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(SurjanNepirtasi100504.doc) 

18./ A Petíció a mindenkori földmûvelésügyi miniszterhez beadvány bizonyítékokat tartalmazó 
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(EmailKonyv50-BosztorpusztaiEloadas100815.doc)

20./ SZEX ÉS UZSORACIVILIZÁCIÓ (drabik21). Orvosokkal végeztetett, tervszerû néplétszám 
csökkentési bázis software leírás, Drábik János jogász, közgazdász "Uzsoracivilizáció" c. 
könyvébõl. 

*Az 1./ Aktuális Kárelhárító Feljegyzés t Hivatali Címzettjeit kérjük a fenti iratok szíves együtt 
tartására, de egyenként is nyilvántartásban vételére! (E feljegyzések aktualizált iratjelûek.) 

Verõce, 201. 09. 06.  

                         Tisztelettel:  

(Sydo) Tejfalussy András (Béla Ferenc) (1-420415-0215) dipl. mérnök 
TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT méréstani szakértõ, 

 2621 Verõce, Lugosi u. 71. (+36-20-2181408)
www.aquanet.fw.hu

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


1./



2./



3./



4./ 

FELJEGYZÉS, Több lépcsõs, 
részletes bizonyítás, az ügyben az 

MTA és egyéb hivatalok által 
felvonultatott ellenérvekkel szemben. 

(I-1077_KCl+NaCl)

14/1. - 14/14. oldal.



14/1. oldal, Kód: I-1077_KCl+NaCl 

FELJEGYZÉS (megbízás nélküli kárelhárítás, Ptk. 484-487.§.)

1.  A kálium-kloriddal  és  kálium-nitráttal  mûtrágyázás  aszálykárt  növelõ 
hatásait  dokumentáló  mérési  jegyzõkönyvünk  alapján  (1)  is  felmerül  a 
kérdés,  hogy a  Magyar  Tudományos Akadémia és  az  agráregyetemeink 
tudományos kutatói miért nem léptek fel a káliumsókkal kevert konyhasó 
talajmûtrágyaként  mérgezõ  alkalmazása  ellen.  Azért,  mert  az  50.  éve 
folytatott  talajfeltöltési  (tartam)kísérleteik  a  közismerten  talajszikesítõ 
(NaCl)  konyhasó  „mûtrágyahatását”  is  termésjavítónak  mutatja?  Nem 
látják a mûtrágyahatásokat a saját  a random (elvakosító) kísérleteikbõl? 
Miért nem alkalmazták a gyors és pontos GTS-ANTIRAMDOM mérést? 
Nem látják, nem tudják, hogy a konyhasóval (NaCl-dal) mûtrágyázással 
talajszikesítés növeli a növénytermesztés önköltségét, rontja a termények 
minõségét, s hogy emiatt kevesebbet teremnek és eladhatatlanok lesznek a 
szikes talajon tengõdõ gabonák, zöldségek, gyümölcsök? Mi az oka, ha 
nem  mutatták  ki  a  mûtrágyázási  tartamkísérleteik,  hogy  a  növények 
számára  a  talaj  természetes  vízoldott  káliumtartalma  (90  mg/kg)  az 
optimális,  s  mérgezi  õket,  ha  a  természetes  többszörösére  növelik  a 
talajban  a  vízoldható  káliumtartalmat  a  káliumsók  mûtrágyaként 
használatával?  Lehet,  hogy  észrevették,  tudták  ezeket,  s  tudatosan 
lerontották  a  hazai  talajokat  a  szikesítõ  konyhasóval,  s  a  mérgezõ 
káliumsókkal mûtrágyázással? A minden étkezési sóra vonatkozó MSz-01-
10007. szabvány miért, hogy fel sem sorolja a kálisót? Kiknek gyarapítják 
a  hasznát  a  szikesítéssel  talajtermékenység  csökkentéssel  és  önköltség 
növeléssel? Kiknek állhat érdekében fedezni õket? Kiknek kell viselniük a 
konyhasóval  talajszikesítés,  káliumsókkal  növénymérgezés  és  ezúton 
fogyasztómérgezés környezeti, gazdasági és egészségi kárait? Azt hiszik, 
hogy nincs olyan hatalom, ami felelõsségre vonhatja õket? 

2.  Ezekre  a  konkrét  kérdésekre  a  hazai  állami  szervek  teljesen 
elkorrumpálódott  illetékesei  vagy  egyáltalában  nem  válaszolnak,  vagy 
megsértõdnek s arra hivatkozva semmibeveszik a mérési bizonyítékokat és 
egyéb tényeket,  vagy ha a  feltett  kérdésekbõl egyre vagy többre mégis 
válaszolnak,  a  közvélemény  megtévesztésére  kieszelt  hamis  érveket 
hangoztatnak hivatalos álláspontként, pl. a következõket: 
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Statisztikailag megbízható, sok éves (random) mûtrágyázási kísérleteik és 
akkreditált laboratóriumokban végzett talajvizsgálataik bizonyítják, hogy a 
kálium a kálisóval mûtrágyázás mellõzése esetén kifogyna a talajokból. A 
talajfeltöltési  tartamkísérleteikhez  50  évnél  is  sokkal  hosszabb  idõ 
szükséges. A talajszikesedés hosszabb, de természetes folyamat, ami ellen 
léteznek bevált talajjavítási módok, amelyeket alkalmazni is kell, ha ezt az 
akkreditált  talajlaboratóriumi  talajvizsgálatok  alapján  a  szakemberek 
szükségesnek ítélik, s ezen talajjavítási célra a gazdálkodók jelentõs hazai 
és  külföldi  pénzösszegekre  is  sikerrel  pályázhatnak.  Vannak  a  talajból 
konyhasót  is  felvevõ  növények.  Ha  egyértelmûen  bizonyítható  káros 
hatását mérték volna a konyhasóval is mûtrágyázásnak, nyilván betiltották 
volna.  Azonban  az  akadémiai  és  egyetemi  kutatók  a  kálisóval  kevert 
konyhasó több ezer kg/ha-os dózisaival 50 éve folytatott világszínvonalú 
randomizált  parcellás  talajfeltöltési  tartamkísérletei  se  mutatták  ki  a 
konyhasóval  kevert  kálisó  semmilyen  szignifikánsan  terméscsökkentõ 
vagy minõségrontó hatását. Az MTA nem ismeri a GTS-ANTIRANDOM 
software szerinti mérést. 

Számos élelmiszer  növényben az  ember számára optimálisnál  kevesebb 
nátrium van. A növényevõ állatok és az emberek szervezete is sokkal több 
nátrium pótlását igényli, mint amennyi a növényekben van. A konyhasóval 
mûtrágyázás  tehát  hasznosan  növeli  a  növényi  élelmiszerek 
nátriumtartalmát.  Azért  sem  lehet  ártalmas  a  növényi  élelmiszerek 
kálisóval  mûtrágyázás  következtében  megnõtt  káliumtartalma,  mert  ha 
valóban ártalmas  lenne,  akkor  sem az  USA,  sem a  hazai  egészségügyi 
hatóság (ÁNTSZ) nem növelték volna a felnõtt ember természetes napi 
káliumvesztése pótlására elegendõ 0,5 gramm tízszeresére a káliumpótlási 
dózis  elõírást,  hivatalos  ajánlást,  4,7  gramm/napra  (Kálium  RDA=4,7 
gramm/nap). Tehát megalapozott, hogy a szabvány nem említi a kálisót.
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Köztudott, hogy a különféle élelmiszernövények piaci versenyképességét 
nem egyedül csak a termelési  önköltség határozza meg. A világ nálunk 
gazdaságilag  sokkal  fejlettebb  számos  további  országában  is  régóta 
mûtrágyáztatnak  konyhasóval  kevert  kálisóval  és  semmilyen  probléma 
nem  merült  még  fel  emiatt.  Sokan  éhenhalnának,  ha  a  mûtrágyázás 
abbahagyása miatt lecsökkenne a világ országai élelmiszer produktuma.

Akkreditált talajlaborok különbözõ méréseivel folyamatosan ellenõrzik a 
hazai  talajok optimális konyhasó- és káliumtartalmát,  de egyik mérésük 
sem jelezte azt, hogy  a konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyázás káros.

A tudományos  világ  által  nemzetközileg  elfogadott  „minimumtörvény” 
szerint is, a növényprodukciót a talajból hiányzó tápelemek korlátozzák, 
nem pedig azok bõsége, ezért sincs értelme a tápelemekkel talajfeltöltés 
esetleg káros hatásáról bármilyen vitát nyitni. 

Ha a  fentiekkel  kapcsolatban valamelyik jelenleg általánosan elfogadott 
tudományos  álláspontról  esetleg  kiderül,  hogy  nem megalapozott,  ezért 
büntetõjogi szempontból semmiképpen nem vonhatók felelõsségre a hibás 
álláspontot kialakító, átvevõ, vagy elfogadó személyek, mivel a Magyar 
Köztársaság  Alkotmánya,  mint  alaptörvény  szerint,  a  tudományos  viták 
esetén csak tudományos fórum jogosult  bíráskodni.  Tehát  az  egymástól 
eltérõ tudományos álláspontok helyessége és/vagy tévessége kérdéseiben 
semmiképpen nem ítélkezhet egy nem tudományos fórum, pl. a bíróság. 
FREE CHOICE elv: Egy modern piacgazdaság minden résztvevõje, saját 
kockázatára és felelõsségére,  szabadon választhat  a  különbözõ elveknek 
megfelelõ bio- vagy vegyszerezõ stb. mezõgazdasági technológiák közül. 
Ennek alapján nem csak többlet haszonra van joga, hanem természetesen a 
saját, esetlegesen hibás döntései miatti kárfelelõsséget is viselnie kell. 

Már a Környezetvédelmi és  Területfejlesztési  Minisztérium is  világosan 
állástfoglalt abban a tekintetben, hogy soha, a legkisebb problémát nem 
okozta  a  (konyhasóval  kevert)  kálisóval  mûtrágyázás,  lásd  a  Dr.  Kádár 
Imre által írt, A kálium ellátás helyzete hazánkban címû KTM kiadványt.
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3. Az általam vezetett AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 
gmk,  a  GTS-Antirandom  bázis  software-imen  alapuló  új  tudományos 
méréstani  nemzetközi  szabadalmaim alapját  is  képezõ  „Multifaktoriális 
Provokáció  Analízis  Bázis  Software”,  az  MPABS alapján  több  helyen, 
több fajta növénnyel, többféle idõjárási körülménynél, tolerancia-reakció 
ellenõrzési  méréseket  végzett.  A randomizált  kísérletek zavarosságait  és 
asszimetrizáltságát  és  kevés  tényezõsségét  elvetõ  GTS-ANTIRANDOM 
méréseinkbõl  mindig  egyértelmûen jól  látható,  hogy a  káliumos sókkal 
mûtrágyázás  szignifikánsan  csökkenti  a  növények  stressz-toleranciáját 
minden környezeti hatásra, például az aszályos körülményekre, vagyis a 
túlmelegedésre és a vízhiányra, de a más fajta mûtrágyák dózisaira is.

Egy  hazai  akadémikus  talajtani  professzor,  Stefanovits  Pál  szerint:  „a 
nátrium az ördög a talajban”. Lásd Chikán Ágnes: „A talajon nem csak 
állsz,  hanem  élsz  is,  Hatvan  éves  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 
Agrokémiai és Talajtani Kutatóintézete”, Budapest 2009. szeptember 9. De 
pl. a Biblia (Mózes V. 29., 23.) alapján sem újdonság, hogy ahol besózzák 
a talajt, a termõföldet (a konyhasóval kevert kálisóval, ami a tengervízbõl 
származik), mindig kipusztulnak a növények. Tehát a konyhasóval kevert 
kálisóval  mûtrágyáztató  tudományos kutatók és  õket  irányító,  felügyelõ 
akadémiai és egyetemi vezetõk és kormány(ok) egy tudatos, ördögi tervet 
valósítanak meg Magyarország lakossága kárára. Azt, hogy a talajokat és 
növényeket mérgezõ túlmûtrágyázás tudatos, pl. az MTA Agrokémiai és 
Talajtani  Kutatóintézetébõl  kiszármazott  egyik  konferencia-elõadás  is 
konkrétan  bizonyítja,  amiben  az  szerepel,  hogy  10%  nátrium  van  a 
hamisan, többnyire csak 40%-os kálisónak nevezett mûtrágyákban, vagyis 
hogy nagyon is jól látják, hogy ettõl növekszik a  szikesítõ „összes só” az 
ellenõrzött (és nem ellenõrzött) talajrétegekben. 
Ezen elõadásuk szövegét  lásd az  MTA-TAKI-s  Dr.  Németh Tamás tud. 
munkatárs -  Dr. Kádár Imre tud. fõmunkatárs: A szulfát és az „összes só” 
felhalmozódása  a  talajprofilban  tartós  mûtrágyázás  hatására.  A 
MEZÕGAZDASÁG KEMIZÁLÁSA, Elõadások, poszterek, Mûtrágyázás, 
korrózió, növényvédelem cím alatt. (Keszthely, 1987., 95. oldal. Kiadta: 
Nehézvegyipari  Kutató  Intézet,  Veszprém,  Felelõs  szerkesztõ:  Blaske 
Zoltánné).
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Dr.  Németh  Tamás  személye  azonos  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 
jelenlegi fõtitkárával,  akinek a védelmére az MTA elnöke rágalmazó és 
fenyegetõ levelet írt nekünk, a konyhasóval mûtrágyázás betiltást kérõ, a 
mindenkori mezõgazdasági miniszterhez címzett nyilvános Petíciónk (4) 
magasabb szintrõl való megtorlásaként. 

Dr.  Kádár  Imre  károkozási  tudatosságát  a  „Mezõgazdaság,  Túltáplált 
talajok,  Kinek  áll  érdekében,  sokmilliárdos  pazarlás”  címû cikke  is  jól 
dokumentálja  (2).  Lásd  Magyarország  lap  XXVI.  évfolyam  5.  (1306) 
szám, 1989. február 3., 21. oldal.

További  tudatos  hivatali  károkozás,  hogy  a  mindenkori  egészségügyi 
miniszterhez benyújtott Peticiónkra (5) az elõzõ egészségügyi miniszter, az 
általa  aláírt  válaszban  a  tudományos  tanácsadóira  is  hivatkozással  azt 
hazudja, hogy az étkezéssel kielégített ténylegesen csak 0,5 grammos napi 
káliumpótlási szükségletet helyett 4,7 gramm/nap kálium pótlásra (Kálium 
RDA =  4,7  gramm/nap)  van  szükség.  Tehát  „eltolták”  a  halott  ember 
vérszéruma  szerinti  1  :  1  nátrium  :  kálium  arány  felé  az  élõ  ember 
vérszéruma fiziológiás fiziológiás (élettani szempontból optimális) 30 : 1 
nátrium :  kálium arányát.  Ezzel  biztosan  tudatosan  rontják  az  emberek 
egészségét,  miután ismerik azt a publikációt,  amely az emiatt  1950-ben 
Nobel-díjat  is  kapott  3  mellékvesekéreg  kutató  (Kendall,  Reichstein  és 
Hench)  állatkísérleti  és  emberkísérleti  mérési  eredményei  alapján 
részletesen  elõre  jelezte  az  ételek  nátrium és  kálium tartalmának  ilyen 
megváltoztatása,  a  konyhasópótlás  csökkentés  és/vagy  a  káliumbevitel 
növelés  hatását,  vagyis  a  természetes  fiziológiás  optimumtól  eltérített 
vérszérum következtében  kialakuló  mindazon  életrövidítõ  betegségeket, 
amelyek azóta, vagyis a konyhasóval kevert kálisó mûtrágyázásra, majd 
ételízesítésre is használni ajánlása, engedése kezdése óta a korábbiakhoz 
képest nagyságrendileg gyakoribbak lettek hazánkban, s pl. az USA-ban. 

Valójában  a  konyhasóval  kevert  kálium  sókkal  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmánya  (70/D-E)  értelmében  is  tilos  rongálni  az  állampolgárok 
egészségét, szociális biztonságát és megélhetését, a vérszérum nátrium és 
kálium szintjét, a termõterületek természetes termõképességét stb.
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4. A konyhasó, kálisó stb. anyagok hagyományostól eltérõ mennyiségei és 
kombinálásai  kedvezõtlen  élettani  hatását  egyértelmûen  és  gyorsan  ki 
lehetett  mutatni az eddigi  leleplezéseket  lehetõvé tevõ bázis-softwareim 
szerinti új tudományos GTS-ANTIRANDOM méréstechnikával, amelyek 
a nemzetközi szabadalmaim alapján a www.aquanet.fw.hu honlapunkon is 
tanulmányozhatók,  az  eddigi  referencia  alkalmazási  eredményeinkkel 
együtt. 

Országunk  finanszírozási  gondjait  is  figyelembe  véve,  a  gazdaság és  a 
népegészség helyreállításához  EU pályázati  támogatást  kellene  kapni,  a 
software-használat lízingelési stb. kizárólagos szerzõi jogaim erre a célra 
pályázói apport növeléshez felhasználásával. (Ha az MTA vezetõsége és a 
miniszterek  Magyarország  külföldi  kézre  átjátszása  helyett  magyarnak 
megtartását  akarnák,  nem  rágalmaznának  az  igazság  és  a  megoldások 
kiderítése miatt, hanem sürgõsen bocsánatot kérnének tõlem és honvédõ 
munkatársaimtól is, s támogatnának minket!) 

Mindezeket is figyelembevéve, az a véleményem, hogy büntetõbíróság és 
katonai bíróság elé is kell állítani mindazokat a tudományos csalókat és 
õket pénzelõket, s a csalásaikat bármi módon fedezõket is, akik miatt  (a 
kivégzõméreg, idegméreg!) kálisóval stb. mérgezõvé tett élelmiszerekkel 
az állampolgárok egy részét tervszerûen „életrövidítik” és  ivartalanítják, 
nem csak hazánkban, más országokban is, pl. az USA-ban, miközben ezt a 
tudományos  csalásokra  alapozott  étkezési  úton  népirtást  „egészségügyi 
reformnak” tüntetik fel, kormányszintrõl pénzelik, valamint jogi csalások 
is akadályozzák az elkövetõk elleni bírósági, felelõsségrevonási eljárást.

5.  Bizonyíthatóan megalapozatlanok és/vagy tudatosan hamisak a talajt, 
ételt, italt  kálisóval kevert konyhasóval mérgezõk 2. pont szerinti érvei:

Nem megbízható statisztikailag a zavaros (random) elrendezésû sok éves 
mûtrágyázási kísérlet. A szomszéd mérõparcellákat nagymértékben eltérõ 
dózisokkal kezelik, s a talajvízzel átmozogó mûtrágyák a nagyobb dózissal 
kezelt  parcellákból  átszivárognak  a  sokkal  kisebb  dózisokkal  kezelt 
szomszéd parcellákba, ami egyre fokozódó mérési zavart okoz.
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A kálisóval  összekevert,  közismerten  talajmérgezõ  hatású  konyhasót  is 
termésnövelõ, termésminõség javító, aszálycsökkentõnek értékelték. 

Megfigyelhetõ,  hogy minél  hosszabb ideig folytatják a  zavaros  random 
kísérleteket, az eredményeik statisztikai összegezése annál inkább elfedi az 
idõjárási  és  mûtrágyázási  hatások tényleges összefüggéseit.  Ez  az  ilyen 
kísérletek  valódi  célja,  valamint  az,  hogy  mialatt  a  „tartamkísérlet 
végeredményére” várnak, mérgezhessék az egész országot? 

Egyébként is, minden randomizálásos mérés, hibás, ugyanis a variálással 
nem vizsgált anyaghatásokat összetéveszti a vizsgáltakkal, például a kálisó 
hatását  a  kálisóval  összekevert  konyhasó  hatásától  nem  tudja 
különválasztani stb.

Az  akkreditált  talajlaborok  csak  a  talajok  felsõ  20-60  cm-es  rétegébõl, 
többnyire csak a felsõ 20 cm-es rétegbõl vett talajmintákat méricskélik. A 
méréseik  alkalmatlanok  a  sokkal  nagyobb  mélységû  gyökérzónának  a 
vizsgálatára, az ott a növények számára felvehetõ állapotban lévõ kálium 
mennyiségének megállapítására. Hamis a kálium optimum elõírás, mivel a 
talajvizsgálatok  önmaguk  elvileg  sem  alkalmasak  a  talajok  növények 
részére  optimális  (vízoldott)  káliumtartalma  behatárolására.  Csak  az  én 
optimalizálási  szabadalmaim alapját  képezõ software szerinti  tolerencia- 
optimalizáló  ANTIRANDOM INTERFERENCIA MONITOROK (AIM) 
alkalmazása esetén áll fenn a lehetõség arra, hogy a növényzet számára a 
legegészségesebb,  leggazdaságosabb,  legkörnyezetkímélõbb  =  optimális 
tápanyagellátást biztosíthassuk. Ehhez az egész gyökérzónát mintázni és 
mérni kell, tehát az egyes talajrétegek vízben oldott kálium mennyiségeit 
is.  Rétegvíz-átlagminta gyûjtésére a Dr.  Pálmüller  József környezetvédõ 
hadmérnök által feltalált talajvízgyûjtõ, emeletes szonda legmegfelelõbb.
Jelenleg környezetvédelmi kontroll nélkül sokszorosan túlmûtrágyáznak. 

Nyilvánvalóan csak ott lehet optimális a növénykörnyezet (a talajrétegek 
vízoldott  káliumtartalma is!),  ahol  a  növények kellõen jól  teremnek,  az 
õket  befolyásoló  környezeti  hatások  (hõ,  víz  stb.)  ingadozásra  lehetõ 
legtoleránsabbak. A termesztésük is ilyenkor a lehetõ leggazdaságosabb!
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A szárazföldi növények által talajból felvett kálium különösen akkor sok, 
ha a talaj vízoldott káliumtartalmát nem csak a talaj biztosítja, hanem a 
talaj által biztosított vízoldható kálium mennyiséget a talajba mûtrágyaként 
bejuttatott  káliumsókkal  többszörösre  növelik.  Ilyenkor  a  növények 
káliumtartalma  sokkal  nagyobb  lesz,  ami  nem csak  a  növények,  de  az 
elfogyasztóik,  az  állatok  és/vagy  emberek  egészségét  is  súlyosan 
veszélyezteti.  A  szárazföldi  növények  nátrium  tartalma  akkor  is 
elhanyagolható az ember fiziológiás  nátrium szükséglethez képest,  ha a 
konyhasóval „mûtrágyázással” a normálisnak a többszörösére növelnék. 

A hazai termõtalajok káliumtartalma általában 1-6%, Tehát a több méteres 
gyökérzóna káliumkészlete annyira hatalmas, hogy felesleges aggódni a 
hazai talajok káliumkészlete fogyatkozása miatt. A Szlovák Tudományos 
Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézete mérései szerint 
(Új Szó 17. 1988. IX. 16. Túl sok a kálium), túl sok lett a (vízoldható) 
kálium a talajokban, a természetes 90 mg/kg-ról 200 mg/kg-ra nõtt, s nem 
csak a növények termésmennyiségét és minõségét rontja,  de az azokkal 
táplálkozók  egészségét  is  veszedelmesen  károsítja,  s  a  káliumsókkal 
mûtrágyázás  elõtti  (90 mg/g-os)  szintre  kell  sürgõsen visszacsökkenteni 
mindenhol, a talajban lévõ vízoldott kálium szintjét. 

A káliumot túladagoló élelmiszerek életrövidítõ és ivartalanító hatásáról 
érdemes  megnézni  az  ezeket  konkrét  mérésekkel  kísérletileg  bizonyító, 
1950-ben  Nobel-díjat  is  kapott  3  mellékvesekéreg  kutató  (Kendall, 
Reichstein és Hench) állatkísérleti és emberkísérleti mérési eredményeit, 
amelyek alapján részletesen elõre jelezték az ételek és/vagy italok nátrium 
és  kálium  tartalma  hosszabb  idõre  a(nti)fiziológiásra  megváltoztatása 
(étkezési konyhasópótlás csökkentés és/vagy káliumbevitel növelés útján a 
vérszérum nátrium és kálium tartalmának és/vagy arányának a természetes 
fiziológiás  optimumtól  való  eltérítése)  egészségkárosító  hatásai  miatti, 
törvényszerûen  kialakuló,  életrövidítõ  betegségeket,  pl.  a  fokozódó 
ivartalanodást,  „elbuzisodást”  is.  Lásd  a  Technika  a  biológiában  8.,  A 
biológia  aktuális  problémái  címû  kiadvány  Mellékvesekéreg  biológiája 
címû fejezetében. Medicina, 1976. Budapest. A szóban forgó fejezetet Dr. 
Szabó Dezsõ szerkesztette. 
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Kivégzési  módszer a  Kálium  RDA 4,7  gramm/nap  dózissal  gyorsan 
bevitele. Tankönyvek is, de a hazai klinikai ellenõrzõ mérések adatai is, 
amelyeket  pl.  a  Magyar  Tudományos Akadémia Elnöki  Titkárságon Dr. 
Pannonhalmi  Kálmán  elnöki  titkár  élettan  tanár  által  összehívott 
értekezleten felvett  emlékeztetõnk (1988. IV. 01.)  is  rögzít)  bizonyítják, 
hogy életveszélyes növelni a kálium beviteli sebességet. 

Az emlékeztetõnkben foglaltakat a Kútvölgyi Kórház fõigazgatója és az 
Országos  Igazságügyi  Orvosszakértõi  Intézet  igazgatója,  Dr.  Baraczka 
Balázs  is  megerõsítette.  Azt,  hogy a kevesebb,  mint  2 gramm káliumot 
tartalmazó fél liternyi vizet megivás után kb. fél órával, s ezután kb. 1 órát, 
a  10  elõzõleg  egészséges  személybõl  10-nek  csökkent  felére  a  vizelet 
kiválasztása,  miközben  a  vérükben  kb.  1  óra  idõtartamra  a  kálium 
koncentráció  a  káliummérgezési  küszöbszint  (5  mmol/liter)  fölé  nõtt. 
Ugyanitt dokumentáltuk, hogy az egyenként 0,5 grammnyi káliumot 8 óra 
alatt leadó 8 db. Kálium-Retard tablettát bevétel miatt 6-ból 5 személynél 
lépett fel gyomorfájás, sõt, egyiküknél gyomorfali akkut erózió (bevérzés) 
is történt, a lokális kálium túladagolás miatti mérgezés következtében! (Az 
emlékeztetõnkkel  kapcsolatos  ügyiratok  MTA  elnöki  titkársági 
iktatószáma: E-285/95.).

A mûtrágyák és növényvédõ mérgek nagy mértékû használata csökkenti a 
növénytermesztés  gazdaságosságát.  A  Magyarország  Kemizálása  címû 
program kezdete óta, országos átlagban, kb.  a korábbi kétszeresére nõtt a 
termésmennyiség, de az ötszörösére nõtt a növénytermesztés önköltsége, 
ami 250%, a korábbit 100%-osnak véve! KONKRÉT BIZONYÍTÉKAIT 
lásd:  Prof.  Dr.  Nagy  Bálint  (aki  MÉM Agrokémiai  és  Növényvédelmi 
fõosztályvezetõ volt) internetes honlapján: www.drnagybalint@atw.hu, és 
Állandósult  költségvetési  „fekete  lyuk”:  -  vagy  az  Európai  Unióhoz 
illeszkedõ  VIDÉKFEJLESZTÉS”  címû  könyvében  (kiadó:  Budapesti 
Agrárkamara, szerkesztõ: Veress Tibor. Budapest, 2003.).
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Az MTA nagyon is jól ismeri a GTS-ANTIRANDOM software szerinti 
mérést, mivel több MTA által felkarolt  kutató is igyekszik a sajátjaként 
feltüntetni. Ezenkívül a nyilvános szabadalmaimból is ismeri, ahol le van 
írva  az  alkalmazása.  A  CE-781.  magyar  alapszámú,  71.34109 
lajstromszámú  francia  szabadalmam  szerinti  GTS-Antirandom  bázis 
software-met például az MTA Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézete 
1974  óta  alkalmazza,  s  a  használatához  készült  gradiens-fitotron 
készülékre egy velük közös amerikai szabadalmam is van: (United States 
Patent 4,091,566). Az élettani kutatásokat is nagyságrendekkel felgyorsító 
sofware-im szerzõi jogait tõlem ellopni próbáló egyik akadémiai kutató pl. 
azon  siránkozott,  hogy  amerikai  ismerõsei,  akiknek  publikációként 
kiküldte,  ellopták  tõle,  s  ha  nem lopták  volna  el  tõle,  s  sikerült  volna 
szabadalmaztatnia, akkor õ 1.000.000.000 US dollár licencdíjra tarthatott 
volna  igényt  az  amerikai  gyógyszeripartól.  Õ  az  általam  feltalált  ezen 
kutatás gyorsító software-t  átnevezte „Kombinatorikus kémiának”, hogy 
ezáltal  saját  találmányának  tüntethesse  fel,  azonban  nem  sikerült 
szabadalmaztatnia, ugyanis én már sokkal korábban elnyertem az eredeti, 
jobb  változatommal  a  nemzetközi  szabadalmakat.  A  GTS  Jelenítõ 
Analizátor  címmel  1978.  augusztus  9-én  regisztrált  (TE-909.  magyar 
szabadalmi hivatali  alapszámú) találmányi  bejelentésemben dokumentált 
GTS-Antirandom  Analízis  számítógépes  software-met  és  eredmény 
megjelentõ  software-met  a  jelenlegi  MTA elnök  öccse  által  igazgatott 
MTA Kémiai  Kutató Központ jogtalanul használja,  bázisszerzõként más 
személyeket  tüntet  fel,  akik  jogsértõ  módon  lemásolták  és  értékesítik, 
vagyis  bûnözõk.  Egyes  hírek  szerint  Nobel-díjra  is  felterjesztették  a 
szerzõi jogaimat bitorló akadémikusokat! 

Csalás az NaCl-dal mûtrágyázás és a nátriumot növényekkel pótoltatás: Az 
élelmiszer  növényekben  valóban  aránytalanul  kevesebb  nátrium  van  a 
káliumhoz képest, mint az ember fiziológiás nátriumpótlási igénye. Emiatt 
káliummérgezéshez  vezet  a  nátriumot  ezekkel  pótolni  próbálás.  Az 
élelmiszereket meg kell sózni NaCl-dal (konyhasóval), s ezúton pótolva a 
nátriumot.  Optimális  a sportolók és fizikai  munkások esetében, a 15-25 
gramm/nap konyhasópótlás. Ennyi fekvõbetegnek sem lehet sok, mivel õ a 
napi 4 liter fiziológiás sóoldattal 35 gramm (!) NaCl-dot is kap! 
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Nem jelent semmit, hogy az USA-ban is megemelték 4,7 gramm/napra a 
kálium RDA-t, azonkívül, hogy idõközben ott  is uralomra kerülhettek a 
tudatosan népirtó bûnözõ és/vagy ostoba akadémiai vezetõk és a velük egy 
nemzetközi bûnszervezetet kiszolgáló egészségügyi miniszterek.

Természeti  bizonyíték  az  fenti  RDA változtatási  csalásra: a  nátrium és 
kálium  arány  30  :  1  a  köldökzsinór  vérben,  magzatvízben,  Ringer 
fiziológiás sóoldatban, s az élõ tengerek vizében. Étkezésnél sem lehet más 
az optimális arányuk. Lásd errõl Prof. Papp Lajos MTA-Doktor szívsebész 
ny.egyetemi  tanár  2001.  01.  06-i  írásbeli  nyilatkozatát  és  ahhoz  fûzött 
televíziós magyarázatait (Google, matratelevizio/home)! 

A különféle  élelmiszer  növények  piaci  versenyképességét  a  termesztési 
önköltség alapvetõen befolyásolja. Nem lehet eladni egy olyan terményt a 
vámhatárt  eltörlés  után,  amelynek  150  %-kal  magasabb  az  elõállítási 
önköltsége, miközben nem jobb a minõsége. Ráadásul a szlovákoknál a 
bevétel  70 marad meg 100-ból  a  termelõnek,  miközben a  hazánkban a 
szlovákokénál  több száz  %-kal  nagyobb adó következtében csak  17.  A 
nagyobb adóköltségnek az árba beépülése miatt is képtelenség nyereséggel 
eladni a magyar tömegárut, pl. élelmiszert.  Adóuniót is létre kell hozni, 
vagy ki  kell  lépni az Európai Unióból,  s vissza kell  állítani a védõvám 
rendszert.  A  káliumsókkal  mûtrágyázással  termesztett  hazai 
élelmiszernövények  azért  se  versenyképesek,  mert  sejtmérgezõek, 
tönkreteszik  a  sejtek  membránját,  az  azokban  meghatározó  funkciójú 
„nátrium-kálium” pumpát. Ez részletesen, helyesen, érthetõen le van írva a 
szlovákiai akadémiai kutatók erre vonatkozó mérési eredményeit ismertetõ 
„SUNYIPUBLIKÁCIÓS” cikkben (Túl sok a kálium. Új  szempontok a 
mûtrágyázásban,  Új  Szó,  1988.  IX.  16.).  A cikk megállapításai  minden 
tekintetben  megfelelnek  a  káliumot  túladagoló  vagy  konyhasóhiányos 
étrendre  átállítás  életrövidítõ  és  ivartalanító  stb.  hatásait  bemérõ  és 
értelmezõ orvosok Nobel-díjas  eredményeinek,  amelyeket  a  Technika  a 
biológiában 8., A biológia aktuális problémái címû tudományos könyv A 
Mellékvesekéreg  biológiája  címû  fejezetében  dokumentál  (Medicina, 
Budapest, 1976., Szerkesztõ: Dr. Szabó Dezsõ).
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Sokkal  inkább attól  kell  félni,  hogy azért  fognak tömegesen éhenhalni, 
kipusztulni  a  Föld  lakosai,  mert  a  tudományos  bûnözõk  tönkreteszik  a 
konyhasóval  kevert  kálisóval   a  termõföldeket  és  az  ugyanezzel  az 
anyaggal ételízesítéssel közvetlenül a sejtjeiket is!

Nyilvánvaló,  hogy vagy alkalmatlanok az akkreditált  talajlabor mérések 
arra, hogy észrevegyék a kálisóval kevert konyhasóval mûtrágyázásnak a 
kárait, vagy gazemberek irányítják a mezõgazdasági környezetvédelmet és 
a károk tudatos eltitkolásával folytatják a károkozó talajmérgezést, állat- és 
ember  mérgezést  a  kemizálás  kezdete,  vagyis  1960 óta.  Másként  õk  is 
feljelentették  volna,  mint  a  magyar  lakosság  elleni  „biológiai-vegyi 
fegyvert használatot”!

A világ országai vallási és politika hovatartozástól nagymértékben függõ, 
nagyon különbözõ mûtrágya felhasználásai is valószínûsítik, hogy valakik, 
valamiért,  ahol  büntetlenül  lehet  a  legfelsõbb  tudományos  fórumokon 
hazudni  és  csalni  a  bennszülött  lakosság  kárára,  erõsen  manipulálják  a 
világpiacot.  Miért?  Pl.  azért,  hogy  a  tengervízi  sólepárlás  mérgezõ 
hulladékaként  náluk  nagy  mennyiségben  keletkezõ  konyhasóval  kevert 
kálisót is felvásároltassák. A mûtrágyázáshoz, országos átlagban, 1986-ban 
Kína:  N/K=24 (408  kg/ha  nitrogén  hatóanyagot  és  17  kg/ha  kálium 
hatóanyagot használt). Néhány iszlám ország N/K mûtrágya felhasználási 
aránya: Irán: N/K=86,  Irak: N/K=49, Lybia: N/K=27, Pakisztán: N/K=41, 
Egyiptom: N/K=26,  Syria: N/K=25,  Ethyopia: N/K=30, Turkey: N/K=28. 
Ugyanakkor  Hungary:  N/K=1,6 (=107/67) (World:  N/K=3.)   Lásd: 
Fertilizer Product Consumption Forecasts Series 1973/74 to 1986/87 Part 
Estimates 1987/89 (1990/91 by Product.  A/88/117,  16 September 1988. 
Date of Forecasts May 1988. International Fertilizer Industry Association 
Limited Secretariat: 28, rue Marveuf, 75008 Paris, Helene Ginet.

Társaságunk valamennyi (GTS-Antirandom) mérése is egyértelmûen azt 
bizonyítja,  hogy  a  káliumsókkal  mûtrágyázás  valamennyi  hazai  talajon 
szükségtelen és  csakis  káros.  Önköltségnövelõ,  a  talaj-  és  ivóvízkészlet 
mérgezõ hatása veszélyezteti a növényeket, s az azokat elfogyasztókat is.
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A valamennyi agráregyetemen tanított  minimumtörvény, „hordótörvény” 
teljes egészében ostobaság, ugyanis bármelyik talajalkotó anyaga erõsen 
túladagolása termést csökkentõ hatású, vagyis nem csak a „kevéssége”. 

Valójában az  Alkotmány 70/G.  (2)  bekezdésben található azon törvényi 
elõírás,  ami szerint  az ún.  „Tudományos igazságok kérdésében dönteni, 
kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány mûvelõi 
jogosultak”,  nem jelenthetné  azt,  hogy  az  õ  alkotmányos  joguk  arra  is 
kiterjedjen, hogy tudatosan mérgezni hagyják a termõföldeket, eladósítva, 
fõként az aszályos években a gazdákat, s hogy népet irtsanak.  

Mindezek következtében egyre  több hazai  termõföld jut  külföldi  kézre, 
mivel nem magyarok cégként földvásárlással, -bérléssel, -örökléssel. stb. 
pl.  ún.  zsebszerzõdésekkel  is  megszerezhetik  a  használati,  s  a  végleges 
tulajdonjogát  is  Magyarország  ezen  létfontosságú  területeinek és  onnan 
végleg is kiszoríthatják, elûzhetik a magyarokat. Egyébként is,  a tudatos 
hazugságok és kalibrálási stb. csalások nem tudományos igazságok!

Kijelenthetõ, hogy ez nem lehet más az elkövetõ tudományos kutatók és 
vezetõik, mint bûnszervezet részérõl,  mint jogászi  csalásokra is  alapozó 
hazaárulásban bûnsegédkezés  ahhoz,  hogy a  kálisóval  kevert  konyhasó, 
mint  mûtrágya  és  mint  ételízesítõ  mérgezõ  alkalmazásával  átjátsszák  a 
magyarországi termõterületeinket magyar-idegen állampolgárok kezére. A 
természetes  optimális  arányban  alkalmazva  nem  mérgezõ  étkezési 
komponens  anyagok  mérgezõ  mennyiségeit  és/vagy  arányát  ehhez,  a 
tervszerû népirtással országrabláshoz és nyugdíjbefizetés elrabláshoz, mint 
életrövidítõ és ivartalanító, a magyaroknak egészségi és gazdasági károkat 
elõidézõ „természetes vegyi-biológiai fegyvert” alkalmazzák. 

Ez, a hazánkban évtizedek óta hatósági engedéllyel folytatott „tudományos 
biológiai-vegyi  fegyver”  használat  tudatos,  az  Alkotmány  70/H. 
paragrafusát  is  sértõ  katonai  bûncselekmény,  s  a  honvédelmi 
kötelezettségeket  megsértés,  ezért  nem csak büntetõbírósági,  de  katonai 
bírósági  hatáskörbe  tartozó  bûntettért  is  kell  elítélni  az  ezt  bûnpártoló 
akadémiai vezetõket, s õket bûnpártoló ügyészségi és bírósági vezetõket.
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Az  elõbbiekben  bizonyított  károkozási  bûncselekmények  folytatásával 
vádolom  mindazokat  az  akadémiai  és  állami  stb.  fõhivatalnokokat 
(gazemberek  és/vagy  csak  buták?)  is,  akik  a  fenti  bûncselekményeket 
leleplezõ Petícióinkat (s ezáltal engem is) rágalmazó és hazug válaszokkal 
viszonozták, ezúton megakadályozva, mellõzve az általunk összegyûjtött 
hiteles mérési stb. bûnügyi bizonyítékok tényszerû, érdemi elbíráltatását, s 
az azok alapján szükséges kárelhárítások elrendeltetését. A bizonyítékokat 
lásd a www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon és a SEX + KALIUM 
címû „50. Email könyvemben”, amely a Magyarok Szövetsége felkérésére 
tartott  2010.  08.  15-i,  Bösztörpusztai  elõadásom dokumentációja.  (Kód: 
EmailKonyv50-bosztorpusztaiEloadas100815). 

Mellékletek: 

1./  Jegyzõkönyv,  az  izraeli  káliumnitrát  élõvilágvédelmi  ellenõrzõ 
mérésének  együttesen  kiértékelésérõl,  Verõce,  1992.  09.  09.  (Iratkódja: 
Izraeli K-nitrat1k.jpg)

2./  Dr.  Kádár  Imre  cikke:  Mezõgazdaság,  Túltáplált  talajok,  Kinek  áll 
érdekében, sokmilliárdos pazarlás. Magyarország lap XXVI. évfolyam 5. 
(1306) szám, 1989. február 3., 21. oldal. (Iratkódja: Sunyipublikalo-MTA-
KadarI-890203a-b, 2 db egymáshoz illesztendõ lapon)

Verõce, 2010. 09. 04. 

(Sydo) Tejfalussy András (Béla Ferenc)
(1-420415-0215) dipl. mérnök, méréstani szakértõ

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk
Fõvárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámoló

1036 Budapest, Lajos u. 115. 
www.aquanet.fw.hu

+36-20-2181408
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A kivégzõméreg kálisóval 
összekevert konyhasóval 

rablógyilkosságot folytatók által 
kijátszott hazai jogszabályok. 

(26/1-26/26. oldal)
(BTK-kijatszhato-jogszabalyai)
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Közérdekű országos kárelhárítási javaslat 
a Ptk. 484-487. §. szerinti megbízás nélkül is kifizettethető ügyvitel keretében a 

MAGYAR ÁLLAM (jogi képviselője) részére megküldve.
Kód: AlkBir-Ptk484-87-§-080823

_____________________________________________________________________________

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGÁHOZ, a
FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁGI 3.P.20.689/2007. perrel kapcsolatban

Alulírt Tejfalussy András dipl. mérnök, megbízás nélküli nemzeti kárelhárító ügyvivő (2621 
Verőce,  Lugosi  u.  71.),  KÉREM  az  Alkotmányon  alapuló  alábbi  bírósági  csalási  lehetőség 
felszámolását:

Az  Alkotmány  70/G.  §.  alapján  az  akadémiai  szintű  szakértők  tudatos  tudományos  csalásaira 
alapozott országos károkozási büntettek kitervelői, előkészítői, elkövetői és a nyomeltakarítói, de 
ezek  bűnsegédei  és  az  ezeket  bűnpártolók  sem  büntethetők  a  hazai  bíróságokon,  mert  arra 
hivatkoznak, hogy az ilyen ügyek is kizárólag a tudományos fórumokra tartozik.

Konkrét  példa:  előbb  leírta  egy  egyetemi  tanár,  hogy  nem  lehet  humuszt  vagy  annak 
főkomponenseit  termeltetni  olyan módon,  hogy valamely állattal  szerves anyagot  etettetnek fel. 
Utána  szerves-trágyával  etetett  giliszták  útján  humusztermelést  szerveztek.  Ennek  során  hamis 
szabványt  készítettek,  amely  előírt  egy  olyan  műszert  a  gilisztaürülék  humusztartalmának  az 
ellenőrzésére, mely műszer humusznak tüntette fel a gilisztaürülék nem humusz szerves-anyagait. 
Ennek segítségével az addigi giliszta-darabárhoz képest sokszoros áron elkezdték szaporítási célra 
árusítani az Eisenia Foetida vörös trágyagilisztát, s egyre több személyt beszéltek rá arra, hogy a 
szaporítóanyag megvásárlásához vegyen fel bankhitelt a maga és a kezese fedezeti ingatlanának a 
terhére. Amikor pedig a nemzetközi szabadalmaimban leírt ANTIRANDOM  software szerinti ok-
okozat kalibráló sokváltozós mezőgazdasági technológiai ellenőrző mérésünk kiderítette, és ennek 
alapján a Pest Megyei bíróságon feljelentettem, hogy nem humuszhatású, hanem csak trágyahatása 
van a  gilisztaürüléknek,  ráadásul  gyengébb,  mint  a  gilisztákkal  feletetett  eredeti  szerves-trágya, 
vagyis  kiderült  a  tudományos  mérési  csalásra  alapozott  kitervelt  szabványügyi  és  hitelezési 
bűnszervezeti tevékenység, a főkolompos egyetemi tanárok, egyetemek, kutatóintézetek, talajtanos, 
növényélettanos stb. egyetemi tanárok, akadémikusok lefedezték magukat a humusztermeltetés elvi 
és gyakorlati lehetetlenségét leíró egyetemi tankönyvvel. A csaláson meggazdagodott hitelezőket 
azonban nem büntették meg, sőt a Legfelsőbb Bíróság elvi határozata (címével) letagadta, hogy 
valójában nem létezik, sosem létezett a „humusztermelő giliszta”, és ezúton bírósági és bírósági 
végrehajtói  segítséggel  mind  a  mai  napig  fosztogatják  a  hamis  terméket  eladni  nem  képes 
gilisztatenyésztőket a hitelezőik. A hivatkozott bizonyítékokat mind benyújtottuk a Fejér Megyei 
Bírósági 3.P.20.689/2007. perhez, s közzé lettek téve a www.aquanet.fw.hu internetes honlapunkon
 (fájl név:OTPcsanyiLeleplezo060604) is. 

Javaslom  az  Alkotmányon  alapuló  ilyenfajta  csalási  lehetőségek  egyéb  törvényekkel  és 
rendeletekkel való biztosításának a megszüntetését és a büntetőeljárás elrendelését. 

http://www.aquanet.fw.hu/
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Ezúton is büntetőeljárást kezdeményezek azok ellen, akik a nevemet és a személyi számomat is 
meghamisítva azzal fedezték a fenti és hasonló alkotmányos csalásokat, hogy személyemet jogerős 
ítélettel  gondnokság  alá  helyezett  bolondnak”  feltüntetni  próbáló  bírói,  ügyészi  és  köztársasági 
elnöki stb.  csalásokat folytatnak,  azzal a céllal  is,  hogy ezáltal  megakadályozzák a  nekem és a 
társaságomnak az Államtól  és  az OTP-tól  a  Fővárosi  Bíróságnál  a  2.P.20.129/1993.  számú per 
felpereseként benyújtott  díjkiszámítások alapján járó kárelhárítási  megbízás nélküli  ügyviteli  díj 
bírósági  úton  kifizettetését.  Az  ezzel  kapcsolatos  hatósági  okirat-hamisítás  folytatások  felelősei 
ellen is kérem a büntetőeljárás lefolytatását, ha Magyarországon nincs erre alkalmas nem elfogult 
hatósági fórum, akkor közvetlenül a Strasbourgi Nemzetközi Bíróságtól.

A belügyminiszternél és az ügyészségnél megrendelt „bolonddá tételem céljából, bírói utasításra 
hivatkozva rendőrök agyrázkódásosra verettek, rugdostak egy bírósági tárgyalás előtt (1997. szept. 
10-án), majd az ezt megszervező bírót nem csak az X-398/1998. ikt. számú hamis levelével, de 
bírósági elnökké kinevezésével is fedezte a köztársasági elnök, a verő rendőröket pedig nem volt 
hajlandó felelősségre vonni a Katonai Ügyészség, nem is foglalkozott az általam és a Feleségem 
által ellenük benyújtott feljelentéseknek a kivizsgálásával.

Bizonyítékként lásd: az 1987. óta felhasznált  államtitkosítási  minősítésű belügyminiszteri  hamis 
iratot (1-a-151/1987., 00.20.518.) és az abban hivatkozott hamis iratokat, s a Budapesti I. és XII. 
kerületi Ügyészség B.I. 252/1999. sz. hamis határozatát, továbbá a Verőcei Önkormányzati hamis 
iratát (267-5/1992.), valamint a Budapesti Ügyészségi Nyomozó Hivatal, Nyom: 1/7. 15346/1993.) 
hamis  határozatát,  továbbá  a  köztársasági  elnöki  hamis  iratot  (X-398/l998.),  és  a  Fővárosi 
Bíróságnak a  köztársasági  elnöki  hamis  irat  miatti   kártérítési  igényemet  elutasító  hamis  iratát 
(19.P.27.069/2003/15.),  továbbá  a  Váci  és  a  Pest  Megyei  Bíróság,  valamint  a  Budai  Központi 
Kerületi  és  a  Fővárosi  Bíróság,  továbbá  a  Legfőbb  Ügyészség  alperesek  bűnpártoló  iratait, 
amelyeket felperesi bizonyítékként nyújtottunk be a Fejér Megyei Bíróságon 3.P.20.689/2007. szám 
alatt folyamatban lévő perhez.

Tisztelt Fejér Megyei Bíróság!

Kérem  a  folyamatban  lévő  3.P.20.689/2007. per  alpereseivel  szemben  benyújtott  további 
konkretizáló büntető feljelentésként is iktatni a fenti nyílt beadványomat!

Verőce, 2008. 08. 23. 
Tisztelettel: 

Tejfalussy András
1.r. felperes

Függelék:

AZ ÜGYBEN ALAPVETŐ HAZAI ÉS ZSIDÓ JOGSZABÁLYOK 
GYÜJTEMÉNYE:
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A kálisóval kevert konyhasó biológiai vegyi fegyverként használatánál 
kormányszinten is semmibe vett konkrét „Vegyi fegyver” jogszabály:

file:///Program Files/Macromedia/Dreamweaver 4/Lessons/Lesson Files/Library/AQUANET-DOC/szoveg/Jobbik_Na-K_EU.htm
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III.
Az Alkotmány szerint bûncselekmény ellenünk a megkülönböztetett bánásmód, diszkrimináció, de 

a bűnöző kormányok elfelejtettik bûntetéssel szankcionálni:
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A zsidóknak Magyarországon a Fővárosi Bíróság engedélyével  
tanított diszkriminációs törvények, amelyeket az élelmiszereknél  

is alkalmazni engednek a nem zsidók kárára :
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A „Petíció a mindenkori egészségügyi 
miniszterhez” című beadványnak a 

bizonyítékokat tartalmazó melléklete: 
Bizonyítékok a szabványt sértõ étkezési 

sókkal népirtásra címmel.
 (SurjanNepirtasi100504.doc) 
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BIZONYÍTÉKOK A
SZABVÁNYT SÉRTŐ 
ÉTKEZÉSI SÓKKAL 
NÉPIRTÁSRA

Szabad 
Magyarországért 
Mozgalom

Budapest, 2010. április



Nyílt levél
a magyar politika meghatározó pártjaihoz, annak elnökeihez és a szakminisztériumok vezetőihez

Magyarország gazdasági, politikai, egészségügyi, szociális, morális válsága közismert, de a valós és 
intézményesített legfőbb okok már kevésbé. Magyarország csődhelyzetének eltitkolt legfőbb okait 
tizenegy pontban  foglaltuk  össze,  ennek második  pontja:”  Tudatosan  akadályozzák a  konyhasó 
(NaCl) fiziológiás mértékű optimális étkezési pótlását (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő 
+ ivartalanító hatású)”. Arra kérjük a pártokat, hogy az alábbi tények ismeretében nyilatkozzanak, 
hogy mit kívánnak tenni a folyamat megállítása érdekében. Követeljük az illetékes minisztérium 
mindenkori vezetőjétől, hogy a fiziológiás mértékű optimális konyhasópótlás akadályozást, ideértve 
a konyhasót (NaCl-ot) helyettesítőként kálisót (KCl-ot) és egyéb anyagokat árusítást, Magyarország 
egész területén azonnal tiltsa be. 

Indokolás

A konyhasó fiziológiás mértékű optimális étkezési pótlását akadályozás hivatalos bizonyítékai:
      - Dr. Surján László népjóléti miniszter 1993. febr. 19-i 343/S/93. iktató számú levele,
        ahol konyhasó pótlóként a konyhasómentes REDI-sót ajánlja (3. oldal): „... A REDI-só,
        amelynek összetétele: káliumklorid 55%, káliumcitrát 43% magnézium-glutamát 2%,
        azaz 1 g só elfogyasztása 0,443 g káliumion bevitelét jelent. Ezt a készítményt az OÉTI
        1983-ban gyógytápszerként törzskönyvezte. Törzskönyvi száma: 20.” 
     - Dietetika, Medicina Könyvkiadó Zrt. – Budapest, 2007. Írta: Dr. Rigó János akadémikus,
        az Országos Dietetikai Intézet előző főigazgatója:

  65.oldal – Makroelemek, Nátrium: „....A napi nátriumszükséglet 3-4 gramm, amelyet 
        8-10 g konyhasó biztosíthatna, ezzel szemben általában napi 15 g-nyit fogyasztunk.”
        67. oldal, 12. táblázat: ...”Felnőttkori makroelem szükséglet naponként: ... 19 éves
        életkortól felfelé Nátrium: 2 g ...”, Kálium: 3,5 g”.
       - ANONYMUS Családorvosi havilap, 99/március, VII. Évf. 3. szám, Dr. Rigó Jánosnak az     

  Országos Dietetikai  Intézet igazgatójának „A nátrium-kálium arány jelentősége magas
        vérnyomásban” című cikkében: … „ A túlzott konyhasófogyasztás káros az egészségre...”
        …. „Hazánkban az 1980-as évek első felében a nátriumfogyasztás csökkenéséről, a
        külföldi államok rendeleteihez hasonlóan foglalt állást a Magyar Tudományos Akadémia
        elnöksége. Az MTA Élelmiszertudományos Komplex Bizottsága az OÉTI és a Magyar
        Táplálkozástudományi Társaság közreműködésével 1988-ban összeállított Táplálkozási
        irányelvekben a következőkben hangsúlyozta a sófogyasztással  kapcsolatos
        állásfoglalását: Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk, a  mérsékelten sós ízt
        nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerüljük a  sózást  gyermekeknél, mert az
        ekkor kialakult ízérzés az egész életre kihat. ...”
     - 1470/0 OÉTI engedély számú Vivega: „...segít Önnek, hogy a nátrium fogyasztást
        csökkentse...”, „100 gramm tápértéke …. Na: 17,0 g, K: 20 g. 

- Technika a biológiában 8., A biológia aktuális problémái, Medicina Könyvkiadó, 1976, Felelős 
szerkesztő: Krúdy Erzsébet, Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája”: 1950-ben Nobel-
díjat kaptak az NaCl helyett KCl-ot evés ivartalanító,életrövidítő hatását bebizonyító kutatók. 
- Gimnázium, KÉMIA III.  osztály Tankönyvkiadó,  Budapest,  1991.  szerkesztették:  Dr.  Boksay 
Zoltán – Dr. Csákvári Béla – Dr. Kónya Józsefné (150. oldal): „… Az ember naponta kb. 12 g 
NaCl-ot ürít ki a szervezetéből. Mivel ennyi sót a táplálékok nem tartalmaznak, az ételek sózásával 
kell a pótlásról gondoskodni...”.  
- Dr. Papp Lajos szívsebész ny.egyetemi tanár akadémiai doktor Nyilatkozata (2010. január 6.): „A 
Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat ( 0,9 % NaCl, 0,03 % 
KCl, 0,025 % CaCl2, 0,02 % NaHCO3,  99 % desztillált víz ) szerinti nátrium, kálium, klór és víz 
pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során 
is”. 
-  A szabványt  (MSZ-01-10007-82)  is  sértően  kálisót  stb.  tartalmazó  „étkezési  sók”  hazánkban 
újabban korlátozatlanul alkalmazni engedésének a további bizonyítékait lásd: www.aquanet.fw.hu.
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A konyhasót helyettesítésre forgalomba hozott REDI só kálium túladagolási mérgezési veszélyt  
okoz a klinikai mérések eredményeit felülellenőrző méréstani szakértők véleménye szerint:
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A MÁRIA RÁDIÓ MAGYARORSZÁGNÁL SOKÁIG EGÉSZSÉGÜGYI 
TANÁCSADÁSSAL FOGLALKOZTATOTT DR. RIGÓ JÁNOS IS  AJÁNLJA 

AZ 1 : 1 -ES NÁTRIUM : KÁLIUM ARÁNYT:
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Függelék:  Egy fontos bibliai szöveg értelméne megváltoztaztása a sózás csökkentési csaláshoz
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Az ételek konyhasóval sózása egészségügyi jelentőségét 
 elfedő bibliai szócsere titkos célja

I.

Unknown;Drábik János
Szex és az új világrend

Dr. Lawrence Dunegan amerikai orvos 1969. március 20-án részt vett egy gyermekorvosok 
számára  tartott  szakmai  konferencián  Pittsburgh-ben,  ahol  az  egyik  elõadó  Dr.  Richard  Day 
egyetemi tanár volt. Dr. Day mintegy 80 fõnyi orvosokból álló hallgatóságának rendkívüli témájú 
elõadást  tartott.  Beszéde  elõtt  felkérte  hallgatóit,  hogy  se  jegyzeteket,  se  magnófelvételeket  ne 
készítsenek és vegyék bizalmas jellegû belsõ tájékoztatásnak mondanivalóját. Dr. Dunegan egyike 
volt  a  hallgatóknak és  1988-ban Randy Engel  ismert  média személyiség kérésére emlékezetbõl 
felidézte, és szalagra rögzítette, amit 1969-ben hallott. Dr. Day nem annyira a múlttal foglalkozott, 
sokkal inkább a jövõt vázolta fel. Elõadásának célja az volt, hogy felkészítse az orvosokat a várható 
változásokra,  és  ily  módon  megkönnyítse  alkalmazkodásukat  az  új  helyzethez.  Meg  volt  róla 
gyõzõdve,  hogy információival  segíti  orvoskollégáit.  Dr.  Day állandóan  hangsúlyozta,  hogy  az 
embereknek hozzá kell  szokniuk a folyamatos változáshoz,  mert  semmi nem marad a  jelenlegi 
állapotában.  Gyakran ismételte:  „az emberek annyira  bíznak egymásban,  hogy fel  sem teszik a 
legfontosabb kérdéseket.” Többször is elmondta: „Mindennek két célja van. Egyik az állítólagos 
cél, amely elfogadhatóvá teszi a változást az emberek számára és van egy másik, az igazi cél, amely 
valójában az új rendszer létrehozását segíti elõ.” Hozzáfûzte azt is, hogy „nincs más lehetõség az 
emberiség számára.” 
A népszaporulat ellenõrzése

Dr. Day ebben az idõben aktívan részt vett a népességszaporulat ellenõrzésére törekvõ 
csoportok tevékenységében. Elmondotta, hogy a lakosság létszáma túlságosan gyorsan nõ, éppen 
ezért a Föld lakóinak a számát korlátozni kell, mert különben nem marad elég élettér az emberiség 
számára. Nemcsak az élelmiszer ellátás biztosításához fog hiányozni az elegendõ termõföld, de a 
hulladékok is oly mértékben szennyezik a Földet, hogy lakhatatlanná válik. 

Az embereknek nem engedik majd meg, hogy csupán azért legyenek utódaik, mert akarják, 
vagy azért mert könnyelmûek voltak. Ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a házaspároknak egy 
gyerekük legyen, és csak a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó kiválasztottaknak lehet három. Az 
átlagembereknek a két gyermeket engedélyezik. Ez a születésszabályozási mérce abból adódik, 
hogy a nulla népességnövekedéshez 2,1 gyerek szükséges családonként. Ez azt is jelenti, hogy csak 
minden tizedik házaspárnak lehet három gyereke. Világossá vált, hogy a népesség-ellenõrzés nem 
egyszerûen születésszabályozást jelent. Valójában a világ lakosságának a korlátozásáról van szó. 
......

Az egyén fejlõdését  és  az  egész  emberi  faj  átalakítását  is  fel  kell  gyorsítani.  Ezzel 
kapcsolatban az elõadó kitért a vallások szerepére,  amelyeket  noha meggyõzõdéses  ateista 
volt,  hasznosnak  minõsített.  Sok  embernek  van  szüksége  vallásra,  a  hittel  járó 
misztériumokra és rituálékra. Ezért a vallást megtarthatják. De a mai vallásokat alapvetõen 
meg kell változtatni, mert nem egyeztethetõek össze a bekövetkezõ nagyarányú változásokkal. 
Bizonyos régi vallásoknak el kell tûnniük. 
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Különösen a kereszténységnek kell átalakulnia. Ha sikerül a kereszténység legerõsebb 
egyházát, a római katolikust megtörni, akkor a kereszténység többi része már könnyen átalakítható. 
Olyan új vallásra van szükség, amelyet a világ valamennyi részén el lehet fogadtatni az emberekkel. 
Éppen ezért az új vallás meg fog õrizni bizonyos tanításokat, szokásokat a régiekbõl, hogy 
könnyebben elfogadják az emberek, és otthonosabban érezzék magukat az új vallás keretei között. 
Sok olyan ember is van, akinek nem lesz szüksége vallásra, így ez a változás õket nem érinti. 

Az ilyen szinkretikus és eklektikus világvallás létrehozásához a bibliát is meg kell  
változtatni. Óvatos technikával át kell írni, hogy megfeleljen ezen új eklektikus világvallás 
igényeinek. Bizonyos kulcsszavakat ki kell cserélni, amelyeknek az árnyalati értelme már más. Az 
új szó rokon-értelmû a régivel és ezért eleinte nem okoz nagy ellenállást. Az idõ múlásával  
azonban az eredeti szó valódi jelentése elhalványul, és az új szó csak kis árnyalattal eltérõ 
jelentése pedig hangsúlyozásra kerül. Így fokozatosan megváltoztatható a bibliai szövegek 
értelme. Az elgondolás tehát az, hogy nincs szükség a biblia teljes átírására, csupán bizonyos 
kulcsszavakat kell másokra kicserélni. És mivel minden szónak számos értelmi árnyalata van,  
ezért az új szavak segítségével a bibliai szövegek egészének az értelmét úgy lehet átalakítani, hogy 
az elfogadható legyen az új eklektikus világvallás számára. A legtöbb ember nem is fogja észlelni  
ezt a változtatást. Ekkor Dr. Day megismételte azt a mondatot, amely elõadása során többször is  
elhangzott: „The few who do notice the difference, won’t be enough to matter. – Az a néhány, aki 
észreveszi a különbséget, kevés lesz ahhoz, hogy számítson.” 
Az elõadó ezután utalt rá: hallgatói közül néhányan valószínûleg azt gondolják, hogy az egyházak 
ellent fognak állni ennek a törekvésnek. Valójában azonban az egyházak segíteni fognak minket – 
mondotta Dr. Day. Dr. Dunegan két évtized múltán visszaemlékezve megerõsíti, hogy e változások 
bekövetkezését valóban elõsegítették sokan a különbözõ egyházakban. 

BIBLIAI KULCSSZÓ-CSERE-SOFTWARE ALKALMAZÁSOK
 

1.

Ézsaiás 30.24. szövege egy korábbi Bibliában
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ÉTELSÓZÁST AJÁNLÓ BIBLIAI SZÖVEGET ELLENKEZŐRE ÁTÍRÁSOK 

a./
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c./
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ÉZSAIÁS 30.24. SZÖVEGÉNEK HITELES FORDÍTÁSA HÉBERRŐL:
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A „Mózesi Rablógyilkos Gárda” Programjai:
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.
Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és

         bírhatod a földet.
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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.
32. 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.”



 40/35. oldal, Kód: SurjanNepirtasi100407



40/36. oldal, Kód: SurjanNepirtasi100407

ORSZÁGRABLÁSBAN,  NÉPIRTÁSBAN  BŰNSEGÉDKEZÕ  TUDÓS 
TERRORISTÁK URALJÁK A ZSIDÓ- ÉS A KERESZTÉNY EGYHÁZAKAT 
IS  (ÉS  A  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIÁKAT):  a  Tóra  és  Talmud  alapján 
bûnözõvé  programoznak  embereket,  akik  mások  kenyerét,  ételeit  gyilkoló 
hatásúvá  teszik,  mivel  a  kivégzõméreg,  idegméreg  káliumsókkal  kevert 
konyhasóval  ízesítéssel  a  sejteket  körülvevõ,  s  a  köldökzsinóron  keresztül  a 
magzatot is tápláló  vérfolyadékban az addigi, élettanilag optimális Na : K= 30 : 
1 fiziológiás arányt a sejtek mûködését ellehetetlenítõ Na : K=1 : 1-re, vagyis a 
halottakban lévõre igyekeznek módosítani, és vírusfertõzött ürüléknek ivóvízbe 
juttatásával  és  a  tiszta  desztillált  vizet  ivás  akadályozásával,  és  veszélyes 
állatokra,  pl.  a  gyilkos  darázs,  gyilkos  méh,  pestises  patkány,  újabban 
madárinfluenza, disznóinfluenza terjedésére stb. is alapozva, tervszerû biológiai 
népirtást  folytatnak.  Lásd  a  software-t:  Mózes  II.  23.  26,28,29,30,  V.7.  2,22, 
Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap, Baba mezia 107 b. lap. E 
népirtási software tudatos használatát Nobel-díjasok mérései és a bûnelkövetõ 
kutatók csalásainak a kiderülései, nemzetközi leleplezõdései is bizonyítják, lásd: 
www.aquanet.fw.hu!

A sejtek számára optimális fiziológiás arány a 99%-ban tiszta desztillált 
vízből álló (Ringer) fiziológiás infúziós oldatban: 

http://www.aquanet.fw.hu/
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A természetes  folyamatok  szinte  soha  sem  ennyire  lineáris  menetűek. Az 

ország egyes lakókörzetei élelmiszert árusító boltjaiba kiszállított tiszta sónak és a 
kivégzőméreg, idegméreg kálisóval kevert sóknak az arányával, s a vezetékes ivóvíz  
szennyezésének a befolyásolásával lehet például ennyire lineárisra beszabályozni a  
népfogyást.  A magyaroktól,  ilyen  módon  “véletlenszerűsítetten”  pusztítva  őket,  
bűntetlenül lehet elvenni az ingatlanokat. A lerövidített életűek nyugdíjbefizetését is  
ezúton lehet bűntetlenül megszerezni. Minden jel szerint ez történik, s elsősorban 
ezért pusztítják ki évi tízezerszámra a hazai “nem kóser étkezésű bennszülötteket”.

“KÁLI-RULETT”:  A  magyarok  saját  maguk  választhatnak,  hamisan  és/vagy 
hiányosan feliratozott étkezési sók közül, s nem mindegyik csomagban van kálisó.
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18./

A Petíció a mindenkori földmûvelésügyi miniszterhez című 
beadvány bizonyítékokat tartalmazó melléklete, Követeljük 

a konyhasóval mûtrágyázás betiltást címmel.
 (StefanovitsHazaarulasi100402+.doc)





20/2. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/3. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/4. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/5. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/6. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/7. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/8. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/9. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/10. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/11. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/12. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/13. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/14. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323



20/15. oldal Kód: StefanovitsHazaarulasi100323

A  LAKOSSÁG  ÁLTAL  HOZZÁFÉRHETŐ  KIADVÁNYOKKAL,  PL.  A  TECHNIKAI 
ENCIKLOPÉDIÁVAL  IS,  A  MAGYAR  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA  TUDATOSAN 
ELKÖDÖSÍTI, HOGY A HAZAI TERMŐTALAJT ÉS EZÚTON A MAGYAR GAZDÁKAT 
TÖNKRETEVŐ KONYHASÓBÓL MILYEN NAGY MENNYISÉGET TARTALMAZNAK A 
MAGYARORSZÁGON ENGEDÉLLYEL FORGALMAZOTT „KÁLISÓ MŰTRÁGYÁK”:
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Dr. Kovács Tamás legfõbb ügyész kezéhez
1055 Budapest, Markó u. 16.

Tisztelt Legfõbb Ügyész!

Alulírt  Dr.  Nagy Bálint  Eötvös Lóránt  és Hováth Géza díjas ny.egyetemi tanár,  mezőgazdasági 
tudományok  kandidátusa  a  Mezõgazdasági  és  Élelmezésügyi  Minisztérium  Növényvédelmi  és 
Agrokémiai Fõosztályának volt vezetõje, és Tejfalussy András dipl.  mérnök, méréstani szakértõ, 
Agroanalízis  Tudományos  Társaság  gmk  v.a.  Cégbíróság  által  kijelölt  végelszámoló,  az  alábbi 
feljelentést  nyújtjuk be az Agroanalízis  által  (a  Ptk.  484-487. §.  keretében)  folytatott  méréstani 
ellenõrzéssel nemrég  felderített alábbi bûncselekmény ügyében: 
 
Magyarország  termõföldjei  termékenységét  hosszú  idõ  óta  csökkenti,  többszörösre  növeli  a 
növénytermesztési önköltséget, de az aszályos idõjárás kárait is, a 40%-os kálisó hamis elnevezéssel 
forgalomban lévõ mûtrágya, amelyben 60% kálisó (KCl) és amellett 26% konyhasó (NaCl) van. A 
talajba  bejuttatott  konyhasó  közismerten  vegyi  fegyverként  hat.  Más  olyan  mûtrágyákat  is 
forgalmaznak, amelyben konyhasó is van. Pl. a káli-Kamex elnevezésû mûtrágyában 19% az NaCl. 

Az  ezért  felelõs  személyek,  elsõsorban  konyhasóval  kevert  kálium  mûtrágyák  használatáért 
felelõsök  pl.  Dr.  Láng  István  és  Dr.  Stefanovics  Pál  akadémikusok  visszaélnek  azzal,  hogy  a 
magyarországi  Alkotmány  szerint  nem  a  bíróságok,  hanem  õk  jogosultak  tudományos  viták 
eldöntésére, pl. a globális felmelegedés tudományosan vitatható hatásának álcázzák a konyhasóval 
mûtrágyázás miatti környezeti, gazdasági és egészségi károkat is .

Pedig nem tudományos vitáról van szó. A konyhasóval kevert kálisóval mûtrágyáztatás a magyar 
gazdáknak  és  ezúton  egész  országunknak  már  eddig  is  sok  ezer  milliárd  dollárnyi  kárt  okozó 
tudatos  tudományos  csalás,  hazaárulás.  A külföldiek  olcsóbban  szerezhetik  meg a  konyhasóval 
kevert kálisó miatt leértékelõdött termõföldeket, s emiatt amikorra a konyhasó kimosódott és a föld 
visszajavul, Magyarország legtöbb termõterülete már a külföldiek tulajdonába kerülhetett! 

Haladéktalanul be kell tiltani a konyhasót tartalmazó mûtrágyák használatát, büntetõbíróság elé kell 
állítani a konyhasóval mûtrágyázást elõkészítõket, szervezõket, végrehajtókat és fedezõket. 

A konyhasóval kevert kálisóval elértéktelenített termõföldek magyar tulajdonosai javára meg kell 
állapítani  az  adott  károkozásért  fõfelelõs  magyar  állam  kártérítési  kötelezettségét.  Ehhez 
felhasználhatók  a  korábban  kötelezõ  táblatörzskönyvek  hivatalos  adatai  A  táblatörzskönyv 
hivatalosan  dokumentálta,  hogy  az  egyes  termõterületek,  mezõgazdasági  táblák  talajait  milyen 
anyagokkal  hol,  mikor,  s  hogyan kezelték.  Bûnjelként  le  kell  foglalni  a  teljes  táblatörzskönyvi 
adatbázist, még mielõtt eltûnhetne! 

Budapest, 2010. 02. 16.

Dr. Nagy Bálint
1021 Budapest.Kuruclesi u. 22.

Tejfalussy András
1036 Budapest, Lajos u. 115.
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TÚL SOK A KÁLIUM 
ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN

ÚJ SZÓ 1988. SZEPTEMBER 16. POZSONY

A  termőterületek  műtrágyázásával,  illetve  a  terméseredmények  szempontjából  a  kemizálás 
optimális  mértékével  és  ennek  környezeti  hatásaival  nem egy  szakcikk,  értékezés,  vagy  laikus 
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a 
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszármazékokat nevezték meg, s 
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb 
eredmények  azonban  egy másik  bűnösre  mutatnak rá, amely  részt  vállal  a  modern 
mezőgazdaságban mutatkozó negatív  jelenségek szinte  mindegyikéből.  Ez a figyelemre és 
főleg ellenőrzésre  méltó elem -Ján Královicnak,  az említett  intézet  munkatársának véleménye 
szerint - a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak. 

GOND A TEJJEL

A probléma  bevezetőjében  el  kell  mondani,  hogy  a  csehszlovák  mezőgazdaság  a  műtrágya-
felhasználása, a gyom- és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a 
termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt 
nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A 
nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális,  de a legújabb eredmények arra engednek 
következtetni,  hogy  ebben  is  a  túladagolt  kálium  illetve  néhány  helyen  a  foszfor  hatását  kell 
látnunk. 

Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak 
az állattenyésztésben ahol  a  világ  fejlett  országaival  való összehasonlítás  nem éppen hízelgő  a 
számunkra.  Ez  leginkább  a  tömegtakarmányok  minőségével  kapcsolatban  ütközik  ki.  A 
tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-
tenyésztéssel  rendelkező  országok  ,  mivel  tömegtakarmánnyal  nem  tudjuk  elérni  a  kívánt 
tejhozamot.  A  szárított  tömegtakarmány  ugyanis  nálunk  25-30  gramm  káliumot  is  tartalmaz 
kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne.
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De ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sõt még a 
gabona  korai  érése  is,  amely  utóbbi  legalább  féltonnás  veszteségeket  okoz 
hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint a káliumtartalomra vezethető vissza.

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK

DEFORMÁLJA A SEJTET

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi 
a sejtfalat és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megtámadják a 
mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elősegíti a szabad aminosavak 
felvételét  -  amelyek  a  mikroorganizmusokat  táplálják  -  így  azok  elszaporodnak,  a  növényeken 
betegségek jelennek meg.

A kálium  az  az  alapvető  elem,  amely  a  növényekben  az  ionok  felvételéről  dönt.  Bizonyos 
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium 
és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk 
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a 
betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A kalciumot és a 
magnéziumot a növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha 
ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez 
csak két elem. 

A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét  is akadályozza,  például a 
légzés szempontjából fontos vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, 
mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat 
ammóniákra bontják és az távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy 
végbe, csak nitridek vagy egyéb nitrogénszármazékok, például nitrozaminok keletkeznek, s mivel 
ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő.

A (kálium a) talajban lévő kalcium a cink felvételének blokkolásával a 
gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti. 

Kedvező  körülmények  alakulnak  ki  a  káliumot  kedvelő  gyomok  számára  is  s  ezek  már  nagy 
mértékben el  is  szaporodtak.  Ha körülnézünk a  földeken, ahol  egyébként  egyre több gyomírtót 
használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a 
konkoly,  amelynek  nem  kedvez  a  kálium,  de  van  helyette  libatop  és  parlagi  tüske  minden 
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megint csak 
elősegíti  a  kálium felvételét.  Ez újra  lazábbá teszi  a  sejtek kötését  s  csökkenti  a  kórokozókkal 
szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma 
láncolatát  és  a  kör  bezárult.  S  mindezekben a  folyamatokban amelyek bonyolultabbá  teszik és 
drágítják a termelést, rontják a termékek minőségét, alapvető okként ott találjuk a káliumot.



7/44. Kód: BosztorpusztaiEloadas100815

4/3. oldal, Kód: HamisMutragyaKalibraloKiserletuMTA100828m

De nemcsak a  növények ellenálló  képességét,  illetve  a  mezőgazdasági  termékek ásványianyag-
összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással  van a gazdasági haszonra is.  A burgonyában 
valamikor  a  hatvanas  évekig  még  20-21%-os  volt  a  keményítő  tartalom.  amely  mára  13-14 
százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos 
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az  ötvenes 
években  a  talaj  káliumtartalma  kilogrammonként  még  körülbelül  90 
milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körüli értéket is mérhetünk.

CSÖKKENTENI KELL

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és 
Rovartani  intézetének  eredményei  szerint  -  a  legfontosabb  feladat  a  talaj  káliumtartalmának 
csökkentése.  Ez  nemcsak  jobb terméseredményeket  hozhat,  hanem ami  lényeges,  javítja  annak 
minõségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák , a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. 
Évek óta végzik a  kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását  vizsgáló 
kísérleteket..  Bebizonyosodott,  hogy  a  legnagyobb terméseredményeket  akkor 
érik el, ha a talaj kilogrammja 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz 
és, hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években 
16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos 
szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a 
kísérletek  során,  hogy  a  nagyobb  mennyiségű  termés  elérése  érdekében  magas 
káliumtartalom  mellett  háromszor,  négyszer  nagyobb  mennyiségű 
nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának 
csökkentése  még  egy  sor  probléma  megoldásában  is  segítene  és 
egyszerűbbé  tenné  -  természetesen  olcsóbbá  is  -  a  mezőgazdasági 
termelést.  Ehhez  a  tudományos  dolgozók  véleménye  szerint  szükséges,  hogy  mindenütt 
pontosan megállapítsák a talaj  összetételét  és  kidolgozzák a  műtrágyák szükséges adagolásának 
arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés 
nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett 
problémához.

(Szénási)

MÉRÉSTANI SZAKÉRTŐI MEGJEGYZÉSEK, KIEGÉSZÍTÉSEK
TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL a Túl sok a kálium című cikkel kapcsolatban:
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Az  Új  Szó  cikke  hamisan  jelöli  meg  a  "talajok  káliumtartalmaként"  a  talajok  vízben  oldható  
káliumtartalmát.  Valójában  nem  ekkora  a  talajok  káliumkészlete,  hanem  nagyságrendekkel  
nagyobb! Ugyanis a talajokban, az agyagásványokhoz kötődve sokkal több, hatalmas mennyiségű  
kálium van. Hazánkban pl. 1-6% a talajok káliumtartalma, ennyi az ún. potenciális káliumkészlete!  
Az agyagásványokból a növények természetes igénye szerint oldódik ki az általuk felvett kálium,  
vagyis a talajok önmaguktól is sokáig fenntarthatják a vízben oldható kálium optimális 90 mg/kg-os  
szintjét! A talajokban vízoldott állapotban lévő káliumtartalmat a kálisóval csalással mérgezőre, a  
természetes  90  mg/kg-nak a többszörösére  növelték,  hamisan a kálium talajból  elfogyásának a  
veszélyére hivatkozva. Ezáltal tették veszteségessé a paraszti gazdálkodást, amit a  leigázandó 
országokban előírt, a KGB 45 pont szerinti nemzet tönkretevési software, amelyet a Kapu 
című folyóirat 1990. februári száma ismertet (a másolatát lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon).  
Megállapítom,  hogy  a  Túl  sok  a  kálium  című  cikk,  miután  csak  kevesen  ismerik  és  az  arra  
alkalmatlan  talajvizsgálatok  javításában  keresi  a  megoldást,  SUNYIPUBLIKÁLÁS.  Az  
ilyen  sunyipublikálásokkal  a  természetes  anyagok  optimálistól  eltérő  mennyiségei  titkos  vegyi  
fegyverként  használatát  megszervező  tudományos  akadémiák  a  kálisóval  talajt,  növényt,  
állatot  és  embert  mérgezési  nemzetközi  bűncselekmény  megszervezésében  és  fel  nem 
jelentésében való egyéni felelősségeket igyekeznek elködösíteni. Elszaporodtak a sunyipublikálások 
amióta mi, 1982-ben a KITE Nádudvari Kukoricatermesztési Rendszernél, 1983-ban a Kertészet  
Egyetem Zöldségtermesztési Tanszékén, 1983-ban a Mezőhegyesi Állami Gazdaságnál, 1984-1986  
kötött az Abádszalóki Lenin MGTSZ-nél, s több más helyen is, a szabadalmaim szerinti  GTS-
ANTIRANDOM software-im  szerint  elrendezett,  az  akadémiai  korábbi  mérések  hibáit  is  
feltáró, sok tízezer parcellával végzett multifaktoriális tolerancia-optimum méréseink eredményei  
alapján észrevettük a kálisóval talajmérgezési, aszálynövelési műtrágyázási csalást és azt, hogy az  
állati és emberi sejtek membránjait megmérgezi a kálisóval növelt káliumtartalmú növényekkel és a  
konyhasó  helyett  adagolt  kálisóval  folytatott  kálium-túladagolás.  Ez  egy  olyan  vérmérgezés,  
amelyet  engedélyezett  természetes  anyagok  természetellenes  arányban  a  vérbe  juttatásával  
folytatnak. Az élő ember vérszérumában 30 : 1 az élettanilag optimális nátrium : kálium arány, ez  
optimális  a  köldökzsinór  vérben  is,  amely  a  magzatokat  táplálja,  valamint  a  magzatvízben  is,  
amelyet a magzat kortyolgat, ugyanez az arány az élővizű óceánok vizében, s ennek megfelelően az 
orvosi gyógyítás eszközeként alkalmazott fiziológiás sóoldatokban is. A káliumnak a 98%-a sejteken 
belül van, a nátrium viszont elsősorban a sejtnedvekben van. Amikor a sejtek a halál következtében  
elpusztulnak, a vérszérum nátrium : kálium aránya az 1 : 1 -hez közelít. A kiirtásra ítél állatok és  
emberek  vérszérumának  a  nátrium  :  kálium  arányát  az  1  :  1  arány  felé  tolják  el  a  fokozott  
káliumtartalmú ételekkel és italokkal, és a konyhasót fogyasztásuk korlátozásával. Ez lerövidíti az  
életüket  és  ivartalanító  hatású  is.  A  mérések  alapján,  mint  közérdekű  bejelentő  1986-ban  
bejelentettem  mindezeket  a  mezőgazdasági  miniszternél,  majd  1987-ben  a  Központi  Népi  
Ellenőrzési  Bizottságnál.  Miután  megrágalmaztak,  feljelentettem  őket,  mint  bűnszervezetet  a 
Fővárosi  Bíróságnál  (2.P.20.129/1993.)  és  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróságnál  
(13.B.24.211/1993.).  2010-ben  Petíciókat  is  benyújtottunk  a  mezőgazdasági  és  egészségügyi  
miniszterekhez.  Ezek alapján derült ki, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke  
személyesen is fedezi a kálisóval kevert konyhasóval magyarokat mérgezőket.

Verőce, 2010. 08. 30.

(Sydo) TejfalussyAndrás (Béla Ferenc)
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Dr. Béres József tudományos kutató emlőrákot 
okozott növelt káliumtartalmú táplálékkal 
egereknek:
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Mérgező a (búza)fű rendkívül nagy kálium 
tartalma! 
Teheneknek tetániát, lovaknak fáradságot és idegrendszeri 
zavarokat okoz, lásd az alábbi amerikai állatorvosi könyv alapján:

A tönkölybúzafű 

káliumtartalma kb. ötször nagyobb a normál búzákénál, vagyis 
azoknál is sokkal veszélyesebb:
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USA Akadémiai kiadvány szerint  a  felnőttek  csak  0,4  -  0,8  gramm 
káliumot veszítenek naponta, s az izzadsággal való  káliumvesztés annyira csekély,  
hogy elhanyagolható:
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Az élelmiszer mindig feleslegben tartalmazza a káliumot, ez a táplálék  lánc természetes jellemzője. 

A természetes táplálékok is tartalmazhatnak mérgezően sok káliumot, pl. a búzafű, amiről 
a  fenti,  USA Állatorvosi  könyv is  szól.  A nem túlságosan  sok  felesleges  káliumot  a  szervezet 
elsősorban a vesék útján tudja eltávolítani. 2-4 gramm kálium felesleg még okoz problémát.egy 
egészséges felnőttnél. Azonban hogyha a kálium felesleg ennél is nagyobb, rontja a vesemüködést 
is. 

Egy felnőtt egészséges ember részére csak 200 - 400 milligramm, azaz 
0,2  -  0,4  gramm  káliumpótlás  szükséges  élettanilag  (5-10  mEqv/l) 
naponta:

Csökken a vizelet képződése, ami mérhető,.lásd a fenti cikk diagramja lapján, hogy 2 
- 4 gramm kálisó (0,9 - 1, 8 gramm kálium) szájon át bevitele után is már a felére 
csökkent  a  bevitt  víz  kiválasztódása  és  eközben  a  mérgezési  küszöb,  a 
normokalémiás  határ  (5  mmol/liter)  fölé  növekedett  a  vér  kálium koncentrációja. 
Ilyenkor az EKG görbe is már torzul, mutatja, hogy a szív működése romlott. Alább 
majd bemutatjuk egy ismert hazai belgyógyászati tanköny erről szóló részletét is.

A szóban  forgó  belgyógyászati  tankönyv  szerint  (is),  egy  egészséges  felnőtt 
embernek  is  mérhetően  romlani  kezd  a  szívműködése,  hogyha  24  óra  alatt 
összesen legalább 5 - 8 gramm kálisónak megfelelő (2,2 - 3, 5 gramm/nap) vagy 
több kálium jut be a szervezetébe (szájon át) : 
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A káliumot etetési klinikai vizsgálatok szerint valóban mérgező a kálisó. 1 - 8 db 
kálium tablettától 10 - 80 százalék volt az egészségre veszélyes hatás akkor is, ha 
csak 8 óra alatt szivárgott ki a tablettákból a kálium. 1-1 ilyen (Kálium-R) tablettában 
mindössze kb. 0,5 gramm a kálium:
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Ezek a tabletták ma is használatosak. Ezeknél az engedélyezői és gyártói, s a klinikai  
ellenőrző kísérleteket végző egyetemi oktatók eltitkolják, s a hiányos és/vagy hamis  
ismeretekkel  ellátott  orvosok  és  gyógyszerészek  többsége  nem tudja,  hogy  ezek  a  
tabletták milyen gyakorisággal okoznak gyomor- és bélfali  felmaródást,  és ezáltal  
fekélyt,  rákot  kiváltó  lokális  kálium-mérgezéseket.  Miután  rendőrségi  segítséggel,  
nyomozás keretében sikerült  beszereztetni a kálium-tabletták hivatalos,  de eltitkolt  
klinikai összefoglaló jelentését, a Magyar Tudományos Akadémián, a több különböző 
szakterület  szakértőiből  álló  szakértői  csoportunk megállapította  a  Kálium-Retard  
tabletták és a REDI-Só káliumtúladagolás életrövidítő hatásait. 

Bár  a  hazai  sajtóban  is  közzétettük  e  mérgek  felelőtlen  forgalomba  hozatalának  
kritikáját, vagyis az elítélő megállapításainkat rögzítő akadémiai emlékeztetőnk teljes  
szövegét  azzal,  hogy  a  klinikai  mérések  egyértelműen mind  azt  bizonyítják,  hogy  
feltétlenül szükséges lenne a hivatalos mérgezési küszöbértékeknek és kálium beviteli  
sebesség  ajánlásoknak,  s  nem  csak  a  napi  dózis  (RDA),  hanem  a  gyorsabb  
káliumbevitel szabályainak is a helyreigazítása, az egészségügyi kormányzat folytatja 
a kálium túladagolással életrövidítést, egészségügyi reform címén. 

Árusítják a mérgező, életrövidítő káliumos sókat, nem csak a gyógyszertárakban, de  
az  élelmiszer  üzletekben  is.  Miután  a  kóser  boltokban  nem árusítják  a  kálisóval  

kevert mérgező étkezési sót, valószínűsítem, hogy a TÖBBSÉGÉBEN 
nem kóser étkezésű magyarok ingatlanainak 
az elszedéséhez és a nyugdíjbefizetéseinek a  
megkaparintásához kísérletezték  ki,  engedélyezték  
csalással  a KÁLIUM-R káliumtablettát,  valamint  a  
nátriumszegény  étkezési  sóként  engedélyezett  mérgező 
Redi-sót és  a  csökkentett  nátriumtartalmúnak 
nevezett (a  konyhasó  helyett  20-50  %  mennyiségben 
kálisót  tartalmazó)  SARA-LEE,  Sale  Marino,  
VIVEGA, stb. tervszerűen fajirtó étkezési sókat. 
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Az orvosok és  gyógyszerészek és  fogyasztók  számára  hozzáférhető  gyógyszertári 
termék ismertető teljesen hamisan tájékoztat a lényeges kérdésekben. A Kálium-R 
tabletta előnyeként hangsúlyozzák azt, hogy nem marja gyomort- és bélnyálkahártyát, 
szemben az egyéb kálisó formációkkal.  Pedig tudják,  hogy nagyon gyakran, kb. 
10%-os gyakorisággal biztosan felmarja azokat!

Másfelől azt is közlik a gyógyszertári termék ismertetők, nyilvánvalóan  számítva az 
olvasó  orvos,  gyógyszerész  és  mások  gyanútlanságára  (vagy  számolni  nem 
tudására?), hogy napi 5-6 gramm kálium pótlási igényt elégít ki egy kb. 5,0 gramm 
kálium tartalmú Kálium-R tabletta. Ez azt a látszatot kelti, mintha helyes lett volna 
napi 4,5 gramm kálium evés ajánlása, (RDA  = 4,5 gramm, az RDA a napi ajánlott 
adag), ugyanis időközben ezt írták elő, mint szükséges napi kálium evést, és a más 
termékeken már ez az  RDA előírás  szerepel.  a  0,4 -  0,8  grammról felemelték az 

RDA-t az 5 - 10- szeresére, vagyis 4,5 gramm/nap-ra.

Például  a  Dr.  Lenkei  Gábor  "dr.  Fit"  cége  által  forgalmazott  vitamin  készítmény 
felirata is életveszélyesen magas, 4,5 gramm/napos kálium pótlási ajánlást tartalmaz: 
ha  ugyanis  45  mg kálium az  RDA-nak  csak  az  1  százaléka,  akkor  az  RDA  4,5 
gramm:
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Hamis termék felíratokkal is fedezik a túladagolt kálisó méreg jellegét. A kálisót 
az  engedélyezői  "gyógytápszernek"  nevezik  és  ajánlják  a  nátrium-klorid  (NaCl), 
vagyis  az  étkezési  konyhasó  teljes  mértékben  helyettesítésére  is  azzal,  hogy  az 
emberek  akár  egyszerre  is  megehetnek  napi  6-10  gramm  gyorsan  felszívódó 
kristályos  kálisót. Például  lásd  az  alábbi  Redi-só  és  a Sara  Lee  sók  feliratait, 
melyek szabványt is sértének, mert a Magyar Szabvány valamennyi étkezési 
sóban tiltja a kálisót: 
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A MAGYAR SZABVÁNY (MSZ) NEM VÉLETLENÜL, 
HANEM NYILVÁN AZÉRT TILTJA A LEGKEVESEBB 
KÁLISÓT IS MINDEGYIK ÉTKEZÉSRE 
ALKALMAZOTT SÓBAN, MERT AZ ILLETÉKESEK 
NAGYON IS JÓL TUDTÁK, HOGY VESZÉLYES 
MÉREG A KÁLISÓ!
A  kálisó  miatti  rossz  ízt  nevezik  "inzernzív  természetes"  íznek,  s  hamisan 
hivatkoznak  az  MSZ-re  mivel  durván  sértik  a  Magyar  Szabványt  a  40%  kálisó 
tartalommal!  Tudni  kell,  hogy  a  Sarah  Lee  cég  neve  megegyezik  egy  zsidólány 
nevével,  aki  a II.  Világháborúban meghalt.  Vagyis a nevét  viselő cég eteti  a  nem 
vallásos zsidó lakosokkal az ivartalanító, életrövidítő kálisót, amelytől a nem vallásos 
zsidó többség is elpusztul?! Hitler kevesebb zsidót ölt meg! Arra agitálnak, hogy a 
betegek is egyenek ilyen módon 6 - 10 gramm kálisót naponta, akár egyszerre is. S 
miután nem szokás méricskélni az étel ízesítésénél a sót, csak kóstolgatni szokták az 
átelt, hogy elég sós-e már, ezekkel sokan esetleg 15-25 grammal fognak "sózni' egy 
étkezés során naguknak. Konyhasóból ez nem is, de a kálisó miatt a szívük is leállhat. 
A sportolóknak 15 -25 gramm az előírás szerinti napi konyhasó pótlásuk:
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Tehát egy egészséges erős sportolónak is  annyi konyhasó javítja az erőnlétét, 
mint egy legyengült embernek, akinél az infúzióval kell pótolni a vizet és a sót. 1 
liter víz pótlása esetén 9 gramm konyhasó, azaz 4 gramm nátrium szükséges, de 
csak 0,2 gramm kálium pótlás kell, mivel ezek az élettani arányok, ez a legjobb. 
Ha  ettől  durván  eltérő  arányban  juttatják  be  a  szervezetbe  bármelyik 
vérelektrolit  komponenst,  emiatt  a  szervezet  (vér-)  elektrolit  egyensúlya akár 
életveszélyesen  is  megbomolhat,  melynek  eredménye  azonnali  halál  is  lehet!  
Valójában fiziológiásan, azaz élettanilag optimálisan 8 gramm/nap kell legyen a 
Nátrium  RDA,  és  0,4  gramm/nap  kellene  legyen  a  Kálium  RDA.  Például  a 
Ringer  infúziós  élettani  sóoldatban  is  ezt  a  mennyiséget  alkalmazzák  tiszta 
desztillált vízben feloldva. A 0,9% konyhasó kötelező, de nem mindig van kálisó 
is a fiziológiás sóoldatban. 
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A TALMUDISTA ZSIDÓK EZER ÉVNÉL RÉGEBBEN TUDJÁK EZT. DE A 
MAI NAPIG IS ELTITKOLNI IGYEKEZNEK A TÖBBIEK ELŐL: UGYANIS 
AZT ÍRJA A BIBLIA (MÓZES II. 23., 20-33, V. 7., 2, 22.) ÉS A TALMUD, AMI 
A MAI  IZRAEL ÁLLAM  ALAPTÖRVÉNYE,  HOGY LEGKÖNNYEBBEN 
ÚGY  JUTNAK  HOZZÁ  AZ  ÁLTALUK  TERVSZERŰEN  LEGYILKOLNI, 
KIŰZNI KIRABOLNI AKART NEM ZSIDÓK ADDIGI ÉLETTERÉHEZ ÉS 
VAGYONÁHOZ A ZSIDÓK, HOGY A TELJESEN TISZTA (DESZTILLÁLT) 
ESŐVIZET ISSZÁK ÉS HOZZÁ (A TELJESEN TISZTA NaCl-dal) SÓZOTT 
KENYERET ESZIK:  
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Íme egy gyilkos jótanács, amit az ENSZ Egészségügyi Szervezet, a WHO útján 

tettek  közzé,  a kivégzőméreg,  idegméreg kálisót a 
gyermekeknél is a konyhasó korlátozatlan helyettesítésére való ajánlással:

Megmértük  a  Magyarországon  is  kapható  kóser  étkezési  sót,  és  az  
Izraelben  árusítottat  is,  hogy  van-e  bennük  kálisó.  Nem volt  bennük 
kálisó!
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A VILÁG NAGYRÉSZÉN PÉLDÁUL AZ ALÁBBI MÉRÉS-KALIBRÁLÁSI 
„TUDOMÁNYOS” CSALÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL BESZÉLIK BE, HOGY 
A  FIZIOLÓGIÁSNÁL MINTEGY TÍZSZER KEVESEBB KONYHASÓT, S A 
FIZIOLÓGIÁSNÁL KB. TÍZSZER TÖBB KÁLISÓT EVÉS GYÓGYÍTJA A 
MAGAS VÉRNYOMÁSOS BETEGEKET: 

A Magyar  Tudományos  Akadémia elnöksége  (és  bűntársai)  ezen  mérés  
kalibrálási csalásra is alapozó, népirtó hatású hamis állásfoglalását Dr.  
Rigó  János  Országos  Dietetikai  Intézeti  főigazgató  népszerűsítette  a  
Családorvosi  havilap 1999.  március,  VII.  évf.  3.  számában,  cikkében a  
kálisó rákellenes hatását állatkísérletek alapján korábban publikálásáról  
elhíresült Béres József által alapított Béres Rt. cég által is árusított 40%, 
kálisót tartalmazó, vagyis rákkeltő mérget, a VIVEGA-t is reklámozva! 
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KÁRELHÁRÍTÁSKÉNT, AZ ÁLLAMI SZERVEK HELYETT, A PTK. 484-487. §. ALAPJÁN!
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Drábik János:

Szex és az új világrend
Dr. Lawrence Dunegan amerikai orvos 1969. március 20-án részt vett egy 
gyermekorvosok számára tartott szakmai konferencián Pittsburgh-ben, ahol az egyik 
elõadó Dr. Richard Day egyetemi tanár volt. Dr. Day mintegy 80 fõnyi orvosokból álló 
hallgatóságának rendkívüli témájú elõadást tartott. Beszéde elõtt felkérte hallgatóit, hogy 
se jegyzeteket, se magnófelvételeket ne készítsenek és vegyék bizalmas jellegû belsõ 
tájékoztatásnak mondanivalóját. Dr. Dunegan egyike volt a hallgatóknak és 1988-ban 
Randy Engel ismert média személyiség kérésére emlékezetbõl felidézte, és szalagra 
rögzítette, amit 1969-ben hallott. Dr. Day nem annyira a múlttal foglalkozott, sokkal inkább 
a jövõt vázolta fel. Elõadásának célja az volt, hogy felkészítse az orvosokat a várható 
változásokra, és ily módon megkönnyítse alkalmazkodásukat az új helyzethez. Meg volt 
róla gyõzõdve, hogy információival segíti orvoskollégáit. Dr. Day állandóan hangsúlyozta, 
hogy az embereknek hozzá kell szokniuk a folyamatos változáshoz, mert semmi nem 
marad a jelenlegi állapotában. Gyakran ismételte: „az emberek annyira bíznak 
egymásban, hogy fel sem teszik a legfontosabb kérdéseket.” Többször is elmondta: 
„Mindennek két célja van. Egyik az állítólagos cél, amely elfogadhatóvá teszi a változást 
az emberek számára és van egy másik, az igazi cél, amely valójában az új rendszer 
létrehozását segíti elõ.” Hozzáfûzte azt is, hogy „nincs más lehetõség az emberiség 
számára.” 

A népszaporulat ellenõrzése
Dr. Day ebben az idõben aktívan részt vett a népességszaporulat ellenõrzésére törekvõ 
csoportok tevékenységében. Elmondotta, hogy a lakosság létszáma túlságosan gyorsan 
nõ, éppen ezért a Föld lakóinak a számát korlátozni kell, mert különben nem marad elég 
élettér az emberiség számára. Nemcsak az élelmiszer ellátás biztosításához fog hiányozni 
az elegendõ termõföld, de a hulladékok is oly mértékben szennyezik a Földet, hogy 
lakhatatlanná válik. 
Az embereknek nem engedik majd meg, hogy csupán azért legyenek utódaik, mert 
akarják, vagy azért mert könnyelmûek voltak. Ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a 
házaspároknak egy gyerekük legyen, és csak a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó 
kiválasztottaknak lehet három. Az átlagembereknek a két gyermeket engedélyezik. Ez a 
születésszabályozási mérce abból adódik, hogy a nulla népességnövekedéshez 2,1 
gyerek szükséges családonként. Ez azt is jelenti, hogy csak minden tizedik házaspárnak 
lehet három gyereke. Világossá vált, hogy a népesség-ellenõrzés nem egyszerûen 
születésszabályozást jelent. Valójában a világ lakosságának a korlátozásáról van szó. 



A szexuális kapcsolat átértékelése
A cél olyan szexuális magatartás kialakítása, amely nincs kapcsolatban a fogamzással, 
továbbá olyan gyermeknemzési gyakorlat elterjesztése, amely nincs kapcsolatban a 
szexszel. Dr. Day szerint el kell választani a szexualitást szaporodástól. Mivel a szex 
örömet okoz és túl erõs rá a késztetés, ezért nem várható, hogy az emberek lemondjanak 
róla. Bizonyos, az élelmiszerbe és a vízbe elhelyezett hatóanyagokkal lehet csökkenteni a 
nemi vágyat, de ez nem praktikus. Ezért a háttérhatalom stratégái azt a megoldást 
választották, hogy csökkentés helyett inkább növeljék a szexuális aktivitást, de oly módon, 
hogy az ne eredményezzen fogamzást. 

(Tejfalussy András szakértõi észrevétele:a fiziológiás konyhasó pótlás 
akadályozásával párhuzamosan növelt kálium tartalmú ételekkel és 
italokkal impotenssé teszik, ivartalanná mérgezik a nem vallásos zsidó 
lakosokat, vagyis e program publikálása közben is hazudnak a 
legalapvetõbb tényeket illetõen!)
Ezért az elsõ szempont, amit megvizsgáltak, az a terhesség-megelõzés. Ezt erõteljesen 
népszerûsítik majd. Tudatilag annyira összekapcsolják a védekezést és a szexuális 
tevékenységet, hogy az emberek szinte ösztönösen alkalmazni fogják a fogamzásgátló 
eszközöket, amikor szexuális kapcsolatra készülnek. Ezért gondoskodnak arról, hogy a 
különbözõ terhesség megelõzõ eszközök és módszerek ismertek és könnyen elérhetõek 
legyenek. Az ilyen eszközöket minden patikában és kozmetikai üzletben jól látható helyre 
teszik ki, együtt a cigarettával és a rágógumival. Ez a fajta nyíltság azt sugalmazza majd 
fiataloknak és felnõtteknek egyaránt, hogy az ilyen védekezõ eszközök az élet 
természetes tartozékai. Ezt kiegészítik azzal, hogy az iskolákban könnyen elérhetõek 
lesznek az úgynevezett szexuális nevelés keretében.

Szexuális nevelés, mint a világkormányzat eszköze
A szexuális nevelés célja hozzászoktatni a fiatalokat ahhoz, hogy a nemi élet és a 
fogamzásgátlás összetartozik. Ezt tudatukba kell vésni, mielõtt megkezdik az aktív 
szexuális életet. Dr. Day elõadása és Dr. Dunegan visszaemlékezése között eltelt 19 
évben az Egyesült Államok számos iskolájában „iskolai klinikákat” hoztak létre, amelyek 
elsõsorban terhesség megelõzéssel, születésszabályozással és a népszaporulat 
kontrolljával foglalkoztak. Az egyik cél az volt, hogy a szexualitás és a fogamzás elleni 
védekezés össze legyen kapcsolva, és az iskolai megerõsítés nyomán a házasságban is 
folytatódjék. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermeknemzés felelõsségétõl 
megszabadított szexuális kapcsolat csökkentse magának a házasságnak is a 
jelentõségét. Ilyen kapcsolatot könnyedén lehet házasságon kívül is folytatni. Nyilvánvaló, 
hogy továbbra is lesznek olyanok, akik elõnyben részesítik a házastársi kapcsolatot, de a 
többség ezt már nem fogja a rendszeres nemi élet elõfeltételének tekinteni. 
Dr. Day természetesen az abortuszra is kitért és hangsúlyozta, hogy az nem minõsül 
többé bûncselekménynek, hanem elfogadott és normális jelenség lesz. Az abortuszt 
közpénzbõl fogják finanszírozni azok számára, akiknek ehhez nincs pénzük. A védekezõ 
eszközöket szintén közköltségen biztosítják, hogy anyagi okokból senkinek se kelljen 
lemondania róla. Ha az iskolai szexuális felvilágosító programok korai terhességhez 
vezetnek, az se okoz problémát. Azok a szülõk, akik erkölcsi vagy vallási alapon ellenzik 
az abortuszt, ilyen esetben - szükségmegoldásként - elfogadják, mert nem akarják, hogy 
gyermeklányuk terhes maradjon. Ez lehetõvé teszi az abortusszal szembeni társadalmi 
ellenállás megtörését. 



A homoszekszualitás bátorítása
A háttérhatalom hosszú távú társadalom-átalakító programját beavatottként ismerõ Dr. 
Day közölte: támogatni fogják a homoszexualitást, és az embereknek meg lesz engedve, 
hogy azonos nemûekkel létesítsenek nemi kapcsolatot. Nem kell többé az ilyen fajta 
hajlamot elrejteni. Az idõsebb embereket is bátorítani fogják, hogy aktív szexuális életet 
éljenek még idõs korban is. Mindenkinek meg fogják engedni, hogy tetszése szerint 
élvezhesse a nemi életet. Semmi nem lesz tiltva. 
Dr. Day ezzel kapcsolatban külön kitért az öltözködésre. Ennek sokkal izgatóbbá és 
provokatívabbá kell válnia. 1969-ben már meghódította a nyugati világot a miniszoknya és 
a harisnyanadrág. Dr. Day a következõket mondta: „Nem csak az teszi az öltözködést 
szexuálisan csábítóvá, ha az eddig szokásosnál jóval nagyobb testrész válik láthatóvá. 
Más, kifinomult fogások is izgatóak lehetnek.” Itt számításba jöhet a ruha kivágása, 
anyaga, átláthatósága, elhelyezkedése, stb. 
Azóta természetesen már meghódította a világot a farmer, amely szorosan testhezálló 
változatban megfelelõen irányítja a szemet bizonyos anatómiai részekre. Ugyancsak 
elkövetkezett az „égesd el a melltartódat” divatja is. 
A megtermékenyüléssel kapcsolatos technológiákat is kifejlesztik. Mivel a szexualitás el 
lesz különítve a szaporodástól, ezért bátorítva lesz nemcsak az, hogy az utódok nemzése 
nélkül lehessen nemi életet élni, hanem az is, hogy normális szexuális élet nélkül lehessen 
utódokhoz jutni. Ezt laboratóriumokban a legkülönfélébb technikák alkalmazásával érik el. 
A családok létszámát korlátozzák. E célból megkönnyítik a válást. Általánossá teszik, hogy 
az emberek többsége élete során többször is házasodjék. Sokan lesznek olyanok, akik 
egyáltalán nem lépnek házastársi kapcsolatra. Az úgynevezett "single", vagyis egyedülálló 
emberek hotelekben fognak lakni, és kollektívan együtt élni. Ez olyannyira megszokottá 
válik, hogy ezzel kapcsolatban már nem tesznek fel kérdéseket az emberek. 
Lényegesen több nõ fog az otthonától távol munkát vállalni. Úgy alakítják a 
munkakörülményeket, hogy sok férfinak a lakóhelyétõl távol lévõ városokban kelljen 
dolgoznia. Ez megnehezíti majd a családok együtt maradását. A házassági kapcsolatok 
kevésbé lesznek stabilak és csökken majd az emberek hajlandósága arra, hogy 
gyermekeket akarjanak. Ennek eredményeként kisebbek lesznek a családok. Arra is 
törekedni fognak, hogy miközben az egyik házastársnak távol kell lennie, sokat kell 
utaznia, addig a másik az otthonához legyen kötve munkája által. Ez elõsegíti a kívánt 
hatást, vagyis a házastársi kapcsolat elgyöngülését. 

Eutanázia és a könyörületi halálba-segítés
Mindenkinek csak addig lesz joga élni, amíg hasznos az élete. Az öregember már terhet 
jelent. Ezért arra kell nevelni az idõseket, hogy fogadják el a halált. Megfelelõ idõpontban 
korlátozzák az emberi életet. Amikor már valaki nem munkaképes, és nem járul hozzá a 
társadalom fenntartásához, akkor félre kell állnia, és át kell adnia a helyét a következõ 
nemzedéknek. 
A feleslegessé vált öregektõl úgyis meg lehet válni, ha bizonyos egészségügyi 
szolgáltatásokat nem vehetnek igénybe. E célból szükséges az egészségügyi ellátás 
költségeinek a nagyarányú megemelése. Az orvosi szolgáltatásokat munkaviszonyhoz kell 
kapcsolni, és jelenõsen meg kell drágítani, hogy bizonyos kor után az emberek ne 
engedhessék meg maguknak, kivéve, ha jómódúak, vagy kifejezetten gazdagok. 



El kell ültetni a fiatalok fejében, hogy az öreg emberek eltartása méltánytalan teher rájuk 
nézve. Így el lehet fogadtatni velük szüleik humánus és méltóságteljes halálba-segítését. 
Például el lehet terjeszteni az ünnepélyes „búcsú parti” megrendezését. Ünnepelni lehet 
az idõs anyukát és apukát, akik nagyszerû munkát végeztek, s akik a parti végén 
engedelmesen beveszik az altatópirulát és távoznak az élõk sorából. 

Ellenõrzés alá kell venni az egészségügyet és a 
gyógyszerellátást
Dr. Day a leghatározottabban állította, hogy az amerikai törvényhozás - a washingtoni 
Kongresszus - nem fogja bevezetni az általános egészségügyi biztosítást. Erre nincs 
szükség, mert vannak jobb módszerek az egészségügy kézbentartására. Fokozatosan 
valamennyi egészségügyi ellátás szoros ellenõrzés alá kerül. Ha valaki nem dolgozik, 
vagy nem képes munkát vállalni, akkor nem juthat hozzá az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz. Eljárt a felett az idõ, hogy a kórházak ingyen ellátásban részesítsenek 
bárkit is. Az egészségügyi költségeket úgy fel kell emelni, hogy az átlagember ne legyen 
képes kifizetni a biztosító intézetek közremûködése nélkül. 

Ha pedig valaki nem képes fizetni a saját egészségügyi ellátásáért, akkor rászorul arra, 
hogy mások fizessenek helyette. Így lehet kikényszeríteni az emberektõl, hogy térdet-fejet 
hajtva hálásan megköszönjék, mint egy különleges kegyet, ha orvosi ellátásban 
részesülhetnek. Többé nem lesz lehetséges, hogy valaki a maga anyagi lehetõségeire 
támaszkodva önállóan dönthessen saját egészségügyi ellátásáról. A magas kórházi és 
egyéb egészségügyi számlákat csak a biztosítók lesznek képesek kifizetni. Ily módon 
minden egyes ember kényszerítve lesz, hogy egész életén keresztül fizessen a 
biztosítóknak. 
Dr. Day azt is elmondotta, hogy megszigorítják a kórházakba való bejutást. Aki belép, 
annak igazolnia kell személyazonosságát. Azért, hogy ezeket a megszigorító 
intézkedéseket bevezessék, bizonyos lopásokat még bátorítani is fognak, mert ezzel 
igazolni lehet a szigorú ellenõrzés bevezetését. Ily módon is hozzá lehet szoktatni az 
embereket ahhoz, hogy mindenhová magukkal vigyék személyazonosságuk igazolására a 
megfelelõ dokumentumokat. 
Megváltozik az orvosok szerepe is. Többé nem egyéni professzionális vállalkozók lesznek, 
hanem magasan képzett, bérbõl és fizetésbõl élõ alkalmazottak. Diplomás szakmunkások. 
Az orvosi tevékenység részévé kell tenni, hogy adott esetben a halálba-segítõ injekciót is 
beadják. Az orvost, mint független, nagytekintélyû személyt ki kell iktatni. Dr. Day szerint 
az orvosok túl sokat keresnek, ezért rá kell szorítani õket, hogy ugyanúgy reklámozzák 
szolgáltatásaikat, ahogy más termékeket és szolgáltatásokat is reklámoznak. A 
magánpraxis fokozatosan el fog tûnni. Helyüket a csoportpraxis, továbbá az egészségügyi 
korporációk foglalják el. 

Ismeretlen betegségek lépnek fel
Dr. Day szerint olyan új betegségek jelennek meg, amelyeket korábban nem ismertek. 
Igen nehéz lesz ezeket diagnosztizálni, és még nehezebb kezelni, legalábbis egy bizonyos 
ideig. Itt Dr. Dunegan az AIDS-t említi, de mi a magunk részérõl hozzátehetjük az ebolát, 
és ki tudja, esetleg azt a vírust is (Severe Acute Respiratory Syndrome, azaz SARS), 
amely most járványosan terjed elsõsorban Kínában, Tajvanon, Kanadában és oly sok 
áldozatot szed. 



Dr. Day azt is kijelentette, hogy „mindenféle rákbetegséget gyógyítani tudunk. Az erre 
vonatkozó tudományos ismeretanyag a Rockefeller Intézetnél van elzárva, és ha valaha 
döntés születik errõl, akkor nyilvánosságra fogják hozni. De vegyék csak figyelembe, ha 
az emberek nem halnak meg többé rákban, akkor milyen gyors ütemben válik a Föld 
túlnépesedetté. Az ember éppen úgy meghalhat rákban, mint bármi másban.” Ebbõl a 
megfontolásból a rák kezelését elsõsorban olyan irányban fejlesztik, hogy csökkentsék a 
betegek szenvedéseit. Az a kommentár is elhangzott, hogy esetleg a rák gyógyítására 
vonatkozó dokumentációt mégis csak nyilvánosságra kell hozni, mert elõfordulhat, hogy 
független kutatók is hozzájutnak ezekhez az ismeretekhez. (Mindenesetre napjaink 
valósága Magyarországon is az, hogy egyelõre csak korlátozottan lehet eredményesen 
gyógyítani különbözõ rákbetegségeket.) 

Mesterségesen elõidézett szívinfarktus 
Dr. Day elmondta orvos hallgatóságának, hogy ma már megoldható a szívinfarktus 
mesterséges kiváltása, amely minden fontos orvosi tünet szempontjából hûségesen 
szimulálja a valódi szívinfarktust. Ezt álcázott – halálos kimenetelû – merényletek 
végrehajtására is fel lehet használni. Csak a rendkívül képzett patológus szakorvosok, 
akik pontosan tudják, hogy a halál okát keresõ boncolás során mit kell megnézniük, 
képesek arra, hogy megkülönböztessék a valódi szívinfarktust a mesterségesen elõidézett 
szívelégtelenségtõl. 
Dr. Day ezután rátért a táplálkozás, az egészséges életmód és a megfelelõ testmozgás 
összefüggéseire. Részletesen ecsetelte, hogy mit kellene enniük az embereknek, és 
hogyan kellene megtartaniuk megfelelõ testgyakorlással fizikai erõnlétüket. Ezzel 
kapcsolatban kiemelte, hogy az iparilag gyártott élelmiszerek nem felelnek meg az 
egészséges táplálkozás követelményeinek, mert a túlságosan sós (Tejfalussy András 
szakértõi észrevétele: a népirtó Rockefeller-es társaság ide is 
becsempészték a legfõbb jelenlegi életrövidítõ csalást, azt, hogy a 
normális mértékü, egészségvédõ hagyományos fiziológiás 
hagyományos konyhasó használatot a nem vallásos zsidó lakosok felé 
"magas vérnyomást" és egyéb halálos betegségeket okozónak 
hazudják!!!) és zsíros ételek magas vérnyomáshoz és korai szívbetegségekhez 
vezetnek. Azok az emberek, akik azonban nem elég képzettek ahhoz, hogy ezt 
megértsék, vagy túlságosan lusták ahhoz, hogy megfelelõ testgyakorlást végezzenek, 
fokozottan kiteszik magukat ezeknek a kockázatoknak. A megfelelõ táplálkozási ismeretek 
rendelkezésre fognak állni, de a korlátolt emberek ezt nem veszik figyelembe, és ezért 
tulajdonképpen helyes, ha rövidebb ideig élnek. 
Tervszerûen növelni kívánják az ipari jellegû étkeztetéssel foglalkozó üzlethálózatokat. A 
Hamburger, a McDonalds, a Kentucky Fried Chicken és ehhez hasonló üzlethálózatok 
lehetõvé teszik, hogy egyre több ember a saját otthonán kívül étkezzen, és ez csökkenti 
az étkezés szempontjából a családi együttlét fontosságát. Az emberek egyre kevésbé 
függnek saját otthoni konyhájuktól. A fogyasztott élelem többsége félkész, vagy teljesen 
kész árú lesz, amit a legkülönfélébb modern technikai eszközökkel, mint például a 
mikrohullámú készülékekkel, gyorsan el lehet készíteni. Aki azonban rászokik az ilyen 
elõre elkészített konfekció étkekre, annak még inkább mozognia kell, mert ezek az ételek 
("junk food") egyben egészségtelenek is. Mindazok, akik elég kényelmesek ahhoz, hogy 
ilyen ipari készítményeket fogyasszanak és ahhoz is lusták, hogy megfelelõen 
mozogjanak, nem érdemlik meg, hogy hosszabb ideig éljenek. 



Ami a testgyakorlást illeti sokan fognak futni, kocogni. Ehhez nincs szükség különösebb 
sportfelszerelésre és képességre. De megfelelõ reklámmal és divatba-hozással rá lehet 
õket kényszeríteni szinte észrevétlenül, hogy milyen ruhában és cipõben tegyék ezt. Ezzel 
is lehet növelni a keresletet és fokozni az üzleti forgalmat. 

A pubertás felgyorsítása
Szükség van a nemi érés felgyorsítására, és ehhez az egyik leghatékonyabb eszköz a 
nevelés. Az egyén fejlõdését és az egész emberi faj átalakítását is fel kell gyorsítani. Ezzel 
kapcsolatban az elõadó kitért a vallások szerepére, amelyeket noha meggyõzõdéses 
ateista volt, hasznosnak minõsített. Sok embernek van szüksége vallásra, a hittel járó 
misztériumokra és rituálékra. Ezért a vallást megtarthatják. De a mai vallásokat alapvetõen 
meg kell változtatni, mert nem egyeztethetõek össze a bekövetkezõ nagyarányú 
változásokkal. Bizonyos régi vallásoknak el kell tûnniük. Különösen a kereszténységnek 
kell átalakulnia. Ha sikerül a kereszténység legerõsebb egyházát, a római katolikust 
megtörni, akkor a kereszténység többi része már könnyen átalakítható. Olyan új vallásra 
van szükség, amelyet a világ valamennyi részén el lehet fogadtatni az emberekkel. Éppen 
ezért az új vallás meg fog õrizni bizonyos tanításokat, szokásokat a régiekbõl, hogy 
könnyebben elfogadják az emberek, és otthonosabban érezzék magukat az új vallás 
keretei között. Sok olyan ember is van, akinek nem lesz szükséges vallásra, így ez a 
változás õket nem érinti. 
Az ilyen szinkretikus és eklektikus világvallás létrehozásához a bibliát is meg kell 
változtatni. Óvatos technikával át kell írni, hogy megfeleljen ezen új eklektikus világvallás 
igényeinek. Bizonyos kulcsszavakat ki kell cserélni, amelyeknek az árnyalati értelme már 
más. Az új szó rokon-értelmû a régivel és ezért eleinte nem okoz nagy ellenállást. Az idõ 
múlásával azonban az eredeti szó valódi jelentése elhalványul, és az új szó csak 
kisárnyalattal eltérõ jelentése pedig hangsúlyozásra kerül. Így fokozatosan 
megváltoztatható a bibliai szövegek értelme. Az elgondolás tehát az, hogy nincs szükség a 
biblia teljes átírására, csupán bizonyos kulcsszavakat kell másokra kicserélni. És mivel 
minden szónak számos értelmi árnyalata van, ezért az új szavak segítségével a bibliai 
szövegek egészének az értelmét úgy lehet átalakítani, hogy az elfogadható legyen az új 
eklektikus világvallás számára. A legtöbb ember nem is fogja észlelni ezt a változtatást. 
Ekkor Dr. Day megismételte azt a mondatot, amely elõadása során többször is elhangzott: 
„The few who do notice the difference, won’t be enough to matter. – Az a néhány, aki 
észreveszi a különbséget, kevés lesz ahhoz, hogy számítson.” 
Az elõadó ezután utalt rá: hallgatói közül néhányan valószínûleg azt gondolják, hogy az 
egyházak ellent fognak állni ennek a törekvésnek. Valójában azonban az egyházak 
segíteni fognak minket – mondotta Dr. Day. Dr. Dunegan két évtized múltán 
visszaemlékezve megerõsíti, hogy e változások bekövetkezését valóban elõsegítették 
sokan a különbözõ egyházakban. 

A nevelés, mint a manipuláció eszköze
Megfelelõ technikákkal változtatni kell a klasszikus irodalmi alkotásokon. Példaként Mark 
Twain mûveire utalt. Az alkalmi olvasó, amikor elõször kézbe veszi ezeket a klasszikus 
alkotásokat, nem fogja gyanítani, hogy azokban bizonyos változtatásokat hajtottak végre. 
Felkészült tudósnak kell lennie annak, aki szóról-szóra végig akar menni a klasszikus 
szövegeken, hogy ezeket a finom változtatásokat észrevegye. A változtatások célja az 
lesz, hogy az olvasókban - elsõsorban a fiatalokban - természetessé tegye az új világrend 
másfajta kultúrájának az elfogadását. 



A gyermekeknek és fiataloknak a korábbinál lényegesen több idõt kell az iskolában 
eltölteniük, de a legtöbb iskolában semmit se fognak tanulni. Ha mégis elsajátítanak 
bizonyos ismereteket, az meg se fogja közelíteni azt a mennyiséget, amit korábban kellett 
tanulniuk a diákoknak. Természetesen lesznek jobb környékeken minõségi iskolák a 
gazdagabbaknak, és ezekben valóban tanulniuk kell a diákoknak. Sõt e jobb iskolákban 
még fel is kell gyorsítani a tanulási folyamatot és az átalakulást. 

E felgyorsítás eredményeként az ilyen elit nevelésben részesülõ gyermekek agya 
fejlettebb lesz, és több ismeret rövidebb idõ alatti elsajátítására lesznek képesek már 
fiatalabb korban is, mint korábban. A hosszú-távú nevelési program része az iskolaidõszak 
egész évre történõ kiterjesztése, illetve egész napra való meghosszabbítása. E szerint 
nyár folyamán is lesznek szemeszterek, és a hosszú nyári szünidõ a múlté lesz. A 
felnövekvõ nemzedékek számára hosszabb idõre lesz szükség ahhoz, hogy iskoláikat 
befejezhessék. Ami eredetileg az elsõ fokozatú egyetemi képzéshez tartozott (bachelor 
degree) az a jövõben már csak újabb egyetemi fokozatok (master degree, illetve ph.D) 
megszerzése után lesz lehetséges. Ebbõl az következik, hogy az elnyújtott iskolázási 
idõszak jelentõs része csak üresjárat lesz. A kevés minõségi iskola azonban rendkívül 
igényessé válik. 

A diákoknak már fiatalabb korban dönteniük kell arról, hogy mit akarnak tanulni, és milyen 
pályát választanak, ha képzésüket be akarják fejezni. Egyre nehezebbé válik egyik 
területrõl egy másikra átváltani. A tanulmányokat szûk területre specializálják, vagyis 
mélyebb tudást adnak, de korlátozottabb területen. Ez azt jelenti, hogy mindenki csak a 
saját területén jut hozzá a megfelelõ kutatási anyaghoz és eszközökhöz. A saját területén 
túlmenõen már csak engedéllyel teheti ugyanezt.
(E sorok írója itt arra utal, hogy szûklátókörû, úgynevezett „szakbarbár” értelmiség 
kinevelése a cél, amelynek nem áll módjában számos más irányú ismeret szintetizálásával 
a nagyobb összefüggések felismerése. A háttérhatalom ezt a programját a szovjet 
birodalom felbomlása után a kelet-európai országokban is érvényesíteni kívánja. Ezt 
támasztja alá az a hír, amelyet Bencsik András a „Demokrata” címû hetilap fõszerkesztõje 
hozott nyilvánosságra 1997. májusában, és az Interneten is közzétett:
„Február végén zártkörû tanácskozást tartott a budapesti Soros Egyetemen a Világbank. 
Az elõadók elmondták, hogy elképzelésük szerint Magyarországon csak 8 millió lakosnak 
kellene élni. Ebbõl 2 millió úgynevezett „narrow minded” szakember legyen, a többi 6 
milliónak pedig a hátteret kellene biztosítania. Az elõadók úgy vélték, azokat a 
magyarokat, akik egy bizonyos szellemi szint fölé emelkedtek, ösztönözni kellene a 
kivándorlásra.”)

Az iskola, mint a közösségi élet tengelye
Az iskola és a tanulás egész életén át végig kíséri a jövõ emberét. De már gyermekkorban 
is az iskola ellenõrizni fogja a tanulók teljes életét. Csökkenteni kell a fiatalok spontán 
öntevékenységét és a sportolástól kezdve a szabadidõ eltöltésének minden egyéb fajtájáig 
az iskolai szervezésnek és ellenõrzésnek kell meghatározó szerepet játszania. A minõségi 
oktatást végzõ iskolákban egyre nõ a diákokra nehezedõ nyomás, amellyel csak a 
legtehetségesebbek, a legállóképesebbek tudnak megküzdeni. Aki nem képes elviselni a 
nagy terhelést, az kihullik. 



Az így kirostálódott diákok szervezett pszichológiai segítségnyújtásra szorulnak. Akik 
azonban segítségnyújtással sem képesek versenyben maradni, a perifériára szorulnak, és 
az „expendable”-nek, azaz feláldozhatónak, eldobhatónak minõsítettek közé kerülnek. A 
tanulás élethossziglanná válik, és a felnõtteknek is folyamatosan tovább kell képezniük 
magukat. A rendszer gondoskodni fog újabb és újabb információkról a felnõttek számára, 
amivel lépést kell tartaniuk. Aki ezt az ütemet nem képes tartani, az már túlságosan öreg. 
Ez az egyik módja tudatni bizonyos korosztályokkal, hogy eljött az idejük a távozásra és itt 
az ideje, hogy bevegyék a „demise pill”-t, az elmúlást, a „méltóságteljes távozást” 
elõsegítõ tablettát. 
Az új világrend stratégiájának az is a része, hogy bizonyos könyveknek észrevétlenül el 
kell tûnniük a közkönyvtárakból és a könyvüzletekbõl. Erre azért van szükség, mert 
bizonyos könyvek olyan ismereteket tartalmaznak, amelyek miatt nem kívánatosak. Az 
egyik eltûntetési módszer az lesz, hogy erre kiképzett szervezett csoportok az egyetemi 
könyvtárakból és egyéb közkönyvtárakból egyszerûen kivesznek bizonyos 
könyveket.Mindezt persze titokban, a nyilvánosság megkerülésével teszik. Közvetett 
módszerekkel egyrészt le kell szoktatni az embereket az olvasásról, másrészt nem 
mindenkinek lesz megengedve, hogy bizonyos könyvekhez hozzájusson. Egyes könyvek 
pedig senki számára sem lesznek elérhetõek. 

A jogszabályok megváltoztatása
1969-ben, amikor az elõadás elhangzott, számos amerikai tagállamban még vasárnap 
zárva voltak az üzletek és bizonyos tevékenységek be voltak tiltva. Ezek közé tartozott, 
hogy szerencsejátékot nem lehetett folytatni. A háttérhatalom stratégiája ezzel 
kapcsolatban úgy hangzott, hogy ezeket a tiltó szabályokat enyhíteni kell, vagy meg kell 
szûntetni, és növelni kell a különbözõ szerencsejátékok engedélyezését, a kaszinók 
mûködését. Dr. Day jelezte, hogy a kormányzatokat is be kell vonni a szerencsejáték 
üzletbe. Az elmúlt évtizedekben valóban beindultak országszerte különbözõ lottó- és 
szerencsejátékok. Az igazolás úgy hangzott, hogy miért kellene a szerencsejátékból 
befolyó jövedelmet magánkezekben hagyni, amikor abból az állam is nagy hasznot 
húzhatna. És különben is az embereknek meg kell engedni, hogy szerencsejátékot 
ûzhessenek. Ezt normális polgári tevékenységnek kell elismerni, nem pedig valamiféle 
illegális cselekménynek. 
Dr. Day szólt arról is, hogy meg kell változtatni a csõdre vonatkozó különbözõ 
jogszabályokat. Ugyancsak szólt a tröszt-ellenes szabályok átértelmezésérõl, illetve 
megváltoztatásáról. Arra hivatkozott, hogy szükség van a verseny fokozására, de azt nem 
a monopólium-ellenes szabályok megtartásával, hanem másféle ellenõrzés alatt tartott 
körülmények között kell folytatni. Vagyis nem a valódi szabadversenyre van szükség. Úgy 
tûnik, hogy a gazdasági életben is olyan fajta verseny maradhat csak meg, mint amilyet 
egy zárt klub tagjai egymás között folytatnak. De a klubon kívül senki számára nem 
megengedett a rivalizálás. 

A kábítószer fogyasztás bátorítása
A kábítószerek használata is könnyebbé válik és fokozódik. Ugyancsak bátorítják az 
alkoholfogyasztást. Egyidejûleg a kábítószer-ellenes intézkedéseket is megszigorítják. A 
kábítószer fogyasztás bátorítása és az ellene való harc fokozása csak látszólag jelent 
ellentmondást. Az egyik magyarázat, hogy a kábítószerek könnyebb elérhetõsége 
lehetõvé teszi, hogy azok a gyenge emberek, akik a drogok rabjai lesznek, 
kirostálódjanak. 



Hiszen a Föld is, mielõtt túlnépesedetté vált, keresztül ment azon a korszakon, ahol a 
dzsungel törvénye érvényesült, és csak a legéletképesebbek bírták a versenyt. Ekkor az 
embernek még az idõjárás viszontagságai, a vadállatok és a betegségek ellen kellett 
védekeznie. Csak a legrátermettebbek élték ezt túl. Most, hogy a világ civilizálódott, ma 
már az alkalmatlan egyének is életben maradhatnak azoknak a költségén, akik õket 
eltartják. A kábítószer függõség bizonyos értelemben helyreállítja a dzsungel törvényét, 
mert segít a legalkalmasabbakat kiválasztani. Dr. Day szerint a kábítószer kereskedelem 
és fogyasztás fokozott üldözése pedig folyamatosan ráirányítja a közvélemény figyelmét 
erre a problémára. Ez egyben csökkenti az amerikaiak önelégültségét, miszerint az 
Egyesült Államok biztonságos és kellemes hely.
E sorok írója azzal kívánja ezt a magyarázatot kiegészíteni, hogy a pénzgazdasági 
rendszerben minden pénz a kábítószer termelésbõl, kereskedelembõl és fogyasztásból 
származó pénz is a nemzetközi pénzügyi közösség bankjaihoz vándorol. A kábítószer 
iparág egyik feltétele, hogy a termelésen túlmenõen legyen sokmilliós fogyasztói réteg, 
amely kábítószerfüggõként biztos keresletet jelent. Mivel a kábítószer olcsón elõállítható 
értéktelen anyag, ezért nagy üzleti hasznot csak akkor lehet rajta elérni, ha az államok 
milliárdos ráfordítással keményen üldözik. E miatt az üldözés miatt az önmagában 
értéktelen kábítószer piaci értéke a sokszorosára növekszik és ekkor már nagy hasznot 
lehet a forgalmazásából bezsebelni. Ez a pénz pedig nem a kábítószer kereskedõk 
szalmazsákjába kerül, hanem többszöri átmosással a nemzetközi pénzügyi közösség 
pénzintézeteibe. Az üldözés másik célja a kábítószerpiacra befurakodott kívülállók 
eltávolítása, 
Magyarországon az teszi aktuálissá ezt a kérdést, hogy az enyhébb kábítószerek, így a 
marihuána használatát bizonyos körök meg kívánják könnyíteni. Ez azért veszélyes 
törekvés, mert ahol ezt a gyakorlatban is kipróbálták, például Hollandiában és Svájcban, 
ott bebizonyosodott, hogy az enyhébb kábítószerek fokozatosan az erõsebb kábítószerek 
fogyasztásához vezetnek és végül is a kemény drogok terjedését segítik elõ. Nagyon 
félrevezetõ az az érvelés, hogy engedtessék meg egy embernek, hogy önmagát beteggé 
tegye, vagy károsítsa. Számos olyan cselekményt tiltanak és büntetnek a magyar 
jogszabályok, amelyek elsõsorban azt az illetõt veszélyeztetik, aki az elkövetõ. Így például, 
ha valaki motorkerékpározik, és nem használja a kötelezõen elõírt bukósisakot, akkor 
kemény büntetésben részesül, holott itt sem arról van szó, hogy másnak árt, hanem arról, 
hogy a saját maga érdekei ellen cselekszik. Azok, akik Magyarországon könnyíteni 
óhajtanak az úgynevezett könnyû drogok fogyasztásán, valójában üzleti érdekeket 
szolgálnak, csak ezt nem hajlandók nyíltan elismerni. 
Ami a kábítószerekre érvényes, az érvényes az alkoholfogyasztásra is. A háttérhatalom 
stratégái egyszerre kívánják támogatni és korlátozni. Általában a gyengébb jellemûek, a 
sebezhetõbbek lesznek alkoholfüggõk. Az ilyen személyek veszélyessé válnak a 
közlekedés számára és közülük igen sok elveszítheti autóvezetõi jogosítványát. Ez 
kifejezetten kívánatos fejlemény, mivel a háttérhatalom amúgy is korlátozni kívánja hosszú 
távon az emberek mozgásszabadságát. Dr. Day errõl azt mondotta, hogy az Egyesült 
Államokban sem kell mindenki számára biztosítani a teljesen szabad utazási 
lehetõségeket. Nincs szükség arra, hogy az emberek annyit utazzanak. Ez valójában 
elõjog, ami csak meghatározott rétegeknek jár. A kábítószer és az alkoholfüggõség 
elõsegítése segíti a gyengébbek és alkalmatlanabbak kiválasztódását. Ugyanezt a célt 
szolgálja az alkoholisták és a kábítószer élvezõk gyógykezelése. Ha az illetõ olyan 
karakter, hogy ilyen segítséggel megszabadulhat ettõl a függõségtõl, akkor alkalmas a 
túlélésre. Ha még ilyen segítséggel sem képes rá, akkor nem jelent veszteséget a 
társadalom számára. 



Több börtönre van szükség. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a meglévõkhöz újabbakat kell 
építeni, hanem azt is, hogy a kórházakat bizonyos körülmények között 
kényszertartózkodási helyként, azaz szabadságvesztési intézményként mûködtetik majd. 
Ezért úgy kell megépíteni a kórházakat, hogy erre a célra is alkalmasak legyenek.

Állandó változás
Az embereket folyamatosan sokkolják az állandó változásokkal. Az utcák útvonalát 
megváltoztatják, átnevezik, a korábban ismert környékek idegenné válnak. Ez elõsegíti, 
hogy az idõsebb emberek közérzete megromoljék, és úgy érezzék: elérkezett az idõ a 
távozásukra. Lehetõvé kell tenni, hogy üresen álljanak épületek, és fokozatosan 
tönkremenjenek. Ugyanilyen sorsra kell jutniuk bizonyos városrészeknek. A cél városi 
dzsungel létrehozása, amely depressziót okoz. Dr. Day arról is szólt, hogy bizonyos 
épületeket és hidakat úgy kell megépíteni, hogy azok egy idõ múlva összeomoljanak. 
Egyre több baleset lesz nemcsak a közutakon, de a légi közlekedésben is. Mindez 
hozzájárul a bizonytalanság érzéséhez, ahhoz, hogy semmire sem lehet szilárdan 
támaszkodni. Dr. Dunegan, a visszaemlékezõ, evvel kapcsolatban megjegyzi: tényleg 
leszakadt a lakóhelye közelében több új híd az elmúlt két évtizedben. Megemlíti azt is, 
hogy az egyik, környékükön lévõ bevásárló központ épülete egész idõ alatt vibrált, 
miközben sok vásárló tartózkodott benne. Amikor építészeket és mérnököket kérdezett 
errõl, azzal nyugtatták meg, hogy valójában jó, ha ily módon rezeg egy épület, mert azt 
jelenti, hogy rugalmas és nem merev. 
Dr. Day szerint azonban a városok egyes részeit nagyon is jó állapotban maradnak, nem 
engedik, hogy piszkos-romos nyomornegyedekké váljanak. Azok, akik e rendezett 
környékeken élhetnek, ezt jobban meg fogják becsülni. Olyasmi lesz számukra, mint 
amikor valaki a dzsungelból érkezik a civilizációba. Ily módon büszkék lehetnek elért 
eredményeikre. Ehhez az elõadó még azt is hozzátette, hogy a nyomornegyedekben 
uralkodó bûnözést korlátok között lehet tartani, ezért az nem fog érezhetõen átterjedni a 
jobb környékekre. Ugyanakkor õrzõ-védõ szolgálatokra lesz szükség a jobb környékeken 
a nagyobb biztonság szavatolására. Ez erõsebb rendõrséget jelent. A lakóhelyi biztonsági 
rendszerek mûködtetésére egész új iparágat hoznak létre a riasztó berendezésektõl a 
speciális zárakig és biztonsági berendezésekig azért, hogy a társadalom jómódú 
rétegeinek az élete és vagyona biztonságban legyen. Ez arra utal, hogy a leromlott 
negyedekbõl a bûnözés mégis csak behatol a jobb környékekre, de ez is alkalmas az 
emberek manipulálására. Azt lehet nekik mondani, hogy ha megfelelõen alkalmazkodsz, 
beállsz a sorba, eredményt mutatsz fel, akkor biztonságban élhetsz, mert aki kiszolgálja az 
új rend irányítóit, az számíthat a nyomorból való kiemelkedésre és a biztonságra. 

A kölcsönös függés globális rendszere
A „global interdependence”, vagyis a világméretû kölcsönös függõség és 
egymásrautaltság tervezett stratégiája szerint az egységesített világrendszerben a világ 
különbözõ részei meghatározott ipari és kereskedelmi tevékenységre lesznek kijelölve. Az 
Egyesült Államok megkülönböztetett helyzete fennmarad, de változtatni kell viszonylagos 
függetlenségén és önerõre támaszkodásán. Dr. Day itt hangsúlyozta, hogy új struktúra 
létrehozásához elõször le kell bontani a korábbit. Erre példaként az amerikai ipart 
említette. Azért kell csökkenteni az Egyesült Államok ipari kapacitását, mert különben 
mások nem lesznek képesek vele versenyezni. Ez különösen igaz a nehézipar 
tekintetében, amelyet Amerikában korlátozni kell, miközben ugyanezeket az iparágakat 
más országokban, például Japánban erõteljesen fejleszteni célszerû. 



A hazafiságra már nincs szükség
Dr. Day itt kitért az autógyártásra és hangsúlyozta, hogy Japán az amerikaival hasonló 
minõségben és mennyiségben fog autókat gyártani. Az amerikai kocsik minõségét 
csökkentik, így érik el, hogy inkább az importált gépkocsikat vásárolják az emberek. Elég 
ehhez, ha kisebb hibákat építenek egy Fordba, egy GM gyártmányba, vagy egy Chrysler-
ba, és az amerikaiak máris inkább a japán vagy a német kocsikat fogják elõnyben 
részesíteni. 

A munkahelyek tömeges elvesztése
Az elõadó többször is visszatért rá, mennyire fontos, hogy az emberek ne érezzék 
gondtalan biztonságban magukat. Az Egyesült Államok továbbra is erõs marad a 
kommunikáció, a csúcstechnológia, az iskolaügy és a mezõgazdaság terén. A nehézipar 
azonban leépítendõ. Erre az egyik elhangzott érv az volt, hogy a „gyárkémény ipar” 
rengeteg környezeti szennyezõdést okoz, és az ipari hulladék is túlságosan sok. Az ipar 
leépítése természetesen munkahelyek megszûnésével jár. Emiatt sok amerikait át kell 
képezni, és új helyre költöztetni. Nagy tömegeknek kell a Sun Belt-re (a napos övezetre) 
költözniük, ahol gyökértelen jövevényként könnyebb szokásaikat megváltoztatni, mintha 
szülõföldjükön maradtak volna. Ez többek között az orvosi ellátás átalakítását is 
megkönnyíti. Ha valaki, például, egy északkeleti ipari városból a déli napos övezetbe 
költözik, vagy pedig délnyugatra, Kaliforniába, Arizonába, akkor könnyebben hajlandó 
bármilyen újat elfogadni. Ezek közé tartozik a szigorúan ellenõrzött egészségügyi ellátás, 
amely egyre kevésbé támaszkodik a családi környezetre. Ami ténylegesen bekövetkezett 
az az, hogy az Egyesült Államok középnyugati államaiban még fennmaradtak a 
hagyományos módszerek szinte az élet minden területén. Ha azonban az iparosodottabb 
térségeket vesszük szemügyre, akkor gyöngülnek, sõt eltûnnek ezek a hagyományok, 
hiszen igen sok a munkanélküli és a szegény, akik bármit elfogadnak, csakhogy túlélésük 
biztosítva legyen. 

A világpolgárok világsportja
Dr. Day kifejtette, hogy a nehézipar nagy része lebontásra kerül, de egyes részeit a tervek 
szerint meghagyják. Ez elegendõ ahhoz, hogy bizonyos ipari és termelési ismeretek, 
jártasságok megõrzõdjenek, és ha felmerül rájuk a szükség, akkor ezekre támaszkodva 
gyorsan növelni lehessen a szakképzett munkaerõ kapacitását. Ez azonban csak egyfajta 
szükségmegoldás. E stratégia tervezõi szerint hosszú távon és világszinten kell 
szakosodást végrehajtani. A kölcsönös egymásra utaltságnak és függõségnek ebben az új 
rendszerében a nemzeti önazonosság veszít fontosságából. Minden világtérség rá lesz 
utalva a másikra, és az élet minden eleme más térségektõl is függeni fog. Ez hozza létre 
azt a helyzetet, hogy az emberek inkább világpolgárok lesznek, nem pedig egy bizonyos 
ország állampolgárai. 
Ilyen elgondolás figyelembe vételével kell megváltoztatni a sport társadalmi szerepét is. Az 
Egyesült Államokban is úgy kell átalakítani a sportvetélkedõket, hogy csökkenjen bennük 
a nemzeti jelleg. A labdarúgás, mint a legkozmopolitább világsport fontos szerephez jut az 
Egyesült Államokban, amely Dr. Day elõadása elhangzásának idején, 1969-ben még 
jelentéktelen sportág volt Amerikában. Az eltelt idõ bebizonyította, hogy a háttérhatalom a 
labdarúgást olyan nemzetközi sportnak tekintette, amellyel gyöngíteni kellett a kifejezetten 
amerikainak számító baseball fontosságát. 



A baseball visszaszorítására is programot dolgoztak ki. Ennek egyik változata szerint a 
játékosokat rosszul fizetnék, és így egyre kevesebben vállalnák ezt a sportágat. Dr. Day 
azonban elmondotta, hogy egy másik módszerrel, a játékosok javadalmazásának az 
aránytalan megnövelésével könnyebben tönkre lehet tenni ezt a sportágat. Ha ugyanis a 
baseball játékosok fizetése nevetségesen magas, ez elégedetlenséghez vezet a többi 
sportágban, hiszen például az atléták fizetése messze le fog ettõl maradni. Mindez olyan 
feszültségeket gerjeszt, hogy elidegenítheti a baseball rajongókat, és ez nagy 
veszteségeket okozhat a sportcsapatok tulajdonosainak. Ezt követõen a baseball pályákat 
át lehet alakítani labdarúgó pályákká. Mint tudjuk az események nem pontosan így 
alakultak, de majdnem így. Ma már a labdarúgás az egyetemeken és a hivatásos 
sportegyesületekben az egyik legnépszerûbb sportág. Az úgynevezett amerikai futball, a 
rugby fennmarad, mert rendkívül erõszakos sport és ez által bizonyos lelki és társadalmim 
feszültségek levezetésére alkalmas. 
Ehhez hasonlót terveznek a jéghokival is. A hokit tovább kell nemzetköziesíteni és 
népszerûsíteni. Egyre több nemzetközi bajnokságot kell szervezni a jéghoki csapatok és 
természetesen a labdarúgó csapatok számára. Dr. Day elõadásából azonban 
egyértelmûen az derült ki, hogy a felfuttatandó sportág, amit a háttérhatalom favorizál, az 
a labdarúgás. Ennek legfõbb oka az, hogy ez máris egy globalizálódott sportág, mivel Dél-
Amerikában, Európában, részben Ázsiában is, de már az Egyesült Államokban is gyökeret 
vert. Az így létrejövõ nemzetközi sportversenyek elõsegítik az emberek tudatának és 
emócióinak a leválasztását a nemzeti közösségtõl és átvezetik õket egy nagyobb 
kötõdéshez: azaz segít világpolgárrá átalakítani õket. 
A vadászatra is kitért az elõadó. Ez a sport, vagy kedvtelés fegyverhasználathoz kötõdik. A 
fegyverek birtoklását azonban olyan privilégiummá kell átalakítani, amely nem illet meg 
mindenkit. A vadászszenvedély nem adhat elõjogokat a fegyverek birtoklására. 
Mindenkivel szemben érvényesíteni kell a korlátozott és ellenõrzött fegyverviselést. 
Vadászat céljára például rendszeresíteni kell a vadászfegyverek bérlését, vagy 
kölcsönzését, az erre rendelt hatóságoktól. 

Ne legyenek nõiesek a leánysportok
A lányok sportolása is rendkívül fontos, és rá kell szoktatni õket az atlétikára, valamint a 
többi kemény sportra. Ezeknek a sportoknak kell a babajátékokkal való foglalatosságot, a 
kézimunkázást és az egyéb nõies foglalatosságokat helyettesíteni. Ha maradnak is 
babajátékok, a számukat csökkenteni kell. A babajátékok hangsúlyozzák a lányok 
számára az anyai szerepet és a gyermeknevelést. Ezt háttérbe kell szorítani. A lányoknak 
ugyanazokat a sportokat kell ûzniük, mint a fiúknak. Fiúk és lányok ebbõl a szempontból 
sem különbözhetnek. Az olyan konyhai és étkezéssel kapcsolatos játékok, amelyek 
hagyományosan a leányjátékok közé tartoztak, fokozatosan kiiktatandók, és a lányokat rá 
kell venni a sokkal fiúsabb kedvtelésekre. A leánycsapatok által játszott meccsekrõl 
ugyanúgy be kell számolniuk a sportlapoknak, mint a fiú csapatokéról. Ma már mi is tanúi 
lehetünk, hogy nemcsak rendszeresen tudósítanak a nõi csapatok labdarúgó 
mérkõzéseirõl, de nõi birkózó versenyekrõl és ökölvívó versenyekrõl is. A nõi nehézatlétika 
polgárjogot nyert és ma már ugyanolyan gyakran tartanak a nõk számára is súlyemelõ 
versenyeket, mint a férfiak számára. A sport ilyen irányú megváltoztatásának a célja, hogy 
a nõk sokkal inkább úgy tekintsenek magukra, mint egy atlétára, vagy sportolóra, nem 
pedig mint egy leendõ feleségre és anyára. 



Szex és még több szex
(Tejfalussy András szakértõi megjegyzése: mialatt a konyhasó ízének a 
pótlása ürügyen "ételízesítésre, "sózásra" az impotenciát okozó mérgezõ 
kálisóval "sózatják" a nem vallásos zsidó lakosok ételeit, ezalatt a "sokkal 
több és szabadabb szex" ígérésével vezetik félre õket!)
Dr. Day elmondta hallgatóságának, hogy a filmeknek fokozatosan rá kell térni a szex 
nyíltabb bemutatására, de a filmen használt nyelvet is át kell alakítani. A szexuális 
tevékenység és az arra utaló vulgáris beszéd a reális élet része, miért kellene akkor ezzel 
kapcsolatban félénknek és szemérmesnek lenni. A filmszínházakban és a televízióban 
pornográf filmeket is kell játszani. 1969-ben még nem volt videorecorder, de az elõadó 
ennek ellenére már jelezte, hogy ilyen készülékek lesznek, olcsón bárki beszerezheti õket, 
és így otthon is vetíthetõk lesznek a bõségesen kapható pornográf filmek. Ezeknek a 
filmeknek az egyik hatása az lesz, hogy „a filmekben látható szereplõk mindent 
megtesznek, amit csak el lehet képzelni.” Ennek az a célja, hogy a szexualitást nyílttá 
tegye és hangsúlyozza. De nem csak a szexualitást kell nyilvánossá tenni, hanem az 
erõszakosságot is. Ez utóbbit teljes részletességében és hosszan kell bemutatni. Ezek 
célja a nézõket érzéketlenné tenni a legdurvább erõszak látványával szemben is. Hiszen 
eljön az az idõ, amikor az embereknek valódi erõszakossággal kell szembesülniük. Ha 
tehát a szórakoztató iparban meghonosodik a reális élethez hasonló, vagy azt még meg is 
haladó erõszak, akkor az elõsegíti, hogy a lakosság könnyebben alkalmazkodjon a 
mindennapi életben megtapasztalt tényleges erõszakhoz. 

A halálhoz való viszony megváltoztatása
Általánosságban meg fog változni az emberek beállítottsága a halállal és az életbõl való 
távozással szemben. Ez a jövõben nem lesz olyan félelmetes, mint korábban, és a halott, 
vagy súlyosan sérült emberek látványa már nem kelt akkora rémületet. Dr. Day 
elmagyarázta hallgatóságának, hogy nincs szükség olyan finom lelkû lakosságra, amely 
megbénul a halál látványára. Az embereknek meg kell tanulniuk, hogy ezt mondják 
maguknak: „well, I don’t want that to happen to me”, azaz nem akarom, hogy ez velem 
megtörténjék. Az elõadónak ez a kijelentése jelzi, hogy a háttérhatalom terve szerint 
számos olyan emberi tragédia fordul majd elõ, amelyeket a túlélõknek látniuk kell. 
Megértik e terv embertelenségét azok a szülõk, akik késõbb gyermekeikkel gyanútlanul 
beültek egy film megtekintésére, vagy ugyanezt tették a televízió bekapcsolásával. 
Megtapasztalhatták, hogy milyen durva és erõszakos jelenetek megnézésének teszik ki 
gyermekeiket. 

A zene is legyen egyre ócskább.
Dr. Day szerint a zenének is nívótlanabbá kell válnia. 1969 után a rock zene egyre 
primitívebbé és durvábbá alakult át fokozatosan. Dr. Daynek az a kifejezése, hogy 
rosszabbá kell válnia a zenének, egyben annak a beismerését is jelentette, hogy ezek a 
gépesített ritmusok és primitív, dallam nélküli zenék, nívótlan és nyíltan a szexualitást 
taglaló szövegeikkel, máris rossznak voltak minõsíthetõk. Az a fajta érzelmes, 
szórakoztató zene, amely az elektromos konfekció-zajcsinálást megelõzte még a zene 
számos minõségi tulajdonságával rendelkezett. A háttérhatalom stratégái szerint ezt a 
nívósabb, szórakoztató zenét bizonyos rádiók tovább sugározhatják, és lemezeken is 
elérhetõvé teszik õket az idõsebb nemzedékek számára. 



A rádióadók többségének azonban ezt az elektromos zörej-zenét kell sugározniuk, és erre 
kell rászoktatni a fiatalabb generációkat. Mivel a populáris zene egyre rosszabbá és 
primitívebbé fejlesztendõ, ezért az idõsek és a fiatalok nem fogják egymás zenéjét 
hallgatni. Az idõsek elutasítják, mint zenei szemetet, a fiatalok azonban magukévá teszik, 
mert vele azonosulnak, mint nemzedékük sajátosságával, amely elõsegíti, hogy külön 
identitást alakítsanak ki a maguk számára az idõsekkel szemben. 
E sorok írója, aki valamikor konzervatóriumot végzett, fiatalabb korában meg volt 
gyõzõdve arról, hogy a 60-as évek közepétõl eluralkodó primitív konfekció zene csak 
addig maradhat egy korosztály zenéje, amíg tagjai fel nem nõnek és meg nem 
ismerkednek azzal a zenével, amelyben változatos harmóniák, gondosan formált 
dallamok, eredeti ritmusok találhatók a gépi monotónia, a harmónia- és dallamnélküliség 
helyett. Ez téves feltételezésnek bizonyult, mert azok a nemzedékek, amelyek ezen a 
gépi-úton elõállított zörejeken és hasonlóan primitív szövegeken nõnek fel, hozzá szoknak 
ehhez a selejt-zenéhez, ahogy hozzá lehet szokni a selejt élelmiszerekhez is. És akkor is 
ezt az ócska holmit fogyasztják, amikor már jobbat is elérhetnének. Ezen túlmenõen Dr. 
Day azt is elmondta, hogy ebben a primitív gépi zenében jól el lehet rejteni olyan tudat-
befolyásoló rövid kis részeket, amelyekrõl a fiatalok nem is szereznek tudomást, de 
ugyanakkor mégis alapvetõen átalakítja magatartásukat. 
Személyes tapasztalatom is alátámasztja, hogy hová vezetett ez az alaposan átgondolt 
kulturális rombolás. Az egyik nagy floridai bevásárlóközpont elõtt az 1990-es évek végén 
állandóan labdáztak a gyerekek, és ezzel akadályozták a parkolóba érkezõ autósok 
mozgását. A gyermekeket semmilyen módon nem lehetett eltávolítani. Végül a 
bevásárlóközpont, a MALL, vezetõje azt javasolta, hogy a szokásos elektromos 
hanghatások helyett sugározzanak Mozart zenét. Ez az ötlet sikeresnek bizonyult, mert a 
gyerekeket távozásra kényszeritette.
A szórakoztatás tehát a fiatalok befolyásolásának leghatékonyabb eszköze. Az idõsebb 
nemzedékeket már nem lehetett megváltoztatni, de a fiatalokat még döntõen befolyásolni 
lehetett életüknek abban a korai szakaszában, amikor személyiségük, szokásaik és ízlési 
preferenciájuk kialakul. Ez a fiatalabb generáció ma, a XXI. század elején, már érett felnõtt 
korba került. Most már az õ ízlésük a meghatározó és ez kedvez a háttérhatalom 
céljainak. Dr. Day orvoshallgatóságának még azt is elmondta, hogy a régi érzelmes zenét 
és filmeket meghagyják az idõsebbeknek, sõt még olcsó közlekedéssel, 
árengedményekkel, adócsökkentéssel könnyítenek is életükön. Ezt avval indokolta, hogy 
ez a nemzedék gazdasági válságokon ment keresztül, át kellett élnie a II. világháborút, 
tehát mintegy jutalomként megérdemli ezt a méltányosságot. 

Mi jön 2000-ig és azután?
Dr. Day szerint az idõsebb nemzedék távozásával elõtérbe kerülnek a megszorítások és 
ez a folyamat felgyorsul. A régi filmeket és dalokat fokozatosan kivonják a forgalomból és 
a gyengédebb, érzelmesebb szórakozás teljesen visszaszorul. Fokozatosan megnehezítik 
az öregek számára az utazást is. Egyes utazásokat engedélyhez kötnek, és csak alapos 
ok esetén utazhatnak. Egyre fontosabb szerephez jutnak a különbözõ 
személyazonosságot igazoló okmányok. Amerikában elõször teszik kötelezõvé a 
személyazonosságot igazoló kártyát és azt felszólításra fel kell tudni mutatni. Már Dr. Day 
említi, hogy olyan parányi eszközt kívánnak a bõr alá helyezni, amely elektronikusan 
rögzíti a személy legfontosabb adatait. 



Ez megakadályozza a személyazonosságot igazoló okmány meghamisítását, és azt is, 
hogy valaki okmánya elvesztésére hivatkozzon. Minthogy orvos beszélt orvosoknak, ezért 
Dr. Day kitért arra is, hogy hogyan lehet megelõzni a szervezet védekezõ reakcióját az 
ilyen beültetett mikrochipekkel szemben. A szilikont említette, mint olyan anyagot, amelyet 
az emberi szervezet kellõen tolerál. 1969-ben a szilikont olyan anyagnak tekintették, 
amelyet megtûr a szervezet, és amely alkalmas az elektronikusan rögzített anyagok 
hordozására. Egyébként a szilikon az az anyag, amit egyes nõk a mellük 
megnagyobbítására is használtak. 
Az élelmiszer ellenõrzése
Az élelmiszer ellátást is szigorúan ellenõrizni kívánják. Ha a népesség növekedés nem 
lassul le, akkor igen gyorsan élelmiszerhiányt lehet elõidézni, és ez ráébreszti az 
embereket arra, hogy milyen veszélyt rejt számukra a túlnépesedés. De akár lelassul a 
népesség szaporulat, akár nem, az élelmiszer ellátást központilag szükséges ellenõrizni, 
hogy a lakosság táplálkozása biztosítva legyen. Ugyanakkor ennek az ellenõrzésnek meg 
kell azt akadályozni, hogy azok is eltarthatók legyenek, akik szembeszállnak a fennálló 
renddel. Éppen ezért jogszabályokkal tiltani fogják, hogy valaki a saját maga és családja 
eltartására élelmiszert termeljen. Ezt persze kellõen álcázott módon, jól hangzó ürüggyel 
kell elfogadtatni a közvéleménnyel. Az állítólagos ok erre a tilalomra az lesz, hogyha 
magunk állítjuk elõ az élelmiszereket, a veszélyes, mert nem elég steril, és elõsegítheti a 
betegségek terjedését. Kifelé tehát úgy fogják tálalni, hogy itt a fogyasztók védelmérõl van 
szó, de a valóságos ok az lesz, hogy korlátozzák, és ellenõrzés alatt tartsák az 
élelmiszerellátást, mert ez fontos hatalmi eszköz. Éppen ezért a saját élelmiszertermelést 
illegálissá kell tenni. Ha pedig valaki illegális tevékenységet folytat, akkor szembe kerül a 
törvénnyel, és bûnözõvé válik. 
Az idõjárás befolyásolása
Dr. Day röviden ennyit mondott: „Ellenõrizni tudjuk az idõjárást, vagy hamarosan képesek 
leszünk rá.” Hozzáfûzte, hogy nem jódkristályok ledobására gondol a felhõkre, amely már 
ismert eljárás, hanem valóságos ellenõrzésre. Az idõjárás hatékony fegyver a 
közvélemény befolyásolására. Lehetõvé teszi esõ elõidézését és a csapadék 
visszatartását azért, hogy bizonyos területeken az élet befolyásolható legyen, és 
ellenõrzés alá lehessen venni. Egyrészt szárazságot lehet elõidézni a növekedési 
idõszakban, s így végül is leáll a növekedés. Másrészt igen erõs esõzéseket lehet 
elõidézni az aratási idõszakban, úgyhogy a felvizezett talaj nem teszi lehetõvé az aratást. 
Mindkét módszer kitûnõen alkalmazható. 
A közélet befolyásolása
Igen kevesen értik, hogy valójában hogyan mûködik az állam és a kormányzat. A lakosság 
egy része tud arról, hogy valamilyen módon valakik befolyásolják a választott politikusokat, 
de nem ismerik ennek módját és eszközeit. A politikusok egy része sincs ezzel teljesen 
tisztában. Végrehajtatnak velük olyan számukra elõkészített terveket, amelyrõl elhitetik, 
hogy õk készítették, valójában azonban manipulálták õket. Csupán nem értik ennek az 
álcázott és szövevényes módját. Dr. Day szó szerint a következõket mondotta: „Az 
emberek képesek két egymásnak ellentmondó eszmét is egyszerre az agyukban tartani, 
és a szerint cselekedni feltéve, ha ez a két ellentmondó eszme megfelelõen szét van 
választva.” Ehhez az elõadó hozzátette: „Igen jól lehet tudni, hogy racionális emberek 
miként reagálnak bizonyos körülményekre, vagy bizonyos információkra, amellyel 
szembesülnek.



Ahhoz, hogy az elõre meghatározott választ kapjuk, azoknak az adatoknak az 
ellenõrzésére van szükség, amelyet a tudomásukra hozunk, vagy azoknak a 
körülményeknek a kontrolljára, amelyek körülveszik õket. És miután az emberek 
racionálisak, azt fogják cselekedni, amit mi akarunk, hogy cselekedjenek. Nem fogják 
teljesen érteni mi az, amit tesznek és miért.” 
A tudományos kutatás meghamisítása
E téma kapcsán említette az elõadó, hogy bizonyos tudományos kutatási eredményeket 
nemcsak meg lehet hamisítani, de a hamisításokra ténylegesen sor is került azért, hogy a 
kívánt eredményt elérjék. Dr. Day itt ismételten a következõket mondta: „Az emberek nem 
teszik fel a megfelelõ kérdéseket. Sokan túlságosan hiszékenyek.” Minthogy az elõadó 
orvos volt és hallgatósága is orvosokból állt, ezért annak a beismerése, hogy tudományos 
adatokat szándékosan meghamisítanak, majdnem hogy istenkáromlásnak tûnt Dr. 
Dunegan, a visszaemlékezõ orvos számára. 
Dr. Day ezután rátért a nemzetközi intézmények átalakítására. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete ebben az idõben nem rendelkezett kellõ tekintéllyel, ezért tervbe vették az 
ENSZ fontosságának a növelését. Az embereket hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy 
lemondjanak nemzeti szuverenitásuk egyre nagyobb részérõl. A gazdasági 
egymásrautaltság ezt a folyamatot elõsegíti. A háború elkerülésére való hivatkozás hat az 
emberekre, mert általában elfogadják: helyesebb valamit békésebb módszerekkel 
végrehajtani, mint háborús erõszakkal. A háború ezért idejét múlt. De Dr. Day szerint azért 
is eljárt felette az idõ, mert a nukleáris fegyverek korszakában már nem lehet ellenõrzés 
alatt tartani a háborúskodást. 
Korábban a háborúkat kordában lehetett tartani, de ha atomfegyverek jutnak ellenõrizetlen 
kezekbe, akkor az nukleáris katasztrófához vezethet. Dr. Day nem említette, hogy kik is 
lennének ezek a „rossz kezek”, de célzott rá, hogy ezek a terroristák. Ezért az elõadó 
hangsúlyozta, hogy hatékonyan ellenõrizni kell a nukleáris fegyverek birtoklását. Az új 
rendszert azonban mindenféleképpen be kell vezetni, ha nem megy békés 
együttmûködéssel, azaz a nemzeti szuverenitásról való önkéntes lemondással, akkor úgy, 
hogy a világ az atomháború széléhez jusson. A nukleáris háború veszélye által kiváltott 
hisztéria és félelem megnöveli a tárgyalásos béke lehetõségét. Ez ráveheti az embereket, 
hogy önként feladják nemzeti szuverenitásukat azért, hogy béke legyen, és ez által 
létrejöhessen az „Új Nemzetközi Politikai Rendszer”. Ha pedig túlságosan sokan lennének 
olyan döntési helyzetben lévõk, akik ennek ellenállnak, akkor szükség lehet fokozottabb 
atomfegyverkezésre. Erre az emberek meggyõzése miatt lenne szükség, hogy lássák: 
„We mean business” (azaz komolyan gondoljuk a dolgot). 
Ennek a tárgyalásos békének meggyõzõnek kell lennie, azaz olyan módon kell 
elõkészíteni és végrehajtani, hogy az emberek meg legyenek gyõzõdve, valódi 
tárgyalások folytak a szembenálló felek között. Ez segít felismerniük, hogy a béke jobb, 
mint a háború. Dr. Day ebben a vonatkozásban arról is szólt, hogy a háborúnak több jó 
oldala is van. Minthogy mindenkinek meg kell halnia, a háborúban mód van arra, hogy 
valaki emberfeletti bátorságot tanúsítva hõsként haljon meg. Ha pedig élve marad, akkor 
különleges tiszteletben részesüljön. Ezért a háború megpróbáltatásai több vonatkozásban 
is kifizetõdnek a katonák számára. 



Dr. Day arra is hivatkozott, hogy ha nem hal meg annyi ember az I. és a II. 
világháborúban, hanem tovább él, és tovább szaporodik, akkor további százmilliókkal 
lenne nagyobb az amúgy is túlnépesedett föld lakossága.Ezért ezek a nagy háborúk a 
népességkorlátozáshoz is jótékonyan hozzájárultak. Ma azonban már rendelkezésre 
állnak mind a kormányzatok, mind az egyes személyek számára azok az eszközök, 
amelyekkel a népesség növekedést mérsékelni lehet. Ezért ebbõl a célból már nincs 
szükség háborúkra. 

Terrorizmus, mint az ellenõrzés fontos eszköze
Dr. Day 1969-ben azt közölte hallgatóival, hogy a terrorizmust széles körben fogják 
felhasználni Európában és a Föld más térségeiben. Úgy vélte, hogy az Egyesült 
Államokban nem lesz szükség a terrorizmus igénybe vételére. Ez csak akkor válhat 
szükségessé az Egyesült Államokban, ha az amerikai társadalom nem elég gyorsan 
fogadja el az új rendszert. Dr. Day szavaiból azonban az derült ki, hogy 1969-ben még 
számoltak a terrorizmussal, mint gyorsító módszerrel Amerikában. Dr. Day azonban 
elõadásának ebben a részében megfedte az amerikaiakat, hogy túlságosan jól, 
biztonságosan és gondtalanul élnek. Ezért egy kis terrorizmus segítene meggyõzni õket 
arról, hogy bolygónk igen is veszélyes hely, vagy veszélyessé válhat, ha nem mondanak le 
egyes jogaikról a hatóságok számára azért, hogy azok a Földet megfelelõen 
ellenõrizhessék. 

Péngazdaság és bankhatalom
Dr. Day a pénzrendszerrõl és a bankok szerepérõl kijelentette, hogy „az infláció végtelen 
folyamat, bármely szám után végtelen számú nullát helyezhetünk, és tetszés szerint 
tehetjük ki a tizedespontokat”. Ez világosan utalt arra, hogy az inflációs adó valójában 
mesterségesen fenntartott eszköz a háttérhatalom számára a társadalom ellenõrzésére. A 
pénz túlnyomórészt hitelbõl fog állni. A pénz máris elsõsorban hitel, de a forgalomban lévõ 
pénz sem készpénz, vagy tapintható dolog lesz, hanem elektronikus jel. Az emberek igen 
kismértékben fognak pénzt hordani maguknál, csupán jelentéktelen dolgok vásárlására. 
Bármely fontos vásárlást elektronikusan fognak végezni. A munkabérek kifizetése is 
elektronikusan történik a bankoknál vezetett számlákra. 
Egységes bankrendszer jön létre. Kívülrõl úgy tûnhet, hogy több bank is külön mûködik, de 
végsõ soron és alapjában véve csak egyetlen bankrendszer fog létezni. Ennek 
megfelelõen számítógépes feljegyzés történik minden egyes vásárlásról, és ez lehetõvé 
teszi, hogy bárkinél ellenõrizhessék a pénz bevételét és kiadását a legpontosabb 
részletekig, és nyomon követhessék üzleti tevékenységét. Dr. Day itt jelezte, hogy 
nagyobb értékû tartós fogyasztási cikkek, mint egy autó, motorkerékpár, hûtõgép, vagy 
televízió vásárlása valamilyen személyi azonosításhoz lesz kötve, és ez többek között 
elõsegítheti a lopott javak felderítését is. 
A számítógépek széleskörû alkalmazása lehetõvé teszi az egyes emberek pénzügyeinek a 
teljes ellenõrzés alatt tartását. Arra fognak törekedni, hogy korlátozzák az egyes polgárok 
megtakarítási lehetõségeit. Nem szabad lehetõvé tenni az emberek számára, hogy 
megtakarítás útján jelentékeny mértékû vagyonra tehessenek szert. Az elõadó utalt rá, 
hogy a gazdagság végsõ soron hatalmat jelent, és ha sok ember kezében van vagyon 
formájában a hatalom, akkor az kedvezõtlen az irányító és döntéshozó kis csoport 
számára. Ezért ha elõáll az, hogy a lakosság nagymértékben tud takarékoskodni, akkor 
ezt a többletjövedelmét fokozott adóztatással el kell tõle vonni.



Vagyis minél többet megtakarít valaki, annál nagyobb lesz az az adó, amit félretett pénze 
után fizetnie kell. Ennek az a célja, hogy megtakarítással ne lehessen vagyont 
felhalmozni. Arra is figyelni fognak, hogy ha valaki a kelleténél többet megtakarít és 
félretesz, akkor annak a jövedelmét csökkenteni kell. Dr. Day mindehhez a következõket 
fûzte: „Nos, ha túl sok pénzt félreteszel, akkor valójában nincs is szükséged erre a 
pénzre”. 
Az embereket tehát meg kell akadályozni abban, hogy vagyonra tegyenek szert, mert az 
hosszú távon veszélyezteti annak az új rendnek a mûködését, amelynek a kialakításáról 
Dr. Day beszélt. A lakosságot arra fogják rászoktatni, hogy hitelre vásároljon. Ha már 
túlzottan eladósodtak az emberek, akkor veszítsék el megbízhatóságukat és 
fizetõképességüket, és váljanak teljesen kiszolgáltatottá. Ha valaki oly ostoba, hogy nem 
tudja megfelelõen visszafizetni hiteleit, akkor az lehetõvé teszi a hatóságoknak, hogy 
keményen lecsapjanak rá. 
1969-ben már elkezdõdött a hitelkártyák használata, de még széles körben nem volt 
forgalomban a plasztik-pénz. Az elektronikus fizetési módok elterjesztése azonban olyan 
program volt, amelyet a háttérhatalom által ellenõrzött bankrendszer gondosan 
végrehajtott. Eleinte az átlagpolgár több kreditkártyát is használt, illetve még használ ma 
is, de ezt fokozatosan egy kombinált kártyává alakítják át. Az újabb nagy ugrást az jelenti, 
amikor ezt a kombinált kártyát miniatürizált formában a bõr alá ültetik. Míg egy kombinált 
kártya ellopható, vagy el lehet veszíteni, addig egy ilyen beültetett miniatûr eszköz se el 
nem veszíthetõ, se meg nem hamisítható, se át nem ruházható. Dr. Day elõadásának e 
részénél utalt a bibliai Újszövetség János Jelenések Könyvére, amelyben ehhez hasonló 
jövendölések olvashatóak. Határozottan tagadta azonban ezen elképzelések bármely 
kapcsolatát a bibliával, állítva, hogy a józanész miatt mûködik így a rendszer, és nincs 
semmi szükség misztikus bibliai magyarázatokra. 

A Nagy Testvér figyeli a tévénézõt
Egyes beültetett miniatûr szerkezetek rádiójeleket fognak kibocsátani. Ezek a bõr alá 
helyezett, vagy fogba beépített implantátumok meghatározott rádiófrekvencia segítségével 
könnyen lokalizálhatóak és megtalálhatóak lesznek. Ez különösen hatékony módja lehet a 
büntetésvégrehajtási intézetek lakóinak az ellenõrzésére. Ami a televíziózást illeti, a 
készülékek úgy lesznek megkonstruálva, hogy egy központi megfigyelõ állomásról 
ellenõrizni lehet a TV-nézõket. A televízió készülékeket direkt erre a célra kifejlesztett 
alkatrészekkel látják el. Ahhoz, hogy ezt a funkcióját a TV készülék elvégezze, nincs 
szükség a bekapcsolására. E megoldás segítségével ellenõrizni lehet, hogy mit néznek az 
emberek, és hogyan reagálnak arra, amit látnak. 
(Ma már ismeretes, hogy még inkább erre a célra fejlesztették tovább a számítógépek 
berendezéseit, a hardware-t és a software-t egyaránt, valamint az Internet egész 
rendszerét. Olyan rejtett programok mûködnek és rögzítõdnek eltávolíthatatlanul, amelyek 
pontosan jelzik, hogy az adott terminál használója a világháló milyen szolgáltató helyeit 
látogatta meg, onnan mit töltött le, és e-mail-en hová mit küldött, illetve maga mit kapott. 
Ezen túlmenõen, ha a megfelelõ optikai kiegészítõ berendezésekkel is fel van szerelve az 
adott komputer, akkor még nézni is lehet az illetõ tudta nélkül, hogy mit tesz. Ehhez jön, 
hogy olyan programok továbbíthatók, amelynek segítségével az adott komputer 
merevlemezén tárolt valamennyi fájl leolvasható, megváltoztatható, sõt törölhetõ és az 
egész winchester struktúrája összetörhetõ. Mindez ma már napjaink valósága, és még 
nem tartunk a folyamat végén, inkább az elején.)



Dr. Day 1969-ben még csak arról beszélt, hogy az emberek meg fogják vásárolni ezeket a 
televízió készülékeket, de már akkor jelezte, hogy a TV antenna helyét a kábeltévé 
szolgáltatás veszi át. A kábelszolgáltatókat fejlesztik úgy, hogy ezt a megfigyelést 
végrehajtsák és ellenõrizzék. Idõvel a lakosság rájön ezekre a módszerekre, de akkor már 
annyira rá lesz utalva az elektronikus technikára, mind a tévézésre (és még inkább a 
számítógép, valamint az Internet használatára) hogy nem lesznek képesek róla 
lemondani, ahogy nem tudnak lemondani a telefon (és ma már a mobiltelefon) 
használatáról sem. Az elõadó már ekkor részletezte, hogy az elektronikus eszközök 
fokozatosan a bevásárlás és a banki mûveletek elvégzésének az eszközeivé is válnak. 
Elektronikusan lehet majd egyre inkább elintézni a bevásárlást, a hivatalos ügyeket is.

A múlté lesz a saját tulajdonú otthon
A magántulajdonban lévõ lakások és családi házak fokozatosan megszûnnek. A 
lakásépítés és vásárlás költségei fokozatosan olyan magasak lesznek, hogy az emberek 
többsége többé már nem engedheti meg magának. Azok, akiknek már van saját tulajdonú 
házuk, megtarthatják, de az évek multával a fiatalabb nemzedékeknek egyre nehezebbé 
válik az, hogy saját otthonhoz, lakáshoz és családi házhoz jussanak. Az a cél, hogy egyre 
több fiatal csak bérlõ legyen, lakásokat és kondominiumokat használjon. (A kondominium 
olyan lakóépület, vagy nyaraló, amelyben a lakások magántulajdonban vannak, a közös 
helyiségek pedig közös tulajdonban. Hasonlít a társasházhoz.) Ennek következtében 
egyre több eladhatatlan ház válik üressé. Nem azért, mert nem lenne rájuk szükség, 
hanem azért, mert az embereknek már nem lesz elég pénzük ahhoz, hogy megvásárolják 
azokat. Ennek ellenére az otthonhoz jutás, illetve használat költségei nem fognak 
csökkenni. Azaz a kereslet-kínálat piaci törvényei nem fognak mûködni. Így el lehet érni, 
hogy a lakosság egyre szélesebb rétegei kisebb méretû lakásokba költözzenek, 
amelyekbe viszont már nem lehet megfelelõen egy-két gyereknél többet felnevelni. Ily 
módon a saját tulajdonú családi házzal rendelkezõk száma jelentõsen csökkenni fog. 
Ezeket a saját tulajdonú házakat magas adóval fogják megterhelni, amelyeket más 
szabályozókkal egészítenek ki azért, hogy a lakosság többsége ne akarjon saját tulajdonú 
házban lakni. Az egyik cél az, hogy ki lehessen jelölni, hogy hol éljenek az emberek, és 
ahhoz is hozzá kell szoktatni õket, hogy a lakásban a családhoz nem tartozó személyek is 
éljenek. Az egész lakás-ügy egy központi lakáshatóság ellenõrzése alá kerül. (Ma már az 
amerikai élet valóságához tartozik, hogy különbözõ hatóságok megkérdezik az 
állampolgárokat, hány hálószoba van az otthonukban, hány fürdõszoba a házukban, hogy 
van-e kondicionáló terem, stb.) 
Amikor ez az új rendszer felváltja a korábbit, sokan lakás és otthon nélkül maradnak. A 
központi lakáshatóság számukra speciális helyeket jelöl ki, ahol feltehetõen már nem 
élnek sokáig. Akik nem alkalmazkodnak az új rendszerhez, azokat ejtik, vagyis „disposed 
of humanely”-vé válnak, akikrõl emberiesen lemondanak. Az elõadó ismét említette, „there 
would not be any martyrs” (nem lesznek többé mártírok), azaz nem úgy kerülnek 
eltávolításra ezek az emberek az életbõl, hogy mártíromságukkal hatást gyakorolhatnának 
a többi emberre. „People will just disappear” – az emberek csak úgy el fognak tûnni. Dr. 
Day 1960-ban még arról tájékoztatta orvos hallgatóságát, hogy az új rendszerre való 
áttérést szinte észrevétlenül fogják bevezetni. Egy téli hétvége után hétfõn már úgy 
mennek majd dolgozni az emberek, hogy az új rendszer a helyén van. Azt hangsúlyozta, 
hogy minden a folyamatos változás állapotába kerül. Megváltozik a befektetések módja. 
Állandóan változni fognak a kamatok és a különbözõ értékpapírok is. 



Kitért a gépkocsik szerepére is. Úgy fog tûnni, mintha sokféle állna rendelkezésre. Ha 
azonban közelebbrõl szemügyre vesszük õket, egymás utánzatai lesznek. Külsõre 
különbözni fognak, de valójában ugyanazt a típusú gépkocsit több cég is gyártja majd. Dr. 
Dunegan, aki 19 év elmúltával emlékezetbõl idézte fel Dr. Day elõadását, végül utal rá, 
hogy az eltelt két évtized során a felvázolt elképzelésekbõl igen sok meg is valósult. 
Az elõzõekben Dr. Richard Day orvos egyetemi tanár elõadását foglaltuk össze, amelyet 
1969-ben tartott az új világrendrõl. Dr. Day hallgatói között volt az a Dr. Larry Dunegan 
orvos, (D.L.D) aki erre 1988-ban visszaemlékezett. Ezt követõen Randy Engel (R.E.) a 
U.S. Coalition for Life (Amerikai koalíció az életért) igazgatója interjút készített 1991. 
októberében Dr. Dunegan-nal. A továbbiakban ebbõl a beszélgetésbõl ismertetünk egyes 
részleteket. 

Randy Engel beszélgetése Dr. Dunegan-nal
Dr. Day – emlékezik vissza Dunegan – a Pittsburgh-i egyetem gyermekklinikájának az 
elnöke volt 1959-tõl 1964-ig, majd pedig a Planned Parenthood Federation of America 
(Amerikai Születésszabályozási Szövetség) orvos-igazgatója lett 1969-ig. A Pittsburgh-i 
Gyermekorvosi Társaság évente szakmai tanácskozást tart február végén, vagy március 
elején. 1969. márciusában a Lamont nevû vendéglõben került sor erre az összejövetelre 
Pittsburgh-ban. A 80 fõnyi hallgatóság többsége orvos volt, a legtöbbjük gyermekorvos, de 
más szakmák is képviseltették magukat. 

Randy Engel ezután a rákbetegségek kezelésérõl tett fel kérdést: Dr. Day említi, hogy a 
rák gyógyítására vonatkozó kutatási anyag a Rockefeller Intézet rendelkezésére áll. Nos, 
tette fel Engel a kérdést, csak lehetett néhány rákbeteg gyermeket kezelõ orvos a 
hallgatóság soraiban, aki ezt nyugtalansággal hallgatta. Mennyi ideig tartott az elõadás? 
D.L.D: Két órán át, hosszabban beszélt, mint a többi elõadó és nem fejezte be elõadását. 
Késõre járt és csak annyit mondott, „még nagyon sok van hátra, egész éjjel itt 
maradhatnánk, de itt az ideje, hogy befejezzem”. Dr. Day figyelmeztetett elõadása 
kezdetén, hogy sok mindent el kell felejtünk, amit ma hallunk. Erre a felejtésre sor is került, 
hiszen amikor évek múlva egyik vagy másik kollégámat emlékeztettem Dr. Day szavaira, 
akkor már nem tudott rá visszaemlékezni. Amit a rák kezelésérõl mondott, nem keltett 
mélyebb benyomást. Azzal kapcsolatosan, hogy a doktorok túl sokat keresnek, 
emlékezetes az, amit az orvosi szerep megváltoztatásáról mondott. „Jól fizetett 
technikusok lesznek, semmint önálló hivatásos szakemberek, akik függetlenül 
tevékenykednek a független beteg érdekében. Számos kijelentésnek sértenie kellett volna 
az orvosokat, meglepõdésemre azonban csak csekély reagálást váltott ki. 
R.E: A tekintélye miatt volt ez? 
D.L.D: Ebben egyfajta tiszteletadás is közrejátszhatott. Gyakran hallottam ezt a kifejezést 
„ez egy rendes ember, nem hiszem, hogy õ ténylegesen így gondolja a dolgokat…” Ebben 
az idõben még hitetlenség fogadta ezeket a nézeteket. Úgy fogták fel, hogy ez valamiféle 
meseszerû elképzelés, amely soha nem valósul meg. Ma már tudjuk, hogy lépésrõl-
lépésre valósággá vált és válik. Az interjú készítõje ezután arról kérdezi Dr. Dunegant, 
hogy az emberek nem tesznek különbséget állítólagos és valóságos ok között: Ha rá 
akarok valakit venni valaminek a megtevésére, akkor erkölcsi és vallási 
meggondolásokból ellenállhat, ha megmondom az igazi okot. Ha azonban ezt egy 
elfogadhatóbbal helyettesítem, akkor már megteszi. 



Dunegan válaszában emlékeztet arra, hogy Dr. Day szerint az emberek nem teszik fel a 
helyes kérdéseket, túlságosan hiszékenyek és bíznak a másikban. Az amerikaiak 
többsége ilyen. Az volt az érzésem, hogy az európaiak szkeptikusabbak és 
kifinomultabbak. 
R.E: Tekintettel az ítélõképességnek erre a csaknem teljes hiányára könnyû õket rászedni, 
mert túlságosan bíznak. Például az iskolákban milyen gyorsan be lehetett vezetni az AIDS 
oktatását? Ha nyilvánosan közlik, hogy a szodómia koncepcióját, vagy a szexuális 
tevékenység megkezdését kívánják egyre fiatalabb életkorban bevezetni, akkor a szülõk 
többsége ellenezte volna. Ezért helyesebb más okot megjelölni, az úgynevezett AIDS 
felvilágosítást, amelynek célja a gyermekek egészségének védelme. De ténylegesen nagy 
támogatást nyújtott a homoszexuális hálózat számára, mert ma könnyebben hozzáférnek 
a legfiatalabb korosztályokhoz is. Az elõadó szólt az idõsebbekrõl is, mégpedig hogy félre 
kell állniuk, de a hangsúly az új világrend szálláscsinálói számára valójában a fiatalságon 
van. 
D.L.D: Valóban. Ez szó szerint is elhangzott. Egy bizonyos koron túl az embereket már 
nem lehet megváltoztatni. Szilárd értékekkel rendelkeznek, amelyekhez ragaszkodnak. De 
a fiatalok még hajlíthatók, befolyásolhatók. A kívánt irányba lehet terelni õket. Ezért a 
fiatalokra összpontosítanak. Ami a homoszexualitást illeti, az elhangzottak szerint elõször 
azt népszerûsítik, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez abnormális magatartás. De ez a 
dzsungel törvényének csak egy másik eleme, mert ha valaki olyan ostoba, hogy enged a 
homoszexualitásnak, akkor nem alkalmas arra, hogy benépesítse ezt a földgolyót. 
Dr. Dunegan azután megemlíti, hogy Dr. Day szólt bizonyos betegségek létrehozásáról. 
Úgy véli, hogy az AIDS-t is laboratóriumban kísérletezték ki, és ennek egyik célja lehet 
azoktól az ostoba emberektõl megszabadulni, akik elfogadták a homoszexuális életvitelt. 
Dunegan szószerint így foglalja össze a Dr. Day-tõl hallottakat: „Ha olyan buta vagy, hogy 
a homoszexualitás népszerûsítése meggyõzött, akkor nincs helyed a Földön, és elõbb-
utóbb kihullassz. Kiválasztunk és megszabadulunk tõled. Azok lesznek a túlélõk, akik elég 
okosak ahhoz, hogy ne hagyják magukat a propagandánk által félrevezetni”. 

A Dr. Day által ismertetett program gyökerei
Mi úgy látjuk, hogy az ember és a társadalom radikális átalakítása összefügg a 
háttérhatalom és az általa megvalósításával. A modern társadalom számos beteg tünete, a 
családi struktúra fokozatos felbomlása, az abortusz korlátlan elterjedése, a pornográfia 
virágzó iparággá válása, mind fellelhetõk az illuminátusok alapvetõ tanításaiban. Az 
illuminátus rend alapítója, Adam Weishaupt, amikor teherbe ejtette sógornõjét 
ragaszkodott az abortuszhoz, amelyhez egy vegyszert használt. Weishaupt a francia 
forradalmat megelõzõen olyan pornográf mûveket íratott, amelyek a kicsapongó életmódot 
népszerûsítették az olvasók körében. A francia forradalmat követõen a pornográfiára még 
úgy tekintettek, mint ami elõsegítette a szexuális emancipációt. Az egyházi korlátoktól 
mentes szexuális magatartás fokozta a népesség szaporodást. Mindez hozzájárult a nem 
kívánt terhességek megszakításához, a csecsemõgyilkosságokhoz és a gyermekek 
elhagyásához. 
A XIX. század végén pedig már a túlnépesedés szolgált a népességkorlátozás indokául. A 
túlnépesedés nem a modernkor sajátja, hiszen nemcsak a modern társadalmakban, de az 
ókorban is gyakran kellett szembe nézni az éhínséggel. A XIX. században még magas volt 
az elhalálozási arányszám, mégis a Föld egyes részein nem állt rendelkezésre elegendõ 
élelmiszer. 



A problémát megkísérelték olyan szexuális magatartás elterjesztésével befolyásolni, amely 
a reprodukció kizárásával történõ nemi kapcsolatot részesítette elõnyben. Ennek ellenére 
Európában, Indiában és Kínában az egész XIX. század folyamán tömegesen fordultak elõ 
a csecsemõgyilkosságok. Ezek nyilvánvaló célja a népességszaporulat alacsonyan tartása 
volt. 
John Robison skót egyetemi tanár, aki behatóan tanulmányozta Weishaupt tanításait, 
megállapította, hogy az illuminátus befolyása alatt álló szabadkõmûves páholyok gyakran 
elõsegítették azoknak a nézeteknek és viselkedési formáknak a terjedését, amelyek 
aláásták az erkölcsöt. Az illuminátusokkal kapcsolatban szó szerint ezt írja "Proofs of a 
Conspiracy" (1798. Boston: Western Islands, 1967 – Egy összeesküvés bizonyítékai) címû 
mûvének a 6-7. oldalán: „Végül az illuminátusok társasága azzal a kifejezett céllal jött 
létre, hogy leromboljon minden vallási intézményt, és megdöntse Európa valamennyi 
létezõ kormányát.” A kicsapongó életmódra vonatkozó illuminátus nézetek fokozatosan 
terjedtek el. Robison ezzel kapcsolatban megállapítja idézett mûvének 50. oldalán, hogy: 
„a laza erkölcsû és bujaságra hajlamos szívû szerzõk bátorítást kaptak ahhoz, hogy 
büntetlenül írjanak a leglealacsonyítóbb hajlamokról, feltüzelve a szenvedélyeket, és 
igazolva a kicsapongást… És ezek a könyvek igen gyorsan piacra találtak.” 
Robison dokumentálja, hogy ezeket az írókat Philanthropine-nak elnevezett iskolákban 
képezték ki, valamint olyan az általános nevelést és oktatást szolgáló akadémiákon, 
amelyeket a Grand Orient szabadkõmûvesek irányítottak. Amikor ezek a diákok iskoláik 
végeztével munkába álltak, országos szinten érzékelni lehetett az erkölcsök gyors 
hanyatlását. A francia forradalom után a promiszkuitásra – válogatás nélküli nemi életre - 
rászoktatott brit társadalomban a népesség-szaporulat ellenõrzésének a célkitûzése a 
szabadkõmûvesség részérõl is támogatásra talált. A népesség-szabályozás apjának 
Thomas Malthus (1766-1834) anglikán lelkészt tekintik. Dr. John Coleman állapítja meg 
Malthusról, hogy nagytekintélyû szabadkõmûves volt, aki meglehetõsen sötéten látó 
dokumentumot írt a népesség szabályozásról, miután befejezõdött képzése a 
szabadkõmûves Lord Shelburn részérõl. „A népesség fogalmáról” címû esszéjében 
Malthus nem kevesebbet állít, minthogy a népesség-szaporulat mindig nagyobb lesz, mint 
a rendelkezésre álló erõforrások. Nem látott más kiutat ebbõl, csak azt, ha a kölcsönös 
ellenõrzések rendszerével kontrollálják a népesség növekedését. Egy ilyen rendszer 
természetesen elsõsorban a szegények ellen irányulna, mert hiszen õk alkotják a lakosság 
számbeli többségét. 
Az 1860-as években egy másik angol szabadkõmûvesnek, George Drysdale-nek, a 
vezetésével megalakult a Malthusiánus Liga, amely Malthus népesedésre vonatkozó 
elméleteit kívánta terjeszteni. Ezt a Ligát 1874-ben az az Annie Besant irányította, aki az 
egyik legkiemelkedõbb nõi szabadkõmûves volt és nemcsak a kábítószer fogyasztást, de 
a teljesen szabad szexuális magatartást is támogatta. Az az Albert Pike, aki az Egyesült 
Államok Déli Területeinek a legfõbb szabadkõmûves vezetõje volt, majd pedig az 
Egyesített Világszabadkõmûvesség élére került, egyike volt Annie Besant szeretõinek. 
Annie testvére, Sir Walter Besant, pedig az a személy, aki javasolta egy szabadkõmûves 
kutatási központ létrehozását, amelyre aztán sor is került a Quator Coronati páholy 
létrehozásával.
A születésszabályozás abból a nõk szexuális felszabadítására törekvõ mozgalomból 
bontakozott ki, amelyet Annie Besant kezdeményezett. A túlnépesedést arra használták, 
hogy rákényszerítsék a vezetõ nyugati országok törvényhozó szerveit a születéskorlátozó 
és fogamzásgátló gyógyszerek, valamint eszközök elfogadására. 



A háttérhatalommal szövetkezett, és annak szolgálatában álló szabadkõmûvességnek 
tehát kulcsszerepe volt a születésszabályozás, a fogamzásgátló eszközök és az abortusz 
elterjesztésében. Annie Besant és társai elérték, hogy egy korábban obszcén pornográf 
pamflettnek minõsített, fogamzásgátlással foglalkozó tanácsadó könyv törvényesítve 
legyen. Ez a jogi gyõzelmük megnyitotta az utat a még nyíltabb és még merészebb 
pornográfia számára. Amikor aztán a szegény és házasságon kívüli nõk esetében 
ugrásszerûen megnõtt a szülések száma, a Malthusiánus Liga fokozta erõfeszítéseit azért, 
hogy minden jogi akadályt elhárítson a születésszabályozással kapcsolatos kérdések 
megvitatása, és az ezzel kapcsolatos módszerek elterjesztése útjából. A liga nemcsak 
Angliában, de egész Európában tevékenykedett. Az orvosok egy része jó pénzért 
természetesen közremûködött olyan fogamzásgátlók elõállításában, amelyek segítik az 
abortuszt. 
Az Egyesült Államokban a születésszabályozást a háttérhatalom ösztönzésére Margaret 
Sanger (1883-1966) népszerûsítette rendszeresen megjelenõ folyóiratában a Woman 
Rebel-ben (A lázadó nõben). Az elsõszületésszabályozással foglalkozó társaság 1915-ben 
jött létre. Ez alakult át 1942-ben a „Planned Parenthood” (Tervezett születésszabályozás) 
nevû szervezetté. Margaret Sanger munkássága eredményeként létrejött 1948-ban az 
angliai Cheltenham-ben a Családtervezés Nemzetközi Bizottsága (International 
Committee on Planned Parenthood) nevû szervezet, amely 1964-ben az ENSZ Gazdasági 
és Szociális Tanácsának a hivatalos tanácsadójává vált. Központja a New York-i United 
Nations Plazan a Lucis Trust mellett van. 

Mi is ez a Lucis Trust?
Az összeurópai szabadkõmûvesség, köztük a francia Grand Orient és több brit páholy 
engedélyezi nõi tagok felvételét is. A két leghíresebb nõi szabadkõmûves Heléna Petrovna 
Blavatsky és protezsáltja, Annie Besant volt. Blavatsky a Teozófiai Társaság vezetõjeként 
vált kiemelkedõ személyiséggé. Blavatsky az olasz carbonárik vezetõje, Giuseppe Mazzini 
- aki hosszabb idõn át az illuminátus mozgalom világvezetõje is volt - ösztönzésére 
azonosult az illuminátusok világátalakító forradalmi nézeteivel. A Teozófiai Társasághoz 
sok szabadkõmûves, köztük a legmagasabb rangú Albert Pike is csatlakozott. A 
Társaságnak azonban olyan nem 
szabadkõmûvesek is a tagjai lehettek, akik Lucifert tekintették a világosság istenének, és 
õt tisztelték valódi istenként. 
1887-ben, miután a korábban már említett Quatuor Coronati nevû kutatásra 
specializálódott páholy létrejött, Blavatsky Londonba költözött és elindította teozófiai 
folyóiratát a „Lucifer the Light-bringer (Lucifer a fény hordozója) címû lapot. Blavatskynak a 
szocialista szabadkõmûves Herbert Burrows mutatta be Annie Besantot. Madam Blavatsky 
1891. május 8-án meghalt és ezután olyan 16 év következett, amikor is senki nem tudta 
megszerezni magának a Teozófiai Társaság vezetését. Végül is a Quatuor Coronati 
páholy Annie Besantot nevezte ki a Társaság elnökévé. Az új elnök számos 
szabadkõmûves irányítású társasággal tartott kapcsolatot, köztük a rendkívül nagy 
jelentõségre szert tett Fábiánus Társasággal, (a szociáldemokrácia elõdjével) az Ordo 
Templi Orientis-el, az OTO-val, valamint az Aleister Crowley vezette Stella Matutina-val. 
Annie Besant csatlakozott ez utóbbihoz, miután az kivált az ugyancsak nagy befolyású 
Golden Dawn-ból (Arany Hajnalból). 1913-ban a Teozófiai Társaságból kivált a 33-as 
fokozatú szabadkõmûves Rudolf Steiner irányítása alatt álló Antropozófiai Társaság. 
Steinernek ez a Társasága kapcsolatban állt az orosz bolsevik forradalom több 
vezetõjével is. 



Annie Besant azt a feladatot kapta a Teozófiai Társaságtól, hogy találjon egy alkalmas 
vezetõt a világ szellemi irányítására. Elsõ ilyen irányú kísérlete kudarcba fulladt. Második 
próbálkozására az indiai származású Krishnamurtit ajánlotta. 
Madam Blavatskynak azonban egy másik tanítványa is volt a Teozófiai Társaságnál, Alice 
Bailey. Õ alapította meg 1922-ben New Yorkban a Lucifer Publishing Company-t, 
amelynek jelenlegi neve Lucis Trust. Lucis latinul azt jelenti, hogy Lucifer. Alice Bailey 
második könyvében, az Externalization of the Hierarchy-ban (A hierarchia láthatóvá 
válásában) azt állítja, hogy tulajdonképpen a szabadkõmûvesség indította útjára a New 
Age mozgalmat. Valószínûleg az illuminátusok tevékenységének a beindulására céloz, 
amikor azt állítja, hogy „a pusztítás munkája 1775-ben kezdõdött. 70 évvel késõbb Albert 
Pike újjáélesztette az általa beindított Palladian ritusban az összeesküvést. A 
századforduló idején ez a bizonyos rejtett hierarchia otthonra talált az Ordo Templi 
Orientis-ben. Ma viszont ez a hierarchia az Alice Bailey által irányított Lucis Trust-ban 
található. 1982-ben a Lucis Trust - mint már utaltunk rá - a United Nations Plaza-n volt 
található, (866 United Nations Plaza, Suite 566/7 New York, NY 10017-1888) de azóta a 
világváros egy másik részébe költözött. 1982-ben Robert S. McNamara állt az élén, aki 
Kennedy elnök idején védelmi miniszter, késõbb pedig a Világbank elnöke lett. 
A Lucis Trust tagjai közé tartozik David Rockefeller, aki a háttérhatalom informális állama
államfõjének tekinthetõ, és a világ egyik leggazdagabb családjának az élén áll, amelynek 
a vagyonát 1998-ban a szakértõk 11450 milliárd dollárra becsülték. Tagja volt a Lucis 
Trustnak Cyrus Vance is, aki Carter kormányában külügyminiszterkén szolgált. A 
prominens Lucis Trust tagok közt megtaláljuk Marc Tannebaum nevét, aki az Amerikai 
Zsidó Bizottság elnöke, továbbá a Marschall Field családét, az anglikán püspök Paul 
Moor-ét, Walter Cronkite-ot, a neves TV személyiséget, Ted Turnert, a CNN létrehozóját 
és egykori tulajdonosát, valamint Barbara Marx Hubbardot a New Age mozgalom egyik 
szóvivõjét, akit az egykor elnökjelölt Walter Mondale mellett alelnökjelöltként vettek 
figyelembe. De a Lucis Trust tagja Henry Clausen 33-as fokozatú szabadkõmûves, az 
Egyesült Államok Déli Területei Legfõbb Tanácsa korábbi elnöke. A Lucis Trustnak 
vállalatok és jogi személyek is a tagjai lehetnek. Így a tagokhoz tartozik a Rockefeller és a 
Carnegie Alapítvány, az ENSZ Társaság, a Szolgálat Teozófiai Rendje, a Findhorn 
Alapítvány, a Greenpeace USA, az Greenpeace United Kingdom, az Amnesty International 
és természetesen a Skót Ritusú Szabadkõmûvesség Déli Joghatósága.
Amikor McNamara irányította a Lucis Trustot, akkor a Reader’s Digest nevû lapban teljes 
lapot betöltõ hirdetéssel népszerûsítette a New Age-t. A Lucis Trustot tehát igen nagy 
valószínûséggel az Adam Weishaupt által beindított illuminátus mozgalom egyik utódjának 
lehet tekinteni, de folytatja Albert Pike Palladian mozgalmát és a Kellner által 
kezdeményezett OTO hagyományokat is. 

A Római Klub és a családtervezés
A háttérhatalom 1969-ben a francia Grand Orient szabadkõmûvesek közremûködésével 
létrehozta a Római Klubot, kifejezetten azzal a céllal, hogy tanulmányozza a földgolyó 
túlnépesedésének a problémáit. A Római Klub számos szakértõ bevonásával 1973-ban 
közzétette a „Limits to Growth” (A Növekedés Határai) címû tanulmányát. Lényegében ez 
indítja útjára azt a Háromoldalú Bizottságot (Trilateral Comission), amely jelenleg is a 
háttérhatalom egyik legfontosabb koordináló intézménye. 



Amikor a Háromoldalú Bizottsághoz tartozó Jimmy Carter volt az Egyesült Államok elnöke, 
akkor a Római Klub által kidolgozott jelentést kiegészítették egy másikkal, amelyet 
azonban egy Washingtonban létrehozott, magasrangú kormányzati tisztségviselõkbõl és 
kiváló szakemberekbõl álló csoport készített el. Ezt a jelentést, amelynek a címe „The 
Global 2000, Report to the President” (A Global 2000, jelentés az elnöknek) 1980. július 
24-én tették közzé. A két kötetet kitevõ tanulmány felvázolja a következõ 20 évre 
vonatkozóan a követendõ világszintû gazdasági trendeket. Ez a kétségtelenül alapos 
munkával elkészített és átfogó jelentés, sötét jövõt vázol fel arra alapozva, hogy bolygónk 
kapacitása nem elégséges annyi ember eltartására, mint amennyire a népességrobbanás 
rákényszeríti.
Hat hónapra rá elkészült a „Global Future: A Time to Act” (Globális jövõ: Idõ a cselekvésre) 
címû dokumentum, amelyet a Council on Environmental Quality (A Környezetünk 
Minõségét Õrzõ Tanács) publikált. Ez a dokumentum már konkrét politikai intézkedésekre 
tesz javaslatot arra hivatkozva, hogy a „Global 2000” csak meghatározta a problémákat. A 
„Global Future” a népesség szaporulat ellenõrzését jelölte meg a legfontosabb feladatnak 
ahhoz, hogy meg lehessen birkózni a „Global 2000”-ben körvonalazott világproblémákkal. 
Eszerint az emberiséget csak úgy lehet megakadályozni abban, hogy egyre rövidebb idõ 
alatt megkétszerezze önmagát, ha egy agresszív és hatékony sterilizációs programot 
érvényesítenek a fogamzásgátlás valamennyi eszközrendszerének a felhasználásával, és 
az abortusz szabaddá tételével. Amennyiben a világ illetékes döntéshozói ezt nem 
fogadják el, akkor - rémisztgetnek a „Global Future” szerzõi - emberek milliói fognak 
meghalni éhínség és a túlnépesedéssel kapcsolatos erõszakosságok következtében. 

A két elnöki jelentés olyan politikai szándéknyilatkozatnak fogható fel, amelyben a 
háttérhatalom informális államának vezetése és árnyékkormányának döntéshozói, azaz a 
Council on Foreign Relations, a Trilateral Commission, valamint a Nemzetközi Valutaalap, 
hogy csak a legfontosabbakat soroljuk fel, közlik a világgal: készüljön fel a jelenlegi 
népesség radikális csökkentésére. A jelentésekben elõre jelzik 170 millió ember várható 
elpusztulását, de azt is, hogy rövid idõ alatt szükség van a föld népességének 
kétmilliárddal való csökkentésére. Az elnöki jelentés készítõi a népesség szám 
korlátozására számos módszert terjesztettek elõ, amelyek között szerepel az abortuszok 
növelésének a száma és a mesterségesen elõidézett éhínségek is azokban az 
országokban, ahol túlságosan sok a „useless eaters” (a haszontalan élelmiszerfogyasztó). 
Ehhez még azt is hozzáteszik, ha ezek a módszerek nem hozzák meg a kívánt 
eredményt, akkor szükségessé válhat korlátozott és stratégiailag meghatározott helyekre 
lokalizált nukleáris háború is. 
Miként az ókorban és azt megelõzõen is, a szexuális szabadosságot favorizáló pogányok 
feláldozták gyermekeiket, hogy korlátozzák a népesség szaporulatot, és ahogyan a XVIII. 
Századi Európában hasonló motívumokból széles körben meggyilkolták a csecsemõket, 
most a XX. Század végén és a XXI. Század elején még mindig az a háttérben meghúzódó 
hatalom egyik fõ törekvése, hogy a világ problémáit a Föld lakosságának a kétmilliárddal 
való csökkentésével oldja meg. 

Az egyes ember lelki struktúráinak az átalakítása
A háttérhatalom az általa megtervezett „Új világrendet” modernizált erkölcsi értékrendként 
is felkínálja az emberiségnek. Ennek is az a valódi célja, hogy segítségével csökkenthetõ 
legyen a világ népessége. Ahhoz, hogy az új világrend megvalósulhasson, többek között 
el kellett távolítani az elmúlt 250 év során a világcivilizáció centrumának számító



Európában a hagyományos uralkodóházakat a születési arisztokráciával együtt. Elõször a 
brit uralkodóház került lecserélésre, majd a francia Bourbonok következtek. A XX. század 
elején elûzték az ottomán uralkodókat, a Hohenzollerneket, a Habsburgokat és a 
Romanovokat. De távozásra kényszerült Portugália uralkodóháza, és átmenetileg a 
spanyol Bourbon dinasztia is. Az új világrendhez azonban nemcsak új pénzügyi, 
gazdasági és uralmi rendszerre van szükség, hanem a régi rend alapját képezõ erkölcsi 
értékrend és kulturális hagyomány eltávolítására is. A kulturális és erkölcsi rendnek viszont 
fontos részét képezik az élet reprodukcióját szabályozó alapvetõ szexuális magatartási 
normák, hagyományok és szokások. 
A keresztény értékrendhez tartozó szemérmesség, erényesség és erkölcsösség, 
párosulva a szerénységgel, egyszerûséggel és mértékletességgel lehetõvé teszi, hogy az 
adott személy képes legyen saját lelki struktúráin belül a magasabb szintek által vezérelt 
magatartást tanúsítani. A szemérmességhez hozzá tartozik a hallgatás, a diszkrét 
önmegtartóztatás, a harsány magamutogatástól és tolakodó kíváncsiságtól való 
tartózkodás. Ez a diszkréció valamikor igen nagy becsben állt: a lányok és fiatal hölgyek 
egyaránt igényt tartottak rá. A keresztény értékrend fokozatos aláásását jelzi az a 
körülmény, hogy Eve Ensler „The Vagina Monologues” címû provokatív darabját az 
Egyesült Államok egyházi irányítás alatt álló több egyetemén is bemutatták. Köztük jó hírû 
katolikus egyetemeken is, ahova a szülõk abban a reményben küldik leányaikat, hogy a 
keresztény erkölcs szellemében kapjanak nevelést, miközben elsajátítják a szakmai 
ismereteket. Eve Ensler darabja azt színleli, hogy a feministák által szorgalmazott nõi 
egyenjogúságról szól. Ez az idõközben Magyarországon is publikált és bemutatott darab 
azonban nem más, mint a nõi homoszexualitás színpadi megnyilvánulása. A „Vagina 
Monológok” a leszbikusságot ünneplik. A leszbikusság pedig nem egyéb, mint az utódok 
nevelésével járó felelõsségtõl elszakított, kizárólag az örömszerzést hajhászó, öncéllá vált 
nemiség nõi változata. A háttérhatalom által birodalommá átalakított Egyesült Államok a 
hanyatló Római Birodalomhoz hasonlóan elindult a dekadencia útján. Ennek egyik 
megnyilvánulása, hogy ma már a homoszexualitás kultuszát is exportálja. 
Azok a népek, amelyeknek a kultúrája nem hajlandó befogadni ezt az egyszerre enervált 
és agresszív, morbid és dekadens exportcikket, valójában a háttérhatalom új világrendjét 
utasítják el. Többek között azért szállnak szembe a terjeszkedésével, mert meg akarják 
õrizni az utódnevelés felelõsségével párosult szexuális élet diszkrécióját, intimitását, sõt 
szentségét. Ha elterjedne más világkultúrákban is a háttérhatalom által szorgalmazott 
homoszexualitás, akkor a leszbikus nõk - legalább is formailag – a férfiakéhoz hasonló 
„függetlenségre” tennének szert. Ha például a hagyományait õrzõ iszlám világ átvenné ezt 
az amerikai lobogóval takaródzó, de valójában a nemzetközi pénzhatalmat képviselõ 
kozmopolita értékrendet, akkor a születési arány éppen úgy lecsökkenne az iszlám 
országokban is, ahogyan a mesterségesen dekadenciába hajszolt Nyugat társadalmaiban. 
Ebben az esetben az iszlám kultúrkörhöz tartozó családok is elindulnának a hanyatlás és 
a szétesés útján.
A „Vagina Monológok” szomorú képet nyújtanak a feminizmus zsákutcájáról. Ezeket a 
monológokat úgy is felfoghatjuk, mint a nõi nem jelenlegi nemzedékének a segélykiáltását 
a valódi szerelem iránt, miután ennek a nemzedéknek szembesülnie kellett a feminizmus 
csalásával. Ez a csalás rávette, hogy elidegenítse magát természetes társától, a férfitõl, és 
hogy a magány elõl a leszbikus kapcsolatba meneküljön. Eve Ensler hatásvadászó 
szövegei a valódi szerelemre éhes nõk számára egyfajta hamis ingert jelentenek, a 
szexuális intimitás mesterséges pótlékát. Az életre készülõ fiatalabb leányok számára 
pedig bevezetõ tanfolyamként szolgálnak a nõi homoszexualitásba.



 Eve Ensler az általa készített interjúkra hivatkozva azt állítja, hogy segít megmenteni a nõi 
nemi szerveket a kulturális elhanyagolástól. Így például a „színmû” bemutat egy oktató 
szemináriumot (workshop-ot), ahol a nõk kézitükörrel vizsgálják önmagukat. Intim 
testrészüknek beceneveket adnak, és képzeletben felöltöztetik õket. A New York-i Madison 
Square Garden-ben 18.000 nõ kiáltotta szinte extázisban saját nemi szervének a nevét. 
Ha azonban belegondolunk, akkor valójában arról a bizonyos férfi testrészrõl volt szó, 
amelyet elveszítettek, és az élet természetes rendje szerint, hiányzik nekik. 
A háttérhatalom már gyermekkoruktól arra szoktatta õket, hogy tagadják meg 
nõiességüket, legyenek olyanok, mint a férfiak. Mindez nem maradt szexuális 
következmény nélkül nõk milliói számára. Az elmúlt 20 év során az új világrend 
szorgalmazóinak sikerült megszilárdítaniuk ellenõrzésüket az egyetemek, különösen a 
campusok-ban élõ diákok felett. A feministák de Sade márkihoz hasonlóan (arról a francia 
arisztokratáról van szó, akirõl a szadizmust elnevezték) azt vallják, hogy a nõ „gyönyört 
nyújtó gépezet”. Abban különböznek csak a kegyetlen de Sade márkitól, hogy kinek 
nyújtson gyönyört ez a gépezet. Ensler darabja feminista párti szemináriumként agitál a 
leszbikusság és a maszturbáció mellett. Szereplõi a fogamzást és a megtermékenyülést a 
legmegvetõbb kifejezésekkel illetik, és a darabban a normális férfi-nõi kapcsolat is kimerül 
a megerõszakolás és a szexuális brutalitás emlegetésében. Az elitélendõ heteroszexuális 
kapcsolat jelképe Ensler darabjában a boszniai tábor, ahol tömegesen megerõszakolták a 
nõket. A leszbikusság viszont végig a legdicséretesebb és leghízelgõbb módon van 
bemutatva. Még a gyermek pornográfia is megengedett, ha annak elkövetõje és 
fogyasztója egy felnõtt nõ és nem egy felnõtt férfi. 
Az elmúlt két évtized során a pornográfia terjesztõi és védelmezõi meg tudták szilárdítani 
helyzetüket az egyetemeken arra hivatkozva, hogy információt nyújtanak az élet egyik 
eddig elhallgatott oldaláról. És minthogy az egyetemek elsõdleges feladata az ismeretek 
továbbadása, ezért a pornográfiát, mint ismeretek és tapasztalatok közvetítõjét, szintén 
nem szabad távol tartani az oktatástól. Ha valaki keresi mindennek a mélyebb értelmét, 
akkor rájön, hogy a politikai ellenõrzés egyik formájával áll szemben. Az olyan hatások, 
mint amilyeneket Ensler darabja közvetít, meggyöngítik az egyén magasabb rendû lelki 
struktúráinak a kontrollját ösztönei felett. A szexuális ösztön és az erõszak szoros 
kapcsolatban áll egymással, és ezt a kapcsolatot az emberiség már régóta ismeri. Többek 
között ezért volt az, hogy a katolikus egyház - és a többi igazi egyház - az erényt és az 
önmegtartóztatást vállalta fel. A pornográfia nem vezet harmonikus kielégüléshez. Egy 
adott kép vagy film elsõ lépésként izgalmat okozhat, de a stimuláció fenntartása egyre 
intenzívebb és erõszakosabb változatokat követel. Így a viszonylag normálisnak tekinthetõ 
pornográfia átadja a helyét olyan változatoknak, amelyek már eltorzítják a szexualitást, és 
agresszív magatartáshoz vezethetnek. Ha valaki folyamatosan pornográf hatásoknak van 
kitéve, végül is teljesen irreális világba kerül, ahol az erõszak minden formája elfogadott, 
szokásos, sõt mindennapi. A pornográfia azt sugallja, hogy a nõk a válogatás nélküli nemi 
életre hajlamosak, ami nem felel meg a valóságnak. 

Sok nõi kortársunk már megtapasztalta, hogy milyen kapcsolat van a pornográfia és az 
erõszak között, miután partnerük a pornográfia rendszeres fogyasztójává vált. A 
pornográfia azonban hatalmas üzlet is. A háttérhatalom berendezkedése az Egyesült 
Államokban nyomon követhetõ a nemi kapcsolat elüzletiesedésében, és a szexuális 
örömök árucikké válásában. Az alapító atyák alkotmányos rendjét követõ Amerika 
demokratikus köztársaság volt, ahol a hatalom végsõ hordozója az egyén, a felelõs 
állampolgár volt.



Ez a köztársaság elsõsorban a közjót szolgálta. Amióta azonban a Nemzetközi Pénzügyi 
Közösség uralmi törekvéseinek megfelelõen a saját birodalmává alakította át az Egyesült 
Államokat, ennek már nem a közjó szolgálata a célja, hanem saját csoport-hatalmának az 
érvényesítése a társadalom egésze felett. A köztársaságnak - amely nem más, mint a 
természetes személyek szabadságát a másik ember iránti felelõsséggel korlátozó 
demokrácia - erényre van szüksége ahhoz, hogy jól mûködjön. A hódításra átállított 
birodalom már nem tart igényt erre a fegyelemre és önfegyelemre támaszkodó erényre. 
Egy birodalomban puha masszaként gyúrható tömegre, engedékenységre és 
engedelmességre, azaz biorobotokra van szükség.
A befolyásolás egyik leghatékonyabb eszköze az engedékenység. Ez az egyén szintjén a 
saját ösztöneinek, hajlamainak és szenvedélyeinek való tehetetlen alárendelõdésben 
nyilvánul meg. Társadalmi szinten az engedékenység megjelenik a felcsigázott vágyakban 
és a mesterségesen kialakított szükségletekben. Az uralmon lévõ csoportok arra 
törekednek, hogy az államhatalmat is felhasználják saját vágyaik kielégítésére. A 
politikusok egymás után engedni kénytelenek a pénz csábításának, hogy biztosíthassák 
megválasztásukat és újraválasztásukat. 
Az állam így fokozatosan azok hegemóniája alá kerül, akik a legnagyobb árat hajlandók 
érte megfizetni. Akik a legtöbb pénzzel rendelkeznek, egyben a vágyakat és azok 
kielégítését is meghatározzák. A pénzvagyon-tulajdonosok, hogy biztosítsák a maguk 
számára a hatalmon való maradást, elõsegítik a zabolátlan, korlátokat nem ismerõ vágyak 
kialakítását, majd pedig azok minden elképzelhetõ módon való kielégítését. A 
pénzvagyon- tulajdonosok tisztában vannak azzal, hogy ha az emberi vágyakat át tudják 
alakítani pénzügyi tranzakciókká, a mindennapi adásvétel tárgyaivá, akkor végsõ soron a 
döntést is magukhoz ragadták.
Egyes ideológusok úgy képzelték, hogy a szocializmus a nemek emancipációjához, a 
teljes nemi szabadsághoz, a határokat nem ismerõ szexuális szabadság pedig a 
szocializmushoz vezet. Ezek az ideológusok tévedtek, mert a kamatkapitalizmus sokkal 
alkalmasabb a szexuális vágyak felkeltésére. A forgalomra, a fogyasztásra és a pénzzel 
való nyerészkedésre épülõ rendszerével hatékonyabban képes felcsigázni, és 
zabolátlanná tenni az emberi vágyakat, s pénzügyi-gazdasági uralma alá vetni a vágyai 
rabjává tett embert. Így alakul át a szexuális szabadosság a politikai kontroll hatékony 
eszközévé. 
Az 1990-es években a korlátaitól megszabadított vágy és étvágy azt jelentette, hogy most 
már jelentõs pénzügyi ellenszolgáltatást kértek olyasmiért, ami korábban pénz nélkül volt 
elérhetõ. Az emberi élet szinte minden vonatkozása pénzre redukálódott, beleértve az 
emberi élet legintimebb és legbensõségesebb szféráit is. Minden alárendelõdött a 
fogyasztói társadalom valamilyen konkrét megjelenési formájának. A szabadság nevében 
pedig a legváltozatosabb módon kötötték gúzsba az embereket. Akik át akarták alakítani a 
társadalom szerkezetét és mûködését, jól tudták, hogy a kultúra totális szexualizálása 
közömbösíti, sõt megsemmisíti az egyházat és a keresztény értékrendszert, és egyben 
aláássa azt a köztársaságot is, amelynek politikai berendezkedése az egyes 
állampolgáron, annak szilárd erkölcsi értékrendszerén nyugszik. A vallásos hit 
felszámolásának egyik leghatékonyabb módszere a deviáns szexuális magatartás 
elterjesztése, általános normává tétele. Ha ez a deviancia válik a normává, akkor 
olyannyira meggyöngül az önkontroll, hogy az az embereket tetszés szerint formálható 
biomasszává alakítja át.



Eve Ensler darabjának tehát az igazi célja az élet normális rendjét kifejezõ és fenntartó 
keresztény erkölcs gyökereinek az eltávolítása, és az új nemzedékek megfosztása 
hagyományaiktól, természetes erkölcsi táptalajuktól. Ennek a politikai következményei 
rendkívül súlyosak. Ha sikerül a nõk szexuális kultúráját megváltoztatni, akkor egész 
társadalmi értékrendszerük átalakul. Még a legszemérmesebb nõ magatartása is 
megváltozik tömeghatás eredményeként. Ha megtapasztalja, hogy más nõk is 
odafigyelnek az úgynevezett tilos dolgokra, akkor egyéni erkölcsi gátlásai könnyebben utat 
engednek az újfajta gazdasági jellegû szexuális normáknak, amely szerint minden kapható 
pénzért. A szexuális szabadosság, ha a tömegszituációban megerõsítést kap, fölébe 
kerülhet az önmegtartóztatásnak, az önuralomnak. A szexuális magatartás ilyen mértékû 
átalakítása megváltoztatja az állampolgári magatartást is, és ez már közvetlenül 
összefügg a politikai hatalommal. Aki meg tudja határozni a szexuális normákat, az 
lényegében az államot is uralma alatt tudja tartani. 

Az Egyesült Államokban, az 1960-as években lejátszódott úgynevezett kulturális 
forradalom bizonyos tekintetben emlékeztet arra a kulturális folyamatra, amely a két 
világháború között a német nyelvterületû társadalmakban végbement. Amikor a nemzeti 
szocialisták hatalomra kerültek Németországban, sok olyan személy emigrált Amerikába, 
akik lényegében háborút indítottak a keresztény értékrendszer ellen, elsõsorban az 
amerikai katolikusok ellen. A katolikus egyház ellenezte az abortuszt és a 
fogamzásgátlást. Az 1960-as évek szexuális forradalma a háttérhatalom szolgálatában 
álló WASP-elit (White, Anglo-Saxon, Protestant) kulturális ellentámadása volt a katolikusok 
elõretörésével szemben, amelynek az egyik jelensége volt az úgynevezett "baby boom", 
vagyis amikor rendkívül népes generációk követték egymást. A WASP-ok célja az volt, 
hogy a szexuális felszabadítás jelszavával rávegyék a nõket a fogamzásgátló szerek 
széleskörû használatára. Ezzel szemben az 1990-es években már az volt az úgynevezett 
szexuális felszabadítás célja, hogy a nõk ne éljenek normális nemi életet, hanem 
önkielégítést folytassanak. Mindkét ”szexuális forradalomban” az volt a közös, hogy 
lányok-asszonyok egész nemzedékét tudták az ellenõrzésük alá vonni. Az elsõ esetben 
ezt az ellenõrzést, legalább is a katolikus nõk vonatkozásában, az egyháztól vették el. A 
katolikus egyház politikai ereje jelentõs részt ugyanis azon nyugodott, hogy a katolikus 
családok nagy létszámúak voltak és a katolikus közösségek demográfiailag dinamikusan 
fejlõdtek. A katolikus egyház ezt a küzdelmet Amerikában elveszítette. Ma már nem arról 
van szó, hogy gyöngítsék a katolikus egyházat, hanem arról, hogy azok a lányok és 
asszonyok, akik a fogamzásgátló tablettákon élnek, pénzügyileg és szexuálisan is egyre 
nyíltabban kizsákmányolhatóak, és egyre gátlástalanabbul ki is zsákmányolják õket. 
Ha az erkölcsi rend az elfojtásra alapozódik, akkor ami ésszerû az a formális logika szerint 
egyben elnyomó, elfojtó is. Ha az ésszerûség elnyomást jelent, akkor az ember csak 
irracionális módon válhat szabaddá. Ha pedig irracionálissá válik, akkor már csak 
alacsonyabb-rendû lelki struktúrái és ösztönei hajtják, vágyai, impulzusai és szenvedélyei 
veszik át személyiségén belül a vezetõ szerepet. Amikor pedig a szenvedélyek veszik át 
az irányítást, az adott személy többé nem teljesen ura sem önmagának, sem tetteinek. Így 
a szabadság az llentétébe csap át és a modern szolgaságnak, sõt a rabszolgaságnak egy 
formájává válik. Akik ezt a fajta önfegyelem és felelõsség nélküli, keretein túlfeszített 
szabadságot – szabadosságot - szorgalmazzák, akár tudatosan teszik ezt, akár nem, a 
társadalmi alávetés, a szolgaság egyik formáját támogatják. Amíg az egyén uralta 
önmagát, addig cselekvésének a motívuma valami ésszerû és magasabb rendû ok volt, 
most viszont a racionalitás helyébe a szeszély és a szenvedély, mint meghatározó 
motiváló erõ lépett.



Azok, akik ezt a stimulust irányítják, egyben ellenõrzik azt is, akit stimulálnak. Így tehát a 
szexuális magatartás megváltoztatása a társadalmi uralom szolgálatában áll. Azok pedig, 
akik ösztöneik javára lemondanak magasabb lelki struktúráik mûködtetésérõl, ösztöneik, 
szenvedélyeik ellenõrzése alá kerülnek.
Ezeket a szenvedélyeket pedig jól ki lehet használni pénzügyi haszonszerzésre és a 
politikai uralom megszilárdítására. Ez a hatalom azok kezében van, akik az egyént 
önmagával szemben kritikátlanul engedékennyé tudják tenni. Akik a tudat-változtató 
tevékenységbõl profitálnak, rendszerint elõsegítik azoknak a politikusoknak a 
megválasztását, akik viszont védelmezik ezt a fajta kulturális felpuhítást. Így aztán 
szemünk láttára alakult ki a pénzügyi nyerészkedés egyfajta rendszerébõl a politikai 
kontroll modern változata. Eve Ensler manipulatív monológjai például egy katolikus 
egyetemen azt a célt szolgálják, hogy szétroncsolják a diáklányokban azt a személyiségi 
védekezõ rendszert, amelyet a szemérem, az intimitás és a mértékletesség nyújt az 
ösztönökre alapozott kizsákmányolással szemben. Ilyen megvilágításban Eve Ensler nem 
felszabadítónak, hanem gyarmatosítónak tekintendõ, aki elõkészíti az utat az egyén 
szexuális és politikai kolonizációjához, gyarmati függésbe taszításához. Az egyes embert 
szellemileg, lelkileg és érzelmileg is függésbe lehet taszítani, nemcsak gazdaságilag és 
társadalmilag. A szellemi gyarmatosítás hatékony eszköze a feminista és a 
homoszekszuális manipuláció. Ez a gyarmatosítás az egyes személy szintjén zajlik, 
mégpedig úgy, hogy rossz szokásokat ültetnek el benne. A hatalom manipulátorai késõbb 
társadalmilag is megszervezik ezeket a rossz szokásokat, és létrehozzák belõle a 
feminizmus, a homoszekszualitás és a terméketlenség zsákutcáját. Az új világrendnek 
ebben a szekszuális sivatagában kiszáradnak a valódi érzelmek, az alkotó értelem 
hordozója pedig szexuális téren is akarat nélküli bábbá, boldogtalan biorobottá válik. Az új 
világrendnek és haszonélvezõinek azonban pont ilyen engedelmes alattvalókra van 
szüksége, mert így lehet négymilliárdra csökkenteni Földünk lakóinak ma már hatmilliárdot 
is meghaladó létszámát, amely a globális hatalmi elit egyik legfõbb célja. 
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