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Bakondi György belbiztonsági tanácsadó úrhoz címzett közérdekű bejelentésként feljelentés a
terroristák ellen, akik felbiztatják a magyarokat a vírusszennyezett és növényvédőszeres csapvíz
ivására és a mérgező kálium túladagolással rákkeltő és ivartalanító (=népirtó) hatású élelmiszerek
fogyasztására. (Az eddig bűnpártoló ügyészekhez, rendőrökhöz, bírákhoz nincs értelme benyújtani.)
.
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A

rendőrség és bíróság azután sem lépett fel az egészségrontó terrorizmus ellen, hogy a kormányzat 
beismerte. Óriás stadionokra van pénz, bizonyítottan egészségügyi terroristák megfékezésére nincs. 
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A KÍVÁNT HATÁS A VIVEGA-EVŐ ÉLETRÖVIDÜLÉSE ÉS NEMZŐKÉPTELENSÉGE?
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Miután
ezt

közzétettük a www.aquanet.fw.hu honlapon, „antiszemitizmussal vádolva” eltüntették a honlapot a
magyar  szerverről.  (Emiatt  jelenleg  a  külföldi  szerveres  www.tejfalussy.com honlapon  belül
működik).  Utána  elkezdték  az  interneten  izrael  állami  Star  kosher  tanúsítvánnyal,  BONSALT
„jósóként” reklámozni a magyarok felé a bizonyítottan patkányméreg hatású kálium-klorid kálisót:

http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanat.fw.hu/
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Ezt hazudhatják a magyaroknak, miközben „orvosi tantétel”, hogy már 1 vagy 2 gramm kálium 1
óra alatt vérbejuttatása is mindenkinél szívmérgező hatású, s közismerten káliummal végzik ki az
USA- ban a halálra ítélt embereket (ill. a nálunk „Fekete Angyalként” működő kórházi ápolók is).
Persze az Izraeli kosher boltból hozatott kóser só tökéletesen tiszta nátrium-klorid konyhasó! A Zsid
rkbetegek gyógyításához használt SALSOL, SALSOL nem kálisót, hanem tiszta NaCl konyhasót
tartalmaz, literenként 9 grammot, desztillált vízben feloldva. Vagyis a hithű zsidókat nem mérgezik.
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A

magyaroknak azt hazudják, hogy a csapvíz a legegészségesebb táplálék és hogy a tiszta desztillált
ivóvíz életveszélyes méreg. A zsidóknak elő van írva,  hogy csak ők ihatnak gyógyhatású tiszta
esővizet, vagyis desztillált vizet. Lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap: …. Izrael országa esővizet iszik,
az egész világ pedig a maradékot….”, valamint lásd Talmud, Baba kamma 93 b. lap: 83 betegség
elmúlik egy korsó (desztillálástól megtisztult) víztől és (tiszta NaCl konyhasóval) sózott kenyértől!
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Az állatokra (és emberekre is) veszélyes az ételük túl nagy káliumtartalma! Például a tavaszi füvek 
relatíve nagy káliumtartalmától a tehenek tetániásak, a lovak pedig fáradtak, anorexiásak lesznek.

A „Béres cseppeket” feltaláló Dr. Béres József kísérleteiben az egereknek emlőrákjuk keletkezett a 
kálium túladagolástól.
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A sejtközi folyadék megnövelt káliumtartalma az állatokra és emberekre is (sejt)mérgező hatású!
A növények mind túlélték az aszályt, ahol nem növeltük a talaj vízoldható káliumtartalmát kálium 
műtrágyával. Ahol növeltük, ugyanannyira aszályos körülmény mellett tönkrementek, pusztultak:
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STRESSZ-TOLERANCIA-ANTIRANDOM-MÉRÉS PAPRIKA JELZŐNÖVÉNNYEL (1983-92)

Káliummal soha sem műtrágyázott talajt tettünk a cserepekbe, hogy jobban lehessen látni a talajnak
a vízben önmagától oldódó kálium tartalma kálium műtrágyával növelésének hatását a növények
stressz- és egyéb stb. hatásokra való védekezési és alkalmazkodó képességére. 

A négy térnegyed cserepeibe négy paprika  fajta  lett  palántázva.  Vízszintes  irányban a  nitrogén
műtrágya dózis hullámzik. Úgy, hogy a függőleges sorokban 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4 a nitrogén műtrágya
dózis. A középső sorokban a legnagyobb, onnan jobbra és balra is, 4, 4, 3, 2, 1, 0, 0 -ra csökken. A
két szélső függőleges sorban 0 a nitrogén dózis (a szegélyhatás kompenzálására, s a négy térnegyed
különböző fajtái jól elkülönítésére, nem tűzdeltünk palántákat a két középső, függőleges sorba.).
Minden egyes vízszintes sorban valamelyik fajta, tűzdelési időpont, kálium dózis és foszfor dózis
kombinálódik.  A  szabadalmaim  szerinti  ANTIRANDOM  mérési  elrendezést  tervező  software
„tükörszimmetrikus”,  egymásra szuperponált  hullámzó hatásokat hozott  létre meg,  a változtatott
hatások biológiai következményei, az összefüggések zavarmentesített közvetlen láthatóvá tételéhez:
 
                                                                  Fajta-1.      Fajta-2.

                                Fajta-3                                                                       Fajta-4.
                      

A bármelyik fóliaházban vagy üvegházban megismételhető mérés világrengető hatású eredménye:.
Közvetlenül látható, hogy a káliummal korábban nem műtrágyázott talajnak a kálium műtrágyával
megnövelt vízoldható kálium tartalma következtében mind a négy paprikafajta látványosan pusztul, 
elveszítette az aszállyal szemben védekezési,és nitrogén és foszfor hasznosítási képességét, vagyis 
– szemben a korábban általánosan elfogadtatott hamis elmélettel – a káliummal műtrágyázás 
nem növeli, hanem akadályozza a nitrogén műtrágya (és foszfor műtrágya) hasznosulását, és –
különösen aszálykor – növény kipusztulást, a gazdaságokat eladósító, országos károkat okoz! 
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A kalibrálási csaláson alapuló népirtást elmesélő Népszabadság Magazin cikk (2002. november 15.)

Tehát 
a 

patkányméreg kálisót, BONSALT (jó só) hamis elnevezéssel, Izrael állami „Star kosher 
tanúsítvánnyal”, mérési- és statisztikai csalásokra alapozva árusítják, a tiszta konyhasó helyett!
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Az MTA elnökségén felvett jegyzőkönyv a kálium hatásait ellenőrző hazai állami mérésekről, 
amelyek szerint a vízben oldva éhgyomorra megivott 0,88 és 1,76 gramm kálium mindenkinél 
vese – és vérmérgező hatásáról és a fél gramm káliumot a vérbe 8 óra alatt bejuttató KÁLIUM-R 
tabletta kb. 10% gyakorisággal gyomor- és bélfal kisebesítő, az orvosok elől is eltitkolt hatásáról:
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Nobel díjat kaptak, akik patkány és ember kísérletekkel bebizonyították, hogy a káliumot túladagoló
konyhasó hiányos élelmiszerekkel hosszabb idő alatt az emberek nemi szerveit is degenerálni lehet.

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás
  (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK,
HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET
HAMISAN  IGAZOLÓ  „EPIDEMIOLÓGIAI  STATISZTIKÁKRA”  HIVATKOZIK,  TUDATOSAN
MEGSOKSZOROZZA A NEMI TORZULÁSOK, A NEMZŐKÉPTELENSÉG, DE A RÁK- ÉS A
TÖBBI ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉG GYAKORISÁGÁT IS. 

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  mellékvesekéreg-

hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás  emellett

további  61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből

idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók ).
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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  ÁLLATOKBAN  (PATKÁNYOKBAN)  ÉS  EMBEREKBEN  IS
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS  KÖVETKEZIK  BE,  MIKÖZBEN  A  SZERVEZET
ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A 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  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)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
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A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok

jönnek létre. (169) 

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást
(„pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális : 

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait,  pl.  szeméremajkak  összenövését,  klitorisz-

megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (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  szakáll-  növekedést,

hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

ÉS KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS EZEK (HAMIS) SZAKÉRTŐI TÖBB MINT 20 ÉV ÓTA, ISMÉTLŐDŐEN „NEM
BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK  A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK
ÉS  ÉLELMISZER  BOLTOK  TÖBBSÉGE,  DE  AZ  EZEKET  „ELLENŐRZŐ”  HAZAI  HATÓSÁGOK  SEM  HAJLANDÓK
ELÁRULNI  A  KÁLISÓVAL  KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI  „SÓK” ÉS  AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK
KONYHASÓ-  ÉS  KÁLIUMTARTALMÁT.  A  MÉRGEZÉS  OKOZÓI  AZ  INTERNETEN  ÉS  EGYÉB  PUBLIKÁCIÓKKAL
BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT.  SOKSZOR AZT IS
TAGADJÁK, HOGY KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! 



30./29      Kód: Ismeteltfeljelentesaterroristakellen180820



30./30      Kód: Ismeteltfeljelentesaterroristakellen180820

Az 
izraeli 

HAAREC lap „jósolta” a zsidóknak, hogy 2050 után nem lesz nemzőlépes magyar: Férfi 
nemzőképesség megszüntetése https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=c8ScgsaTD-s

Mindenkinek ajánlom a méréstani és bűnügyi bizonyítékok gondos tanulmányozását és a talmudista
rablógyilkosok által „Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chips adó” elnevezésekkel ellenünk
folytatott nyilvánvalóan ingatlanszerzés célú tervszerű mérgezés elleni határozott egyéni és együttes
védekezést! (Az Állampolgári Jogok Biztosához tett feljelentést is el fogja utasítani a ügyészség?!)

Védekezni csak a Ringer fiziológiás infúziós oldatnál alkalmazott desztillált víz, tiszta konyhasó és 
kálium dózisokat a vérbe jutató étkezéssel lehet. Megbízhatóan tiszta konyhasó a www.tisztaso.hu 
honlapon leírtak szerint szerezhető be. Háztartási ivóvíz desztilláló készülékek is beszerezhetők, ill. 
készíthető, lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/ .

Verőce, 2018. augusztus 20
.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök
hatásmérés tudományi szakértő
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
www.tejfalussy.com
+36 20 218 1408     

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/desztvizhonlap2/
http://www.tisztaso.hu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=c8ScgsaTD-s
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