
TÚLÉLÉSI 
STRATÉGIA
Vegetáriánusok figyelmébe: USA-ban történt kísérlet során, 

20 év alatt ötezerből ötezren (!) pusztultak bele a konyhasóval 
való sózás elhagyásába! Méréskalibrálási csalásokon alapul a 
konyhasóval sózásról lebeszélés is, s a több kálium gyorsabb 

bejuttatására rábeszélés is. Erősen máj- és vesemérgező 
például a “Gerzson léböjtkúra”! 
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Verőce, 2009. 08. 27.

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

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

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

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

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

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

3./  A különböző strasszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig 
tart,  törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

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

8./ Romlik a keringés. (168)

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



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

11./ A bőr és a  nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)

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 kialakuló főbb tünetek:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

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

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

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is 
okozza („pszeudohermafroditizmus”):

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

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

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást 
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)



Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben 
ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani 
optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz 
arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét 
nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium 
és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a 
szívműködés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi 
dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a 
„mellekvesekerges” szót kell beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.)

Kód: VargaP-jegyzetbol-090321sum
(RozgicsKovácsNaKcsalas090316 kódú irathoz mellékelt szöveg, kiegészítésekkel)

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

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: 

http://www.aquanet.fw.hu/


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 
6,75-33,75 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  megszünése  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 vér-plazmában 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=hasnyálmirigy-
gyulladás,  peritonitis=hashártyagyulladás,  ileus=bélelzáródás,  trauma=  sérülés,  lelki 
megrázkódtatás, atonia=pegyhüdtség, shock= hirtelen beköüvetkezõ kerin 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  koncentrálólépességének  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 álal 
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 ideg-izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív kitágulása 
és  ritmuszavara,  valam  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 (lugosító) 
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! 

*
Kód: RozgicsKovácsNaKcsalas090316
Nyílt levél Rozgics Máriához, a Magyar Világ lap fõszerkesztõjéhez: 
ÁTPROGRAMOZTÁK ÉTKEZÉSI BIOLÓGIAI NÉPIRTÁS SZERVEZÉSÉRE A MAGYAR 
VILÁG LAPOT IS?

Dr.  Boksay Zoltán -  Dr.  Csákvári  Béla  -  Dr.  Kónya Józsefné:  KÉMIA III.  OSZTÁLY címû 
könyve (Tankönyvkiadó, Budapest,  1991.)  szerint:  „a desztillálással  tiszta,  lágy víz nyerhetõ, 
ezzel  szemben  a  kemény  víz  nem  alkalmas  sem  fogyasztásra,  sem  fõzésre...”  (158.  oldal), 
továbbá:  „Az  ember  naponta  kb.  12  g  NaCl-ot  ürít  ki  szervezetébõl,  s  mivel  ennyi  sót  a 
táplálékok nem tartalmaznak,  az ételek sózásával  kell  a  pótlásról  gondoskodni.  Különösen a 
növényi  táplálkozás  esetében  fontos,  hogy  elegendõ  mennyiségû  só  jusson  a  szervezetbe, 
tekintve,  hogy  a  növények  alig  tartalmaznak  NaCl-ot.  (Pl.  a  szarvasmarhák  etetéséhez  is 
rendszeresen használnak vasoxiddal kevert sót, az ún. marhasót.) Az orvosi gyakorlatban a NaCl 
0,9%-os oldatát, az ún. fiziológiás konyhasóoldatot használják vérveszteség pótlására, kiszáradás 
ellen. Infúzió formájában közvetlenül a vérbe jutatják az oldatot. ...” (150. oldal).

Miután a szokásos (Ringer) fiziológiás konyhasó oldatban harmincszor kevesebb a kálium, mint 
a  nátrium,  és  ugyanilyen,  ez  az  valódi  optimális  arányuk  az  élõ  vérben  és  a  magzat  által 
kortyolgatott magzatvízben is), ha Kovács József a Magyar Világ lapban a literenként 5 gramm 
vagy még több káliumot tartalmazó zöldséglevek sózás nélkül literszámra ivását javasolja, és a 
napi NaCl-pótlás 2-3 grammra korlátozását, és lebeszél a desztillált tiszta víz ivásáról, részérõl 
ez tudatos elõidézése az õ különleges módszereivel gyógyítani ígért betegségek keletkezésének!? 

Ezenkívül,  a Medicina Könyvkiadó által  1976-ban kiadott tudományos szakkönyv szerint,  az 
ezért Nobel díjat (1950) kapott kutatók állat- és emberkísérletei, mérései is azt mutatták ki, hogy 
mind a káliumot túladagoló, mind a konyhasót hiányosan pótló étkezés rák- stb. betegségeket 
okoz, életrövidítõ, ivartalanító (=népirtó) hatású. Lásd: Technika a biológiában, 8, A biológia 
aktuális problémái, Dr. Szabó Dezsõ: A mellékvesekéreg biológiája (133-177. oldal). 



Ezért  is,  a  Kálium  Retard  káliumhiány  elleni  tabletta  megengedett  szokásos  adagja  0,5-1 
gramm/8óra/fõ, s ha az orvos mégis egy napon belül egynél többször veteti be ezeket, akkor elõ 
kell  írnia  a  vérszérum-káliumszint-  és  EKG  ellenõrzést  a  fokozott  káliummérgezési  veszély 
miatt, lásd a tablettához tartozó figyelmeztetést bármelyik (?) gyógyszertári számítógépben.  

Számos további tudományos mérés is bizonyítja azt az étkezési biológiai népirtást, amelyet a 
nátrium és  kálium pótlási  optimum értékek  (határértékek)  tudatos  meghamisítására  alapozva 
szerveznek a Magyar Tudományos Akadémiai elnöksége, egyetemi vezetõk, s egyes keresztény 
kurzusok (!) bûnsegédkezõ közremûködésével is, pl.  lásd Orvosi Havilap (1999/március, VII. 
évf. 3. szám), ahol dr. Rigó János akadémikus (a katolikus Mária Rádió Magyarország is õt 
foglalkoztatta egészségügyi tanácsadóként!) az élõ vér 30 : 1 nátrium-kálium aránya helyett a 
hullákbeli 1 : 1 nátrium-kálium arányt írja elõ étkezési sópótlási optimumként, és ehhez a Béres 
Rt. boltjaiból vásárolható ilyen összetételû, méregdrága étkezési sókeveréket (Vivega) ajánlanak.

KIDERÜLT
Az 1981-ben alakult Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 
Ellenõrzõ  Központja  kiderítette  az  (általam  feltalált)  „OK-OKOZAT  KALIBRÁLÁSI 
ANTIRANDOM  MÉRÉSTAN”  alkalmazásával,  s  a  nemzetközi  mûtrágya-felhasználási 
statisztikák hivatalos adataiból, hogy Kína és számos iszlám ország a saját részére termesztett 
élelmiszer-növények termõtalajait nagy mennyiségû nitrogén- és foszfor-mûtrágyával kezeli, de 
a kálium- vegyületekkel mûtrágyázásuk elhanyagolható mértékû. A más országok, más népek, pl. 
a  magyarok  étkezéséhez  termesztett  élelmiszer  növényeknél  viszont  a  kálium-vegyületek 
mérgezõ dózisaival mûtrágyáznak. Sõt hazánkban nem csak élelmiszer-tartósításra használnak 
káliumvegyületeket,  hanem  a  konyhasó  „sós  ízének”  pótlására  is,  s  ehhez  az  ok-okozat 
kalibrálások durva meghamisítása útján elhitetik a konyhasó jó, fiziológiás dózisát „mérgezõen 
soknak”. 

A sok  változatban  használható  mérõtér-létesítményi-terveim  és  az  azokat  bemutató  lényegi 
modellek és a mérési-  és kiértékelési  bázis-software-im leírásai  megtekinthetõk az interneten 
szereplõ nemzetközi  szabadalmaimban. Az 1970-es nemzetközi szabadalmamban leírt  „GTS” 
(Gradiens Térképezési Sorozat”) mérõtér-létesítményi-terv és mérési- és kiértékelési software, s 
a  további  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  „Antirandom”  mérõtér-létesítményi  tervek  és 
mérési- és kiértékelési software-k szerint végzett több tényezõs ok-okozat kalibráló méréseink 
eredményei egyértelmûen kimutatták, hogy a kálium vegyületeivel talaj-mûtrágyázás mérgezi a 
talajvizet  és  a  növényeket,  s  ezúton  kb.  250%-osra  növeli  a  növénytermesztési  önköltséget, 
eladósítja a termesztõket, akik emiatt elveszthetik a termõföld tulajdonukat, ingatlanaikat is. A 
hazai talajokban 1-6% a nem mérgezõ formában lévõ természetes kálium, vagyis ha pl.  2%, 
akkor egy 1000 négyzetméteres kert 5 méteres termõrétege kb. 150.000 kg-ot tartalmaz belõle, s 
ez a növények számára optimális mennyiséget, ami csak 90 mg/kg, több száz évig is pótolni 
tudja. A kálium könnyen oldódó vegyületeivel mûtrágyázás kb. 250 mg/kg-ra, mérgezõre növeli 
a  talaj  oldatban  lévõ  káliumtartalmát.  Ez  több  száz  százalékkal  növeli  a  növények 
káliumtartalmát,  s  ezúton  az  állatok  és  emberek  egészségét  is  végzetesen  károsítja,  pl.  több 
egymást  követõ  nemzedéküknél  alkalmazva,  fokozódó  meddõséget,  vagyis  fajkipusztulást  is 
okoz! 



Áramvezetõ sóoldat, ún. „vérelektrolit” veszi körül az emberi sejteket. Ha a vérelektrolitban a 
kálium az evett és ivott ételtõl, italtól túl sok (antifiziológiás mennyiségû) lesz, meghibásodik a 
sejtmembránban  a  „nátrium-kálium  pumpa”,  vagyis  a  sejtmûködés.  Ha  ez  sokáig  tart, 
tönkremennek a sejtek és szervek, az illetõ egyre betegebb lesz, s elpusztul. A vérelektrolit a 99% 
víz, 0,9% konyhasó (NaCl), 0,03% kálisó (KCl) arány esetén optimális, ez az ún. „fiziológiás” 
arány.  Az  õskorban,  az  elsõ  sejtek  idején,  s  ma  is  ilyen  a  nátrium  és  kálium  aránya  az 
óceánokban. Az emberi magzat által kortyolgatott magzatvízben is ilyen, s a víz- és sópótlási 
célra alkalmas orvosi infúziós (Ringer-) oldatban is. Az állati, emberi szervezet automatikusan 
törekszik a fenntartására, vagy eltérése esetén a minél elõbbi helyreállítására. A fentiekbõl is, de 
nagyszámú állaton és emberen végzett klinikai mérésekbõl is következik, hogy pusztító hatása 
van  a  fiziológiástól  hosszú  ideig  eltérõ  sópótlásnak,  különösen  a  hiányos  nátriumpótlásnak 
és/vagy kálium-túladagolásnak.

A hiányos konyhasó-pótlástól besûrûsödik a vér, ettõl romlik a keringés és emiatt lassanként 
tönkremegy a vese és minden más szerv is.  A kálium-túladagolás elsõsorban szív-,  vese-  és 
idegrendszer károsító. „A belgyógyászat Alapvonalai 2.” (Prof. Dr. Magyar I. - Prof. dr. Petrányi 
Gy., Medicina Orvosi Könyvkiadó Budapest, 1967.) egyetemi tankönyv szerint egy egészséges 
felnõtt veséi többlet-kálium-eltávolítási sebessége kisebb, mint 2,2 - 3,6 gramm/nap, s azt is írja, 
hogy ha a szájon át bejutó kálium az ételbõl és italból ennél gyorsabban jut be a vérbe, akkor 
kálium-túladagolási  mérgezésre,  hiperkalémiára  jellemzõ  torzulásokat,  szívmûködés  romlást 
mutat az EKG-diagram!

A napokban egy statisztikus elõadta, hogy ha a jelenlegi 10 millió magyar ilyen ütemben fogyna 
tovább, akkor 200 év múlva már csak 670 ezer utóda lenne. Az étkezési kálium-túladagolással és 
az  étkezési  konyhasó-pótlás  csökkentéssel  betegítés,  meddõvé-tétel  elkezdése  óta,  vagyis  a 
legutóbbi 30 év során, 1 millióval kevesebb magyar született, mint amennyi meghalt. Mivel nem 
csak kevesebb, de egyre meddõbb is lesz a magyar lakosság, ezúton 200 évnél sokkal rövidebb 
idõ alatt is kipusztíthatók a magyarok. Ki a felelõs? Mindenki, aki segít eltitkolni és folytatni ezt 
a népirtást!

A klórozásnak ellenálló vírusokkal (pl. a sokasodó falusi szennycsatornák útján) folyamatosan 
fertõzött,  elszennyezett vezetékes ivóvízzel és az antifiziológiás konyhasó- és káliumtartalmú 
élelmiszerekkel elõidézett betegségek ellen csak a Mózes II. 23. 25-26.-ban szereplõ „biztonsági 
ivóvízzel”  és  „biztonsági  kenyérrel”  lehet  eredményesen  védekezni.  Ezeket  a  zsidó 
törvénykönyv (Talmud) ismerteti: az egészségvédõ, gyógyító „biztonsági ivóvíz” a tiszta esõvíz 
(=frakcionálva  desztillált  víz),  a  „biztonsági  kenyér”  pedig  a  tiszta  konyhasóval  erõsebben 
(fiziológiásan) sózott kenyér (biotészta). A szükséges magyar egészségvédelem megvalósítható a 
MAZDAZNAN alapján Dr. O. Z. A. Hannish által leírt orvosi desztilláltvíz-kúra, s a konyhasó és 
a kálium fiziológiásan pótlását biztosító „Vér-Elektrolit Optimum Program” (VEOP) együttes 
alkalmazásával.  Ezek,  s  egy  általunk  kifejlesztett  otthoni  hõenergia-visszanyerõ  ivóvíz-
desztillálási  gyakorlati  megoldás  is  megtekinthetõk  az   „www.aquanet.fw.hu”  internetes 
honlapunkon! 



Mindenkitõl  kérem  e  leírás  szerinti  közérdekû  adatok  lehetõ  legszélesebb  körben 
közzétételét, elterjesztését! 

All Software Rights Reserved! (Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás)

Verõce, 2007. április 07.

Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, méréstani szakértõ 
2621 Verõce, Lugosi u. 71. (ujvizforras@freemail.hu)

*
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 1988-1991-es 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.  6 Ft/liter  költségû  az  otthoni  vízlepárlás  egy  földgázzal  fûtött,  s  a 
párologtatási hõt többször újrahasznosító, könnyen kezelhetõ DVÍZBOILER kislétesítménnyel 
/licenc/.  Napi  20 liter  desztillált  ivóvíz  +  200 liter  (hõvel  lágyított)  háztartási  melegvíz 
készíthetõ vele  + lakást  fût.  Ön is  építhet  velünk kötött   licencszerzõdés keretében ilyen 
desztillálót.  Észrevehetõ az étkezési sóba kevert  mérges kálisó, s ha az ivóvíz nem tiszta. A 
boltok pár ezer forintért adnak erre alkalmas mûszereket!  

Budapest, 2006. 06. 06.                  Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök, méréstani szakértõ





TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!
 
JÓ  LENNE,  HA  A  MAGYAR  GAZDÁK  MEGTEKINTENÉK  AZ  ALÁBBIAKRA 
VONATKOZÓ  BIZONYÍTÉKOKAT,  MIELŐTT  BÁRMIT  IS  ELHISZNEK  A 
TALAJLABOROK ADATAI ALAPJÁN KAPOTT TRÁGYÁZÁSI TANÁCSOKBÓL!
 
A TUDOMÁNYOS  MÉRÉSTANI  TALÁLMÁNYAIMON  ALAPULÓ,  NEMZETKÖZILEG 
SZABADALMAZTATOTT  SOKVÁLTOZÓS  ANTIRANDOM  HATÁSVIZSGÁLATI 
MÉRÉSEK LELEPLEZTÉK, HOGY A KÁLIUM MŰTRÁGYÁK MINDENHOL KÁROSAK 
A TERMŐFÖLDEKEN.  KÍNA ÉS  AZ  ISZLÁM  ORSZÁGOK  NEM  ALKALMAZZÁK  A 
KÁLIUMMŰTRÁGYÁKAT. NÁLUK, SOK ÉVES ORSZÁGOS ÁTLAGBAN AZ ÁLTALUK 
FELHASZNÁLT  NITROGÉN HATÓANYAG MENNYISÉGE KB. 20-SZOR TÖBB, MINT A 
KÁLIUM  HATÓANYAGÉ!   HAZÁNKBAN  A SZAKTANÁCSADÓK  A TALAJMINTÁK 
MÉRÉSI ADATAIT HAMIS OPTIMUM ELŐÍRÁSOKHOZ HASONLÍTJÁK, S A TALAJOK 
VÍZOLDOTT  KÁLIUMTARTALMÁT  ÍGY TÜNTETIK  FEL TÚL KEVÉSNEK.  EMIATT 
HAMISAK  A  HAZAI  SZAKTANÁCSOK.  A  TALAJOK  KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL 
LECSÖKKENTI  A  NÖVÉNYEK  ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉT  SZINTE  VALAMENNYI 
KÁROSÍTÓ STRESSZ-HATÁS VONATKOZÁSÁBAN,. LÁSD: WWW.AQUANET.FW.HU.
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TARTALOMJEGYZÉK

I.  Beköszöntő
II. A konyhasó-hiányos ételekkel és a nem desztillált ivóvízzel 83 féle betegség 
okozható? 

1. Ószövetség és a Zsidó Törvénykönyv (Talmud) tanításai a tiszta konyhasóról és az tiszta 
     ivóvízről (és az ellenkezőjükről).

2. Ételfegyver No.1? A konyhasó hiányos étel is és a nem desztillált ivóvíz is  biológiai fegyver.  

3. Ószövetség hamisítás „talmudi” alapon:  „Izrael országa esővizet iszik, az egész  világ pedig  
     a maradékot...” (Talmud. Taanith. 10 a. lap.) A héber nyelvű Biblia szövege szerint (Ézsaiás 
     30,24), a szántást végző állatok mindig kapjanak „(konyha)sóval ízesített” ételt. Ebből „tiszta
     (konyhasó mentes) étel” lett egyes Károli Biblia kiadásokban és egyes angol és amerikai 
     angolnyelvű Bibliákban. (Tudni kell, hogy a kiizzadt konyhasó nem pótlása halálos is lehet!)

4. Mitől pusztult ki 600.000 magyar 1980 óta?    Titkolták a három fő veszélyforrást, a konyhasó-
     hiányos és kálium-túladagoló ételek és a nem desztillált ivóvíz betegség okozó hatásait.

5. Kik azok, akik az étkezési apartheid felelősei?    Közérdekű bejelentés a Strasbourgi 
     Nemzetközi Bírósághoz /is/.

III. Védekezés az „ételfegyverek” ellen

1. Egészség = megfelelő sejtkörnyezet. A sejtek létét meghatározó tényezők biológiai 
     fontossági (nélkülözhetetlenségi) sorrendje.
 
2. Mennyi konyhasót egyék egy egészséges felnőtt?    Mennyi a „túl kevés” és mennyi a 
     „túl sok”?     A konyhasó hiányos táplálkozás miatti megbetegedések.

3. Mennyi káliumot ehet egy egészséges felnőtt?    Mennyi a „túl kevés” és mennyi a 
     „túl sok”?    A kálium túladagoló táplálkozás miatti megbetegedések.

4. Orvosi DesztilláltVíz Kúra Dr. O.Z.A. Hanishtól. Mely betegségek ellen hatásos? 
     Az orvosi desztilláltvíz-kúra menetének és gyógyhatásainak a leírása. 

5. Mindig lehet tiszta ivóvize!    Új, tudományos ivóvíz tisztítás otthon. A többszörös energia 
     újra hasznosításon alapuló háztartási ivóvíz desztilláló létesítményünk (licenc) ajánlása. 

6. Új Tudományos Fogyókúra, a „Vér- Elektrolit Optimum Program” alapján. „Én is ezúton 
     tudtam lefogyni 1 hét alatt 7 kg-ot”.

7. Egy Jóérzésű Vegetáriánus Ember kiáltványa az állatok életének megmentésére.
     Kiegészítve az egészséges vegetáriánus étkezéshez szükséges konyhasó pótlásra és
     kálium túlevés korlátozásra vonatkozó tanácsainkkal, a „Vér Elektrolit Optimum Program”
     alapján. 

IV. Kiegészítő információ 

Kód: VEOP tartalom



I.

Beköszöntő

Kedves Olvasó!

    Reméljük, hogy a jelen anyagban bemutatott  tudományos kutatási  
eredményeink kellően segítenek Önöknek észrevenni  azt,  hogy hazánk 
„átlagpolgárai”  egészségi  állapotának  (ide  értve  a  szaporodó 
képességet is) az utóbbi 40 év során tapasztalt egyre fokozódó romlása 
elsősorban  a  konyhasó  (nátrium)  hiányos,  de  kálium  túladagoló 
étkezésre rábeszélés, valamint a szennyezett ivóvíz miatt következett be, s  
hogy csalás és szélhámosság,  hogy mindenféle  drága gyógyszerekkel,  
vitaminokkal,  meg  „ezotérikus  tanokkal”  és  áltisztított  vizekkel  
„gyógyítják” a konyhasó hiány,  kálium túladagolás és  nem tiszta  víz  
ivás miatt megbetegedetteket, a betegségüket kiváltó fenti okok azonnali  
megszüntetése helyett.  Be kell  látnunk,  hogy a Magyar Állam szervei  
érdekeltek  a  befizetett  nyugdíjárulékok  megkaparintásában,  az  
átlagpolgár  nyugdíjasok  létszámának  életrövidítéssel  csökkentésében!  
Emiatt,  véleményünk  szerint,  jelenleg  az  a  lehető  legeredményesebb,  
legjobb, ha mindenki saját maga személyesen megpróbál gondoskodni  
önmaga  és  családja  egészségesen  maradásáról,  „túléléséről”.  Az  
általunk  feltárt  „ételfegyver”  alkalmazásnak  és  elhárítási  
lehetőségeinek  az  ismeretében  viszonylag  könnyebb  védekezni  a  
kipusztításra  (a  legprimitívebb  módokon)  törekvő  erők  ellen.  Ehhez 
azonban kevés csak szemlélődni, mindenkinek a lehető leghamarabb be 
kell rendezkednie az általunk javasolt portaszintű önvédelemre! 

Budapesten, 2004. 03. 12.

Tisztelettel:

Tejfalussy András
és munkatársai

VEOP beköszöntő



II.

A konyhasó-hiányos ételekkel és a nem desztillált 
ivóvízzel 83 féle betegség okozható?

ÓKORBÓL RÁNK MARADT KÉT 
TANÍTÁS A KONYHASÓRÓL

MEG AZ IVÓVÍZRŐL

Ószövetségi Biblia
A barmok és  a  szamarak,  amelyek a földet 
szántják, (konyhasóval) sózott abrakon élnek 
(Ézsaiás próféta 30:24.). 

Talmud
Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig 
azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a 
„betegség” szó ugyanis ezt a számot adja. De 
elűzi  mindezt  egy  (konyha)sós-kenyér és  rá 
egy korsó (desztillált) víz. (83 b. lap, ugyanez 
áll a Baba m. 107 b. alatt is.) 

ételfegyver-tanok



ÉTELFEGYVER No.1?
Mellékes vagy sem, hogy mennyi konyhasót 
és kálisót eszünk, és hogy iszunk-e elegendő 
teljesen  tiszta  (desztillált)  vizet?  NEM !!! 
Nagyszámú  klinikai  mérés  szerint  is  a 
konyhasó hiányos vagy a kálium dús étkezés 
okoz számos betegséget. De pl. az ókori zsidó 
bölcsek (a Talmud) szerint is számos (83 féle) 
betegség  okozható  a  túl  kevés  konyhasót 
pótló  étkezéssel  és  túl  kevés  desztilláltvíz 
ivással,  s  ezek  a  betegségek  csak  fokozott 
konyhasó pótlással (pl. sóskenyér evéssel) és 
nagyobb mennyiségű  desztillált víz ivásával 
orvosolhatók.
A  ki elhallgatja ezt, vagy ellenkezőjét állítja,   
az népirtó! Ha ellenőrzöl egy kiadványt ebből 
a  szempontból,  magad  is  rájöhetsz,  miért 
írták!
A   konyhasóevés csökkentés és a desztilláltvíz   
ivás akadályozás az Ókorból  ismert „lassan 
ölő” vegyi-, biológiai fegyverek. A „népirtási 
feladatról” lásd Mózes V. könyve 7: 2 és 22? 

ételfegyver No1



ÓSZÖVETSÉG HAMISÍTÁS „TALMUDI” 
ALAPON?!

Izrael országa esővizet (desztillált vizet) iszik, az egész 
világ  pedig  a  maradékot.  Izrael  országa  (a  zsidó 
lakosság)  iszik  először,  és  azután  az  egész  világ, 
hasonlókép egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az 
élvezhető  részt  kiválasztja,  a  hasznavehetetlent  meg 
otthagyja. (TALMUD. Taanith 10 a. lap.) 
A barmok és a szamarak, amelyek a földet szántják, 
(konyhasóval)  SÓZOTT  abrakon  élnek.  (Ézsaiás 
próféta 30:24., A HÉBER NYELVŰ BIBLIÁBAN.)
A barmok és a szamarak, amelyek a földet 
szántják,  TISZTA  abrakon  élnek.  (Ézsaiás 
próféta  30:24.,  EGYES  MAGYAR  ÉS 
ANGOL NYELVŰ BIBLIÁKBAN.)
És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened a népeket te 
előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a 
mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened! (MÓZES 
V.,7:22.) 
A  Talmud  értelmében,  a  desztilláltvíz  nélküli  és 
konyhasó  hiányos  táplálkozás  igen  sok  (83  féle) 
betegséget okoz, azaz kipusztító hatású!

Ételfegyverhez Biblia



MITŐL PUSZTULT KI 600.000 MAGYAR 1980 ÓTA?
T  itkolták a három fő veszélyforrást:  
A legtöbb ember rengeteg mindentől fél. Félti az egészségét, retteg, de eközben még csak nem is 
gondol arra, hogy az a három élelem alapanyag károsítja,ami mindenben benne van, s mindig is 
benne volt, csakhogy másként.

E három anyag: a VÍZ (H2O), a KONYHASÓ (NaCl) és a KÁLISÓ (KCl), ill. utóbbiak elemei 
(Na,K,Cl). Létfontosságú elemek, az élet keletkezésénél is ott voltak. Az ősócánban is olyan volt 
az arányuk a sejtek körül, mint ma az emberben. De a hatásuk pusztító lesz, ha rovarirtószer és 
egyéb  irtószerek  szennyezik  a  vizet*,  s  ezúton  a  sejtek  körüli  teret,  s  akkor  is,  ha  a 
nátrium:kálium arány eltorzul, mert ilyenkor a sejtek falában is hibás a nátrium:kálium arány, 
tehát a sejt is elromlik, egy bizonyos idő múlva.

T  udták a helyes víz- és sópótlást:  
A korábbi gyakorlat volt jó, úgy védték ki az ivóvízszennyezőket az ókorban is,hogy a tiszta 
esővíz,  a  desztillált  víz  szolgált  -lehetőleg-  ivóvízként.  Pl.  a   Zsidó  Törvénykönyv is  előír 
esővízivást (lásd: Talmud. Taanith. 10 a. lap.)*.Jó volt a napi 15-25 gramm NaCl-fogyasztás is. 
Nyilván a legjobb volt, ha ma is ez van előírva az erőseknek, sportolóknak. Legyengülteknek is, 
akik vérelektrolit-pótló infúzióban (Ringer-oldat) kapják, 2 liter desztillált vízben* feloldva. Ez 
18 gramm konyhasót juttat be szervezetükbe naponta, de csak 0,6 gramm kálisót,nem szabad 
többet, elrontaná a szívműködést (a Fekete Angyalként elhíresült ápolónő is azzal gyilkolta le a 
betegeket, hogy megnövelte az infúzió káliumtartalmát).

K  inek higgyünk, s kinek ne?  
Nem szabad  hinni  az  olyanoknak,  akik  azt  híresztelik,  hogy  "káros  az  egészségre  a  tiszta, 
desztillált  víz,  mivel  vízmérgezést*  okozhat”,  vagy  azt,  hogy  "a  konyhasó  fenti  adagjai 
mérgezték a magyarokat", vagy hogy "jóval több kálium kell az élelmiszerekbe, hogy a kálium 
ne  foggyon  ki  a  szervezetből",  mert  ezek  hazudnak!  *A  konyhasó  evésről  lebeszélés 
következtében a konyhasó esetleg kifogyhat és hiányozhat erős izzadás után az emberből, ez nem 
„vízmérgezés”, aminek hazudják, hanem konyhasó pótlási hiba!
A rovarirtók és más mérgek ellen csak a desztillált víz véd. A természet is ezt a víz- tisztítást 
valósította meg, ezúton hozott létre édesvizet a tengervízből. Őrizzük meg a vérünk (tengervíztől 
„örökölt”) természetes Víz: Na: K: Cl arányait!

M  i szükséges az egyén /kisközösség/ létvédelméhez?  
Jó levegő, napfény, mozgás. Biztosítania kell a biztonságos méregmentes természetes élelmiszert 
és  ivóvizet*.  Utóbbiakhoz  legyen  robbanásmentes  vízdesztillálója,  legyen   kellően  pontos 
tápanyagtáblázata az élelmei kálium- és nátrium tartalma ismeretéhez; 99:0,4:0,02:0,6 arányban - 
az infúziós vérelektrolit-pótlási  optimum szerint,  de étkezés  útján  pótolja  mindig a  vizet,  a 
nátriumot, a káliumot és a klórt. A káliummal mérgezés elkerüléséhez UV-lámpa is kell, hogy 
észrevehesse, ha mérgező kálisó van a bolti sóban!

Budapest, 2003. október 31.
ALL RIGHTS RESERVED!

Tejfalussy András kutatómérnök

*Rák ellen lásd az Orvosi Desztilláltvíz-kúrát: www.aqwuanet.fw.hu
Iratkód: mitőlfél.!k4 



SZÍVMÉRGEZŐ KÁLISÓVAL „ÍZESÍTTETIK” AZ ÉTELT”,

A 40 % KÁLISÓ TARTALMÚ „VIVEGA”, MINT „TALÁLMÁNY”?!
Tapasztalatok a VIVEGA fűszeres só kellemetlen mellékhatásairól

Egy túlélő „élménybeszámolója  ”  :
„A rádióban hallottam a VIVEGÁRÓL, és az internetről letöltöttem az
erről szóló anyagot. A rádióban elhangzott riportban a feltaláló 
gyógyszerészhölgy azt javasolta, hogy kávé helyett is iható és élénkítő
hatása ragyogó.
Ezután beszereztem, a nem túl olcsó mérget. A gyógyszerészhölgy 
javaslatára, kávé helyett egy élénkítő italt kevertem magamnak.
Az íze hasonlított egy műleveséhez amiben, mondjuk Vegeta van.
Nagyon megszerettem, és egy nap megittam belőle egy-két pohárral.
Ezután volt olyan, hogy egy nap megittam három pohárral, s mivel
vegetáriánus étrendet tartok, ezért nem tudtam mitől vagyok rosszul.
A három pohártól iszonyú szívtáji nyomást, és fájdalmat éreztem,
annyira rosszul voltam, hogy nejemnek azt mondtam, ha ez így megy, 
nem érem meg a holnapot.
Túléltem, reggel már jól voltam, csak vizelni nem tudtam, majd
csak délutánra sikerült vizelnem, rengeteg víz elfogyasztása után.
Szeretném, ha az általam tapasztalt dolgokról az ezzel foglalkozó
szervek, és a lakosság is értesülne, és felülvizsgálnák és ellenőriznék
a VIVEGA hatását az emberi szervezetre.
                                             Barabás József s.k.
                                                                   1221.Bp., Leányka u. 36.”

*****
HIVATALOS ELJÁRÁS, ILL. KÖZZÉTÉTEL CÉLJÁBÓL, 

INTÉZÉSHEZ ÁTVETTE:
Tejfalussy András

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG (PJT) elnök
1036 Bp., Lajos u. 115., Tel./fax: 1-250-6064

Budapest, 2002. III. 27.
(vivegaméreg)



Közérdekű bejelentés! A nem zsidó vallású lakosok elleni apartheid ügyében, a  
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának a Bfv.II.2.011/2004. perszámú aktájában 

szereplő bizonyítékok alapján a Magyar Tudományos Akadémia és társai ellen, a Magyar 
Köztársaság Alkotmánybíróságához, valamint a Magyar Köztársaság Elnökéhez és 

Országgyűléséhez is (a különböző illetékességek miatt.)

KIK AZOK, AKIK
FOKOZZÁK AZ ÉLELMISZEREK KÁLIUMTARTALMÁT ÉS

CSÖKKENTIK A KONYHASÓ-TARTALMÁT? 

KIK AZOK, AKIK A TISZTA KONYHASÓ (NaCl) HELYETT ETETNEK A VÉRMÉRGEZŐ 
EGYÉB „TERMÉSZETES SÓKAT”, PL. A KÁLISÓT (KCl)? 

KIK AZOK, AKIK ITATNAK TÖBB MILLIÓ EMBER GYÓGYSZER MARADVÁNYOS, 
VÍRUSOS  ÜRÜLÉKÉVEL ÉS HÁZTARTÁSI VEGYSZEREIVEL, A CSAK KAVICSON 

ÁTSZŰRT ÉS CSAK KLÓROZOTT FOLYAMI VÍZ  IVÓVÍZKÉNT ÁRUSÍTÁSÁVAL, ARRA 
VALÓ HIVATKOZÁSSAL, HOGY „ÉRTÉKES ÁSVÁNYI ANYAGOKAT PÓTOL”? KIK 
AZOK, AKIK TILTJÁK A TELJESEN TISZTA, (ÁTPÁROLT) VÍZ IVÁSÁT AZZAL AZ 

ÜRÜGGYEL, HOGY „AZ ÁSVÁNYI SÓK NEM TARTALMAZÁSA MIATT 
ÉLETVESZÉLYES VÍZMÉRGEZÉST OKOZ”?

Jogellenes,  hogy a  műtrágyaként  és  ételízesítőként  előírt  kálisóval  az  élelmiszerek 
káliumdúsulását és nátriumhiányát okozzák.  A kálisó mellett  a mezőgazdaságban használnak  
számos más veszedelmes mérget is, amelyek a vezetékes vizekbe is bejutnak. A műtrágyák és a  
gyomölő,  gombaöló,  rovarirtó  és  rágcsálóirtó  stb.  mérgek  nem  pótolnak  „hasznos  
tápanyagokat”  az  ivóvízben,  hanem  veszedelmes  mérgek!  A  kálisó  alkalmazás,  1960-óta  a 
korábbi sokszorosa lett az ivartalanodott, allergizálódott,  s a rák-, szív-, ideg-, és vesebetegek,  
a  betegségekben  nyugdíjas  kor  elérése  előtt  kipusztultak  száma.  A vér  elektrolit  víz-  és  só-
arányait  elrontó  személyek,  szervezetek  okozták  a  kipusztulásukat,  akik  ellen  védekezni  csak  
személyesen  lehetett.  A  kálisóval  és  konyhasó-tiltással,  s  mérgezett  ivóvízzel,  azaz  
„ételfegyverrel  népirtás”  tudományos  csalását a  hazai  kormányok  útján  a  Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) vezetői szervezik és fedezik. Az  MTA a bíróságok által  nem 
elítélhető  hatalmi  ággá  nőtte  ki  magát,  amióta  a  módosított  Alkotmány  megtiltotta  a  
tudományos  csalások  bírósági  elítélését. Tudományos  csalások  alapján  büntetlenül  
fosztogatnak,  „ételfegyverrel”  biológiai  apartheidet  folytatnak,  gyilkolnak.  A bizonyítékok 
szerint  WHO  és  USA Akadémiája  (no  meg  MAZSIHISZ  a  29.P.85.585/2002.PKKB.  sz.  
perünkben) fedezik, World Bank és Európai Unió pénzelik.  Csökkentik a nem vallásos zsidó 
lakosok számát, mialatt  tiszta kóser étel és ital védi a vallásos zsidók egészségét és szaporodó  
képességét. 

Budapest, 2004. 05.09. 
Tejfalussy András 

tudományos kutató mérnök feltaláló
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Létvédő Körei

Hungary 1036 Lajos u.115. Fax:361 2506064 
(VEOP-MTA-Str)



   III.

Védekezés
az „ételfegyverek” 

ellen

ételfegyver cimoldal-II



EGÉSZSÉG   =    M  EGFELELŐ   
S  EJTKÖRNYEZET  
E  LSŐSORBAN  , folyamatosan szükséges: 
1./ HŐMÉRSÉKLET megfelelősége 
2./ OXIGÉNNEL ELLÁTÁS megfelelősége
3./ KELLŐ MENNYISÉGŰ TISZTA VÍZ pótlása *
4./ KONYHASÓ-hiány megakadályozása *
5./ KÁLIUM-túladagolás megakadályozása *
6./ JÓ KAPCSOLAT A SEJTEK KÖZÖTT *
M  ÁSODSORBAN  , periódikusan szükséges:
1./ A sejtek által energia-forrásként és szerkezetükhöz 
     felhasznált anyagok pótlása. 
2./ A sejtek anyagcsere hulladékainak eltakarítása.
3./ Gyógyító környezeti hatások, pl. napfény. 
4./ Természetes vitaminok és gyógyhatású anyagok.
H  ARMADSORBAN  ,   időnként szükséges: 
A sejtekre ártalmas élőlények, mérgek, sugárzások 
távoltartása, illetve hatásuk megfelelő korlátozása.
N  EGYEDSORBAN  ,   ritkán szükséges  :
Mesterséges vitaminok, gyógyszerek, terápiák, stb.
______________________________________________
* Magyarázat:  a  VÍZ,  KONYHASÓ  és  KÁLISÓ 
alkotják  a  sejteket  elektromosan  összekapcsoló  vér 
elektrolitot, melytől a sejtmembránok működése függ!

(Ételfegyver ellen )



MENNYI KONYHASÓT EGYÉK
EGY EGÉSZSÉGES FELNŐTT

1./ Mennyi konyhasó „túl sok”?
Az izzadástól stb. is függ. Izzadás nélkül naponta a kb. 25 grammnál, erős izzadásnál pedig 
a kb. 40 grammnál több konyhasó evése a „túl sok”.

2./ Melyek a mérgezési tünetek a túl sok konyhasó evésénél ?
Normális étkezésnél nincs mérgezési tünet, mert a veszélyesen sok konyhasót tartalmazó 
étel vagy ital „ehetetlenül sós ízű”.

3./ Mennyi konyhasó „túl kevés”?
Normálisan étkező nem izzadó embernél  a  napi  9-18  grammnál rendszeresen kevesebb 
konyhasó pótlása idővel egészségügyi problémákat okozhat. Erősen izzadó embernél, ha 
konyhasó  hiányos  („nátriumszegény”)  italokkal  fedezi  a  vízszükségletét,  a  napi  20-25 
grammnál kevesebb konyhasó is lehet „túl kevés”.

4./ Észrevehető-e az ismétlődő kisebb fokú konyhasóhiány?
Nem, mert a szervezet hormonálisan korlátozni tudja a konyhasó vesztését, s a keringő vér 
besűrítésével is kompenzálni tudja a sóhiányt. Ezenkívül a vérben a konyhasóval szemben 
túlsúlyba  került  kálium „kábítószerként”  hat  az  agyra,  s  emiatt  a  konyhasó  hiányban 
szenvedő személy eleinte „jobban érzi magát”.

5./ Melyek a folyamatosan ismétlődő konyhasóhiány hatásai?
Ezt  1976-ban  abban  összegezték  Dr.  Szentágothai  János  kutatóorvos,  a  Magyar 
Tudományos  Akadémia  volt  elnöke,  és  további  62  kutató  mérési  adatai  és  publikációi 
alapján, hogy a konyhasó hiányos étkezés (vagy a kálium túladagoló) miatt a szervezet 
védtelenné válik a különböző stressz hatásokkal szemben; mellékvese daganatok jönnek 
létre;  a  vér  besűrűsödése  keringési-  és  szívelégtelenséget  okoz;  bőrbetegségek, 
vesepusztulás, magas vérnyomás jelenik meg. Végül a tönkrement, nátrium-visszatartó és 
kálium veszítő vese  miatt Addison kóros tünetek keletkeznek. Mindez halált, kipusztulást 
okoz.

6./ Mekkora egy magyar lakos átlagos konyhasó fogyasztása?
Ez korábban teljesen normális, vagyis napi 15-25 gramm közötti volt. Újabban azonban 
lényegesen  csökkent  a  konyhasó  használatról  lebeszélő  propaganda  hatására,  meg  a 
konyhasó helyett etetett nagy (20-98%) kálisó tartalmú „ételízesítők”, pl. Bad Ischler, Sara 
Lee MSz, Vivega, Sale Marino, Redi-Só stb. sóknak az MSz-01-10007. szabványt sértő (!) 
forgalomba hozatala miatt..

7./ Kálisómentes, tiszta konyhasóból mennyi fogyasztható?
Izzadástól  függően,  a  pótolt  vízzel  arányosan (99:0,9  aránnyal)  naponta  átlagosan 9-25 
gramm. (A konyhasó helyett kálisót fogyasztani életveszélyes! Erősen kiizzadt sportolónál 
okozhat azonnali szívmegállást, hirtelen halált is !)

(Élelfegyver-hiányzó NaCl)



MENNYI KÁLIUMOT EHET 
 EGY EGÉSZSÉGES FELNŐTT 

1./ Mennyi kálium „túl kevés”?
Normálisan étkező egészséges embernél gyakorlatilag nem léphet fel káliumhiány. 24 órára 
is  elegendő napi  átlagban 0,6  gramm káliumot  enni.  Az egészséges  veséjű  embernél  az 
orvosok is csak ennyi káliumot pótolnak az infúziós fiziológiás sóoldattal (Ringer-oldat), 
vagy orvosi kálium tablettákkal..

2./ Mennyi kálium „túl sok”?
Ha a keringő vérbe bármilyen úton 1 órán belül 1-2 grammnál több kálium jut be, vagy 24 
óra  alatt  11  grammnál  több,  az  veszedelmes kálium  túladagolási  mérgezést 
(hyperkalaemia-t) okozhat. 

3./ Melyek a kálium túladagolás közvetlen mérgezési tünetei?
Egészséges  embernek  is  romlik  a  szívműködése,  ha  24  óra  alatt  megeszik  összesen 3-4 
grammnál  több  káliumot.  További  mérgező  hatásai  is  lehetnek,  mint  például  az  ideg-
izomtevékenység  gátlása,  általános  izomgyengeség,  a  szív  ritmuszavara,  szívkamrafal 
remegés, halálos szívmegállás.

4./ Észrevehető-e az ismételt kisebb fokú kálium-túladagolás?
Nem, mert  a  túladagolt  kálium kábítószerként hat az agyra,  s  a  pusztuló vese  kálium 
vesztése egyre nő, amitől elmúlik a mérgezést jelző kezdeti rosszullét, vagyis ember és állat 
is  rászoktatható  a  mérgezően  sok  kálium  fogyasztására.  Egy  liter  Coca-Cola  ban  1,5 
gramm a kálium! Mérgező a Sale Marino, Vivega, Sara Lee MSz sók 40- 50%-os kálisó 
tartalma  is;  nagy  káliumtartalmú a  szója,  burgonya,  paradicsom,  banán;  s  sok  nyers-
zöldség és leve, s a búzafű és leve is.

5./ Melyek az ismétlődő kálium túladagolás további hatásai?
Lerövidíti  az  életet  a  következők  miatt  is.  Sejt  torzulást  okoz.  A  sejt  burkolatán 
(sejtmembrán)  behatolnak  a  baktériumok  és  a  vírusok.  Akadályozza  a  kálcium  és  a 
magnézium és a mikroelemek beépülését a sejtekbe, s emiatt fiatal korban is csontlágyulás 
és csontritkulás alakulhat ki. Rákkeltő nitrozamminok dúsulhatnak fel a szervezetben. A 
gazdasági állatok szaporodó képességét is veszélyezteti, ha nő az ételük kálium tartalma, s a 
fiatal embereket is  ivartalaníthatja.  Ún.  „kálium-vesztő” vese alakul  ki fokozatosan, ha 
ismétlődik a kálium túladagolás. Ember, állat kipusztul néhány (4-5) nemzedék ideje alatt. 

6/ Mekkora egy magyar lakos átlagos kálium fogyasztása?
Naponta 2-8 gramm, átlagban 3,5 gramm, a kálisóval műtrágyázás, 44 év óta. 

7/ Mennyi kálium fogyasztható?
Étkezéseként nem több, mint 0,6 grammnyi, 24 órán belül 0,6-2 grammnyi. Egy nap alatt 
3-4 gramm káliumnál többet enni már kifejezetten veszélyes!

(Ételfegyver-K)



1/4.  

ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ KÚRA
Dr. O. Z. A. HANISHTÓL

Die Heilkraft reinen Wassers  /A gyógyerejű tiszta víz/

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

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

mit reinem dampf-destillierten Wasser /a gôzbôl nyert tiszta desztillált vízzel/
reinigt das Blut von Säuren und Salzen und befreit den Organismus 
von Ablagerungen und Schlacken! /megtisztítja a vért 
a savaktól és sóktól és megszabadítja az organizmusoktól,lerakódásoktól, és salakoktól./
Die Mazdaznan Wasser-Kur setzen Sie Elfolgreich ein gegen:
A Mazdaznan víz-kúrát sikeresen alkalmazhatják a következő  ellen:

    * Arteriosklerose /érelmeszesedés/                  * Nierenkrankheiten /vesebetegségek/

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

    * Gelenk- und Muskelschmerzen            * Rheuma /reuma/

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

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

       /szívszélhűdés + szélütés                                    * Skrofulose im Blut /vérbaj/

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

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

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

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

    * Nervenleiden /idegbetegségek/                      * Zuckerkrankheit  /cukorbetegség/

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

Wußten  Sie,  daß  in  den  USA dampf-destilliertes  Wasser  als  Genuß  und 
Heilmittel schon seit 1894 verwendet wird ?  (TUDJA-e ÖN, hogy  az USA-ban a 
gőzéből  nyert  desztillált  vizet  élvezeti-  és  egészségjavítási  célokra  már  1894  óta 
használják?!)   
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Dr. O. Z. A. Hanish orvosi tanácsai
Az orvosi  művek tanulmányozása  nem használ  nekünk semmit  sem a  szervezet   betegségei 
kezelésénél.  Minden  bajnál  a  vér  van  túlterhelve.  Csak  egy  mód  van  a  vér  kitisztítására,  a 
desztillált v. halott víz, mellyel kimossuk a vért, mely víz nem tartalmaz semmi élő szervezetet, 
sem vegyi összetételt. Ez a víz a forralásnál keletkező gőzből kondenzálódik és az olyan nyomást 
gyakorol a vérre,  mely pillanatok, percek alatt  megsemmisíti  az anyagokat, idegen elemeket, 
ásványokat,  savakat,  melyek  a  vérbe  hatoltak,  keresztül  űzi  a  szervezeten és  rövid idő alatt 
elillannak.Nem lényeges, hogy lassan v. gyorsan, melegen v. hidegen isszák-e a vizet, mindenki a 
maga módján, temperamentje és állapota szerint.  Az idegesek és hepatítikusoknak majdnem 
forrva kell inniuk. A lényeg: a szükséges nyomást fenntartani a vérre. Ezért kell egyszerre 2 
pohárral  (átlag 2 deci)  inni,  egész  napon át,  míg eléri  a  3-3 1/2 litert.  Idősek,  betegek, 
gyengék csak 2x1 decit igyanak, napi 2 l-nél nem többet. Íme egy lehetséges kúra: 

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

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

3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön.

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

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

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

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

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

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

Azt, amit akar és amennyit akar.

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

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

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

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

____________________________________________________________

AJÁNLÁS:

Dr. O.Z.A. Hanish ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA leírása mellett tanulmányozni 
ajánlom az iráni származású amerikai orvos, Dr. F. Batmangleidj által Amerikában  
írt,  A  TESTED  VÍZÉRT  KIÁLT című,  kiváló  magyarázatokkal  és  szemléltető 
ábrákkal  ékesített  népszerű  könyvet,  a  kellő  mennyiségben  ivott  tiszta  víz  
önmagában is erőteljes gyógyító hatásairól,  valamint  „a sómentes diéta teljes 
badarságáról”. (Mandala Véda Könyvkiadó, Budakeszi. 1134 Budapest, Szabolcs 
u. 4. Telefon: 452-0806, 452-0807, 06-22-452-969.)

Budapest, 2004. május 29. 

Tejfalussy András
Agroanalízis Tudományos Társaság PJT Létvédő Körei
1036 Bp., Lajos u. 115. AQUANET.FW.HU
(www nélkül, nagybetűvel kell hívni)
Tel./fax: 361 250-6064 
Tel.: 06 27 380-665

VEOP orvosi Dvíz-kúra



Tiszta ivóvize mindig lehet!
ÚJ TUDOMÁNYOS IVÓVÍZ-TISZTÍTÁS OTTHON

„De hiszen tisztítják a vizet? NEM!” -írta könyvében Dr. Colgan. Kb. 60 ezer 
vegyi anyag szennyezi azt a vizet, amivel manapság főzünk, vagy amit iszunk. 
Lehet, hogy már a fúrt kutak vize is szennyezett. A háztartási vízszűrők többsége 
átengedi a benzint is!

        Nem tudható, hogy mennyi fertőző vírus és méreganyag van a folyókból vagy 
az ún. „védett rétegekből” kitermelt vezetékes ivóvizekben, lehetetlen jól bemérni. 
A Duna vizét csak átszívják a parti talajon, majd klórozzák. Így issza több millió 
ember  a  klórozást  túlélő  vírusokat,  gyógyszermaradványokat,  háztartási-  és 
mezőgazdasági  mérgeket.  Csak  egy  biztonságos  ivóvíz  tisztítás  van:  a 
frakcionált  desztillálás,  amivel  a  Természet  készíti  az  édesvizet  a  sós 
tengervízből! 

         A DVÍZBOILER saját fejlesztésű, napi max. 25 liter víz otthoni átpárlására 
szolgáló  radiátor-boileres  ivóvíz-desztilláló  kislétesítmény.  Licenc-szerződéssel 
tudunk  használatba  adni  ilyen  kislétesítményt  (Terv-modell  licenc: 
No.980804001T.  All  Rights  Reserved!).  A legjobb  minőségű  evőeszközök  és 
főzőedények anyagaként is használatos rozsdamentes krómnikkel-acélból készül. 
Falra  szerelhető.  Fő   méretei  (méterben):  0,5  x  0,6  x  1,6.  Kezelése  egyszerű. 
Mentes a túlnyomástól. Nem törékeny. Nem kell cserélgetendő szűrőbetét. Nincs 
elpazarolt hűtővíz. Házilag könnyen tisztítható és szakszervíz nélkül is javítható. 
Különleges  előnye,  hogy  teljesen  visszanyeri  a  hőenergiát  a  gőz  vízzé 
visszahűtésénél  s  azzal  háztartási  vizet  melegít  és  lágyít,  s  hőtárolós 
radiátorként  helyiséget  fűt.  Mivel  gázfűtéses  DVÍZBOILER-rel  1  liter  víz 
elpárologtatási költsége kb. 10 Ft, csak 50 Ft-ba kerül 5 liter víz desztillálása, s 
közben tisztítási és/vagy hőtároló-radiátoros fűtési célra a visszanyert hővel 50 
liter  háztartási  víz  felmelegítése  55-65  C  fokra! (A másfajta  víztisztítókban 
szűrőket  kell  cserélgetni,  nem  hasznosítják  többszörösen  a  keletkezett  hőt,  az 
üvegalkatrészeik robbanhatnak stb.)
          Testünk kb. 70%-ban víz. Kb. 100 liter ivóvízre van szükségünk havonta. Az ókorban 
desztilláltvíz-ivással és konyhasós kenyér evéssel gyógyították a betegeket,  mert  ezek hiánya 
okozza a legtöbb betegséget! 

        Budapest, 2007. április 21.      
     Tanácsadás: Tejfalussy András

tudományos kutató mérnök feltaláló
Tel./fax: 1-250-6064, tel.: 06-27-380-665, mobil: 06-20-2181408 

e-mail: ujvizforras@freemail.hu, home page: www.ivovizjavitas.fw.hu
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT LÉTVÉDŐ KÖRÖK MOZGALOM
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Ú  j   T  udományos   F  ogyókúra  
a Vér-Elektrolit Optimum Program alapján

 DR. O.Z.A.  HANISH  ORVOSI  DESZTILLÁLTVÍZ 
KÚRÁJA,  AZ  ÁLTALA  ELŐÍRT  KÉTÓRÁNKÉNTI 
VÍZIVÁSOK  KÖZÖTT,  NORMÁLISAN  SÓZOTT 
ÉTELLEL PÓTOLTATJA A KONYHASÓT A VÉR ION-
EGYENSÚLYÁNAK A BIZTOSÍTÁSÁRA.

AKI  DESZTILLÁLT  VÍZZEL  „NULLKALÓRIÁS” 
INTENZÍV  FOGYÓKÚRÁT  ÓHAJT  FOLYTATNI, 
FELTÉTLENÜL  ADJON  KONYHASÓT  MINDEN 
NEGYEDIK  POHÁR  2  DECILITER  DESZTILLÁLT 
VÍZHEZ,  ÖSSZESEN  NAPI  10-15  GRAMMOT, 
EGYENLŐ ADAGOKRA ELOSZTVA. 

A KONYHASÓ  MELLÉ,  A  DESZTILLÁLT  VÍZBE 
TEGYEN  C-VITAMINT,  MEG  EGY  KEVÉS  ÉDES 
BIOSZÖRPÖT ÉS ESETLEG BÉRES CSEPPET IS.  A 4. 
NAPTÓL DR. HANISH ÜTEMEZÉSE SZERINT  EGYEN 
EGY KEVÉSKE NYERS ZÖLDSÉGET, GYÜMÖLCSÖT, 
MAGVAKAT,  PL.  MOGYORÓT,  TÖKMAGOT, 
LEHETŐLEG BIOTERMÉKEKET!

Én is ezúton tudtam lefogyni
(mozogva) 1 hét alatt 7 kg-ot!

All Rights Reserved!
Budapest, 2003. 11. 17. Tejfalussy András 
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Kedves Jóérzésű Barátom!
 

   Állatvédő és  vegetáriánus  vagyok.  Nem tartozom semmilyen  izmushoz  vagy  
vallási felekezethez.  Nem csak egyetlen állat vagy faj,  hanem minden érző lény  
iránt felelősséget érzek.
    Szeretném,  hogy  az  állatokkal  szembeni  önző  hozzáállás,  gátlástalan  és  
kegyetlen gyakorlat megváltozzon. Gondolok itt az állatkísérletekre, vágóhidakra,  
szőrmeiparra, sintértelepekre, stb. Az állatok nem tárgyak vagy modellek, hanem 
nagyon  is  élő  és  érző  lények!  Szimbolikusan  a  kistestvéremnek  tekintem  őket.  
Testben  élő  lelkek  vagyunk  mindannyian!  Az  embertelen  emberek  nyelvét  nem 
beszélik, de egy rejtett ősi nyelven mégis kommunikálhatunk egymással. Ez a nyelv
pedig a szeretet. Én megértem és szeretem mindegyikőjüket.
    Az összes élőlény „védett” és minden állat „kedvenc”, ezért ne háborgassuk az  
életüket! Ne legyünk erőszakosak, ne használjuk ki őket! Ne vegyük el az életüket! 
Ne éljünk vissza a képességeinkkel, mert a sors következetesen benyújtja a számlát  
tetteinkért! A húsevés az ember számára nem csak immorális, de egészségtelen is!  
Lehetőségünk  van,  de  jogunk  nincs  az  állatokat  méltatlan  körülmények  között  
gyötörni,  megölni  és  a  „friss”-nek  nevezett,  felszabdalt,  rothadó  testüket  
érzéketlenül felfalni.
    Az emberek, az önző kegyetlenség elvén egymást is megehetnék, mint ahogy 
tették egykor, és némelyek még teszik ma is! A társadalom kreálta törvények az  
állatokat csupán emberi tulajdonban lévő tárgyként kezelik. A természet szerint az  
élet minden szereplőjének joga van az élethez, amihez ösztönösen ragaszkodik is.
    Nem csak a „kínai” élő majom-agyvelő kikanalazása iszonyatos. A mindennapi  
vágóhídi vérontás, vagy a tradicionális „magyar” disznóölés, épp olyan rettenetes 
tett. A gyümölcs lepottyan a fáról, de a kis állat nem adja önként az életét. Remeg 
és sír, amikor lesújt mészáros kíméletlen bárdja. A penge pedig újra és újra öl,  
amíg lesz, aki megveszi a húst, hogy betegítse magát vele.
    Figyelj,  hogy kevesebb erőszak történjen általad! Mindannyiunk érdekében  
kérlek, hogy egyél inkább növényeket, vigyázz a természetre, formáld magad jobb  
emberré!
 

   Földbolygó, II. ezredforduló 

                                                          Szeretettel:  Keresztes Gábor 
................................................................................................................................

Forrás: Vegetáriánusok Baráti Köre. Tel./Fax: (36) 1/ 407 54 74 (Másolat!/
=================================================
FELNŐTT VEGETÁRIÁNUS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSÁHOZ legalább 1,5-3,5 liter  
(átpárlással)  tisztított  ivóvíz,  s  mellette  9-25  gramm  tiszta  konyhasó  (NaCl)  is  szükséges 
naponta, az izzadása mértékétől függően! (Tejfalussy András)
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KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ

A sózások közötti időszakban alkalmazott desztilláltvíz túladagolás egy rövid ideig, amíg kiürül 
a többletvíz, támadja a sejteket. Az egészséges sejtek ellenállnak, a torzultak nem. Kidiffundál 
belőlük a kálium és emiatt elpusztulnak, s kiürülnek a szervezetből. Megindulhat az elpusztult 
beteg sejtek egészséges sejtekkel való pótlódása, a szomszédos egészséges sejtek osztódnak és 
pótolják a hiányzókat. Ezen az folyamaton alapul  Dr. O.Z.A Hanish orvosi desztilláltvíz kúrája 
erőteljes  gyógyhatása.  Az  emberek  tiszta  desztillált  vizet  (esővizet)  ittak  régen  is,  spontán 
megvalósult ez a gyógyító folyamat. A desztilláltvíz ivásnál arra kell ügyelni, hogy a víz mellett 
az  ételekkel,  vagy  fogyókúra  esetén  a  desztillált  vízhez  hozzá  adagolt  tiszta  konyhasóval 
megfelelően fenntartsuk a  szervezet,  a  vér  élettani  víz,  konyhasó  arányát.  emellett  meg kell 
akadályozni  a  kálisó  túlzott  mennyiségben  vérbejutását.  Ugyanis  a  szervezet,  a  vér 
ionegyensúlya a helyes konyhasó és: kálisó és víz arányok függvénye. Tudni kell, hogy a sejtek 
burkolatában ún. „nátrium-kálium pumpa” irányítja a folyamatokat, ezt nem szabad elrontani. Az 
erre való figyelemmel végzett víz, konyhasó és kálisó pótlás, az élettani. arányok fenntartása a 
vérelektrolitban,  a  „Vérelektrolit  Optimum  Szerinti  Táplálkozási  Program”  (VEOP)  alapján 
valósítható meg tudatosan. A vérelektrolit vízből, konyhasóból és kálisóból áll, s azért nevezik 
elektrolitnak, mert biztosítja a sejtmembránok közötti elektromos kapcsolatot. Akkor a legjobb a 
vérelektrolit anyagainak a pótlása, ha a vizet, konyhasót, és kálisót 99:09:0,03 arányban pótoljuk 
(napi átlagban), infúzióval fiziológiás /Ringer/ oldattal, vagy étellel, itallal. A szervezet számára 
az oxigénpótláshoz hasonlítható fontosságú a víz, és a konyhasó időben pótlása! Annyi csak a 
különbség, hogy az oxigénpótlás hiányában hamarabb elpusztulnak a sejtek, az ember, mint a 
vízhiánytól vagy a konyhasó hiányától. A kálisónál, a túl sok kálisó vérkeringésbe jutása olyan 
gyorsan pusztító hatású, mint az oxigénhiány. A kálisó le tudja állítani a szívet, a vérkeringést, és 
ezután  az  oxigénhiány  miatt  elpusztul  a  szervezet.  Mindenképpen  át  kell  rangsorolni  az 
ismereteket, mert az emberek többsége a vitaminhiánytól retteg, mialatt a szervezete vízhiánytól 
vagy konyhasó hiánytól szenved, s olyankor is azt hiszi,  elhiszi, hogy „a szíve beteg”, amikor 
túleszi  a  káliumot,  és  ettől  torzult  el  az  EKG-je.  A tévhitekkel  és  tévtanokkal  leszámolás 
érdekében próbáltam meg néhány szóban lejegyezni a sózásról lebeszélés és a desztillált  víz 
ivástól elriasztás és káliumhiánytól rettegés butaság jellegét, és hogy a legtöbb betegséget már az 
ókorban  is  tiszta  desztilláltvízzel  és  tiszta  konyhasóval  űzték  el,  vagyis  mostanra  valahogy 
sikerült kiverni jó dolgokat is  az emberiség tudatából azoknak, akik valójában a tiszta víz hiány 
és konyhasó hiány miatti betegségekből élnek.  Az itt felvázolt ismeretanyag nem csak a Biblián 
és  a  Talmud  tanain,  hanem  elvégzett  nagyszámú  tudományos  mérésen  is  alapul,  amelyeket 
részint a saját tudományos társaságaim végeztek el, részint más kutatóintézetek és klinikák. 
    A legtöbb orvos elől is eltitkolt, eltagadott állami mérési adatokhoz, mint méréstani szakértő, 
minisztériumi, parlamenti, akadémiai és önkormányzati megbízott jutottam hozzá. Az általunk 
mintegy  20  éves  munkával  felderített  leleplező  mérési  adatok  megtekinthetők  az 
AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG  honlapján  (AQUANET.FW.HU  címen 
található, www nélkül, nagybetűkkel célszerű hívni, akkor biztosan megjelenik). Véleményem 
szerint valamennyi betegség elszaporodásának valójában a konyhasó használat helyett bevezetett 
kálisóetetés és a nem átpárolt, tehát valójában nem tiszta ivóvíz ivás, ill. a nem kellő mennyiségű 
tiszta ivóvíz ivás és a konyhasóhiányos, kálisóval mérgező ételek és italok fogyasztása a valódi 
oka,  a  parlagfűre  allergiának  éppúgy,  mint  a  keringési  és  szívbetegségek  és  az  impotencia, 
meddőség elszaporodásának, de a daganatos betegségek többségének is ez az előidéző oka. Már 
többen is meggyógyultak a megfelelő konyhasó-evéssel kombinált desztilláltvíz-ivástól, s nem 
egy  volt  rákbeteget  ismerek,  akit  kitettek  a  kórházból  azzal,  hogy  menthetetlen,  mégis 
meggyógyult  a  desztilláltvíz  ivásra  áttéréstől,  a  vegetáriánus  nyerskoszttól,  meg  a  tiszta 



konyhasó megfelelő mértékben evésétől.



Hogy miből  mennyi  a  „túl  sok”  és  mennyi  a  „túl  kevés”  arra  is  konkrétumokkal  szeretnék 
válaszolni  jelen kiadványunkban.   A Dr.  O.Z.A.  Hanish  által  keleti  gyógymódként  közzétett 
desztilláltvíz  kúra  magyar  fordítását  is  közzétettük  az  AQUANET.FW.HU  honlapunkon. 
Remélem sokan megértik, hogy a mérések hiteles adati alapján kell dönteni, s nem szabad hinni 
a  szélhámosoknak,  akik  a  desztilláltvíz  gyógyító  hatását  „deutériumhiány”  gyógyhatásaként 
árusítják, vagy a tiszta konyhasó gyógyító hatását „kristálysó”, „Hunza só”, és tengeri só, MSZ 
stb.  hamis  címkékkel  eladják,  s  nem a  nátrium kloridnak,  hanem mindenféle  más  anyagok 
„homeopátiás”  mennyiségeinek,  misztifikált  „energiáknak”  stb.  tulajdonítják  a  sóhiányos 
szervezet tiszta konyhasóhoz és kellő mennyiségű vízhez juttatásától meggyógyulását. Kicsalják 
a pénzt a betegek zsebéből, de csak fél gyógyulást idéznek elő. Egyik ajánlja a desztilláltvíz 
ivást,  de tiltja a konyhasó evést,  a másik lúgos és savas szennyvizeket itat, de nem ellenzi a 
konyhasó  evést,  a  harmadik  kemény  vizeket  itat  és  káliummal  kevert  „nátriumszegény  só” 
fogyasztására  bíztatja a betegeket,  holott  ezek nem kellően alkalmasak a gyógyításhoz.  Nem 
akarok  itt  konkrét  neveket  felsorolni.  Aki  figyeli  a  különböző  kiadványokat,  s  a  különböző 
előadásokat,  úgyis  rá  fog  ismerni,  hogy  kikről  van  szó.  Még  csak  annyit:  Ferencsik  István 
természetgyógyász barátom, miután megmutattam neki, hogy 0,9%, vagyis literenként 9 gramm 
konyhasó van a vérpótlásra is alkalmas Ringer fiziológiás infúziós sóoldatban, belátta, hogy Őt is 
becsapták a  konyhasó-sómentes  diéta,  ún.  csökkentett  nátriumtartalmú élelmiszerek  és  italok 
kieszelői, bebeszélői, s azonnal rányomtatatta a „Kúrák 2” című siker könyve nyomdában lévő 
újabb kiadásának hátlapjára az igazságot „Mi is az a fiziológiás sóoldat” címmel. 

Budapest, 2004. 05. 08.
Tejfalussy András

ALL RIGHTS RESERVED!



(VEOP kiegészitő)



MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA ELNÖKÉHEZ (1015 

Budapest I., Donáti u. 35-45 )
Nyílt levél, mint, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS,

a Ptk. 484-487. § szerinti ügyvitel keretében 
Hivatkozott lezárt perek:
29.P.85.585/2002.PKKB.
Bfv.II.2.011/2004.LFB

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezetősége és  kutatóintézetei  apartheidet 
szerveztek  a  magyarországi  nem  vallásos  zsidó  lakosok  ellen  az  étkezési  sózási  szokások 
megváltoztatásával  és  a  teljesen  tiszta  (desztillált)  víz  „vízmérgezést”  okozónak  való 
bebeszéltetésével, amelyet a jelen bejelentés mellékletében idézett, megszűnt perek iratanyagával 
is tudunk konkrétan bizonyítani.  A népirtást az tette, teszi lehetővé, hogy az Alkotmány nem 
engedi  meg  e  legfelsőbb  tudományos  fórum  csalásainak  ügyészségi,  rendőrségi,  bírósági 
elmarasztalását, s emiatt e szervek a tudományos csalást „tudományos vitának” tüntetik fel, s 
nem hajlandók beavatkozni, hagyják folytatni, hogy a nem vallásos zsidó lakosok számát fenti 
módon csökkentsék.

Vagyis: törölni kellene az Alkotmányból az adott apartheidet, mint diszkriminációt 
is és mint egészségrongálást is, s mint személyiségi jog sértést is tiltó jelenlegi be nem tartott 
szabályokat, de a tisztességes nyilvános bírósági tárgyaláshoz való jogokat is, és haladéktalanul 
deklarálni kell, hogy Magyarország egy olyan fasiszta ország, ahol a rendőrség, ügyészség és 
bíróság nem köteles fellépni a nem vallásos zsidó lakosokat betegítőkkel, irtókkal szemben, és 
emellett  természetesen ki kell  írattatni  az MTA épületére is,  hogy ott  csakis a vallásos zsidó 
lakosok  életének  a  meghosszabbítását  kutat/tat/ják,  s  a  nem  vallásos  zsidó  lakosok  élete 
lerövidítésének módszereit. Ha viszont ez nem megy, akkor azokat az előírásokat kell törölni az 
Alkotmányból, és a kapcsolatos törvényekből is, amelyek alapján a fentebb idézett pereimben 
bizonyított apartheidet az MTA megszervezhette és büntetlenül folytathatja a bíróságok szeme 
láttára.  Azt,  hogy  tudományos  csalásaiknál  a  „tudományos  vita”  látszatát  keltik,  mint  pl.  a 
nátrium és a kálium hatásai mérési  adatai  meghamisításán alapuló RDA-(napi ajánlott  dózis) 
meghamisításaik  esetén,  s  a  legtisztább  ivóvíznek  a  szennyesnél  mérgezőbbnek  feltüntetése, 
hazudása esetén, amelyet az egészségügyi tárca is folytat. 

Melléklet: a „Helyesen sózás és tiszta ivóvíz” című közveszély elhárító kiadványunk, 
melynek II/5. pontja tartalmazza a próbapereket, amelyekben nem lehetett elérni a mérési adatok 
alapul vételével való bizonyítást, a fenti alkotmányjogi probléma miatt. A melléklet 20 oldalas, s 
a jelen irat hátlapján is szereplő tartalomjegyzéke szerinti dokumentumokat tartalmazza. További 
adatok és információk megtalálhatók a hivatkozott perek aktáiban és Agroanalízis Tudományos 
Társaságunk honlapján (www.aquanet.fw.hu).

Budapest, 2004. május 11.
Tejfalussy András tudományos kutató mérnök feltaláló

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló
1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: 250 6054

Cc. Köztársasági Elnök
(AlkBireln20045011)





A 3.P.20.689/2007/30. hamis végzése elleni
perújítás kéréshez a Fejér Megyei Bíróságra 

bűnügyi bizonyítási anyagként benyújtva!

TOTEM TALMUD
 Főrabbival díszítve, 

rákbetegség előidézés
eltitkolás?

Email könyv 19.

Verőce, 2009. 02. 09.

ALL RIGHTS RESERVED!
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Lugosi u. 71.

Tejfalussy András (1-420415-0215)  dipl. mérnök
méréstani szakértő (felperes)

 
Kód: ÚjOrvoslasForabbival090209



Iratkód: Pataki-Zentai-FB-050404b-090209

FELJELENTÉS, A FÕVÁROSI BÍRÓSÁGI BÛNÖZÉS ELLEN:

1./ Dr. Pataki Árpád bíró 19.P.630.798/2003/3. hamis ítéletrõl lásd a 2/1.(kód: Valentinyi ügyvéd) 
mellékletet! 

2./ Dr. Pataki Árpád másik ügyben, egy engem bizonyítottan összeveretõ (váci) bírót, és Göncz 
Árpád (elõzõ) köztársasági elnököt, akik hamisan azt valószínûsítették, hogy egy jogerõs ítélet 
régóta  bolondnak  nyilvánít,  a  legkevésbé  sem jogsértõknek  hazudta!  (19.P.27.069/2003/15.). 
Mind a két fenti ügyben semmibevette a konkrét bizonyítékokat.

3./  A 19.P.27.069/2003/15.  perbeli  veretés  és  rágalmazás  amiatt  történt,  mert  a  méréseink 
kiderítették, hogy a nem kóser étkezésû magyarok fõleg a vírusszennyezett ivóvizekkel itatás és 
a nátrium helyett kálium pótoltatás, ezek általi szív- és keringési betegség és rákbetegség okozás 
miatt halnak ki évente kb. ötvenezren! Miután hamisan ítélkezett, rábízták az így népirtó Állam 
és Országos Egészségügyi Pénztár és APEH erre szolgáló pénzbehajtásai (jogtalan gazdagodása) 
elítéltetésére indított per eldöntését is (19.P.24.113/2006/4.).

4./ Az ezt folytató bíróval ítéltettek a Magyar Gárda perben is. Nem tud, vagy tudatosan nem 
akar igazságosan ítélkezni, mert fizetik a csalását? (19.P.26.453/2007/18.)

5./ Elfogultsági kifogást is bejelentek be e bíró foglalkoztatása miatt, kérve az ítéletei tudatos 
okirathamisítássá  nyilvánítását.  Miután  idõközben  egy  telefondíj  tartozásom  törlését  igazoló 
iratnak  a  Bp.  II.  és  III.  ker.  Bírósági  iratok  közül  eltüntetni  próbálásával  megkísérelték 
elárvereztetni  a  verõcei  házamat  (!)  (3.V.1124/1999/25.,  17.P.23.340/2006/12.),  a  Fõvárosi 
Bíróság ellen és a hatáskörébe tartozó valamennyi kerületi bíróság ellen is ezúton feljelentést 
teszek,  azzal vádolva õket,  hogy a bizonyítékok bíróságról eltüntetési  lehetõségeire alapozva 
hamisan ítélkeznek, vagyis csalnak.

6./  Kérek ingyenes segítõ ügyvédet a pótmagánvád benyújtásához, miután az ügyészségek is 
bûnsegédkeznek a bírósági bizonyíték semmibevételekben. 

Budapest, 2009. 02. 09.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
gmk végelszámoló, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 



Totem Talmud
A rákbetegek 98%-ának a meggyógyítását ígérõ „Új Orvoslás” egyáltalában nem új:

Az  interneten  terjedõ,  hitelesnek  látszó  dokumentum  szerint,  az  egyik  zsidó  fõrabbi 
rabbipecséttel  is  hitelesítette  az  aláírását  azon  a  nyilatkozaton,  amelyben  azt  állítják, 
hogy  a  Talmudra  alapozó zsidó  fõvezetõ  parancsára  az  orvosok 2  milliárd  nemzsidó 
halálát okozták a közelmúltban, a rákbetegségben elhalálozás tudatos elõsegítésével. 

Eszerint egy zsidó fõrabbi a nemzetközi nyilvánosság elõtt hivatalosan is beismerte azt az 
(általam  feltalált  új  tudományos  kalibráló  mérések  útján  is  kiderített)  orvosok  által 
folytatott  népirtást,  amit  normahamisítások,  fogalomtorzítások,  kettõs  játékok, 
álkutatások, álellenõrzések, álstatisztikák nemzetközileg is tudományosan fedeznek. 

Kiderült,  hogy  a  kutatók  mérési  normahamisítása,  pszichológusok,  jogászok  kettõs 
játéka, kereskedelmi álellenõrzés is fedezték, hogy a rákbetegség amiatt végezhetett  2 
milliárd nemzsidóval néhány évtized alatt, mert egy legfõbb zsidó rabbi elõírta a Talmud 
alapján,  hogy  az  orvosok  nem  gyógyíthatják  a  nemzsidókat  is  a  rák  ellen  98%-ban 
hatásos módszerrel? (Ez a rákmegelõzõ és gyógyító módszer a Mózes II. 23. 20-33. és 
Talmud, Taanith, 10 a. lap és Baba kamma 93 b. és Aboda zara 28 b. lap.-on az együtt 
lakó zsidók életvédelmére és a nemzsidók kiirtására együttesen leírt, lassanként népirtási 
program, amely a zsidók részére a nagy mennyiségû desztillált  ivóvíz ivás és a tiszta 
konyhasóval fokozottan, fiziológiás mértékben élelmiszer sózás és az egészséges növényi 
élelem fogyasztás, és a veszélyes rovarok kerülése, s a szigorú kóser étkezési tisztaság 
elõírásán alapul, ill. elõírja, hogy a nemzsidókat ezek ellenkezõjével mindig éppen csak 
olyan mértékben irtsák ki, amennyi zsidót éppen be akarnak telepíteni a nemzsidóktól 
népirtás útján rabolt újabb élõhelyekre.)

A rasszista  zsidók  fenti  általános  egészségjavító  módszerének  megfelelõ,  a  mérések 
alapján általunk kiderített és Vér Elektrolit Optimum Program (VEOP) -nak elnevezett 
eljárásunk és az ahhoz szükséges speciális ivóvíz-tisztító, a frakcionált ivóvíz desztillálást 
megvalósító  energiatakarékos  kislétesítmény  (DVÍZBOILER)  is  évek  óta  látható  az 
Agroanalízis  Tudományos  Társaságunk  www.aquanet.fw.hu  honlapján  és  a 
www.ujvizforras.fw.hu honlapon, javaslom ezek áttanulmányozását!



Budapest, 2009. 02. 07.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 

Email: ujvizforras@freemail.hu, mobil: +36-202181408

(Iratjel: Zsidó Totem)



Kód: Ujorvoslas-Forabbival-090209

TOTEM TALMUD 

MEGLEPŐ (?)  HÍR AZ INTERNETRŐL:  “Világszenzáció!  Az  első  rabbi,  aki 
elismerte  a  nemzsidók elleni  tudatos,  világméretű tömeggyilkosságot.  A főrabbi 
megerősíti:  ez  célirányos,  megtervezett,  világméretű  népirtás!”  MENNYI 

BELŐLE AZ IGAZSÁG?



















Code: OEPnepirtastPenzel090123

AZ ÁLLAMI NORMÁK MEGHAMISÍTÁSÁT MÉRÉSEK BIZONYÍTJÁK 

1./ Eltitkolják, letagadják, hogy az emberre veszélyes mezőgazdasági, ipari stb. vegyületek, s a 
szennycsatornák  útján  a  fertõzõ  vírusokat  tartalmazó emberi  ürülék  is,  bejutnak  a  vezetékes 
ivóvíz  készítéshez  használt  folyókba.  Letagadják,  hogy  e  vírusok  átjutnak  a  kavics-  és 
homokszûrõkön a vezetékes ivóvízbe és szétterjesztik a fertõzéseket. Számos vírusfajta, pl.  a 
kalici sem pusztult el az ivóvíz-klórozástól! 

2./  Egészségre  veszélyesnek  hazudják  az  energia-újrahasznosító  egyszerû  és  olcsó  otthoni 
vízdesztillálást.  Desztillálással  biztonságosan kiküszöbölhetők a  vízbázis-folyókba bemosódó 
mezõgazdasági  mérgek,  szennycsatornákból  a  vízvezetékekbe  bejutó  háztartási  vegyszerek, 
gyógyszerek és ürülékbaktériumok, ürülékvírusok is.  A Talmud szerint csak a zsidók ihatják a 
gyógyhatású desztillált vizet, mások nem. 

3./  Tervszerûen  fokozzák  az  aszályos  idõjárás  (túl  magas  környezeti  hõmérséklet  + 
csapadékhiány)  kárait,  a  talajok  oldatban  lévõ  káliumtartalmát  mérgezõre  növelõ 
káliumvegyületekkel (káliumkloriddal, káliumnitráttal stb.) mûtrágyáztatással. A talaj optimális 
vízoldott kálium tartalma kb. 90 mg/kg. Ehelyett 200 mg/kg felettit hazudnak optimumnak, s ez 
utóbbit  írják  elő  labor-adat  értékelési  normaként.  A  magyarországi  termőtalajok  1-6% 
természetes eredetû káliumot tartalmaznak. Ha pl. 2% a talajban az összes kálium, akkor kb. 
150.000  kg  természetes  kálium  tartalék  van  egy  1000  négyzetméteres  kert  5  méteres 
gyökérzónájában!  Ebből  önmagától  pótlódik  a  növények  által  kivont  vízoldott  kálium,  s 
automatikusan fennmarad a növények részére optimális (90 mg/kg-os) vízoldott káliumtartalom. 
Hamisan állítják tehát, hogy a kálium pár év alatt kifogyhat, ha nem szóratnak minden 1000 
négyzetméter  termőterületre  három  évenként  öszesen  legalább  30-60  kg  káliumot.  A hamis 
káliumnorma  miatt,  ha  a  talajlabor  200  mg/kg-nál  kevesebb  vízoldott  káliumot  mér  a 
talajmintákban,  az  agrokémiai  szaktanácsadói  hálózat  növelteti  (pl.  az  izraeli  káliumnitrát 
műtrágyával)  a  vízoldott  kálium mennyiségét  az  adott  talajban.  Az így  többszörösére  növelt 
oldott kálium tartalommal előidézik a növények, állatok és emberek súlyos egészségromlását, az 
önköltség  és  ezáltal  az  élelmiszerárak  megtöbbszöröződését.  Kivéve,  ha  kóser  célra 
növénytermesztenek! 

4./ Rábeszélik, rákényszerítik a nem kóser étkezésűeket (a kálisóval mérgezően műtrágyázással 
és ételízesítéssel) a fiziológiás optimumnál nagyságrendileg több, mérgezõ mennyiségű káliumot 
tartalmazó ártalmas ételek és italok fogyasztására! 

5./  Egészségvédőnek, gyógyhatásúnak hazudják a nem kóser étkezésűek részére a fiziológiás 
szükségletnél  sokkal  (nagyságrenddel)  kevesebb  konyhasót  tartalmazó,  vagyis 
egészségkárosítóan  konyhasóhiányos  ételeket  és  italokat.  A  szervezet  által  izzadással  stb. 
elveszített konyhasónak csak a sós ízét pótoltatják (a káliumsókkal)! 

 Ezektől az állatok is kipusztultak! Nobel díjat kaptak (1950) érte, akik kimutatták.

Verőce, 2009. 01. 23.          Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.aquanet.fw.hu

http://www.aquanet.fw.hu/


Iratjel: MozesII23-20-33hulla%-090127

A nem kóser ivóvíz és -élelmiszer 0,5-10%-os véletlenszerûen fertõzõsége, mérgezõsége oka:

A Mózes  II.  23.  20-33-ban  elõírt  fokozatos  zsidó  népirtási  módszerrel  ingatlanrablást  szervezõk 
tervszerûen  éppen  annyi  bennszülöttet  akarnak  kipusztítani  az  elfoglalni  kívánt  területekrõl,  mint 
amennyi az ingatlanokat elfoglalni és mûködtetni képes, erre vállalkozó betelepítettek létszáma. Ezért 
csak a nem kóser étkezésûek meghatározott %-át nem engedik tiszta ivóvízhez és tiszta konyhasóhoz 
jutni,  csak  ennyit  itatnak  növény  védõszerekkel  és  egyéb  vegyszerekkel  mérgezett,  vírusfertõzött 
vezetékes  vízzel,  csak  ennyit  etetnek  a  természetes  (fiziológiás)  szükségletükhöz  képest  kb.  egy 
nagyságrenddel kevesebb nátriumot pótló, s kb. egy nagyságrenddel megnövelt káliumtartalmú, s ezek 
miatt  -  Nobel-díjasok (1950) kísérleteibõl  is ismerten -  életrövidítõ és ivartalanító hatású ételekkel 
és/vagy italokkal. A káliumtartalom növelést a mûtrágyákhoz és ételekhez, italokhoz adagolt mérgezõ 
káliumvegyületekkel (kálisó, timsó stb.) valósítják meg.

Ezt amerikai, európai uniós stb. és hazai szintekrõl a tudományos akadémiák vezetõi fedezik, kivéve 
Kínát és az Iszlám országokat. Azáltal fedezik, hogy eltüntetik vagy felfelé hamisítják azokat az állami 
normákat  (határérték  számokat),  amelyekkel  való  összehasonlítással  értékelik  az  azzal  megbízott 
szakértõk a vízminták, a talajminták, az ételminták, italminták és a vérminták laboratóriumi mérési 
adatait,  az  érintett  élõlények  szempontjából  kevésnek,  jónak  vagy  soknak,  vagyis  egészségre 
veszélyesen  kevésnek,  egészség  szempontjából  megfelelõnek,  egészséget  veszélyeztetõen  soknak. 
Igyekeznek  minél  kevesebb  nyomot  hagyni  az  utókorra,  például  egyre  több  hazai  vérvizsgálati 
jegyzõkönyvbõl hiányzik a nátriummérési és káliummérési adat stb. 

Világszerte már eddig is több milliárd ember életét rövidítették le a mások országaikat elfoglalni akarók 
ezzel  az egyszerû és szinte  nyom nélküli  zsidó népirtási,  rablógyilkossági  módszerrel  és az ebben 
közremûködõ magyar kormány pl. felmarkolhatja a lerövidített életû bennszülöttek nyugdíjbefizetéseit. 
Ez 50 ezer magyar (kb. ennyivel fogyunk évente) átlagosan 20 évvel való életrövidülése esetén, évi kb. 
1000.000.000.000  Ft,  azaz  egyezermilliárd  forint,  tõzsdei  és/vagy  nemzeti  banki  manipulációkkal 
magánzsebekbe is juttatható zsidó népirtási profit. Így tehát nem csoda, ha az orvosok, kórházi ápolók, 
természetgyógyászok hada is bûnsegédkezik az állami normák meghamisításával legalizált népirtási 
üzletben? Például ha egy kórház jelenti, hogy meghalt egy 60 év körüli ember (pl. az idõegység alatt túl 
sok káliumot bejuttató infúzió miatt), megjelenik állami haszonként kb. 20 millió forint az Országos 
Egészségügyi  Pénztárnál.  Ha  10%-ot  kap  az  orvos-továbbképzésen ajánlott  kórházi  kálium-
túladagolással  (lásd  1.  melléklet)  gyilkoltató  fõorvos,  az  2  millió  Ft,  ha  a  10%-át  továbbadja  a 
szívleállító kálium bevitelt elvégzõ ápolónak (Fekete Angyalnak), az 200.000 Ft. Az állami maffiának 
18.000.000 Ft tizennyolc millió forint marad. Mindez abból is valószínû, hogy legutóbb is kihagyták a 
kormánytortából  (a  kormány  bevételeit  és  kiadásait  szemléltetõ  diagramból,  lásd  2.  melléklet),  a 
népfogyás  miatt  megszûnt  nyugdíj-kifizetési  kötelezettségük  összegét  (megtakarítás  =  bevétel).  A 
tudatos állami normahamisításról lásd az óriásfájlként csatolt Üzenõ Lap c. 17. email könyvemet (3. 
melléklet)!

A szóhasználatokat  is  hozzáigazították a  sózási  csaláshoz,  pl.  a  reklámokban a  sós  ízt  tüntetik  fel 
elõnyösnek feltüntetni,  a  megfelelõ  (fiziológiás)  konyhasó  pótlás  helyett,  lásd  az  4.  mellékletet,  a 
desztillált tiszta vizet pedig csak a kóser étkezésûek felé tüntetik fel egészségjavítónak, lásd Talmud, 
Taanith. 10 a. lap, a többiek felé tudatosan az ellenkezõjét hazudják, lásd az 5. és 6. mellékletet, és pl. 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat internetes honlapját stb. 



Verõce, 2009. 01. 27.      Tejfalussy András dipl. mérnök (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)



Iratkód: OEP-Bunteto-Pataki-090128

A 19.P.24.113/2006/4. végzésre ráírt válasz, külön is megküldve a gatterl@fovaros.birosag.hu email 
címre! Kérem, a t. Bíróságot, hogy azt szíveskedjenek kinyomtatni a megfelelõ példányszámban, majd 
visszapostázni  a  mellékleteket  is  visszaigazoló  iktatott  másolatát  a  részemre!  A 
tejfalussy.andras@gmail.com és ujvizforras]freemail.hu címeime kérem küldeni!

Tisztelt Bíróság! 

Kiterjesztem jelen keresetet a Fõvárosi Bíróságra is, a MAZSIHISZ részére engedett faji uszító tan, 
Talmud tanítás miatt, mivel az fajirtási bûnsegédkezés. 

Fenntartom a Magyar  Gárda  perben bejelentett  elfogultsági  kifogásomat a  Fõvárosi  Bíróság és  dr. 
Pataki Árpád bíró, valamint a Fõvárosi Ítélõtábla ellen a jelen ügyre vonatkozóan is, miután a két ügy a 
jelen per tárgya alapján kapcsolódik egymáshoz.

Kérem a végzés kijavítását, ugyanis nem pontos az alperes megnevezése és azt sem lehet tudni, hogy 
melyik az a kereset, amirõl szó van. Kérem az adott kereset hiteles iktatott másolata megküldését, és az 
ügyhöz kirendelt segítõ ügyvédet kérek, aki átteszi az alapvetõen bûnügyet magánvádra.

Alább  ismertetem  a  feljelentõ  iratot.  Mellékelem  a  bizonyítás  elrendelését  megalapozó  új 
dokumentációt: Kód: MozesII23-20-33hulla%-090127oep.

Bírósági büntetõfeljelentés a 19.P.24.113/2006/4. fõvárosi bírósági, polgári perként iktatott kereset elé, 
a Be. 55. és 212. §-okra hivatkozva: 

Hazánkból  évente  kipusztul  kb.  50.000 (ötvenezer)  magyar  a  nyugdíjkorhatár  körül.  Kb.  20  évvel 
hamarabb,  mint  ameddig  élhettek  volna.  Ez  évi  1000.000.000.000  Ft  (ezermilliárd  forint) 
nyugdíjfizetési kötelezettségétõl mentesíti (?!) az állami nyugdíjbiztosítót.  Ez az, amivel alapvetõen 
sértik az emberi jogainkat és létérdekeinket!

A magyar férfiak fele már nem él el a nyugdíjig! Az életrövidítõk ettõl a 2.500.000 (kettõ és fél) millió 
magyartól 500 x 1000.000.000.000 Ft-ot (ötszázszor ezermilliárd forintot) tudnak ellopni.  Fõként a 
nem kóser ételekhez és italokhoz mérgezõen túladagolt káliumvegyületekkel, a konyhasóval sózásuk- 
és  fertõzésektõl,  mérgektõl  mentes  ivóvízhez  jutásuk  akadályozásával  gyilkolják  õket.  Ez  tehát  a 
kormányok  (OEP  és  APEH  által  realizált)  népirtáson  alapuló,  titkos  maffiavételt  képezõ  állami 
megtakarítása,  amit  tõzsdézési  csalások,  el  nem  végzett  vagy  többszörösen  túlfizetett  munkákra, 
kevéssé  használható  termékek túlzott  áron  felvásárlására,  álpályázatokra  elpazarolt  külföldi  hitelek 
törlesztésére  felhasználás  stb.  módszerekkel  magánvagyonokká  alakítanak  át,  azaz  jogszerûnek 
feltüntetett módokon lopnak el. Ugyanis ez a megszûnt kifizetési állami kötelezettség nem szerepel az 
állami bevételek között, pedig a megszûnt kifizetési kötelezettség = bevétel!

Verõce, 2009. 01. 28.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ, 

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk 
végelszámoló, felperesi pertársaság képv.

2621 Verõce, Lugosi u. 71.







Iratkód: Uj_orvostudomány_VEOP_090204

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!
 
Véleményem szerint a V.E.O.P. a nem zsidók elől eltitkolt rákellenes tényleges gyógymód, vagyis az 
infúziós fiziológiás Ringer oldat szerinti étkezési konyhasó pótlás és káliumpótlás a Dr. O.Z.A. Hanish 
által leírt desztilláltvíz-kúrával és a  méregmentes élelmiszerekkel, vegetáriánizmussal kombinálva. A 
káliumot túladagoló és a konyhasó pótlást megakadályozó Gerzson terápia pedig ennek a hasonló, de 
mérgező változata. (Kétféle Gerzson terápia van!) Lásd. www.aquanet.fw.hu.

 A Mózes II. 23., 25-26-ban, és a Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap és Aboda zara 28 b. 
lap által (együttesen) leírt orvoslásról, annak a nemzsidók, pl.  általam is felismeréséről van szó, ezért 
(a cionizálás, vagyis a nem zsidók másként megfékezni nem tudott leleplező kutatásai egy zsidó rabbi 
által is támogatni és ezúton befolyásolni kezdése zsidó módszerének megfelelően) a német módszert 
először is átnevezték Új orvoslásnak. De az is cionizálásra utal, hogy csak azt emelik ki, hogy a kezelés 
az idegműködés  befolyásolásán alapul,  pedig a  konyhasó,  a  kálium és a  víztisztaság nem csak az 
idegműködés meghatározója, hanem valamennyi sejtmembrán alapműködését alapvetően befolyásoló 
hatású  a  pótlása.  A helytelen  pótlása  betegít,  életrövidít,  meddővé  tesz,  a  helyes  pótlása  gyógyít, 
hosszabb életet és jó szaporodó képességet biztosít, 

Megjósolható, hogy eleinte gyógyulni fognak a nemzsidók is. Később azonban, ha már meglesz a kellő 
meggyógyult nemzsidó, (mint  üzleti referencia), megkezdődhet az álgyógyítás az új elnevezések alatt. 

Verőce, 2009. 02. 04.

Melléklet: tömeggyilkosság (1)(1).pdf
 
Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
06-202181408
 

Dátum: 2009. február 5., csütörtök, 21:24:55
Feladó: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>
Címzett: elnok@mok.hu

Másolat: 

info@rakliga.hu
ugyfelkapu@keh.hu
paczolay@mkab.hu
lu@mku.hu
ujvizforras@freemail.hu

Tárgy: Fwd: Az új orvostudomány címszó alatt talátam rá!
Melléklet: tapanytbl.txt

tomeggyilkossag[1].pdf
EmailKonyv1-VEOP[1].doc
EmailKonyvEOP-NaK-Tab-Melleklet.doc

http://fm23.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=IKDydOHju5jC-biT5WaT&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=6&uid=1233865540.97492.fmx18&save=1
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Összes     tömörítve  

http://fm23.freemail.hu/fm/xmldata?cmd=getattachzip&tid=IKDydOHju5jC-biT5WaT&ulid=ujvizforras@freemail.hu_1134162618&id=8746105&cid=3&cid=4&cid=5&cid=6&save=1


 Iratkód: Uj_orvostudomány_VEOP_090204 

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!
 
Véleményem  szerint  a  V.E.O.P.  a  nem  zsidók  elől  eltitkolt  rákellenes  tényleges 
gyógymód, vagyis az infúziós fiziológiás Ringer oldat szerinti étkezési konyhasó pótlás 
és káliumpótlás a Dr. O.Z.A. Hanish által leírt desztilláltvíz-kúrával és a méregmentes 
élelmiszerekkel, vegetáriánizmussal kombinálva. A káliumot túladagoló és a konyhasó 
pótlást  megakadályozó Gerzson  terápia  pedig  ennek a  hasonló,  de  mérgező 
változata. (Kétféle Gerzson terápia van!) Lásd. www.aquanet.fw.hu.

 A Mózes II. 23., 25-26-ban, és a Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap és 
Aboda zara 28 b. lap által (együttesen) leírt orvoslásról, annak a nemzsidók, pl. általam 
is felismeréséről van szó, ezért (a cionizálás, vagyis a nem zsidók másként megfékezni 
nem tudott leleplező kutatásai egy zsidó rabbi által is támogatni és ezúton befolyásolni 
kezdése zsidó módszerének megfelelően) a német módszert  először is  átnevezték Új 
orvoslásnak.  De az is  cionizálásra  utal,  hogy csak azt  emelik ki,  hogy a  kezelés  az 
idegműködés befolyásolásán alapul, pedig a konyhasó, a kálium és a víztisztaság nem 
csak az idegműködés meghatározója, hanem valamennyi sejtmembrán alapműködését 
alapvetően  befolyásoló  hatású  a  pótlása.  A  helytelen  pótlása  betegít,  életrövidít, 
meddővé  tesz,  a  helyes  pótlása  gyógyít,  hosszabb életet  és  jó  szaporodó képességet 
biztosít. 

Megjósolható, hogy eleinte gyógyulni fognak a nemzsidók is. Később azonban, ha már 
meglesz  a  kellő  meggyógyult  nemzsidó,  (mint  üzleti  referencia),  megkezdődhet  az 
álgyógyítás az új elnevezések alatt. 

Verőce, 2009. 02. 04.

Melléklet: tömeggyilkosság (1)(1).pdf
 
Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
06-202181408
 
---------- Forwarded message ----------
From: Várhegyi László <biolaci@invitel.hu>
Date: 2009/2/1
Subject: Az új orvostudomány címszó alatt talátam rá!
To: spray@citromail.hu, tejfalussy.andras@gmail.com
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No comment! A leírtak önmagukért beszélnek!

Code: TerroristaMozesII-23-20-33

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

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

                  isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”

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

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



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



10 a. lap. Legelõször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. ...... Izrael országa esõvizet iszik, 
az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik elõször és azután az egész világ, hasonlókép egy 
olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhetõ részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja. 

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

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

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

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

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

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

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

•* Megjegyzés: Raba kirablása során, Dávid a zsidó népirtáshoz gázkamraként és elevenen megégetésre 
mészkemencét alkalmaztatott. Ószövetség, Sámuel II. könyve 12. rész, 31.

A HAZAI ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT  a  Mózes II. 23. 20-33-ban  
előírt TERVEZETT NÉPIRTÁSI ARÁNYBAN TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK, HOGY A NEMZSIDÓK 
TISZTA  IVÓVÍZHEZ  ÉS  TISZTA  (NaCl)  KONYHASÓVAL  MEGFELELÕ  (FIZIOLÓGIÁS)  
MÉRTÉKBEN SÓZOTT ÉLELEMHEZ JUSSANAK. A konyhasó hiányzó ízét általában az ugyancsak  
kristályos és hasonló színû, de mérgezõ hatású kálium sókkal, pl. kálisóval (KCl) pótolják. A VIVEGA 
is, a legújabb népirtási találmány: a benne lévő 40% kálisó mérgezőségét jelző igen rossz ízének az  
elnyomására, erõs ízû fûszerekkel összekevert,  a magyar szabványt (MSZ-01-10007-82.) alapjaiban  
sértõ, engedélyezett, támogatott, mérgezõ sókeverék.



(Kód: NobelDijNepirtoModszerre)

NOBEL DÍJAS NÉPIRTÓK?    
                

A fiziológiás  nátrium-  és  káliumpótlás  eredeti  helyes  dóziselőírásai  dietetikus-  és 
epidemiológiai statisztikus csalók által megváltoztatásán alapuló népirtás bizonyítása:

1950-ben Nobel díjat kaptak a mellékvesekutatók, akik hosszú idejű, több nemzedéken át folytatott 
ember- és állatkísérletek útján, korszerű mérések sorozatával bebizonyították, hogy az emberekre és az 
állatokra  is  ivartalanító  és  életrövidítő  hatású,  ha  hosszú  ideig  lecsökkentik  az  élelmiszereiknek  a 
konyhasó tartalmát a  fiziológiás szükségletük ötödére vagy az alá és/vagy, ha hosszú ideig megnövelik 
az  élelmiszereik  átlagos  káliumtartalmát  a  fiziológiás  szükségletük  ötszörösére  vagy  annál  is 
nagyobbra.  Kiderítették,  hogy  sokszorosára  növelhető  az  így  táplálkozók  fertőzésekre  való 
fogékonysága.  A  hiányos  náétriumpótlás  és  a  kálmtúladagolás  megszünteti  a  stressz  elleni 
védekezőképességüket, s a fertőzési- és egyéb környezeti streszhatások fokozottan károsítják őket.

Ezt  az  ivartalanítási  és  életrövidítési  módszert  úgy alkalmazzák,  hogy a  konyhasó helyett  árusított 
kálisóval  és  a  kálisó  műtrágyaként  használatával  is  megnövelik  az  élelmiszerek  káliumtartalmát  a 
korábbi, természetes káliumtartalom többszörösére.  Hogy tudják mégis elhitetni  az emberekkel azt, 
hogy ezeknek az ellenkezője igaz? A mérések nem megfelelő ideig végeztetésével csapják be őket:

Egyrészt kihasználják azt, hogy a honyhasó-pótlás hirtelen csökkentése csökkenti a víz mennyiségét a 
keringő vérben, s az emiatt kevesebb vérfolyadéknak kisebb a nyomása. Másrészt kihasználják azt, 
hogy a konyhasó-pótlás hirtelen növelése növeli a víz mennyiségét a keringő vérben, s az emiatt több 
vérfolyadéknak nagyobb a nyomása. Ennek alapján az emberek elhiszik,  hogy a magas vérnyomás 
ellenszere a konyhasó pótlás csökkentése. Elhallgatják előlük, hogy ezek a jelenségek csak időlegesek, 
s hosszabb idő alatt a konyhasó hiányában lecsökkenő víztartalma következtében a vér besűrűsödik és 
emiatt a keringés csak magasabb vérnyomással lesz biztosítható, tehát magasabb lesz a vérnyomás. 
Emellett  becsapják őket azzal is,  hogy a káliumbevitel növelése csökkenti  a vérnyomást. A kálium 
bevitel növelés a vérnyomást eleinte valóban csökkenti, de csak azzal, hogy mérgezi a szívidegeket, 
vagyis csökkenti  a  vérnyomást fenntartó szív szívműködését.  A fenti  hibás mérésekre alapozva,  az 
oksági összefüggést ellenkezőre hamisító epidemiológiai csalást folytatnak. 

Magyarországon orvosi vonalon a nátriumhiányos és káliumtúladagoló étrendre áttérést elsősorban Dr. 
Rigó  János  akadémikus,  Dietetikai  Intézeti  volt  igazgató,  dr.  Bíró  György  az  OÉTI  (Országos 
Élelmezés  Tudományi  Intézet)  volt  igazgatója,  Dr.  Kellermayer  Miklós,  a  Pécsi  Orvostudományi 
Egyetem ny. professzora,  és köreik szervezik.  Mezőgazdasági téren a magyar talajok vízben oldott 
káliumtartalma növelésével növelik mérgezőre az élelmiszernövények káliumtartalmát. Elsősorban Dr. 
Láng  István,  az  MTA (Magyar  Tudományos  Akadémia)  volt  főtitkára,  és  Dr.  Stefanovics  Pál,  a 
Gödöllői Agrártudmányi Egyetem volt talajtani tanszékvezető professzora, és ezek körei szervezik.     

Nevezettek az étkezési 1 : 1 = Na : K arányt (ami a hullák Na : K aránya), élettanilag kedvezőbbnek, 
fiziológiásabbnak hazudják  a  30  :  1  =  NaCl  :  KCl  fiziológiás  pótlásnál,  amely  a  élő  ember  vére 
Na/K/Cl /víz optimális arányai szerinti, s megfelel a szív számára legjobb fiziológiás infúziós (Ringer) 
oldat komponens arányainak. Eközben az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) 
azzal akadályozza a tiszta ivóvíz ivást, hogy a konyhasó hiányos, de kálium-túladagoló étkezés jobbnak 
hazudásával  általuk  előidézett  vérelektrolit  zavart  a  teljesen  tiszta  ivóvíz  ásványianyag-hiánya 
következményének hazudják.  Az ÁNTSZ honlapja  szerint  a  tiszta  (frakcionáltan  desztillált)  ivóvíz 
helyett  a  növényvédőszerekkel,  vírusokkal,  arzénnel  a  határérték  többszörösén  túl  szennyezett,  de 



konyhasóhiányos vezetékes  stb.  ivóvizeket  ajánlatos  inni.   A hibás  méréseikkel  fedezett  határérték 
meghamisításaik bizonyítását lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon!

http://www.aquanet.fw.hu/


Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

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

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

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

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

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

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

3./  A különböző strasszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, 
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

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

8./ Romlik a keringés. (168)

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



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

11./ A bőr és a  nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

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

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

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

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

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

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

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”):

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

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

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. 
(170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két 
legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti 



(fiziológiás mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést 
„elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a 
vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy 
kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! 













A Ringer oldatban,  nagytisztaságú desztillált  vízben (99%) a  vér  a  30 :  1 nátrium : 
kálium  arányának  megfelelő  mennyiségben  van  a  nátrium  és  a  kálium.  A 
tömeggyilkosságot azáltal valósítják meg, hogy az optimális arányt 1 : 1-nek hazudják 
Ha  ez  kiderül,  akkor  félrevezető  címekkel  hiteltelenített  publikációk  ismertetik  a 
népirtási  eredményeket,  és álgyógyítási  javaslatokkal  lefedik a  néppusztulás alapvető 
okait, vagyis a tiszta (desztilált) ivóvíz ivás akadályozását és a meghamisított nátrium és 
kálium optimum norma étkezési és infúziós alkalmaztatását. Népirtási üzlet az egész?





Az alábbi szervezetek is mind bűnsegédkeznek a tudományos 
csalásban, a kálisó rossz ízét elfedő fűszerezett konyhasóval 
összekevert mérgező, népirtó kálisó magyarokkal etetésében:



A több mint napi 15 liter tiszta desztillált vizet elfogyasztás hiányos konyhasó pótlás mellett ún. 
“vízmérgezési” veszélyt idézhet elő. Ez a veszély valamennyi víznél fennáll, ha nem pótolják az 
élelmiszerekkel  vagy  infúzióval  a  konyhasót.  A talmudi,  mózesi  népirtási  módszerhez  az  is 
hozzátartozik, hogy az ivóvizek konyhasó hiányosságát előnynek hazudják, lásd pl. az ún. Dd víz 
feliratait,  és/vagy a tiszta desztillált  ivóvíz ivásnál  szennyező anyagok fogyasztását  ajánlják a 
szükséges fiziológiás konyhasó pótlás helyett, mint pl. a fenti desztilláltvíz felhasználás ismertetési 
szövegben.  Miután a  talmudisták tudják a Talmudból, hogy a desztillált víz mellé a szokásosnál 



több konyhasót (sós kenyeret) kell fogyasztani, ő rájuk hatástalan a félrevezető  tartalmú gyilkoló 
hatású fenti orvosi (állami népegészségügyi és tisztiorvosi szogálati) hamisan kioktató felirat .....
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Előszó

Hazánkban, de sok más országban is – kivételt képez Kína és az iszlám országok, valamint a 
kóser étkezésű zsidók közösségei - egyre több a beteg, de nem értik, hogy mitől. Pedig nagyon egyszerű: 
elsősorban  attól,  hogy  hamis  próféták  elkezdték  hirdetni  az  ún.  „Gerzson-terápia”  szerinti 
„reformtáplálkozást”,  melynél  mellőzik  a  konyhasóval  való  nátrium-  és  klórpótlást,  de  fokozzák, 
felgyorsítják  az  káliumnak az  ételekkel,  italokkal  bejuttatását,  s  ezekkel  ismétlődően elrontják  a  vér 
elektrolit  részének,  a  vér  víz-nátrium-kálium-klór  komponenseinek  az  élettanilag  optimális,  vagyis 
fiziológiás arányát,  s ezúton a sejtmembránok működését vezérlő „nátrium-kálium pumpát”,  s  ezáltal 
fokozatosan  tönkreteszik  valamennyi  sejt  működését,  alapjaiban  veszélyeztetik  valamennyi  szerv 
működését,  elsősorban a  máj,  a  szív,  a  keringés,  a  vese,  valamint  a  mellékvese,  s  emellett   a  többi 
szervnek, vagyis az egész emberi szervezetnek is a működőképességét, az életben maradását. 

Természetesen  egyes  orvosok  és  elősegítik  e  betegszaporítási  bűnözést  a  félrevezetettségük  és/vagy 
helytelen érdekeltségeik folytán. Bármelyik vérelektrolit komponens fiziológiástól nagymértékben eltérő 
arányban  bejutása  előidézi  a  gyógyítással  foglalkozók  részére  a  beteglétszám  gyarapodásán  alapuló 
profitnövelési  lehetőséget.  Ezeknek  a  „gerzsonos”  prófétáknak  és  az  orvos,  gyógyszerész  és 
természetgyógyász stb.  bűnsegédeiknek az  a  fő  módszerük,  hogy számos helyes  és  valóban hasznos 
étkezési tanácsot is adnak, de a vérelektrolitot alkotó elemek fiziológiás pótlási módjának legalább az 
egyikét elhallgatják és/vagy szembehazudják. Általában pótlékokat ajánlanak a hiányzó vagy túladagolt 
vérelektrolit-komponensek  miatti  betegségek  tünetei  enyhítésére.  Például  a  legtöbb  betegség  egyik 
alapvető fő okát képező konyhasó hiány esetén kálisóval, káliumcitráttal, timsóval (kálium-aluminium-
szulfáttal) és erős ízű fűszerekkel stb. pótoltatják az ételek, italok „hiányzó sós ízét”stb. 

Részemről  nem  javaslok  azelőtt  megvádolni  tudatos  népirtással  egy  orvost,  gyógyszerészt  vagy 
természetgyógyászt  sem,  mielőtt  konkrétan  szembesült  volna  azoknak  a  hiteles,  konkrét  ellenőrző 
méréseknek  és  azokon  alapuló  tudományos  tankönyveknek  a  tényadataival,  tantételeivel,  melyek 
nyilvánvalóan  bizonyítják  a  fiziológiástól  nagymértékben  és/vagy  hosszan  ismétlődően  eltérő  víz- 
és/vagy nátrium- és/vagy klór- és/vagy kálium pótlás egészségrontó, gyógyulás akadályozó, életrövidítő 
stb.  hatásait.  Közöttük is  akad félrevezetett,  becsapott  ember,  éppen úgy,  mint  a  betegeik között,  de 
amelyikük ezután is  folytatja a  vérelektrolit  rontó tanácsadást,  arról  mindenki  tudja  csak meg,  minél 
előbb, hogy népirtásban tudatosan bűnsegédkező, abból hasznot remélő bűnöző.   

A  nemzetközi  szabadalmaimban  is  szereplő,  általam  feltalált  ANTIRANDOM  software  szerinti 
sokváltozós ok-okozat kalibrálási mérések kimutatták, hogy a kálium vegyületekkel 1960-ban elkezdett 
műtrágyáztatás károsítja a növények egészségét. Kiderült, hogy a káliumvegyületekkel műtrágyázás miatt 
megbetegedett  növényekben a   hagyományos  trágyázással  termesztett  növények káliumtartalmának a 
többszörösre (4-5-szörösére) van. Ezenkívül sok olyan „gerzsonos” ételt és italt is elkezdtek árusítani, 
amelyek mérgezően túladagolják a káliumot. Például a talajban kihajtott búzafű levét, zöldségleveket, 
szóját,  melyeknek a „gerzsonosok” által  javasolt  dózisai  súlyos káliummérgezést  okoznak,  különösen 
akkor, ha közben mellőzik a konyhasóval való nátriumpótlást.

Bemutatom,  hogy  ki  Gerzson,  akire  hivatkozva  évi  2,5-3  millió  Ft-os  költséget  okozva  ajánlják  a 
betegeknek  az  immunrendszert  tönkretevő  konyhasóhiányos,  káliumtúladagoló  hamis  terápiát,   hogy 
mekkora a gerzsonos zöldséglevek káliumtartalma. Egyéni, családi egészségvédelemhez  Bemutatom a 
HOMEINFONET programunkat,  Dr. O.Z.A. Hannish rák- és egyéb betegségek ellen is bevált, kiváló 
orvosi desztilláltvíz-kúráját, s a Vér Elektrolit Optimum Programunkat (VEOP) is. 

Verőce, 2008. 08. 25.      Tejfalussy András



TARTALOMJEGYZÉK
Oldal

2. Előszó

4-14. A káliummérgezési rosszullétet okozó gerzsonterápia bizonyíték arra, hogy annak alapján 
akár évenkénti 2,5-3 millió forintot is kifizettetnek a súlyosan megbetegedett, rémült 
emberekkel. Eközben a  literenként kb. 5 gramm káliumot bejuttató „zöldséglevekről” legalább 
napi 1,5 liternek, sőt annak többszörösének az elfogyasztását is ajánlják, az egy napon belüli 
dózis-megosztás előírást elhanyagolva.

15-33. A gerzsonos antifiziológiás víz- és sópótlás korrekt klinikai kísértetek méréseivel 
bebizonyított leggyakoribb konkrét egészségkárosító hatásairól:

A kálium szerepe az emberi szervezetben, a helyes és a helytelen káliumpótlásnak a 
határértékei és a mérgező káliumtúladagolás jellegzetes tüntetei

•a szív számára élettanilag legkedvezőbb fiziológiás víz-, nátrium-, kálium- és klór-pótlás.
•
•a kálium bejuttatási gyorsasági dózis-korlátokról.
•
•az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletek mérési eredményei a kálium-bejuttatás-

gyorsasági dózis korlát túllépésekor tapasztalt mérgezési tünetekkel, a kálisóval 
konyhasó- pótlás mérgező hatásai a 98% káliumsó-tartalmú „Redi-só” vese- és 
vérmérgező hatásai, a kísérlet elkezdésekor enyhén veseléziósokra és a kísérlet 
kezdésekor még egészségesekre, valamint a Kálium-Retard tabletta gyomorvérzést is 
előidéző (gyomor- és bélnyálkahártya erodáló) maró hatásai.

34-37. A konyhasó-hiányos és káliumtúladagoló gerzsonos antifiziológiás táplálkozást 
szorgalmazókról.

−38-46. A gerzsonterápia a kálium- és nátrium határértékek meghamisítására alapozott csalás.

47.  A HOMEINFONET egészségvédelmi hardware-software létesítmény bázistervének 
bemutatása

48.Az ANTIRANDOM  mérés láthatóvá teszi a  káliumos műtrágyák eltitkolt mérgező 
hatását..

     49-51. A Vér Elektrolit Optimum Program (VEOP) software szerinti egészségvédő 
táplálkozás..

−
    52-55. A Mazdaznan elvek szerinti orvosi desztilláltvíz-kúra leírása Dr. O.Z.A. Hannishtól. 

      56-57. A desztilláltvíz-kúra természetes gyógyhatásának biokémiai magyarázata. 

58-59. Az antifiziológiás sózási- és vízitatási csalást is leleplező iráni-amerikai kutatóorvos 
könyve.



59. Kálisómentes konyhasó beszerzési lehetőség.

59. Energiatakarékos ivóvíz desztilláló.
 
60. A szerző, a méréstani sikereiről

61-62. Egészségi károkozás elhárítás a Ptk. 458-487. §. alapján + Magyar Világ, Rozgics 
Máriához





Gerzson név eredete: 

Gerzson volt a neve a nem zsidó népeket étkezési apartheiddel lassanként kipusztítani 
rendelő (lásd: Mózes II. könyve 23. rész 20-33., és V. könyve 7. rész, 2, 22.) bibliai Mózes 
egyik fiának is.  





Code: TerroristaMozesII-23-20-33

SZENT BIBLIA 
(Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda,
90-92. oldal)

„Mózes II. könyve 23. rész: 
Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek megtartásáról való törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az útban 
és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.
„21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, 
mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, amit 
mondok: akkor ellensége  lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te 
szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az emoreusok, 
khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az õ 
cselekedeteik szerint ; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze 
bálványaikat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet 
és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát 
teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, 
amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom elõtted.
28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, Kananeust 
és Kitheust.
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 õt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod a 
földet.
31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a 
pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a 
lakosait és kiûzöd azokat elõled.
31. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged  ellenem, 
mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.” 
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EGÉSZSÉGMENTÉSI, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS!
( A MAGYAR ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZATOK HELYETT IS A PTK 484-487. §. ALAPJÁN) 

A NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY 
A HAGYOMÁNYOS, FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZOTT 
„ÉTKEZÉSI  SÓZÁSI  REFORMMAL”  TUDATOSAN  IDÉZTÉK  ELÕ  A  BETEGSÉGEK 
TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT. 

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 MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET 
ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A 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 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 vér  besûrûsödése  miatti  vesemûködés  romlás  fokozza  a  renintermelést,  renintermelõ 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlõdési torzulásait is 
okozza („pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlõdési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését, 
klitorisz-megnagyobbodást. (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 szakáll- 
növekedést, 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.)
A GYÁRTÓK,  BOLTOK,  S  AZ ÕKET ELLENÕRZÕ HAZAI  HATÓSÁGOK HIVATALOS ÍRÁSBELI 
KÉRELEMRE SEM VOLTAK HAJLANDÓK MEGADNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTÕ 
ÉTKEZÉSI  SÓK  ÉS  AZOKKAL  GYÁRTOTT  ÉLELMISZEREK  KONYHASÓ-  ÉS  KÁLIUM-
TARTALMÁT! MAGYARORSZÁGON CSAK A RABBIK ÁLTAL SZIGORÚAN ELLENÕRZÖTT KÓSER 
SÓ, S A GYÓGYSZERTÁRI KONYHASÓ (NÁTRIUM-KLORID) ESETÉBEN KÖTELEZÕ BETARTANI 
AZ MSZ-01-10007-82.  MAGYAR SZABVÁNYT,  MELY VALAMENNYI ÉTKEZÉSI SÓBAN TILTJA A 
KÁLISÓ LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS.

Verõce, 2008. június 30.Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215) 



AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT 









 A fenti szabványt sértő, a szabványra hamisan hivatkozó 
sókeverékekkel van elárasztva Magyarország, az ivóvizet pedig 

érkőképző vegyületek, sőt vírusok is szennyezik:









Ilyenek a kálium túladagolási mérgezés tipikus gerzsonterépiás tünetei is:















A zsidók héber nyelvű bibliájában Ézsaiás ma is 
szorgalmazza az állatok takarmányának a sózását. 

A nemzsidók bibliáiban viszont meghamisították ezt az 
ellenkezőjére, a konyhasóval nem sózott „tisztára”:





AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság 
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Nyílt levél! (Internet) Kód: Váradi Tibor 3
Váradi Tibor részére
Napfényes Élet Alapítvány

Kedves Tibor!

Nagyon sok  ember  belerokkanhat,  ha  elhitte  nektek,  hogy "nem szabad sózni",  s  hogy a  káliumdús 
növényeket  só mentesen kell  enni!  Miután nem lehet  ez  a célotok (ugye?) érdemes minél  hamarabb 
visszavonnotok a szervezet víz:nátrium:kálium:klór ionegyensúlyát veszélyesen rontó konyhasó-mentes, 
de káliumdús ételek elõnyeirõl hirdetett tévtanokat.

Sajnos mindig nekem jut az a kellemetlen munka, hogy figyelmeztessem az
ismerõseimet arra, hogy szélhámosság "szerves nátriumról beszélni" a vér
sópótlásakor, mert a nátriumklorid ionizált, oldott állapotban van a vérben. És arra
is, hogy mérési bizonyítékok kellenek, mert az ezoterikus indokolások, még ha oly
szépek és hihetõk is, nem pótolják sem a természet által kialakított szabályokat, sem
pedig a méréseket, a megfelelõ számú változóra kiterjedõ, korrekt élettani
kísérleteket.

Le kell számolnunk azzal, hogy a nátriumhiányossá és káliumdússá tett ételekkel
megbetegítõ tanokat egyesek misztikus köntösben tálalják, majd utána ugyancsak
"ezoterikusan gyógyítják", "szellemi vigaszban" részesítik - ezen meggazdagodva -
a konyhasó-hiány és a káliummérgezés miatt megbetegedetteket. 

Tudjátok Ti, hogy a teheneknél és a lovaknál is káliumérezést okozhat a frissen
kihajtott fû evése, amit az USA állatorvosi irodalom „búzamérgezésként”, vagyis a talajból kihajtása  
során onnan igen nagy mennyiségû káliumot felvevõ fiatal zöld búza túl magas káliumtartalma miatti  
mérgezésként (hyperkalaemia-ként) tart számon. Akik ezeket jól ák, mi másért ajánlhatják „búzafû-lé”  
ivását beteg és egészségesek személyek részére is, hacsak nem a tudatos betegítés szándékával?

Szíves figyelmetekbe ajánlok egy harmadikos gimnáziumi kémia könyvet, abból az
alábbiakat, mert Ti éppen az ellenkezõjét hirdettétek egyik kiadványotokban (amit a
Vegetáriánus összejövetelen osztogattak), majd késõbb a Vegetáriánus lapban írt
cikkedben is megjelent:

"Nátrium-klorid (NaCl):

A kõsó, vagy köznapibb nevén, a konyhasó, a legfontosabb nátriumvegyület
Egyformán nélkülözhetetlen az élõ szervezetek és az ipar számára. A biológiailag
létfontosságú Na+ és Cl- ion elsõsorban konyhasó formájában kerül az élõ
szervezetekbe. (A ion a töltésszállításban és ingerreakciókban vesz részt, a Cl-
ion az ozmotikus egyensúly fenntartása szempontjából fontos).



Az ember naponta kb. 12 gramm NaCl-ot ürít ki szervezetébõl. Mivel ennyi sót a táplálékok nem
tartalmaznak, az ételek sózásával kell a pótlásról gondoskodni. Különösen növényi
táplálkozás esetében fontos, hogy elegendõ mennyiségû só jusson a szervezetbe,
tekintve, hogy a növények alig tartalmaznak NaCl-t. (Pl. a szarvasmarhák
etetéséhez is rendszeresen használnak vasoxiddal kevert sót, az ún. marhasót.) Az
orvosi gyakorlatban a 0,9%-os oldatát, az ún. fiziológiás sóoldatot használják
vérveszteség pótlására, kiszáradás ellen. Infúzió formájában közvetlenül a vérbe
juttatják az oldatot...." (Gimnázium. Dr. Boksa Zoltán - Dr. Csákvári Béla - Dr. Kónya Józsefé. KÉMIA 
III. osztály. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 150.oldal.)

Továbbá szíves figyelmedbe ajánlom egy jelenleg Amerikában élõ perzsa
orvos-természetgyógyász könyvébõl azt a szakvéleményét, ami szerint: "A sómentes
diéta teljes badarság". (Dr. F. Batmanghleid. Mandala-Véda Könyvkiadó. Budakeszi. 1997. 228.oldal.)

Sajnálatos, hogy nem tudtál egyszer sem odajönni a telefonhoz, amikor hívtalak, s
hogy a Vegetáriánus lapban az én cikkemhez hozzá csapódott egy nem általam írt,
teljesen zavarossá "ezoterizált" szöveg, s aláírták a nevemet. Remélem helyreigazítják.

A kóser étrendet nem változtatják meg, ott továbbra is tiszta sót és desztillált vizet
alkalmaznak, a több évezredes hagyomány szerint, így tehát a kóser étrendû
zsidókban nem tesz kárt a sózásról lebeszélés, ok egészségesek és fõleg, ok
szaporodóképesek maradnak. Egészen biztos, hogy a többiek kb. 40 %-a, a
konyhasó használatról lebeszélésetek, és a káliumtúladagoló étkezésre
rábeszélésetek, a konyhasó helyére, és a mûtrágyákba is „becselezett” (vegyi
fegyverként ható!) kálisó miatt lett mostanra ivartalan, meddõ.

A sópótlást tudatosan vagy ostobaságuk miatt elrontó orvosok és
természetgyógyászok lényegében egy apartheidet, népirtást folytatnak, a tiszta
konyhasó helyett etetik a kálisót, „tengeri só” címén, holott a tengervízben 40:1 -hez 

a konyhasó: kálisó aránya. Mialatt a hazánkban is kapható kóser „tengeri só”
kálisómentes, a nem kóser sókban 20-50% kálisó is van, Árusíttatják, még a
bioboltokban is, magyar termékként ajánlják a Kossuth Rádió magyarkábító
mûsoraiban, pl. a VASÁRNAPI ÚJSÁGBAN, és az ugyancsak magyarkábítóvá lett
Budapest Televízióban is. Utóbbiban legutóbb a „mindenkinél magyarabb” Frank
Tibor segített reklámozni azt a 40 % kálisótartalmú mérget, (a Vivega-t), amelyben
elfedték a kálisó kellemetlen ízét fûszerekkel. Mindezekkel a szervezet
ionegyensúlyát életveszélyesen bomlasztják, emiatt van annyi allergiás, rákos,
vesebeteg, szívbeteg, idegbeteg, a „nyugdíjkorhatár elérése elõtt kipusztuló”
magyar! 

SZERETNÉLEK MEGKÉRNI, HOGY gondolkozz el a fentieken, és próbáld meg
abbahagyni a nem kóser étrendû zsidót és nemzsidót egyaránt legyengítõ, pusztító
hiányos sópótlásra rábeszélést! Már sikerült kiirtani 600.000 magyart 20 év alatt, a
reformtáplálkozási csalásokkal.

Mint tudod, a sportolóknak, de a gyengéknek is - izzadásuktól függõen - pótolniuk
kell az elveszített konyhasót, s ez a pótlás napi 15-25 grammig nem árt. Ha ártana,
nem pótolnának a napi 2 liter infúziós fiziológiás (Inger) sóoldattal, ami a
desztillált vízben 0,9% konyhasót tartalmaz, napi 18 gramm konyhasót. 



Ezúton tehát  napi  8  gramm nátrium jut  be a  szervezetbe.  A sportorvos  elõírja  a  napi  15-25 
gramm konyhasó pótlást, vagyis kb. ugyanolyan mennyiségû konyhasó pótlás legjobb a 
gyengének és az erõsnek is. Akkor, ha a hatása, az erõnlét romlása vagy javulása
mérhetõ, dokumentálható. Mindenki más legyengíthetõ a konyhasótól eltiltással. A
többiek, akiket nem engednek konyhasót enni, egy bizonyos idõ múlva
megbetegednek a halmozódó konyhasóhiány következtében. Ezúton lehetett az
embereknél és a patkányoknál is garantáltan elõidézni az immunbetegségeket,
bõrbetegségeket, keringési betegségeket, idegbetegségeket, vesebetegségeket,
szívbetegségeket, rákbetegségeket, magavérnyomást, a nátrium-visszatartó,
káliumvesztõ vesét, Addison kórt, halált, a kísérletek során, embereken és
patkányokon is, 62 tudományos publikációval is bizonyították, egy 1976-ban
megjelent  orvosi  könyvben.  Lásd  a  honlapunkon,  az  EML-MTA.SUM  iratjelû  akadémiai 
emlékeztetõnkben.

Te és számosan mások is, vallásos és ezoterikus köntösben hirdetitek a sómentes
táplálkozást és a káliumban dús ételek konyhasó nélkül fogyasztását, a fenti
betegségek megelõzésére, és a gyógyításuk címén. Pedig a Biblia, az Ószövetség és
az Újszövetség is, de a Talmud (mely utóbbi a zsidóság legfõbb törvénykönyve) szerint is, a
konyhasóval sózás kell a jó erõnléthez, s a betegségek ellen gyógyító hatású. Vagyis akik ezek 
tudatában folytatják a sózásról lebeszélést, azok betegíteni, népirtani
akarnak. Kiket? Hát a nem kóser étrendû zsidókat és nemzsidókat, mert a Talmud
alapján mérlegelõ kóser étrendet tartó zsidóra nem hatnak a tévtanaik. 

A Talmud szerint ugyanis ...: „Hatvan futó sem éri utol, aki korán reggel eszik. 93 b.
lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van
kitéve; a "betegség" szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elûzi egy sóskenyér
s rá egy korsó víz"; és (Taanith. 10 a. lap.)....”Izrael országa esõvizet iszik, az
egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik elõször és azután az egész világ,
hasonlóképpen egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhetõ részt
kiválasztja, a hasznavehetetlent meg otthagyja.”.(A Talmud Magyarul. Luzsénszky
Alfonz, tizedik bõvített kiadás. Budapest 1940. Hasonmás kiadás: GEDE Testvérek.
Budapest, 2002. 119. oldal.)

Tévedés, hogy nem kell sózni, s hogy a szénszûrõzött csapvíz (pi-víz) „tökéletesen,
megbízhatóan tiszta” ivóvíz. Kitervelt ostobaság, csalás a konyhasótól és/vagy a
desztillált ivóvíztõl elriasztani. És az is, ha a rábeszélnek az áltiszta pi-víz ivására,
meg a nagyon sok kalciumkarbonátot tartalmazó „kemény vizek ivására”, és/vagy
arra, hogy a konyhasó helyett „sózzák” kálisóval az ételt. Egy lassított népirtást
valósítanak meg, nehogy bizonyítani lehessen a tudatos egészségrontást. A népirtás
lelassításának szükségességét lásd: Mózes V. Könyve 7., 2, 22.

Tudatosan betegítenek, akik a Ringet-oldat alapján régóta ismert, bevált legjobb 99 :
0,9 : 0,03. víz:konyhasó : kálisó arány helyett pl. a 99 : 0,03 : 0,9, teljesen torz víz
:konyhasó : kálisó arányt valósítják meg.

Ilyen  pl.  a  Gerzson  terápia.  A nátriumhiányos  és/vagy  káliumdús  „reform étkezés”  prófétái 
tudatosan rontják valamennyi sejt membránjának a mûködését, a sejtmembránok ún. „nátrium : 
kálium pumpáját”. 



Bõvebb információkat is találhattok, méréseket, amelyek a fentieket alátámasztják,
az AQUANET.FW.HU (www nélkül hívható) honlapunkon. A SZEMÉLYES
MEGBESZÉLÉS is lehetséges, részemrõl nem szoktam elzárkózni a vitától. Addig
is tanulmányozd át a következõ (iratjelû) mellékleteket. az általad mindenhol
ajánlott „antitalmudi étrend” valódi hatásairól 1./zsidók tudományos maffiája,
2./papi maffia, 3./bibliahamisítás3, 4./talmudidézetek1, 5./ MTA-eml.sum, 

Szeretettel üdvözöl: Tejfalussy András
_____________________________________________________________________________
_
FELJELENTÉS  A  LEGFELSÕBB  BÍRÓSÁG  ELNÖKÉHEZ,  MINT  NYILVÁNOS 
KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS IS:

NE  TÛRJE  TOVÁBB  A  HAZAI  BÍRÓSÁG,  HOGY  VALLÁSI  ALAPÚ  NÉPIRTÁSI  
MÓDSZERT  BETANÍTÓ  „TERMÉSZETGYÓGYÁSZ”  ALAPÍTVÁNYOK,  ÜGYNÖKÖK 
MÛKÖDHESSENEK  BÜNTETLENÜL!  (Lásd  a  bûnügyi  bizonyítékokat  a  
www.aquanet.fw.hu honlapon és az itt  csatolt „KI HAJLANDÓ SEGÍTENI EGÉSZSÉGET 
MENTENI ÉS ENERGIAVÁLASÁGOT ELHÁRÍTANI” címû e-mail könyvemben! )

Vártam  a  választ  a  fenti  jóindulatú  tájékoztató  szakvéleményemre,  a 
„természetgyógyászkodó” derék ifjú Váradi Tibor vallástörténésztõl, aki jelenleg is a konyhasó 
fiziológiás mértékben pótlásáról lebeszélés egyik legfõbb hazai betanítója. Reméltem, hogy a 
válaszában  elõadja  az  általa  hirdetett  konyhasó  használat  elhagyás  állítólagos  egészségjavító 
hatásait  alátámasztó,  általa  alapulvett  mérési  bizonyítékokat  az  általa  eddig  hangoztatott 
vélelmek  alátámasztására,  miután  ezeket  a  „természetgyógyászati  vélelmezéseit”  a  hiteles 
tudományos mérések közvetlenül cáfolják. 

Váradi  Tibor  és  társai  úgy  azonban  úgy  vélték,  hogy  válaszként  jó  lesz,  ez  lesz  a 
legegyszerûbb,  hogy  egy  ügyvéddel  íratnak  ellenem  egy  becsmérlõ,  rágalmazó  iratot  az 
internetes  szolgáltatónak,  amiben  kérik,  hogy  az  üzleti  érdekeiket  sértõ  www.aquanet.fw.hu 
tudományos honlapunkat töröljék az internetrõl. 

Az internetes szolgáltató azonban - mivel Váradi Tiborék semmiféle bírósági ítéletet nem 
tudtak felmutatni - teljesen jogosan elutasította ezt a kérelmüket, s errõl engem is értesített.

 Miután a  13.B.24.211/1993/2. PKKB végzés szerint is bûncselekményt folytatnak, kénytelen 
vagyok  e  felsõbb  bíróságon  újra  kezdeményezni  a  közérdekû  büntetõeljárást  a  Napfényes  
Alapítvány  ellen,  amely  azután  is  folytatja  a  népirtási  módszer  betanítását,  hogy  a  fenti  
szakvéleményem alapján tudják, hogy Nobel díjas mellékvesekéreg kutatók publikált mérései 
is bizonyítják (!), lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon: „Technika a biológiában 8. kötet”, „A 
biológia  aktuális  problémái”,  ”A mellékvesekéreg  biológiája”,  Medicina  Könyvkiadó,  Bp.,  
1976.), hogy az általuk betanított, a fiziológiás élettani optimumtól durván eltérõen hiányos  
konyhasó-pótlás súlyosan egészségkárosító, ivartalanító és életrövidítõ, azaz népirtó hatású!  

Verõce, 2008. 06. 27.
Tejfalussy András dipl. mérnök

méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

2621 Verõce, Lugosi u. 71.



A GERZSONTERÁPIA A KÁLIUM ÉS A NÁTRIUM HATÁRÉRTÉKEK 
MEGHAMISÍTÁSÁRA ALAPOZOTT ORVOSI CSALÁS:











A GERZSONOS NÉPIRTÁST A HAZAI TUDOMÁNYOS VEZETŐK AZZAL A CSALÁSSAL 
SEGÍTIK ELŐ, HOGY A VÉR NÁTRIUM ÉS KÁRIUM ARÁNYA HELYETT A SEJTEKBEN LÉVŐ, 

ELLENKEZŐ ARÁNY SZERINT PÓTOLTATJÁK A NÁTRIUMOS ÉS KÁLIUMOT:  



A  KÁLISÓVAL  MÉRGEZETT  RÁKKELTŐ,  ÉLETRÖVIDÍTŐ  „SÓT”  ÁRUSÍTÓ  BÉRES  RT.  SOK 
MILLIÁRDOS VAGYONRA TETT SZERT, DR. RIGÓ JÁNOS PEDIG A NYUGDÍJBA VONULÁSA UTÁN 
A MÁRIA RÁDIÓ MAGYARORSZÁG TANÁCSADÓJAKÉNT TEVÉKENYKEDHETETT!











Nem zavarja Benda Juditékat, hogy már a Népszabadság is megírta,  
hogy az USA központi tudományos lapja, a SCIENCE szerint egy csaló 
Levis Dahl, aki hamisan kalibrálta át patkánykísérleti eredeményeket  
emberre, és emiatt számosan meghaltak?



5000 emberből 5000 (!) pusztult bele 20 éven belül abba, hogy a  
konyhasóval sózás abbahagyását javasolták nekik vérnyomásuk  
csökkentésére! Tehát, ha 40 éves kor körül “magas vérnyomást”  
okoznak, pl. a konyhasóba kevert kálisóval, majd abbahagyatják  
a konyhasóval sózást, meg lehet kaparintani a nyugdíjalapokat!





Miután Tejfalussy András jelezte a jelenlegi amerikai elnök, G. Bush 
édesapjának, hogy főleg az Amerikai Egyesült Államok Akadémiájáról  és a 

WHO-tól indultak ki azok az ok-okozat mérési kalibrálási csalások, amelyekre 
hivatkozva egyes kormányok rábeszélik, rákényszerítik a nem  kóser étkezésűeket  

a konyhasó hiányos pótlására, nyilvánosságra került a következő csalás: 











Később közölte a gyógyszertár vezetője, hogy a gyógyszertári felügyelet megtiltotta nekik, hogy 
tiszta konyhasót árusíthassanak a lakosság részére





Code: Tabemutatkozas080622
SZEMÉLYES BEMUTATKOZÁS

A Budapesti Mûszaki Egyetemen szereztem villamosmérnöki diplomát. Ezután, 1967-tõl, fõleg 
fémfizikai  méréstani  szakértõi  munkákkal  és  anyagkutatásokkal  foglalkoztam,  mint 
kutatómérnök,  de  a  kutatásokat  nagyságrendileg  felgyorsító  találmányaimmal  1974-tõl 
kezdõdõen  a  mezõgazdasági,  gyógyszervegyészeti  és  biológiai,  s  a  környezetvédelmi,  s  az 
egészségvédelmi méréstechnika fejlesztésében és ennek alapján a méréstani ellenõrzésekben is 
az adott területeken az ok-okozat kalibráció ellenõrzést javító meghatározó eredményeket értem 
el.  1981-ben létrehoztam, s azóta vezetem az Agroanalízis Tudományos Társaságot, ahol, s a 
velünk együttmûködõ különféle társvállalkozásoknál és alvállalkozásoknál, azóta elsõsorban a 
sokváltozós kutatás-gyorsítási és optikai-számítógépi hardware-software találmányaimban leírt, a 
szabadalmi bejelentéseim segítségével is dokumentált, a szabadalmaim teljes újdonság vizsgálata 
útján nemzetközileg elismert  szerzõi  jogi  elsõbbséget  szerzett  „Gradiens Térképezési  System 
bázis-software” (GTSsw) és ANTIRANDOM sokváltozós méréstervezési-,  mérésirányítási- és 
kiértékelési  bázis-software  (ANTIRANDOMsw)  megoldások  fejlesztésével  és  gyakorlati 
alkalmazásával  foglalkozunk.  Legtöbb  találmányom,  szabadalmam  megtekinthetõ  a  Magyar 
Szabadalmi Hivatal, s nemzetközi szabadalmi hivatalok internetes regisztrációs nyilvántartásai 
alapján. Újabban a "hõvel fúrt kutakra" alapozott geotermikus hõhasznosítással, a gõzfejlesztésre 
felhasznált víz recirkuláltatásával mûködõ, a „vulkáni hõvel” ezúton elõállított gõzzel való olcsó 
és környezetkímélõ villamosenergia-ellátás és ahhoz kapcsolódó fûtés, üzemanyag-termelés és 
ivóvíztisztítás stb. szervezésével is elkezdtem foglalkozni. Véleményem szerint ugyanis az egész 
világot jelenleg nyomasztó energiaválság ezúton hárítható el, s ehhez elsõsorban a Los Alamos-i 
Mr.  Jared Potter  által  létrehozott  Geo Potter  Drilling cég által  bemutatott  "hydrodriller  fúró" 
fejlesztéseit kell támogatnunk, annak eredményeit kell alkalmaznunk. Ezúton tudjuk a lecserélni 
a lehetõ legolcsóbban a jelenlegi hazai atom- stb. erõmûveinket meghajtó gõzt a geotermikusan 
fejlesztett, sokkal olcsóbb „el nem fogyó gõzre”. Minden más energiatermelési módszer sokkal 
kevésbé alkalmas,  nem csak a  túlzott  költségeik miatt,  de környezetvédelmi szempontból is. 
Személyemrõl és e munkáinkról, munkáinkról egyébként a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is 
található részletes információ. 

Budapest, 2008. 06. 24. 

Tejfalussy András 

Függelék: A Magyar Világ lapban Gerzson terápiát népszerűsítő cikkekkel szemben kért 
helyreigazítás: 



FÜGGELÉK                                                                  Kód: MagyarVilagos080908

EGÉSZSÉGI KÁROKOZÁS ELHÁRÍTÁS, A PTK. 484-487. §. ALAPJÁN

Kedves Barátaim!

Szóljatok minél több magyarnak, küldjétek tovább minél több tisztességes szervezetnek és 
személynek  az  ANTIGERZSON  SOFTWARE címû  új  e-mail  könyvem,  hogy  õk  is  
tudjanak róla, hogy kiderült az Ok-okozat kalibráló pontos mérésekbõl, hogy a vezetékes  
ivóvíz  klórozását  túlélõ vírusok  (1),  s  a  fiziológiásnál  sokkal  kevesebb konyhasót  (2)  
és/vagy  sokkal  több  káliumot  (3)  tartalmazó  élelmiszerek  egyenként  és  együtt  is  
BIOLÓGIAI-,  S  VEGYI  FEGYVER hatásúak:  (1)  befertõz,  (2)  és  (3)  elrontja  a 
keringést és a sejtek membránját, s ezáltal tönkreteszik az immunrendszert, mérgezik a  
vesét, szívet, rontják a keringést, életrövidítõ betegségeket, meddõséget, rákot, elbutulást  
stb. okoznak.  Hazánkból évente kipusztul kb. 50.000 magyar. A kipusztultak nagyobb 
része a nyugdíjogosultak körébõl kerül ki. Kb. 20 évvel hamarabb halnak meg, mint  
ameddig  élhetnének,  s  a  fent  ismertetett  módon  pusztítják  el  õket.  Egy  nyugdíjas 
kipusztulása  20  millió  forint  nyugdíjfizetési  kötelezettségtõl  mentesíti  az  állami 
nyugdíjbiztosítót. A nyugdíjasok létszámának évi 50.000-rel csökkentésével évi kb. 1000 
(ezer)  millárd  forinthoz  lehet  hozzájutni  úgy,  hogy  az  összeg  jogosultjai  ne  
követelhessék vissza. Az állami nyugdíjbiztosító mindenképpen átszervezni akarása is  
fõként ezen rablógyilkosság nyomai eltüntetését szolgálja.
Ezért bûnügyi szempontból elsõsorban azok a személyek és szervezetek felelõsek, akik a  
hibás  és/vagy  hiányos  tájékozottságuk  és/vagy  érdekeltségeik  folytán,  vagy  tudatos  
gonoszságból  bebeszélik  másoknak  a  nem  teljesen  megtisztított  ivóvizeknek  és  a  
fiziológiás  szükségletnél  nagyságrendekkel  kevesebb  konyhasónak,  de  sokkal  több 
káliumnak  a  fogyasztását  (lásd  a  mellékelt  MagyarV-Rozgics-080908  kódú  NYÍLT 
LEVÉL alapján). Az egészségkárosodás elleni védekezést legjobban az ún. kóser étkezés,  
vagy  a  fiziológiás  „VÉR  ELEKTROLIT  OPTIMUM  PROGRAM”  (VEOP)  szerinti  
táplálkozás valósítja meg, vagyis a tiszta desztillált ivóvíz ivás, s azzal való ételkészítés,  
és  az  ételekkel  fiziológiás  mértékre  növelt  konyhasó  pótlás,  valamint  az  ételekkel  és  
italokkal  bejuttatott  kálium  mennyiség  tudatosan  fiziológiásra  korlátozása.  A  fenti  
(Mózes  II.  23.  30-33.  szerinti)  étkezési  úton  népirtásról  és  elhárítási  módjáról,  
eszközeirõl  a  www.aquanet.fw.hu tudományos  honlapunk  nyújt  részletesebb 
tájékoztatást. 

Hivatkozott mellékletként: a „MagyarV-Rozgics-080908” kódú NYÍLT LEVÉL. 
Verõce, 2008. szeptember 08.

Üdvözlettel a Verõcei Létvédõ Kör nevében is:

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló
T.: 36-1/250-6064, -27/380-665, 06202181408, e-mail: ujvizforras@freemail.hu

mailto:ujvizforras@freemail.hu


NYÍLT LEVÉL
Kód: MagyarV-Rozgics-080908

MAGYAR VILÁG 
Rozgics Mária

A  Magyar  Világ  lap  által  újabban  „orvosi  tanácsadással”  foglalkoztatni  elkezdett  Kovács  József 
„pszichoterapeuta, nem konvencionális gyógyító” saját elmebetegségére utaló közveszélyt okozó étkezési 
tanácsaival, s a lapban nekem címezve közzétett nyílt levelével kapcsolatban, ezúton is szeretném felhívni 
a figyelmet a mellékelt közérdekû bejelentésem alapján az alábbiakra is. 

Az  Önnek  megküldött  mérési  és  tankönyvi  stb.  bizonyítékok  mellett  érdemes  tanulmányozniuk  a 
pszichológus alapképzettségû Szende Gábor által írt, „A nõk felemelkedése és tündöklése” címû könyvet 
is, amelyben Szende Gábor genetikai alapon is ellenzi a konyhasóval sózás mértékének (az antfiziológiás 
mértékûre  való)  csökkentését.  A MAGYAR TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA méréstani  szakértõjeként 
többünk által felülvizsgált hazai orvosi klinikai mérések adatai is mind azt bizonyítják, hogy az Önök 
Kovács  Józsefe  egészségveszélyeztetést  folytat  azáltal,  hogy  igyekszik  rávenni  arra  a  magyarokat,  a 
Magyar  Világ  lap  útján,  hogy  egészségük  javítására  fogyasszanak  olyan  általa  javasolt  összetételû 
zöldségleveket, amelyekben literenként kb. 5 gramm kálium van. Veszélyesen hamis az a javaslata is, 
hogy ezekbõl igyanak legalább napi 1,5 litert, sõt lehetõleg napi 4,5 litert is. Közvetlen életveszélyt okoz 
azzal, hogy ezeket a „napi dózisokat” az egy napon belüli bejuttatási sebesség korlátozás nélkül ajánlja. 
Lehet, hogy nevezett nem tudja, hogy az egy napon belül, de gyorsabban bejuttatott ennyire sok kálium 
még nagyobb mértékû vesemérgezést okoz, s esetleg szívleállást is? A Kovács József által ajánlottak nem 
csak  a  nemzsidók egészségét  veszélyeztetik,  de  a  kóser  étkezési  elõírásokat  nem követõ  valamennyi 
zsidóét is. Ugyanis a zsidó kóser étkezési elõírások szerinti ételek konyhasó- és káliumtartalma hiába felel 
meg az optimális (lásd pl. a fiziológiás infúziós Ringer-oldat ismert vegyi összetétele alapján), fiziológiás 
mértékû  konyhasó- és kálium pótlásnak, ha azt a nem kóser étkezésû zsidók sem alkalmazzák.
 
Amikor  a  lapban  megjelent  cikke  mellé  írt  széljegyzetem  megküldésével  felhívtam  Kovács  József 
figyelmét is arra, hogy az általa ajánlott káliumdózisoknál nagyságrendekkel kisebb (1-2 gramm káliumot 
tartalmazó oldat egyszerre megivása) is kálium túladagolási vese- és vérmérgezéseket okozott a konkrét 
hazai klinikai hatásvizsgálati ellenõrzõ mérések során, s hogy az általa javasolt káliumdózisok durván 
ellentmondanak az orvosi egyetemi tankönyvekben megjelölt mérgezési küszöb (határértéki) elõírásoknak 
is,  mivel  a  szájon át  bejuttatott  napi  2,2-3,6 grammnál több kálium minden egészséges felnõttnek is 
eltorzítja az EKG-jét, lapjuk közzétette Kovács József teljesen hazug nyílt levelét, amelyben engem „az õ 
zsidó mivoltának megsértésével” név szerint rágalmazott, s közben az általam a lapnak leírtakat, s utána 
neki is elmondottakat hamisan idézte.

Kérem Önt, hogy szíveskedjék nyilvános magyarázatot adni (a zsidók ellenem uszítását is célzó?), tudatos 
egészségügyi közveszély okozásban bûnsegédkezõ etikátlan szerkesztõségi eljárásra! 

Verõce, 2008. 09. 08.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (1-420415-0215)
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT
2621 Verõce, Lugosi u. 71.
www.aquanet.fw.hu





AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Tejfalussy András dipl. mérnök 

1036 Budapest, Lajos u. 115.

___________________________________________________________________
Kód: NemzetVeszejtoAdoztatas090220

Budapest, 2009. 02. 20.

Közérdekű  bejelentés  (a  Ptk.  484-487.  §.  szerinti  közmunkaként)  az 
alkotmánybíróság  elnökéhez  és  a  köztársasági  elnökhöz,  és  egyúttal 
kárelhárító feljelentés a rendőrséghez, az alábbi közérdekű adatokat, és főleg 
az  azokon  alapuló  létfontosságú  közgazdasági,  árupiaci  összefüggéseket 
eltitkoló,  elködösítő  állami  hivatalnokok  és  ezek  bűnsegédei,  különösen  a 
hamis államigazgatási szakértők  ellen:

Mélységesen  jogellenes,  alkotmánysértő  bűncselekmény  is  az  a  szisztematikus 
csalás, hazudozás, ködösítés,  amit a kormány és valamennyi parlamenti  párt,  de  
egyéb  pártok  és  a  közszolgálatinak  hazudott  média  is  évek  óta  folytat  a  
magyarországi  gazdasági  válság,  piacvesztés,  munkanélküliség  és  a  hazai 
eladósodás  alábbi  legfőbb  tényleges  okának  az  elködösítésével,  a  válság 
ténylegesen elhárításának az akadályozására:

A hazai  munkanélküliség fő oka:  A hazai  hivatalos gazdaságpolitika azon a 
tudatos  bűncselekményen  alapul,  hogy  a  magyarországi  adóztatási 
szabályokat tudatosan úgy alakítják, hogy az ugyanezen a (védővám nélküli 
közös)  piacon  értékesítő  külföldi  államoknak  a cégeihez  képest  többszörös 
túladóztatással,  a  magyar  termékek  áraiba  beépülő  többszörösen     nagyobb   
adóval     eladhatatlanná  teszik     a  magyar  termékeket,      lásd  a  mellékelt   
dokumentumokat!

Tejfalussy András 

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT

2621 Verőce, Lugosi u. 71.



Kód: MagyarEsSzlovakAdozas090220

1./

Menni vagy nem menni? Valóban megéri Szlovákiában céget 
alapítani? Érdemes elgondolkodni a tények ismeretében. 

Sebestyén Tibor gazdasági igazgató

STandard-Team Kft. 

Az adózási követelmények minden országban változnak az ország vezetés 
stratégiájának és józanságának függvényében. A Szlovák adózási 
elvárások és előírások eddig is kecsegtetőek voltak a vállalkozások 
számára, de a várható magyarországi megszorítási intézkedéseknek 
köszönhetően több helyről hallhattuk, hogy a magyar vállalkozások már 
mérlegelik a szlovákiai cégük megalapításának lehetőségét.

 
Szlovákiát az EU adóparadicsomának nevezik, áramlik is be a működő tőke szépszámmal, hallhatjuk sorra, hogy ez 
vagy  az  a  nagyvállalat  nem  Magyarországot,  hanem  Szlovákiát  választotta  telephelyéül.  Az  régi-új  Magyar 
Kormány  programja  ugyan  részletekben  még  nem ismert  de  nézzük  meg  a  tényeket,  MOST mi  a  különbség 
Magyarország és Szlovákia között adózási szempontból.
 
Szlovákiában a cégalapításhoz kisebb törzstőkére van szükség. A cégalapítást ügyvédek elvégzik megfelelő díjazás 
fejében.  Ez  a  díjazás  200-350.000  Ft-nak  megfelelő  összeget  tesz  ki.  Az  induló  vállalkozásnak  Szlovákiában 
bejelentett székhellyel kell rendelkeznie.
 
A bérköltségek alapvetően ugyan annyiba kerülnek Szlovákiában és Magyarországon is. Ezen változtathat majd a 
megszorító csomag, hiszen hallani olyan lehetőséget, hogy a minimálbér kétszerese után kell majd adót fizetnie 
minden vállalkozásnak.  Ha egy magyar munkavállaló Szlovákiában több mint 5 évig dolgozik, és ott adót fizet, az 
európai  törvények  alapján  a  nyugdíjkorhatár  elérése  után  választhat,  honnan  szeretne  nyugdíjat  kapni, 
Magyarországról vagy Szlovákiából. 
 
A  vállalkozásból  azonban   már  most  lényegesen  kisebb  költséggel  lehet  kivenni  a  pénzt,  mivel  a  19  %-os 
nyereségadó  kifizetését  követően  a  vállalkozásból  további  adófizetési  kötelezettség  nélkül  ki  lehet  venni  az 
eredményt. Magyarországon a társasági adó megfizetését követően, ami jelenleg 16 % további 25 % osztalékadót 
kell  fizetni  a  töke  50  %-ig  amennyiben  a  vállalkozás tulajdonosa  a  megtermelt  vagyont  ki  akarja  venni  a 
vállalkozásból. A kormány jelenleg tervezi Magyarországon a társasági adó 20 %-ra történő emelését, ami tovább 
rontja a helyzetet. A tőke 50 %-a fölötti eredmény kivétele esetén a 35 % osztalék adót és 11 %EHO-t kell fizetni.
 
Így egy 1.000.000Ft-os  eredmény esetén Szlovákiában a tulajdonosnak 810.000 Ft marad, Magyarországon csupán 
630.000 Ft. Magyarországon ez az arány ideális esetben lehetséges, mivel a tőke 50 % feletti  kivét esetében a 
levonás 22 %-al nő.
 

A következő táblázatban bemutatjuk az eltéréséket az országok között a MEGSZORÍTÓ CSOMAG ELŐTT
 

Cégalapítás Szlovákiában? A STandard-Team Kft. vállalja a cégalapítás teljeskörű ügyintézését! Ügyvédi és 
alapítási költségek: 450.000 Ft Írjon: godollo@standard-team.hu

2006-06-21 

mailto:godollo@standard-team.hu
http://standard-team.com/cikkek/szlovakia.php
http://www.standard-team.hu/rolunk.html
http://www.standard-team.hu/rolunk.html
http://www.standard-team.hu/rolunk.html
http://www.standard-team.hu/palyazatok.html
http://www.standard-team.hu/rolunk.html
http://www.agraroldal.hu/torveny.php
http://www.standard-team.hu/rolunk.html
http://www.standard-team.hu/rolunk.html
http://www.standard-team.com/


országSzolvákiaKülönbségBruttó 100.000 Ft nettó költsége133.000 Ft.135.000 Ft.- 2 000 Ft1.000.000 Ft 
eredményből kivehető összeg 3 Millió forintos sajáttőke esetén630 000 Ft.810 000 Ft.- 180 000 Ft.4.000.000 Ft 

eredményből kivehető összeg 3 Millió forintos sajáttőke esetén2 130 000 Ft.3 240 000 Ft.- 1 110 000 F2./

Szlovákiai cégalapítás - Szlovák adózás - 
szlovák cég

Irodánkban szívesen látunk minden , a téma iránt érdeklődőt egy személyes kötetlen és ingyenes 
beszélgetésre / tanácsadásra , melynek során egyénre szabottan át tudjuk nézni közösen az Ön 
számára rendelkezésre álló előnyöket és az esetleges "buktatókat" is. 

Néhány érv amiért a szlovákiai cégalapítás mellett döntött már több mint 8000 magyar 
vállalkozó :
 Szlovákia 2004-ben egységes és egykulcsos 19 %-os adórendszert vezetett be. Tehát a személyi 
jövedelemadó , az ÁFA és a társasági adó kulcsa is egységesen 19 %. 
Továbbá az osztalékadó mértékét 0 %-ra csökkentették , valamint az osztalékot nem terheli 
egészségügyi hozzájárulás megfizetése. Helyi jellegű , például iparűzési adó sincs. Az 
adórendszer előnye nem csupán az alacsony mértékű adófizetési kötelezettség , hanem az 
átláthatóság is. Akár egy kisvállalkozás tulajdonosai is tisztán képesek átlátni a fizetendő adókat 
némi számviteli hozzáértéssel. Ez persze nem azt jelenti , hogy nem kell a könyvelésünket 
szakemberre bízni , de az évközi döntéseket mindenképp megkönnyíti a cégvezetés számára . 
Továbbá a szlovák adórendszerben a költségek elszámolása is a valóságon alapulnak . 

Hírek a sajtóból :
•Kulcskérdés - MTV Szempont Videó  

1.Szlovákiai cégalapítás, kérdőjelekkel - Origo - Vállalkozói Negyed  

−Cégalapítás Cipruson - Origo - Vállalkozói Negyed  

•Jobban boldogulnak Szlovákiában /Ezrével települnek át a magyar cégek/ - RTL KLUB   
Házon kívül

•Szomszéd fűje - kedvező szlovák adózás - Hetek Online  

•Megéri áttelepülni a kisebb szolgáltató cégeknek - Új Szó  

•A tátrai tigris lefutja a kidöglött pannon pumát - Index.hu  

•Fogd a pénzt és kuss !  

http://www.microsoft.com/hun/kisvallalat/articles/beftipp.mspx
http://www.microsoft.com/hun/kisvallalat/articles/beftipp.mspx
http://index.hu/gazdasag/magyar/gdp061116/
http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20060207&rub=print_gazd&cl=149363
http://www.hetek.hu/?q=node/12209
http://www.rtlklub.hu/hirek/hatter/?id=0705274401
http://www.rtlklub.hu/hirek/hatter/?id=0705274401
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20080428/ciprusi_cegalapitas?p=1
http://www.vallalkozoinegyed.hu/cikk.php?article=4234&pat=2
http://www.mtv.hu/videotar/?id=23196


•A svájci bankszámla titkai  

•Megtakarítások külföldön  

•Autóregisztráció Vanuatun  

•Évi 130 ezer új off-shore cég világszerte  

•Cégalapítás Szlovákiában - Landra.hu  

•Szlovákiában a legegyszerűbb céget alapítani - Origo.hu  

•Szlovák rendszám: miért jó?  

•Átlépte a tízezret a vagyonosodási vizsgálat - Origo.hu  

•Fordított áfa, új áfa törvény - Origo.hu  

•Fordított ÁFA - MTV Híradó este  

•Fordított áfa fizetés: kaszálhat az APEH - Origo.hu  

•Fordított ÁFA 2 szereplővel - Adófórum.hu  

•Cégalapításhoz / sro - KFT vagy a.s. - RT / nem kell Szlovák állampolgárság , magyar 
állampolgár is lehet szlovák cég tulajdonosa illetve ügyvezetője (Európai Unión 
belül bármely Uniós országban alapítható cég az Uniós tagországok állampolgárai 
által.) : 

Magyar álampolgárok korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel 
létesíthetnek vállalkozást az EU tagországai területén. 

Kedvező piaci környezet : 

Szlovákia az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő gazdaságával rendelkezik. A 
szlovák gazdaságban érezhető fejlődés tapasztalható. A nyereséges kis- és 
középvállalkozások száma növekszik és a vásárlóerő tekintetében is folyamatos 
növekedés látható. Röviden megfogalmazva a vállalkozásokat nem kötik le a bonyolult 
adózás útvesztői , így jobban képesek koncentrálni a profitra és a vállalkozás 
fejlesztésére. 

Előnyös adókörnyezet : 
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•Előnyös bérköltségek : 
- 8.100 SKK / 268.8707 Eur /alap minimálbér teljes munkaidős foglalkoztatás esetén /
/ A minmálbér mértéke a munkatörvénykönyv által meghatározott koefficiens alapján 

http://www.adoforum.hu/tema/6348/forditott-afa-2-szereplovel
http://www.vnegyed.hu/cikk.php?article=3620&pat=11
http://www.mtv.hu/videotar/?id=15701
http://www.origo.hu/uzletinegyed/magyargazdasag/20070926-forditott-afafizetes-uj-afatorveny.html
http://www.origo.hu/uzletinegyed/magyargazdasag/20070604atlepte.html
http://www.cegesauto.hu/cikk/193
http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/vilaggazdasag/20050616szlovakiaban.html
http://landra.hu/cikkek/altalanos/szlovakcegalapitas
http://www.origo.hu/uzletinegyed/hirek/20020508evi130.html
http://www.cegesauto.hu/cikk/203
http://www.bankkartya.hu/?cikk=3318
http://www.microsoft.com/hun/kisvallalat/articles/beftipp.mspx


változhat /
- Elfogadott a 4 órás részmunkaidős foglalkoztatás is 

Alacsony törzstőke igény KFT esetén : 
A törzstőke rendelkezésre bocsátásáról közjegyző előtt nyilatkozat tétele szükséges. A 
cégbírósági bejegyzés időpontjától számított 7 napon belül a törzstőke a cég 
bankszámlájára vagy házipénztárába befizetendő bármilyen uniós pénznemben.

Egykulcsos 19 % SZJA 

Egykulcsos 19 % nyereségadó :
A 19 % nyereségadó megfizetése után más adóteher nincs ( nincs osztalékadó és nincs 
osztalék utáni EHO kötelezettség ). 
A megtermelt adózott nyereség szabadon felhasználható a kettős adózást elkerülő 
egyezmény figyelembe vételével.

Egykulcsos 19 % ÁFA 

•Valós költségelszámolás :
További előny mutatkozik a költségleírások tekintetében , mert míg a magyar 
adórendszerben számos, a valóságban a vállalkozás működéséhez felmerülő költségek 
egy jelentős része költségként nem vagy csak részben elszámolható , addig a szlovák 
adórendszerben ezen költségek elszámolása lehetséges. 

•Kedvező gépjármű vásárlás és cégautó költségek : 
Számos kombi és terepjáró vizsgáztatható N1-es haszongépjárműként. 

Magyar rendszámos gépjármű költségei elszámolhatók a szlovák kft-ben, amennyiben az 
annak tulajdonosának vagy ügyvezetőjének tulajdonát képezi. 

•Kedvező ingatlanbefektetési lehetőségek 

 



 Az alábbi  üzenetek a bizonyíték anyagaikkal  együtt  a  www.aquanet.fw.hu 
honlapon tekinthetõk meg (lásd: „TAuzenetei” szoveg mappa). 

I.

A PTK. 484-487. §. ALAPJÁN AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERHEZ ÉS
A  LEGFÕBB  ÜGYÉSZHEZ  EZÚTON  BEJELENTETT,  KÖZÉRDEKBÕL 
FIGYELMEZTETÕ
„ÁLLAMPOLGÁRI RÁÍRÁS” A SZABVÁNYOS ÉTKEZÉSI SÓT A MAGYAR VÁSÁRLÓK
ELÕL ELREJTÕ ÜZLETEK KIRAKATAIRA: „EZ EGY MEGBÍZHATATLAN ÜZLET”!
NÉPIRTÓ HATÁSÚ MEDDÕSÉGET, VESEBAJT, ALLERGIÁT, RÁKOT, SZÍVHALÁLT,
ÉLETRÖVIDÜLÉST IS OKOZ A SZABVÁNYT SÉRTÕ HAMIS „TENGERI” STB.
ÉTKEZÉSI SÓIBAN LÉVÕ KÁLISÓ! (LÁSD: A KLINIKAI MÉRÉSI STB.
BIZONYÍTÉKOKAT A „WWW.AQUANET.FW.HU” TUDOMÁNYOS HONLAPON! )
Verõce, 2007. 07. 21. Tejfalussy András s.k. dipl. mérnök, méréstani szakértõ 

II./

1. "A veszedelmes „népkiûzõ, röpködõ állat" (a Mózesi népûzési program szerinti darazsakat 
pótló)  beteg  madarak  által  jelenleg  terjesztett  "MADÁRINFLUENZA”  ÉS  AZ  EGYÉB, 
MANAPSÁG  TERJEDÕ,  MEGSOKSZOROZÓDÓ  NÉPBETEGSÉGEKNEK  A 
FRAKCIONÁLTAN  DESZTILLÁLT  IVÓVÍZZEL  ÉS  A  FIZIOLÓGIÁSAN  SÓZÁSSAL, 
ÖNTEVÉKENYEN  ELHÁRÍTÁSI  MÓDJÁT  ÉS  TECHNIKÁJÁT  LÁSD  AZ 
AQUANET.FW.HU  INTERNETES  HONLAPON!  (Összmagyar  Létvédelmi  Mozgalom, 
Tejfalussy András dipl. mérnök, feltaláló. 1/250-6064, ujvizforras@freemail.hu).

2. A talmudista náci disznók Kádár idején kommunistaként, most meg kapitalistaként irttatják a 
népet kálisóval, mérgezõ víz itatásával stb., azaz TERRORISTÁK! 

3.  A pártok  kikérdezik  a  szakértõktõl  a  problémákat,  beígérik  a  megszüntetését,  s  az  ezzel 
hatalomhoz jutásuk után fenntartják a problémákat, s üldöz/tet/ik a szakértõket, akik meg akarják 
szüntetni a problémákat.

4.  Mit  FEDEZ A 100 LÉPÉSES MSZP-PROGRAM? A „nemzsidótalanítást”,  antifiziológiás 
sótartalmú étellel és fogamzásgátlós ivóvízzel. T. A.

5.  Hámori  Csabának:  Ha  ellene  vagy  a  mérgezõ  ételeket  és  mérgeket  tartalmazó  ivóvízzel 
népirtásnak,  dimenzionáld nálam jobban a honlapunk bizonyíték gyûjteményét,  annak általad 
bírálása helyett! T. A. 

6.  Pallag  Lászlónak:  Gazdálkodóknak  a  tápanyag-  és  vízpótlási  mérési  eredményekrõl  CD-
másolható. Üdv T. A.

7. AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS Na- ÉS/VAGY K-TARTALMÚ ÉTELEK ÉS ITALOK NÉPIRTÓ 
HATÁSAINAK A MÉRÉSEIT LÁSD AZ AQUANET.FW.HU honlap 2. fõtémája „ANGLIA...” 
és „Egy Könyv...” témacímeknél!



8.  A csalók  egymásnak  átjátszották  a  hiteleket  és  a  közvagyon  elrablásának  a  hasznából 
törlesztik, azaz BÛNÖZÕK!

9.  A  HAZAI  VEZETÉKES  IVÓVÍZ  TÖBB  EZER  SZÁZALÉKOS  MÉRGEZÉSI 
HATÁRÉRTÉK  TÚLLÉPÉSÉNEK  A  TITKOLÁSÁRÓL  LÁSD: 
WWW.IVOVIZJAVITAS.FW.HU.

10. 1. ELSÕDLEGES A HAZASZERETET. 2. HIÁNYOS INFORMÁCIÓK AKADÁLYOZÓ 
HATÁSA KÉSÕBB DERÜL KI. 3. JÓL VISELKEDJÉL, AMENNYIRE LEHET. 4/ CSAK ÍGY 
LEHET FEJLÕDNÖD. 

11. Vegyétek figyelembe az AQUANET.FW.HU honlapon közzétett referenciáimat is!

12.  Le  az antifiziológiás  sózású  élelmiszerekkel  és  mérgezõ ivóvizekkel  népet  irtani  engedõ 
pártokkal!

13. A Zöld Újság (dr. Czeizel Endre cikke) szerint az ivóvízbe a csatornázók által bejuttatott 
ürüléktõl ivartalan oly sok magyar fiú.

14. Nem a parlagfû, hanem az ANTIFIZIOLÓGIÁSAN sózás a parlagfûre allergizálódás legfõbb 
oka, lásd internet: AQUANET.FW.HU. TEJFALUSSY ANDRÁS. Budapest, 2005. 10. 22.

III./ 

1. Madárinfluenza terjedés tényleges okairól lásd az AQUANET.FW.HU internetes honlapot.

2. A pestis is a betegek ürülékének az ivóvíz kutakba bejutása útján terjedt. A madárinfluenza 
ellen is véd a Talmud desztillált-víz ivás elõírása.

3.  A  kálisó  bekeverés  (mûtrágya,  étkezési  só)  és  az  ürülék  s  ivóvízbejutása  is  növeli  a 
vírusfertõzést. A kóser étel és -ivóvíz elõírás betartása a jó védekezés, T. A.

4.  Az antifiziológiás sózás és a  szennyezett  ivóvíz egészségkárosító hatásai  elleni  védekezés 
leírását lásd az AQUANET.FW.HU honlapon.

5.  Le  az  ANTIFIZIOLÓGIÁS  ételekkel  és  mérgezett  ivóvízzel  népirtani  engedõ  Pártokkal! 
Tejfalussy András

6. A mérgezett fûszer(papriká)t eltüntették, Azért  gyûjtötte be az ÁNTSZ, nehogy akkreditált 
labor mérje és kártérítést kelljen fizetni a lakosok részére? Budapest, 2005. október 31.

III./

1. Ha egy számítógép hibás programja a baj, oka, nem az ellen kell fellépni, nem a gép gyártója 
ellen. Így van ez a TALMUD PROGRAM esetében is, lásd: AQUANET.FW.HU. A TOLVAJ 
CSALÓ  RABLÓGYILKOS  TALMUDISTANÁCI-DISZNÓ  ORSZÁGHÓDITÓK  ÉS 
BÛNSEGÉDEIK ELLENI FELLÉPÉS ANTINÁCIZMUS, NEM ANTISZEMITIZMUS.



2. A Talmud által elõírt desztillált ivóvíz véd az ürülékkel az ivóvíz kutakba juttatott pestistõl, 
„madárinfluenza” stb. vírusoktól, lásd WWW.AQUANET.FW.HU.

3. A verõcei ivóvíz hány százaléka származik a Duna-parti vízmû kutakból?

4. A talmudistanáci-disznók Kádár idején „kommunistaként”, most meg kapitalistaként irtatják a 
népet kálisóval, mérgezõ víz itatással, azaz TERRORISTÁK!

5.  LE  AZ  ANTIFIZIOLÓGIÁS  ÉLELMISZEREKKEL  ÉS  MÉRGEZÕ  IVÓVÍZZEL 
NÉPIRTANI ENGEDÕ PÁRTOKKAL! /Tejfalussy András/

6. Az immunrendszert tönkretevõ antifiziológiás sóarányú ételek megengedésével a rákot okozó 
vírusok elleni védõoltás álvédelem, lásd: WWW.AQUANET.FW.HU.

7. Kína megtiltja a víz ivását, amikor tizedannyi a méregtartalma, mint a magyarokkal itatott 
dunai vízmû-víznek, lásd www.aquanet.fw.hu.

8.  Az  Egészségügyi  Világszervezet  (WHO)  mérgezõ  kálisót  ajánl  a  konyhasó  pótlására  a 
gyermekek táplálékaihoz, s amiatt betegebb kb. tízszer annyi gyermek, mint korábban!

IV./

1.  Demszky Gáborék  a  Talmud nem-zsidók kiirtására  uszító  programja  keretében engedik  a 
magyarok TURULMADARA elleni gyûlöletkeltést? Budapest, 2005. XII. 07. 

2.  A magyar  családok õrizzék meg a kálisóval  mérgezett  nemkóser nemkóser étkezési  sókat 
bûnjelként a népirtás áldozatainak járó kártérítés perléséhez! 2005.12.09. Tejfalussy András

3.  A Magyarországon  oktatott  Talmud  elõírja  a  keresztények  „bálványimádóként”  kezelését, 
kiirtását Mózes V.7., 2. és 22. szerinti módon. Bp., 2005.12.09. Tejfalussy András

4. A Talmud náci-software jellege a „zsidó” és a „nemzsidó” szók felcserélését elvégezve lenne 
észrevehetõ a tisztelõi számára, egyébként nem látják?! (Tejfalussy András)

5. A Ferihegyi repülõtér értékét az utána elért árnál kb. 300.000.000.000,-Ft-tal kisebbre becslõ 
állami szakértõknek csalási kísérletért börtönben a helyük! 2005.12.11. Budapest, 2005. 12. 10.

V./

1. 58.000.000.000, azaz ötvennyolcmilliárd forint állami hitel ingatlanfedezetét eltüntetõ cégek 
tartozását törölni engedte a pénzügyminiszter (1996), lásd www. Aquanet.fw.hu.

2. 
A bírák korrupt döntései a bírói függetlenség elvével való hivatali visszaélések. Az azokat nem 
büntetõ bíróság-felügyelet bûnsegéd a törvény kijátszásában!

3.  A Büntetõ  Törvénykönyv  (Ptk.)  azért  hagyja  büntetlenül  a  közvagyon  elrablóit,  mert  a 
"privatizál" szó a "magánzóként él"-t jelentette a Btk. írásakor, lásd www.aquanet.fw.hu.



4. A konyhasóval sózás mentes, egészségtelen étkezés bebeszélõi ehhez hozzá hamisították a 
Biblia (Ézsaiás 310. 24) konyhasóval sózást elõíró szövegét, lásd Aquanet.fw.hu.

5.  A hazánkban  oktatott  Talmud  elõírja  a  keresztények  bálványimádóként  kezelését,  irtását 
Mózes V. 2. és 22. szerinti módon. 2005. 12. 09. Tejfalussy András

6. Az Alkotmány érvénytelenségét az 1989. évi XVII. törvény korábbi 7. §-a igazolta. Csalás az 
eltüntetése is! 2005. XII. 15. Tejfalussy András

7. Ahogy nem évült el a háborúban eltûnt aranyvonat miatti felelõsség, a magyar közvagyon 
eltüntetõinek sem évül el a kártérítési felelõssége. 2005. XII. 12. Tejfalussy András

8.  Mit  fedez  a  100 lépéses  MSZP program? a  „nemzsidótlanítást”  antifiziológiás  sótartalmú 
égtelekkel és fogamzásgátlós ivóvízzel!

9. Az ivóvíz mérgezõ szennycsatornáztatás állami támogatási összege kb. annyi, mint az összes 
eddigi  privatizálási  állami  bevétellel.  Miért  tûrjük  ezt?!  www.aquanet.fw.hu.  2005.  XII.  20. 
Tejfalussy
András

10. Az USA terrorista, mert mérgezõ 1,5 gramm/liter a Coca-Cola káliumtartalma, s ez gyilkos, 
ivartalanító, lásd: www.aquanet.fw.hu. 

11. A Krisztusi Örök Értékrend hívei vezessék a Magyarokat! 

12./  Le  a  rablógyilkos  talmudistanaci  országhódító  törvényhozással  és  a  bûnsegédeivel! 
Budapesten, 2005. XII. 23. Tejfalussy András 

13. Azt üzenem a Családom tisztességessége és hazaszeretetet iránt kétséget ébresztõnek, hogy õ 
egy alattomos, aljas RÁGALMAZÓ! Talmudista?! 2005. XII. 24.

14.  A  „sokdimenziós”,  több  szakmában  képzettek  „egy  szakmai  társadalmi  csoportba” 
bekényszerítését a talmudisták juttatták be a
Szent Korona tanba, hogy gyengítsék azt?! 2005. XII. 25. Tejfalussy András Budapest, 2005. 
XII. 29.

VI./

1.  A felszín alatti  ivóvíz víz-védelme ürügyén „szennycsatornáztatás” mindenhol csalás,  ahol 
szabad vegyszerezni, trágyázni a kertet. Lásd: www.aquanet.fw.hu.

2. Az izraeli káliumnitrát az antifiziológiás (43:13) kálium : nitrogén arányával méregként ható 
mûtrágya. Kína és az iszlám országok fiziológiás (élettanilag optimális) 20:1 nitrogén : kálium 
arányú mûtrágyázást folytatnak, lásd www.aquanet.fw.hu.

3.  A  MAGYAR  LAKOSSÁGOT  KIPUSZTÍTÓ,  KIFOSZTÓ  POLITIKÁT  FOLYTATÓ 
MINISZTEREKNEK  EZÉRT  SZAVAZTAK  MEG  FIZETÉSEMELÉST  AZ 
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK?



4. Az emberre veszélyes madárinfluenza vírust Magyarországon fogják tenyészteni az oltóanyag 
elõállítása ürügyén. Ezt, és az oltóanyag tényleges tartalmát és tényleges hatásait pedig majd 
azok  felügyelik,  akik  elhallgatták  a  magyar  lakosok  elõtt,  hogy  a  vezetékes  ivóvízben  a 
növényvédõ-szerek 10000 % körüli mértékben lépték túl a mérgezési határértéket, s letagadták a 
kálisóval  mûtrágyázás-  és  ételkészítés  súlyosan  megbetegítõ,  életrövidítõ,  szaporodóképesség 
megszüntetõ mérgezõ (elõre kikísérletezett) hatásait, s a klinikai kísérleteik mérési eredményei 
meghamisításával  azt  hazudták  az  egészségvédõ  hatású  fiziológiás  konyhasó-pótlásról,  hogy 
erõsen  mérgezõ,  s  azt  hazudták  a  méregmentes  gyógyhatású  desztillált  ivóvízrõl,  hogy 
ártalmasabb az arzénnel mérgezettnél, s a (madár)influenza vírussal fertõzöttnél is.

5.  Hozzunk  létre  HARMONISTA  ÁLLAMOT  a  KRISZTUSI  ÖRÖK  ÉRTÉKREND 
megvalósításával. 

6.  Üzenet  a  magyar  agráregyetemi  professzorok  részére:  Hozzatok  létre  HARMONISTA 
TALAJHASZNÁLATOT  az  Antirandom  Optimum  Control  software-im  erre  a  célra  tõlem 
kikölcsönzésével. 

7. A TALMUDISTÁK GAZDAGSÁGÁT NÖVELÕ CSALÁS, HOGY ÁLPÁLYÁZATAIKRA 
MEGKAPJÁK A KÜLFÖLDRÕL FELVETT HITELEKET, MAJD AZ EMIATTI TARTOZÁST 
AZ ÁLLAMI PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEKBÕL TÖRLESZTIK!

8. Mózes nem merte volna összetörni a Tízparancsolat-leírást rögzítõ kõtáblát, s ölni kezdeni a 
zsidókat, ha azt Istentõl kapta volna. VALÓSZÍNÛ!

9. Talmudista szervezet ismertetõjegye: titkolja, engedi, hogy a nem koser só mérgezõ kálisóval 
van keverve, életrövidítési, ivartalanítási célból. Lásd: www.aquanet.fw.hu.

10.  A  madárinfluenza-cirkuszt  az  antifiziológiás  sózással  stb.  való  népirtásról  figyelem 
eltereléshez csinálják, lásd: www.aquanet.fw.hu.

11. Járványveszélyt okoz a vírusos ürüléket az ivóvíz-adó folyókba bevezetõ szennycsatornázás! 
A klórozás nem öli meg a vírusokat! Lásd: www.aquanet.fw.hu.

12.  Az  alkotmány  érvénytelenségét  az  1989.  évi  XVII.  törvény  7.  §.-a  igazolta.  Csalás  az 
eltûnése  is!  Az  alkotmány  népszavazással  megerõsítés  hiányában  érvénytelenségét  kimondó 
törvényi elõírást eltüntetõk és az eltûnését eltûrõk mind HAZAÁRULÓK! LE VELÜK! Lásd: 
www.aquanet.fw.hu.

13. Rosszban sántikálnak az olyan természetgyógyászok, akik a vér nátrium : kálium egyensúlyát 
rontó tanácsokat osztogatnak. Népirtó hatású! A bizonyítást lásd: www.aquanet.fw.hu.

14. A vér sav : bázis egyensúlyról papoló, de a nátrium : kálium egyensúlyt rontóknak büntetés 
jár, népirtó terroristák. www.aquanet.fw.hu.

15. A magyarok számát tervszerûen csökkentik a mûtrágyaként és konyhasó pótlékként adagolt 
káliumvegyületekkel és a vezetékes ivóvízbe juttatott vírusokkal és mérgekkel. 



16. MSZP és mindegyik további parlamenti párt tudatosan mérgeztette a magyarokat a kálisó 
mûtrágyákhoz és élelmiszerekbe keverni engedésével. Tömeggyilkosok! www.aquanet.fw.hu.

17. A leége/te/tt Budapesti Sportcsarnok rekonstrukciójánál 50 milliárd forintos panama történt, 
Ebben a takarékosságot ígérõ Orbán és Gyurcsány is bûnös. www.aquanet.fw.hu.

18.  Orbán  Viktor  fedezte  a  sportcsarnoki,  kb.  50  milliárd  Ft.  kárt  okozó  csalást  (lásd: 
www.aquanet.fw.hu) az "országértékelõ" beszéddel. Budapest, 2006. 01. 29. Tejfalussy András

19.  Feljelentést  és  közérdekû  bejelentést  nyújtottam  be  a  sportcsarnoki  rekonstrukciós 
túlköltekezési  csalás  bûnsegédei  ellen  a  legfõbb  ügyészhez  és  köztársasági  elnökhöz. 
Bp.2006.01.30. Tejfalussy András

20. A tengervíz, embervér, infúziós fiziológiás oldatban 20-szor több a nátrium a káliumnál; a 
testünkben 98% nátrium és 2% kálium mobil. A fordított pótlással gyilkoltok. Kapták: dr. Illés 
Zoltán  (FIDESZ),  Hámori  Csapa  (MSZP)  és  "ZENIT  Televízió".  Budapest,  2006.  01.  30. 
Tejfalussy András.

21.  A  találmányaim  rendszer-átvilágító  és  -optimum  beszabályozó  mérési  és  matematikai 
módszerek  (sotware-k).  Akik  ellopták,  Nobel-díjakat  akarnak  kapni  ezekre.  Lásd:  www. 
aquanet.fw.hu.

22.  A pártok  szólni  kötelesek  az  õket  támogató  családoknak,  hogy  fiziológiás  sózással  és 
frakcionált ivóvíz-átpárlással védjék az életüket. Lásd: www.aquanet.fw.hu

23. Részemrõl 7 pontban leírtam a pártokon kívül maradó Létvédõ Kör Mozgalom alapelveit. 
Lásd www.aquanet.fw.hu.

24.  Elsõdlegesen  fontos  fellépni  az  ellen,  hogy  életrövidítõ,  ivartalanító  kálisóval  és 
szennycsatornákkal  a  vezetékes  ivóvizekbe  juttatott  vírusokkal  a  "mózesista-nácik"  irtják  a 
magyarokat. Katona Pál levele ezt a fellépést próbálja akadályozni. Lásd: www.aquanet.fw.hu. 
Budapest, 2006. február 3.

VII./

(A  www.aquanet.fw.hu  honlapon  megtalálható,  általuk  ismert  bizonyítékok  alapján): 
Megnyerhetné a választást, aki nem hagyná folytatni a vírusfertõzést terjesztõ ivóvíz ivást és a 
mérgezõ  só  evést,  a  talmudi-mózesi  népirtási  programot  ellenünk!  (Kapták:  Halász  József 
(Gondoskodó  Magyarországért  Párt),  Illés  Zoltán  (FIDESZ),  Bodnár  László  (Jobbik), 
Szentmihályi Szabó Péter (KDMSZ), Csurka István (MIÉP) , Takács László (FKGP), Medveczni 
Zoltán (Magyarországi Zöld Párt) Létvédõ Kör Mozgalom /Tejfalussy András/. Budapest, 2006. 
02- 10.

VIII./

1.  A magyaroknak  Usztics  Mátyás  boltjaiban  40%-os  kálisó  tartalommal  árusított  fûszeres 
sókeverék betegítõ, életrövidítõ hatását lásd: Népszabadság 2002. 11. 15. "A komisz só".



2.  Az  orvosok és  gyógyszerészek  nemzõképtelenné  teszik,  kipusztítják  a  nem kóser  étrendû 
magyarokat  a  40%  kálisót  tartalmazó  mérgezõ  "ételízesítõkkel".  Lásd  www.aquanet.fw.hu. 
Budapest, 2006. 02. 18.

IX./

1.  Mangel  Gyöngyi  eltitkolta,  hogy  Kína  20x  több  N  hatóanyagot  használ,  mint  K-ot  a 
mûtrágyázáshoz. A magyarok izraeli kálium-nitráttal 3x több K-t használnak, mint N-t! (Kossuth 
Rádió, Vasárnapi Újság, Haeffler Andráshoz SMS-ben.

2.  Külföldrõl idetelepülõ fiatal  idegenek magán-nyugdíj-pénztárakba befizetéseibõl nem lehet 
pótolni a magyaroktól ellopott eddigi TB-pénzeket, ezért ölnek meg minket. FIDESZ, dr. Illés 
Zoltánhoz SMS-ben.

3. Aki nem szól a többieknek, hogy ellenõrzött kálisó-mentes gyógyszertári konyhasót egyenek 
és vírusmentes desztillált vizet igyanak, magyarirtásban bûnsegédkezik! www.aquanet.fw.hu.

4.  Majdnem  mindegy,  hogy  ki  nyeri  meg  a  választásokat,  ha  a  magyarokat  véglegesen 
kipusztítják, ha engedjük ivartalanítani! Az ügyben az Országos Rendõrfõkapitányhoz címzett 
nyilvános feljelentõ iraton felkértük Csurka Istvánt , hogy ha a Magyar Fórum nem teszi közzé 
azt, szíveskedjék megindokolni. (A feljelentõiratot ezenkívül megkapta a Magyar Nemzet lap is, 
és  magyarokat  irtók  bûnügyének  az  Európa  Tanács  elé  terjesztéséhez  az  Európa  Tanács 
nyugalmazott tagjaként Dr. Habsburg Ottó úr is, Tõle és Fiától való segítség kéréssel, s többen 
mások is megkapták.) Budapest, 2006. 02. 24.

X./

1.  A biológiai  létünk  védelme  elsõdleges,  a  tanok  hirdetése  másodlagos  fontossággal  bír.  A 
kálisóval mérgezõk a helyünk elfoglalását folytatják. Erre jók a pártcsatározások.

2.  Nobel-díjakra  pályáznak  a  kutatási  eredmény  megsokszorozó  mérési  találmányaimmal, 
amelyeket eltulajdonítani próbál az MTA. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2005. 03. 03.

XI./

1.  A mérgezõ  kálisóból  40%-ot  tartalmazó  szabványsértõ  sókeveréket  (VIVEGA)  "magyar 
áruként"  ajánlanak!  Mi  benne  a  magyar,  az  izraeli  kálisó?  Tejfalussy  András.  2006.  03.05. 
(Kapták: a "MAGOR" és a "MAGYAR ÁRUK BOLTJA".

2. MEGÖL a konyhasó-hiányos, káliummal dúsított étel, meg a vírusos, vegyszeres vezetékes 
ivóvíz, lásd internet: „www.aquanet.fw.hu”. Budapest, 2006.03.15 Létvédõ Kör Mozgalom 

3. Az RTL Klub tv 2006. 03. 16-i Fókusz mûsora ráfogta a konyhasó-hiányos, káliumtúladagoló 
étkezés miatti életveszélyt a méregmentes, vírusmentes desztillált ivóvíz nem létezõ mérgezõ 
hatására.

4.  Az,  aki  az  eladósításban  bûnrészes  pártra,  vagy  személyre  adja  le  a  szavazatát,  a  teljes 
magánvagyonával felelõs az adósságért! Budapest, 2006. 03. 18. Tejfalussy András



5. Minek ide a külföldi tõke, hogy ellopják?

6. A "JÉZUSI ÖRÖK ÉRTÉKREND SOFTWARE" NEM ALKALMAZHATÓ SIKERESEN AZ 
"ÓSZÖVETSÉGI SOFTWARE" TALMUDISTA VÍRUSAINAK A KIZÁRÁSA NÉLKÜL.

7.  Az  EU-s  bíróságok  megakadályozzák  a  jogorvoslatot  az  ügyfelek  kereseténél 
nagyságrendekkel nagyobb kötelezõ ügyvédfogadási költségek vállalására kényszerítéssel.

8. JUDEOPAPOK IS FEDEZIK A NÉPIRTÁST?

9. A vírusos-ürülékes szennyvíz a talajba juttatva hasznos, viszont ugyanez az SZDSZ választási 
vitamûsorban  elõadott  tervei  szerint  a  szennycsatornákkal  a  folyókba  ás  onnan  a  vezetékes 
ivóvízbe  koncentrálva  csakis  népirtó  hatású,  lásd  www.aquanet.fw.hu.(  2006.  01.  11-én, 
Tejfalussy András által dr. Illés Zoltánnak a Kossuth Rádióban a környezetvédelemrõl folytatott 
kampányvita ideje alatt küldött SMS.)

10.  TEJFALUSSY  ANDRÁS  LÉTMENTÕ  FELHÍVÁSA  A  PARLAMENTEN  KÍVÜLI 
SZERVEZETEKHEZ: Népszavazást kell szervezni a magyar lakosságot népirtó (ivartalanító és 
életrövidítõ)  kálisóval  mérgezni  engedõ parlamenti  képviselõk  személyes  lejáratására  a  jelen 
www. aquanet.fw.hu honlapon bemutatott  egyértelmû mérési  bizonyítékok alapján! Budapest, 
2006. 06. 06.

XII./

1. Tíz fiatal magyar férfi ondójából már kilencé már génhibás, nem megfelelõ a spermabanki 
mérések szerint,  A Mózes II.  23.,  20-33. szerinti  módon okozzák. Lásd: www.aquanet.fw.hu. 
(SMS útján közvetlen tájékoztatásként: kapták: a Kossuth-téri tüntetéseket szervezõk vezetõi, a 
Hír-TV és Wittner Mária országgyûlési képviselõ (is). Budapest, 2006. 11. 03

2.  A Pénzügyminisztérium  58  milliárd  forint  hitelt  osztott  ki  fiktív  fedezetre.  Medgyessy 
elengedte a visszafizetést. www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2006, december 11.

3. Közérdekû adatoknak a meghamisítása a víz- és csatornahasználat díjának az áramdíj növelés 
arányával növelése, mert 1/10-e sincs az áram költsége a víz+csatornadíjnak! Budapest, 2006. 
12. 12. 

4. A keresztény papok elfogadják a csalással uralomszerzést Jehovának tetszõnek. Jákob is csalt, 
mielõtt Jehova kitüntette! Budapest, 2006. 12. 12.

5.  Az  Alkotmánybíróság  létét  érvénytelenítõ  1989.  évi  XVII.  tv.  /korábbi/  7.  §.  eltüntetése 
jogtalan volt, nem érvényes a jelenlegi „Alkotmány”, nem államfõ a köztársasági elnök, korrupt 
minden jogász, aki nem tiltakozik ellene! Budapest, 2006. december 14. 

6.  A csalással szerezhetõ képviselõ mandátumosok csaltak a köztársasági elnököt államfõnek 
hazudó alkotmányszöveg megszavazásával. Budapest, 2006. 12. 15. 

7.  Összeférhetetlenség,  alkotmánysértés:  csalók  választották  a  legfõbb  ügyészt,  ellenõrnek!! 
www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2006. december 19. 



8.  Összeférhetetlenség,  alkotmánysértés:  ha  a  csalók  választhattak  bírót  az  õket  ellenõrzõ 
Alkotmánybíróság tagjává. Budapest, 2006. 12. 16. 

9. A csaló pártok a mandátumhoz csalással hozzájutott csalók által közhatalmat bitorolnak, s az 
ezt engedõ köztársasági elnök alkotmánysértõ. Budapest, 2006. december 19. 

10. A csalással szerezhetõ mandátumos képviselõk évente eladják 40-000 magyar helyét, ebbõl 
törlesztik a csalóknak jutó hiteleket. Budapest, 2006. 12. 18. 

11. A ma közvetített koncerten Koncz Zsuzsa megköszönte Göncz Árpádnak, hogy évi 40.000-
rel csökkentik a magyarok létszámát a Mózes II.  23.,  20-44. szerinti  étel-ital  (kálisóval stb.) 
mérgezéssel, és az ivóvíz vírusoktól mentesíteni,    fertõtleníteni nem , lásd: www.aquanet.fw.hu, 
tud róla? Budapest, 2006. dec. 25. 

XIII./

1. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATI ATTILA szóvivõ részére:

Tízbõl kilenc fiatal magyar férfi ondója génhibás a spermabanki mérés szerint, a nátriumnak a 
nem kóser  étel-italban  káliumra  cserélése  +  vírusos  vezetékes  vízzel  folytatott  lassú  fajirtás 
/Mózes II.23., 20-33./ eredménye, lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2006. december 28. 

2. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATI ATTILA szóvivõ részére:
A meddõség,  betegség,  életrövidülés  ellenszere  a  konyhasóval  erõsen  /fiziológiásan/  sózott 
biokenyér + a desztillálással fertõzésmentesített ivóvíz! Az ellenkezõt elhitetõk a Mózes II. 23., 
20-33.  fajirtó  software-t  végrehajtó  fasiszták!  Lásd:  www.aquanet.fw.hu.  Budapest,  2006. 
december 28. 

3. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATI ATTILA szóvivõ részére:
Ezúton  is  felszólítom  Önöket  valamennyi  nem  szabványos  ételízesítõ  só  káliumtartalma 
közlésére, mert  a napi 3,5 grammnál gyorsabb káliumevés egészséges felnõtt vérnyomását is 
kórosan csökkenti a szív gyengítõ, EKG-torzító hatásával. Lásd: www.aquanet.fw.hu. E-mail: 
ujvizforras@freemail.hu, fax: 06-1-250-6064. Budapest, 2006. december 29. Tejfalussy András. 

XIV. /

1. A keresztény papi vezetõk elfogadják a csalással uralomszerzést Jehovának tetszõnek. Jákob is 
csalt, mielõtt Jehova kitüntette. Budapest, 2007. január 1. 

2. A leghatékonyabb fajirtás a konyhasó-hiányos, túlzott káliumbeviteles étkezés és a vírusos víz 
ivás, lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. január 7. 

3. Ha 3,5 gramm/nap-nál gyorsabb a kálium szájon át bejuttatása, torzítja az EKG-t. Csalás, hogy 
többet etet belõle a kormány, hogy a nyugdíjat zsebrevághassák, a fajirtásra felhasználásával. 
Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. január 7. 

4.  A  jelenlegi  választási  szabályok  a  pénztelen  kis  pártok  jelöltjeit  a  kopogtatócédula 
összegyûjtésében is megakadályozzák. Budapest, 2007. január 15. 



5. A káliummal túladagolással, konyhasó-hiány elõidézés, vírusfertõzött vezetékes ivóvíz ellen a 
védekezést lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. január 19. 

6.  Csak  olyan  étkezési  tanács  hiteles,  amelyik  óv  a  konyhasó-hiányos  ,  kálium-túladagoló 
étkezéstõl is! (www.aquanet.fw.hu). Budapest, 2007. január 27. 

XV.

1. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATI ATTILA szóvivõ részére:
NEMZÕKÉPTELENSÉGET  ÉS  ÉLETRÖVIDÜLÉST  LEHET  IDÉZNI  A  KENYÉR 
KONYHASÓ-TARTALMA  CSÖKKENTÉSÉVEL.  A  FOGYASZTÓVÉDELMI 
FÕFELÜGYELET, KATI ATTILA SZÓVIVÕ JELENLEG ERRE AGITÁL. MÓZES II. 23., 20-
33.  SZERINT  JEHOVA  EGYIK  LEGFÕBB  FAJIRTÓ  MÓDSZERE  A  ZSIDÓKÉTÓL 
ELTÉRÕ,  A  TALMUDBÓL  TUDHATÓAN  KEVESEBB  KONYHASÓVAL  ÉS/VAGY  A 
"KONYHASÓ ÍZÉT PÓTLÓ", DE MÉRGEZÕ KÁLISÓVAL KÉSZÍTETT KENYÉRTÉSZTA! 
Budapest, 2007. január 30. Tejfalussy András

2. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATI ATTILA szóvivõ részére:
Jön  az  ivóvíz-áremelés,  a  vízmû  által  felhasznált  áram  drágulás  százalékával.  Tizede  a 
cvíz+csatorn adíjnak az ivóvíz-önköltség! Budapest, 2007. január 31. Tejfalussy András

3. FOGYASZTÓVÉDELMI FÕFELÜGYELET, KATI ATTILA szóvivõ részére:
Dr.  Lenkei  Gábor,  a  Dr.  FIT  cég  vitamin-készítményén  4,5  gramm/nap  kálium  RDA-nak 
megfelelõ káliumbevitel 6 közül 5 felnõttnél okozott gyomorfájást, 1-nél vérzést, túladagolási 
mérgezés  miatt.  (Kálium-R tabletta  evési  klinikai  mérés  szerint)!  HAMIS,  TÚL NAGY AZ 
RDA, CSÖKKENTSÉK! Ha 3,5 gramm/nap-nál gyorsabb a kálium szájon át bejuttatása, torzítja 
az  EKG-t.  Csalás,  hogy  többet  etet  belõle  a  kormány,  hogy a  nyugdíjat  zsebrevághassák,  a 
fajirtásra felhasználásával. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. 01. 31. Tejfalussy András 

XVI.

1. A magyar területek külföldiek által felvásárlását és azokról a magyarok kizárását megengedõ 
földtörvényt elfogadtató Orbán Viktor a szabadságunk védõje?! (T.A. 2007. 02. 03.)

2. A most életbe lépett FÖLDTÖRVÉNY VASFÜGGÖNY kizárja a magyarokat a külföldieknek 
eladott magyar területekrõl, lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. 02. 05.

3. A leghatékonyabb fajirtás a konyhasó-hiányos, túlzott kálium-bevitelû étkezés és a vírusos víz 
ivás, lásd: www.aquanet.fw.hu. (T.A. 2007. 02. 17.)

4. Add tovább! A Talmud alapján tudható, hogy a meddõség, s a legtöbb más betegség ellen is a 
desztillált tiszta ivóvíz és a konyhasóval erõsebben sózás védi a Mózes II. 23. 20-33. szerinti 
biológiai  fegyvereket  alkalmazó,  élettér  bõvítõ  vallásos  zsidókat,  a  fajirtó  rablógyilkos 
holokausztozókat.  A betegítés,  meddõvé tétel,  életrövidítés  a  konyhasó-ízt  pótló  kálisóval  és 
káliumvegyületekkel folytatott, a talajt és talajvizet és növényt is mérgezõ mûtrágyázással, s a 
klórozást túlélõ fertõzõ vírusos szennyvíz vírusainak a vezetékes ivóvízbe juttatásával történik. A 
kálisóval mûtrágyázás többszörösre növelte a mezõgazdasági termékek önköltségét, eladósítja a 
földtulajdonosokat.



A  GMO  (GÉNMANIPULÁLT  ÉLELMISZER)  sem  ártalmasabb.  INGATLANSZERZÕ 
TALMUDISTA TERRORISTA FASISZTÁK AZ ALKALMAZÓI ÉS ELHALLGATÓI. Lásd: 
www.aquanet.fw.hu. (Tejfalussy András. 2007. 02. 18.) 

5. A meddõség és a legtöbb betegség, az életrövidülés, tiszta NaCl-lel (tiszta konyhasóval) való 
fokozott ételsózással elhárítható, és átpárolt ivóvízzel, lásd Mózes II. 23. 20-33. + Talmud: A 
böjtnap,  10  a.  lap  (fiziológiás  víz-  és  nátriumpótlás  és  a  káliumpótlás  kell).  Lásd: 
www.aquanet.fw.hu. (2007. 02. 21.)

6. Évente kb. 40000, napi 111 személyes ÉLETTERET tesz elfoglalhatóvá az idegeneknek a 
kálisóval  fajirtás  Magyarországon.  A kormányok hivatalos  tervezetet  készítenek  az  idegenek 
magyarok  helyére  betelepítésére,  a  hazaárulás  ellenzõi  családtagjait  véletlen  balesetek  érik. 
(2007. 02. 23.)

XVII.

Aki megtévesztéssel szerez ajánlást az országgyûlési képviselõnek megválasztásához, bûntettet 
követ el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ, lásd: Btk. 211.§. a), b), g). Ezt 
kell tudatosítani a kormány elsöpréséhez bírósági út esetén. (2007. 03. 14.) 

XVIII.

SÓLYOM  LÁSZLÓ  ÉS  ORBÁN  VIKTOR  MA  ARRÓL  SZÓNOKOLTAK,  HOGY  „A 
MAGYAROK  ÉRDEKÉT  VÉDIK”,  DE  MINDKETTEN  ENGEDIK  MEDDÕSÉGET  ÉS 
ÉLETRÖVIDÜLÉST OKOZÓAN TÚLETETNI KÁLIUMMAL A NEM KÓSER ÉTRENDÛ 
MAGYAROKAT, KÖZTÜK NEM KEVÉS ZSIDÓT IS!? Lásd: www.aquanet.fw.hu. (2007. 03. 
15.)

XIX.

Code: „hazaáruló jogi csalók elleni feljelentés 070421” 

LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG részére
1055 Budapest, Markó u. 16.

Közzétett  jogvédõ  feljelentés  a  Legfõbb  Ügyészhez,  az  alább  leírt  burkolt  hazaárulásban 
bûnsegédkezõ állami hivatalokat vezetõ személyek ellen: 

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (személyi számom: 
1-420415-0215,  születtem:  Budapesten,  1942.  04.  15-én,  an.:  Bartha  Edit)  ezúton  az  alábbi 
(közérdekû)  feljelentést  teszem a következõkben itt  leírt,  közismert  haza  árulásban és annak 
kárait a tudatosan megtévesztett (nem felvilágosított) lakosságra „átterhelõ” jogi- és publikációs 
csalásban bûnsegédkezõ nem megnevezett személyek ellen.



A hazai "közszolgálati média" korábbi tájékoztatása szerint a Ferihegyi Repülõtér külföldieknek 
eladása  420  milliárd  forintért  történt,  s  ez  az  eddigi  összes  "privatizációs"  (haza  árulási) 
kormánybevétel kb. negyede. Ma arról tájékoztattak, hogy a kormány "kb. a repülõtér-eladási ár 
felét szánta csak az EU-s nemzetközi focibajnokságra". A kettõ között pedig elõadták, hogy már 
elköltötték a repülõtérért kapott összeget a kormányok által felvett külföldi hitelek törlesztésére. 
Tehát  a  kormányok  külön-külön  "köztudomásúvá"  teszik  ezeket  a  pénzpazarlásokat  a 
közszolgálati  média  útján,  de  elterelik  a  figyelmet  ezek  gazdasági  összefüggéseirõl,  a  kár 
mértékérõl, s az állampolgári kárfelelõsségi jogi vonzatáról. Ez azt jelenti, hogy a közszolgálati 
média útján közzététellel tudomásra hozás segítségével átterhelik a teljes jogi kárfelelõsséget a 
lakosságra! Tehát aki nem dokumentálja, hogy ez ellen fellépett,  jogi kárfelelõsséget vállal a 
tudomására jutás, de nem feljelentés miatt.

Ezt  felismerve,  részemrõl  közérdekbõl  is  (az  illetékesek  helyett  a  Ptk.  484-487.  §.  szerinti 
kárelhárításként) feljelentem ennek a haza árulási jogi és gazdasági csalásnak a fõ kieszelõit és 
folytatóit. Ezúton feljelentem az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bírósági, a 
Legfõbb Ügyészség  és  a  Rendõrség  illetékes  vezetõit  ennek a  tudatos  jogi  csaláson alapuló 
hazaárulásnak és annak kárai megtévesztett magyar lakosokra átterhelésének folytatásában való 
tudatos jogi csalásban való tudatos bûnsegédkezés vádjával. 

Budapest, 2007. 04. 18.
Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló 

XX.

Dr. Náday Gyula MCDSZ elnök részére: Kedves Gyula Barátom! A Cigányok a Létfeltételek 
Védelméért  Környezetvédelmi  Alapítványunk  keretében  meg  lehetne  szervezni  a  kertek 
engedély  nélkül  hasznosítható  talajvizének  a  desztillálás  segítségével  ivóvízzé  feljavítását. 
CSÖKKENNE A V ÍZ- ÉS CSATORNA-díjjal kirablás és egészségesebb ivóvíz a Dvíz, mint 
bármely másféle víz! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2007. május 07. Üdvözlettel: Tejfalussy 
András 

XXI. 

"Racionálisabb  Holokauszt  Sajnálat"  kell!  Lásd  www.aquanet.fw.hu!  Verõce,  2007.  06.  10. 
Tejfalussy András

XXII.

1.  Mindenki  készítsen  vagy  vegyen  otthoni  ivóvíz-desztillálót,  csak  azzal  vírustalanítható, 
méregteleníthetõ jól a vezetéki víz, a WHO is ajánlja a deszt.-víz ivást. Verõce, 2007. 07. 18.

2.  A magyar  termõföldekben 1-6% a  kálium.  A kálium-vegyületekkel  mûtrágyáztatás  csalás, 
mérgezi a növényt, állatot, embert. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2007. 07. 18. 

3. Meg kell tiltani az emberi ürülék azon folyókba és egyéb vizekbe jutását, amelyekbõl ivóvizet 
készítenek, mert a fertõzõ vírusok a klórral nem elpusztíthatók. Verõce, 2007. 07. 18.



4. Ki kell íratni, panaszkönyvbe bejegyzés útján, minden boltban, hogy melyik étkezési só felel 
meg a kálisót tiltó MSZ-01-10007. szabványnak. A kálisó magzat torzító is! Verõce, 2007. 07. 
18.

5.  Kálisóval  népirtás  elleni  panaszkönyvi  bejegyzés  minta:  "MEGBÍZHATATLAN  AZ 
ÁRUMINÕSÉG! Kérem, hogy szíveskedjenek kiírni,  melyik só felel  meg a kálisó legkisebb 
mennyiségét  is  tiltó  MSZ-01-10007-82.  Magyar  Szabványnak.  A KÁLISÓ MÉRGEZÕ, lásd 
www.aquanet.fw.hu". Verõce, 2007. 07. 22.

XXIII.

1.  A közintézmények  átnevezése  és  a  megyék  helyett  a  "tájkörzetek"  és  a  "régiók"  szerinti 
"átkörzetesítés"  is  a  magyar  területek külföldiek kezére jutásának a  nyilvántartási  nyomai,  a 
hazaárulásért való személyi felelõsségek dokumentumai eltûnését szolgálhatják! Budapest, 2007. 
11. 07. Tejfalussy András

2. A népszavazást kezdeményezõ párt is részt vett abban a hazaárulásban, amire alapozva az 
izraeli elnök Magyarország területei izraeli felvásárlását kezdeményezi!

3.  Nincs  joguk a  választási  csaláson alapuló  országgyûlés  képviselõinek  "népszavaztatni"  és 
törvénykezni! Budapest, 2007. 11. 07. ( www.aquanet.fw.hu, Tejfalussy András)

XXIV.

1. Mihez kell új ingatlanadó? Mihez kell az „érték alapján” kivetett új ingatlanadó? Véleményem 
szerint egyrészrõl arra, hogy a korrupt ingatlan értékbecslõk meggazdagodhassanak a magyar 
ingatlanok  értékének  a  tényleges  értéknél  kisebbre  kalkulálásával.  Másrészrõl  arra,  hogy  a 
hazaáruló  kormányzatok  eladósíthassák  a  magyarokat  a  munkalehetõségeik,  a  nyugdíjuk  és 
minden egyéb pénzforrásuk korlátozásával is, s a növelt üzemanyagköltség, élelmiszer költség, 
fûtési költség, áramdíj,  vízdíj,  csatornahasználati díj,  parlagfû-bírság útján is, de a megnövelt 
orvosi ellátási- és gyógyszer ellátási költségekkel is, s most az új, a korábbinál sokkal magasabb 
ingatlan adóval is, abból a célból, hogy az ezek miatt eladósodó magyarok ne tudják megtartani 
az ingatlanaikat. Harmadrészt arra, hogy az eladósodottak ellen elrendelt árveréseken - az izraeli 
elnök által ma már nyilvánosan is meghirdetett „Magyarország felvásárlás” keretében - Izrael 
olcsón  felvásárolhassa  a  magyar  ingatlanokat  a  tényleges  értéküknél  alacsonyabb  értéken,  a 
hamis értékbecslések kihasználásával, vagyis akár a lefelé csalt ingatlanértékek alapján számolt 
negyed áron is. (Code: MihezKellUjIngatlanado) Budapest, 2007. 12. 13. Tejfalussy András

2.  Sztrájkra  van szükség az 50 forint/köbméter önköltségû vezetékes víz  ennél többszörösen 
magasabb árát emelni hagyó korrupt önkormányzatok ellen! Budapest, 2007. 11. 16. Tejfalussy 
András 

3.  Az egészség alapfeltétele  a  desztillált  ivóvíz,  s  az  is,  hogy az ételek és  italok fiziológiás 
mértékben pótolják a konyhasót és a káliumot (www.aquanet.fw.hu). Budapest, 2007. 11. 18.

4. Hozzászólás: Kb. a fénysebesség kétszeresével repülnek a két szembefordított ciklotronból 
kijövõ protonok egymáshoz képest, lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. 11. 18.



5. A zsidók Mózes II. 23. 20-33. szerinti rablógyikos-programja (software) ami gyûlöletkeltõ, 
nem pedig a "származásuk" (hardware). Budapest, 2007. 11. 18.

6.  A  "listán  bevitt"  képviselõk  pártjuk  parancsára  szavazásának  kötelezõsége  közvetlen 
közhatalom érvényesítés a pártok részérõl, miközben az Alkotmány tiltja ezt! Budapest, 2007. 
11. 19.

7. A hazai Alkotmány tiltja a bírák párttagságát, de a döntéseiket meghatározó törvényeket elõíró 
országgyûlési képviselõk többsége pártérdekeket érvényesít! Budapest, 2007. 11. 19.

8.  Nem  fizetésemelés,  hanem  3  év  börtön  jár  az  országgyûlésbe  bejutáshoz  választó-
megtévesztési bûntettet elkövetõknek, lásd: Btk. 211.§/g/! www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. 
11. 19.

9.  Közveszély-okozást  bûnpártol  a  Fogyasztóvédelmi  Fõfelügyelõség  is,  mert  árusítani  hagy 
MSZ által tiltott kálisót nagy mennyiségben tartalmazó sót étkezési célra! Budapest, 2007. 11. 
19.

10. Kevés magyar idõsebb 65 évesnél, melyen felül jegy nélkül lehet utazni, vagyis a HÍR-TV-
ben ennek ellenkezõjét bemesélni igyekvõk nem mondtak igazat. Budapest, 2007. 11. 19.

XXV.

1.  Kiderül  a  mûtrágya  felhasználási  statisztikákból,  hogy  az  egész  világon  csak  Kína  és  a 
mohamedán országok lakosait, s a kóser étkezésûeket nem irtják a meddõséget okozó kálisóval! 
Budapest, 2007. 11. 28.

2.  Minden boltban ki  kell  írattatni,  ha szükséges,  a  panaszkönyvbe bejegyzés útján is,  hogy 
melyik étkezési só felel meg a kálisót tiltó MSZ-01-10007-82. szabvány nak! A kálisó magzat 
torzító is! Budapest, 2007. 11. 29.

3. Gyermekeink se higgyék, hogy "szabad szorozni a nullával". Ha valóban lehetne, nem tûnne el 
az egyenlet, ha mindkét oldalát nullával szorozzák! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2007. 
11. 29.

4. Egy olyan gyógyszertár, ahol a mérgezõ káliumtól mentes tiszta konyhasó beszerezhetõ: 1036 
Budapest,  Tímár  u.  8/b.  Elõtte  telefonon  kell  kérni,  hogy  szerezzék  be!  (06-1-3439-0637). 
Budapest, 2007. 11. 29.

5.Bûnpártoló az olyan polgári bíró is,  aki a választó-megtévesztési bûntettet (Btk. 211.§.) 
elkövetõket  ismeri,  de  nem indít(tat)  ellenük  büntetõpert  is!  Budapest,  2007.  11.  30. 
/T.A./



6. Code: GyurcsPerbeBeavatkoz071201
Nyílt levélként is

Fõvárosi Bíróság Elnöke!
1055 Budapest, V. Markó u. 27. 

Tisztelt Bíróság!

Alulírt Tejfalussy András, a Gyucsány/ék/ elleni perbe beavatkozni kívánok, mint
az alperes/eke/t korábban feljelentõ, mert bûnpártoló az a polgári bíró is, aki a
választó-megtévesztési bûntettet /Btk. 211. §./ elkövetõket ismeri, de nem indít/tat/
ellenük büntetõpert is a büntethetõségük elévülése elõtt!
Kérem a felperesekéhez kapcsolódó érdekeltségem alapján a beavatkozásom
megengedését 1Ft.-os kártérítési követelésem és illeték-feljegyzési kérésem
mellett.
Budapest, 2007. 12. 01. 
Tejfalussy András dipl. mérnök /1-420415-0215/ Verõce, Lugosi u. 71. 

XXVI.

Code: lenyegek

A Magyarországon zajló „egészségügyi reform” lényege a tudományosan kikísérletezett
alábbi két legfõbb módszer alkalmazásával folytatott tudatos magyarirtás:

Az egyik fõ módszer (lényege): Amint azt a saját akadémiai szakértõi szakvéleményünk is
rögzíti (Code: eml.mta), ivartalanítani és megölni lehet állatot és embert a nátriumhiányos vagy
káliumdús élelmiszerekkel is. Úgy, hogy konyhasó helyett káliumvegyületeket használnak
ételízesítésre vagy talaj-mûtrágyaként alkalmazott kálium-vegyületekkel fokozzák az
élelmiszer- növények káliumtartalmát. Ezek elrontják a májmûködést, a szervezet stressz
elleni védekezését, besûrítik a vért, magas vérnyomást okoznak, szívmûködés romlást,
vesemûködés romlást (rothadást idéznek elõ a vesében), tönkreteszik a mellékvesét
(mirigydaganatokat hoznak benne létre), károsítják az idegrendszert és az agyat stb.
Mindezeket a hazai akadémia, egyetemek és minisztériumok is mind tudják egy Nobel-díjas
kutatócsoport mérési eredményei és további több mint 60 tudományos értekezés mérési adatai
alapján, ugyanis egy 1976-ban 7000 példányban megjelent hazai szakkönyv is dokumentálta
("Technika a biológiában 8. kötet, A mellékvesekéreg biológiája”, MEDICINA Orvosi
Könyvkiadó, Budapest). 

A másik fõ módszer (lényege): Miközben akadályozzák az általuk terjesztett hamis 
információkkal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Miniszterelnöki
Hivatal is, hogy a magyar lakosok ihassák az olcsó, az ivóvizet valamennyi szennyezõtõl
megtisztító háztartási vízlepárlás eredményeként keletkezõ tiszta lepárolt vizet, ráíratták az
étkezési desztilláltvíz palackjaira azt, hogy a desztillált víz csakis a "határértéken túlmenõen
szennyezett vízzel mintegy 50%-os arányban elegyítve iható ivóvízként, tisztán azonban
nem!", s eközben a kóser étrendû zsidókat arra tanítják, hogy csakis a desztillált víz (pl. a tiszta
esõvíz) "hasznavehetõ" egészséges ivóvízként (lásd Talmud. Taanith.10 a. lap.)



Mindezt  tudják,  merik,  teszik,  miközben  például  a  budapesti  2  millió  ember  ürüléke  és 
háztartásai vegyszerekkel teli egyéb szennyvize 80%-ban anélkül ömlik a Dunába, hogy átmenne 
szennyvíztisztításon,  majd  ezt  a  „pöcegödör-tartalmat”  a  Dunából  a  parti  kavics-  és  homok 
rétegeken át  beszívják a  parti  kutak,  és ennek a  mindenféle veszélyes mérgekkel (pl.  ciános 
rovarirtó szerekkel  is!)  sokszor  túlszennyezett  víznek kb.  a  70%-ához már csak klórt  adnak, 
amely hatástalan a fertõzõ vírusok ellen, mielõtt belenyomják a budapesti lakosokat ivóvízzel 
ellátó körvezetékbe. A Vízmûvek adatszolgáltatása szerint csupán 202 db. vízminta 11 szennyezõ 
paraméterét  mérték  évente  ellenõrzésként  a  Bp.  II.  kerületében,  vagyis  nincs  megbízható 
mûszeres ellenõrzés, miközben tisztább vízbázisnál is legalább 25 paraméter mérését írja elõ az 
EU, s a Magyar Szabvány 64 paraméter mérését írja elõ.  Valójában a mezõgazdaság és ipar 
vegyszerhasználata  következtében,  miatt  manapság  sok  ezer  fajta  ciántartalmú rovarirtó-,  ill. 
gyomirtó-szer, kálisó-mûtrágya, stb. nagy mennyisége is szennyezi, mérgezi a Dunát, s szinte 
valamennyi más hazai ivóvízbázist is!

A fentiek bizonyítékai megtekinthetõk a www.aquanet.fw.hu honlapon.

Budapest, 2007. 12. 01.
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ

XXVII.

1. AJÁNLOTT KARÁCSONYI AJÁNDÉK: Egy gyönyörû szép gyermekverses képeskönyv, a 
"Madárlátta álmok". Szép és hasznos a kicsinyek szellemi fejlõdéséhez. Budai Kulcsár János, a 
szerzõ,  aki  tud  segíteni  a  beszerzésében,  a  06-1-215-6721  telefonszámon  érhetõ  el. 
/www.aquanet.fw.hu/ Budapest, 2007. 12. 11.

XXVIII.

Orvos-továbbképzésen azt tanítják, hogy a szívmûködés szempontjából optimális káliumtartalmú 
Ringer-infúzióban "messzemenõen kevés a kálium"! Az a kérdés, hogy mihez kevés? Például a 
szívmûködés tönkretételéhez valóban kevés! /www.aquanet.fw.hu/ Budapest, 2007. 12. 16.

XXIX.

Nyílt közérdekû bejelentés Sólyom Lászlóhoz: Alkotmánysértõ pártdiktatúra, hogy az MSZP-
SZDSZ koalíciónál az országgyûlési képviselõk nem az õket megválasztó lakosok álláspontját, 
hanem a párt  álláspontját  kötelesek érvényesíteni  a  szavazás  során!  Budapest,  2008.  01.  14. 
Tejfalussy András dipl. mérnök, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (1-420415-0215), fax: +36-1-250-
6064

XXX.

1. Célszerû vibrátort  tartaniuk a  nemkóser "tengeri  sókkal" ízesítõ lányoknak, asszonyoknak, 
mert a természetes tengeri sóban sok a bróm! Lásd: www .aquanet.fw.hu. Budapest, 2008. 01. 
14.



2.  Nyilvános  közérdekû  bejelentés  Vizy  E.  Szilveszter  MTA elnökhöz:  Az  MTA Elnöksége 
népirtóra módosíttatta a sózást, lásd: www.aquanet.fw.hu /OETI-Biro-FajirtoMeresiCsalas/

3. Wass Albert: A "csendes többség" címmel idézett véleményérõl (Nemzetõr, 2008. 01. 09., 7. 
oldal): Ez, a "csendes többség" szüli meg a nemzetet fenntartó gyermekeket, s fõként õ végzi a 
nemzetet  fenntartó,  védõ  katonai-  és  munkaszolgálatokat!  /Tejfalussy  András  észrevétele/ 
Budapest, 2008. 01. 14.

4.  Közérdekû bejelentésként nyilvános kérdés Sólyom László köztársasági elnökhöz:  MIÉRT 
TÜNTETTÉK  EL  AZ  ALKOTMÁNYT  (ÉS  ANNAK  MÓDOSÍTÁSAIT)  A 
NÉPSZAVAZÁSON  NEM  ELFOGADÁS  ESETÉBEN  ÉRVÉNYTELENNEK  MINÕSÍTÕ 
TÖRVÉNYT (az 1989. évi XVII. törvény eredeti 7. §-át)!? Budapest, 2008. 01. 14. Tejfalussy 
András (www.aquanet.fw.hu)

5. Influenza-vírus terjesztõ is a folyók pöcegödörként is használata! A vírusok túlélik az onnan 
kiemelt ivóvíz klórozását! Pl. átpárlás útján lehet otthon vírusmentesíteni a vízmû-vizet. Akinek 
még  nincs  ivóvíz-desztillálója,  legalább  forralja  fel  ivás  elõtt  a  vezetékes  vizet!  Lásd: 
www.aquanet.fw.hu. Budapest, 2008. 01. 16.

6.  Nyílt  közérdekû bejelentést  Sólyom László köztársasági  elnök részére  (fax:  224-5002):  A 
"privatizál"  szó  eredeti  értelme:  "magánzóként  él".  A  népkirablás  háborús  bûntette  nem 
"privatizálás", évi kb. 50000 magyarral lett kevesebb miatta! Budapest, 2008. 01. 17. Tejfalussy 
András (1-420415-0215), Tudományos Rendõrség PJT (2621 Verõce, Lugosi u. 71. )

7. Mi a világválságot rendezõk célja? Az, hogy a bankoké legyenek a piacszûküléssel csökkentett 
jövedelmû, eladósított magyarok ingatlanai = Magyarország! Budapest, 2008. 01. 23.

8. A köztársasági elnök részére, fax: 224-5002  (Code: OEPtokevelElszamolni080122)

Nyilvános  közérdekû  bejelentés  Sólyom  Lászlóhoz:  Az  „egészségügyi  hozzájárulásként”  és 
nyugdíjalapba  befizetett,  lakossági  tulajdont  képezõ pénzekkel  tételesen el  kell  számolnia  az 
államnak,  mielõtt  ahhoz  hozzányúlhatna  az  Országgyûlés  és/vagy  a  kormány,  mert  a 
nyilvántartások szétesnek, ELTÛNHETNEK” a „több biztosítós” rendszerre áttéréskor.

KEZDEMÉNYEZZEN ELÕZETES ELSZÁMOLTATÁST ÖN, AZ ÜGYÉSZSÉG ÉS AZ
ÁLLAMI  SZÁMVEVÕSZÉK  ÚTJÁN,  MIVEL  A  MAGYAR  FÓRUM  LAPBAN  (1994. 
MÁJUS
26.) „KI FOGYASZTOTTA EL A 20 MILLIÁRD DOLLÁRT?” !!! (lásd: „www.aquanet.fw.hu,
„kepek”  mappa,  „TB20milliard”  file)  cím  alatt  FELKELTETTÉK  AZ  ALAPOS  GYANÚT 
ARRA VONATKOZÓAN, HOGY „ELTÛNHETETT” NYOM NÉLKÜL MÁR AKKORIBAN
IS EBBÕL A KÖZPÉNZBÕL!

Ne bûnsegédezzék a nyilvántartások követhetetlenné tételében!

Budapest, 2008. 01. 22. 
Tejfalussy András dipl. mérnök, néhai dr. Kovács Pál parlamenti mb. szakértõje
1-420415-0215, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 



XXXI.

1. Lányok! Sok bróm is van a természetes tengeri sókban, de a vele ételízesítés hatása vibrátorral 
is orvosolható... /www.aquanet.fw.hu/ Bp., 2008. 01. 27.

2. Otthoni ivóvíz-desztillálással az ivóvíz vírusoktól és mérgektõl megszabadításának módját, s a 
desztillált ivóvíz gyógyszerként hatását lásd: www.aquanet.fw.hu /Bp., 2008. 01. 27.)

3. Az egyik orvosi könyv szívleállási veszélyt jelentõnek írja a vérben lévõ káliumnak azt a 
szintjét, ami egy másik tankönyv szerint a mérgezés legkisebb szintje! /Bp., 2008. 01. 27./

4. Egy orvosi tankönyv azt hangsúlyozza, hogy "optimális a szív mûködéséhez, ha 1 liter 
desztillált víz beviteléhez 9 gramm konyhasó-, de csak 0,2 gramm kálium-pótlás társul". Egy 
orvos-továbbképzõ tanfolyami kiadvány viszont nagyságrendileg több kálium beadásával 
kísérletezésre bíztatja fel az orvosokat! (Budapest, 2008. 01. 27.)

5. A mérgezõ kálisóval ételízesítésre bíztató orvosok közül Czeizel Endrét az SZDSZ, Rigó 
Jánost pedig a Mária Rádió Magyarország foglalkoztatja tanácsadóként! /Bp., 2008. 01. 27./

6. Az ÁNTSZ honlapja szerint "azért jobb a desztillált ivóvíz helyett "azért jobb a desztillált 
ivóvíz helyett mérgezõ arzéntartalmú vízmû-vizet inni, mert jobb az íze és nem okoz sóhiányt". 
Orvosi tankönyv szerint a napi 15 liternél több desztillált vizet ivás elkezd veszélyessé válni a 
konyhasó-pótlás hiánya esetén. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 01. 27.

XXXII.

1. Egy vérengzõ vadállat ellen mindenki jogosan lép fel, ha magyar, ha zsidó, ha cigány (vagy 
bármilyen más) származású, akkor is! /Budapest, 2008. 01. 27./

XXXIII.

1.

A mechanizmus, amivel az élõ univerzum elemei fizikai és informatikai ok-okozat vonatkozá-
sokban kapcsolódnak: a "gradiens tükrözõdés", lásd www.aquanet.fw.hu. (a NEMZETÕR 
folyóirat (2008. 01. 23. szám, 11. old.) "Az Univerzum felépítése és mûködése címû 
(MINDENSEG.UW.HU aláírású) írása ( + Tejfalussy András észrevételei, Bp. 2008. 01. 27.)

XXXIV.

1. A magyarbûnözés, cigánybûnözés, zsidóbûnözés konkrét kárai is borzasztóan fokozódnak! 
Mindegyik bûnözõcsoportot egyforma szigorúsággal kell elítélni! (Budapest, 2008. 01. 29.)

2. Közérdekû nyilvános javaslat Sólyom Lászlóhoz az olcsó, csalásmentes választási- és nép-
szavazások  software-ként:  INTERNETEN  ADJA LE  MINDENKI  A SZAVAZATÁT.  S  AZ 
LEGYEN  KÖZZÉTÉVESZEMÉLYRE  AZONOSÍTHATÓAN,  BÁRKI  ÁLTAL 
MEGTEKINTHETÕEN AZ INTERNETEN. A titkolózás a csalás melegágya! Budapest, 2008. 
01. 29. Tejfalussy András 



3. Code: NemzetorKIemail080129a
Fax: 269-1615

A Ptk. 484-487. §-ra alapozott
NYÍLT KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS AZ ADATVÉDELMI BIZTOSHOZ!

Amelyik élelmiszerbolt nem írja ki az élelmiszereire, hogy garantálja azt, hogy nincs bennük az 
étkezési só szabványt (az MSZ-01-10007-82-t) sértõ kálisót is tartalmazó "só", ott nem szabad 
vásárolni, továbbá (kívülrõl) célszerû azt ráírni a kirakatára, hogy: "Ez az üzlet szabványt sértõ, 
életveszélyes kálisóval kevert 'sókkal' készült árukat árusíthat, ezek nemzõképtelenséget, továbbá
a szív, a vese és a máj stb. károsításával nagymértékû életrövidülést is okoznak. Mérési stb. 
bizonyítékait lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon (internet)!” 

Budapest, 2008. 01. 29.

Tejfalussy András dipl. mérnök, pjt elnök
(személyi szám: 1-420415-0215, H-2621 Verõce, Lugosi u. 71.)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) 

4.  Ugyanolyan  nem  elévülõ  kártérítésfizetési  kötelezettsége  van  a  magyarok  vagyonát 
megrablóknak,  mint  a  zsidók  kincseivel  megrakott  "aranyvonatot"  a  II.  világháború  idején 
elrablóknak! Budapest, 2008. 02. 15.

5.  Azóta  sokasodik  a  nemzõképtelenek  és  a  lerövidült  életûek  száma,  amióta  kálisóval 
"mûtrágyázás"  és  "sózás"  mérgezi  a  nem  kóser  élelmiszert  és  közben  szennycsatornák 
ürülékvírusai fertõzik az ivóvizet! Budapest, 2008. 02. 16.

XXXV.

1.  NYILVÁNOS  KÖZÉRDEKÛ  ALKOTMÁNYÉRTELMEZÉS  kérése  Dr.  Bihari  Mihály 
alkotmánybírósági  elnöktõl  /is/:  Bûnsegédkezés-e  a  köztársasági  elnök és  az  alkotmánybírák 
részérõl,  ha  nem  tiltakoztak  az  ellen,  hogy  a  zsidó  államfõ  nyíltan  bejelentette,  hogy  õk 
fölvásárolják  Magyarországot,  vagyis  a  magyar  állampolgároktól  elveszik  az  élõhelyük 
tulajdonjogát,  ill.  ezúton hazaárulók-e? Bp.,  2008. 02.  28.  Tejfalussy András,  1-420415-0215 
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)

2. "A Talmud magyarul", "Amit a palesztinokról tudni kell", "A KGB 45 pontja", Cion 
bölcseinek jegyzõkönyve", "Rózsadombi paktum", "Mózes II. 23., 20-33" a legfõbb kitanítások 
arra, hogy mely módokon lehet kirabolni és kiirtani a magyarországi bennszülötteket, ezek 
képzik ki az ellenségeinket! Budapest, 2008. 03. 04. (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)

3. Izrael a magántulajdonná lett részterületek (erdõ, mezõ, termõföld, út, épület stb.) tulajdonjoga 
megkaparintása útján könnyebben felvásárolja a magyarok életterét, ez az állami és 
önkormányzati ingatlanokat magántulajdonosoknak eladó hazaáruló törvényhozó csalók és 
bûnsegédeik célja! Budapest, 2008. 03. 09.



4. NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT, a Ptk. 484-487. §-ra hivatkozva, az Országgyûlési 
elnökhöz: Ne engedje folytatni azt a miniszteri, minisztériumi törvényi csalást, hogy 
környezetterhelési bírság útján kifosztjáka saját háztartási szennyvizüket trágyaként és altalaj-
öntözésre újrahasznosító ingatlantulajdonosokat, miközben az adott ingatlanon nem tilos 
mûtrágyát, állati trágyát és növényvédõ -mérgeket használni! Budapest, 2008. 03. 10. 
/Tudományos Rendõrség PJT/

5. NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ FELJELENTÉS az Európai Uniónál dolgozókhoz címezve: A 
"Hogyan bánjunk a bennszülöttekkel" program (lásd: KAPU, 1990. febr. szám) megvalósítása, a 
hazai kormányba beépült terroristák által, hogy mérgeket és vírusokat koncentrálnak a 
szennycsatornákkal az ivóvíz-szolgáltató tavakba , folyókba, miközben õk és bûnsegédeik (és 
rokonságuk) ásványvizet és desztillált vizet isznak! Bûnügyi bizonyítás: www.aquanet.fw.hu 
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) Budapest, 2008. 03. 11. 

XXXVI.

1. Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök méréstani szakértõ feltaláló
Tel./fax: 36-1-250-6064, 36-27-380-665, 36-202181408, ujvizforras@freemail.hu 
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság
Ellenõrzõ Központja GMK végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.
(TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) www.aquanet.fw.hu
_____________________________________________________________________________
_
Code: AlkotmanyjogiCsalasok080314

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG ELNÖKÉHEZ 
a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással, mint közérdekû kárelhárítás

Tárgy: A hazai bíróságok jogmegkerülési lehetõségeit biztosító alkotmányjogászi csalások:
tudatos emberi-jog-sértések?

Számos konkrét példa bizonyítja*, hogy zsidó törvénykönyv Talmudnak megfelelõ alábbi
bíró(ság)i csalási lehetõségeket biztosítja az Alkotmánybíróság által fenntartott joggyakorlat a
hazai bíróságokon a nemzsidók (és a kiszsidók) kárára:

1./ Magyarországon a nemzsidók tényleges jogérvényesítésének az akadályozására úgy vannak
beállítva a költségmentességi feltételt jelentõ jövedelemhatárok, hogy a nem lopásból, nem
csalásból származó jövedelembõl élõ nem zsidó magyar nyugdíjas vagy egyéb kisjövedelmû
magyar ne merje megkockáztatni a gazdag csalókkal szemben felmerülõ jogos kártérítési igényei
érvényesítését, a magas illetékfizetési és ügyvédi költségek fizetését, ne tudjon ügyvédhez jutni a
fellebbezése benyújtáshoz, vagy pótmagánvádja benyújtáshoz, tiltva van, hogy ezeket ügyvéd
nélkül benyújtsa. Miközben az Alkotmányban bûncselekménynek* tüntetik fel a legkisebb
megkülönböztetést is, a hazai bíróságok nem büntetett, „elõírt diszkriminációkat” folytatnak!

2./ Úgy vannak alkalmazva a bírósági ügyintézési határidõk, hogy egy kisjövedelmû nemzsidó
által indított pernek a gazdag zsidók (érdekeltségeivel) szemben tárgyalni kezdését akár 10-15
évig is el tudják halasztani, ill. a nemzsidó haláláig is el tudják húzni, vagy addig, amíg képtelen
lesz arra, hogy ügyvéd nélkül intézni tudja a perét. Ügyvédhez viszont nem juthat, lásd: 1./ pont!



3./ A bírák határidõ nélkül alapozhatnak a nemzsidó ügyféllel szemben „keletkezett” hivatalos
iratok hamis adataira, azoknál nincs elévülés, a bírák nem kötelesek vizsgálni a hamis adatok
hamisságára benyújtott bizonyítékokat, nem kötelesek érvényteleníteni a bizonyítottan hamis
iratok bizonyítottan hamis adatait, sõt az ilyen hamis adatokra „kiterjed” az azokra alapozott
hamis ítéleteik „joghatálya” (a Legfelsõbb Bíróság szerint, lásd: www.aquanet.fw.hu)! 

4./ A bíróságok a nem zsidó ügyfeleknek kiküldött végzéseket és egyéb bírói döntéseket nem
írják alá hiteles módon, nyilván azért, hogy ne kerülhessen a nemzsidó ügyfelek kezébe a
hivatalos iratokba „bejutott” hamis adatokra alapozott hamis bírósági döntéseket, csalásokat
hitelesen bizonyító hivatalos bírósági okirat!

Az alkotmánybírósági elnökök sem hajlandók a fenti diszkriminációk elítélésére, az
Alkotmánybíróság ügyrendje is csak „ideiglenes”, lásd: www.aquanet.fw.hu!

Budapest, 2008. 03. 14.
Tejfalussy András

2. Számítani lehet a hitelfelvétel utáni munkahely-megszüntetésre, miután ez is egy módszer a 
magyar termõterületek és lakások izraeli részrõl olcsón felvásárlására? (TUDOMÁNYOS 
RENDÕRSÉG PJT) Budapest, 2008. 03. 23.

3.  KÖZÉRDEKÛ  JAVASLAT:  A Civil  Jogász  Bizottság  egészítse  ki  a  Gyurcsány/ék  elleni 
feljelentést  a  Btk.  211.  §.-nak  megfelelõ  választási  bûntettet  is  feljelentve!  (Ez  a  közérdekû 
javaslat a Civil Jogász Bizottság társelnöke, Dr. Morvai Krisztina kezéhez, a TUDOMÁNYOS 
RENDÕRSÉG PJT részérõl e-mail útján 2008. 03. 23-án közvetlenül is meg lett küldve.)

4. HALÁLGYÁR a meddõvé is tevõ, s életrövidítõ kálisóval mérgezett nem kóser élelmiszert 
/pl. VIVEGA/ "BIOBOLTOKBAN" IS ÁRUSÍTÓ MAGYARORSZÁG! Bp. 2008. 03. 26.

5. NEMZETI EMLÉK MEGGYALÁZÓ NÉVHAMISÍTÁS, hogy a közszolgálati rádiók neveit 
Kossuth helyett Emeregykosutnak, Petõfi helyett Emeregypetõfinek mondják! Bp. 2008. 03. 26. 

XXXV.

1. Spanyol Zoltán "vízégetési" csalása tárgyi bizonyítékát lásd: www.aquanet.fw.hu /a 
fõtémajegyzék I/24. Fõtéma, cím: "Tudományos csalók”/ Bp. 2008. 03. 26.

XXXVI.

1. LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉGHEZ: Nyilvánosan is feljelentem a legfõbb ügyészt, köztársasági 
elnököt, alkotmánybírósági elnököt, országgyûlési elnököt, országgyûlési képviselõket, 
legfelsõbb bírósági elnököt, emberi jogi ombudsmanokat, miniszterelnököt, minisztereket, 
polgármestereket, jegyzõket és egyéb hivatalban lévõ jogászokat, akik a Btk. 211. §. által 3 évig 
terjedõ börtönnel büntetendõ választó-megtévesztést elkövetõket és a bûnsegédeiket a csalás-
kiderülés óta sem jelentve fel, hivatali bûnpárolásban bûnsegédeznek. Bp., 2008. 03. 30. 
Tejfalussy András dipl. mérnök (1-420415-0215) 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 
TUDOMÁNYOSRENDÕRSÉG PJT. (Code: Btk211-FeljNyilvSumLu080330 )



2. HÁBORÚS BÛNÖS HAZAÁRULÓK a Magyarország Izrael birtokába kerülését lehetõvé 
tevõ törvények létezéséért felelõsök! Bp., 2008. 03. 30.

3. Rablógyilkos talmudista náci-disznóink "56-reformja": Akinek tudják kilopják a szemét is, a 
többiekét meg kilövik a bérgyilkos rendõrök a nemzeti ünnepen. Bp., 2008. 03. 31.

4. T. Juszt László úr! Ön elismertette az esztergomi és a nógrádi vízszolgáltató cégek vezetõivel, 
hogy kb. 50 Ft 1 köbméter vezetékes víz önköltsége. 1./ Miért hajthatják be adóként e cégek 
extraprofitját  az  önkormányzatok?  2./  Csalás,  hogy  az  önköltség  egy  hányadát  képezõ 
áramköltség növekedésére hivatkozással,  annak %-fal a teljes víz- és csatornahasználati díjat, 
mint  "adót"  megnövelték?!  /www.aquanet.fw.hu/.  Budapest,  2008.  03.  31.  Tejfalussy  András 
/2621 Verõce, Lugosi u. 71./

XXXVII.
1. A rákbetegség ellen fiziológiás konyhasópótlás és káliumevés fiziológiásra korlátozás is kell, a 
desztillált ivóvíz és bioélelmiszer mellé! Lásd VEOP, www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 04. 04.

2.  A maffiák  „takarító  bûnsegédei”  azok  a  „bátor  leleplezõ  emberek”  is,  akik  nyilvánosan 
publikálják a bûnelkövetõk pontos adatait és a bûncselekmények bizonyítékait, ha a bizonyítékok 
benyújtásával  való  feljelentéstételt  elmulasztják!  Ugyanis  a  bûnelkövetõk  a  róluk  közzétett 
publikációkkal tudják igazolni,  hogy nem jár/t/  nekik jogszabályi alapon büntetés, ill.  hogy a 
büntethetõségük  elévülése  elõtt  nem  kezdõdött  ellenük  büntetõeljárás.  Bûncselekményük 
„köztudomásra jut/tat/ása nélkül nem tudnák igazolni a büntethetõségük elévülését! Budapest, 
2008. 04. 09. (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT) 

3.  Nyilvános  közérdekû  javaslat  dr.  Sólyom  Lászlóhoz:  mondjon  le,  miután  részt  vett  a 
Talmudban elõírt kirekesztést elkövetõ jegyirodát védõ szimpátiatüntetésen! Bp., 2008. 04. 12. 

4.  Dávid  és  zsidó  népe  népirtási  célra  /szén/gázkamrát  (mészégetõ  kemencén  átvivést)  is 
alkalmazott, lásd: Sámuel II. 31., a „Dávid csillag” tehát náci jelkép? Bp., 2008. 04. 12.

5. Magyarországon a kóser étkezési só teljesen tiszta konyhasó (NaCl), de a nemzsidóknak a 
tengervíz mérgezõ (bróm -, kálium- stb.) sóival kevert, az étkezési sókra vonatkozó szabványt 
(MSZ-01-10007) sértõ „sókat” árusítanak (a terroristák), ami rövidíti az életet és meddõvé tesz, 
lásd: www.aquanet.fw.hu.

6. Az Országgyûlés Emberi Jogi Bizottsága szerint az ivartalanító káliumvegyületeket nemkóser- 
élelmiszerekbe bekeverni engedõ törvényeink nem sértik az Alkotmányt? Bp., 2008. 04. 13.

7.  Elképesztõ arcátlanság a Mózes II.  23. 20-33.  szerinti  szennyvízzel-itatásban és (kálisóval 
stb.) ételmérgezésben bûnsegédkezõk által folytatott támogatás koldulás! Bp., 2008. 04. 20.

8. Nem a TURULMADÁR a zsidók ellensége, hanem a népirtás és rablógyilkosság TALMUD 
ÉS MÓZES II.  23. 20-33. által  dicsõítése,  s a (SZÉN)GÁZZAL IS NÉPIRTÓ DÁVID! Bp., 
2008. 04. 25. 



9.  Azért  titkolták  el  a  vulkáni  hõvel  fejlesztett  gõzzel  villamosenergia-termelés  technikai 
megoldottságát, lásd a National Geografic tv-ben „Különleges építmények”, GEOTERMIKUS 
ENERGIA” címmel május 1.,  2.,  9.-én ismételt  dokumentumfilmet,  hogy a népek háborúkat 
folytassanak az elfogyó olaj birtoklásáért? Lásd www.aquanet.fw.hu! Bp., 2008. 04. 25.

10. Hazudott az „MR1-esek” „Napközben” mûsora f. hó 24-én a desztillált helyett más ivóvizet, 
s konyhasó helyett más sók pótlását ajánlva, lásd: www.aquanet.fw.hu! Bp., 2008. 04. 25.

11. A Hit Gyülekezet, a Jehova Tanúi és a Szcientológiai Egyház is egy végsõ, nagy holokausztot 
igyekszik elérni a bibliai jóslatok beteljesítése céljából meghamisított bibliaszöveg (kulcsszavak) 
felhasználásával,  lásd  pl.  Ézsaiás  30.  24?  A  bibliahamisítás  bizonyítékait  lásd: 
www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 04. 26.

12.  Méréseink  kiderítették,  hogy  a  hazai  talajok  optimális  természetes  90  mg/kg  vízoldott 
káliumtartalmát a mérgezõ 200 mg/kg fölé növelik a káliumsókkal mûtrágyázással, s az emiatt 
250%-osra növelt önköltségû mérgezõ élelmiszer versenyképtelen a káliummal nem mérgezett 
kínai, mohamedán és zsidó termékekkel elárasztott piacon, ezért veszítik el a magyar gazdák a 
termõföld-tulajdonukat!  Az  ezt  elhallgatók  nemzetellenesek!  Lásd:  www.aquanet.fw.hu  Bp., 
2008. 04. 30. Tejfalussy András

XXXVIII.

1. A vesztes akadémiai elnökjelölt, Somlyói által a vezetékes ivóvíz jóságáról f. hó 11-én az M1 
tv-n mondottakat Állami Számvevõszéki jelentés is meghazudtolja! Bp., 2008. 05. 08.

2.  A rendõrök  kilõtték  a  békésen  tüntetõ  magyarok  szemét.  10  ezer  forint,  kétséges  bírság 
tartozás  nem kifizetése  miatt  is  több  napra  börtönbe  zárnak  egy  magyart.  A sok  milliárdot 
sikkasztó  brókert  viszont  csak  „házi  õrizettel”  büntetik.  Ezek  tudatos  talmudi 
megkülönböztetések?! Bp., 2008. 05. 12.

3. Ténylegesen demokratikus állami mûködés csak a Muammar Kaddafi úr, Líbia elnöke által írt 
„ZÖLD KÖNYV”szerinti módon valósítható meg? Bp., 2008. 05. 12.

XXXIX.

1. A Magyar Televízió M1 "Delta" mûsorában 2008. 05. 23-án egy kutató elõadta, a Magyar 
Tudományos Akadémia martonvásári Mezõgazdasági Kutató Intézete kutatási méréstani jellegû 
egyik fõ nemesítési célkitûzéseként, az "õsi Durum" (afrikai) búzafajta színének a "sárgítását". 
Ugyan õ tudatosan hallgatta el, hogy az ilyen búzanövény termésének a káliumtartalma a 
másfajta búzák káliumtartalmának többszöröse is lehet, vagyis fokozza a magyar lakosság 
káliumtúladagoló, nátriumhiányos ételek miatti életrövidülését, meddõvé válását!? Vagyis az 
egészségvédelmi okokból szükséges konyhasó helyett a "sós ízt" pótolják, a mérgezõ 
káliumtartalom csökkentése helyett pedig a "sárga színt"! Bp., 2008. 05. 24.

XL.

1. Takarodniuk kell az országgyûlésbõl a Btk. 211. §. szerint 3 év börtönnel büntetendõ 
választási csalást az ügyészségnél fel nem jelentõknek (is)! Bp., 2008. 05. 16.



2. A Potter Driller kaliforniai cég kifejlesztette a „hydrodriller” elnevezésû kõzet-átolvaszót. Ez a 
4000 C fokos lángba injektált vízzel mûködõ mélyfúró. 5-15 ezer méter mély furatokat is 
gyorsan tud készíteni. Lehetõvé teszi a magma-hõvel elõállított olcsó gõzzel való 
villamosenergia-termelést. A meglévõ atom- stb. erõmûveink így átállítását javasoltam az 
államfõ felé is, de válaszra sem méltatták, lásd www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 05. 16. 

3. A követhetetlen névváltoztatásuk után eltûnni akaró bûnözõk nem tudják megakadályozni a 
személyi számmal, interneten való nyílt népszavazásokat, melyekel teljesen ellenõrizhetõ 
adatokkal, véleményezõ népszavazásokat tudunk tartani, bármely önkormányzati
vagy országos kérdésben, azonnal, szinte ingyen! Bp., 2008. 05. 16.

4. A jó sóban min. 97% NaCl van. Az ettõl eltérõ sók sértik az MSZ-01-100078 szabványt. A 
tengervíz kálium- és brómkomponenseit olyan mennyiségben tartalmazzák, amennyi életrövidítõ 
és meddõségokozó. Nobel díjat kaptak a mérésekkel bebizonyítói. Ez a népünket pusztító fõ
fegyver. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 05. 17.

5. Tudni illik, hogy 20 év alatt 1/10-edére csökkentették a Ft átlagos vásárlóértékét, s hogy ez a 
900%-os értékvesztés 900/20=45%-os átlagos éves infláció! Bp., 2008. 05. 27.

6. Közérdekû nyilvános bejelentés az Állami Bankfelügyelethez: Az OTP 1997 óta nem jelenti a 
nevemen is lévõ számlára az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság részére 
érkezett pénzt és annak kamatait. Elsikkasztották?! A bizonyítékokat lásd a www.aquanet.fw.hu 
honlapunkon! Bp., 2008. 05. 27.

7. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGNAK: A termõterületeink külföldieknek átengedését megengedõ 
törvények az „Alkotmány” határvédelemre kötelezõ elõírásával ellentétesek: SEMMISEK! Bp., 
2008. 05. 29.

8. Közérdekû nyilvános bejelentésként a Köztársasági Elnökhöz: Kérjük kivizsgálni, hogy 
megtérült-e már a madárinfluenzás oltóanyagot gyártó ürömi Kft-nek adott 4 milliárd, s azt is, 
hogyan gátolják a tojásokban tenyésztett (biológiai fegyverként használható) vírus kijutását, pl. 
hová lesz a vírusos hulladék! Bp., 2008. 05. 29.

9. A "GLOBUS LIGHT" MAJONÉZES SALÁTA KÉSZÍTÉSI TELEVÍZIÓS REKLÁM 
KERETÉBEN IS AZ ÉLETRÖVIDÍTÕ, S MEDDÕSÉG OKOZÓ KONYHASÓ-HIÁNYOS, 
KÁLIUM-TÚLADAGOLÓ ÉTKEZÉSRE ÖSZTÖNZÉST FOLYTATJÁK: AZ RTL KLUB 
TELEVÍZIÓ 2008. 06. 1-i "HETI HETES" MÛSORA BEKONFERÁLÁSA, S A MÛSOR 
TÉNYLEGES MEGKEZDÉSE KÖZÖTT, A SOK KÁLIUMOT TARTALMAZÓ 
ZÖLDSALÁTÁK KONYHASÓ NÉLKÜLI FOGYASZTÁSÁT AJÁNLOTTÁK. 

L.

1. Közérdekû bejelentés a köztársasági elnökhöz, a diszkriminálással kirablás ellen: A magyar 
magánszemély munkavállalók és kisvállalkozók adóit az Európai Unió a nagyvállalkozóknak 
játssza át azzal, hogy eleve kizárják a támogatásra pályázásból a munkavállalókat és 
kisvállalkozókat. Verõce, 2008. 05. 31.



2. Közérdekû nyilvános javaslat az Akadémiához: a protonok is kétszeres fénysebességhez közeli 
sebességgel ütköztethetõk szembeállított ciklotronok segítségével! Ne pazarolják a pénzt a csak 
egyszeres fénysebességgel ütköztetõ óriási méretû (és költségû) részecskegyorsító létesítésére! 
Verõce, 2008. 05. 31.

3. Közérdekû nyilvános bejelentés az MTA elnökhöz: funkcionális matematikai és fizikusi 
analfabéták a NULLÁVAL szorzás megengedhetõségére beidomított személyek! Verõce, 2008. 
05. 31.

4. Nyilvános közérdekû bejelentés a Biblia hitelességéért Felelõs(ök)höz: A zsidó nyelvû Biblia, 
Ézsaiás 30/24. értelmében, a dolgozó barom (vagy ember) ételébe konyhasót kell tenni. A Károli 
Gáspár által lefordított szöveg újabb változataiban (is) az ellenkezõje van. Lásd: internet, 
Google: „bibliahamisitas”! (Verõce, 2008. 06. 04. 

5. A kálisót is tartalmazó szabványsértõ „étkezési sókeverékek” életrövidítõ, ivartalanító vegyi 
fegyverek. A csak a nem kóser sókba bekevertetésük: fajirtási bûntett! Verõce, 2008. 06. 04. 

LI.

1. NYILVÁNOS KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS a károkozás fedezõ megtérülés ellenõrzés miatt 
az ügyészekhez: Megtérül-e, hogy Deutsch Tamásék a benne õrködõ (?) 3 rendõr miatt 
leége(te)tt Budapesti Sportcsarnokot a szükségesnél többször nagyobb összegért (bizonyítást 
lásd: www.aquanet.fw.hu) építtették újra? Verõce, 2008. 06. 11.

2. A NEMZETÕR június 18-i számában Kádár Imre (MTA-TAKI) „a magyar termõföld 
védõjének” tünteti fel magát? Õ és társai mérgeztetik túlmûtrágyázás útján a talajt, s az ivóvíz-
bázisokat. Õk növelték 250%-osra a hazai növénytermesztés önköltségét, a túlmûtrágyázást 
okozó hibás, hamis teóriáikkal! Nobel-díjas mérések is bizonyítják, hogy a túlmûtrágyázott 
növények, élelmiszerként, meddõvé és rövid életûvé teszik a fogyasztókat. Lásd: 
www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 06. 21. (Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ) 

3. A NEMZETÕR június 18-i számában publikáló Kellermayer Miklós dr. azt hirdeti, hogy 
tízszer több kálium és tízszer kevesebb konyhasó legyen a magyarok által fogyasztott 
élelmiszerben, mint a hagyományos (fiziológiás) optimum. Nobel-díjat adtak azoknak a 
mellékvese-kutatóknak, akik a méréseikkel bizonyították, hogy a káliumbevitel növelése és a 
konyhasó-pótlás csökkentése is máj-, vese- és szívmérgezõ, életrövidítõ és nemi jelleg torzító 
hatású! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Bp., 2008. 06. 21. (Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani 
szakértõ)

4. Nyilvános közérdekû bejelentés az Alkotmánybírósághoz: A törvényhozók a Büntetõ 
Törvénykönyv 211. §. szerint 3 éves börtönnel büntethetõ csalók. Alkotmánysértõ! Bp., 2008. 
06. 21. (Tejfalussy András)

5. Ezúton nyilvánosan felkérem a Magyar Orvosi Kamarát is, hogy segítsen elérni, hogy az 
orvosok és természetgyógyászok ne alkalmazzák, ne tanácsolják a fiziológiástól durván eltérõ 
nátrium- és káliumpótlást étkezés vagy infúzió esetén. Verõce, 2008. 06. 24. Tejfalussy András
dipl. mérnök, méréstani szakértõ (www.aquanet.fw.hu) 



LII.

1. Az alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás és dohányzás sem „betegségek”, hanem hibás 
megoldás választások, amelyek (egyéb) betegségeket is okozhatnak. Tehát ezeket nem 
„gyógyítani” kell, hanem csak abbahagy(at)ni. A „gyógyíthatatlan betegségnek” hazudásuk 
okozza a visszaesések többségét! Verõce, 2008. 06. 27.

2. Miért nincs megtiltva a rovarölõ mérgek, mûtrágyák, állati ürülék talajba juttatása, ahol 
kötelezõ a szennycsatornázás? Azért, mert nem az egészségvédelem a cél, hanem a 
szennycsatorna-építõ vállalkozóktól és a vízmûvektõl bezsebelhetõ korrupciós jutalék? Miért 
ágál az ügyben a köztársasági elnök úr? Verõce, 2008. 07. 02.

3. A János jelenései "világvége forgatókönyv" szerinti kellék, hogy egy „üröm” nevû község 
mellé telepítették a népirtó madárinfluenza vírust tenyésztõ üzemet? Verõce, 2008. 07. 08.

4. Összefüggés: A konyhasó-hiányos és káliumdús étkezéssel lerövidített életûektõl a 
„nyugdíjukra” beszedett pénzt a fiziológiás sózású hosszabb életûeknek fizetik ki!

5. Izrael és Amerika is jobban tennék, ha az Iránnal háborúzni kezdés helyett a Potter Drilling 
cég (lángsugárral kõzet-átolvasztó) olcsó és gyors mélyfúrási technikájával bárhol felszínre 
hozható magma-hõvel, az azzal fejlesztett gõzzel mûködtetett, arra átállított erõmûvekkel való 
elektromos áram termelésével (lásd: www.aquanet.fw.hu) pótolnák a fogyó olajat! Verõce, 2008. 
07. 12.

6. A WHO (Az ENSZ Világ Egészségügyi Szervezete) a mérgezés és fertõzés ellen a desztillált 
ivóvizet ajánlja. Az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) honlapja a 
desztillált helyett a mérgezõen sok arzént tartalmazó, életrövidítõ vizeket ajánlja inni, s 
szorgalmazza az élettanilag optimális (fiziológiás) hagyományos konyhasó-pótlás 75%-os 
csökkentését, s a konyhasó-hiányos (=„nátriumszegény”) ásványvizek és „étkezési sók” 
árusítását támogatja. Ez tudatos népirtás! Lásd: internet, www.aquanet.fw.hu (Google:
„mellekvesekerges”). Verõce, 2008. 07. 13. 

7. Szív leállító káliumdózis is okozhatja a fiatal sportolók halálát: egészséges felnõtt veséjét és 
szívét már 1-2 gramm hirtelen megivott kálium is megmérgezi! Verõce, 2008. 07. 16.

LIII.

1. Alkotmány-szövegezési és/vagy -értelmezési csalás az (is), ha bármelyik magyar állampolgár 
nem kaphat bármikor pontos és teljes körû mérleg-adatokat a Magyar Nemzeti Bank és az 
Országos Egészségügyi- és Nyugdíj Pénztár valamennyi bevételérõl és kiadásáról! (Nyilvános
közérdekû bejelentés, www.aquanet.fw.hu). Verõce, 2008. 07. 16.

2. A TURUL SZOBOR VÉDELME igényli a TALMUD minden nem zsidó legyilkolására bíztató 
tanainak az itteni zsidóknak tanítását megengedõ itteni bíróságok elfogultnak tekintését! Verõce, 
2008. 07. 17.



LIV.

1. ANTIRANDOM-BLOG
a./ A "Tégy a gyûlölet ellen" blogg alapvetõ tartalma és elérendõ célja:

A nemzetközi szabadalmaimban is leírt kutatás gyorsító mérési- és kiértékelõ software-im 
kiderítették, hogy melyek az eltitkolt (mérés-hamisítási) fõ okai a kb. 1960 óta közismerten, évi 
több, mint 40.000 fõvel folytatódó magyar-FOGYÁSNAK. Kiderült az is, hogy a "népirtás
indokaként" elfogad(tat)ott energia- elfogyás is csak hazugság! Ugyanis gyorsan és olcsón lehet 
5-10000 méter mély furatokat is készíteni, és ezúton a forró kõzetekkel gõzt lehet 
(magmaenergiával) fejleszteni. Valamennyi villamos energiát termelõ erõmû átállítható 
geotermikus energia felhasználására! Ez az energiatermelési mód közvetlenül és közvetve is 
környezetkímélõ. Az így elõállított olcsó villamos áram segítségével a vízbõl hidrogén és oxigén 
termelhetõ, ami környezetkímélõ üzemanyag, tiszta vízzé ég el! A teljesen tiszta, gyógyhatású
ivóvíz (desztillálással való) elõállítása is ezúton legolcsóbb, ezek is több millió évig 
biztosíthatók! Az ezt elhallgató, elködösítõ személyek vagy buták, vagy gazemberek, de mivel 
sokkal nagyobb üzleti haszon származik a népbutításból és az azon alapuló csalásból, a legtöbb 
média ebbõl él. 

Az Agroanalízis Tudományos Társaság PJT és az annak méréseire alapozó Létvédõ Körök 
Mozgalom és Tudományos Rendõrség PJT társaságaink ezek ellenére igyekeznek a mérések 
alapján védeni a magyar lakosságot. Eddigi tevékenységünk eredményeként több százezer 
magyar jutott hozzá az életük megmentését megalapozó információhoz. A konkrét védekezési 
megoldások ugyanis egyszerûek. Ismeretükben könnyû berendezkedni a személyes, családi, s 
kisközösségi létvédelemre. A problémákat kimutató mérésekrõl és a probléma elhárítási 
módokról, megoldásokról folyamatosan részletes dokumentációt teszünk közzé a 
www.aquanet.fw.hu és az www.ivovizjavitas.fw.hu honlapjainkon. Budapest, 2007. 06. 19. 
Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló (1-420415-0215) 2621 
Verõce, Lugosi u. 71., +36-27-380-665, +36-202181408, e-mail: ujvizforras@freemai.hu.
___________________________________________________________________________
b./ ANTIRANDOM SYSTEM
Tégy a gyûlölet okai ellen!

Rendszerváltást szervezõ tisztelt Magyar Hölgyek és Urak!

Nobel díjas mellékvesekéreg kutatások kiderítették, lásd a "Technika a biológiában 8." címû 
könyv (Medicina Orvosi Könyvkiadó, Budapest, 1976.) "A mellékvesekéreg biológiája" címû 
fejezetében, hogy a csökkentett konyhasó-tartalmú és káliumdús ételek fogyasztására áttérés 
tönkreteszi a nemiséget, meddõséget, nemi jelleg torzulásokat okoz, s életrövidítõ hatású állatnál 
és embernél is. Az ezt bizonyító részletes, konkrét mérési eredmények, 60 kapcsolódó akadémiai 
publikáció felsorolásával, megtekinthetõk a www.aquanet.fw.hu honlapunkon (a nyitólapon 
megtalálható a könyv címlapjának a fotója, s a felett lehet a könyv ezen konkrét adatközlései 
fénymásolatára kattintani).



Ezt tudd, merd, tedd! A jelen szöveg, nyilvános közérdekû bejelentésként, dr. Sólyom László 
köztársasági elnök kezéhez, a Magyar Állam felé (a Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekû, ún. 
"megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel" keretében) a mai napon a szotak.szilvia@keh.hu e-mail 
címre megküldéssel, benyújtásra került. Melléklet: E-mail könyvem (Verõcei Létvédõ Polgári 
Kör, Tudományos Rendõrség PJT, 2008. 06. 19.) vonatkozó része. Budapest, 2008. 06. 19. 
Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ feltaláló (+36-202181408)

---------- Eredeti üzenet ----------
Dátum: 2008. jún. 19. Csütörtök 11:20:40,  Feladó: Szoták Szilvia 
<szotak.szilvia@mail.datanet.hu> Címzett: ujvizforras@freemail.hu
Tárgy: Elolvasva: [SPAM?] Kormányzati bûnözés kiderítés és korlátozás 
HTML1DocumentEncodingutf-8 A levél óriásfájlt tartalmaz. Fájlnév: 
TejfalussyAndrasEmailKonyv4.rtf (146Kb)
Letöltés: http://freemail.hu/oriaslevel/download.php?id=0b080fc578ac9f4587fac5cee97c93e4 

LV.

1. Összefüggés: ha csökkentik a vezetékes víz klórtartalmát, nagyobb a fertõzõ baktériumoknak a 
száma, csökken az élethossz és a magyar, több az emiatt kiürült ingatlan. Verõce, 2008. 07. 21.

2. Epidemiológiai összefüggés: kb. 40000-rel fogy a magyarok száma, amióta a korábbinál 
sokkal kevesebb konyhasót és sokkal több káliumot esznek-isznak! Verõce, 2008. 07. 31.

3. Dr. Éger István, Magyar Orvosi Kamara elnök részére közvetlenül is feltett nyílt kérdés: KI A 
GYILKOS? A fiziológiás infúziós oldat 0,03% kálisó tartalma az egyik orvosi tankönyv szerint 
optimális a szívnek, a másik szerint a sokszorosa optimális. Verõce, 2008. 07. 31.

4. A Világ Egészségügyi Szervezet kódexe népirtásként ajánlja a gyermekek ételei és italai 
konyhasó helyett kálisóval készítését?! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 07. 31.

5. Összefüggés: A szívmûködést rontó 2-8 gramm/fõ/étkezés dózisnál nagyobbra növelték a nem 
kóser étkezésûek ételei és italai káliumtartalmát! Kell az üres élettér? Verõce, 2008. 08. 05. 

LV.

1. A szavak ereje: A buzik melegnek nevezése, a meleg szó erre használata, oda vezethet, hogy 
nyáron ezentúl nem meleg lesz, hanem buzi? Verõce, 2008. 08. 08.

2. Összefüggés: A NULLA (0) a semmit, az egy (1) pedig a valamit jelentõ ún. szám. Bármely 
szám nulladik hatványa egy (1). Eszerint a nulla (0) nulladik hatványa is egy (00=1). Így lehet 
teremteni a semmibõl (0) a semmivel (0) valamit (1-et). Valakik azért tanítanak hamis 
matematikai alapszabályokat, hogy náluk butábbá tegyék mások gyerekeit!? Verõce, 2008. 08. 
10.

3. Ezúton is üzenem az egészséges sejteket karbantartó, de a rákos sejteket elpusztító orvosi 
desztilláltvíz-kúra iránt érdeklõdõknek, hogy a leírása a www.ujvizforras.fw.hu honlapról is 
kimásolható. (A víz desztillált ivóvíz pH értéke lényegtelen, mivel áthalad a gyomron, ahol a kis
pH-jú sósavval összekeveredik.) Verõce, 2008. 08. 10.

mailto:szotak.szilvia@mail.datanet.hu


4./ Energiaválság elhárítás: a magmahõvel fejlesztett gõzzel való olcsó áramfejlesztést és 
lakásfûtést lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon! Verõce, 2008. 08. 10.

5. A Potter Drilling cég kifejlesztette az olcsó magmahõ felszínre hozást. Ez a jó megoldás az 
energiaválság elhárítására, lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon! Verõce, 2008. 08. 14.

6. ANTIPOPPINGOLÁS: a magyar olimpikonok szívmûködését kálium-túladagoló, konyhasó-
szegény étrenddel tudatosan lerontották!? (www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2008. 08. 15.

7. ALKOTMÁNYOS NÉPIRTÁS, ha az EKG mérések szerint szívmérgezõ étkezési kálium-
dózis tízsszeresét is ajánlók szembehazudják a szívmûködés romlás ezen okát, s ezt a hazai 
Alkotmány tudományos kérdésnek minõsíti, hogy mentesítse a népirtókat a büntetõbírósági 
ítélkezés hatálya alól, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 08. 19. 

8. KÖZÉRDEKÛ JAVASLAT: a Civil Jogász Bizottság egészítse ki a Gyurcsányék elleni 
feljelentését a Btk. 211. §-nak megfelelõ, általuk elkövetett választási bûntettnek a 
feljelentésével! Verõce, 2008. 03. 24. (Miután nem érkezett válasz a Bizottságtól erre, a Dr. 
Morvai Krisztinához megküldött javaslatra, õ 2008. 08. 20-án is megkapta, s ezúttal megküldtük 
a Magyar Világ lap részére is.)

9. A nemzeti emlék gyalázók elhagyták a közszolgálati Petõfi rádió nevébõl 2008. 08. 24-én, kb. 
du. 1-kor, a PETÕFI nevet, és csak MR2-nek nevezték! NE ENGEDJÜK!!! Verõce, 2008. 08. 
24.

LVI.

1. A legtöbb település lakossága nem is tudja, hogy a víz- és csatornahálózat az önkormányzatuk 
tulajdona és ezen az alapon a vízmû bevételébõl pl. évi 30 millió forint is megillethet egy 6000 
lakosú községet, s a víz- és csatornahasználat együttes díja a lakosok részére köbméterenként 
300 forint sem lenne! Verõce, 2008. 09. 05.

2. Mózes II. könyve 23. rész 20-33.-nak felel meg, hogy a nem kóser vezetékes ivóvíz és a nem 
kóser étel (vírus-, ill. kálisó, timsó stb. tartalma) meddõséget, gyógyíthatatlan betegségeket, 
életrövidülést okoz „a zsidók élettér bõvítéséhez”. A nemzsidók elleni darázsfegyvert 
madárinfluenza-fegyverre cserélték!? Verõce, 2008. 09. 05.

3. Akinél az OÉTI által optimálisnak hazudott napi káliumpótlást (RDA=3,5 gramm/nap) 
Kálium-R tablettával biztosítják, kb. 83%-os gyakorisággal kaphat káliummérgezést! Verõce, 
2008. 09. 05.



4. Az ÁNTSZ honlapja azt hazudja, hogy egy hivatalos szerv sem ajánlja a desztillált vizet 
ivóvízként. A mellette lévõ sorban pedig beismeri, hogy a WHO ajánlja! Verõce, 2008. 09. 05.

5. Az ÁNTSZ honlapja szerint „azért jobb a desztillált ivóvíz helyett mérgezõ arzéntartalmú 
vízmû-vizet inni, mert jobb az íze és nem okoz sóhiányt”. Orvosi tankönyv szerint a napi 15 
liternél több desztillált vizet ivás elkezd veszélyessé válni a konyhasópótlás hiánya esetén. Lásd:
www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 09. 05.

6. A hazai kormányok titkos bevétele: évente sok tízezerrel csökkentik a magyarok létszámát. A 
kipusztítottak nyugdíjbefizetése tikos kormánybevételt képez. Verõce, 2008. 09. 05.

7. A zsidó törvénykönyv talmud szerint a zsidók tiszta desztillált ivóvízzel és konyhasó evéssel 
védik az egészségüket a legtöbb betegség ellen, de mások elõl eltitkol(tat)ják. Verõce, 2008. 09. 
05. 

8. Egy Lewis Dahl nevû kutató csalására alapozva hazudja az ÁNTSZ, hogy a korábbi 
fiziológiás 15-25 gramm/nap dózisú konyhasópótlás ”túl sok”. (www.aquanet.fw.hu). Verõce, 
2008. 09. 05.

9. NÉPIRTÁSBA BEFEKTETÉS: A hazai kormányok több ezer milliárd Ft-ot költöttek el a 
klórozástól nem elpusztuló fertõzõ vírusokat is tartalmazó emberi ürülék folyókba, s onnan a 
vezetékes ivóvízbe juttatására, vagyis a nemzeti vagyon elkótyavetyélésébõl eddig befolyt
bevételüknél többet. (www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2008. 09. 05.

10. A Varga Miklós (jelenlegi vízügyi államtitkár) által lektorált „Mit csináljak a szennyvízzel” c. 
szakkönyv is azt állítja, hogy helytelen (=teljes baromság), ha a termõtalajok öntözésére és 
trágyázására felhasználás helyett a folyókba juttatják a háztartási szennyvizet! Lásd:
www.ujvizforras.fw.hu. Verõce, 2008. 09. 05.

11. Közérdekû bejelentés a köztársasági elnökhöz (a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárításként): 
ORSZÁGGYÛLÉSI CSALÁS, hogy adóként fizettetik a magyar lakossággal a vízmû cégek kb. 
ezer százalékos extraprofitját is. Verõce, 2008. 09. 05. Tejfalussy András

12. KÖZÉRDEKÛ TÁJÉKOZTATÁS: A mazdaznanos Dr.O.Z.A. Hannish által pontosan leírt 
orvosi desztilláltvíz-kúra és a mellette folytatott fiziológiás mértékû étkezési konyhasó- és 
káliumpótlás a sejtek hibátlan mûködésének is az élettani alapfeltétele. Ezt üzenem az 
ellenkezõjét bebeszélõ, a lényegrõl a figyelmet elterelõ, a Nobel-díjas méréseket és az azokra 
alapozó szakvéleményeket is alaptalanul becsmérlõ álgyógyászoknak is! Verõce, 2008. 09. 05. 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ (www.aquanet.fw.hu). Cc.: Magyar Világ 
Szerk.

13. Kedves Rozgics Mária! Nem az a fõ probléma, hogy közölte ellenem az aljas hazugságaival 
a zsidókat uszító cikket, hanem ha titkolja a válaszomat! Verõce, 2008. 09. 06. Tejfalussy András 

14. KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: Hazánkból évente kipusztul kb. 50.000 magyar, a nagyrészük 
nyugdíjas. Kb. 20 évvel hamarabb, mint ameddig élhetnének. Ez évi 1000 (ezer) milliárd forint 
nyugdíjfizetési kötelezettségtõl "szabadítja meg" az állami nyugdíjbiztosítót (titkos 
maffiabevétel)!? Bp., 2008. 09. 07. Tejfalussy András



LVII.

1./ Az ÁNTSZ honlapja több mint egymillió magyart veszélyeztet azzal a hazugsággal, hogy az 
arzénnal túlszennyezett ivóvíz kevésbé ártalmas, mint a normálisan sózott ételek mellett ivott 
teljesen tiszta esõvíz,  vagy más úton frakcionált  desztillálású víz.  Az igazságot lásd a www. 
aquanet.fw.hu honlapon! Verõce, 2008. 10. 13.

2./ Az ÁNTSZ a szív számára optimális 99 : 09 : 0,03 víz : konyhasó : kálisó pótlási arány 98 : 1 
: 1-re változtatását szervezi! Ételedbe konyhasó helyett kálisót tesznek! Verõce, 2008. 10. 13.

3./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: A tengeri sónak nevezett sókról elhitetik, hogy a tengervíz 
sóaránya szerintiek. Egyik sem ilyen!? Tiltsa be a Versenyhivatal a csalást! Verõce, 2008.10.13.

4./  KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: Tiltsa  be a  Versenyhivatal,  hogy azon az alapon adják az 
önköltség sokszorosa vízdíjért  a kevésbé tiszta vízmû-vizeket, hogy jobbak az egészségnek a 
legtisztább ivóvizeknél! Verõce, 2008. 10. 13.

5./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS: Alkotmánybírósági bûnsegédkezés, hogy engedik elévülni az 
SZDSZ és MSZP választási csalói bûntettét (Btk. 211. §.). Verõce, 2008. 10. 13.

6./  Csõdbemenõ  vállalkozók  63  milliárd  forint  reorganizációs  hitelt  kaptak  a  kormánytól  5 
milliárdot érõ ingatlan, mint fedezet ellenében (az Állami Számvevõszék jelentése szerint). A 
korrupt  ügyészek  nem  emeltek  vádat  az  elsikkasztott  58  milliárdért  (=  58  ezer  millióért) 
felelõsök ellen. Ez a módszer, ami a pénzügyi válságok valódi oka! Verõce, 2008. 10. 13. 

7./ Mi tartja együtt Gyurcsányékat (is) ? Nem az, hogy zsebrevághatják a kálisóval lerövidített 
életû (lásd: www. aquanet.fw.hu) magyarok nyugdíjbefizetéseit (is)? Verõce, 2008. 10. 24.

8./  RABLÓGYILKOSSÁG:  A  hazai  kormány  nyugdíjbefizetések  életrövidítéssel 
megszerzésébõl törleszti az általa elsikkasztott IMF hitelt is? Fõleg a mérgezõen sok káliumot 
bevivõ ételre és italra rábeszélést, a konyhasópótlás csökkentésére és nem teljesen tiszta ivóvíz 
ivására rábeszélõ média segítségét használják fel e népirtás kívánt mértékre beszabályozásához, 
szinten tartásához. Sok jó nevû orvos és természetgyógyász is ebben bûnsegédkezik. A káliumot 
evést, ivást gyorsabban ütemben és nagyobb mennyiségben ajánlják, mint amennyit (újabban) a 
gyógyszertári Kálium Retard tabletta hatás ismertetõje mérési kontroll nélkül engedélyez napi 
káliumpótlási célra. Egy ilyen tablettában 0,52 gramm kálium van, ami lassan, kb. 8 óra alatt 
szívódik  fel  a  tablettából.  A gyógyszertárak  számítógépben  lévõ  figyelmeztetés  szerint  nem 
szabad egyszerre 2 db-nál többet bevenni a kálium tablettából, s hogy naponta max. 4-6 db. csak 
akkor vehetõ be, ha rendszeres vérszérum méréssel és EKG-méréssel ellenõrzik a hatását. Ez azt 
jelenti,  hogy  az  1  gramm/8óra-nál  gyorsabb  káliumbevitel  is  veszélyes  lehet,  s  hogy  a  3 
gramm/24óra-nál gyorsabb fokozottan veszélyes. Nyilvánvalóan nem normálisak, akik az ennél 
sokkal gyorsabb, sokkal nagyobb mértékû káliumbevitelt ajánlják. Például a Magyar Világ lap 
„nem  konvencionális  gyógyító  pszichoterapeutája”,  Kovács  József  legalább  1,5  liter  olyan 
zöldségkotyvalékok  napi  elfogyasztását  ajánlja  „vesetisztítási  célra”,  amelyekben  kb.  5 
gramm/liter az oldott, gyorsan felszívódó kálium. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett 
klinikai ellenõrzõ vizsgálat során már 2 gramm vízoldott kálium mindenkinél egy órán belül a 
felére csökkentette a vizeletkiválasztást és 5,5 mmol/liter növelte a vérszérum káliumtartalmát, 
vagyis vese- és szívmérgezõ hatást gyakorolt. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 10. 30.



LVIII.

1./ KÖZÉRDEKÛ BEJELENTÉS a Magyar Orvosi Kamarát vezetõ dr. Éger Istvánhoz: A timsó 
és egyéb káliumsók ajánlásával juthat az orvos több fizettethetõ beteghez? Érdeklõdöm a zsidó 
kóser  ételkészítési  szabályokat  jól  ismerõktõl,  hogy  a  TIMSÓVAL,  ami  kálium-aluminium-
szulfát, csak a nem kóser ételt szilárdítják, vagy a kóser ételt is? Engedélyezték a használatát, s a 
felhasználására  nem írtak  elõ  számszerûsített  mennyiségi  korlátot.  A timsó  erõs  (bõrcserzõ) 
méreg! Verõce, 2008. 11. 02.

2./  GYOMOR-  ÉS  BÉLFAL-LYUKASZTÓ  TABLETTA:  a  rendõrségi  nyomozásnál  a 
birtokunkba  került  a  Pécsi  Orv.  Tudományi  Egyetem  Összefoglaló  jelentése,  melyben 
(népirtási?) sikerként írják le, hogy a KÁLIUM RETARD tabletták közül kb. minden tizedik 
erõsen erodálja a gyomorfalat! Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008. 11. 02. 

3./  Az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat  (ÁNTSZ)  honlapja  rábeszéli  a 
magyarokat a konyhasóval sózás veszélyes csökkentésére, s az emiatt hiányzó sós ízpótlására a 
mérgezõ kálisót alkalmaztat. Az ezek miatti vér-elektrolit mérgezõdés elhárítására arzénnel stb. 
túlszennyezett  ivóvíz  ivására  bíztat.  Bebeszélik,  hogy  a  tisztább  ivóvíz  életveszélyes 
vízmérgezést okoz a sóhiánya miatt. Csak napi 15 liternél több tiszta desztillált víz ivása, s csak 
hiányos konyhasó-pótlás mellett okoz egészségi veszélyt! Verõce, 2008. 11. 02.

4./ A Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság évek óta tûri a 3 évig terjedõ börtönt (Btk. 
211. §.) érdemlõ választási csaló magyarországi parlamenti képviselõk törvényhozói regnálását. 
Ez a  magyarországi egészségi-  és gazdasági  csõd fõ oka! A magyar  nép emberi  jogait  sértõ 
csalók javára bûnsegédkezés! Verõce, 2008. 11. 02.

5./  A választásához  közérdekû  adat  eltitkolással,  meghamisítással  elnyert  ajánlás,  szavazat: 
bûntettnek az eredménye, lásd: Btk. 211. §., tehát semmis. Akit becsaptak, jelentse ki hiteles 
magánokirat útján, hogy semmis a leadott szavazata. Ez jogi lehetõség a csaló képviselõk által az 
önkormányzatok, országgyûlések döntéseivel okozott károk kizárólag e személyekre hárítására, 
az állam-eladósítási stb. károkat is ideértve! Verõce, 2008. 11. 03. Tejfalussy András

6./ VESZÉLYES BIOLÓGIAI FEGYVER GYÁR IS a madárinfluenza vírust szaporító üzem, 
amit  létrehoztak  állami  pénzbõl  Magyarországon,  Üröm  mellett,  oltóanyag-gyár  címén!? 
Budapest, 2008. 11. 04.

7./  TUDATOS  CSÕDBEJUTTATÁS,  hogy  a  magyar  termelõk  önköltségét  70%-os  adóval 
növelik, miközben a nem magyarokét kisebb adók terhelik. A szlovák termékek pl.  30% adó 
önköltségûek, míg a magyar termékek 70% adó önköltségûek. A védõvám eltörlés melletti piac 
összenyitás a magyar nemzetet elveszejtõ (izraeli) politika? Budapest, 2008. 11. 04.

8./ Ezúton nyílt levélben is felhívom a Duna Televízió figyelmét arra, hogy az emlõrák okozóan 
túl sok káliumot tartalmazó szóját  emlõrák elleni  élelmiszerként,  japán tudósokra hivatkozva 
ajánló tegnapi mûsoruk (9.50) újabb tudományos csalás! Mérési adatok egyértelmûen tanúsítják, 
lásd: www.aquanet.fw.hu! Budapest, 2008. 11. 04. 



9./ Mindegyik matematikus néphülyítõ csaló, amelyik nem lázad fel az ellen, hogy a semminek a 
nulladik hatványa valami (= 1) lehessen, s hogy semmivel szorozni szabad egyenleteket (amitõl 
azok eltûnnek!). Az ilyen csalók csalásért kapnak (a többi csaló javaslata alapján) Nobel- stb. 
díjakat!? Mi másért kapnák?! Verõce, 2008. 11. 04.

LIX.

1./  LELEPLEZÕDTEK  A HOSSZÚ  ÉS  EGÉSZSÉGES  ÉLET  EDDIG  CSAK  KEVESEK 
ÁLTAL ISMERT TITKAI: Lásd a konkrét hatás ellenõrzési méréseinket és az optimális ivóvíz-
desztillálási technikát, s az optimális konyhasó- és kálium-adagolásokat a www.aquanet.fw.hu és 
www.ujvizforras@fw.hu honlapjainkon! Verõce, 2008. 11. 08.

2.  /  A génmanipulált  kukoricáknál  is  nagyobb  mértékben  ivartalanít  a  káliumvegyületekkel 
mûtrágyázott növény és/vagy azokkal „sózott” élelmiszer, de tudatosan eltitkolják! Verõce, 2008. 
11. 14.

3./  A nem  kóser  tengeri  sók  kálisótól  megtisztítását  a  sótisztító  átkristályosítási  egyszerû 
technológiák internetrõl hiányzása is akadályozza, lásd Wikipédia?! Verõce, 2008. 11. 14.

4./Az ÁNTSZ honlapja rábeszéli a magyarokat a konyhasóval sózás veszélyes csökkentésére, s 
az emiatt  hiányzó sós íz  pótlására  mérgezõ kálisót  alkalmaztat.  Az ezek miatti  vér-elektrolit 
mérgezõdés elhárítására arzénnel stb. túlszennyezett ivóvíz ivására bíztat.  Bebeszélik, hogy a 
tisztább ivóvíz életveszélyes vízmérgezést okoz a sóhiánya miatt. Csak napi 15 (tizenöt) liter 
vagy több desztillált víz ivása, s csak hiányos konyhasó-pótlás mellett okoz egészségi veszélyt! 
Verõce, 2008. 11.15.

LX.

1.  Álhírterjesztés:  a  Pelikán  rádió  szerint  10.000  lakos  áramszükséglete  elégíthetõ  ki  egy 
emberméretû, már rendelhetõ, amerikai atomerõmû révén. Ilyen méretû áramfejlesztõ generátor 
nincs.  Az olcsó magmahõvel  elõállított  nagynyomású gõzzel  áramfejlesztés  a  ténylegesen jó 
megoldás. Lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2008.11. 19.

2. A bankok a közpénzt hamis hitelfedezet ellenében, csaló(társa)k kft-i útján ellopva, korruptan, 
magánvagyonná alakították.  Ez  ezúton  elsikkasztott  mennyiségû pénzt,  a  magukat  a  magyar 
lakosság megbízottjának hazudó,  a  választási  csalással  szerzett  uralmat  bitorló  országgyûlési 
pártok, az IMF-fel újra odaadatják elsikkasztásra a csaló bankoknak?

3. A zsidó népirtás (lásd Mózes II. 23. 20-33.) technológiáját (tiszta ivóvízhez- és konyhasóhoz 
jutás akadályozást) betanító Talmudot a magyarországi zsidóknak taníttatni kezdõ Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) bírósági betiltását  kezdeményeztem dr. Kovács 
Tamás legfõbb ügyésznél. Verõce, 2008. 11. 22. Tejfalussy András



4. (Hibásan megjelent szöveg javításaként) NEM 1,5 (másfél), HANEM 15 (tizenöt) LITER!!! 
Az ÁNTSZ honlapja rábeszéli a magyarokat a konyhasóval sózás veszélyes csökkentésére, s az 
emiatt  hiányzó  sós  íz  pótlására  mérgezõ  kálisót  alkalmaztat.  Az  ezek  miatti  vér-elektrolit 
mérgezõdés elhárítására arzénnel stb. túlszennyezett ivóvíz ivására bíztat.  Bebeszélik, hogy a 
tisztább ivóvíz életveszélyes vízmérgezést okoz a sóhiánya miatt. Csak napi 15 (TIZENÖT) liter 
tiszta  desztillált  víz  ivás,  s  csak  hiányos  konyhasó-pótlás  mellett  okoz  egészségi  veszélyt! 
Verõce, 2008. nov. 26.

5. Húgyos Józsi az izraeli Aloe Vera terméket hagyományos magyar népi gyógymód kellékeként 
reklámozza a Magyar Világ lapban? Ez ám a siker! Verõce, 2008. 11. 26.

LXI.

1./  ÖSSZENYITOTT  HATÁRÚ  országokban  teljesen  azonos  adózást  és  teljesen  azonos 
vámtarifát kell alkalmazni. A más javaslatok hülyítési célból vannak forgalomban. Verõce, 2008. 
11. 27.

2./ NYÍLT KÖZÉRDEKÛ KÉRDÉS dr. Sólyom László köztársasági elnökhöz: Korrupt a magyar 
Alkotmánybíróság,  lásd:  THAI Állam Alkotmánybírósága megszüntette  a  választási  csalással 
kormányra jutott pártokat és eltiltotta a miniszterelnököt a hivatal-ellátástól? Verõce, 2008. 12. 
02. Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök 

3./  A  szemét  hazug,  tolvaj,  csaló,  rablógyilkos  mózesista-talmudista  náci-disznó 
országeltulajdonító  zsidó  bûnözõk  és  ezek  hazaáruló  fõhivatalnok  stb.  bûntársai  ellen  való 
fellépés nem antiszemitizmus, hanem antinácizmus és „antiszemétizmus” is. Tejfalussy /Sydo/ 
András dipl. mérnök békekutató (www.aquanet.fw.hu). Verõce, 2008. 12. 07. 

4./  FELJELENTEM,  HOGY  DRASKOVICS  TIBOR  MINISZTERKÉNT  BÍRÓI 
CSALÁSOKAT  BÛNPÁRTOLT,  azt  kijelentve  média  részére  a  Magyar  Gárda  Egyesület 
feloszlatására hozott 2008. 12. 16-i nem jogerõs hamis bírói határozatra hivatkozással, hogy „a 
magyar állampolgároknak nem lehet joguk személyesenés/vagy érdekvédelmi szervezeteik útján 
védekezni a bûnözõk és azok bûnszervezetei ellen, mivel az csak állami monopólium lehet”. 
Verõce, 2008. 12. 17. Tejfalussy András dipl. mérnök, Magyar Gárda melletti beavatkozó (1-
420415-0215), TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71.

5./ Gyurcsány hangsúlyozta, hogy „harc helyett összefogásra van szükség”! Az ötlete nem új, pl. 
az Állam Védelmi Hatóság is összefog(dos)ott minket, s vertek is! 2621 Verõce, 2008. 12. 18.

6./  Lezsák  Sándornak:  Kedves  Sándor!  Boldog  és  Békés  Karácsonyt  kívánok  Neked  és 
Családodnak,  s  várom válaszod az email-en küldött  interpellálás-kérésemre.  Üdv.,  Tejfalussy 
András. Verõce, 2008. 12. 18.

7./ Amit Kolonics György olimpikon hirtelen szívleállásának az okáról mondanak, az a kálium-
túladagolás miatti „diasztolés szívmegállásra”, a szívet vezérlõ elektromos impulzus generátor 
leállására,  nem  pedig  a  szívizom  meghibásodására  jellemzõ.  Szívmûtétnél  is  túladagolt 
káliummal állítják le a szívet! Verõce, 2008. 12. 19.



8./  Durva  alkotmány-átfogalmazási  csalás,  hogy a  parlamenti  pártok által  választott  „gyenge 
köztársasági elnök” címét Sólyomék áthamisították államfõ elnevezésre! Verõce, 2008. 12. 22.

9./ Kína és a mohamedán országok vezetõi nem engedik az élelmiszereket mérgezõ, életrövidítõ 
kálisóval talajmûtrágyázással ivartalanítani a saját lakosságukat. Izrael csak a többi országnak 
tudja  eladni  az általa  otthon nem is  használt  mérgezõ kálium-nitrát  mûtrágyáját  és a  kálisót 
amellyel, Kanadával az élen, mérgezik a többi ország lakosságát, súlyosbítva az aszályos idõjárás 
kárait  is!  Csaló  akadémikusaink  és  egyetemi  oktatóink  bûne  is!  Lásd  a  bizonyítékokat  a 
www.aquanet.fw.hu honlapon! Verõce, 2008. 12. 22.

10./  A bírák  csak  a  törvényeknek vannak  alávetve,  s  tiltva  van,  hogy  párttagok lehessenek, 
viszont a törvényeket pártutasítások szerint módosítja az Országgyûlés? Verõce, 2008. 12. 23.

11./ A Talmud a zsidó törvénykönyv. Elõírja a más népek kirablását, irtását. Tûrhetetlen, hogy az 
ilyen fajgyûlölõ talmudista-náci-disznók uralhassák Magyarországot! Verõce, 2008. 12. 23.

12./  A korábban  közszolgálatinak  nevezett  Kossuth  Rádió  nevének  Mr1.-re  torzítása  annak 
ellenére sem szûnt meg, hogy az illetékes felügyeleti szerv betiltotta! Hûha! Budapest, 2009. 01. 
11.
13./  A biblia szerinti,  rossz kenyérrel + rossz ivóvízzel + gyilkos darazsakkal zsidó népirtást 
elõíró Mózes egy Holokausztozó Zsidó. Nevezzük át õt „HZs1. Mózes”-re! Budapest, 2009. 01. 
11.

14./  A biblia  szerinti,  fejsze  +  vasborona  alá  vetés  +  mészkemence  (gázkamra  és  égetés) 
alkalmazásával zsidó népirtást vezetõ Dávid egy Holokausztozó Zsidó. Nevezzük át õt „HZs2. 
Dávid”-ra! Budapest, 2009. 01. 11.

15./ Eltûnt az alkotmányszöveg érvényességét népszavazás által jóváhagyáshoz kötõ 1989. évi 
XVII. törvény 7. §-a. Ez tette lehetõvé, hogy Sólyom „államfõ” lehessen! Budapest, 2009. 01. 
11.

16./ MAGYAR RULETT: 10-bõl 1 nem kóser étkezési tengeri só olyan sok kálisót tartalmaz, 
amennyi  a  tiszta  konyhasóra  a  sportolóknál  elõírt  mennyiségben  elfogyasztva  (15-25 
gramm/nap/fõ  NaCl)  életrövidítõ  és  ivartalanító  hatású!  10-bõl  9  fiatal  férfinak  emiatt  már 
génhibás a spermája!!!! Budapest, 2009. 01. 11.

17./  Gyilkos  Kálium  Retard  tabletta:  kifekélyesíti  a  gyomorfalat  és  bélfalat,  amikor  órákra 
odatapad és kis felületre jut a káliumklorid. Kb. minden 10. tabletta odatapad!!! Verõce, 2009. 
01. 12.

18./  Kóser  só  és  desztillált  ivóvíz  védi  a  kóser  étkezésûek  egészségét,  mialatt  a  többiek 
káliumvegyületekkel  mérgezett,  életrövidítõ,  ivartalanító  sót  +  vírusfertõzött  szennyezett 
vezetékes ivóvizet is kénytelenek fogyasztani. Demszkyéknek ez megfelel, de a légszennyezéstõl 
félnek? Nincs külön kóser levegõ?! Verõce, 2009. 01. 12.



19./ A 100 Celsius fokos vízgõzbõl hûtéssel készített víz a lehetséges legjobb, egészségvédõ, 
gyógyító  hatású  ivóvíz,  az  infúziónál  közvetlenül  a  vérbe  is  bejuttatják,  0,9%  tiszta  NaCl 
(konyhasó)  egyidejû  pótlása  mellett.  Ennyi  NaCl-t  étkezéssel  is  lehet,  kell  pótolni.  Lásd: 
www.ujvizforras.fw.hu!  Ez  az  olcsó  és  legjobb!  Ezért  titkolja  el  az  ÁNTSZ,  s  pl.  a 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ magazin is?! Lásd a 2008. dec. XIV. évf. 12. szám 78-81. oldalát, 
ill. az ÁNTSZ honlapját! Verõce, 2009. 01. 13.

20./  A  Magyar  Nemzeti  Bankot  a  bankjegyei  nemesfém-  (arany-  stb.)  fedezetének  az 
elsikkasztásáról való figyelem elterelésként mondják újabban csak Jegybanknak!? Hûha! Verõce, 
2009. 01. 13.

LXII.

1./ Haláltábor Magyarország? Tízbõl egy nem kóser tengeri só mérgezõ mennyiségû, 20-40% 
káliumsót tartalmaz és 98% káliumsót tartalmazó mérget (REDI-SÓ) is engedélyeztek! Verõce, 
2008. 01. 16.
 
2./ Korábban kiment Ausztriába a sok magyar tartalék földgáz azon a kerülõ úton, amelyen most 
pótolják a hiányzó földgázt?! Verõce, 2008. 01. 16.

3./  A Tudományos Rendőrség PJT közérdekû vizsgálati  eredményébõl:  Alsó,  felsõ,  belüli  és 
körüli csoportképz(õd)és kell, az abnormális jobb- és baloldaliak helyett! Verõce, 2009. 01. 17. 

4./ CSAP(ÁS)-MÓDSZEREK: Gázcsappal a megfagyottak, klórcsappal a vezetékes ivóvíz útján 
baktériummal megfertõzöttek, becsappal a meghülyültek számát szabályozzák! Verõce, 2009. 01. 
19.

5./  Semmelweis  Ignácot  amiatt  verették  agyon  elmeorvosok,  mert  megsértette  a  Talmud 
elõírásait azzal, hogy nem zsidó szülõnõk életét is elkezdte megmenteni?!! Verõce, 2009. 01. 19.

6./  Ma az  emeregyen egy nem azonosítható  nõi  hang azt  reklámozta,  hogy egy szomszédja 
ajánlott  neki egy nem-gyógyszerként kapható terméket és annak szedése után a csontritkulás 
mérés nem a korábbi 50%-os csontritkulását mutatta, hanem csak 15%-ost,  s a kezelõorvosa 
csodálkozott. Az orvos a hamis vagy a reklám? Verõce, 2009. 01. 26.

7./  Bírósági  büntetõfeljelentés a 19.P.24.113/2006/4.  fõvárosi  bírósági polgári  perként iktatott 
kereset  helyett,  a Be.  55.  és 212. §-okra hivatkozva: Hazánkból évente kipusztul kb.  50.000 
(ötvenezer) magyar a nyugdíj- korhatár körül. Kb. 20 évvel hamarabb, mint ameddig élhettek 
volna. Ez évi 1000.000.000.000 Ft (ezermilliárd forint) nyugdíjfizetési kötelezettségtõl mentesíti 
(?!) az állami nyugdíjbiztosítót. A magyar férfiak fele már nem él el a nyugdíjig! Az életrövidítõk 
ettõl  a  2.500.000  (kettõ  és  fél)  millió  magyartól  500  x  1000.000.000.000  Ft-ot  (ötszázszor 
ezermilliárd  forintot)  tudnak  ellopni.  Fõként  a  nem kóser  ételekhez  és  italokhoz  mérgezõen 
túladagolt  káliumvegyületekkel,  a  konyhasóval  sózásuk  és  fertõzésektõl,  mérgektõl  mentes 
ivóvízhez  jutásuk  akadályozásával  gyilkolják  õket.  A kormányok  népirtáson  alapuló,  titkos 
maffiavételt  képezõ  állami  megtakarítása,  amit  tõzsdézési  csalások,  el  nem  végzett  vagy 
többszörösen  túlfizetett  munkákra,  kevéssé  használható  termékek  túlzott  áron  felvásárlására, 
álpályázatokra  elpazarolt  külföldi  hitelek  törlesztésére  felhasználás  stb.  módszerekkel 
magánvagyonokká alakítanak át, azaz jogszerûnek feltüntetett módokon lopnak el.



Ugyanis ez a megszûnt kifizetési állami kötelezettség nem szerepel az állami bevételek között, 
pedig a megszûnt kifizetési kötelezettség = bevétel! (felperesi pertársaság képv.)

8./ Nyilvánosan feljelentem valamennyi olyan bolt vezetõjét, amelyik úgy árusít étkezési célra 
sót, hogy nem jelzik, hogy melyek sértik az MSZ-01-10007. szabványt. Verõce, 2009. 02. 01. 
Tejfalussy András  

9./ Uzsorakamatot szednek a hazai túladóztatók! A több adót szedõk az adótöbbletért nem adnak 
állami- vagy önkormányzati szolgáltatási többletet. A szlovák adózás jó! Verõce, 2009. 02. 02.

10./ Ki kell írni mindegyik boltra, amelyik kálisóval adalékolt szabványsértõ Sara Lee, Vivega 
stb. sókat is árusít, hogy NÉPIRTÁSBAN BÛNSEGÉDKEZÉSSEL VÁDOLT ÜZLET! Verõce, 
2009. 02. 02.

11./ Zéró toleranciát kell alkalmazni a nem zsidó népeket legyilkolandó barmoknak nyilvánító 
talmud (lásd Mózes II. 23., 20-33.) tanítóival és alkalmazóival szemben is!? Verõce, 2009. 02. 
03.

12./ A magyar nép tagjait tudatosan irtják, nyugdíjbefizetésük és élõhelyük elrablása céljából. 
Minden állami intézkedés ezt célozza! A módszereiket lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 
02. 03.

13./  Ha az Izraelnek adott  pénzügyi támogatás felét  a Palesztin állam kapja, van esély a két 
testvérnép megbékélésére. Ezt kell USA és Németország részérõl elérni! Budapest, 2009. 02. 04.

14./ Ezúton nyilvánosan bejelentem a köztársasági elnöknél, hogy visszamenõleg megvonom az 
országgyûlési képviselõktõl személyem képviseletének jogát. Tejfalussy András dipl. mérnök (1-
420415-0215). Verõce, 2009. 02. 04. 

15./  A  bankokból  hamis  fedezetek  ellenében  hitelezés  útján  kilopták  a  pénzt.  Egy  fillér 
kártalanítás sem jár nekik az IMF hitelbõl! Börtönbe a bankvezetõkkel! Verõce, 2009. 02. 04.

LXIII.

1./ Influenza járványt okozó, hogy klórozással nem elpusztítható vírusokat tartalmazó ürüléket 
juttatnak be a szennycsatornák a vezetékes vízhez használt folyókba! Verõce, 2009. 02. 05.

2./ Az interneten Új orvoslás címén azt terjesztik egy fõrabbi pecsétjével és aláírásával, hogy a 
nemzetközi fõ zsidó vezetõ a nemzsidó rákbetegek gyilkoltatója! Verõce, 2009. 02. 08.

3./  Újabb hamis gyógymód a rák ellen?

Német  Módszer,  majd  Új  Orvostudomány  lett  az  elnevezése  annak,  egy  fõrabbi 
közremûködésével  is  szervezõdõ,  az  agymûködés  javításának  az  ígéretére  alapozó  és  a 
rákbetegség ellen 98%-ban eredményes védekezést ígérõ, a nemzsidók elõl állítólag mindeddig 
eltitkolt gyógymódnak, amelynek a nemzsidó rákbetegek gyógyítására állítólag a legfõbb zsidó 
vezetõ által mindmáig alkalmazni nem engedése következtében pusztult el mintegy 2 milliárd 
nemzsidó, akiket emiatt kemoterápiával és morfiummal kezeltek az elmúlt néhány évtized során. 



A mérésekbõl azonban kiderült, hogy valójában a kétmilliárd személy pusztulását valójában az 
adott  idõszakban  alkalmazni  kezdett  káliummûtrágyák,  ill.  a  káliumtúladagoló,  de  konyhasó 
hiányos nem kóser ételek és italok és a tiszta (desztillált) ivóvíz mérgezõnek hazudás okozta. 
Valamennyi  sejtjük  (membránja  ún.  nátrium-kálium  pumpái)  mûködését,  és  ezáltal  a  sejtek 
stresszelviselõ képességét is,  elrontották a káliumtúladagoló étkezésre rábeszélés (pl. Gerzson 
terápia),  ill.  rákényszerítés  útján.  A konyhasó  helyett  a  nem kóser  élelmiszerek  készítéséhez 
káliumsókat  (pl.  kálisót,  timsót  stb.)  alkalmaztak.  Ráadásul  állandóan fertõzték a  nem kóser 
étkezésûek ivóvizét az ivóvizük készítéshez használt folyók mérgezettsége és vírusfertõzöttsége 
útján,  amelyet a  folyókba szennycsatornákkal  bejuttatott  ürülék klórozásnak ellenálló fertõzõ 
vírusaival értek el. Lényegében a Mózes II. 23. 20-33, és Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 
93 b. lap szerinti zsidó népirtási programot valósították meg. Ez a legvalószínûbb, mivel 1950-
ben  három  tudományos  kutató  Nobel-díjat  kapott  azért,  mert  korszerû  pontos  mérésekkel 
kimutatták,  hogy  a  káliumot  túladagoló  és/vagy  konyhasó  hiányos  étkezés  mindenkinél 
megszünteti a szervezet stressz elleni védekezõképességét! Az ilyen fajta népirtás elleni valódi 
védekezés nem új, azt az említett zsidó iratok is tartalmazzák. A ténylegesen hatásos védekezési 
mód megfelel  a  konyhasó  és  káliumsók  élettani  hatásaival  kapcsolatos  sorozatos  kalibrálási 
csalások méréstani ellenõrzés útján kiderítése alapján általam leírt egészségjavító Vér Elektrolit 
Optimum Programnak, a VEOP-nak, amely közzé van téve a www.aquanet.fw.hu tudományos 
honlapunkon, az említett Nobel-díjas kutatók egyértelmû mérési eredményeivel együtt.

Tehát a világsajtót elárasztó Új Orvoslás megjelenésérõl szóló publikációk alapján ugyan valós 
ténynek látszik, hogy egy fõrabbi hiteles, rabbi pecsétes aláírásával is elismerte, hogy az elmúlt 
néhány  évtized  alatt  a  cionista  vezetõk  a  rákból  való  gyógyulás  tudatos  akadályozásával 
kiirtottak 2 milliárd nemzsidót, miközben a zsidók részére védelmet biztosítottak, de meg kell 
állapítanom, hogy a nemzsidók részére védekezési megoldásként csak egy új, hamis elnevezésû 
álvédekezési módot ajánlanak. 

A fõrabbi dokumentált részvétele cionizálási célt is szolgálhat. Egy Berend nevû zsidó rabbi írta 
le a cionizálás lényegét (néhai anyósom Kutrucz Gizella újságírónak), azt írta, hogy Hitler Adolf 
idején õ cionizálta a zsidók ellen uszító Bosnyák Zoltánt, a Harc címû folyóirat fõszerkesztõjét, s 
hogy abból áll a cionizálás, hogy egy rabbi elkezd segíteni a zsidó bûnözés elleni fellépésében, 
hogy ezáltal befolyást szerezzen a folyamat irányításában.

Megjósolható, hogy a nemzsidók gyógyítására csak addig alkalmazzák a hatásos gyógymódot, 
amíg  megszerzik  bizonyos  számú  meggyógyult  nemzsidó  referenciaként  hivatkozható 
nyilatkozatát,  s  utána  az  új  gyógymód  elnevezés  alatt  folytatódik  a  tudatosan  elõidézett 
rákbetegségek tudatosan hibás módszerekkel kezelése? 

Verõce, 2009. 02. 05. 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ, Tudományos Rendõrség PJT

LXIV.

1./ Az impotensnek nevezõt 80.000,-Ft-ra büntetõ, de a rendõrök által veretést bolondnak hazudó 
irattal fedezõt meg nem büntetõ bíró ítélkezhet a Magyar Gárda ellen? Verõce, 2009. 02. 09.

2./ Amelyik állam árdrágító adót vet ki a másik állam(ok)hoz képest, az eladhatatlanná teszi a 
termelt árut: munkanélkülivé teszi a termelésbõl élõ állampolgárait!! Verõce, 2009. 02. 11.



3./ Azért világbanki jóslat, valójában követelmény a 10 millió magyar 5 millióra csökkentése 
2050-re, mert a kipusztultak nyugdíjbefizetése a hitelek fedezete?! Verõce, 2009. 02. 14.

4./  /ANTI/REFORM:  ha  kilencszer  (9x)  több  energiát  fogyaszt  a  közúti  szállítás  a  vasúti 
szállításhoz képest, akkor a közúti a nagyobb üzlet, s a vasútit leépítik?! Verõce, 2009. 02. 17.

5./ NÁCIDISZNÓINK azért nem írják, nem mondják az ANTIREFORM szóból az elejét, mert 
sürgeti õket az idõ és ezúton takarékoskodnak a nyomdafestékkel és papírral?! Verõce, 2009. 02. 
17.

6./  Az  önkormányzat  és  a  kormány  a  kisnyugdíjasokat  a  korábbi  leadózott  jövedelmükbõl 
vásárolt, az illeték kifizetéssel másodszor is leadózott, s jövedelmet nem termelõ lakásingatlanuk 
évente  újraadóztatásával  (az  éves  ingatlanadóval)  eladósítással  is  igyekszik  éhenhalasztani 
és/vagy hajéktalanná tenni? Verõce, 2009. 02. 17.

7./ A HÍR TV Soroló Magazin nemzeti válságot tudna elhárítani, ha a méréseinket alapulvéve, a 
mérgezõ kálium vegyületekkel mûtrágyázások leleplezésében segíthetne! Verõce, 2009. 02. 17.

8./  Önkormányzati  tulajdonban van a  települések víz- és csatorna hálózata:  ennek megfelelõ 
tulajdoni részesedés jegyeztethetõ be a vízmûveknél, amelyik használja! Verõce, 2009. 02. 20.

9./ TERRORISTÁK FEGYVERE: a kormány által pénzelt ürömi üzembõl kijutó madárinfluenza 
vírust tenyésztõ tojás közveszélyes népirtó fegyver! (Nyilvános feljelentés) Verõce, 2009. 02. 21. 

10./  A  Magyar  Világ  lap  is  elkezdte  az  ivartalanító,  életrövidítõ  táplálkozást  bebeszélni: 
mérgezõen sok kálium „pici” konyhasóval és nem tiszta, nem lágy ivóvízzel! Verõce, 2009. 02. 
21. 

11./ A termõtalajba juttatás a háztartási szennyvíztisztítás és -hasznosítás környezetterhelést és 
költséget is csökkentõ legjobb módja, lásd: www.ivovizjavitas.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 22.

12./  Egy Buki  Szigeti,  vízmûveki  kútban kb.10.000 (tízezer)  %-kal több növényvédõ mérget 
mért az ÁNTSZ-tõl független ellenõrzés. Mérget szórnak egyes vízmûkutakba? Verõce, 2009. 
02. 22.

13./ Az ÁNTSZ honlap a Talmud által lehetõ legjobbnak, gyógyhatásúnak nyilvánított desztillált 
víz helyett, sok ARZÉNT tartalmazó víz ivására bíztatja a magyarokat! Verõce, 2009. 02. 22.

14./ Népirtási és pénzpazarlási tervet valósít meg a kormány a háztartási szennyvizeket az ivóvíz 
bázisokba koncentráló új szennycsatornák építésének a pénzelésével? Verõce, 2009. 02. 22.

15./ Az önkormányzatok az ivóvíz bázisukat szennyezõ szennycsatornák helyett a háztartások 
ivó víz-desztillálókkal ellátására is kérhetnék a 90%-os állami támogatást! Verõce, 2009. 02. 22.

16./  Minisztériumi  (KTM,  FM)  pályázatok  ellenõrzésével  megbízásunk  során  számos  hibás, 
hamis pályázat pénzelését igyekeztünk megakadályozni, lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 
02. 23.



17./ A pályázati pénzek arra is szolgálnak, hogy országos gazdasági- és egészségi kárt okozó 
bûnszervezetek legyenek kitüntetve, pl. a káliummal népirtó bûnbandák! Verõce, 2009. 02. 23.

18./ Dr. Béres József mérései is kimutatták az étkezéssel túladagolt kálium rákot okozó hatását. A 
cégük rákokozási céllal árusít káliumot túladagoló hatású Vivegát? Verõce, 2009. 02. 23.

19./ A mérgezõ kálium-túladagolás érdekeltje egy zsidó bûnszervezet, ezért támogatja a Magyar 
Tudományos Akadémia Elnöksége a folytatását??! (Tejfalussy András) Verõce, 2009. 02. 23.

20 ./ A hazai kormány(ok) a fõ adócsaló(k): megszegve a többszöri adóztatást tiltó jogszabályt, 
többször annyit (70%) fizettetnek, mint a szomszéd Szlovákia (19%)! Verõce, 2009. 02. 23.

21./  A külföldrõl  felvett  hitelek visszafizetése azoknak a kötelessége,  akik szétosztogatták és 
akiknek szétosztották, nem pedig a beleszólni sem engedett lakosságé! Verõce, 2009. 02. 24.

22./ Az alkotmányba becsempészték, hogy a választási csaló parlamenti képviselõk is jogosultak 
megszavazni a nekik megfelelõ (=bûnsegédkezõ) államfõ kinevezését?!! Verõce, 2009. 02. 25.

23./ A *periódikus káliummûtrágyázással* az optimális 90mg/kg-ról mérgezõre növelik a vízben 
oldható kálium mennyiségét a talajban, s így növényben, állatban, emberben! A mérgezés e fõ 
okát  eltitkolják,  a  leleplezõ  méréseket  szembehazudják  az  akadémiai  fõtitkárok,  lásd: 
www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 25.

24./ Kuncze Gábor volt parlamenti pártvezér elõadta a Klub-rádióban, hogy véleménye szerint 
legjobb lenne méreggel, ciánkapszulával legyilkolni az elégedetlenkedõket! Verõce, 2009. 02. 
27.

25./  Népirtó  étkezési  kemoterápia:  pici  konyhasóval,  sok  káliummal  vírusokat,  vegyszereket 
tartalmazó áltisztított ivóvíz = nem kóser étkezés, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 02. 
28.

26./ A nem kóser étkezésû barmokat (zsidókat is) gyilkolást az akadémia által 30/1-rõl 1/1-re 
hamisított nátrium/kálium arányú nem kóser élelmiszerekkel folytatják! Verõce, 2009. 02. 28.

LXV.

1./ A szavak ereje: a magyarok által tisztelt személyek nevét emeregy-kettõzõk a magy arokat 
nyilvánosan megalázni igyekvõ tal mudista-rasszista elvû náci disznók! Verõce, 2009. 03. 02.

2./  Az  etnikai  ellentéteket  a  talmudista  kormányok  túladóztatási  csalásaival  tudatosan 
eladhatatlanná tett hazai termékek miatti m unkanélküliség fokozódás növeli. Verõce, 2009. 03. 
02.

3./ A hazai kormány magyarországi nemzsidók irtása céljából pénzelt bûnszervezet, az „Újmagy 
arország-programja” is egy rablógyilkossági összeeskûvési szervezkedés?! Verõce, 2009. 03. 05.



4./ A zsidó rákbetegeket valószínûleg a Dr. O.Z.A. Hannish által leírt desztilláltvíz-túladagolás + 
fiziológiás NaCl pótlás infúziós változata gyógyítja ki a rákból. Egy német orvos, egy fõrabbival 
közzétette,  hogy  a  zsidó  rákbetegek  98%-a  meggyógyul,  mialatt  kemoterápiával  tömegesen 
gyilkolják a nemzsidókat. Verõce, 2009. 03. 05. 

5./ ORBÁNÉRTÉKELÕ BESZÉD: Kiküldve az oroszokat, behívták a zsidókat, akiket Orbánék 
földtörvénye feljogosított hazánk termõföldjei (=területei!) felvásárlására! Verõce, 2009. 03. 06. 

6./ Dr. Lenkei Gábor nem említi a Cenzúrázott egészség címû könyvében az ásványi anyagoknál 
a nátriumot és a káliumot, amelyek hibás pótlása a legtöbb betegség alapoka! E betegségeket, 
amiket a konyhasóhiányos, ill. káliumtúladagoló étkezés okoz, ezen anyagok fiziológiás mértékû 
bevitele küszöbölné ki, nem a vitaminok! Verõce, 2009. 03. 07. 

7./ Egy fõrabbi szerint kétféle orvoslás van, lásd Google, Német Medicina: a zsidó rákbetegek 
98%-át meggyógyítják, a nem zsidókat kemoterápia címén meggyilkolják. Verõce, 2009. 03. 09. 

8./ Kolonics György diasztolés, kitáguláskori szívleállását: a konyhasóhiány + a szója, coca-cola 
stb. óriási káliumtartalma okozta = ezek engedélyezõi meggyilkolták!? Verõce, 2009. 03. 10. 

9./ A zsidó tanok szerint: a zsidók hosszabb életét, gyógyulását, jobb szaporodó képességét tiszta, 
desztillált ivóvizük + több konyhasót fogyasztásuk is biztosítja.

10./ Kétféle bíráskodás van: a korrupt ügyészeknek és bíróknak lehetõvé tették, hogy elévülés 
elõtt ne indítsanak érdemi büntetõeljárást a bûnözõ fõzsidók ellen!? Verõce, 2009. 03. 10. 

11./ Megölheti a beteget az olyan orvos, aki azt tanulta a Belgyógyászat tankönyvbõl, hogy a 
káliummérgezés (hyperkalaemia) a vérben 7 maeqv/liter káliumtartalom felett kezdõdik. Verõce, 
2009. 03. 12. 

12./ Megölheti a beteget az olyan orvos, aki azt tanulta a továbbképzésen, hogy tegyen több 
káliumkloridot az infúziós Ringer oldatba, így gyilkolt a Fekete Angyalként ismert ápolónõ is! 
Verõce, 2009. 03. 12.

13./ Zsidó, mohamedán, kínai se mérgezi önmagát káliumsókkal, miközben mások kipusztulnak 
miatta. Népirtó a mérgezõ káliumtartalmú mûtrágya, étkezési só, infúzió! Verõce, 2009. 03. 12.

14./  Az ókortól  ismert,  hogy népirtó  járványok okozhatók  étkezési  konyhasó  (NaCl)  helyett 
fedõsó  (KCl=kálisó)  árusítással  és  esõvíz  helyett  olyan  ivóvízzel,  amelyet  betegek  ürüléke 
szennyez. Verõce, 2009. 03. 12.

15./ Esélye sincs a gyógyulásra annak, aki hisz a sok káliumot és a picike konyhasót tartalmazó 
ételben és a vírusos és/vagy kemény csapvízben! Lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 03. 12.

16./  Azt  javasolta  a  zsidó  König,  hogy  csökkentsék  a  nemzsidók  természetes 
szaporodóképességét,  és  pénzhezjutási  lehetõségét  is,  lásd:  Google:  KONIGSOFTWARE, 
AQUANET. Verõce, 2009. 03. 12.



17./ Javasloltam Vona Gábornak, hogy rendezzünk tudományos orvoskonferenciát a nemzsidók 
kemoterápiával legyilkolásáról kiderültek ügyében, lásd Google: Német Medicina. Verõce, 2009. 
03. 13. 

18./  A  gerzsonterápia  káliumtúladagolással  és  konyhasómegvonással  gyilkoló  étkezési 
kemoterápia a rákbetegek és családjaik kifosztására, évi 2-3 millió forintért?! Verõce, 2009. 03. 
12.

19./ Minden ásványi anyag kiegészítõt és vitamintúladagolást az a csalás segít bebeszélni, és 
ezáltal eladni tablettákat magas áron, nagy mennyiségben, hogy eltikolják azt, hogy a káliumot 
túladagoló  étel  és/vagy  ital  akadályozza,  hogy  más  anyagok  a  túladagolásuk  nélkül 
bejuthassanak a sejtekbe, lásd Google: TULSOKAKALIUM. Verõce, 2009. 03. 12.

LXVI.

1./  Megalázásul  tudatosan  szembeköpik  a  Nemzeti  Ünnep  minden  magyarját  a  rádióban 
emeregykosutozással, emerkettõpetöfizéssel! El kell ítélni õket nemzetprovokálás miatt! Verõce, 
2009. 03. 14.

2./  Mintaállam:  Izrael  lakosságából  88%  zsidó,  államadóssága  egyre  nõ,  az  infláció  120% 
(1979), lásd Földünk Országai, Kossuth Könyvkiadó/1982. Verõce, 2009. 03. 12.

3./ Elítélem a Magyar Világ lap fiziológiástól, durván eltérõ nátrium- és kálium pótlásra és a 
desztillált víz nem tisztán ivására bíztató cikkeit. Verõce, 2009. 03. 14. Tejfalussy András

4./  Aszálykárt,  gyümölcsfák  levélsárgulását,  zöldségek,  gabonák  satnyulását,  mérgezõségét 
okozza a káliumvegyületekkel talajmûtrágyázás, lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 03. 16. 

5./ Valójában nem gazdasági válság van, hanem zsidó bûnözõk által kálisóval mérgez(tet)éssel 
okozott biológiai és energetikai katasztrófa, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 03. 17. 

6./ A magyar vállalkozók sorra elvesztik mindenüket, mert a termékeik eladhatatlanok a külföldi 
vállalkozók háromszorosan kisebb (!) adóköltségû termékei mellett! Verõce, 2009. 03. 18.

7./  Az  országgyûlési  választási  csalók  (lásd  a  Btk.  211.§-át!)  persze  csak  olyan  legfelsõbb 
bírósági elnököt mernének megszavazni, aki nem engedné 3 évre börtönbe zárni õket?! Verõce, 
2009. 03. 18.

8./ A nem zsidó biblia újabban az állatok nem sózott étellel ellátását javasolja, Ézsaiás 30.24-et 
ellentétes tanná hamisították. A sóhiányos étel ivartalanít, öl! Verõce, 2009. 03. 19.

9./ Hé, INTERPOL! A két milliárd nemzsidó rák miatti kínszenvedését és halálát elõidézõ (lásd 
Google: Német Medicina, Uj Orvoslás) világfõrabbi még szabadlábon van? Verõce, 2009. 03. 
20.



10./  A rákbetegségek 98%-a elhárítható lenne a Mózes II.  23.  20-33.  szerinti  zsidó népirtási 
módszer betiltásával? Õk desztillált vizet és sok NaCl-ot fogyasztanak, miközben a többieket az 
ellenkezõjére kényszerítik, lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap, + Baba Kamma 93 b. lap, + Google: 
Német Medicina, + aanal1. Verõce, 2009. 03. 21.

LXVII.

1./ Az általa szervezett népirtó étkezési 1:1 nátrium:kálium arány miatti betegségek ellen ezt a 
hamis arányt ajánlja Rigó János Dietetika könyve! (Medicina, 2007.) Verõce, 2009. 03. 22.

2./ A rendõrök, ügyészek, bírák azért nem léptek fel a ciánkáli-kapszulát ajánló SzDSz-es tróger 
ellen, mert szabad lett zsidó népirtásra nyilvánosan áhítozni? Verõce, 2009. 03. 22.

3./  Az  MSZP  (=az  antiszocialista  cionisták  pártja?)  azért  választotta  ismét  vezetõjének 
Gyurcsányt, mert a választási csalásaikat vele tudják  sikeresen szervezni? Verõce, 2009. 03. 22.

4./  Egy  pártról  abból  lehet  kideríteni,  hogy  bûnszervezet-e,  hogy  küzd-e  az  optimális 
(fiziológiás) 30/1 étkezési nátrium/kálium arányt 1/1-re rontó fajirtók ellen! Verõce, 2009. 03. 
22.

5./Magyar Sportolók! Torzul az EKG, romlik a szívmûködés, ha túl sok a gyorsan vérbejutó 
kálium az ételben-italban és/vagy túl kevés az NaCl! Verõce, 2009. 03. 24. 

6./ A tudományos szabadalmaim szerinti software elbitorlóit Nobel-díjra ajánló MTA Moszadista 
Talmudista Alegységként segíti a rablókat?! (Lásd: www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2009. 03. 24. 

7./ Jellemzõ az országgyülevészi hazaárulókra, hogy a Magyar Nemzeti Bank sok tonnás arany- 
stb. nemesfém tartalékát elkótyavetyélõ Surányi György kormányfõ-jelölt lehet! Verõce, 2009. 
03. 25. 

8./  A magyarokat  az  NaCl-ot  evésrõl  lebeszéléssel  és  az  NaCl-hiányos  fûszersók,  mérgezõ 
káliumsók  evésére  ösztönzéssel  is  ivartalanítva,  tervezett  arányban  leölik.  Az  állataikat  is? 
Ugyanis elkezdett eltûnni az NaCl-dal sózást elõíró Ézsaiás 30.24-bõl is a só szó! A judeopapság 
átírja a nemzsidó Bibiát?! Verõce, 2009. 03. 22.

9./  SZABADDEMOKRÁCIÁVAL GYILKOLÁS:  a  magyarok  ellen  az  országrablási  zsidó 
taktika az (lásd: Mózes II.23.,20-33., V.7.,22.), hogy a népirtást a bennszülött- leölés/élnihagyás 
arányával szabályozzák. Ezt csak a (kálisóval stb.) gyilkolók elleni harc útján lehet leállítani, a jó 
példák mutatásával önmagában nem! Verõce, 2009. 03. 25. 

10./ KÖZÉRDEKÛ NYILVÁNOS USZÍTÁS: a Petõfit emerkettõzõ, nemzetsértegetõ rádiósokat 
illene végleg elzavarni (az országból is!) Verõce, 2009. 03. 26. (Tejfalussy András)

11./ A Nemzeti Kormány vezetésére ajánlott, a ciánkálival magyarokat kiirtani vágyó Kuncze 
Gabis (cián)pártnak is tetszõ személyek híresek a magyartiszteletükrõl. Verõce, 2009. 03. 26. 



12./  Dr.  Mikola  István  meglátogatott.  Egyetértett  azzal,  hogy a  kálisó  mérgezõ mennyiségét 
keverik a nem kóser élelmiszerekbe. Utána miniszter lett, s õk folytatták. Verõce, 2009. 03. 28. 

13./  Agrárminiszterek  bûne  a  mérgezõ  káliumvegyületek  (lásd:  Google:  tulsokakalium) 
mûtrágyaként alkalmaztatása a nem magyarkibuc-tulajdonú magyar termõterületeken! Verõce, 
2009. 03. 28. 

14./ Hé, Igazságügyi Miniszter! Ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés a kenyér stb. kálisóval 
fûszerezése (Vivegával), és 3 évig terjedõ börtönnel kell büntetni! Verõce, 2009. 03. 28. 

15./  A  kereskedelmi  tárca  vezetõt  Kínában  fõbelõnék  népirtásért,  ha  ivartalanító  anyagot 
kevernek a nem kóser sóhoz, ételhez, italhoz. Itt meg miniszterelnök lehet? Verõce, 2009. 03. 28. 

16./ Mindaddig csökkenteni kell havi 5%-kal mindegyik állami alkalmazott (és állami megbízott) 
fizetését, amíg a nemzsidó többség gazdasági és egészségi helyzete romlik! Verõce, 2009. 03. 28. 

17./  A  választási  csalással  lett  országgyûlési  képviselõk  által  megszavazott 
jogszabálymódosításokat  visszamenõleges  hatállyal  semmisnek nyilvánítom! (1-420415-0215) 
Verõce, 2009. 03. 28. 

18./ A Hazánk egész területét az izraeliek idetepedéséhez eladni engedõ Földtörvény létezése 
nem csak alkotmánysértés, de hazaárulás is az alkotmánybírák részérõl! Verõce, 2009. 03. 29. 

19./  Sólyom László  köztársasági  elnök azért  megy ma Bakonyszûcsre  a  Daganatos  Betegek 
Otthonába, mivel (lásd Google: Német Medicina) a zsidók 98%-át kigyógyították? Verõce, 2009. 
03. 29. 

20./ A vírusos ürülékkel a vezetékes vizet fertõzõ szennycsatornák szaporítására ezermilliárdokat 
pazarló Bajnai és társai ellen kellenek megszorító intékedések! Verõce, 2009. 03. 29. 

LVIII.

1./ EGY AZ ISTEN: A TERMÉSZET AZ ISTEN, MINDEN ANYAGRÉSZBEN JELEN VAN, 
MINT  SOKDIMENZIÓS  GRADIENS-TÜKRÖZÕDÉSSEL  MÛKÖDÕ,  HATÓ  /ÉLÕ/ 
HOLOGRAM,  EGY  EGYSÉGES  ELVEK  SZERINT  SZERVEZÕDÕ,  ALAKULÓ 
HARDWARE-SOFTWARE-RENDSZER  RÉSZEKÉNT.  Az  új  tudományos  méréseimmel 
bizonyítását lásd: www.aquanet.fw.hu. Tejfalussy András. Magyarország, 2009. 03. 30.

LIX.

1./  Érvénytelenek  a  privatizálások,  mivel  a  privatizál  szó  hamis  értelmezésén  alapulnak. 
Privatizál  =  magánéletet  él,  magánzó.  (Sándor  Kálmán:  Idegen  Szavak,  marxista 
magyarázatokkal.  Szikra,  Budapest,  1949.,  158.  oldal.)  A  nem  törvénysértõnek  nevezése 
csalásában alkotmánybíróként Sólyom László a fõbûnös?! Verõce, 2009. 03. 29. 

2./  Az  országot  eladósító  pénzosztási  korrupciót  elkövetõk,  a  csalási,  hazaárulási,  népirtási 
bûncselekményt elkövetõ vezetõk torkát kellene szorítani, nem a miénket! Verõce, 2009. 04. 03. 



3./  Gyurcsány  Ferenc  miniszterelnök  úr  véletlenül  mondott  igazat  a  politikai  stb.  (fõként 
talmudista zsidó?) bûnözõket is kiszolgáló korrupt hazai bíróságokról? Verõce, 2009. 04. 03. 

4./  Politikai  bûncselekmény fedezõ korrupt  legfelsõ bíráskodás,  ha nem írják alá  hitelesen a 
hamis határozatoknak a károsított ügyfeleknek kiadott példányait! Verõce, 2009. 04. 03. 

5./ NEM KORRUPTAK? Lopják a Magyar Nemzeti Bankot címû interjúm után, mely az Állami 
Számvevõszék vizsgálata alapján 58 milliárd Ft-nak pénzügyminiszteri  segítséggel eltüntetési 
módját mutatta be (Új Magyarország, 1997. jan. 6.), rendõrök által elraboltatott és összeveretett a 
Váci Bíróság jelenlegi elnöke! 

6./ Bizonyíték a legfelsõ bírák korrupciójára: Ma is fedezik az OTP humuszt termelõ giliszta 
elõállítás hitelezési csalását a BH. 1993/4. 231. hamis határozattal, s azzal, hogy semmibeveszik 
a humuszt termelõ giliszta nem létezését igazoló tankönyvi és mérési bizonyítékokat az OTP és 
társai elleni peremben! Verõce, 2009. 04. 03. 

7./ Ezek az aljas hazai pártok és kormányok a szomszéd országokénál többszáz %-kal magasabb 
adókkal az eladhatatlanságig megnövelték a magyar termékek önköltségét. Verõce, 2009. 04. 06. 

8./ Ezek az aljas hazai kormányok a KGB 45 pontjában szereplõ (a Talmud, Taanith. 10 a. lap 
szerinti?) ivóvíz-szennyezõ szennycsatornázásra ezermilliárdokat költenek. Verõce, 2009. 04. 06. 

9./ A háztartási szennyvíz nem az ivóvíz-forrás folyókba, hanem a talajba való, ahol öntözi és 
táplálja a napenergiát gyûjtõ, tûzifát termelõ (energia-) erdõket! Verõce, 2009. 04. 06. 

10./ Aljas hazaárulók a magyar területeket külföldieknek eladók. Az arra jogszabályi lehetõséget 
nyújtók: csalók! A jelenlegi alkotmány is tiltja a terület eladást! Verõce, 2009. 04. 06. 

11./  Világfõrabbi  parancsára  okoz  rákot,  akadályozva  a  nemzsidók  gyógyulását  a 
desztilláltvíz+konyhasó+kálium  fiziológiásan  vérbejutását  mérgezõnek  hazudó  ÁNTSZ?! 
Verõce, 2009. 04. 07. 

12./ A szóátértelmezési csalások (pl. a privatizálás szó eredeti jelentése magánzóként él) alapján 
szerzett értékeket azonnal vissza kell adatni a megkaparintóikkal! Verõce, 2009. 04. 08. 

13./  A  választási  csalást,  lásd  Btk.  211.  §.  elkövetõ  pártok  tagjai  parlamenti  szavazatai 
érvénytelenek. Börtönbe a csalókkal! Az ellenük vádemelést akadályozókkal is! Verõce, 2009. 
04. 08. 

14./ A köztársasági elnök és legfõbb ügyész is köteles feljelenteni a választási csalás felelõseit, 
kivéve, ha bûntársként önmagát is vádolnia kell! Errõl van szó?! Verõce, 2009. 04. 08. 

15./  A korábbi  törvénykönyv  Btk.  211.  §.  jogszabály-száma  azért  azonos  a  más  tárgyú  új 
jogszabályéval, hogy kevesebben lássák, hogy börtön jár a választási csalásért?! Verõce, 2009. 
04. 08. 



15./  A korábbi  törvénykönyv  Btk.  211.  §.  jogszabály-száma  azért  azonos  a  más  tárgyú  új 
jogszabályéval, hogy kevesebben lássák, hogy börtön jár a választási csalásért?! Verõce, 2009. 
04. 08. 

16./  Mózes  II.  23.  20-33.  a  magyarok  ellen  alkalmazott,  ivóviz-szennyezéssel  és  KCl-dal 
(kálisóval) mérgezõvé tett ételekkel való ingatlanrablási célú zsidó népirtás. Verõce, 2009. 04. 
10.

17./  Az  országgyûlési  stb.  választások  arra  valók,  hogy  a  szavazókkal  aláírassák,  hogy 
személyesen megbízták a magyarokat irtással és kirablással a bûnözõket!? Verõce, 2009. 04. 11.

18./  Gordonka  szóra  esküdnek  Isten  nevére,  a  Szent  Bibliára  a  választási  csalásért  járó 
börtönbüntetést szabotáló csalók, az Internacionálét szent énekként énekelve? Verõce, 2009. 04. 
13.

19./ Több mint tízszerese a vízdíj a vízbiztosítási önköltségnek, ehelyett foglalkozott az MR1 a 
vízórát késve hitelesítõ lakosok etikai elítélésével?! Segédkeznek? Verõce, 2009. 04. 17.

20./  A paraszti  gazdálkodás  veszteségessé  tétele  érdekében  (lásd  a  KGB45 pont  címû  aljas 
programot) a mérgezõ káli-mûtrágyához (KCl-40) 21%konyhasót (!) adalékolnak. Verõce, 2009. 
04. 18.)

LIX.

1./ HOLOKAUSZT TAGADÁS: Egy fõrabbi azt írta alá, hogy az orvoslási zsidó holokausztnak 
kb.  2.000.000.000  (azaz  kettõmilliárd)  áldozata  lett,  lásd  Google:  Német  Medicina?  Verõce, 
2009. 04. 20.

2./  A Zsidó Világállam,  a rákbetegség által  -  egy fõrabbi  által  is  aláírt  orvosi  szakvélemény 
szerint (lásd Google Német Medicina) - elpusztíttatott 2 milliárd nem zsidó áldozat családjai is 
kártérítésre jogosultak, csakhogy a holokausztjuk rendezéséért felelõs zsidóktól! Verõce, 2009. 
04. 22.

3./  Ismét  javasoltam  Vona  Gábornak,  hogy  rendezzünk  tudományos  orvoskonferenciát  a 
nemzsidók kemoterápiával  gyilkolásáról  kiderültek ügyében.  Lásd Google:  Német Medicina! 
Verõce, 2009. 04. 22.

4./ Tisztelt Dr. Papp Lajos Professzor Úr! A káliumnak a vérbejutása tabletta szedés esetén is 
szívmûködést veszélyeztetõ lehet, ha gyorsabb mint 1gramm/8óra. A WIKIPÉDIA (internetes) 
lexikonnal  közveszélyt  okoznak  azt  tanítva,  hogy  a  kálisóból  annyi  a  veszélyes,  mint  a 
konyhasóból! Szíveskedjék nyilvánosság elõtt igazolni az általunk, mérésekbõl kiderített kálium-
túladagolási közveszély fennállását, mint szívsebész egyetemi tanár! (Tejfalussy András) Verõce, 
2009. 04. 22.

5./ Többszöri adóztatás csalási kísérlete a magyarok adózott jövedelmét az abból vett, általuk 
használt lakásingatlan adóztatásával évente újra adóztatni próbálás! Verõce, 2009. 04. 22.



6./ A törvényalkotó csaló képviselõk korrupcionizmusa, ha kb. tízszeres a víz- és csatornadíj a 
szolgáltató cég önköltségéhez képest, de ezt adóként fizettetik! Verõce, 2009. 04. 22.

7./  Vírusmentes,  méregmentes  egészséges ivóvizet a  hõvisszanyerõ háztartási  desztillálás tud 
biztosítani, nem a szennycsatornázás, lásd: www.ivovizjavitas.fw.hu! Verõce, 2009. 04. 24.

8./ Korrupcionizmus: A hazai kormányok - a szomszédos államokban alkalmazotthoz képest - 
azért is vetettek ki kb. 300%-kal (!) több adót + árulékot a magyar dolgozó népre, hogy így újabb 
több ezer milliárd forint (!) legyen a falvak szennyvizével a vezetékes ivóvíz vírus-fertõzését 
fokozó csatorna-bõvítõ korrupciók folytatásához? A szennyvíz a talajba való! Verõce, 2009. 04. 
24.
9./  NEM MÉREG? Az USA-ban a kálisót (KCl) kivégzõ méregként is  használják! A sokkal 
kisebb mértékben túladagolt kálium érzelem megszüntetõ hatású! (WIKIPEDIA). Verõce, 2009. 
04. 25.

10./ A 2 gramm kálisót (kb. 1 gramm káliumot) tartalmazó ivóvízbõl fél liter egyszerre megivása 
a normális felére rontja a vesemûködést, a 2 grammnál több káliumot tartalmazó pedig az EKG-n 
látható  módon  rontja  a  szívmûködést  is.  Számos  országban,  így  hazánkban  is  (világbanki 
projekt) keretében, a konyhasó helyett a 20-98%-os kálisót árusítják a nem kóser étkezéshez, 
megtévesztõ  hatású  „gyógytápszer”,  "nátriumszegény  só",  "tengeri  só",  "természetes  só", 
"természetes intenzív ízû só" stb. elnevezésekkel, az ezúton kivégezni kezdett nem zsidók (és az 
ugyancsak félrevezetett nem kóser étkezésû zsidók) részére! Verõce, 2009. 04. 25.

11./ Az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) gyermek-tömeggyilkosságban bûnös: egy 
kiadványa a gyermekek ételei készítéséhez konyhasó helyett a kálisót javasolja! Verõce, 2009. 
04. 26.

12./  Az élõ és gondolkodó víz tulajdonságai  címû cikk (NEMZETÕR, 2009. 04.  22.,  10-11. 
oldal) a gyógyhatású desztillált ivóvíz elleni hamis agitáció, Masari Emoto is a desztillált vizet 
tartja legjobbnak! Verõce, 2009. 04. 27.

13./ A zsidók tegyék közzé a II. Világháború miatt meghalt magyar zsidók nevét! Akinek a nevét 
sem tudják, azt ne számítsák az áldozatok közé a kárpótlási igényüknél! Verõce, 2009. 04. 28.

14./ A vírus- és baktérium miatti fertõzések: pestis stb. azért nem  ártottak a zsidóknak, mert õk 
nem ittak nem desztillált ivóvizet, lásd Talmud, Taanith, 10 a. lap! Verõce, 2009. 04. 29.

15./ Barack Obamát annak a Bibliának a szentként tiszteletére eskették meg, amely szerint a 
zsidók a többi népet gyilkolhatják és kirabolhatják (Mózes II. 23, 20-33.) Verõce, 2009. 04. 29.

16./ Ne tagadd, hogy volt gázkamrás-égetéses zsidó népirtás (Rabba, Sámuel II. 31.), mérgezéses 
(Mózsi II. 23. 20-33.) és orvosi gyilkolásos is, lásd Google: Német Medicina! Verõce, 2009. 04. 
29.

17./ A hazai ellenzéki pártok azért nem jelentik fel, mert korruptak, hogy a vízmû eltulajdonítja 
az ivóvíz önköltség kb. tízszerese mértékû önkormányzati adó (!) vízdíjat. Verõce, 2009. 04. 29.



18./ A Szódabikarbonával a rák ellen címû írás a sok káliumot tartalmazó gyors infúziót (= rákot 
is elõidézõ kálium-túladagolást) is a rák ellenszereként írja le, tehát hamis! Verõce, 2009. 05. 03.

19./ Az emberi nyelvek információ továbbadásra és rögzítésére, és az agyak mint számítógépek, 
ill. mint számítógép-hálózatok programozására szolgáló programnyelvek is használhatók. Pl. az 
Ószövetség  zsidó  népirtási  program  (software),  az  Újszövetség  pedig  a  zsidók  népirtását 
elszenvedõket a védekezéstõl visszatartó software. Verõce, 2009. 05. 03.

20./  Tegnap egy magyar esküvõn egy híres vegetáriánus szakács is  kiplakátozta azon 
hamis elvet, hogy 1 egység nátrium mellett 5 egység káliumot egyenek a magyarok. Meg 
is  kérdeztem tõle,  hogy  zsidó  ügynöki  munkája  a  szívmûködéshez  optimális  30/1-es 
nátrium/kálium-pótlási (fiziológiás) arány elleni agitálása? Verõce, 2009. 05. 04.

21./ A legmagyarabbnak látszó népirtó ügynökök, akik bibliamagyarázó szövegeikkel is kábítják 
a nem zsidókat, azzal leplezik le magukat, hogy a betegségi okok között nem szerepeltetik a 
csökkentett NaCl-sópótoltatás és fokozott gyorsaságú káliumbevitel életrövidítõ, pszichoméreg 
stb. hatását! Verõce, 2009. 05. 03.

22./  Izrael  a  magyar  területeket  az  inflácionizmussal  eladósított  nemzsidóktól  árverésen 
olcsóbban tudja felvásárolni. A szlovák állam 19%-ot, a hazai 80%-ot von el ajövedelmekbõl. A 
magyar termékekeladhatatlanságát is okozza az árukba beépülõ négyszeres adó. Ezek idézik elõ 
az eladósodást az árverezõs bankok felé. Verõce, 2009. 05. 07.

23./  RDA  SZÁM  HAMISÍTÁSI  HATÁS:  Barack  Obamáéknál  (személyenként)  max.  27 
grammig (NaCl-RDA) van megengedve a  napi  konyhasó fogyasztás,  hazánkban 5 grammig. 
Náluk max. 2,1 grammig (K-RDA)van megengedve a napi káliumfogyasztás, nálunk az EKG-n 
is  látható  szívmérgezést  okozó,  napi  3,5  gramm  átlagos  káliumfogyasztást  írnak  elõ!  Az 
amerikaiak egészsége javul, élethossza nõ, a magyarok egészsége romlik, a férfiak fele sem él el 
a nyugdíjkorhatárig!?Zsidó népirtás?! Verõce, 2009. 05. 08.

24./ A parlamenti bûnszervezet a Magyarországot felvásárló Izrael bûnsegédjeként mûködik a 
magyar ingatlanoktulajdonosai eladósításával, ez az ingatlanadó célja. Verõce, 2009. 05. 09.

LX.

1./ Németországban levonható az adóból a saját lakásépítés költsége, nálunk az ellopott nemzeti 
közvagyonhoz a magyar lakásokat is hozzá akarják lopni a talmudisták? Verõce, 2009. 05. 14.

2./  JOGSZERÛ  MEGOLDÁS:  Bajnai  Gordonék  minden  vagyonát  bírósági  végrehajtás 
keretében le kell foglaltatni és szét kell osztani az általuk csõdbevitt családok között. Verõce, 
2009. 05. 16.

3./  A magyarok  lakásai  és  telkei  adóztatása  és  az  évenként  egy  havi  nyugdíjelrablás  is  a 
vezetékes ivóvizet fertõzõ szennycsatornák szaporítása ezermilliárdos költségeire kell? Verõce, 
2009. 05. 16.



4./ Hé, Ombudsman! Miért nem lép fel a zsidó népirtás ellen (ami ellen már fõrabbi is fellépett, 
lásd Google:  Német Medicina), hogy a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyítják, miközben a 
nem zsidókat nem?! Verõce, 2009. 05. 16.

5./  Amiatt  büntetteti az IMF és a Világbank a magyar nyugdíjasokat, mert  egyre kevesebben 
fogyasztják  az  életrövidítõ  káliummal  mérgeztetett  nem kóser  élelmiszert  és  így  a  részükre 
megengedettnél hosszabb ideig élnek? Verõce, 2009. 05. 18.

6./ A magyar termõföldeket konyhasóval mûtrágyázzák. A 40%-os kálisónak (hamisan) nevezett 
mûtrágya 26% konyhasót, a Kamexnevû pedig 19% konyhasót tartalmazó méreg.Verõce, 2009. 
05. 19.

7./  A  HAZAI  KORMÁNYOK  TITKOS  BEVÉTELE:  évente  sok  tízezerrel  csökkentik  a 
magyarok létszámát. A kipusztítottak nyugdíjalapokba történt befizetései titkos kormánybevételt 
képeznek. Verõce, 2009. 05. 19.



8./ NYILVÁNOS FELJELENTÉS: A konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyáztatás vegyi fegyver 
használat, népellenes bûncselekmény! Verõce, 2009. 05. 19.

9./  A HOLTTENGERI konyhasóval kevert  kálisó holttá  teszi  a  mûtrágyaként,  ételízesítõként 
fogyasztóit. Kártérítés jár a zsidóktól, akik árusítják! Ki kell fizetniük! Verõce, 2009. 05. 19.

10./ A kálisóval mûtrágyázott talajban megnõ a vízben oldott kálium mennyisége. Ez gátolja a 
nagy melegben a növény leveleit hûtõ vízpárologtatást, és kiég a növény! Verõce, 2009. 05. 19.

11./  A zöld búzafû  megmérgezi  a  lovakat  és  teheneket  a  túlzott  káliumtartalmával.  A kálisó 
mûtrágya még több káliumot visz be. Tönkölybúza-fûben 5x több a kálium! Verõce, 2009. 05. 
19.

12./  A Tyenol gyógyszertõl  azért szenvedett  májkárosodást egy amerikai,  mert  az orvos nem 
figyelmeztette,  hogy  ne  igyon  alkoholt.  Emiatt  4  (négy)  millió  dollár  kártérítésre  ítélték  az 
orvosait.  Itt  meg  rábeszélik  a  nem  zsidókat  a  májmérgezõ  káliumvegyület  evés-ivásra  és  a 
bíróság nem hajlandó eljárni az elkövetõk ellen! Verõce, 2009. 05. 19.

13./ A rákos betegek számát is nagyságrendileg növelõ mérgezõ kálisó konyhasó helyett ajánlását 
dr. Czeizel Endre tv-s mûsora vezette be. Õ most SZDSZ-es orvosszakértõ. Verõce, 2009. 05. 19.

14./  NYÍLT LEVÉL A MAGYAR  VILÁG  LAP FÕSZERKESZTÕJÉHEZ:  Kedves  Rozgics 
Mária! Azt bizonyítja az EKG torzulás, hogy a 3,6 gramm/24óránál gyorsabb káliumevés-ivás 
idegméreg  is,  azon  felül,  hogy  májmérgezõ  is.  Miért  engedi,  hogy  sokkal  gyorsabb 
káliumbeviteleket javasoljon K.J., és az így elõidézhetõ betegségek állítólagos gyógyítójaként 
önmagát reklámozza? (T.A.) Verõce, 2009. 05. 19. 

15./ A magyar termõföldeket és élelmiszereket kálisóval kevert konyhasóval mérgezik a hazai 
mezõgazdasági és egészségügyi vezetõk, Nemzetközi Káli Intézet bérencei! Verõce, 2009. 05. 
21.

16./ 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 részesedési igényt jelentek be (kárelmeradás=haszon alapon) 
a fenti mérgezõ kálisóhasználat betiltásával elért országos gazdasági többleteredmény pénzben 
kifejezett minden egyes évi értéke átlaga 1%-ára, részemre, ill. a jogutódaim részére évenkénti 
kifizetésére,  legalább a következõ 50 év idõtartalmára,  mivel  a konyhasóval kevert  kálisóval 
folytatott kemizálás folytatása, 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: Dr. Dimény Imre, volt mezõgazdasági miniszter, Prof. Dr. Nagy Bálint, volt 
MÉM Növényvédelmi-  és  Agrokémiai  fõosztályvezetõ,  Dr.  Illés  Zoltán,  volt  KTM helyettes 
államtitkár,  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 software-eim 
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. 22. Tejfalussy András (1-410415-0215) dipl. mérnök, méréstani szakértõ
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71. 

17./  A  tudományos  akadémiai  fõtitkárrá  választott  Németh  Tamás  és  agrokémikus  társai 
tudatosan mérgezik a  magyarok termõföldjeit  a  kálimûtrágyákban lévõ konyhasóval.  Verõce, 
2009. 05. 22.

LXI.

1./  Ha  Morvai  Krisztina,  ill.  a  Jobbik  nem  lépnek  fel  a  40%-os  kálisónak  hazudott,  26% 
konyhasót is tartalmazó mérgezõ mûtrágya ellen, akkor õk is csak hülyítik a népet! Verõce, 2009. 
05. 22.

2./  Milyen  média,  amelynek  az  a  kérdés,  hogy  miért  nem vállalta  a  miniszterelnökséget  is 
Surányi György, miután eltüntette a Magyar Nemzeti Bank egész aranytartalékát! Verõce, 2009. 
05. 22.

3./ KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁS! Hazánk termõföldjeit mûtrágyának feltüntetett konyhasóval is 
mérgezik, vegyi fegyverként hat. Minden zöld szervezetkövetelje a betiltását! Verõce, 2009. 05. 
22.

4./  A magyarokat  a  nyelvünk  só  szava  mérgezõ  káliumsókra  átértelmezése  útján  öngyilkos 
étkezési sóhasználatra programozták át az élõterünket, Magyarországot eladók! Verõce, 2009. 
05. 30.

5./  A HUMANA nevû,  az  anyatej  helyettesítésére  árult  tápszer  a  kálium-túladagolás  miatt 
mérgezett anyák teje 1/3-as nátrium/kálium arányát valósítja meg, a vér és a magzatvíz 30/1-es 
optimális (fiziológiás) nátrium/kálium arányával ellentétben. A túl  kevés nátriumot és túl sok 
káliumot evés-ivás MÉREG HATÁSÚ! Verõce, 2009. 05. 31.

6./  MINDEGYIK PARLAMENTI  PÁRT ALJAS HAZAÁRULÓ,  MERT ENGEDIK A 26% 
KONYHASÓT IS TARTALMAZÓ IZRAELI KÁLISÓT TALAJMÛTRÁGYAKÉNT ÁRULNI! 
MÓZESI PROGRAM A „TALAJBESÓZÁS”! Verõce, 2009. 06. 04.

7./  Népelnyomó  fegyveres  alakulatba  léptek  be  az  1956-os  forradalomra  emlékezõ  népre 
lövöldöz(tet)õ rendõrök, mely bûntettért 5 évig terjedõ börtön jár: Btk: 154. §. Verõce, 2009. 06. 
04.



8./  Hazaárulással  vádolom  a  magyar  termõföldek  termõképességét  rontó,  40%-os  kálisónak 
hazudott,  60%  kálisót  +  26%  konyhasót  tartalmazó  izraeli  mûtrágyát  szórató  Magyar 
Tudományos Akadémiát. Verõce, 2009. 06. 04.

9./  A  zsidók  erõsen  (fiziológiás  mértékben,  napi  15-25  gramm  konyhasóval!)  sózzák  a 
táplálékokat, és desztillált vizet isznak. Az ellenkezõjével népet lehet irtani! Verõce, 2009. 06. 
06.

10./  Miért  titkos  a  szavazás:  1.  Hogy  a  gazemberekre  szavazókat  ne  lehessen  kártérítésre 
kötelezni? 2. Hogy számlálás elõtt kicserélhetõk legyenek a szavazólapok?! Verõce, 2009. 06. 
06.

11./ MIÉRT BÛNPÁRTOLJA AZ INTERPOL ÉS A NATO IS A KONYHASÓVAL KEVERT 
IZRAELI  KÁLISÓVAL (A NEMZETKÖZI  KÁLI  INTÉZET ÁLTAL?)  MEGVALÓSÍTOTT 
VILÁG-APARTHEIDET? Azért, hogy mérgezve, kipusztítva a magyar, angol, amerikai stb. nem 
zsidókat, a nemzetközi spekuláns tõke olcsón hozzájusson a kihalt nem zsidók ingatlanaihoz?! 
Verõce, 2009. 06. 07.

12./ Ezúton nyilvánosan is vádolom hazaárulásban bûnsegédkezéssel a mûtrágyákat konyhasóval 
keverten árusítani engedõ hazai kormányfõk és miniszterek mindegyikét. Verõce, 2009. 06. 11.

13./ A múlt heti világpiaci olajár emelkedésére hivatkozva bejelentették az üzemanyagár emelést. 
Csalás, hogy a világpiaci árcsökkenést nem követik ilyen gyorsan! Verõce, 2009. 06. 16.

14./  Liberális=cionterrorista?  Kommunista=cionfasiszta?  Demokrata=cionidióta? 
Zsidó=cionjuh?  Nemzsidó=egyéb  cionbarom?  Cionmeleg=cionbuzi?  Cionáldott=cionterhes  ... 
Verõce, 2009. 06. 16.

15./ A Gazdasági Versenyhivatal szerint a vízmû-ivóvíz tökéletes? Egy l997-es állami 
számvevõszéki vizsgálat szerint rákkeltõ diklóretilén, más ellenõrzõ mérések szerint mérgezõ 
növényvédõszerek és arzén stb. tiltott nagy mennyiségét mérték benne. Sõt, a klórozást túlélõ 
fertõzõ vírusos húggy is lehet benne! Verõce, 2009. 06. 16.

16./ A televíziós Mokka mûsor, terroristának minõsítõ szavazó csoportja durván sérti Budaházy 
György emberi jogait! Verõce, 2009. 06. 19.

17./ Hé, ügyészek! Tartóztassák le magukat terrorizmusért, mert tudatosan mérgeztetik a 
magyarokat a kálisóval kevert konyhasóval mûtrágyáztatással és ételsózással! Verõce, 2009. 06. 
19.

18./ PAPOK NÉPIRTÁSI FELADATA a bibliai program szerinti kenyér és ivóvíz 
különbözõségek fennmaradása, lásd Mózes II. 23., 20-33., hogy ne maradhasson élõ nem zsidó. 
Verõce, 2009. 06. 20.

19./ Életrövidítõ gyilkos fegyver a gyomorfal- és bélfal errodáló, pusztító kálisó tabletta. 10-bõl 
1 okozott bajt a klinikai kipróbálásánál, lásd: www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 06. 20.



20./ A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÕK ÉRDEKKÉPVISELETEI HAZAÁRULÓK, HA 
NEM JELENTIK FEL, HOGY A „40%-OS KÁLISÓ MÛTRÁGYA” 26% KONYHASÓT IS 
TARTALMAZ, LÁSD: WWW.AQUANET.FW.HU (Dr. Torgyán József miniszter úrnak SMS-
ben közvetlenül is megküldve). Verõce, 2009. 06. 20. 

LVII.

1./ Balczó András olimpiai bajnok életútja, melyet Õ a „Küldetés” címû filmben ismertet, ha a 
bemutatása iskoláink tananyagának a részét képezné, jóra nevelné a gyermekeinket. Verõce, 
2009. 06. 22.

LVIII.

1./ Talmudista terrorizmus a konyhasóval kevert kálisóval magyar termõföldet és embereket 
mérgezés, ami ellen a Szent Korona Rádióban Budaházi Györggyel felléptem! Verõce, 2009. 06. 
25.

2./ A hazai rendõrség, ügyészség, bíróság terrorista szervezet, miután bûnsegédkeznek a 
magyarokat kálisóval kevert konyhasóval mérgezõ talmudista rablógyilkosoknak. Verõce, 2009. 
06. 25.

3./ 1997. szept. 10-én hajnalban betörtek hozzám, s agyrázkódásosra rugdostak, vertek a 
endõrök, mielõtt elhurcoltak a konyhasóval kevert kálisóval talajt és ételt, italt is mérgezõ, 
népirtó talmudista terroristákat fedezõ, a belügyminiszter, mezõgazdasági, egészségügyi, 
környezetvédelmi miniszterek által, az ügyészség és polgármesteri hivatalok okirathamisításai 
útján ellenem szervezett koncepciós bírósági per tárgyalására, lásd: www.aquanet.fw.hu. 
Tejfalussy András. Verõce, 2009. 06. 25.

4./ Az új legfelsõbb bírósági elnök fenntartja a köztársasági elnök által a lejáratásomra íratott, ill. 
használt hamis iratokat, pl. Göncz Árpád X-398/1998. levelét? Verõce, 2009. 06. 25.

5./ Tisztelt Hölgy/Úr! Megkapta a 40%-osnak nevezett kálisó-mûtrágya 60% kálisó + 26% 
konyhasó tartalma e-mailon küldött bizonyítékait. Mit szól hozzá? Verõce, 2009. 06. 27. 
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT

6./ Amerikában az indiánokat, Magyarországon a magyarokat, valakik nem kívánatos 
bennszülötteknek minõsítették, majd örökölték és kiárusították ezen népek élõhelyeit. Verõce, 
2009. 06. 27.

7./ Hé, korrupt ügyészek, akik bûnpártolják a nem zsidókat káliumvegyületekkel ivartalanító 
talmudistákat! Már a magyarok elképzelt nyilaitól is hivatalból féltek? Verõce, 2009. 06. 27.

8./ MAGYAROK NYILAI AZ IGAZ SZAVAK („EREJE”), A HAZAÁRULÓKAT LELEPLEZÕ 
IGAZI ADATOK ÉS MÉRÉSI- STB. „KIDERÍTÕ” MÓDSZEREK IS, EZEKTÕL 
RETTEGNEK LEGJOBBAN A HAZAÁRULÓK! Verõce, 2009. 06. 27.

9./ Azért sózatják konyhasóval a magyar termõföldet, hogy Izraelé legyen?



10./ FOKOZNI KELL AZ ANTISZEMÉTIZMUST! A szemét hazug, tolvaj, csaló, rablógyilkos 
mózesista-talmudista náci-disznó, országeltulajdonító zsidó bûnözõk és ezek hazaáruló 
fõhivatalnok stb. bûntársai elleni fellépés nem antiszemitizmus, hanem antinácizmus!
Verõce, 2009. 06. 27. Tejfalussy /Sydo/ András dipl. mérnök békekutató 
ANTISZEMÉTISTA MOZGALOM alapító (www.aquanet.fw.hu) 
11./ Hé, Kormányok! Miért akadályozzák adóztatással, hogy a magyar folyók vizét 
termõföldjeink öntözésére használhassuk? Kinek jobb, ha a folyók vize hasznosulás nélkül 
elfolyik hazánkból? Verõce, 2009. 06. 30.

12./ Csak hazaáruló lehet az olyan köztársasági elnök is, aki tûri a magyar termõterületek és a 
nem zsidók élelmiszerei konyhasóval kevert izraeli kálisóval mérgezését! Verõce, 2009. 07. 03.

13./ Bûnözõ zsidók pártjai gárdáit is fel fogja oszlatni a választási csaló pártok által diktált 
törvényeknek engedelmeskedõ legfõbb ügyészség és legfelsõbb bíróság? Verõce, 2009. 07. 03.

14./ Egyre több, a keresztény családokban félelmet keltõ Buzi Gárda, a hazai nem kóser 
élelmiszerek ivartalanító pszeudohermafroditizmust okozó káliummal mérgezésétõl! Verõce, 
2009. 07. 04.

15./ MI SZÜKSÉGES: 1./Valódi jogállam, 2./Becsületes okos legjobb szakember vezetõk, 
3./Igaz tudományon alapuló oktatás és kutatás-fejlesztés, 4./ Ökoszisztéma egyensúlyt biztosító 
termelés és fogyasztás, 5./Teljeskörû nyílt demokratikus tájékoztatás, 6./Az elvégzett munka 
társadalmi hasznosságával arányos, nemzetközi átlagnak megfelelõ, igazságos munkadíjak és 
egészségbiztonság, 7./Szeretet alapú igaz emberség és barátság. 
(Módszerei: lásd www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2009. 07. 04.

16./ Egyre több, a hazai keresztény családokat rettegésre késztetõ Buzi Gárda, mivel a nem kóser 
élelmiszerek, a korábbi normálishoz (fiziológiáshoz) képest többszörösére növelt káliumtartalma 
pszeudohermafroditizmust, ivartalanodást (vagyis „elbuzisodást”) elõidézõ, méregként hat. 
Verõce, 2009. 07. 05.

17./ A bíróság betilthatja a MAZSIHISZ talmudisták fekete egyenruháit, ugyanis a zsidók nyíltan 
hirdetik (lásd Mózes könyvei és Talmud), hogy kiirtani szándékoznak minden nem zsidót, tehát a 
cigányok mindegyikét is. A palesztinok gyermekeit távolról is lelövöldözõ zsidók 
gátlástalanságát a televízióan látó cigányokból rettegést váltanak ki a zsidó egyenruhások! 
Verõce, 2009. 07. 05.

18./ A hamis polgári bírósági ítéletek elleni fellebbezés és a bûnözõk elleni vádemelés emberi 
jogát a kötelezõ ügyvédet fizetni képtelen többségtõl Sólyomék elzárják. Verõce, 2009. 07. 12.

19./ A parlagfû helyett az ÁNTSZ-t kell kiirtani, mert ez beszéli be a stressz elleni védekezõ 
képességet csökkentõ hiányos NaCl-pótlást és mérgezõen sok kálium evést. Verõce, 2009. 07. 
12. 



20./ Érvénytelen az olyan törvény és/vagy rendelet, amit az országgyûlésbe választási csalás 
útján bekerült bûnözõk hoznak az ellenük fellépett Magyar Gárda ellen. Verõce, 2009. 07. 14.

LIX.

1./ A "T. Mobil cég" legújabb "internet-szolgáltatásával" kapcsolatos 
ellenreklámozásPOLITIKAI CENZÚRA? A T. Mobil nevû szolgáltatóhoz, a 06-303030585 
telefonszámukra SMS-ben ma megküldött reklamáció azzal kapcsolatban, hogy újabban 
elkezdték megszakítgatni a mobil-interneten való e-mail küldéseimet: „Szíveskedjenek 
tájékoztatni, hogy a (részükre leírt pinkódú) mobil internetjük, kiváló térerõsség mellett is, miért 
csak kb. 10 kB/sec sebességû, s újabban miért szakítja meg ismétlõdõen az e-mail 
küldéseimet?!” Verõce, 2009. 07. 23.

2./A Sláger Rádió is szajkózta (pl. ma este, a 7 órás hírei elõtt) azt a hülyeséget, hogy a kiizzadt 
nátriumot pótló konyhasót-evés helyett inkább vízpótlás korlátozás kell! (Lásd: 
www.aquanet.fw.hu). Verõce, 2009. 07. 23.

3./ A legtöbb hazai életrövidítõ betegség elsõdleges oka a nem kóser étkezésûeknél a 
konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyázás és étel-ital ízesítés, nem pedig a „lelki okok”! Verõce, 
2009. 07. 27.

a 4./ A kálisóval (káliumtúladagolással ) sorozatgyilkossága miatt nemrég elítélt ápolónõ máris 
szabadlábra helyezése Bárándi szerint nem kelt félelmet a zsidókban?! Verõce, 2009. 07. 29.

5./ Az Állami Népirtó Talmudista Szervezet kálisóval kevert konyhasóval gyengíti a vírusos 
vezetékes vízzel fertõzött nem kóser étkezésûeket, legyilkolásuk céljából. Verõce, 2009. 08. 01. 

6./ Hé, EURÓPAI UNIÓ! Elsõfokú bírósági hamis döntés elleni fellebbezés csak ügyvéd útján 
nyújtható be, így az ügyvédet fizetni nem képes felperes nem fellebbezhet! Verõce, 2009. 08. 01.

7./ A nem kóser étkezésû lakosság fokozódó egészségromlását tudatosan okozzák, akik a 
desztillált ivóvizet és a konyhasót méregnek hazudják, s kálisóval „sózatnak”. Verõce, 2009. 08. 
11.

8./ A szennyezett ivóvízzel és a konyhasó pótlás csökkentésével való, nem zsidó népeket kiirtás 
valamennyi zsidó és nem zsidó pap által is jól ismert mózesi-talmudi software. Lásd: Mózes II. 
23.-20-33. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba Kamma 93 b. lap. Így tehát a "keresztény" papok 
közül mindazok népirtásban bûnsegédkeznek, akik engedi alkalmazni ezeket! Verõce, 2009. 08. 
11.

9./ Az ÁNTSZ honlapja szerint „azért jobb a desztillált ivóvíz helyett mérgezõ arzéntartalmú 
vízmûvizet inni, mert jobb az íze és nem okoz sóhiányt”. Orvosi tankönyv szerint a napi 15 
liternél több desztillált vizet ivás elkezd veszélyessé válni a konyhasó pótlás hiánya esetén. Lásd: 
www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 08. 11.



10./ Egy Levis Dahl nevû kutató csalására alapozva hazudja azt az ÁNTSZ, hogy a korábbi 
fiziológiás 15-25 gramm/nap dózisú konyhasó pótlás túl sok (www.aquanet.fw.hu) Verõce, 2009. 
08. 11.

11./ Esélye sincs a gyógyulásra annak, aki hisz a sok káliumot és pici konyhasót tartalmazó 
ételben és a vírusos és/vagy kemény csapvízben. Lásd www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 08. 11.
12./ Feljelentem a Nemzeti Nyomozó Hivatalt vezetõ Petõfi Attilát a gyilkoló káliumsók 
árusításában mérési bizonyíték letagadásával segítése vádjával. (1-420415-0215). Verõce, 2009. 
08. 11.

13./ Sürgõs oltási üzlethez, tiltott orvosi kísérletek? A fertõzés megelõzés címén embereken új 
oltóanyagokkal kísérletezés tilos! Emberiség ellenes háborús bûntett! Verõce, 2009. 08. 12.

14./ Kivégeznék Líbiában és Kínában is a tömeggyilkos orvosokat, akik a gyermektápszerekbe 
konyhasó helyett kálisót tetetnek a WHO ezt megengedõ hamis kódexe alapján! Verõce, 2009. 
08. 12.

15./ Barack Obama remélhetõleg kivégezteti az amerikaiak kétharmadát 50 éven belül 
(konyhasóval kevert káliumsókkal?) kiirtani ígérõ Howard Odumot és társait?! Verõce, 2009. 08. 
12.
16./ Az ÁNTSZ által szervezett, kellõen nem ellenõrizhetõ tartalmú influenza elleni 
oltóanyagnak - a több nemzedéken át végzett állatkísérletek helyett - embereken kipróbálása 
durván emberi jog ellenes emberkísérlet. Verõce, 2009. 08. 15.

17./ Naponta tegye közzé az ÁNTSZ azt is, hogy hány újabb egyéb (hagyományos) influenzás 
lett, s hogy közülük is mennyien haltak meg! Az ÁNTSZ miért is eteti a magyarokat a 
fertõzõdésüket elõsegítõ kálisóval? Verõce, 2009. 08. 15.

18./ Nem mindegyik influenza oltóanyag ampullában lesz méreg, ráksejt, vírus stb. vegyi-
biológiai fegyverként, lásd Mózes II. 23. 20-33?! Verõce, 2009. 08. 23.

19./ A zöldséglé-böjtkúra csak akkor lehetne egészségjavító, ha nem juttat be 1 órán belül 0,5 
grammnál, 8 órán belül 1 grammnál, 24 órán belül 2 grammnál több káliumot, lásd: 
www.aquanet.fw.hu. Verõce, 2009. 08. 23.

20./ Korrupcionizmus szennycsatorna-hálózat bõvítést folytatni, további ezermilliárdokat 
ráköltve. Terjeszti a fertõzést, mert a klórozás nem öli meg a vírusokat! Verõce, 2009. 08. 27.

21./ A franciaországi ingatlanok 50%-át nem kötötték rá a szennyvíz hálózatra, öntözési és 
trágyázási célra hasznosítják a szennyvizüket. Nem fizetnek a szennyvízért! Verõce, 2009. 08. 
27.

22./ Szennycsatorna korrupcióhoz is kért és kapott a kormány IMF- és WORLD BANK-i hitelt, 
ugyanis azok is engedik a hitelt erre felhasználni. Ne fizessük vissza! Verõce, 2009. 08. 27.



23./ Attól még bûnözõk a választási csalók, hogy az általuk kiválasztott köztársasági elnök, 
alkotmánybírák, fõbírák, fõrendõrök, fõügyészek nem lépnek fel ellenük! Verõce, 2009. 08. 27.

24./ Hazudnak, akik azt állítják, hogy bebizonyosodott az új oltóanyag mellékhatás nélkülisége 
és védõ hatása. Nem lehet ily rövid ideig végzett kísérlettel igazolni! Verõce, 2009. 08. 27.

25./ IGAZSÁGTÉTEL: A TALMUDI ÉS MÓZESI, ZSIDÓKRA ÉS NEM ZSIDÓKRA 
VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOKAT FELCSERÉLVE, MINDEN VONATKOZÁSBAN 
EGYENJOGÚSÍTHATÓK A ZSIDÓK A NEM ZSIDÓKKAL. Verõce, 2009. 08. 27.
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