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KONCEPCIÓS PERBE  BEAVATKOZÁS,  A  MAGYAR TERMŐFÖLD-  ÉS  LAKOSSÁG
MÉRGEZTETŐ  HIVATALOK  ÁLTAL  MEGTÁMADOTT  HARMATHY  ILDIKÓ
BIOLÓGUS MELLETT (kiegészítő dokumentáció a „perbe-beavatkozas-harmathy-ildiko-mellett-
130808 kódú”, a Legfelsőbb Bíróság Kúriához (tegnap) postázott beavatkozói, előző beadványhoz.
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NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT A     KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI 
BŰNSZERVEZETI BŰNÖZÉS     FŐBB MÓDSZEREIT FELSZÁMOLÁSHOZ, s egyúttal feljelentés is a 
bűnszervezeti tevékenységet folytatókkal szemben, a rendőrséghez és a bírósághoz is,
közmunkaként, a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással:
 
A rablógyilkosok tervszerűen olyan arányban publikálják és alkalmazzák a tudományos igazságokat 
és hazugságokat, amennyi nyugdíjbefizetést és hagyatéki ingatlant el akarnak maguknak rabolni, lásd 
Mózes II. 23. 20-33, V.7.2,22., Talmud, Taanith 10 a. lap, és Baba kamma 93 b. lap. Például ennek megfelelő
arányban keverik a kivégzőméreg kálisót a nem kóser étkezési sókba és az aszálynövelő konyhasót a nem 
kóser célra termesztésnél használt műtrágyákhoz, s a szennycsatornák fertőző vírusait és az arzént, 
növényvédőszereket és egyéb mérgeket a nem talmudisták ivóvízéhez, ill. ennek megfelelő arányban 
akadályozzák vagy nem akadályozzák a rákbetegek gyógyulását stb. A mellékletek 
bizonyítékainak kiegészítését lásd  a www.aquanet.fw.hu honlapon.
 
Verőce, 2010. 07. 24.
 
Tejfalussy András (Béla) dipl. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló
 
Függelék:                                                                                               Kód: TomeggyilkosVilagforabbi100628

Legfőbb Ügyésznek is, mint a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás

A RÁDIÓKAT FELÜGYELŐKTŐL IS KÉREM, hogy a Kossuth Rádióban sürgősen olvassák fel az alábbi
életmentő helyreigazításomat, véget vetve a megtévesztő egészségügyi tájékoztatásaiknak!

Ma a Kossuth Rádióban Gimesi Júlia riportalanyai (15 óra körüli műsor volt), miközben igyekeztek rábeszélni
a magyarokat  a kemoterápiára,  az orvos Gerzson terápiájával  kapcsolatban kizárólag azt  hangsúlyozta,
hogy esetleg súlyos káliumhiányt okoz, de meg sem említette meg, hogy a végzetes káliumhiányt az azt
megelőző vesemérgező káliumtúladagolással és a konyhasóhiány útján okozták.
Emellett  a  Kossuth  Rádió  kampányt  folytat  a  konyhasó  pótlást  abnormálisra  csökkentésre  közérdekű
hirdetés ürügyén is.

Három mellékvesekéreg  kutató  Nobel-díjas  (1950)  kimutatta,  hogy  a  zsidó  Max  Gerzson  által  kieszelt
léböjtkúra miatt  is,  amelynél a desztillált  vizet  helytelenül isszák és káliummérgezést  és konyhasóhiányt
idéznek elő – ha az első kálium mérgezések nem okoznak (hyperkalaemia miatti) szívmegállást - elkezdődik
a vesepusztulás, amitől káliumot vesztő, nátriumot visszatartó beteg vese alakul ki. Utána a laboratóriumi
vizsgálat káliumhiányt mutat ki a vérben, amit a káliumtúladagolás idézett elő. Az ezt dokumentáló 1976-os
magas  színvonalú  orvosi  könyv  (Technika  a  biológiában  8.)  vonatkozó  szakleírásainak  a  másolata
awww.aquanet.fw.hu honlapunkon is megtekinthető!
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A  rákbetegségek  bevált  egyik  természetes  gyógymódja  az  O.Z.A.  Hanish  által  leírt  étkezési  orvosi
desztilláltvíz kúra. Ez akkor a leghatékonyabb, ha reggel ébredéskor, rögtön, az ágyban megisznak meg kb.
fél  liter  desztillált  vizet.  Azért,  hogy  ez az erős oldó hatású  folyadék túlnyomással  –  mivel  sincs  idő a
gyomorsav képződésre - tisztán jusson be a vérbe. Ugyanis ilyenkor a gyengébb sejtfalú rákos, gyulladt
sejtekből kioldja a káliumot, mivel az, a sejt körüli folyadékhoz viszonyítva, a sejten belül 50-szer nagyobb
koncentrációjú. (A beteg sejt elgyengült sejtmembránja a desztillált víz erős oldó hatásával szemben nem
tudja  a  káliumot  benntartani.).  Nem  nehéz  kitalálni,  hogy  mi  lehet  az  étkezési  desztilláltvíz  kúránál  is
hatásosabb. Nyilvánvalóan az infúziós desztilláltvíz kúra, amikor is a desztillált vizet túlnyomással, vagyis
gyorsan, közvetlenül bejuttatják a vérbe, az étkezésnél leírt optimális ütemezéssel. Közben pedig, az újabb
desztilláltvíz löket előtt, kb. fél órával a fiziológiás mennyiségű NaCl-ot is bejuttatják. Biztos, hogy ez az
eltitkolt módszer. Nem csak azért biztos, mert az 1500 éve leírt zsidó törvénykönyv, a Talmud is írja, hogy 83
betegség elleni hatékony gyógymód egy (nagyobb) korsónyi tiszta desztillált víz, + a NaCl-dal sózott kenyér,
lásd Taanith  10 a.  lap + Baba kamma 93 b.  lap.  Azért  is  biztos,  mert  a helyesen alkalmazott  étkezési
desztilláltvíz kúrától is meggyógyult számos olyan beteg, akiknél a kemoterápia képtelen volt leállítani a rák-
áttételeződést.
Az interneten, Német Medicina és Új Orvoslás címekkel, egy főrabbi közreműködésével, hosszabb idő óta
hirdetik, hogy a világfőrabbi, aki orvos is, megtiltotta a kemoterápia zsidókat gyógyításra is alkalmazását.
Egy titkos gyógymódot alkalmaztat,  amivel a rákbeteg zsidók 98%-át meggyógyítják. Azt is írják, hogy a
világfőrabbi nem engedi ugyanígy meggyógyítani a nem zsidókat, s ezzel eddig már kb. 2000 millió rákbeteg
nemzsidó halálát okozták. Tehát tudatosan félrevezetik a nemzsidókat.

Mellékelt  bizonyítékok:  1./  Nobel-díjas mellékvesekéreg kutatók (és sok más tudományos kutató) mérési
eredményei  a  káliumot  túladagoló  és/vagy  a  nátriumot  (a  konyhasót)  hiányosan  pótló  étrendre  átállás
betegségeket előidéző életrövidítő és ivartalanító hatásairól. 2./ Dr. Papp Lajos szívsebész egyetemi tanár,
akadémiai doktor szakvéleménye (Nyilatkozat, 2010. 01. 06.) a normális (fiziológiai optimum szerinti) víz,
nátrium, kálium és klór pótlás élettani alapszabályáról.

Verőce, 2010. 06. 28. 
Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő feltaláló

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Bp.Lajos u.115.
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3. GyurcsanyTortaCsalas080830.doc 

4. SurjanNepirtasi100407.doc 

5. Harmathy-090909.doc

6. Obama-Na-K-apartheid-100627.doc 

7. Egészség-Klub-PJTk).doc
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Email könyv 36. 
Bizonyítékok a szabványsértő étkezési sókkal népirtásra

(kód: surjan-nepirtasi-100407)
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