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Kommunikációs kísérlet hazai pártokkal-1
I.
VALAMENNYI PÁRT VEZETŐSÉGÉHEZ NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉS:
Az Önök pártja miért nem lép(ett) fel a MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL életrövidítés és
ivartalanítás ellen? Nem tudták, hogy 1950-ben Nobel díjas biológusok
biológiai kísérletei hatásvizsgáló mérései az embereknél is egyértelműen
bebizonyították a hazánkban jelenleg „NEMZETI STOP SÓ, MENZAREFORM”ként az Európai Unióra hivatkozva, a magyar gyermekek étkezéséhez előírt
napi min. 4,7 gramm kálium és max. 5 gramm konyhasó fajirtó hatását?! Nem
tudták, hogy a hazai (OÉTI) biológiai hatásmérések során már a 0,8 gramm
káliumot tartalmazó víztől is 10 felnőtt mindegyikének több órán keresztül
50%-ra csökkent a vizelet kiválasztása, s a kétszer ennyitől szívműködésüket
rontóra nőtt a vérszérumuk káliumtartalma?! Azt sem tudták, hogy az orvosi
egyetemi tankönyvek szerint, a vérbe akárhogy, akárhonnan 1 órán belül
bejutó 0,8 vagy 1,6 gramm vagy több, de a 24 óra alatt szájon át bejuttatott
összesen 2,2 vagy 3,5 gramm vagy több kálium is torzítja az EKG-t, rontja az
előtte egészséges felnőtt szívműködését?! Nem tudták, hogy a szív számára a
Ringer infúziós oldat víz, nátrium és kálium tartalma optimális? Bárhogyan
bejuttatva? Vagyis például étkezéssel is optimális a napi 3 liter vízzel 27
gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot bejuttatás! Ha nem tudták,
most már tudják! A hivatkozott biológiai hatásmérési bizonyítékok évek óta
közzé vannak téve a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapomon!
Tekintsék meg a 10. videót, Dr. Papp Lajos professzor úr ny. egyetemi
tanár szívsebész akadémiai nagydoktor fentiekre vonatkozó szakvéleményét is!
Még egy kérdés: miért nem teszik szóvá, hogy a világ jelenlegi, kevesebb mint
500 atomerőmű reaktora közül 4 okozott súlyos katasztrófát, nálunk meg 4 db.
szovjet reaktort enged a kormány a tervezett 30 év helyett 50 évig használni?!
Melléklet: maganhonvedelem-171109
Budapest, 2017. november 10.
Jogos védelemként (Btk.), nyilvános közérdekű bejelentésként is
küldi és „megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel” keretében (Ptk.)
is közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(személyi sz.: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök feltaláló, volt országgyűlési,
önkormányzati és tudományos akadémiai
hatásmérés tudományi szakértő
(Kód: valaszkeresahazaipartoktol171110)
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II.
Pártlisták és pártok email címei
Melléklet-1: PARTLISTAK-2017
Melléklet-2: partlistak-140117
Melléklet-3: Válaszadásra felkért hazai pártok email-címei
Melléklet-4: Valaszadasra-felkert-hazai-partok-email-cimei-171110-1.doc

III.
A „valaszkeresahazaipartoktol171110” a következő címekre lett megküldve 2017. 11.10-én:
kaslerarpad@yahoo.com,
aquilapart@aqp.hu, (3x)
kozpont@demokratapart.eu,
info@dnnp.hu, tilly.laszlo@dnnp.hu, kovacs.peter@dnnp.hu,
office@kolozsvaros.com,
iroda@elolanc.hu,
amiidonk@gmail.com,
kabinet@munkaspart.hu,
info@osszefogaspart.hu,
info@ktipart.hu,
ketfarkukutya@gmail.com,
magyarnemzetipart2006@gmail.com,
info@vbp.ninja,
info(kukac)mrpp.hu,
szerkesztoseg@paksihirnok.hu,
info@civilek.hu,
szakpol@momentum.hu,
office@most-hid.sk,
titkarsag@munkaspart.hu,
nep@nep-part.hu,

18/2. 2017-11-15. Kód: PPA-kommunikacioskiserlet-hazaipartokkal-1

nepifront@gmail.com,

IV.
Kommunikáció a válaszoló pártokkal
1.a
feladó:PavelM <martapavel@gmail.com>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
dátum:2017. november 11. 8:20
Re: VALAMENNYI PÁRT VEZETŐSÉGÉHEZ NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉS: (Kód.
tárgy:
valaszkeresahazaipartoktol171110
küldő:gmail.com
hitelesítő:gmail.com
biztonság:
Normál titkosítás (TLS) További információ
Fontos
a varázsgömbünk szerint.
:
Tisztelt András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy Úr!
AQUILA Párt elnökeként válaszolok Önnek.
De előbb magánemberként:
Megértjük népünkért érzett aggodalmát. Nem ez az egyetlen dolog, amiben mindenkit félrevezettek akár tudva, akár
butaságból. Ilyenek: pl. ne együnk tojást - igaz most az ára miatt, már nem nagyon fogunk…-, meg milyen jó az étolaj
és rossz a zsír, na ez éppen fordítva van, meg milyen jó a margarin ne együnk vajat, itt sem igaz - vajat meg ára miatt,
nem is igen tudunk majd enni - stb.! Ezek többnyire nem tudatos dolgok, hanem egy - egy kis buta újságíró, vagy félig
képzett „szakember” felkapja a valótlan hírt, még el is ferdíti, beeteti a néppel és lassan (akár 20 év múlva) ébrednek
fel, hogy nem igaz. Szerintem a káliummal is így van. Gyerekeknek van eszük - mint pl. ahogyan a kutya is tudja mi jó,
meg a macska is…-, ők sem eszik meg a menza kosztot, így pl. én is főzhetek rájuk, mert az a jó és így van jól,
szívesen teszem.
A vízzel kapcsolatban meg hirdetni kellene a forrásvíz, ha nincs csapvíz is jobb, mint a műanyagpalackos pancsolt
vizek.
A második levele, ami az atomenergiát is érinti.
Míg nyugdíjba nem mentem OSSKI-ban dolgoztam és volt időszak, amikor az atomerőművet ellenőriztük, vizet emberi
vért, levegőt stb. Csernobili méréseket is hazánkban./anno/ mi végeztük. Elmondhatom, ami befolyt az erőműbe
koszosabb víz volt, mint ami kijött. Ha valaki - ráül az izotópra volt olyan is…- nem vigyáz, bármilyen munkakörben
tud magának kárt okozni. Részemről az atomenergia békés felhasználása mellett vagyok és a társaim is. Mindemellett jó
lenne több vízi erőmű, és napenergia felhasználás is.
Másként, amiket ír lehet benne igazság, de van benne jó nagy adag összeesküvés elméletekből is.
Hivatalosan:
Tenni sajnos nem sokat tudunk. Mi egy kicsi és teljesen szegény, korrekt párt vagyunk, így nincs anyagi lehetőségünk
arra, hogy Ön által állított dolgokat (kálium szinttel kapcsolatban) leellenőrizzük, autentikus méréseket rendeljünk, és
többoldalú szakember gárda véleményét kikérjük. Ez kb. 10-15 millió Ft lenne, olcsón megszámítva. Míg nekünk ilyen
szakvélemény nincs, nem tudunk érdemben nyilatkozni, mert arra sokat adunk, kizárólag igazat írjunk, s ehhez is tartjuk
magunkat, mert mi Isten pártja vagyunk.
Kívánunk Önnek minden jót, békét és nyugalmat.
Tisztelettel Varga Péterné
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Marta
Szívélyes üdvözlettel
Varga Péterné (Pável Márta) AQP Elnöke, kat. hittanár
AQUILA Párt bejegyzés 14981 számon NAV adószám 18398933-1-43 UniCredit Bank 1091800100000038-58540003 elérhetősége Bp.1222 Zakariás J.u 3. email. varga.marta@aqp.hu
www.aquilapart.hu +36203274793 http://www.sasmarta.eoldal.hu http://www.UFO-SAS.eoldal.hu
http://fenyessas.hupont.hu sasgondolat.blogspot.com
Új Magyarország Párt kapcsolat
Új Magyarország Pátr email
Szociális Unió Párt elérhetősége
Szociális Unió Párt email
2017. november 10. 17:30 András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy írta, <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>:
Melléklet:maganhonvedelem-171109

1.b
Válasz-1.
Kód: AQUILA-Part-valaszrol-171112
Tisztelt Varga Péterné (Pável Mária) Úrhölgy, AQP Elnök, kat. hittanár!
1./A Paksi Atomerőmű 4 db lejárt 30 éves üzemidejű reaktorának a 20 évvel meghosszabbított
tovább használatának a közveszélyességéről van szó. A világ eddigi atomreaktorai kb. 1%-a
(!) okozott borzalmas katasztrófát. Pedig egyik sem meghosszabbított üzemidővel használt
atomreaktor volt! Az 1% nem valószínűség, hanem gyakoriság!
2./Az Ön által hiányolt hihető mezőgazdasági biológiai hatás ellenőrző mérések korábban
valóban hiányoztak, de csak addig, amíg a nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós GTSAntirandom hatásméréseket elvégeztük. Más kérdés, hogy akik nem nézik meg, azok a
valóságos hatásoknak az ellenkezőjét is elhiszik. Egyébiránt már embereken és patkányokon is
elvégezték a biológiai hatás ellenőrző kísérleteket. A mérgező kálium és a hiányos
konyhasópótlás fajirtó biológiai hatásait biológiai hatás mérésekkel cáfolhatatlanul bebizonyító
biológusok 1950-ben Nobel díjat kaptak!
3./A
fenti
mérései
eredmények
ingyen
is
megtekinthetők
a
HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com honlapon. És Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár szívsebész
professzor akadémiai nagydoktor szakvéleménye is (10. számú videó). Felesleges lenne nagy
pénzért újabb szakértőket bérelniük!
4./Nyugodtan megengedhetik a tiszta desztillált víz (tiszta esővíz) ivást és a tiszta konyhasóval
megfelelően sózást a keresztényeknek. Disznóság, hogy csak a többi népet kiirtó zsidóknak
van megengedve, lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud, Taanith 10 a. lap és
Talmud, Baba kamma 93 b. lap.
5./Véleményem szerint a Jehovának tulajdonított fajirtó program kiszolgálója valamennyi olyan
párt vagy egyéb szervezet, amelyik elfogadja a magyar embereket mérgező káliummal
etetéssel, itatással és a tiszta konyhasó helyett (a patkányméreg) kálisóval ételízesítéssel
életrövidítést és ivartalanítást. Lásd ingyen, az interneten az Izrael állami Star kosher
tanúsítvánnyal „nátriummentes étkezési sóként” árusított BONSALT kálisót! Vagy a kálisót
tartalmazó VIVEGÁT!
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6./ Javaslom tekintse át a biológiai hatás vizsgálatok eredményét és világosítsa fel az
embereket, hogy étkezéssel is a Ringer fiziológiás infúziósnál szokásos víz, konyhasó és kálium
dózisokat optimális a vérbe juttatni, tehát az ellenkezőjét bebeszélés (lásd Nemzeti Stop Só
Program, Menzareform, Chips-adó) csakis árthat, és ezek bizonyítékait ők is megtekinthetik a
honlapomon.
Budapest, 2017. 11. 12.
Jogos védelemként (Btk.), közérdekű bejelentésként is, megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel
keretében (Ptk.), Orbán Viktor miniszterelnök segítésére is, közzéteszi:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (személyi sz.: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
magánhonvédő oknyomozó mérnök feltaláló megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő (Ptk.)
(www.tejfalussy.com)

Feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
címzett:PavelM <martapavel@gmail.com>
dátum:2017. november 11. 13:15
Re: VALAMENNYI PÁRT VEZETŐSÉGÉHEZ NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉS: (Kód.
tárgy:
valaszkeresahazaipartoktol171110
küldő:gmail.com

1.c.
feladó:PavelM <martapavel@gmail.com>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>
dátum:2017. november 11. 14:36
Re: VALAMENNYI PÁRT VEZETŐSÉGÉHEZ NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉS: (Kód.
tárgy:
valaszkeresahazaipartoktol171110
küldő:gmail.com
hitelesítő:gmail.com
biztonság:
Normál titkosítás (TLS) További információ
Fontos
a varázsgömbünk szerint.
:

Tisztelt András Béla Úr!
Elolvastam ismételt a levelét s megjegyzem; én igazából jó szándékúan válaszoltam Önnek , és most is így
szándékozom írni. Ismétlem: az alapelvem , míg meg nem győződtem a dolgok százszázalékos valóságról,
addig nem próbálok háborogni. Nem állítom, hogy ezek nincsenek úgy, de autentikusan nem bizonyítottak.
Ön többször hivatkozik elő Dr. Papp Lajos egyetemi tanári szívsebészre. Megmondom Önnek őszintén –
lehet, hogy ez sem fog tetszeni…-, hogy én nem esem hanyatt senkitől, Istenen kívül. Ami meghat és
elismerésre késztet; az kizárólag a tudás, a jó szándék és a szeretet. Nem hat meg semmilyen hivatkozás,
míg az autentikus variációját nem látom.
Viszont az atomreaktorról- többször írja, ezt az egyszázalékos katasztrófát-, igen minden okozhat
katasztrófát, ahol emberek vannak, ott lehet , de ha odafigyelnek, akkor nincs ilyen. 1% -al együtt a
legtisztább energia az atomenergia, és ha észnél vannak nem lehet gond. Gyógyszerek lejáratait is meg
lehet hosszabbítani vizsgálatok után, ez állhat az erőművekre is. Az, hogy Magyarországon
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meghosszabbították - mint írja -, ezzel nincs gond, mert a nemzetközi erős NAÜ felügyelet alatt van, sűrűn
végeznek ellenőrzéseket. Ez a rendszer sokkal, de sokkal jobban át fogott, ellenőrzött, mint gondolnák.
Ismétlem atomenergia híve vagyok, sokkal jobban mint az elégett műanyagok, ruhák, szemét, stb.! A kettő
nem mérhető össze. Az egyik rögtön ől, a másik pedig csak 1% lehet.
Visszatérve a mérésekre, az hogy valaki 1950-ben Nobel díjat kapott, az erre nem bizonyít semmit, mert a
kálium és nátrium hatását a gyógyszer könyvekben, a biológiai kutatásokban, innentől K-Na pumpa
működését stb. ismerik, ez nem kérdőjeles. Az sem kérdéses, hogy ennek mennyinek kell lenni a vérben
stb.. Az hogy a sót kiszedik az ételekből, én sem örülök, de míg zacskóban tudok venni, meg főzni annyit
használok amennyit akarok, nem? Lehetséges , hogy ennek a só hisztériának van valami
gazdaságpolitikai, vagy ismeretlen lobbi érdekek vezénylik, ma minden előfordulhat. De míg még lehet sót
kapni, annyit szórok amennyit akarok.
Mint említettem nekem a víz pancsolása nagyobb baj, ugyanis a PET palackból kioldódó káros anyag több
kárt okoz, mint Ön gondolja. Az, hogy esetleg a vizet manipulálják kisebb baj. De lehet ellen tenni kinyitom a
csapot.
Folytatva az Ön írását a négyes pontjával, gondolom ez kissé gúnynak szánta, hogy a keresztényeknek a
desztillált víz ivását…! A desztillált víz mivel patikus is voltam, köztudottan ugyanolyan mérgező, mint pl. a
konyhasó, mindkettőnél a mennyiség számít. Csak attól függ mennyit eszünk. vagy iszunk meg belőle. Az,
hogy némelyik vízben mit kevernek bele, vagy mit nem, erről nem tehetünk semmit sem. De mindenkinek
joga van nem azt inni. Engem ettől – de erről Ön nem ír-, írj sokkal jobban zavar az, hogy az ivóvizünkben
hormon van, és sok más kiszűrhetetlen anyag . Rengetek olyan dologgal szembesül az, ember amikben
olyan mértékű szennyezettség van, ami valóban káros, közben Ön most éppen ezt a káliumot ragadja ki.
Ez egy csepp a tengerből.
Látom, Önnek kereszténységem irritáló, ez sem baj, mint keresztény elfogadom. Így vélem nem
szimpatikus, amint tanítom is, hogy azt az alapelvet követjük , hogy sok-sok minden káros lehet, most nem
akarom riogatni, de mi nem esszük, nem isszuk meg mindent és de nem ragadok le soha egy ételnél,
egyfajta italnál sem. Váltogatva kell fogyasztani, pontosan azért váltogatva - s Önnek és a követőinek is
ajánlom-, hogy ne kumulálódhasson semmi, illetve ha kevesebb van az egyikben lesz a másikban. Így nem
okoz a sóhiány semmit, mert mindegyiket ugyanúgy pótolni lehet.
A zsidókról többször írt, közlöm én nem vagyok zsidó, de nem is zsidózom. Nekem mindegy ki a zsidó, magyar,
cigány, román, stb., mert nekem még a bevándorlókkal se lenne bajom, ha nem lennének életveszélyesek
ránk nézve. Nem az határozza meg a mi tudatunkat, hogy milyen származású valaki, hanem csak az,
hogy milyen ember; mennyi szeretet, mennyi jó szándék, mennyit tudás, mennyi humánum van benne! Tőlünk bárki
lehet, csak ne gyűlölködjön, ne bujtogasson, próbálja azt is elfogadni, ami jó. Nem dugom a fejemet porba,
de mindenható nem mi vagyunk, hanem Vele vagyunk, Neki élünk. Így nyugalmunk van. Mert ha mi csak
ezekkel foglalkozunk, akkor már bele is örülünk volna.
Vannak dolgok ami ellen – ima, szorgalom, józan ravaszság, logika kivételével-, nem tudunk tenni, kicsik
vagyunk hozzá. Ezért én azt mondom Önnek, a legpraktikusabb, hogy ha megpróbálunk józanul, a dolgok
között az Istenre nézve elsiklani. Eredményeként mi ebbe zavaros világban is -szegényen -, de boldogok
vagyunk és nem gyűlölködve, hanem egymást szeretve élünk. Ezt teszi az AQUILA Párt, ez az egész
közösségünk, mindenki aki hozzánk tartozik. Egy hazugság nélküli szeretet van, én nem akarok tovább
vitatkozni, mert sem megdöbbenteni, sem magamat megsértegettetni sem szeretném. Ezért én munkámat,
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mint egészségügyi is, ezután is megteszem, hatásaként nálunk testileg és szellemileg is épp emberek
vannak, mi ezt a fajta megközelítést folytatjuk .
Továbbiakban csak jó szándékú, nem támadó hangú levelezésre vagyok csak hajlandó válaszolni, elnézését
kérem.
Kívánjuk Önnek, és hogy sikerüljön egyensúlyba kerülnie a világgal.
Tisztelettel Varga Péterné

1.d.
Válasz-2.
„TiszteltAndrás BélaÚr!
Elolvastam ismételt a levelét s megjegyzem; én igazából jó szándékúan válaszoltam Önnek , és most is így
szándékozom írni. Ismétlem: az alapelvem , míg meg nem győződtem a dolgok százszázalékos valóságról,
addig nem próbálok háborogni. Nem állítom, hogy ezek nincsenek úgy, de autentikusan nem bizonyítottak.
Ön többször hivatkozik elő Dr. Papp Lajos egyetemi tanári szívsebészre. Megmondom Önnek őszintén –
lehet, hogy ez sem fog tetszeni…-, hogy én nem esem hanyatt senkitől, Istenen kívül. Ami meghat és
elismerésre késztet; az kizárólag a tudás, a jó szándék és a szeretet. Nem hat meg semmilyen hivatkozás,
míg az autentikus variációját nem látom.”
Nem vitattam és most sem vitatom a jó szándékát, de úgy tűnik, Önt nem győzi meg, amit Papp professzor is
leírt, hogy élettanilag optimális a Ringer infúzióval a vérbe 1 nap alatt 3 liter desztillált vízzel bejuttatott 27
gramm (!) konyhasó, de csak 0,36 gramm (!) kálium, viszont elhitte, hogy életveszélyes méreg a desztillált
ivóvíz és akármennyi ivóvízhez max. 5 gramm konyhasó + min. 4,7 gramm kálium pótlás optimális naponta.
„Viszont az atomreaktorról- többször írja, ezt az egyszázalékos katasztrófát-, igen minden okozhat
katasztrófát, ahol emberek vannak, ott lehet , de ha odafigyelnek, akkor nincs ilyen. 1% -al együtt a
legtisztább energia az atomenergia, és ha észnél vannak nem lehet gond. Gyógyszerek lejáratait is meg
lehet hosszabbítani vizsgálatok után, ez állhat az erőművekre is. Az, hogy Magyarországon
meghosszabbították - mint írja -, ezzel nincs gond, mert a nemzetközi erős NAÜ felügyelet alatt van, sűrűn
végeznek ellenőrzéseket. Ez a rendszer sokkal, de sokkal jobban át fogott, ellenőrzött, mint gondolnák.
Ismétlem atomenergia híve vagyok, sokkal jobban mint az elégett műanyagok, ruhák, szemét, stb.! A kettő
nem mérhető össze. Az egyik rögtön ől, a másik pedig csak 1% lehet.”
A világon kevesebb mint 500 reaktor működik és már 4-nél volt súlyos baleset. Az Automatizált PszichoLogikai Analízis programmal a Paksi Atomerőműnek évek óta segítő Budapest Műszaki Egyetemi egyik
professzor, a jelenleg legkorszerűbb Automatizált Pszicho Logikai Analízis program segítségével, elemezte
az Atomerőmű biztonságosságát. Annyira sok probléma derült ki, hogy titkosítanunk kellett az eredményt!
Ön szerint nincs veszély. Szerintem van. Főleg, miután ezeket az „erős NAÜ felügyelet” nem vette észre!
„Visszatérve a mérésekre, az hogy valaki 1950-ben Nobel díjat kapott, az erre nem bizonyít semmit, mert a
kálium és nátrium hatását a gyógyszer könyvekben, a biológiai kutatásokban, innentől K-Na pumpa
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működését stb. ismerik, ez nem kérdőjeles. Az sem kérdéses, hogy ennek mennyinek kell lenni a vérben
stb.. Az hogy a sót kiszedik az ételekből, én sem örülök, de míg zacskóban tudok venni, meg főzni annyit
használok amennyit akarok, nem?”
Ön, aki válasza szerint gyógyszerész is volt, miért nem látja autentikusan bizonyítottnak, hogy mérgező a 20100% káliumtartalom az étkezési célra árusított sókban? Miért nem látja autentikusan bizonyítottnak, hogy a
mérgező káliumot szívleállításra használják a szívműtéteknél? Miért nem látja autentikusan bizonyítottnak,
hogy Amerikában, a kivégzéskor a mérgező káliummal állítják le az elítéltek szívét az USA-ban? Miért nem
látja autentikusan bizonyítottnak, hogy a „Fekete Angyal”-ként elhíresült kórházi ápolónő káliummal sorozat
gyilkolt? Miért nem látja autentikusan bizonyítottnak, hogy az OÉTI hatás-kísérletei során a szájon egyszerre
(vízben oldva) bejuttatott 1 gramm kálium több órán keresztül 50%-osra csökkentette az előtte egészséges 10
felnőtt mindegyikének a vizeletkiválasztását? És azt, hogy a duplája kb. másfél órán át szívműködés rontóra
emelte mindegyikük vérszérumában a kálium szintet? Miért nem tartja autentikus bizonyítéknak, hogy ez a
szívmérgező kálium hatás az Intenzív betegápolás elmélete is gyakorlata című orvosi tankönyvben le van
írva? (lásd Hyerkalaemia). Miért nem tartja autentikusnak, hogy a Belgyógyászat alapvonalai c. könyv szerint
(lásd Hyperkalaemia) EKG torzulás bizonyítja, hogy egészséges felnőtt ember szívműködését is elrontja, ha
szájon át egy 24 óra alatt 5 vagy 8 gramm kálisót, azaz 2,2 vagy 3,5 gramm vagy több káliumot eszik-iszik?
„ Lehetséges , hogy ennek a só hisztériának van valami gazdaságpolitikai, vagy ismeretlen lobbi érdekek
vezénylik, ma minden előfordulhat. De míg még lehet sót kapni, annyit szórok amennyit akarok.”
Önt nem érdekli, hogy hazánkban étkezési sóként árusítják, ráadásul Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal
is a mérgező kálisót, BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel? Ebből is annyit szór, amennyit akar? Vagy a hasonló
„sókból”, amelyekben újabban akármennyi lehet a patkányméreg kálisó, ha a feliratában nem hivatkoznak a
káliumot az étkezési sókban tiltó Magyar Szabványra!?
„Mint említettem nekem a víz pancsolása nagyobb baj, ugyanis a PET palackból kioldódó káros anyag
több kárt okoz, mint Ön gondolja. Az, hogy esetleg a vizet manipulálják kisebb baj. De lehet ellen tenni
kinyitom a csapot.”
Ön bizonyítva látja, hogy a csapvizek egészségesek? Tudja, hogy az Európai Unióban megtűrtnél közel 8000%kal több veszélyes méreg növényvédőszert talált egy akkreditált növényvédelmi laboratórium a Váci Vízmű
Buki Szigeti nyers vízkútjában? És hogy ezeket a mérgeket a Vízművek és az ÁNTSZ mérései nem vették észre?
Mlyen alapon látja Ön „százszázalékosan bizonyítva”, hogy a csapvíz egészséges, és hogy a desztillált víz a
mérgező, mely utóbbit, megfelelő konyhasópótlás mellett, a Ringer, Salsol, Salsola infúziókkal literszámra
juttatnak be a vérbe naponta?
„Folytatva az Ön írását a négyes pontjával, gondolom ez kissé gúnynak szánta, hogy a keresztényeknek a
desztillált víz ivását…! A desztillált víz mivel patikus is voltam, köztudottan ugyanolyan mérgező, mint pl. a
konyhasó, mindkettőnél a mennyiség számít. Csak attól függ mennyit eszünk. vagy iszunk meg belőle. Az,
hogy némelyik vízben mit kevernek bele, vagy mit nem, erről nem tehetünk semmit sem. De mindenkinek
joga van nem azt inni. Engem ettől – de erről Ön nem ír-, írj sokkal jobban zavar az, hogy az ivóvizünkben
hormon van, és sok más kiszűrhetetlen anyag . Rengetek olyan dologgal szembesül az, ember amikben
olyan mértékű szennyezettség van, ami valóban káros, közben Ön most éppen ezt a káliumot ragadja ki.
Ez egy csepp a tengerből.”
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A Talmud szerint (Taanith 10 a. lap) „Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot”. Ki
gúnyol és kit? A Talmud ma is érvényben lévő, a vallásos zsidók mindennapjait szabályozó törvénykönyv!
„Látom, Önnek kereszténységem irritáló, ez sem baj, mint keresztény elfogadom.
Így vélem nem szimpatikus, amint tanítom is, hogy azt az alapelvet követjük , hogy sok-sok minden káros
lehet, most nem akarom riogatni, de mi nem esszük, nem isszuk meg mindent és de nem ragadok le soha
egy ételnél, egyfajta italnál sem. Váltogatva kell fogyasztani, pontosan azért váltogatva - s Önnek és a
követőinek is ajánlom-, hogy ne kumulálódhasson semmi, illetve ha kevesebb van az egyikben lesz a
másikban. Így nem okoz a sóhiány semmit, mert mindegyiket ugyanúgy pótolni lehet.
A zsidókról többször írt, közlöm én nem vagyok zsidó, de nem is zsidózom. Nekem mindegy ki a zsidó, magyar,
cigány, román, stb., mert nekem még a bevándorlókkal se lenne bajom, ha nem lennének életveszélyesek
ránk nézve. Nem az határozza meg a mi tudatunkat, hogy milyen származású valaki, hanem csak az,
hogy milyen ember; mennyi szeretet, mennyi jó szándék, mennyit tudás, mennyi humánum van benne! Tőlünk bárki
lehet, csak ne gyűlölködjön, ne bujtogasson, próbálja azt is elfogadni, ami jó. Nem dugom a fejemet porba,
de mindenható nem mi vagyunk, hanem Vele vagyunk, Neki élünk. Így nyugalmunk van. Mert ha mi csak
ezekkel foglalkozunk, akkor már bele is örülünk volna.
Vannak dolgok ami ellen – ima, szorgalom, józan ravaszság, logika kivételével-, nem tudunk tenni, kicsik
vagyunk hozzá. Ezért én azt mondom Önnek, a legpraktikusabb, hogy ha megpróbálunk józanul, a dolgok
között az Istenre nézve elsiklani. Eredményeként mi ebbe zavaros világban is -szegényen -, de boldogok
vagyunk és nem gyűlölködve, hanem egymást szeretve élünk. Ezt teszi az AQUILA Párt, ez az egész
közösségünk, mindenki aki hozzánk tartozik. Egy hazugság nélküli szeretet van, én nem akarok tovább
vitatkozni, mert sem megdöbbenteni, sem magamat megsértegettetni sem szeretném. Ezért én munkámat,
mint egészségügyi is, ezután is megteszem, hatásaként nálunk testileg és szellemileg is épp emberek
vannak, mi ezt a fajta megközelítést folytatjuk .”
Nem a „kereszténysége irritál”. Az irritál, hogy a válaszából azt látom, hogy meg sem nézte a biológiai hatásmérési és tankönyvi bizonyítékokat, megalapozatlan állításokat tesz magáévá, felbiztatja az embereket az
akármilyen összetételű sók fogyasztására, elhallgatja a mérgező kálium veszélyességét és összeesküvési
elméletnek tünteti fel a konyhasó helyett kálisóval sózásra felbiztatás veszélyességére figyelem felhívást,
semmi beveszi a nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós GTS-ANTIRANDOM biológia hatás mérések
eredményeit, de Nobel díjas kutató hatásméréseit is amelyek bebizonyították a mérgező kálium hatást, és
ezekkel a szövegeivel zsidógyűlölő hiszékeny bolondnak tüntet fel. Mindezekkel a keresztényeket akarja
ellenem uszítani, hogy ne a biológiai hatás méréseknek higgyenek, hanem Önnek, aki ellenőrizhetetlen
mérgező kálium tartalmú akármilyen só, és akármilyen, ellenőrizhetetlen szennyezettségű csapvizek
fogyasztására biztatja fel őket?
„Továbbiakban csak jó szándékú, nem támadó hangú levelezésre vagyok csak hajlandó válaszolni,
elnézését kérem.”
Jó szándékkal ismételten az ajánlom, hogy tanulmányozza át a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com
honlapon közzétett biológiai hatás mérési bizonyítékokat és ne terjesszen közveszélyes ostobaságokat!
„Kívánjuk Önnek, és hogy sikerüljön egyensúlyba kerülnie a világgal.
Tisztelettel Varga Péterné”
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Kívánom, hogy inkább Önök kerüljenek egyensúlyba a természettel, a világgal, s világosítsák fel a magyar
embereket, hogy Jézus óta már nem csak a zsidóknak szabadna olyan vizet (desztillált vizet) inniuk és olyan
(tiszta konyhasóval sózott) kenyeret enniük, ami kigyógyít a betegségekből, akadályozza a meddőséget és
hosszú életet biztosít. Ugyanis ezeket még mindig csak a fajirtó zsidóknak engedi meg a Biblia és Talmud,
Lásd 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26, Talmud, Taanith 10 a. lap és Talmud, Baba kamma 93 b. lap!
Budapest, 2017. november 11.
Jogos védelemként (Btk.), nyilvános közérdekű bejelentésként is
küldi és „megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel” keretében (Ptk.)
is közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc
(személyi sz.: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
oknyomozó mérnök feltaláló, volt országgyűlési,
önkormányzati és tudományos akadémiai
hatásmérés tudományi szakértő
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TiszteltTejfalussy András Béla Ferenc Úr!

Mivel nem érek rá egész nap lenne levelezni Önnel, átadtam a válaszának megválaszolását kutatóintézetben dolgozó
biológus Társamnak.
Részemről még két megjegyzés:
Nem az írtam, hogy gyógyszerész vagyok hanem „patikus” koromban, ami jelenti az expediáló szakost
is.
Másik Talmudot idézgeti, és most esett le miket ír. Nincs benne szó desztillált vízről, nem is ismerték ezt
a fogalmat/!!!!/, és nyugodtan kijelenthetem - mint már le is írtam Önnek: deszt. vizet inni halálos! Gondolom,
nem kell részleteznem miért.
Sajnálom, hogy nem figyelte rendesen, amit írtam, mert én is leírtam, hogy az ivóvízben rengeteg más minden van,
konkrétan hormont is említettem, ezeket Ön nem veszi figyelembe.
Biológus Társam válasza:
Varga Péterné Pável Márta elnök asszony megbízásából válaszolok az Ön levelére. A nevem Kis Enikő, biológusként
dolgozom 15 éve.
Az ilyen jellegű levelekkel, uszításokkal kapcsolatban az elsősorban igen nagy gond, hogy kevés igazság alappal
hatalmas tévedéseket hitetnek el az emberekkel.
A kálium amúgy kis mennyiségben létfontosságú a szervezet számára, viszont kellemetlen savas és nem kellemes sós
íze van. Ki az, aki ezzel akarna sózni? A nátrium és kálium kizárólag a megfelelő arányban (K-Na pumpa)
egyensúlyban szükséges a szervezetben, egyébként, amennyiben nem áll fenn anyagcsere probléma, kiválasztódik
mindkettő.
A desztillált víz olyan mértékben elvonja a szervezetből a sókat, hogy kb. 1 liter halált okoz. Bárki hozzáférhet
egyébként, csupán a kereskedelemben is kapható desztilláló készüléket kell beszereznie. Nem szabad ajánlani,
engedélyezni senkinek, mert nem egészséges.
Amúgy meglehetősen ismerem a Bibliát, egy szó, nem sok sincs benne desztillált vízről. Ahogy azt sem gondolom,
hogy mások gyűlölködésére nekünk is hasonlóan kellene válaszolnunk. Akkor mi különböztetne meg bennünket tőlük?
Engedje meg kérem, hogy röviden elmondjam, hogy
1950-ben az orvostudományi Nobel díjat a mellékvese kéreg hormonjainak kutatásáért kapták (nincs sok
köze a káliumhoz), a kémiai Nobel díjat pedig a Diels-Alder reakcióért. Tehát ez az érvelése sem állja meg a
helyét.
Az atomerőmű. A sugárzás valóban félelmetes azok számára, akik nem ismerik. Viszont olyan
szerencsés helyzetben vagyok, hogy személyesen ismerem annak a jó pár munkacsoportnak néhány tagját, akik
a Paks II-t és az erőmű működésének meghosszabbítását ellenőrizték és engedélyezték. Komoly, megbízható
szakemberek, akik tudják, mit tesznek, és milyen felelősség van a vállukon. Elmondható, hogy nem
csókosságból választották az orosz beruházót, hanem, mert az volt a legbiztonságosabb megoldás a három
ajánlat közül. Egy atomerőmű-baleset komoly probléma, de sokkal több kárt okoznak a hőerőművek, vagy
vegyipari létesítmények, csak azok körül nincs ekkora felhajtás.
- Az Ön méréseit sajnálatos módon nem találom a megadott honlapon, sem azokon, ahova a honlap átutal.
- Amennyiben állításait nem tudja megbízható tudományos bizonyítékokkal alátámasztani, azok nem lesznek hitelesek,
úgy értem, érdemben nem értékelhető felvetéseket vezetnek.
Üdvözlettel
Kis Enikő
Varga Péterné : Kérem Önt, tekintse ezennel lezárultnak parttalan vitánkat. Látjuk Önnek ez szívügye honlap, egyebek,
de nekünk nem autentikusak. Mi NEM értünk egyet Önnel.
Üdvözlettel AQUILA Párt nevében Varga Péterné elnök.
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Marta
Szívélyes üdvözlettel
Varga Péterné (Pável Márta) AQP Elnöke, kat. hittanár
AQUILA Párt bejegyzés 14981 számon NAV adószám 18398933-1-43 UniCredit Bank 1091800100000038-58540003 elérhetősége Bp.1222 Zakariás J.u 3. email. varga.marta@aqp.hu
www.aquilapart.hu +36203274793 http://www.sasmarta.eoldal.hu http://www.UFO-SAS.eoldal.hu
http://fenyessas.hupont.hu sasgondolat.blogspot.com
Új Magyarország Párt kapcsolat
Új Magyarország Pátr email
Szociális Unió Párt elérhetősége
Szociális Unió Párt email

1.f.
Válasz-3.
Sajnálattal állapítom meg, hogy egészségvédőnek tartja magát, miközben nincs tisztában vele, hogy a Talmud által a
zsidóknak ivóvízként előírt esővíz is desztillált víz!

Melléklet
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Kód: Adesztillaltivovizazeletvize-Biokultura-091130
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A kapcsolódó bizonyítékok megtekinthetők a HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon!
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Kiegészítés:

Kód: PPA-kommunikacio-kiserlet-haz-partokkal-171112kieg

Tisztelt Varga Péterné (Pável Mária) Úrhölgy, AQP Elnök, kat. hittanár!

1./ Miért ijesztgetik a magyar embereket a zsidóknak ivóvízként előírt tiszta esővíz (tiszta desztillált
ivóvíz) veszélyes mérgezőségével? Azért, mert nem értenek hozzá, vagy másért? Például azért, mert
Önök nem ismerik, hogy az alábbi közismert gyógyszertan könyv mit ír az ún. „vízmérgezésről”?

Issekutz Béla GYÓGYSZERTAN c. könyve szerint (előtte egészséges felnőttnél) a napi 15 liternél
(!) több desztillált víz okozhat elektrolit zavart, amit „vízmérgezésnek” neveztek el. Amikor semmit
sem ettem, de 2 Óránként 4 deci tiszta desztillált vizet ittam, a 4. nap délelőtt szájszárazságot
éreztem. Vagyis az összesen kb. 15 liter desztillált víz ivása után. A „vízmérgezési tünet” a
következő néhány pohár desztillált vizet nátrium-klorid konyhasóval megsózás után elmúlt. Vagyis
nem a desztillált víz, hanem a konyhasó hiány okozza a tüneteket. A nem desztillált
konyhasómentes víz esetében is!
2./Önök a Star kosher tanúsítványos BONSALT kálisót gyógyhatású étkezési sóként árusítók ellen
tett feljelentésem miatt igyekeznek hozzá nem értő, összeesküvés elmélet gyártónak feltüntetni?
Ha tényleg tanulmányozták volna a honlapom, megtalálták volna a Nobel díjas biológus kutatók
által a kálium túladagolás és vagy konyhasóhiány biológiai hatásairól közzétett megállapításokat:
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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 mellékvesekéreghormonok 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 ELETROLITHÁZTARTÁSÁNAK 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 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 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)
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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:
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 szakállnövekedést, 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 vérszérum 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!
A fenti idézett publikáció teljes szövege is megtalálható a HIHETŐMAGAZIN, www.aquanet.fw.hu
honlapomon!
Budapest, 2017. 11. 12.
Üdvözlettel: Tejfalussy András
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