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KÉRDEZZE MEG A MAGYAR LAKOSSÁG, DE FÜGGETLEN BÜNTETŐBÍRÓSÁG IS 
AZ ALÁBBIAKBAN DOKUMENTÁLT ZSIDÓ NÉPIRTÁSI BIZONYÍTÉKOKRÓL ÉS 
A  FŐRABBI ÁLTAL ELŐADOTT VÁDAKRÓL ORVOSAIT, GYÓGYSZERÉSZEIT: 

Kód: Ujorvoslashoz-Fizikalitas-090415-FMB 
FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG
Dr. Kozma Tamás bíró
3.P.20.689/2007/30.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Közhasznú munkavégzés eredményeként, a Ptk. 484-487. §. alapján ezúton megküldöm az 
általunk elvégzett alábbi (vérelektrolit-komponens) határértékezési méréstani felülvizsgálat 
bűnügyi dokumentációit nyilvános nemzetközi feljelentõiratként dr. Kovács Tamás legfőbb 
ügyészhez és az Interpolhoz is.

A jelen (kiegészítő) feljelentés tárgya: bizonyítékok megküldése, egy tudatosan szervezett, 
kiterjedt (nyilvánosan, az internet útján egy főrabbi által is ismertetett nemzetközi zsidó 
összeeskűvés keretében),  a nemzsidókat rákban stb.  megbetegítő és/vagy gyógyulni nem 
hagyó orvosok és ezek bűnsegédei és az őket bűnpártolók ellen.

A feljelentés  a  Fejér  Megyei  Bírósági  3.P.20.689/2007/30.  hamis  végzés  ellen  korában 
benyújtott perújítási és felülvizsgálati kérelmeimhez csatlakozik, mint kigészítő feljelentés. 

Fenntartom, hogy az ügyben bármely vonatkozásban eddig eljáró hazai bírák és bíróságok 
is mind elfogultak voltak, amit az bizonyít, hogy teljes mértékben semmibevették a  gyilkos 
hatású kálium-határérték hamisításokra benyújtott mérési és tankönyvi bizonyítékokat is.  

Verõce, 2009. 04. 15. 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő

 TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT

MI(K)TÕL GYÓGYUL MEG VALÓBAN A ZSIDÓ 
RÁKBETEGEK 98%-a
A NEM ZSIDÓKNÁL IS ALKALMAZÁSA CÉLJÁBÓL, KIDERÍTETTÜK a 98%-os sikerrel 
eddig csak a rákbeteg zsidókat gyógyító orvoslás nemzsidók elõl eltitkolt fizikális   technológiáját:  

A RÁKOS SEJTEK KIPUSZTÍTHATÓK A VÉRBE FELESLEGBEN BEJUTTATOTT TISZTA 
DESZTILLÁLT VÍZZEL,  MIVEL AZ FOKOZZA A SEJTEKEN BELÜL LÉVÕ KÁLIUM 
OZMÓTIKUS NYOMÁSÁT. A NAGYMÉRTÉKBEN KÁROSODOTT, BETEG SEJTEKNEK 
GYENGÉBB,  MEGRONGÁLÓDOTT  A  SEJTMEMBRÁNJA,  S  EMIATT  A  NAGYON 
ERÕSEN  OLDÓ  HATÁSÚ  TISZTA  DESZTILLÁLTVÍZ  KIOLDJA  BELÕLÜK  A 
KÁLIUMOT. EZ  KÖNNYEN  MEGY,  MERT  A  SEJTEK  BELSEJÉBEN,  AZ 
INTRACELLULÁRIS TÉRBEN KB.  ÖTVENSZER TÖBB A KÁLIUM,  MINT A SEJTEK 
KÖRÜLI, EXTRACELLULÁRIS TÉRBEN, A VÉRBEN. ILY MÓDON A SEJTEN BELÜLI 
KÁLIUM ELVESZTÉSE MIATT A RÁKOS (VAGY MÁS MIATT ELGYENGÜLT) SEJTEK 
ELPUSZTULNAK, S EZUTÁN A SZOMSZÉDOS EGÉSZSÉGES SEJTEK OSZTÓDÁSNAK 
INDULNAK ÉS EGÉSZSÉGES, ÚJ SEJTEKKEL PÓTOLJÁK AZ ELPUSZTULT RÁKOS, 
VAGY EGYÉB HIBÁS SEJTEKET.



A desztillált  víz  bejuttatásán alapuló  gyógymód,  amelynél  a  konyhasó  fiziológiás  mértékben 
pótlását a desztilláltvíz fogyasztás közötti szünetekben való étkezés során végzik, Dr. O. Z. A. 
Haninsh  (Mazdaznan)  orvosi  desztilláltvíz  kúrájaként  (köz)ismert.  Ennek  kemoterápiaszerû, 
infúziós  alkalmazása  esetén  a  desztilláltvíz  beadagolás  közötti  szünetekben  evett,  vagy 
infúzióval (pl. SALSOLA: 99,1% desztillált víz + 0,9% NaCl) beadott konyhasóval szükséges 
periódikusan, FIZIOLÓGIÁSAN pótolni a konyhasót.

MEGJEGYZÉS: AZ INTERNETEN, NÉMET MEDICINA ÉS ÚJ ORVOSLÁS CÍMEKKEL, 
EGY FÕRABBI  KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL,  EGY NÉMET  ORVOS  ELÕADJA,  HOGY  A 
ZSIDÓ BETEGEK 98%-ÁT TUDJÁK KIGYÓGYÍTANI A RÁKBÓL, MIKÖZBEN A NEM 
ZSIDÓK  MEGHALNAK  A  KEMOTERÁPIÁNAK  ELNEVEZETT  MÓDSZERTÕL,  DE 
CSAK  LÉLEKGYÓGYÁSZATI  MÓDSZERKÉNT  ÍRTÁK  LE  EZT  A  ZSIDÓKAT 
MEGGYÓGYÍTÓ  MÓDSZERT,  TEHÁT  TUDATOSAN,  VAGY  TÉVEDÉSBÕL,  DE 
NYILVÁNVALÓAN NEM MONDANAK IGAZAT,  UGYANIS A RÁKOT CSAK ANNAK 
ALAPVETÕ  OKOZÓI,  A  SZENNYEZETT  IVÓVÍZZEL  ITATÁS  ÉS/VAGY  A 
KONYHASÓHIÁNYOS,  ÉS/VAGY  A  KÁLIUMOT  TÚLADAGOLÓ  (AFIZIOLÓGIÁS), 
TEHÁT  RÁKBETEGSÉGEKET  ELÕIDÉZÕ  ÉTKEZÉSI  MÓDOK  MINDEGYIKÉNEK  A 
MEGSZÜNTETÉSÉVEL = A FIZIOLÓGIÁS TISZTA VÍZ ÉTKEZÉSI HASZNÁLATÁVAL + 
FIZIOLÓGIÁS KONYHASÓ-PÓTLÁSSAL VALÓ FIZIOLÓGIÁS NÁTRIUMPÓTLÁSSAL + 
A  FIZIOLÓGIÁS  KÁLIUMPÓTLÁSSAL,  ILLETÕLEG  EZEK  M  INDEGYIKE 
HELYREÁLLÍTÁSÁVAL ÉS FOLYAMATOSAN FENNTARTÁSÁVAL LEHET ÉS KELL (A 
TESTI HARDWARE SZINTJÉN IS!) KIKÜSZÖBÖLNI!

A  RÁKBETEGSÉGEKBÕL  VALÓ  TÉNYLEGESEN  KIGYÓGYULÁSHOZ  EMELLETT 
ALKALMAZNI  KELL  A  DR.  O.  Z.  A.  HANNISH  ÁLTAL  LEÍRT  ORVOSI 
DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA  ÉTKEZÉSI  ÉS/VAGY  INFÚZIÓS  VÁLTOZATÁT  IS! 
FOKOZOTTAN  KELL  ÜGYELNI  A  KONYHASÓ  VÉRBEN  VALÓ  FIZIOLÓGIÁS 
SZINTJÉT FENNTARTÓ,  PERIÓDIKUS KONYHASÓ PÓTLÁSRA!  A DESZTILLÁLVÍZ-
KÚRA  ALKALMAZÁSA  KÖZBEN  IS  A  MEGENGEDETT  FIZIOLÓGIÁS  HATÁROK 
KÖZÖTT KELL TARTANI A VÉR NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM TARTALMÁT! (ISMERETES, 
HOGY  ÁLTALÁBAN,  FELNÕTTEKNÉL  A  NAPI  15  LITERNÉL  KEVESEBB 
DESZTILLÁLTVÍZ  ÉTKEZÉSI  VAGY INFÚZIÓS  ÚTON  VALÓ  VÉRBE  JUTÁSA MÉG 
NEM OKOZHAT ELEKTROLIT-ZAVART ELÕIDÉZÕ ÚN. VÍZMÉRGEZÉST!) 

Verõce, 2009. 04. 07. ALL RIGHTS RESERVED! (Iratjel: Ujorvoslashoz-Fizikalitas-90410 )

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ kutató, feltaláló (1-420415-0215)
www.aquanet.fw.hu, www.ujvizforras.fw.hu, +36-202181408



Ivóvíz desztillálók honlapja
Desztilláló pjt, ujvizforras@freemail.hu 

 

Vissza a nyitó oldalra / Vissza a témajegyzékre / Vissza az elõzõ oldalra

Desztilláltvíz kúrával 
gyógyítási lehetõségek 

 

MIÉRT ERÕS GYÓGYHATÁSÚ A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZ? 
 

A TUDOMÁNYOS KUTATÁS NEMRÉG KIDERÍTETTE, HOGY MELYEK AZ ÉLETTANI OKAI A 
DESZTILLÁLTVÍZ- KÚRA ÁLTALÁNOSAN GYÓGYHÓ HATÁSÁNAK:

1./ AZ ERÕSEN HIBÁS, BETEG (RÁKOS, FERTÕZÖTT, MÉRGEZETT STB.) SEJTEKNEK ELGYENGÜL 
A FALA, A SEJTMEMRÁNJA IS. 

2./ AZ ELGYENGÜLT SEJTMEMBRÁN KEVÉSBÉ TUDJA FENNTARTANI AZT, HOGY A SEJTEN BELÜL 
KÖZEL ÖTVENSZER TÖBB A KÁLIUM, MINT A SEJT KÖRÜL LÉVÕ FOLYADÉKOKBAN. 

3./ EZEK KÖVETKEZTÉBEN, AZ ELGYENGÜLD SEJTMEMBRÁNON KERESZTÜL, A NAGYFOKÚ 
OLDÓ HATÁSSAL RENDELKEZÕ DESZTILLÁLT VÍZ, AT OZMÓZIS FOKOZÁSÁVAL MINTEGY 

"KIHÚZZA" A KÁLIUMOT A BETEG SEJTEKBÕL.

4./ A BETEG SEJTEK A KÁLIUM ELVESZTÉSE KÖVETKEZTÉBEN ELPUSZTULNAK, MAJD 
KIÜRÜLNEK A SZERVEZETBÕL. 

5./ A DESZTILLÁLT VÍZ ELÕSEGÍTI AZ WELPUSZTULT HIBÁS SEJTEK MARADVÁNYAINAK A 
SZERVEZETBÕL ELTÁVOLÍTÁSÁT, MIVEL ELÕSEGÍTI, GYORSÍTJA A MÉREGTELENEDÉST ( PL. 

FOKOZZA A VESEMÛKÖDÉST).

6./ MIUTÁN A SZERVEZET MEGSZABADULT AT ELHALT BETEG SEJTEKTÕL, AZ EGÉSZSÉGES 
SEJTEK ELKEZDENEK OSZTÓDNI, HOGY EZÚTON PÓTOLJÁK A HIÁNYZÓ SEJTEKET.

7./ A GYÓGYULÁS TOVÁBI ALAPVETÕ FELTÉTELE A FIZIOLÓGIÁS KONYHASÓ PÓTLÁS. A 
FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁS MEGFELEL A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS OLDALBAN ALKALMAZOTT 

DESZTILLÁLTVÍZ, KONYHASÓ ÉS KÁLIUM ARÁNYOKNAK, EZEKET 

ÉTKEZÉSSEL IS LEHET BIZTOSÍTANI:
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DESZTILLÁLTVÍZ KÚRA Dr. O. Z. A. HANISHTÓL
Dr. O.Z.A. Hanish orvosi tanácsai /fordítás németbõl/

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

1. A felébredésnél reggel megisszuk az elsõ 2 pohár vizet, melyek már az ágyhoz vannak készítve. 
2. A reggeli elõtt (ha egyáltalán reggelizünk) vesszük a 2. adag 2 pohár vizet. 
3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön.
4. Evés 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 késõbb a 6. adag 2 pohár víz. 
7. Vacsora elõtt (20 óra körül) veheti a 8.-at. 
8. Kevéssel lefekvés elõtt a 9. adagot s ezután úgy alszik, mint egy üdvözült. 
Most jön a kérdés, mit lehet a kúra mellett még enni-inni.

Azt, amit akar és amennyit akar. Elvileg a Mazdaznanban semmi sincs tiltva, fõleg a kúra alatt. Ha 
nincs szüksége böjtre, nem kell semmit megvonnia magától ehet és ihat, de a kúra szabályait 
pontosan be kell tartani: minden 2 órában étkezés e l õ t t meginni a 2 pohár desztillált vizet. Mégis, 
súlyos betegeknek megfelelõ étrendet kell betartani a kúránál. Hamarosan megállapíthatja, hogy már 
a reggelinél szerényebb lesz, miután megitta a 2x2 pohár vizet. 3 nap után már nem vágyakozik sem 
erre, sem arra többé, ellenkezõleg olyan dolgokra vágyik, amire azelõtt sosem gondolt és azokat 
fogyasztja. Kevés idõ múlva búzadara, zabpehely és hasonló gabonanemûkre jön vágya. Ha meg 
akarunk szabadulni
bajainktól, úgy 1 kanál agar-agart veszünk reggelire. 

Ha gyorsítani akarjuk erõsödésünket, úgy este 1 kanál carageenzuzmó teát veszünk, szétmorzsoljuk 
egy csészébe (elõzõleg többször átmosni ) s forró vízzel leöntve megisszuk a folyadékot az alján 
maradt sûrûjével együtt. Napról napra kevesebbet eszünk, nemsokára csak a felét, majd az 1/3 
részét annak, amit azelott fogyasztottunk. Néhány hét múlva már a szükségleteink szerint választjuk 
táplálékunkat, úgyhogy egy új testet építhessünk. 5-7 hét múlva másként kezdünk élni. Már érezzük 
a tisztulási folyamatot, a vérkeringés megújulását, felfrissülését. A súlyából semmit sem veszít a kúra 
alatt, sõt gyarapszik, mert mennél tisztább a vér és a testsejtek, úgy súlyosabbak lesznek. Ha 
túlságosan emelkedne a súlya, úgy leegyszerûsíti étrendjét, elhagyja az olajat és vajat. E kúrában a 
legcsodálatosabb, hogy nem okoz semmi gondot, minden probléma magától megoldódik, ha szigorúan 
betartjuk a kúra elõírásait. Világosabb gondolataink jönnek és szívesebben végezzük a légzõ 
gyakorlatainkat. Fejlõdünk, a saját gondolataink lépnek elõtérbe, nem kérdezõsködünk többé, 
gondolkodó lénnyé válunk. Sok minden feleslegessé válik, amivel azelõtt foglalkoztunk. A kúra 
egyszerû, s az érdekes benne, hogy minden megerõltetés nélkül nagy



eredményt lehet elérni vele. Akár gyomorbajban szenved, vagy a máj nem funkcionál rendesen, v. a 
vesék vannak megtámadva, v. emésztõcsatorna eldugult, v. nemi bajok okozzák a rosszullétet, mert a 
tüdõk és idegek nem végzik jól a feladatukat, még a szív sem, s végül fekélyek jönnek, melyek rákká 
fejlõdhetnek. Minden bajnak el kell múlnia s ehhez a desztilláltvíz kúra elég, nem kell semmit 
hozzátenni. Idegbajnál ajánlatos 21 napig a kúra idején csak pattogatott kukoricán élni, a gyümölcsöt 
elhagyva, míg a test újra normálisan mûködik. Ha görcsök, merevedések vannak, v. az inak 
megrövidülnek, csak a panopraktika nyújthat segítséget és meg kell veregetni, vagy mással 
ütögettetni az összezsugorodott testrészeket. A tuberkolózis is eltûnik, ha kecsketejet adunk a 
betegnek, okra-hüvelyt (2 kanál) és pignons teát (1 kanál). A legsúlyosabb cukorbaj 6 hónap alatt 
elmúlik, melyet a közönséges orvosi elõírások-rendelések nem képesek elérni. A vízi betegség, 
köszvény, reuma, bélbajok és skrofulózis (vérbajok) 21 nap alatt javulnak. Ekkor 3 heti szünet 
következik s újabb 3 hétig kell kúrázni 3x ismételve. Ha szükséges,folytatni kell, így 9 hónapig, 
mialatt teljesen kigyógyul mindenbõl.

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

Túlzásba ne vigyük a vízkúrát sem, mert akkor reomára hajlamosít. Ha kimondott ellenszenv van a 
vízivásra, akkor szüneteltetni kell, vagy jobban diétázni, avagy rövid böjtöket (1-2 hetenként 1 
napot), bélfürdõket végezni. Ugyanakkor a soványak hízni kezdenek, míg a kövérek fogyni kezdenek. 
Hirtelen, heves eseteknél elég a 3 heti kúra, másoknál 5 hétig tarthat. Aki 12 hétig bírja megszakítás 
nélkül, a test minden baja lassan elmúlik, a táplálkozás mértékletes, pontos lesz. A kúra befejeztével 
oly szokássá válik a víz-ivás, hogy szívesen folytatja s az esti étkezés elõtt megissza a 2 pohár vizet. 
Így nem betegedhetünk meg többé. Miután testünk 87 %-a vízbõl áll és a víz, amelyet naponta 
pontosan 2 pohárral desztillálva veszünk, kiviszi a sókat és savakat természetes utakon s nem engedi 
többé a vért ezekkel terhelni. Ez a kúra 3 különleges eredményt biztosit:

1. Kimossa a vért úgy, hogy kiûz belõle minden idegen
anyagot.

2. Ezáltal minden szerv és az egész szervezet is normálisan mûködik 

3. Ez egy fiatalító fürdõ, egy olyan fiatalodás, amilyet a fiataloknál sem találunk, mert a 
mirigyfunkciókat normalizálja, s így az agyra hatva felélénkül az ember tõle.

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

Az esõvíz is frakcionált desztillált víz! 



MÁS EGYÉB ÕSI TANOK (PL. A TALMUD) SZERINT IS A LEGEGÉSZSÉGESEBB IVÓVÍZ A 
TISZTA ESÕVÍZ:

 -lent meg otthagyja.

A TISZTA ESÕVIZET (TISZTA KONYHASÓVAL SÓZOTT KENYÉR MELLETT FOGYASZTVA) 
ÁLTALÁNOSAN GYÓGYÍTÓ HATÁSÚNAK, A LEGTÖBB BETEGSÉGNEK A LEKÜZDÉSÉRE 

ALKALMASNAK TARTJÁK:

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
ÉTKEZNI TUDÓK ESETÉBEN NEM KELL, SÕT ÉLETVESZÉLYES IS LEHET KÁLIUMOT PÓTOLNI A 

VÍZBE VAGY AZ ÉTELEKBE JUTTATOTT KÁLISÓVAL! A KÁLIUM TÚLADAGOLÁSA SZÍVMEGÁLLÁST 
OKOZHAT, A TÖMEGYILKOSSÁG MIATT FELELÕSSÉGRE VONT ÁPOLÓK IS ANTIFIZIOLÓGIÁS 

SÓPÓTLÁSSAL, A KÁLISÓVAL VALÓ KÁLIUM TÚLADAGOLÁSSAL GYILKOLTAK!!

A jobb gimnáziumi kémia tankönyv szerint is a leglágyabb desztillált víz a 
legegészségesebb ivóvíz és emellett nagyon fontos a fiziológiás sózás is! 

,Kattintson a konkrét g  yógyulási beszámolókra  !

FRAKCIONÁLT 
DESZTILLÁLT IVÓVIZET

KÉSZÍTHET OTTHON
10 Ft/L-NÁL KISEBB

KÖLTSÉGGEL,
A WHO IS AJÁNLJA 
MINT TÖKÉLETES 

IVÓVIZET!
DESZTILLÁLÓ PJT

36-1/250-6064
36-27/380-665

/deszt-infoka/
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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)



Kód: Ujorvoslas-Forabbival-090209

TOTEM TALMUD 

MEGLEP  (?)  HÍR  AZ  INTERNETR L:  “Világszenzáció!  Az  els  rabbi,  aki  elismerte  aŐ Ő ő  
nemzsidók  elleni  tudatos,  világméret  tömeggyilkosságot.  A  f rabbi  meger síti:  ez  célirányos,ű ő ő  
megtervezett, világméret  népirtás!” MENNYI BEL LE AZ IGAZSÁG?ű Ő



















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
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- - - - - - - - - -  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

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 
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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?



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 .....



Kód: VargaP-jegyzetbol-090321
(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: 

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


