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CÉLSZERŰ DVD-MÁSOLATOT KÉSZÍTENI A WWW.AQUANET.FW.HU 
HONLAPRÓL! 

 

Mindenkinek javaslom, önmaga és a családja kiirtástól megvédéséhez, hogy sürgősen mentse 
le a számítógépére és DVD-kre is a hamis „étkezési reformok” bebeszélésén alapuló „étkezési 
szokás módosításokra” alapozó hazai népirtás bizonyítékait dokumentáló www.aquanet.fw.hu 
tudományos honlapunkat*, s (a jó) ismerőseihez minél hamarabb juttassa el a DVD-másolatát, 
az alábbiak miatt:  

 

* A www.aquanet.fw.hu 12 éves tudományos honlapunkat az engem „közösség elleni 
izgatással” rágalmazó hazai médiafelügyelő eltüntette a magyarországi "fw.hu" szerverről. A 
rágalmazás miatt feljelentett „médiafelügyelő” rágalmai szerint: „közösség elleni izgatás” a 
tiszta ivóvízhez jutás akadályozás és a „Stop Só” programok egészségi kárait, népirtó hatásait 
bizonyító dokumentumok közzététele. Szerintem ezeknek a közzététele jogszerű, kötelező 
közérdekű jogos védelem”. A www.aquanet.fw.hu honlapunk a www.tejfalussy.com új 
honlapomon belül még működik, elérhető. 

 

Kik, és miért akadályozzák a népirtó hatású étkezési reformok egészségi kárait és azok 
eltitkolóit is leleplező méréstani bizonyítékok közzétételét? Például azokét, amelyek 
leleplezik a tiszta ivóvízhez jutásban és a kálisóval nem mérgezett tiszta NaCl sóhoz jutásban, 
s az egészségvédő, élettanilag optimális fiziológiás dózisarányú víz, konyhasó és kálium 
pótlásban a magyarokat akadályozók által folytatott országos tömeggyilkosságot. Elsősorban 
azok, akiket az általam és szakértő társaim által végzett hatás kalibráló pontos mérések és az 
országgyűlési szakértőként begyűjtött klinikai mérési bizonyítékok lelepleztek, hogy miattuk 
döntenek sokan az „önkivégző” étkezési reformok mellett. Azért akadályoznak, mert akiket 
félrevezettek a szennyezett ivóvízzel készített, konyhasót mellőző, káliumtúladagoló italok és 
ételek fogyasztására áttérés tényleges hatásait illetően, miattuk döntenek önkiirtásukat 
okozóan. Ostobaságból és üzleti stb. érdekből is bűnsegédkeznek az egészségrontó italok és 
ételek fogyasztását szorgalmazást „egészségvédő étkezési reformnak” nevező, ismert 
orvosok, természetgyógyászok, gyógyszerészek, életmód tanácsadók, élelmiszer-gyártók és 
bolthálózat vezetők. Bűnszervezetről van szó. Véletlenszerűsíti az egészség károsodások 
előidéző okait. Az általuk okozott egészségkárosodás büntetőjogi felelősségének az 
áldozataikra áthárításához a hazai élelmiszerboltokban hiányos, zavaros, hamis 

www.tejfalussy.com



termékfeliratokkal árusítják az egészségkárosító „reform ételeket és italokat”. Gyakran 
ugyanazok a szakértők is egymással ellentétes állításokat tartalmazó könyveket, cikkeket 
jelentetnek meg a „reformkonyha” várható hatásairól. Ezek, a véletlenszerűsített 
tömeggyilkosságot irányítók jól ismerik az egyes italok és ételek tényleges komponens 
arányait. Az élettanilag étkezésnél is optimális víz, nátrium, kálium és klorid pótlási 
dózisarányokat (a fiziológiás infúziós Ringer oldat dózisarányait) is jól ismerik. A magyarok 
fogyását könnyedén szabályozzák a kezükben tartott média által reklámozott valós és a hamis 
publikációk arányával. Az élelmiszer előállításnál is tetszésük szerint szabályozhatják az 
élettanilag optimális és a betegítő hatású víz, nátrium, kálium, klorid arányú élelmiszerek 
arányát. Az egészséges és mérgező italok és ételek árusításának a területi megoszlásét is 
irányíthatják. Mindezekkel tervszerűen szabályozhatják - pl. a hazánkba áttelepülő külföldiek 
ingatlan igényével arányosan, ingatlanspekulációs célból is - a magyarok „éves véletlenszerű 
statisztikai népfogyását”. Módszereik az áldozataik szabad, de hibás döntésének (free choice) 
tüntetik fel a népfogyást okozó betegségek nagyságrendi elszaporodását. Elhitetik a 
betegekkel és azok hozzátartozóival, hogy azért keletkezett a betegség, azért haltak meg, mert 
„nem az igazmondóknak hittek, hibás tanácsokat fogadtak el, hibás álláspontot rögzítő 
szakkönyveket vettek alapul, rosszul választották az italaikat, ételeiket, azok mennyiségi 
arányait = másra nem áthárítható saját hibás döntésük áldozatai lettek”. 

Melléklet: élettani hatáskalibrálási méréstani dokumentumok, bűnügyi bizonyíték gyűjtemény 
(kivonat). 

 

Verőce, 2013. 08. 31. 
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http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/doksik/nemzeti-cba-boltok-kalisoval-mergezett-elelmiszert-arulnak-130830.pdf

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/09/vivegasokat-feljelentes-legfobb-ugyeszhez-130831.pdf




