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Dr. Taraczközi István orvos természetgyógyásznak sok mindenben igaza van, de a
REFORMKONYHA=MENZAREFORM = GENOCIDIUM a magyar létszám csökkentésére:
A hazai bölcsődék, óvodák és az iskolák menzái tönkreteszik a gyerekeket az életrövidítő
és ivartalanító hatású konyhasóhiányos és káliumtúladagoló étkezésre kényszerítéssel.
Tudni kell, hogy 1950-ben Nobel-díjat kaptak a konyhasóhiányos és káliumtúladagoló
étkezés fajirtó hatásait patkány- és ember kísérleteik során, hatás mérésekkel bebizonyító
kutatók. Hazánkban természetgyógyászok kezdték el a sózásról lebeszélést és a
káliumbevitel fokozásra rábeszélést (a Reformkonyha című könyvvel, meg azzal, hogy „A
Kálium az élet sója” stb. népszerűsítő reklámokat) folytatnak. Jelenleg, kormányszinten is,
MENZAREFORM címen folytatják az ezekkel életrövidítést és ivartalanítást. Valamennyi
orvos, gyógyszerész és természetgyógyász kell tudja, hogy az optimális víz- konyhasó- és
kálium pótlás étkezésnél is a RINGER infúziós oldat adagolási arányai szerinti, mert ez
felel meg testelektrolit vérszérum természetes arányainak. Az egészséges élő ember
testelektrolitjában 110 a víz és a konyhasó komponens arány, és 30 a nátrium és kálium
komponens arány. Újabban azt tanítják orvos, gyógyszerész és természetgyógyász
tankönyvek, hogy a Ringer oldat 30-as nátrium:kálium adagolási aránya helyett az ettől
több ezer százalékkal eltérő, vagyis fajirtó hatású 0,43-as nátrium:kálium adagolási arányt
nevezzék optimálisnak. A nemzetköziesedett gyakorlatban az étkezési káliumtúladagolást
és konyhasócsökkentést a konyhasó helyett kálisóval ételízesítéssel és a növények
káliumtartalmát káliműtrágyákkal mérgezőre fokozással végzik. Hatás méréseink szerint, a
kálium műtrágyák, a róluk hivatalosan terjesztettekkel ellentétben, nem termésnövelőek,
hanem növénymérgezőek. Ezáltal sokszorosára fokozva az aszálykárt, eladósítják a
magyar gazdákat. Szlovák akadémiai kutatók azt is publikálták (1988), hogy a
káliműtrágyákkal növelt káliumtartalmú növények veszélyeztetik a fogyasztó állatok és
emberek szaporodó képességet, miközben fokozzák a rákbetegség kialakulási veszélyét,
ugyanis akadályozzák az egyéb ásványi anyagok, pl. a kalcium, a magnézium, a cink,
vas, a nyomelemek elemek beépülését is a sejtekbe. Ezekről közzétettem a konkrét hatás
mérési bizonyítékokat is a www.tejfalussy.com honlapon (a Videó, Email könyvek,
MEHNAM-intézkedések és "régi honlapok" rovatokban). Nemsokára fel fogjuk kérni Dr.
Taraczközi Istvánt elnök urat is arra, hogy ezt az információt juttassa el a Szövetségük
valamennyi tagjához. (Mi is eljuttattuk volna, de a többségük csak a rendelő címét és
telefonját publikálja, az e-mail címét nem. Pl. az ECHO TV-ben rendszeres műsorral
jelentkező természetgyógyász Dr. Béky László sem tudta megadni a többiek email címét!)
Ez egy általam hozzászólásként közzétett észrevétel, az „emberiség létszáma tervezett
csökkentéséről” és a „megreformált gyógyításról” szóló YouTube videóknál és Facebook
publikációknál is, Dr. Taraczközi István, Magyar Természetgyógyászok Szövetsége elnök
(és mások) új gyógyítási szélhámoskodásokról közzétett előadásaival összefüggésben.
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Utóirat:
A hímbirkák negyedik nemzedéke teljesen szaporodás képtelen lett a kálisóval
műtrágyázással előidézett kálium túladagolástól (kísérlet). Hazánkban a kálisóval növelt
káliumtartalmú növényekkel kb. 1960 óta mérgezik a nemkóser étkezésű magyarokat. Az
is a terv, hogy a MENZAPROGRAM-nek nevezett (tudományos titkosszolgálati) csalás
keretében a konyhasó sós ízét majd kálisóval sózással pótolják. (1982-es WHO kiadvány
„legalizálja”). Amikorra kiderül, hogy a MENZAPROGRAM-tól a mai fiataloknál, ha megérik
az idős kort(?) mégsem csökkent a magas vérnyomás gyakorisága, addigra egy őshonos
magyar férfi utód sem lesz, aki még szaporodásképes, tehát nem lesz, aki reklamálhatna!
A fentiek miatt a magyar lakosság jogos védelmében fel kell tennem az alábbi hat kérdést:
1./A FIDESZ-KDNP-s kormány a Menzaprogramjával tudatosan életrövidít és ivartalanít?
2./Nem az őshonos magyarok érdekében adja a szaporodás támogató kedvezményeket?
3./Nem az őshonos magyarok és ezek utódai érdekében, hasznára építtet új stadionokat?
4./Nem az őshonos magyarok megvédéséhez épített védőkerítést az országhatár köré?
5./ Izraelnek „kellően magyarmentes állapotban” segítenek felvásárolni a „magyar földet”?
6./Zsidó származása miatt tűri Orbán Viktor miniszterelnök a ”talmud módszerű” fajirtást?
A helyes válasz a fenti 6 kérdésre 6 igen? Ugyanis, ha nem ezek lennének a valóságos
okok, a kormány(ok) már rég leállították volna a bizonyítottan fajirtó hatású Menzareform,
Nemzeti Stop Só programot, Chipsadó csalást, de a felszíni ivóvízbázisok műtrágyákkal,
növényvédőszerekkel és fertőző vírusos emberi ürülékkel szennyeztetését is, azt hogy a
az őshonos magyarok felé „életveszélyesen mérgezőnek” hazudják a tiszta desztillált
ivóvizet, amit előír a Tamud, a vallásos zsidók mindennapjait szabályozó törvénykönyv,
miközben elrendeli, hogy a zsidók esővizet (tiszta desztillált vizet) igyanak (Taanith 10 a.
lap) és (tiszta konyhasóval jól) sózott kenyeret egyenek, ezek általános egészségvédő és
gyógyhatása miatt (Baba kamma 93 b. lap), (valamint 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2,22).
Ha tiszteségesek lennének a hazánkat „törvényesen uralók”, börtönben lennének a fenti
„étkezéssel szaporodásgátlás” megrendelői, megtervezői, előkészítői, végrehajtói és a
nyomeltüntetők, s ezek valamennyi főnöke is! Ehelyett, az üggyel foglalkozó ügyészek és
bírák rendszeresen semmibeveszik a mérési stb. bizonyítékokat, a tudományos szakértőik
pedig szembehazudják, hogy mentesítsék a bűnelkövetőket a büntetéstől. Egy hivatalos
nyomozást és büntető eljárás eljárást sem hagytak végigvinni a miniszterek, államtitkárok,
rendőrök, ügyészek, jegyzők, bírák, akik lejáratási kampányokat szerveztek, szerveznek
ellenem. Az eljárási csalásaik okirati bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapomon.
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