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HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSÕDJÉNEK A 11 (TIZENEGY) 
ALAPVETÕ FÕ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS! 
 
1./ KONYHASÓVAL (NaCl-dal) MÛTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR 
TERMÕFÖLDEKET 
 
2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ 
OPTIMÁLIS ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítõ + 
ivartalanító hatású!) 
 
3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ 
ÉLELMISZEREKET (a kálium túladagolás is életrövidítõ+ivartalanító = népirtó hatású!) 
 
4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN 
(AFIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTÕ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE 
 
5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDÕ ÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ 
DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTÕZÕ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET 
ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET 
 
6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI 
ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT 
(HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT 
 
7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacon 
árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek 
eladhatatlanok és a magyarországi termelõk beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelõ 
üzemi munkahelyeket 
 
8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus (magma)hõvel fejlesztett 
olcsó nagynyomású gõzre történõ átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által 
kifejlesztett kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását 
 
9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a 
kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, 
vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, 
elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba 
a vezetékes ivóvízbe átjutó fertõzõ vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak 
 
10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 
gyilkos arányt alkalmaztató kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életû 
magyarok megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított 
magyarok nyugdíjra befizetett pénzét 
 
11./ 1-10. FÕLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BÛNE 
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AZ 1-11./ PONTBAN LEÍRT TITKOS FÕ CSÕDOKOK RÉSZLETESEBB TUDOMÁNYOS 
MÉRÉSTANI- ÉS BÜNTETÕJOGI BIZONYÍTÁSÁT, KONKRÉT BIZONYÍTÉKAIT LÁSD 
A WWW.AQUANET.FW.HU INTERNETES HONLAPON! 
 
Nyílt levél: 
 
TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK! 
 
 Javaslom, hogy - lehetõleg elõször még a választások elõtt, s azután is, rendszeresen - 
mindenki kérdezze ki az orvosait, gyógyszerészeit és természetgyógyászait, s a tõle támogatást 
kérõ politizáló személyeket és szervezeteteket a magyarországi csõd itt ismertetett 11 (tizenegy) 
titkos fõ okával kapcsolatos korábbi és további tevékenységeirõl, tekintettel a magyar gazdaság 
és a magyarok egészsége tönkretételével kapcsolatos büntetõjogi felelõsségre!  
 
 Az újonnan indult internetes Mátra Televízióban (Matra Televizio.com) is elmondtam 
ezeket a magyar létkérdés szintû problémákat. Az ügyre vonatkozó konkrét mérési stb. 
bizonyítékok és védekezési lehetõségeket. megtekinthetõk az Agroanalízis Tudományos 
Társaság PJT www.aquanet.fw.hu honlapján is. Aki kéri, kaphat az általam írt felvilágosító 
email-könyvekbõl is, amelyeket a saját ismerõsei számára könnyen és olcsón tud továbbítani.  
 
 Mellékletek: 1./ Dr. Papp Lajos szívsebész ny. egyetemi tanár akadémiai doktor 
NYILATKOZATA, hogy étkezésnél is optimális az Na : K = 30 : 1 (nátrium : kálium) arány 
(Bp. 2010. 01. 06.), 2./ Egy fontos bibliai szöveg értelmének a megváltoztatása címû 
dokumentum (kód: Drabik UzsoracivilizacioBibliahamisitas), melyre Dr. Papp Lajos az 1./ 
melléklet szerinti nyilatkozatát írta.  
 
 Kérdezem, ki tud segíteni jelen irat terjesztésével, pl. a teljes saját levelezõlistáján 
továbbküldésével, s a gyûjtött információk közzétételében segítéssel?  

 
 Verõce, 2010. 02. 06. 
 
 Tisztelettel:  

 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ s.k. (szsz: 1-420415-0215) 

TUDOMÁNYOS RENDÕRSÉG PJT, 2621 Verõce, Lugosi u. 71., www.aquanet.fw.hu 
Email: tejfalussy.andras@gmail.com (T.: 36-20-218-1408)  
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