvíztõl! Viszont félni kell a nem desztillált ivóvíztõl és a konyhasó-hiányos és/vagy
nagy káliumtartalmú ételektõl és italoktól!
A mérges kálisóval mûtrágyázás, a nátrium helyett evett kálium és a nem tiszta ivóvíz kárai
elháríthatóak. Az MSZ-01-10007-82. szabvány tiltja a kálisót az étkezési sókban, de kijátsszák.
Azonban ma sincs kálisó a kóser sókban. Ajánlatos gyógyszertári vagy kóser konyhasóval sózni,
amelyek megbízhatók. Legjobb a VEOP (Vér-Elektrolit-Optimum Program), a Ringer fiziológiás
infúziós oldatnak a Víz : Na : K : Cl = 99 : 0,4 : 0,02 : 0,6 optimális arányai szerint étkezni! Az ételek
és italok és alapanyagaik nátrium- és kálium tartalma tápanyag táblázatokból számolható. Manapság
csak kb. 10 Ft/liter költségû az otthoni vízlepárlás egy földgázzal fûtött, s a párologtatási hõt
többszörosen újra hasznosító, könnyen kezelhetõ DVÍZBOILER kislétesítménnyel /licenc/. Napi 20
liter desztillált ivóvíz + 200 liter (hõvel lágyított) háztartási melegvíz készíthetõ vele + lakást fût. Ön
is építhet az AGROANALÍZIS gmk-val kötött licenc szerzõdés keretében ilyen ivóvíz desztillálót.
Budapest, 2006.06.06. Tejfalussy András dipl.mérnök, méréstani szakértõ (gmk végelszámoló)

Kód: anticsat-1

A
PORTASZINTÛ
VÍZCIRKULÁLTATÁS
költségtakarékos módszere

víztakarékos,

A víz természetes körforgása
A víz természetes körforgása a tanulmányaiból mindenki által jól ismert.
A tankönyvekbõl megtudhattuk, hogy az óceánból felszálló pára a magasban messzi tájakra is eljut a
légmozgás útján. Ott lehûl, a párából csapadék (esõ, hó, jégesõ) lesz. Így jut el a szárazföldre is a víz,
ahol számos fontos feladata van. Víz nélkül nem élhetnek a szárazföldi növények, s mi sem. Utána a
víz visszatér az óceánba, s folytatódik a körfolyamat, a Nap életadó, sugárzó melegének köszönhetõen.
A természet a víz gõzzé változtatásával és vízzé visszaalakításával (természetes desztillálás) a vizet a
benne oldódott összes anyagtól /szennyezôtôl/ megszabadítja.

Ivóvíztisztaság és az emberi egészség összefüggése
Az ivóvíz e módon való megtisztulása az ember egészségének is a záloga.
Jól tudták ezt az ókor népei is és igyekeztek is maguknak kisajátítani ivóvízként az esõvizet. Lásd pl.
Talmud, Taanith (A böjtnap) 10 a. lap: "Izrael országa esõvizet iszik", az egész világ pedig a
maradékot”...
Tibetben a rák és egyéb betegségek ellen is elsõsorban desztilláltvíz-kúrát alkalmaztak. Ezt ma már a
nyugati civilizáció orvostudományában is sikerrel alkalmazzák a Tibetben meggyógyult Dr.
O.Z.A.Hanish orvos-természetgyógyász orvosi elõrásainak megfelelõen. E desztilláltvíz-kúra leírása
megtalálható az internet-honlapunkon (www.aquanet.fw.hu). Minden családnak érdemes megtanulnia!

Az ipar és mezõgazdaság által elszennyezett víz problémája
Az ipar és mezõgazdaság által elszennyezett víz problémája mindannyiunk elõtt jól ismert a
víztisztítási költségek, s ezzel a vezetékes víz és a csatornahasználat díjának bennünket sújtó folytonos
növekedése miatt.
Ráadásul képtelenség a desztillálás nélkül is biztonságosan iható vizet elõállítani az ipari és
mezõgazdasági oldott vegyszereket is tartalmazó vizekbõl, a baktérium- és vírusmentesítés is
problémás. Budapesten pl. 80%-ban tisztítás nélkül jut a Dunába 2 millió embernek az ürüléke és a
háztartásban használt vegyszere. Ezt 70%-ban csak kavicsréteggel szûrik, s utána már csak klórozzák!
Budapestet körvezeték látja el ivóvízzel, ebbe jut a szentendrei és a csepeli kútsorok vize is. Máshol
sem jobb az ivóvíznek a minõsége. A közegészségügyi hatóság (KÖJÁL) Pest megyében 55,1 %-ban
kifogásolta a vezetékes vizet 1988-ban.

Pedig a lehetséges szennyezõkbõl (több száz, ezer is lehet!) csak 11-et mértek, azokat is nagyon ritkán.
Erre a néhány paraméterre is csak napi 10-20 db vízmintával ellenõrzik egy-egy megye összes
ivóvízének szennyezettségét. Nem volt mitõl javulnia a vízminõségnek. Megnézhetõ, milyen szörnyû
az a desztillálási maradék, ami a vezetékes víz elpárologtatásakor szennyezõdésként visszamarad!
A következõkben ismertetem a Magyar Kormány és az Önkormányzatok számára nemrégiben
kidolgozott (egészségvédelmi célú) alternatív vízhasználatot.

Háztartási szennyvíz közvetlen tisztítása és hasznosítása
A háztartási szennyvizek közvetlen tisztítása és hasznosítása a családi házak esetében jelenleg
rendkívül ritka hazánkban. Sokkal kevésbé ritka azonban Franciaországban, ahol a háztartások legalább
50 százalékában a házszennyvizet házilag elõtisztítják, majd a házkertek talajának tápanyagai pótlására
és a növények vízzel való ellátására használják. Az USA lakói is már mintegy 30 százalékban ezt a jobb
megoldást alkalmazzák. A takarékosságon kívül az is mellette szól, hogy így mindenki vigyáz arra,
hogy ne használjon mérgezõ anyagokat a háztartásában, hiszen azokkal nem elsõsorban másokat,
hanem fõleg a saját családját sodorná veszélybe. Ha ezt a "biológiai visszacsatolást" (biologicalfeedback) következetesen, mindenhol alkalmazhatnánk, sokkal kevesebb vízszennyezéssel bajlódnánk!

A vezetékes és házi kút víz átpárlás útján mentesítése a szennyezõdésektõl
Az USA-ban és számos más fejlett technikájú országban is már régóta desztillálással tisztítják az ivási
és fõzési célokra szolgáló vizet, miután belátták azt, hogy ez a mérgezõ anyag mentes vízhez jutás
egyetlen valóban biztonságos lehetõsége. Hazánkban is egyre többen döbbennek rá, hogy nem lehet
máshogy biztosan tiszta vizet készíteni, mint desztillálással. Azt a hiedelmet, hogy az egészséges
ivóvíznek mindenféle oldott anyagot kell tartalmaznia, nem kell elhinni, ugyanis minél tisztább, minél
lágyabb az ivóvíz, annál inkább egészséges. 1%-nál is kevesebb az a nátrium, kálium, kálium
mennyiség, amit a víz mellett pótolni kell! Lásd a szív számára is legelõnyösebb fiziológiás Ringer
infúziós oldat alapján, aminek 99%-a desztilláltvíz. Emellett csak 0,9% konyhasó, 0,03% kálisó, 0,025
kálium-klorid és 0,025 % nátrium-hidrokarbonát van benne. Ez a sómennyiség étellel is pótolható,
tehát ésszerûtlen ezek miatt szennyezett vizet innunk!
Az általunk kifejlesztett háztartási ivó-vízdesztilláló nagyon olcsón tud ivóvizet tisztítani, gázzal fûtve
6 Ft/liternél is olcsóbban. Visszanyeri a hõt, s azzal háztartási vizet melegít (licenc). Ez azt jelenti, hogy
egy ember napi 2 liter tiszta, gyógyhatású desztillált ivóvízhez jut és kétnaponta egy kádnyi vizet is
felmelegíthet ezúton, havonta mindössze 360 Ft-ért! Egy-egy ilyen vízlepárló létesítmény 15-20 liter
ivóvizet képes naponta desztillálni, így egy-egy család teljes ivóvízellátását megoldja!

A portaszintû családi ivóvíz tisztítás egészségügyi és gazdasági elõnyei
Családi ivó-vízdesztillálással megvalósítható a portaszintû vízkörforgás.
Ha ugyanis desztilláljuk a vezetékes vízhálózatból vagy saját kutunkból származó vizet, egészen
biztosan kiküszöböljük belõle az összes ártalmas szennyezõdést akkor is, ha azokat nem sikerült
méréssel beazonosítanunk (ez a nem desztilláláson alapuló víztisztítási módszerekkel lehetetlen)!

Az Európai Unió elõírásai szerint, ha több az ivóvízben literenként az arzén mennyisége, mint 10
mikrogramm, akkor az veszélyes az egészségre. Ezt figyelembe véve, hazánkban ma több, mint 1,3
millió ember egészségét (!) veszélyeztetjük a vezetékes víz az ennél nagyobb arzéntartalmával!
Ezt a veszélyforrást is könnyen kiküszöbölhetjük otthoni desztillálással.
Desztillálásnál attól sem kell félnünk, hogy a házi szennyvízbõl a nitrát bejut az ivóvizünkbe. A víz
átpárlása a nitrátot is biztosan kiküszöböli.
A házi szennyvízzel, elõtisztítás után gyökérzónásan táplálható, öntözhetõ a kert növényzete. A
szennyvíz nem oldott (szennyvíziszap) részébõl pedig komposztot készíthetünk. Ezúton tehát - a víz
mellett - a talaj valamennyi természetes anyagát cirkuláltathatjuk, visszajuttathatjuk a kert talajába.
Ilyen módon nem szennyezzük a központi ivóvízbázist saját szennyvizünkkel.
Az itt javasolt víz-recirkuláltatás nem csak a családoknak hasznos, de elõnyös az önkormányzatok
részére is, miután azt vállalták, hogy az ivóvizet minden állampolgár részére mindig (európai uniós)
elõírásoknak megfelelõ tisztasággal, veszélytelenséggel biztosítják. S végül elõnyõs a vízmûveknek és
a csatornázási mûveknek is, hogy a lakosok saját maguk megoldják a mindig teljesen tiszta ivóvíz
biztosítását. Csökken a Duna, Tisza és más vízbázisok szennyezése! Vagyis a háztartási desztillálással
kiegészített "portaszintû családi vízcirkuláltatás" arra is jó, hogy a segítségével a vízszennyezõdésekbõl
származó környezetkárosodást országosan lehessen csökkenteni, a lakosság költségei növelése helyett
annak csökkentésével, mivel az általunk kifejlesztett fenti megoldással jelentõsen mérsékelhetõ a
családok vezetékes vízhasználatának és csatornahasználatának költsége.
Testünk kb. 70 százaléka a víz, s ebbõl kb. 60 kg-ot cserélünk ki havonta, amit minden szempontból a
desztillált vízzel lehet a legelõnyösebb pótolni.
A TERMÉSZETESEN (ÖKO)TERMESZTETT ÉLELMISZEREKET A DESZTILLÁLT VÍZ NEM
SZENNYEZI EL UTÓLAG, RÁADÁSUL A DESZTILLÁLT VÍZZEL KÉSZÜLT ÉTELEK ÉS
ITALOK A DESZTILLÁLT VÍZ FOKOZOTT OLDÓKÉPESSÉGE, „LÁGYSÁGA”
KÖVETKEZTÉBEN SOKKAL JOBB ÍZÛEK IS, A NEM DESZTILLÁLT, KEMÉNYEBB IVÓVÍZ
FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT ÉTELEKNÉL ÉS ITALOKNÁL.
Verõce, 2002. május 4.
Tejfalussy András okl. villamosmérnök, akadémiai méréstani szakértõ
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG elnök

A MAGYAR GÁRDA MÛKÖDÉSE ÉLETVÉDELMI
FONTOSSÁGÚ IS:
A MAGYAR GÁRDA A HAZAI JOGÁLLAM KORRUPCIÓS
CSÕDJE MIATT IS NEMZETVÉDELMI FONTOSSÁGÚ
INTÉZMÉNY, UGYANIS CSUPÁN A TEKINTÉLYÉVEL IS
MEGAKADÁLYOZHATJA, HOGY A KERESKEDÕK A
SZABVÁNYT SÉRTÕ, MÉRGEZÕ ÉTKEZÉSI SÓKKAL ÉS
ELSZENNYEZETT IVÓVIZEKKEL TOVÁBB PUSZTÍTSÁK A
GYANÚTLAN, NEM KÓSER ÉTKEZÉSÛ LAKOSSÁGOT.
A KÓSER ÉS A NEM KÓSER IVÓVIZEK KÜLÖNBÖZÕSÉGE, A KÓSER ÉS A
NEM KÓSER ÉTELEK SÓTARTALMAINAK A KÜLÖNBÖZÕSÉGÉN ALAPULÓ
MÓZESI-TALMUDI NÉPIRTÁSI SOFTWARE HAZÁNKBAN IS BIZONYÍTOTTAN
ALKALMAZÁSA ELLEN, PL. A KÖVETKEZÕKBEN ISMERTETETT JOGI
LÉPÉSEKET TETTÜK.
NYILVÁNVALÓAN, HOGY E BEADVÁNYOK SIKERTELENSÉGE ESETÉN,
MAJD CSAK A MINKET „TERVSZERÛ VÉLETLENÍTÉSSEL” MÉRGEZÕK,
FERTÕZÕK ÁLTAL ELLENÜNK ALKALMAZOTTAL ARÁNYOS VÉDEKEZÕ
FELLÉPÉSSEL (NÉPIRTÁS ELLENI VÉDEKEZÉSRÕL VAN SZÓ!) LEHET
BIZTOSÍTANI AZT, HOGY A NEM KÓSER ÉTKEZÉSÛEK TÁJÉKOZTATÁSÁHOZ
KÖTELEZÕ LEGYEN KIÍRNI VALAMENNYI ÉLELMISZERBOLTBAN, HOGY
MELY ÉTKEZÉSI SÓK NEM SÉRTIK A VALAMENNYI ÉTKEZÉSI SÓRA
VONATKOZÓ, A KÁLISÓ LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS TILTÓ, ÉRVÉNYES
MSZ-01-10007-82. MAGYAR SZABVÁNYT, S HOGY MELY ÉLELMISZEREK
ELÕÁLLÍTÁSÁHOZ NEM HASZNÁLTAK SEM KÁLISÓT, SEM TIMSÓT STB.
VALÓSZÍNÛLEG CSUPÁN NÉHÁNY MAGYAR GÁRDISTA SZEMÉLYES
MEGJELENÉSE IS ELEGENDÕ LEHET A KONYHASÓVAL KEVERT KÁLISÓVAL
FOLYTATOTT
NÉPIRTÁSBAN
KÖZREMÛKÖDÕ
BOLTOSOK
ÉSZRETÉRÍTÉSÉRE.
Kód: EmberiJogVedCsodHU

ÉLETRÖVIDÜLÉSI ALAPON IS KÁRTÉRÍTÉS FIZETÉS
Nyílt közérdekû bejelentésként kapja: dr. Sólyom László köztársasági elnök
(Code: Libya-Solyom-karterites-070731)
Egy-egy líbiai gyermek életének a libai egészségügyi intézmények külföldi alkalmazottai
közremûködésével „gondatlanságból lerövidítése” gyermekenként 1 millió dollár kártérítés
napokban kifizetésével járt az adott életrövidítésben Líbiában közremûködõ állampolgáraik helyett a
kártérítés kifizetését magukra átvállaló Európai Unió illetékes országainak a részérõl.
Az Európai Unió nem köteles diszkrimináció mentesen alkalmazni saját országain belül, az itt,
ill. a csatolt mellékletben leírtak szerinti életrövidítõ „egészségügyi eljárások” miatt lerövidült életû (a
nem kóser étkezésû) személyek esetén is ezt, a kiderült kártérítési normát? Az Európai Uniós jog
szerint köteles!
A www.aquanet.fw.hu internetes tudományos honlapunk bizonyítékai szerint hazánkban a
kálisónak a legkisebb mennyiségét is valamennyi étkezési sóban tiltó MSZ-01-10007-82. szabványt
sértõ, 20-98% kálisót is tartalmazó sterilizáló, életrövidítõ étkezési sókat árusítanak a nem kóser
étkezésûek részére. Az illetékesek évtizedek óta nem hajlandók a szigorúan ellenõrzötten kálisómentes
szabványos sók megjelölésére. Ráadásul a fiziológiás konyhasó- és káliumpótlást és a desztillált
ivóvizet egészségre károsnak híresztelik és nem hajlandók ezt a hazudozást beszüntetni. Miért? Azért,
mert a legtöbb korábbi és újabb hazai vezetõ egy az Alliance Israelitée-nek tulajdonított, a magyar nép
Magyarországról végleg kiirtását, kiûzését elõíró, 1910-ben közzétett fasiszta programot folytathat?
A nem kóser étkezésûek (zsidók és nem zsidók) magyarországi életrövidülése alapján az
Európai Unió és/vagy a Magyar Állam éppen annyira kárfelelõsséggel tartozik a károsultak családjai
felé, mint ahogy azt Líbia esetében elismerték. Ezért a talmudból a népirtás ezen módját jól ismerõ
MAZSIZISZ helyett is követelem, a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 484-487. §.) alapján, hogy a
büntetõbíróság ítélje el az adott életrövidülésért felelõs valamennyi személyt, és a mulasztásaik miatt
megrövidült életû minden egyes nem kóser étrendû zsidó és nem zsidó személynek (vagy örököseinek)
fizessenek 1 millió dolláros kártérítést!
Szakmai konzultáció, honlap CD-másolat: AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenõrzõ Központja pjt. E-mail: ujvizforras@freemail.hu, Tel.:
06-20-2181408. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló, 2621 Verõce, Lugosi u.
71.
Mellékelt iratok: „Code: PannonhalmiApát070727” és a mellékletei.
Verõce, 2007. 07. 31.
Tejfalussy András s.k

NYILVÁNOS NEMZETKÖZI FELJELENTÉS
AZ 1997. ÉVI CIV. TÖRVÉNYT VEGYI FEGYVER HASZNÁLATTAL MEGSÉRTÕK
ELLEN, A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 484-487. § ALAPJÁN, A MAGYAR ÁLLAM
HELYETT:
AZ ALÁBB HIVATKOZOTT WWW.AQUANET.FW.HU HONLAPON KÖZZÉTETT MÉRÉSI
ADATOK ÉS EGYÉB BIZONYÍTÉKOK TANÚSÁGA SZERINT, A MAGYAR ÁLLAMI ÉS
POLITIKAI VEZETÕ TESTÜLETEK ÉS SZEMÉLYEK, S A BÍRÁK, ÜGYÉSZEK,
RENDÕRÖK IS, MINT BÛNSZERVEZETI BÛNSEGÉDEK ORSZÁGOSAN ELÕSEGÍTIK A
MAGYAR-ELLENES AZ ALLIANCE ISRAELITÉE TÕKÉSEINEK TULAJDONÍTOTT
HÁBORÚS CÉLOKNAK NÉPIRTÁSSAL, APARTHEID ÚTJÁN MEGVALÓSULÁSÁT. EZT
ÚGY CSINÁLJÁK, HOGY MEGSÉRTIK, ILL. ENGEDIK MEGSÉRTENI A „VEGYI
FEGYVEREK KIFEJLESZTÉSÉNEK, GYÁRTÁSÁNAK, FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS
HASZNÁLATÁNAK A TILALMÁRÓL, VALAMINT MEGSEMMISÍTÉSÉRÕL” SZÓLÓ,
PÁRIZSBAN 1994. JANUÁR 13.-ÁN ALÁÍRT, MAGYARORSZÁGON 1997. ÁPRILIS 29.-ÉN
HATÁLYBA LÉPETT, 1977. ÉVI CIV. TÖRVÉNYT.
AZ ITT FELJELENTETT VEGYI FEGYVER ALKALMAZÁS MÓDJA:
VEGYI FEGYVERKÉNT ALKALMAZZÁK A NEM VALLÁSOS ZSIDÓ, MAGYAR
LAKOSOK ELLEN AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS (A KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓT,
TARTALMAZÓ,
VAGYIS A MÉRGEZÕ
KÁLIUM-TÖBBLETTEL EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓVÁ TETT) ÉLELMISZEREKET ÉS ITALOKAT, VALAMINT A MÉRGEZÕ
MEZÕGAZDASÁGIÉS
HÁZTARTÁSI
VEGYSZEREKET
ÉS
EGYÉB
EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ ANYAGOKAT, PL. GYÓGYSZEREKET ÉS VÍRUSOKAT
TARTALMAZÓ EMBERI- ÉS ÁLLATI
ÜRÜLÉKET TARTALMAZÓ SZENNYES
IVÓVIZET, S AKADÁLYOZZÁK A MAGYAR LAKOSOK TISZTA IVÓVÍZHEZ ÉS TISZTA
KONYHASÓHOZ JUTÁSÁT ÉS EZEK FIZIOLÓGIÁSAN FOGYASZTÁSÁT.
A BÍRÓSÁGOK, ÜGYÉSZSÉGEK, DE MÉG A MAGYARORSZÁGI KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKÖK IS TÖRVÉNYSÉRTÕEN (POLITIKAI PSZICHIÁTRIA SZERVEZÉSI
PRÓBÁLKOZÁSOKKAL STB.) TUDATOSAN AKADÁLYOZTATJÁK AZT, HOGY BÍRÓSÁG
ELÉ LEHESSEN ÁLLÍTTATNI A VEGYI FEGYVER ALKALMAZÓKAT, PL. AZ MSZ-0110007-82. SZÁMÚ MAGYAR ÁLLAMI SÓSZABVÁNYT IS SÉRTÕ SARA LEE CÉGET ÉS
ANNAK AKADÉMIAI ÉS MINISZTÉRIUMI BÛNSEGÉDEIT.
BUDAPEST, 2005. MÁRCIUS 30.
TEJFALUSSY ANDRÁS DIPL. MÉRNÖK
(1036 BUDAPEST, LAJOS U. 115.) MÉRÉSTANI SZAKÉRTÕ,
NÉHAI DR. KOVÁCS PÁL ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, ORSZÁGGYÛLÉS
SZOCIÁLIS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI TITKÁR .SZAKÉRTÕJE
JELEN FELJELENTÉS CÍMZETTJEI: 1./ A HÁGAI- ÉS A STRASBOURGI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG (A
MELLÉKLETET AZ AQUANET.FW.HU INTERNÉTES HONLAPUNKRÓL TUDJÁK LETÖLTENI).
2./ Magyarországi Legfelsõbb Bíróság, dr. Lomnici Zoltán, mint Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnök (AZ
AQUANET.FW.HU HONLAP 2005. 03. 30-I TARTALMÁT CD-N MELLÉKELVE), S EZÚTON EGYBEN A
LEGFÕBB ÜGYÉSZ IS. 3./ Csatlakozó feljelentésként is benyújtva, a Göncz Árpád köztársasági elnök és társai
elleni 19.P.27.069/2003. fõvárosi bírósági perbeli törvénysértõ ítélkezés elleni, 2005. március 12-i
fellebbezéshez. 4./ DR. MÁDL FERENC KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK. 5./ MÉDIA.
(CODE: VEGYI FEGYVER FLJ.)
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Nyilvános feljelentés az EU-hoz és Interpolhoz
Tárgy: Magyarországról 30 év alatt fokozatosan kipusztult 1.000.000 magyar.
A kipusztuló magyaroktól jelenleg 111 „személyes életteret” rabolnak el naponta!
KIDERÜLT a nemzetközi szabadalmakat elnyert új, sokváltozós „Ok-okozatkalibráló” méréseink alapján, hogy az alábbi „MAGYAR HOLOKAUSZT”
nem „összeesküvés elmélet”, hanem „államilag szervezett gyakorlat”!

TISZTELT CÍMZETTEK!
A meddõség-, a betegség-, az életrövidülés-megsokszorozódás elsõdleges legfõbb
oka az emberi sejtek membránjait tönkretevõ „étkezési reform” program, ami a Mózes
II. 23., 20-33., V. 7., 2, 22.-ben és a Talmudban leírt tervszerû, „lassanként népirtási”
program megfelelõje. Mindig olyan mértékben alkalmazzák, amilyen mértékben
ingatlanokat akarnak szerezni (rablógyilkossággal). E népirtó program alkalmazása a
kenyér (a tészták) különbözõ sótartalma, s csak az ivóvizek különbözõ fertõzõ vírus- és
baktérium- stb. és méreganyag-tartalma és embereket megbetegítõ állatok útján
veszélyes. Biológiai fegyverként hatnak a konyhasó nélküli vagy konyhasó helyett
kálisóval „ízesített” kenyér és egyéb ételek, italok, de klórozástól nem elpusztuló fertõzõ
vírusokat tartalmazó ürülék szennycsatornákkal a vezetékes ivóvizet szolgáltató
folyókba koncentrálása is, s az embereket megmérgezõ, megfertõzõ állatok is (pl.
mérges darázs, agyvelõ gyulladásos marha, fertõzött kullancs stb.). Ezek veszélyétõl a
népirtók könnyedén megvédik saját magukat, a tiszta konyhasóval fiziológiásan sózott
kenyérrel (és egyéb sóstésztákkal) és a teljesen tiszta desztillált víz ivóvízként való
alkalmazásával. A gyors kálium túladagolás tönkreteszi a sejtmembránokat, különösen
akkor, ha hiányos a konyhasó pótlás.
Szíveskedjenek észrevenni, hogy hazánkban azóta fogy rohamosan a nem kóser
étrendû lakosság, a 30 éve fokozódó meddõség és életrövidülés miatt, amióta csaló
jogászok és akadémikusok megszervezték a kísérletek adatai meghamisításával,
„mezõgazdasági, táplálkozástudományi, egészségügyi stb. reformok” címén, a mérgezõ
hatású különbözõ káliumvegyületek mûtrágyaként használatát, s konyhasó helyett
használatát is, „a konyhasó sós ízének a pótlása” ürügyén, és az „orvosi kálium tabletta”
használatot is, „a szervezet káliumhiányának megelõzése” címén.
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A kirablásra, legyilkolásra kiszemelt népnél az élelmiszerekkel ezért fokozzák
lassan a kálium szájon át bejutási sebességét és ezért csökkentik a konyhasó (s ezzel a
nátrium) pótlását. A természetes, optimális káliumtartalom többszörösére növelik a
gabonák és egyéb élelmiszer-növények káliumtartalmát a termõtalaj és a talajvíz oldva
lévõ káliumtartalmának káliumsókkal mûtrágyázással mérgezõre növelésével. De a
konyhasó helyett is káliumvegyületeket etetnek a nem kóser étkezésûekkel. A nátrium
pótláshoz nélkülözhetetlen étkezési konyhasót a szintén sós ízû, de nátriummentes, a
vérelektrolit sóarányait életveszélyesen eltorzító káliumvegyületekkel helyettesítik. (A
kálium túladagolásával a sejtmembránok mûködését, az membránt vezérlõ ún. „káliumnátrium pumpát” rontják, a nátriumhiánnyal pedig a vérkeringést, mivel a nátrium
hiánya miatt besûrûsödik, nehezebben kering a vér.)
Akadémikusok, egyetemi tanárok és tudományos kutatóintézeti vezetõk
tudatosan szervezik és fedezik mindezt, a mérési adatokkal ellentétes
szakvéleményeik útján:
1. Példa: az általa írt „Kis Agrokémiai Útmutatóban” néhai Debreceni Béla
közzétett egy olyan, nem tudom honnan származó „kálium-mûtrágyázási diagramot”,
amelybõl úgy látszik, mintha a kálisóval mûtrágyázás általánosan kétszeresére növelné a
termést. Bizonyított tény, hogy a Keszthelyi Egyetem, ahol tanárkodott, jól ismerte az
általuk is koordinált „Egységes Országos Trágyázási Kísérletek” (EOTK) azon mérési
eredményeit, amelyek szerint a kálium vegyületekkel mûtrágyáztatás sok év és sok
termõhely átlagában a borsó, a monokultúrás kukorica, s az õszi-búza esetében sem
eredményezett szignifikáns termésnövekedést, de növelte a termesztési költséget, s a
korábbi természetes többszörösére növelte a növények káliumtartalmát!
2. Példa: az OÉTI (Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet), mely
a jelenlegi változatában is a hazai élelmiszerek és ivóvizek nem fertõzõségért, nem
mérgezõségéért felelõs, „nem mérgezõnek” tünteti fel a szájon át káliumbevitel
sebességét 70 gramm/nap mértékéig.
Az OÉTI és az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága
(ETT/IB), mint a rendõrség szakértõi, a Pesti Központi Kerületi Bíróság
13.B.24.211/1993/2. végzése alapján indult nyomozásnál szembehazudták a mérési
adatokat.

6/3. Code: EU-Interpolhoz-070617
Az OÉTI vezetõje meg nem megtörténtnek állította az általa korábban irányított,
személyesen neki jelentett eredményû méréseket, amelyek bizonyították, hogy a
kálisóval ételízesítésnél a 70 gramm/nap kálium-beviteli sebességnél nagyságrendekkel
kisebb sebesség is egészségrontónak mutatkozott.
Letagadták,
hogy
„REDI-só”
elnevezésû
99%-ban
káliumvegyület
„gyógytápszerként” (!) engedélyezéséhez az OÉTI által közvetlenül irányított klinikai
kísérletekben a szájon át bevitt kálisó 2 - 4 gramm/nap kálium beviteli sebességénél a 4
enyhe veseléziós beteg közül 3 életveszélyes vesemérgezést szenvedett, s emiatt abba
kellett hagyniuk a kísérletet.
Letagadták azt is, hogy a klinikán szájon át bejuttatott (fél liter desztillált vízben
feloldva egyszerre megitatott) káliumklorid 4 grammja is (ami õszerintük 4 gramm/nap
kálium-beviteli sebesség, mert 1 napon belül itták meg) is úgy elrontotta az elõtte
egészséges személyek vesemûködését, hogy emiatt a vérük káliumtartalma mérgezõre
nõtt. Az ételeit „kálisóval ízesítõ” 10 felnõtt egészséges veséjû személy közül a 2 és a 4
gramm/nap kálium-beviteli sebességnél is mind a 10-nek a veséje csak a megitatott víz
felét tudta 5 órán belül eltávolítani, ha viszont nem volt kálium a vizükben, akkor az
egészet. Tehát szignifikánsan felére csökkent a A 4 gramm/nap kálium beviteli sebesség
pedig már annyira akadályozta a méregtelenítõ vese mûködését, hogy a mérgezõ
káliumtöbblet sem tudott megfelelõen gyorsan kiválasztódni, távozni. Emiatt a kálium
tartalom kb. 1 óra idõtartamra szignifikánsan 5 mmol/liter fölé, vagyis mérgezõre
nõtt, mind a 10 személynek a vérében (hyperkalaemia)!
Ezt is tudva állították azt OÉTI-sek és az általuk félretájékoztatott miniszterek is,
utóbbiak egy interpelllációra válaszként adott 8253/1992. sz. parlamenti beadványukban
is, hogy „a szájon át bevitt kálium bármely 70 gramm/napnál nagyobb kálium-beviteli
sebességnél ártalmatlan”. Nem lehet kétség az iránt, hogy tudatosan vezették félre
nem csak a magyar rendõrséget, ügyészséget, és bíróságot, de a törvényhozó
szervet, a Magyar Országgyûlést is!
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És letagadták a rendõrség által felkért OÉTI-s és ETT/IB-s hamis szakértõk, a
rendõrségi nyomozati aktában lévõ jelentést is, amely a „KÁLIUM-R tabletta” kb. 10%
gyakorisággal (!) mérgezõségét bizonyító kísérleti eredményeket foglalta össze. Az
általuk letagadott jelentésbõl KIDERÜLT, hogy a klinikai kísérlet során 8 db. KÁLIUMR tabletta megevése, ami csak 3,5 gramm/8óra kálium-beviteli sebességgel járt, 10%
gyakorisággal szignifikánsan mérgezõ volt.
Az e kísérletet végzõ egyetemi klinikai orvosok megállapították, hogy 6
személy közül 5-nek fájt a tablettáktól a gyomra, sõt egyiküknél akut gyomornyálkahártya eróziót (bevérzést) is diagnosztizáltak, s mindezt Õk elsõsorban a gyomorfalra,
bélfalra 10% gyakorisággal több órára is feltapadó, nyálkahártya maró tabletták
lokálisan túl nagy kálium-beviteli sebességének tulajdonították.
Nem csak ezeket a hazai mérgezési bizonyítékokat hallgatták el az OÉTI-sek, Dr.
Zajkás Gábor, az intézmény jelenlegi vezetõje és a bûnsegédeik, hanem pl. azt a korábbi
jelentésükben bizonyíthatóan (lásd: www.aquanet.fw.hu) szereplõ külföldi (ILSI)
tudományos közleményt is, amely a 7,9 gramm/nap (vagy nagyobb) kálium-beviteli
sebesség mérgezõségét publikálta ...
KIDERÜLT, HOGY A MAGYAR HOLOKAUSZT „MÓZESI-TALMUDI
NÉPIRTÁSI SOFTWARE” ALKALMAZÁSA ÚTJÁN TÖRTÉNIK.
A magyar holokausztot kiderítõ korábbi, és a jelenlegi közérdekû kárelhárító
munkámat (amelyet a Ptk. 484-487. §. szerinti megbízás nélküli ügyvitel keretében a
korrupt bûnüldözõ hatóságok miatt, a bûnözõk ellen és a magyarok technikai mentése
érdekében is folytatok) a legkülönfélébb bírósági csalások is akadályozták,
akadályozzák. A legalapvetõbb személyiségi jogaimat durván sértõ hamis adatokat
elhíresztelõ X-398/1998. ikt. számú köztársasági elnöki irat érvénytelenítésére és
kártérítés iránt indított peremet elképesztõen hamis bírói ítélkezés elérése útján
(19.P.27.069/2003/15.) akadályozzák végigvinni az alperes Magyar Államot képviselõ
pénzügyminiszternek és Köztársasági Elnök Hivatalának bûnsegédkezõ jogászok. Ezzel
azért vagyok kénytelen itt foglalkozni, mivel tapasztalom, hogy a hiteles mérési
adatokkal bizonyított magyar holokauszt kiderülését a személyes hitelem csökkentésére
„magas állami szinten” szerkesztett titkos (általam részben már megszerzett) hamis
iratokkal valakik félretájékoztatják.
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A magyar holokauszt megvalósítási módjának parlamenti szakértõként való
kiderítésében pl. a magyarországi köztársasági elnökök is személyesen akadályoznak.
Az egyik köztársasági elnök, akinek 1990-ben jeleztem a holokauszt problémát, 1998ban készíttetett és közzé tett ellenem egy X-398/1998. ikt. számú hitelrontó hamis iratot.
Elõtte fegyveres kommandós rendõrök betörtek hozzám egy bíró hamis parancsával
(1997. szept. 10.) és miközben elhurcoltak, majd rendõrségen is agyrázkódásosra
rugdostak, vertek, hogy az ezután megtartott, a köztársasági elnök által utóbb letagadott
„polgári pernek” a tárgyalásán „elmebetegnek” nézhessen az, a rendõröket ellenem a
hamis parancsával feluszító váci bíró, Kautzné dr. Schneider Margit Erika, akit viszont
egy belügyminiszter titkos átirata (1-a-151/l987. és 00/:20.518) uszított fel ellenem arra,
hogy a magyar holokauszt „technológiájának” az ok-okozat kalibráló méréseinkkel
kiderítésére irányuló szakmai tudományos tevékenységem folytatásának a
megakadályozására, megpróbáljon orvosi csalás útján elmebeteggé nyilvánítani és
cselekvõképesség korlátozó, választójog megvonó állami gondnokság alá helyezni.
A P.20.367/1992. Váci Városi Bíróság számú, ellenem hamisított iratokra
alapozva 1992-ben indított pert, s a veretést is, a Köztársasági Elnök Hivatala által „párt
szinten” közzétett X-398/1998. ikt. számú hamis irat azzal a hamis köztársasági elnöki
nyilatkozataival fedezi, mind a mai napig is, hogy „egy ilyen per sem indult
Magyarországon 1989. után, az úgynevezett „rendszerváltás” óta, viszont van ellenem
egy 1989. elõtti egy jogerõs ítélet, amely gondnokság alá helyezett”. Egyszerû a
bizonyítása, hogy valójában nem volt, s ma sincs ilyen ítélet, ugyanis Magyarországon
megvonják a „jogerõs ítélet útján gondnokság alá helyezett” (minden) személy
választójogát: Az alábbi személyi adataimból a választói névjegyzék alapján is látható,
hogy tudatosan csalnak, mivel kezdettõl folytonos, ma is megvan a választójogom:
Személyem anyakönyvi, választói nyilvántartási, szabadalom szerzõi, mérnöki oklevéli,
ingatlan-nyilvántartási, miniszteri kitüntetési azonosító adatai: állandó lakcímem:
2621 Verõce, Lugosi u. 71., személyi szám: 1-420415-0215, Budapesten 1942-ben
születtem, édesanyám: Bartha Edit.
Mellékelem a magyar holokauszt bûnügyet elemzõ
néhány publikációimat, kárelhárítási iratomat:
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JELEN IRAT A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK FELÉ A PTK. 484-487. §-NAK
MEGFELELÕEN 1990 SORÁN MEGKEZDETT KÁRELHÁRÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA! *
CSATOLT MELLÉKLETEK:
1./ Code: „UjSzoHamisanKalibralt”
2./ „KIDERÜLT” (Magyar Világ, 2007. 06. 31.)
3./ Code: „HorvathAgnesKcsalas070531”
4./ Code: „Kiderült-látszik-070617”
Ezúton is felhívom a figyelmet a „www.aquanet.fw.hu” internetes
tudományos honlapunkon nyilvánosságra hozott bûnügyi bizonyítékokra
és a vádemelés tudományos mérések adataival megalapozottságára!
Verõce, 2007. 06. 17.
Tisztelettel:
Tejfalussy András s.k.
dipl. villamosmérnök, feltaláló
(korábban országgyûlési és akadémiai méréstani szakértõ)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk (végelszámoló
H-1036 Budapest, Lajos u. 115., ujvizforras@freemail.hu, 36-20-2181408

*AZ

ÁLLAM ÉS A JELENLEGI KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK IS EGYETEMLEGESEN
FELELÕS az általam, mint szakértõ által Göncz Árpádhoz, a G-1/90-2. iratjelemmel, 1990.
június 07. keltezéssel benyújtott, a „magyar holokausztot” leleplezõ tájékoztatásom alapján
szükséges holokauszt-elhárítás mindmáig is (helyettük) általam folytatásáért. 1990. JÚNIUS 07TÕL SZERZÕDÉS NÉLKÜL FIZETNIÜK KELL A MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITELI
KÖLTSÉG-TÉRÍTÉST ÉS MÉRNÖKI MUNKADÍJAT. Ebbõl egyelõre elõlegként kérek
kifizetni 1 évet (a hasonló jellegû munkára kötött, már megszûnt I-1077/90. KTM. sz.
szerzõdésem szerinti) 125 USA dollár/mérnöknapi díjnormámmal. 365 x 125 = 45.625,US $, azaz
negyvenötezer-hatszázhuszonöt US dollár elõleg 15 napon belül CSEKKEN való átutalását kérem
nevemre, a 2621 Verõce, Lugosi u. 71. lakcímemre. A JELEN IRATTAL SZEMÉLYESEN A
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTÕL KÉREM AZ ÖSSZEG KIFIZETTETÉSÉT (a Köztársasági
Elnöki Hivatal 36-1-224-5002 faxán) A „G-1/90-2.” és „I-1077/90.” sz.. ügyiratok is megtalálhatók
a www.aquanet.fw.hu internert-honlapunkon!

Kód: HazaaruloMinisztereketFeljelentes090610
T. VÁCI VÁROSI RENDÕRSÉG!
Tárgy: A Btk. alapján, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekû kárelhárító ügyvivõként feljelentem,
nyilvánosan vádolom tudatos hazaárulásban bûnsegédkezéssel a konyhasóval kevert mûtrágyák
árusítását engedélyezõ/megtûrõ összes hazai kormányfõt és minisztert.
Alulírott Tejfalussy András (1.420415-0215) dipl. mérnök, méréstani szakértõ, AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI- ÉS GAZDASÁGOSSÁG ELLENÕRZÕ
KÖZPONTJA GMK (v.a). elnök, 1036 Budapest, Lajos u. 115., mint magánvádló, ezúton nyilvánosan
is megvádolom tudatos hazaárulásban bûnsegédkezéssel a konyhasóval kevert mûtrágyák
árusítását engedélyezõ/megtûrõ összes hazai kormányfõt és minisztert:
Hazaárulást követ el (Btk. 144. §.): (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar
Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy
külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bûntettet követ el, és öt évtõl tizenöt évi
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. (2) A büntetés tíz évtõl tizenöt évig terjedõ vagy életfogytig
tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást a) súlyos hátrányt okozva, b) állami szolgálat vagy hivatalos
megbízatás felhasználásával, c) háború idején, d) külföldi fegyveres erõk behívásával vagy
igénybevételével követik el. (3) Aki hazaárulásra irányuló elõkészületet követ el, bûntett miatt egy
évtõl öt évig, háború idején két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
Az itt feljelentett személyek, mint fõnökök felelõsségére, hazánkban hivatalos állami engedélyeket
adtak ki arra, és tartanak fenn, hogy bibliából is ismert mózesi zsidó vegyi fegyvert, a mérgezõ
hatásával a talajtermékenységet drasztikusan csökkentõ konyhasót (NaCl-ot) szórjanak a magyar
termõföldekre. Abból, a ma már nyilvánvaló célból, hogy Magyarország mezõgazdasági területein
egyre nagyobb legyen a növénytermesztés önköltsége, hogy emiatt eladósodjanak a bankhiteleket
felvett, de a megnõtt önköltség következtében a termesztett növényeket veszteséggel értékesítõ és
emiatt a hiteleket visszafizetni nem tudó magyarok, s elveszítsék a termõföld-tulajdonukat. Mivel ez a
kormányszintû hazaárulás az ország egész termõterületét, kb. 5 millió hektár országterületet is képes
lehet külföldiek tulajdonába juttatni, s Peresz izraeli elnök nemrég nyilvánosan elõadta, hogy Izrael fel
akarja vásárolni a magyar területeket (egész Magyarországot), a mérgezõ konyhasó tartalmú (= vegyi
fegyver!) mûtrágyákat engedélyezõ és az engedélyeket fenntartó kormányfõk és miniszterek Izrael
kormányával, de más kormányokkal való kapcsolatait is meg kell megvizsgálni.
Ez, a konyhasóval talajmérgeztetés a magyarországi kemizálás kezdete, kb. 1960 óta, különbözõ
intenzitással, de állandóan folytatódik. Azzal biztosították, hogy a konyhasóval mûtrágyáztatás késõn
jusson a kárvallottak tudomására, hogy hamisan, „40%-os kálisónak” nevezik a több, mint 60% kálisó
mellett még kb. 26% konyhasót (!) is tartalmazó, de talajmûtrágyaként árusítani, s a biotermesztésben
is felhasználni engedett, izraeli stb. „természetes” tengeri sókeverékeket. Az ezekbõl készített vegyes
mûtrágyák is mérgezõ konyhasót tartalmaznak, s emellett pl. (káli-) Kamex elnevezéssel is
forgalomban van olyan mûtrágya, amiben 19% konyhasó is van.
Mellékelem 1./A hazai és nemzetközi méréstani szakértõi munkám eredményességét igazoló referencia
dokumentációt (kód: GTS-AR-PROJEKT-konstr-EmailKonyv23), 2./A feljelentett állami vezetõk
hazaárulás bûnpártolását egyértelmûen bizonyító hivatalos kiadványokat, s mások azon
szakvéleményeit, tudományos publikációit, melyeket - a szûk körben terjesztés miatt - a károsultak
többsége nem ismerhetett. (kód: NaCl-KCl-csalast-Solyom-feljelent-090523. doc).
Verõce, 2009. 06. 10.

Tejfalussy András közérdekû bejelentõ és magánvádló
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

Közérdekû bejelentés/feljelentés
A MAGYAR NÉPET KIIRTÓK ELLENI
VÉDEKEZÉSKÉNT
Mindenki szíves figyelmébe ajánlom, hogy Nobel-díjas kutatók nemrég elõkerült mérései szerint is
vesebaj, szívbaj, rák, impotencia, meddõség, pszeudohermafroditizmus (buziság), „elbirkulás” stb.
okozó, betegítõ hatású, lényegesen rövidíti az életet, végleg kipusztítják az ilyet fogyasztó állatot,
embert, népet a hazánkban konyhasóval összekeverve „ételízesítési és élelmiszer tartósítási célra”
engedélyezett káliumos (pl. a timsó és a „tengeri”, a „fûszeres” stb.) „sók”, az ezek miatti étkezési
nátrium-aluladagolás és kálium-túladagolás, tehát az a(nti)fiziológiás sóbevitel. Az ivóvízbázisokba a
klórozással nem semlegesíthetõ fertõzõ vírusos ürüléket, ipari és háztartási vegyszereket koncentrálnak
(„túlcsatornázási program”). Eközben a nem kóser étkezési növényeket is mérgezik, konyhasóval
kevert kálisó-mûtrágyákkal is. MÓZESI népirtó software!
Statisztikusok szerint, ha a magyarok a jelenlegi ütemben pusztulnak, a létszámuk a mainak kb. az 5%ára csökken le 200 év alatt. A védekezéshez azt kell elsõsorban megérteni, hogy minden sejt, az egész
szervezet, a fiziológiás nátrium- és kálium pótlást igényli. Akik más állít, az buta és/vagy csaló! A
FÉLREVEZETETT ÉS/VAGY KORRUPT HAZAI MÉDIA, PL. A NÉPSZERÛ SLÁGERRÁDIÓ IS,
RENDSZERESEN
BEBESZÉLIK
A
NÉPIRTÓ
ÉTKEZÉST,
A
CSÖKKENTETT
KONYHASÓPÓTLÁST ÉS A TÚL SOK KÁLIUMOT SEJTMÉRGEZÕEN GYORSAN EVÉSTIVÁST, AZ OÉTI HAMIS NAPIDÓZIS-AJÁNLÁSAI (RDA-i) ALAPJÁN!
Pontosan kell tudni a nátrium-, kálium- és vízpótlási veszélyességi határértékeket és a fiziológiás
pótlási optimumot (az élettani szükségletet), és minden étel és ital valódi konyhasó- és kálium
tartalmát. Kizárólag a káliumsóktól mentesített teljesen tiszta nátrium-klorid (NaCl) konyhasóval
szabad sózni az ételeket és italokat, s kizárólag a káliumos sókkal nem mérgezett termõföldön
termesztett növényeket szabad felhasználni étkezési célra, s lehetõleg a vírusmentes és méregmentes
(frakcionált átpárlással tisztított) vizet kell ivóvízként mindig használni. A fiziológiás konyhasó-,
kálium- és vízpótlást a „Vér-Elektrolit-Optimum Program”* részletezi. A fentiek tudományos
dokumentációja is megtekinthetõ a www.aquanet.fw.hu honlapunkon.
EZÚTON IS FELKÉREK MINDENKIT, HOGY SEGÍTSENEK TÁJÉKOZTATNI A
MAGYAROKAT, HOGY A NÉPIRTÓK ELLEN VÉDEKEZNI TUDJANAK!
*ALL RIGHTS RESERVED!
Verõce, 2009. 06. 26.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ közérdekû bejelentõ/feljelentõ
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, Hungary 2621, Lugosi u. 71.
Telefon: 36-202181408, e-mail: tejfalussy.andras@gmail.com
Copy: Dr. Baka András legfelsõbb bírósági elnöknek, a Ptk.484-487.§. alapján, a Fejér Megyei
Bírósági 30.P.20.689/2009/30. hamis végzéssel szemben is, talmudista népirtó összeesküvõk elleni
közérdekû bejelentés/feljelentésként.
Cc.: 1./ European Court of Human Rights (Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság),
2./ Fejér Megyei Bíróság, Dr. Kozma Tamás bíró, 3./ Slágerrádió (médiafelügyelet)
(Iratjel: Közérdekû tájékoztatási090626)

Kód: Csodtitkok-090706

Ismert csõdokok
Szinte mindenki tudja, hogy a hazai kormányok ma is sok ezer milliárd forinttal pénzelik a vidéki
szennycsatornákat építõ cégeket, azért, hogy a háztartási szennyvizeket a lakosság ivóvizéhez
felhasznált folyókba vezessék a talaj helyett, ahová való lenne, ahol fertõtlenítõdne, megtisztulna és
ahol a szennyezõ anyagok növényi tápanyagként hasznosulhatnának. S azt is tudjuk, hogy korruptak
a hazai vezetõ kormánytisztviselõk, akik mind az országkiárusításból, mind az adóinkból, mind a
külföldrõl származó pénzt lehetõleg csak a saját érdekszférájukhoz tartozóknak juttatják, a
megérdemeltnél sokszor nagyobb vállalkozói díjak fizetésével.
.

Kiderítettük a mózesi-talmudi étkezési apartheidek útján hazánkból kipusztított lakosok (titkos
kormánybevételt képezõ) sok ezer milliárd forintnyi nyugdíjbefizetéseibõl anyagilag egyre inkább
gyarapodó hazai kormánytisztviselõk és maffiamédia által eltitkolt alábbi csõdokokat:

ELTITKOLT CSÕDOKOK
HAZÁRULÁS AZ ELTITKOLÁSA IS, HOGY AZ ALÁBBI KILENC (9) TITKOS,
FÕ OK(OZÓJ)A VAN HAZÁNK EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK:
1./ MÉRGEZTETIK A TERMÕFÖLDEKET A KB. 20% KONYHASÓT IS TARTALMAZÓ, „40%OS KÁLISÓ” (HAMIS) ELNEVEZÉSÛ „MÛTRÁGYÁVAL”.
2./ AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGJAVÍTÓ TISZTA DESZTILLÁLT VÍZZEL VÍZPÓTLÁST, ÉS
EZZEL A RÁKBETEGSÉGEKBÕL KIGYÓGYULÁST IS.
3./ AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓT OPTIMÁLISAN (FIZIOLÓGIÁSAN) PÓTLÓ ÉTKEZÉST.
4./ TIMSÓ (KÁLIUM-ALUMÍNIUM-SZULFÁT) ÉS KÁLISÓ, KÁLIUMCITRÁT
KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL IS MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET.

STB.

5./ ELÕÍRJÁK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉTKEZÉST.
6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ MEGHAMISÍTOTTÁK A REFERENCIA SZÁMÉRTÉKEKET
(HATÁRÉRTÉKET),
AMELYEK
ALAPJÁN
ELÕÍRJÁK
AZ
EGÉSZSÉGVÉDELMI
INTÉZKEDÉSEKET ÉS ÉRTÉKELIK A LABORATÓRIUMI MÉRÉSEKET.
7./ Akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek magmahõvel fejlesztett olcsó nagynyomású gõzre
átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kõzet-átolvasztásos, olcsó
mélyfúrás alkalmazását, AZ ENERGIAVÁLSÁG TÖBBSZÁZEZER ÉVRE ELHÁRÍTÁSÁT.
8./ Jelenleg mintegy 300%-kal több adó + járulékkal (összes adóval) sújtják a magyar termelõk
termékárait, mint az azonos piacokon árusító külföldiek (szlovákok stb.) saját hazai termékáraiba
beépülõ összes adó. Emiatt eladhatatlan sok magyar termék, emiatt szüntetik be a magyarországi
termelõk a termelést, emiatt szûnnek meg a magyarországi termelõ üzemi munkahelyek.
9./ 1-8. FÕKÉNT A KORRUPT TUDOMÁNYOS ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE.
10./ 1-9. RÉSZLETES TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI ÉS JOGI BIZONYÍTÁSÁT, ÉS HOZZÁ A
KONKRÉT BÛNÜGYI STB. BIZONYÍTÉKOKAT IS, LÁSD ITT: www.aquanet.fw.hu!
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E-mail: birosag@feher.hu
Fejér Megyei Bíróság
dr. Kozma Tamás bíró
3.P.20.437/2006/14.
3.P.20.689/2007/2.
Tisztelt Megyei Bíróság!
Alulírt Tejfalussy András felperes (1036 Budapest, Lajos u. 115.), a Fõvárosi Bíróság és
alperes társai ellen folyamatban lévõ fenti számú megállapítási perben a következõ kiegészítést
terjesztem elõ az alperesek (és bûnsegédeik) vonatkozásában.
Kérem a jelen perrel összefüggésben annak ítéleti megállapítását is, hogy az alperesek
bûnsegédje-e a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége és Tudomány Etikai Bizottsága a
2/2/2002(X.28.)TeB. számú, 2001. „november ...”-i hamis etikai határozatuk (1. melléklet)
meghozatalával, közzétételével és a mindmáig is érvényben tartásával.
A határozat hamisságának megállapítását a szabadalmi bejelentéseimben leírt szerinti kutatás
gyorsítási hardware- és software találmányaim MTA kutatóintézetben felhasználásának ezen etikai
határozatukban általuk letagadása alapján kérem, és az etikai határozatnak a kálisóval mûtrágyáztatás
és konyhasó-pótoltatás mérgezõ hatásait bizonyító ellenõrzõ eredeti mérés alapján.
A határozat hamisságának a megállapítását továbbá a gilisztázási csalásért való akadémiai és
egyetemi felelõsség általuk letagadása alapján kérem, a giliszták emésztési folyamatával való
humusztermeltetés mérésekkel és tankönyvi tantétellel is bizonyított lehetetlensége, valamint az etikai
bizottság által bûnsegédként fedezett szakértõk által a „gilisztahumuszra” vonatkozóan elfogadtatott
szabványban elõírt „humusztartalom”-ellenõrzõ mérés csalásra alkalmasságának (összetéveszti a
humuszt a trágyával) a nyilvánvalósága alapján.
Kérem továbbá a hamis etikai határozatukban hivatkozott etikai vizsgálat kérésemben általam
kifogásolt egyéb akadémiai kalibrálási csalások, mérték-hamisítások általuk ugyanezen etikai
határozatukban tagadásának a konkrét kalibráló mérési adatok alapján megalapozatlansága ítéleti
megállapítását is a korábban benyújtott www.aquanet.fw.hu internetes honlap dokumentumai alapján.
Valamint közérdekbõl, s a személyiségi jogaim alperesekkel szemben védése megalapozásához
azt is kérem, hogy a t. Megyei Bíróság szíveskedjék intézkedni a kálisóval kevert szabványsértõ
étkezési sók és azokkal készült élelmiszertermék üzletekben egyértelmûen megjelöltetésére.
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Ugyanis a 2. mellékletként csatolt dokumentációval is bizonyítottan, az alperes bíróságok és az
akadémiai (és belügyminiszteri és egyéb miniszteri, legfõbb ügyészségi, köztársasági elnöki stb. szintû)
csalást bûnpártoló, csalásban bûnsegédkezõ rágalmazó bûnsegédeik folyamatosan, ellenem kieszelt
hamis iratok készítésével, terjesztésével és érvényben tartásával és hamisságuk ítéleti megállapításának
az akadályozásával is, vagyis folyamatos közokirat-hamisításaik útján gátolják a nem kóser étrendû
magyar lakosokkal etetett életrövidítõ és sterilizáló hatású szabványsértõen kálisót tartalmazó és a
szabványsértõ ezen sókeverékekkel készített ugyancsak egészségkárosító termékek megjelölését.
Kérem továbbá valamennyi fent említett hamis irat ítéleti úton érvénytelennek
nyilvánítását is.
Jelen kereset kiegészítõ iratot az ügyvéd kirendelését követõen az ügyvéd elõtt kívánom
aláírással ellátni, az általa szükségesnek tartott esetleges pontosításai után.
1. melléklet: a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége és Tudomány Etikai Bizottsága
2/2/2002(X. 28.)TeB. számú, 2001. „november ...”-i hamis etikai határozata.
2. melléklet: „E-mail könyv. Tégy a gyûlölet ellen, Fogynunk kell? Mérésekbõl kiderült,
Egészségkárosodásunk mózesi oka, Magyar Holokauszt dokumentumok” Magyarország, 2007.
augusztus 10. Tejfalussy András. (Code: KiderultMozesiOkSum”)
Tisztelettel:

Tejfalussy András s.k.
felperes

ATT-iratjel: KvVM-SzaboImre090703
Melléklet: 1992.09.09-i mérés-kiértékelési jegyzõkönyv
Tárgy: hazaárulás-elhárítás
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Szabó Imre miniszter kezéhez
Fax: 06-1- 201-4190
A konyhasóval kevert kálisót mûtrágyaként engedélyezõk és a konkrét használatát szaktanácsoló
valamennyi hivatalos személy ellen azonnali nyomozás elrendelését indítványozom, mivel ki kell
deríteni, hogy személy szerint ténylegesen kik mérgezték, mérgezik tudatosan a magyar földeket.
A Dr. Illés Zoltán helyettes államtitkár által 1990. XI. 20-án a KTM részérõl jóváhagyott, Dr. Biczók
Gyula KTM talajtani osztályvezetõ, valamint személyem, mint alulírt gmk társaság vezetõje által aláírt
I-1077/90. KTM számú keretszerzõdésünk alapján elvégzett kálimûtrágyázási hatás- ellenõrzési
mérésünk alapján (kiértékelését lásd a mellékelt 1992.09.09-i jegyzõkönyvben), de számos elõzõ
mérésünk során is igazolódott, hogy a Magyarországon általánosan alkalmazott (izraeli stb. importból
származó) ún. kálimûtrágyák talajtermékenység rontó, mérgezõ hatásúak.
Erre való tekintettel, a KTM-mel kötött ezen szerzõdés KTM által megszüntetése után is folytattuk a
mérgezési ügy vizsgálatát, a Ptk. 484-487. §. alapján, megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel
keretében, amirõl rendszeresen tájékoztattam a KTM-et is, és a változó elnevezésû utódait is.
Egyre nagyobb minisztériumi csalások derülnek ki. Legújabban például az, hogy a mezõgazdasági
minisztérium, a hamisan 40%-os kálisónak nevezett, 60% kálisót + 26% konyhasót is tartalmazó izraeli
terméket, mint „természetes mûtrágyát” engedett árusítani és általánosan használni, még az
ökotermesztésben is, a „Nemzetközi Káli Társaság” és a hasonló „befolyásoló tényezõk” igényeit
korruptan kiszolgálva. Ennek csak egy valódi értelme van, az, hogy a konyhasóval is tudatosan rontják
a magyar talajok termõképességét. Miért? Hogy ily módon növelve a mezõgazdasági termelési
költséget, lehetetlenné tegyék a kálisóval + konyhasóval talajmérgezõ mezõgazdasági üzemek részére a
bankhitel-visszafizetését, különösen az aszályos években. Ugyanis a konyhasó és a kálisó is
megsokszorozza az aszályos idõjárás károsító hatását. Az emiatti csõdeljárás útján a Magyarország
felvásárlását bejelentõ Izrael sokkal olcsóbban tulajdoníthatja el hazánk területét?
Könnyen bizonyítható - nevezettek saját publikációival is -, hogy ezt a hazaárulást fõként Láng István
volt akadémiai fõtitkár és annak sleppje, többek között a jelenlegi fõtitkár, Németh Tamás tudomásával
folytatják. Részemrõl felhívtam több volt MÉM vezetõt, több agráregyetemi tanárt, sõt egy korábbi
minisztert, Dr. Dimény Imrét is. Mind azt állították nekem, hogy fogalmuk sem volt róla, egyáltalán
nem tudták, hogy konyhasó is lehet a mûtrágyaként árusított kálium sókban. Szerencsére Dr. Biczók
Gyula, akivel tovább dolgoztam a kálisóval okozott károk elhárításán, azután, hogy (Láng István
és/vagy sleppje javaslatára?) eltávolították õt a KTM-tõl, megtalálta a Magyarországi Kemizálási
Kézikönyvet (1972), melyben dokumentálva van nem csak a „40%-os kálisó” kb. 60% KCl + 26%
NaCl tartalma, de pl. a Kamex mûtrágya 19% konyhasó tartalma is!
Fentiekre tekintettel Dr. Biczók Gyula részére is kérem ugyanazzal, az I-1077/90. KTM számú
szerzõdés szerint a KTM által elfogadott mérnöknapi normával kifizetni a KTM által kirúgása óta eltelt
idõ minden munkanapjára a megbízás nélküli ügyvitelt, mint ahogy magánszemélyként (aki az alulírt
gmk végelszámolója és a Tudományos Rendõrség PJT munkatársa is), a részemre is.
Verõce, 2009. 07. 03.

Tejfalussy András dipl. mérnök (elnök, végelszámoló)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk
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Tárgy: Fwd: Magyar Gárda melletti beavatkozás pontosítás
TISZTELT BÍRÓSÁG!
A Fõvárosi Fõügyészség felperes és a felperes melletti beavatkozó MAZSIHISZ Magyar Zsidó
Hitközségek Szövetsége) által a Magyar Gárda Hagyományõrzõ alperes ellen, és Kulturális Egyesület
társadalmi szervezet megszüntetésére indított, 24.P.26453/07/28. ügyszám alatt folyamatban
lévõ perben, alulírt Tejfalussy András beavatkozó bûnügyi eljárás elrendelését kérem a MAZSIHISZ és
a vele egy követ fújó ügyészség ellen az alábbi ellenkereset pontosítás alapján:
A felperes és felperesi beavatkozó(k) elleni ellenkérelem további pontosítása. Az újabb bizonyíték
becsatolása alapján kérem, hogy amennyiben az abban szereplõ 80.000-es zsidó áldozat szám igaz, s
nem a MAZSIHISZ által hangoztatott 600.000-es, akkor a MAZSIHISZ által ezen közérdekû hamis
adatok meghamisítva terjesztésével folytatott etnikai uszítás miatt, a bíróság köteles kell legyen
feloszlatni a MAZSIHISZ-t, s ezúton megszüntetni ezen alperesi beavatkozó perképességét.
Mivel ez elõzményét kell képezze a 24.P.26453/07/28 pernek, kérem azt a büntetõeljárás jogerõs
ítélettel lezárulásáig felfüggesztve tartani. Kérem a tárgyalás(ok) távollétem esetén is megtartását, és a
tárgyalási iratok szíves megküldését. Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök (beavatkozó)

7 pontban, amit
MINDIG AKARNI KELL
1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetôket
2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot
3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt
4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát
biztosító) optimalizált termelést és fogyasztást
5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak megfelelô
munkadíjat, nyugdíjat és teljes körû,
lehetõ legnagyobb egészségbiztonságot
6. Teljes körû nyílt tájékoztatást a problémák minden
lényleges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
mindenben elõsegítõ jól érthetõ helyzetelemzésekkel
7.

Szerettetel teljes, valódi emberséget és barátságot.
www.aquanet.fw.hu
Code: 7pont-090816

AJÁNLÁS
A 7 főszempont szerinti együttműködési lehetőség keretében szeretettel és
tisztelettel figyelmébe ajánlom a Magyar Nemzet létérdekei, Országunk fizikai
és szellemi értékei védelmére bátor hazaszeretettel vállalkozó Magyar Gárda*
valamennyi Tagjának és Önzetlen Pártfogójának, a velünk sorsközösséget
vállaló minden Honfitársamnak az itt, továbbá a www.ujvizforras.fw.hu és
www.aquanet.fw.hu, valamint a Google: aquanet_hungary honlapjainkon
dokumentált, véleményem szerint nemzetvédelmi jelentõségû étkezési
apartheid problémát és a kivédésére szolgáló helyes létvédõ technikát.

Verõce, 2009. július 7.
Tejfalussy András

* Javaslatként, a létében támadott Magyar Gárda mûködése folyamatosságának a
biztosítására: A Magyar Gárda Hagyományõrzõ Egyesület tagsága célszerûen
létrehozhatna egy Magyar Gárda Hagyományõrzõ Polgári Jogi Társaságot (PJT-t) is.
Jelenleg ugyan egyik PJT-t sem engedik hivatalosan bejegyeztetni (korábban cégként is
bejegyeztethetõ volt), de a PJT szervezésekkel is foglalkozhat. A PJT-k pénzügyi
gazdálkodása szempontjából irányadó, hogy amennyiben a szervezés mellett
gazdálkodik is, akkor a vásárlásai után nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t, és ha a
bevételei terhére pénzt fizet ki valakinek, azután a pénzt felvevõ, mint magánszemély
adózik.

3. MELLÉKLET:

Kód: NaCl-KCl-csalast-Solyom-feljelent-090523
DR. SÓLYOM LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖT FELSZÓLÍTÁS
FELJELENTÉSTÉTELRE
A környezetvédelmi, a mezõgazdasági, a gazdasági és a kereskedelmi miniszterek 20%-nál több
konyhasót tartalmazó mérgezõ kálisót, mûtrágyaként és sóként árultatnak. A korábbi, I-1077/90. KTM.
számú szerzõdésünk alapján, a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítóként, ezúton felszólítom Dr. Sólyom
László köztársasági elnököt, hogy azonnal indíttassák meg a büntetõpereket ezen mózesi eredetû,
termõföld besózási (tiltott biológiai-vegyi fegyver alkalmazási) programjuk megszervezõi, végrehajtói
és igazságügyi stb. fedezõi ellen! Egyúttal megbízás nélküli ügyvivõi haszonrészesedési igényt jelentek
be a fenti mérgezõ kálisóhasználat betiltásával elért országos kárelmaradáson alapuló adóbevételi
többleteredmény pénzben kifejezett minden egyes évi értéke átlaga 1%-ára, részemre, ill. leendõ
jogutódaim részére évenkénti kifizetésére, kárelmaradás=haszon alapon, legalább a következõ 50 év
idõtartalmára, mivel a konyhasóval kevert kálisóval folytatott kemizálás kezdete, vagyis kb. 1960 óta, a
hazai kormányszervek által országosan elszikesített termõtalajok visszajavulása is csak kb. ennyi idõ
alatt érhetõ el. A fenti eredmény-részesedésembõl majd én fogom érdemük szerint jutalmazni a
társaságainknál a kárelhárítási munkában velem dolgozókat.
(Másolatot kaptak: Prof. Dr. Nagy Bálint, volt MÉM Növényvédelmi- és Agrokémiai fõosztályvezetõ,
Dr. Illés Zoltán, volt KTM helyettes államtitkár, és Dr. Biczók Gyula, volt KTM fõosztályvezetõ, néhai
Dr. Kovács Pál, volt Országgyûlési Szociális és Egészségügyi bizottsági titkár majd egészségügyi
miniszter családja, és Dr. Torgyán József, volt kisgazdapárti mezõgazdasági miniszter. Nekik külön
köszönettel is tartozom azért, mert a hivatali mûködésük idején segítséget adtak az általam feltalált, a
növények környezeti-stressz-toleranciája közvetlen mérésén alapuló GTS-ANTIRANDOM softwareeim alkalmazására, miután ezzel vettük észre, az Agroanalízis Tudományos Társaságom mérései
alapján, hogy a káliumos sókkal talajmûtrágyázás szignifikánsan növénymérgezõ és fogyasztómérgezõ,
azaz életrövidítõ, ivartalanító vegyi fegyver.)
Verõce, 2009. 05. 23.
Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló, méréstani szakértõ (1-410415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK végelszámoló
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.
Tel./fax: 06-1-250-6064, 06-27-380-665, www.aquanet.fw.hu
Email: tejfalussy.andras@gmail.com, mobil: 05202180408

