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Iratjel: tomeggyilkos-zsido-orvosok-elleni-bizonyitekok-ader-janosnak

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, mint  nyilvános
közérdekű bejelentés, a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás keretében.

Tisztelt Áder János Köztársasági Elnök Úr!

Szíveskedjék segíteni nekem abban, tegyen hivatalból feljelentést a zsidó
fajirtást folytató elkövetők és a hazai és nemzetközi hatósági bűnsegédeik
ellen, hogy hazai és az európa parlamenti hatóságokkal és a nemzetközi
bűnügyi bírósággal is kivizsgáltassam, igaz-e, mert szerintem sajnos igaz,
amit egy főrabbi és egy német orvos egy német közjegyzővel közokiratban
is  foglaltak,  hogy  a  az  utóbbi  alig  néhány  évtizedben,  egy  orvos
alapképzettségű világfőrabbi utasítására, a világon 2 milliárd nem zsidót
kemoterápiával  legyilkoltak,  miközben  a  rákbeteg  zsidók  98%-át  titkos
nem kemoterápiás módszerrel  meggyógyítottak.  Nyilván a MAZSIHISZ
lehet a gyógyítási/gyilkolási diszkrimináció hazai intézője, mert ha nem
így lenne, akkor feljelentették volna az Új Orvoslás és Német Medicina
csoportot,  amelyik  nyilvánosan  azt  terjeszti  a  világfőrabbijukról  az
interneten,  hogy „a legaljasabb tömeggyilkos a világon”,  lásd az alábbi
bizonyítékokat.

Miután a jelen kárelhárítási szakértői munka szakmai megalapozása is az
általam  jelenleg  végelszámolóként  képviselt  Agroanalízis  Tudományos
Társaságnál történt, lásd a www.aquanet.fw.hu honlapot, a jelen megbízás
nélküli közérdekű kárelhárítás díját ezen társaság címére kérem átutaltatni.

Verőce, 2012. 08. 09.

Tisztelettel:

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani
szakértő, személyi szám: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit),

Lakcím: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

06-20-2181408
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Kód: tomeggyilkos-zsido-orvosok-elleni-bizonyitekok

A VILÁGFŐRABBI IS TÖMEGGYILKOS ORVOS? 

MEGLEPŐ  (?)  HÍR  AZ  INTERNETRŐL:  “Világszenzáció!  Az  első  rabbi,  aki
elismerte  a  nemzsidók  elleni  tudatos,  világméretű  tömeggyilkosságot.  A főrabbi
megerősíti: ez célirányos, megtervezett, világméretű népirtás!” 
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Iratkód: Uj_orvostudomány_VEOP_090204 

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

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

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

Verőce, 2009. 02. 04.

Melléklet: tömeggyilkosság (1)(1).pdf
 
Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
06-202181408
 
---------- Forwarded message ----------
From: Várhegyi László <biolaci@invitel.hu>
Date: 2009/2/1
Subject: Az új orvostudomány címszó alatt talátam rá!
To: spray@citromail.hu, tejfalussy.andras@gmail.com

No comment! A leírtak önmagukért beszélnek!
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Code: TerroristaMozesII-23-20-33

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

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

                  isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”

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

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

73  b.  lap.  Ha  valaki  azzal  a  szándékkal,  hogy egy barmot  öl  meg,  embert  ölt,  vagy (azzal  a
szándékkal), hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendõ. (Ugyanez áll a Makkoth 7 b.
lapján. ) ......
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10 a. lap. Legelõször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. ...... Izrael országa esõvizet
iszik,  az  egész  világ  pedig  a  maradékot.  Izrael  országa  iszik  elõször  és  azután  az  egész  világ,
hasonlókép  egy  olyan  emberhez,  aki  sajtot  készít  s  az  élvezhetõ  részt  kiválasztja,  a
hasznavehetetlent meg ott hagyja. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1950-ben Nobel díjat kaptak a mellékvesekutatók, akik hosszú idejű, több nemzedéken át folytatott
ember- és állatkísérletek útján, korszerű mérések sorozatával bebizonyították, hogy az emberekre és az
állatokra  is  ivartalanító  és  életrövidítő  hatású,  ha  hosszú  ideig  lecsökkentik  az  élelmiszereiknek  a
konyhasó tartalmát a  fiziológiás szükségletük ötödére vagy az alá és/vagy, ha hosszú ideig megnövelik
az  élelmiszereik  átlagos  káliumtartalmát  a  fiziológiás  szükségletük  ötszörösére  vagy  annál  is
nagyobbra.  Kiderítették,  hogy  sokszorosára  növelhető  az  így  táplálkozók  fertőzésekre  való
fogékonysága.  A  hiányos  nátriumpótlás  és  a  káliumtúladagolás  megszünteti  a  stressz  elleni
védekezőképességüket, s a fertőzési- és egyéb környezeti streszhatások fokozottan károsítják őket. Ezt
az ivartalanítási és életrövidítési módszert úgy alkalmazzák, hogy a konyhasó helyett árusított kálisóval
és  a  kálisó  műtrágyaként  használatával  is  megnövelik  az  élelmiszerek  káliumtartalmát  a  korábbi,
természetes  káliumtartalom  többszörösére.  Hogy  tudják  mégis  elhitetni  az  emberekkel  azt,  hogy
ezeknek az ellenkezője igaz? A mérések nem megfelelő ideig végeztetésével csapják be őket:

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

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

Nevezettek az étkezési 1 : 1 = Na : K arányt (ami a hullák Na : K aránya), élettanilag kedvezőbbnek,
fiziológiásabbnak hazudják  a  30  :  1  =  NaCl  :  KCl  fiziológiás  pótlásnál,  amely a  élő  ember  vére
Na/K/Cl /víz optimális arányai szerinti, s megfelel a szív számára legjobb fiziológiás infúziós (Ringer)
oldat komponens arányainak. Eközben az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat)
azzal akadályozza a tiszta ivóvíz ivást, hogy a konyhasó hiányos, de kálium-túladagoló étkezés jobbnak
hazudásával  általuk  előidézett  vérelektrolit  zavart  a  teljesen  tiszta  ivóvíz  ásványianyag-hiánya
következményének hazudják.  Az ÁNTSZ honlapja szerint  a  tiszta  (frakcionáltan  desztillált)  ivóvíz
helyett  a  növényvédőszerekkel,  vírusokkal,  arzénnel  a  határérték  többszörösén  túl  szennyezett,  de
konyhasóhiányos  vezetékes  stb.  ivóvizeket  ajánlatos  inni.   A hibás  méréseikkel  fedezett  határérték
meghamisításaik bizonyítását lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon!
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NOBEL-DÍJAS  KUTATÓK  MÉRÉSEI  IS  BIZONYÍTJÁK,  HOGY  SZÁMOS  BETEGSÉG
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”)
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

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

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

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

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás 
alakul ki. (167)
3./  A különböző strasszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart,  
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 
5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
11./ A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy  kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:
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15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)
18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  

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

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-
megnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)
23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. 
(170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két
legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti
(fiziológiás mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést
„elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a
vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy
kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! 
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A Ringer  oldatban,  nagytisztaságú desztillált  vízben (99%) a  vér  a  30 :  1 nátrium :
kálium  arányának  megfelelő  mennyiségben  van  a  nátrium  és  a  kálium.  A
tömeggyilkosságot azáltal valósítják meg, hogy az optimális arányt 1 : 1-nek hazudják
Ha  ez  kiderül,  akkor  félrevezető  címekkel  hiteltelenített  publikációk  ismertetik  a
népirtási eredményeket,  és  álgyógyítási javaslatokkal lefedik a néppusztulás alapvető
okait, vagyis a tiszta (desztillált) ivóvíz ivás akadályozását és a meghamisított nátrium
és kálium optimum norma étkezési és infúziós alkalmaztatását. Népirtási üzlet az egész?

Figyelem elterelő címek alatt az igazat is leírják, úgy, hogy csak a zsidók vegyék észre?:
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A tiszta desztillált  ivóvíz  ivásnál  szennyező anyagok fogyasztását  ajánlják a szükséges
fiziológiás  konyhasó  pótlás  helyett  az  alábbi  desztillált  víz  felhasználás  ismertetési
szövegben.  Miután a  talmudisták tudják a Talmudból,  hogy a desztillált  víz mellé  a
szokásosnál  több  konyhasót  (sós  kenyeret)  kell  fogyasztani,  ő  rájuk  hatástalan  a
félrevezető,  gyilkoló  hatású  az  állami  népegészségügyi  és  tisztiorvosi  szolgálati
engedélyezéshez ráírt, szennyezésre felbíztató hamis felirat:

A hamis nevű,  ún.  “vízmérgezési” veszélyt csak hiányos konyhasó pótlás történt,  több
mint napi 15 liter tiszta desztillált víz ivás idézhet elő! Ez a relatív konyhasóhiány veszély
bármilyen vizet, folyadékot ivás esetében fennáll, ha az NaCl konyhasót hosszabb ideig
nem pótolják vízarányosan, étellel vagy infúzióval. Nyilvánvaló, hogy a talmudi, mózesi
népirtási módszert alkalmazzák, annak lényege, hogy a nem zsidók elől eltitkolják a tiszta
desztillált víz egészségvédő és gyógyítóhatását és a konyhasó hiányos pótlását előnynek
hazudják. (Mózes II. 23., 20-33., Talmud, Taanith. 10 a. lap és Baba kamma 93. b. lap.).
További példa a szisztematikus megtévesztésre, az ún. Dd víz felirata, ahol előnyösnek
hazudják a nátriumhiányt. 
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