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AZ ÁLLAMI NORMÁK MEGHAMISÍTÁSÁT MÉRÉSEK BIZONYÍTJÁK 
1./  Eltitkolják,  letagadják,  hogy az emberre veszélyes mezőgazdasági,  ipari  stb. 
vegyületek, s a szennycsatornák útján a fertõzõ vírusokat tartalmazó emberi ürülék 
is, bejutnak a vezetékes ivóvíz készítéshez használt folyókba. Letagadják, hogy e 
vírusok átjutnak a kavics- és homokszûrõkön a vezetékes ivóvízbe és szétterjesztik 
a fertõzéseket. Számos vírusfajta, pl. a kalici sem pusztult el az ivóvíz-klórozástól! 

2./ Egészségre veszélyesnek hazudják az energia-újrahasznosító egyszerû és olcsó 
otthoni vízdesztillálást. Desztillálással biztonságosan kiküszöbölhetők a  vízbázis-
folyókba bemosódó mezõgazdasági mérgek, szennycsatornákból a vízvezetékekbe 
bejutó háztartási vegyszerek, gyógyszerek és ürülékbaktériumok, ürülékvírusok is. 
A Talmud szerint csak a zsidók ihatják a gyógyhatású desztillált vizet, mások nem. 

3./ Tervszerûen fokozzák az aszályos idõjárás (túl magas környezeti hõmérséklet + 
csapadékhiány) kárait, a talajok oldatban lévõ káliumtartalmát mérgezõre növelõ 
káliumvegyületekkel  (káliumkloriddal,  káliumnitráttal  stb.)  mûtrágyáztatással.  A 
talaj optimális vízoldott kálium tartalma kb. 90 mg/kg. Ehelyett 200 mg/kg felettit 
hazudnak optimumnak, s ez utóbbit írják elő labor-adat értékelési normaként. A 
magyarországi termőtalajok 1-6% természetes eredetû káliumot tartalmaznak. Ha 
pl.  2% a  talajban  az  összes  kálium,  akkor  kb.  150.000  kg  természetes  kálium 
tartalék  van  egy  1000  négyzetméteres  kert  5  méteres  gyökérzónájában!  Ebből 
önmagától  pótlódik  a  növények  által  kivont  vízoldott  kálium,  s  automatikusan 
fennmarad a növények részére optimális (90 mg/kg-os) vízoldott káliumtartalom. 
Hamisan állítják tehát,  hogy a kálium pár év alatt  kifogyhat,  ha nem szóratnak 
minden 1000 négyzetméter termőterületre három évenként öszesen legalább 30-60 
kg káliumot. A hamis káliumnorma miatt, ha a talajlabor 200 mg/kg-nál kevesebb 
vízoldott  káliumot  mér  a  talajmintákban,  az  agrokémiai  szaktanácsadói  hálózat 
növelteti (pl. az izraeli káliumnitrát műtrágyával) a vízoldott kálium mennyiségét 
az adott talajban. Az így többszörösére növelt oldott kálium tartalommal előidézik 
a növények, állatok és emberek súlyos egészségromlását, az önköltség és ezáltal az 
élelmiszerárak megtöbbszöröződését. Kivéve, ha kóser célra növénytermesztenek! 

4./  Rábeszélik, rákényszerítik a nem kóser étkezésűeket  (a kálisóval  mérgezően 
műtrágyázással és ételízesítéssel) a fiziológiás optimumnál nagyságrendileg több, 
mérgezõ mennyiségű káliumot tartalmazó ártalmas ételek és italok fogyasztására! 

5./ Egészségvédőnek, gyógyhatásúnak hazudják a nem kóser étkezésűek részére a 
fiziológiás szükségletnél sokkal (nagyságrenddel) kevesebb konyhasót tartalmazó, 
vagyis egészségkárosítóan konyhasóhiányos ételeket és italokat. A szervezet által 
izzadással stb. elveszített konyhasónak csak a sós ízét pótoltatják (a káliumsókkal)! 

 Ezektől az állatok is kipusztultak! Nobel díjat kaptak (1950) érte, akik kimutatták.
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Iratjel: MOK-Ptk484-487§-090126

Kárelhárítás a Magyar Orvosi Kamara helyett, a Ptk. 484-487. §. szerint, másolatot kap: Dr. Éger 
István MOK elnök

A Magyar Orvosi  Kamara részérõl  nyilvánosan közzéteszem a következõ tíz közérdekû 
kérdést az állami normákért felelõsök felé, velük szemben: 

1./Milyen pontatlan a csontritkulás mérés?

2./Egyes praktizáló orvosok és gyógyszerészek nem ismerik egyes patikai szerek valódi hatását? 

3./Bizonyos orvosok és gyógyszerészek eltitkolják a valóban gyógyhatású patikai szereket egyes 
betegek elõl?

4./Hamis a szóbanforgó gyógytermék reklám?

5./Kombinálhatják is 1-4./-et ?  

6./Honnan  tudja  manapság  valamely  orvos  vagy  gyógyszerész,  hogy  valamely  betegség 
leküzdéséhez  az  adott  betegség  ellenszereként  patikai  forgalomban  lévõ  melyik  szer  jó 
ténylegesen, s hogy melyik nem, elsõsorban csak a betegeitõl vagy a reklámokból? 

7./Például  abból,  hogy  ma  délelõtt  egy  nem  azonosítható  személyû  nõ  azt  reklámozta  (az 
emeregyen), hogy miután egy szomszédja ajánlott neki egy nemgyógyszer patikai szert és azt 
szedte,  az  orvosa  elcsodálkozott,  hogy  a  mérése  a  korábbi  50%-os  helyett  csak  15%-os 
csontritkulást mutatott ki? 

8./A kóser só kálisómentes, de a nem zsidók hol tudnak vásárolni mérgezõ kálisótól biztosan 
mentes, vagyis az MSZ-01-10007-82. magyar szabványnak is megfelelõ étkezési sót? 

9./Akar-e intézkedni Kamarájuk a szabványt sértõ, kálisót tartalmazó mérgezõ étkezési sók, s a 
korábban csak állati bõrök cserzésére, de manapság ételekhez, szilárdító és savanyító anyagként 
is  használatos  kálium-alumínium-szulfát  (timsó)  számszerû  mennyiségi  korlátozás  nélküli 
használatát lehetõvé tevõ E-számok és hazai élelmiszertörvényi elõírások fenntartása ellen is? 

10./Ráth-Végh István:  Az emberek butításának történetébõl  címû könyve idéz egy történetet, 
amely  szerint  ahhoz,  hogy  fizessen  az  orvosnak,  diétaként  timsót  kell  kevertetni  a  betegek 
ételébe konyhasó helyett (Mûvelt Nép Könyvkiadó, 1952., 71. oldal.). A Magyar Orvosi Kamara 
sorozatosan fellép, jogosult fellépni a lakosság egészségét veszélyeztetõ hamis állami normák 
ellen. Miért nem lépett fel a timsóval és kálisóval ételkészítési hamis normák ellen is?
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Iratjel: MozesII23-20-33hulla%-090127

A nem kóser ivóvíz és -élelmiszer 0,5-10%-os véletlenszerûen fertõzõsége, mérgezõsége oka:

A Mózes II. 23. 20-33-ban elõírt fokozatos zsidó népirtási módszerrel ingatlanrablást szervezõk 
tervszerûen éppen annyi bennszülöttet akarnak kipusztítani az elfoglalni kívánt területekrõl, mint 
amennyi az ingatlanokat elfoglalni és mûködtetni képes, erre vállalkozó betelepítettek létszáma. 
Ezért csak a nem kóser étkezésûek meghatározott %-át nem engedik tiszta ivóvízhez és tiszta 
konyhasóhoz jutni, csak ennyit itatnak növény védõszerekkel és egyéb vegyszerekkel mérgezett, 
vírusfertõzött vezetékes vízzel, csak ennyit etetnek a természetes (fiziológiás) szükségletükhöz 
képest kb. egy nagyságrenddel kevesebb nátriumot pótló, s kb. egy nagyságrenddel megnövelt 
káliumtartalmú, s ezek miatt - Nobel-díjasok (1950) kísérleteibõl is ismerten - életrövidítõ és 
ivartalanító  hatású ételekkel  és/vagy italokkal.  A káliumtartalom növelést  a  mûtrágyákhoz és 
ételekhez, italokhoz adagolt mérgezõ káliumvegyületekkel (kálisó, timsó stb.) valósítják meg.

Ezt amerikai, európai uniós stb. és hazai szintekrõl a tudományos akadémiák vezetõi fedezik, 
kivéve Kínát és az Iszlám országokat. Azáltal fedezik, hogy eltüntetik vagy felfelé hamisítják 
azokat az állami normákat (határérték számokat), amelyekkel való összehasonlítással értékelik az 
azzal megbízott szakértõk a vízminták, a talajminták, az ételminták, italminták és a vérminták 
laboratóriumi mérési adatait, az érintett élõlények szempontjából kevésnek, jónak vagy soknak, 
vagyis  egészségre  veszélyesen  kevésnek,  egészség  szempontjából  megfelelõnek,  egészséget 
veszélyeztetõen soknak. Igyekeznek minél kevesebb nyomot hagyni az utókorra, például egyre 
több hazai vérvizsgálati jegyzõkönyvbõl hiányzik a nátriummérési és káliummérési adat stb. 

Világszerte már eddig is több milliárd ember életét rövidítették le a mások országaikat elfoglalni 
akarók ezzel az egyszerû és szinte nyom nélküli zsidó népirtási, rablógyilkossági módszerrel és 
az ebben közremûködõ magyar kormány pl.  felmarkolhatja  a lerövidített  életû  bennszülöttek 
nyugdíjbefizetéseit. Ez 50 ezer magyar (kb. ennyivel fogyunk évente) átlagosan 20 évvel való 
életrövidülése esetén, évi kb. 1000.000.000.000 Ft, azaz egyezermilliárd forint, tõzsdei és/vagy 
nemzeti banki manipulációkkal magánzsebekbe is juttatható zsidó népirtási profit. Így tehát nem 
csoda, ha az orvosok, kórházi ápolók, természetgyógyászok hada is  bûnsegédkezik az állami 
normák  meghamisításával  legalizált  népirtási  üzletben?  Például  ha  egy  kórház  jelenti,  hogy 
meghalt egy 60 év körüli ember (pl. az idõegység alatt túl sok káliumot bejuttató infúzió miatt), 
megjelenik állami  haszonként  kb.  20 millió  forint  az  Országos Egészségügyi  Pénztárnál.  Ha 
10%-ot kap az  orvos-továbbképzésen ajánlott kórházi kálium-túladagolással (lásd 1. melléklet) 
gyilkoltató fõorvos, az 2 millió Ft, ha a 10%-át továbbadja a szívleállító kálium bevitelt elvégzõ 
ápolónak (Fekete  Angyalnak),  az  200.000 Ft.  Az állami  maffiának  18.000.000 Ft  tizennyolc 
millió forint marad. Mindez abból is valószínû, hogy legutóbb is kihagyták a kormánytortából (a 
kormány bevételeit és kiadásait szemléltetõ diagramból, lásd 2. melléklet), a népfogyás miatt 
megszûnt nyugdíj-kifizetési kötelezettségük összegét (megtakarítás = bevétel). A tudatos állami 
normahamisításról lásd az óriásfájlként csatolt Üzenõ Lap c. 17. email könyvemet (3. melléklet)!

A szóhasználatokat is hozzáigazították a sózási csaláshoz, pl. a reklámokban a sós ízt tüntetik fel 
elõnyösnek feltüntetni, a megfelelõ (fiziológiás) konyhasó pótlás helyett, lásd az 4. mellékletet, a 
desztillált  tiszta  vizet  pedig csak a  kóser  étkezésûek felé  tüntetik  fel  egészségjavítónak, lásd 
Talmud, Taanith. 10 a. lap, a többiek felé tudatosan az ellenkezõjét hazudják, lásd az 5. és 6. 
mellékletet, és pl. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat internetes honlapját stb. 

Verõce, 2009. 01. 27.      Tejfalussy András dipl. mérnök (TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT)



1. melléklet





A fenti  orvostovábbképző intézeti  előadói  tudatos  hazudozással  szemben a  szív  és  az  egész 
szervezet  szervezet  számára  is  optimális  a  Ringer  oldat  eredeti  káliumtartalma,  és  bőven 
elegendő a szervezet kálium-igényének a kielégítésére, s a javasolt többletkálium hozzáadása 
szívmegállást is okozhat!



2. melléklet:

AZ  ORSZÁGOT  KIFOSZTÓ  KORMÁNYKÖZELI  BANKÁR  MAFFIA GALERI  AZ 
ORSZÁGOS  EGÉSZSÉGÜGYI  PÉNZTÁR  ÉS  AZ  APEH  SEGÍTSÉGÉVEL  AZON 
GAZDAGODIK,  HOGY  NEM  SOKKAL  A  NYUGDÍJ  KORHATÁR  ELŐTT  VAGY 
RÖVIDDEL UTÁNA VÍRUSSZENNYEZETT IVÓVÍZZEL ÉS MEGVÁLTOZTATOTT 
NÁTRIUM  ÉS  KÁLIUM  TARTALMÚ  NEM  KÓSER  ÉLELMISZEREKKEL, 
VALAMINT  A  KÁLIUMOT  MÉRGEZŐEN  TÚLADAGOLÓ,  SZÍVMEGÁLLÍTÓ 
KÓRHÁZI  INFÚZIÓKKAL STB.  TERVSZERŰEN  LEGYILKOLTATJA A MAGYAR 
LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉKOT ÉS NYUGDÍJJÁRULÉKOT  BEFIZETŐ 
BIZONYOS HÁNYADÁT, ÉVENTE KB. 50.000 EMBERT, S AZ ÍLYMÓDON  AZ oep-
NÉL FELHALMOZOTT  BEFIZETÉSEIKET  TŐZSDÉZÉSI  CSALÁSOKKAL ÉS  AZ 
ELPAZAROLT KÜLFÖLDI HITELEI EBBŐL TÖRLESZTÉSE ÚTJÁN STB. A MAFFIA 
TAGOK MAGÁNVAGYONÁVÁ ALAKÍTJA,  EZÚTON MEGKAPARINTJA.

AZ  ÉVENTE  50.000.  MAGYAR  ÉLETÉNEK  ÁTLAGOSAN  20  ÉVVEL  VALÓ 
MEGRÖVIDÍTÉSE  KB.  1000.000.000.000  FT,  AZAZ  EGYEZERMILLIÁRD  FORINT 
ÉVENKÉNTI  KÖLTSÉGVETÉSI  MEGTAKARÍTÁSSAL,  (MEGTAKARÍTÁS  = 
BEVÉTEL) JÁR.  A MAGYAR LAKOSSÁG ELŐL A ELTITKOLJÁK,  EZT,  LÁSD A 
FENTI  ÁBRÁT!  AZ  ORSZÁGOS  EGÉSZSÉGÜGYI  PÉNZTÁR  FINANSZÍROZZA A 
NÉPIRÓ KÁLIUMTÚLADAGOLÓ ÉS6VAGY KONYHASÓHIÁNYOS ÉTKEZÉSRE ÉS 
A  VÍRUSFERTŐZÖTT,  NÖVÉNYVÉDŐSZERES,  GYÓGYSZERES  VEZETÉKES 
IVÓVÍZ FOGYASZTÁSÁRA RÁBESZÉLÉSEKET. MINDEBBENAZ EGÉSZSÉGÜGYI 
MINISZTÉRIUM ÉS ALINTÉZMÉNYEI,  A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, 
AZ EGYETEMEK ÉS A KUTATÓINTÉZETEK IS KÖZREMŰKÖDNEK, VALAMINT 
AZ ORVOSI ÉS GYÓGYSZERTÁRI SAJTÓ, ÉS SZÁMOS GYÓGYÍTÓ SZEMÉLY IS. 



4. melléklet:



5. melléklet:



6. melléklet:

A 3. melléklet (Üzenő Lap, 17. email könyv) email-óriásfájlként van csatolva!
Függelékként mellékelt bűnügyi dokumencáció: TA-emailkonyv6-ANTIGERZSON080825 

Verőce, 2009. 01. 27. 

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő  


