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POLITIKAI PERTURBÁCIÓS ANALÍZIS KÉRDÉS (ppa)* 
  
A talmudista bűncselekmények mellett az ellenük védekezés módját is ismertethetné az ECHO-tv?

A fenti közérdekű kérdés eldöntéséhez a következő SMS-sekkel kerestem meg Szaniszló Ferenc
műsorvezető urat. Mindenkinek ajánlom, hogy ezeket és az alábbi mellékleteit küldjék tovább a
saját családtagjaiknak, barátaiknak, jó ismerőseiknek, hogy ők is figyelhessék a fejleményeket.

1./ „Szeretném javasolni, hogy mondassa el Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész akadémiai Dr.-ral az
élettanilag  optimális  víz,  nátrium,  kálium  és  klór  pótlás  infúziós  és  étkezési  dózis  arányait
(víz/nátrium-klorid=110,  nátrium/kálium=30)  és  hogy  miért  ír  elő  az  ÁNTSZ  ehelyett
Na=K=0,43-at.  Remélem  az  ECHO-CENZOR  egyetért  ezzel  elhárítási  javaslatommal.
Üdvözlettel: Tejfalussy András, www.tejfalussy.com. (2014/06/18)”

2./  Szaniszló  Ferenc műsorvezető  úrhoz  SMS-ben  ma megküldött  kérdés:  „Szaniszló  Ferenc
műsorvezető úr válaszának késlekedése azt  jelenti,  hogy az ECHO-tv számára is  fontosabb a
hazai és külföldi talmudista bűnözés sikereinek a krónikája, mint a szennyvízzel ivóvízszennyező,
kálisóval ételmérgező, s konyhasó pótlás tiltással ellenünk jelenleg is folyamatban lévő fajirtást
leleplezés  és  a  fajirtás  ellen  konyhaszinten  is  lehetséges  védekezés  módjai,  egyszerű  eszközei
bemutatása? (2014/06/25)”. Erre a kérdésre Szaniszló Ferenc műsorvezető úrtól néhány perce a
következő SMS választ kaptam: „Nem, kedves nézőm, csak most nyitottam meg. szf”. 

Rangsorolva a problémákat, nincs nagyobb probléma, mint a hazai életrövidítés és ivartalanítás!

Verőce, 2014. 06. 25. Tejfalussy András

Melléklet-1.
 Ügykód: balogzoltanfajirtokatbunpartol140618

Közérdekű bejelentés mindenki által mindenhol nyilvános terjesztésre:

Ezt  is  küldjé(te)k  tovább  valamennyi  ismerősnek  és  ők  is  terjesszék  a  mellékletekkel  együtt!
Elképesztő,  hogy az  egészségügyért  is  felelős  lelkész  előképzettségű Balog Zoltán  miniszter  is
személyesen pártolja a mózesi-talmudi fajirtási módszerrel (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2, 22,
Talmud,  Taanith  100  a.  lap  és  Talmud  Baba  kamma  93  b.  lap)  a  tiszta  (desztillált)  ivóvizet
mérgezőnek  hazudással  és  a  kenyér  nátrium-klorid  konyhasó  helyett  kálisóval  készíttetésével
folytatott  tervszerű  magyarirtást,  életrövidítést  és  ivartalanítást!  Neki  is  megküldöm,  MINT
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉST, várható, hogy válaszolni sem fognak rá, mivel annyira gőgösek!

Balognak  korábban  egyszer  személyesen  is  elmondtam  az  ügyet,  majd  nyilvánosság  előtt  az
államtitkárának, dr. Szócska Miklósnak is. Mind a kettő megígérte, hogy személyes megbeszélést
tartunk  a  problémáról  és  a  megoldási  lehetőségeiről.  Máig  se  hívtak  be  és  a  "zsidó  népirtás"
haszonlesői  elkezdték  "antiszemitizmussal"  rágalmazni  a  bizonyítékokat  bemutató
www.aquanet.fw.hu honlapot és ezzel engem is, s eltüntették a "free.web" szabad internetről. Ma
már  újra  működik,  de  már  csak  a  www.tejfalussy.com új  honlapomon  belül,  és  egy  külföldi
szerverről.

Verőce, 2014. 06. 18. Tejfalussy András
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Melléklet-2.** 

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
(Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY  A  HAMIS  ELMÉLETEKRE  ÉS  AZOKAT  „IGAZOLÓ”  HAMIS  STATISZTIKÁKRA
ALAPOZÓ  „STOP  SÓ  NEMZETI  CSÓCSÖKKENTÉSI  PROGRAMMAL”  TUDATOSAN
SOKSZOROZZÁK A RÁK- ÉS EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT. 

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 ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből 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
ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS
KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET  ELETROLIT-  HÁZTARTÁSÁNAK  EGYRE
SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A 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 stresszhatások 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 hosszabb ideig tart,
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 
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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)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

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

20./  A  vér  besűrűsödése  miatti  veseműködés  romlás  fokozza  a  renintermelést,  renintermelő
vesedaganatok jönnek létre. (169) 
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A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg
eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszekszuális : 

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)

AZ  ÜGGYEL FOGLALKOZÓ  ÜGYÉSZEK  ÉS  (HAMIS)  SZAKÉRTŐIK  KÖZEL  20  ÉVE
FOLYAMATOSAN  „NEM  BŰNCSELEKMÉNYNEK”  MINŐSÍTIK  EZT,  A
KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS AZ
ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, S AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK
SEM  HAJLANDÓK  ELÁRULNI  A KÁLISÓVAL KEVERT  SZABVÁNYSÉRTŐ  ÉTKEZÉSI
„SÓK”  ÉS  AZOKKAL  KÉSZÍTETT  ÉLELMISZEREK  KONYHASÓ-  ÉS
KÁLIUMTARTALMÁT. EKÖZBEN AZ INTERNETEN IS ÉS EGYÉB PUBLIKÁÉCIÓKAL IS
BÜNTETLENÜL  RÁGALMAZZÁK  AZ  FENTI  BŰNCSELEKMÉNYEK  KIDERÍTŐIT,
BIZONYÍTÓIT.  SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY KÁLIUM- TARTALMÚ ÉTKEZÉSI
SÓK  IS  FORGALOMBAN  VANNAK!  ILYENEK  PL.  A  BONSALT  ÉS  A  (BIOKÓSER!)
BONOSAL,  MINDKETTŐ  SZINTE  TELJESEN  KÁLISÓ.  „KONYHASÓPÓTLÓ
GYÓGYTÁPSZERKÉNT”  A  GYÓGYSZERTÁRAK  KORÁBBAN  KB  99%-OS
KÁLISÓTARTALOMMAL  REDI-SÓ-t  ÁRUSÍTOTTAK.  A  LEGÚJABB  NÉPIRTÓ
TALÁLMÁNY A VIVEGA,  EZ 40% KÁLISÓT TARTALMAZ.  AZ BENNE A TALÁLMÁNY,
HOGY A MÉRGEZŐ KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDIK EL. DE 20-50% KÁLISÓ
VAN SZÁMOS EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS. TÖBB OLYAN
„SÓT”  IS  TALÁLTUNK,  AMELYNÉL  RÁTÖLTÖTTÉK  A  MÉRGEZŐ  KÁLISÓT  A
KONYHASÓRA, ÉS A KÉTFÉLE „SÓT” ÖSSZE SEM KEVERTÉK!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a
két  fő  okot,  a  nátriumhiány okozást  és  káliummérgezést  okozást  elhallgatják,  vagy  ellenkező
hatásúnak  tüntetik  fel.  Miniszteri,  államtitkári  szintről  „elavultnak”  hazudják  az  élettani
optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának
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megfelelő  étkezést.  Pedig  a  fiziológiás  sópótlás  helyességét  a  tengervíz,  a  magzatvíz  és  a
vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer- oldat ezekével azonos, optimális nátrium és kálium
dózisarányai is igazolják.  ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS
MUTATJA, HOGY EGÉSZSÉGES FELNŐTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT NAPI 3-
4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL.
ITALLAL  A  VÉRBE  JUTTATVA,  MÁR  1-2  GRAMM  KÁLIUM  IS  VESZÉLYESEN
MÉRGEZHET!

Melléklet 3. 

Melléklet 4.
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Melléklet 5.
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Melléklet 6.
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Melléklet 7.

8/8. oldal, 2014-06-25, Ügykód: echo-tv-140625ppa

www.tejfalussy.com



Melléklet 8.
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Melléklet 9.
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Melléklet 9.

AZ IVÓVIZET SZENNYCSATORNÁK ÉS SZÁNTÓFÖLDI VEGYSZEREK IS SZENNYEZIK:
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Melléklet-10.
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Melléklet-11.

*  Mi a Politikai Perturbációs Analízis (ppa) ?                                                                                  

A Politikai  Perturbációs Analízis  (ppa) egy szilárdtestfizikában* régóta alkalmazott  tudományos
kísérleti mérési eljárás „politikai megfelelője” (analógja). A szilárdtestfizikában az ún. "perturbációs
analízist" ismeretlen zárt rendszerek belső működésének kívülről felderítéséhez szokás használni. A
zárt rendszer belső működését arra alkalmas külső hatásokkal kívülről "megzavarják",  mérve és
elemezve a zavarokra reagálásait. Közben, ill. ezután kiértékelik a zavaró hatások jellemzői (okok)
és a zárt  rendszer mérhető válaszreakciói (okozatok) közötti  összefüggéseket.  Ha  jól  csinálták,
akkor a zárt rendszer belső működésére is következtetni tudnak az elemzési eredményekből. Erre
alapozva a rendszer sajátosságai további tanulmányozásához elvi és gyakorlati modelleket szoktak
alkotni. 

Akitől a fenti módszer alapelvét tanultam: néhai Prof. Dr. Nagy Elemér akadémikus barátom, az 
ELTE Szilárdtest Fizika Tanszék professzora.

Verőce, 2014. 04. 21. Tejfalussy András

Melléklet-12. 

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):
Egészséges ember testnedveiben 110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.
A Ringer fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót
és a káliumot. Pl.  1 nap alatt,  3 liter (desztillált) vizet + 27 gramm NaCl konyhasót + 0,4 gramm
káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben  Nobel-díjat
kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az
(ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és
keringésrontó, magasvérnyomás-okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt
tudva, a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program megalkotói napi 5 gramm NaCl- és 4,7 gramm
káliumpótlást (Na/K=0,43), vagyis az élettanilag optimális Na/K=30-hoz képest  több ezer %-kal
megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és
www.tisztaso.hu honlapokon.  Jelen  tájékoztatás  széleskörű,  közvetlen  és  email-  terjesztését
ajánlja:  Tejfalussy  András  (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  +36-202181408).  Verőce,
2014. 05. 07.

**  Melléklet-2. kiegészítése:

A  www.tejfalussy.com tudományos  honlapon  a  Nobel-díjas  kutatók  által,  a  jelenlegi  hazai
„Nemzeti Sócsökkentési Stop Só program” szerinti konyhasóhiányos és vagy káliumtúladagoló
étkezés életrövidítő és ivartalanító hatásait előre jelző, előre dokumentáló mérési eredményeivel a
melléklet 2-ben hivatkozott tudományos orvosi szakkönyv „Technika a biológiában 8”-ból, „A
biológia aktuális problémái,  A mellékvesekéreg biológiája” című  fejezetének a teljes másolata
megtalálható: 

http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/Nepirto%20natriumhiany%20es
%20kaliumtuladagolas-TB8.MB.pd  f
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