
TÁJÉKOZTATÁS A POTASH MAFFIA BŰNCSELEKMÉNYEIRŐL  Kód: potashmaffia.hu

Az alábbi ábrákon láthatóak az ANTIRANDOM hatásméréseinkkel kiderített "algoritmusai" 
az akadémiai és egyetemi kutatóintézeti kutatók által alkalmaztatott "kálium-műtrágyákkal"
és a konyhasó helyett ajánlott és árusíttatott kálisóval (izraeli kálisó és káliumnitrát, kosher
tanúsítványos BONSALT,  "Nemzeti Stop Só Program", "Menzareform"), az izraeltiák által  
népszerűsített "Potash-programnak" amivel szegényítik, életrövidítik és ivartalanítják is az 
izraeliták által Simon Peresz volt izraeli elnök által bevallottan végleg elbirtokolni tervezett 
Magyarország lakosságát. Ezúton ingyen is hozzájuthatnak a „letelepedési kötvényesek”.

Melléklet-1:
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A HELYZET TANULMÁNYOZÁSA

1950-ben adtak Nobel díjat annak a három biológus  kutatónak, akik a hatás-méréseikkel 
bebizonyították, hogy az állat (patkány) és ember táplálékai káliumtartalmát növelés (és a 
konyhasótartalmát csökkentés) fajirtó. Gyengítő, betegítő, életrövidítő és nemzőképesség 
rontó hatású (melléklet-7). Ezután Izrael felfuttatta a kálisó kitermelését és világszerte 
szervezik a „potash maffia” szolgáló kutatók az élelmiszernövények káliumtartalmának 
káliumtartalmú műtrágyákkal növelését. Csak Kínát és az iszlám országokat nem sikerült 
megnyerniük a programnak. Ezekben az országokban elhanyagolhatók a nitrogén és a 
foszfor műtrágya dózisokhoz képest a káliumműtrágya dózisok, legalábbis sokáig így volt, 
a Nemzetközi Műtrágya Szövetség (itthon titkolt) statisztikái szerint. Egy korábbi eldugott 
kiadványt sikerült megszereznem, onnan tudom.

A káliumos műtrágyákkal kb. a természetes kétszeresére lehet feltornászni a növények, pl.
a búza szemtermésének a káliumtartalmát:  

Melléklet-3: 
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A káliumműtrágyával a műtrágyázás nélkülinek kb. a másfélszeresre tornászták fel 
szemtermés, és kb. duplájára a szalma és egyéb vegetatív részek káliumtartalmát. 

A káliumműtrágya megnöveli a talaj vízben oldott káliumtartalmát és ezzel sejtjei szintjén 
mérgezi a növényeket, és képtelenek alkalmazkodni a terhelő környezeti hatásokhoz,
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például az aszályhoz. A fenti kevés parcellás, hiányos kombinációs kísérletekkel nem lehet
bizonyítani, de a nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM stresszmonitorral igen.
Ahol kálisó is volt a cserepekben, ott (a fóliaházban mesterségesen okozott) aszálykor a 
nitrogén és a foszfor műtrágyák dózisaihoz is képtelenek lettek alkalmazkodni a (paprika) 
palánták, sínylődtek, ill. kipusztultak. A megismételt kísérletünkben az izraeli káliumnitrát is
ilyen hatású volt, lásd az Agroanalízis Tudományos Társaság (ATT) alábbi hatásméréseit: 

Melléklet-4./1:

Melléklet 4./2:
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Volt más mérés is korábban, amivel ki tudták mutatni a növénypusztító hatását a talaj 
vízben oldott káliumtartalma növelésének. Ennél klorózisos gyümölcsfák gyökérzónájában
és leveleiben megmérték a vízoldható káliumtartalmat, majd összehasonlították a nem 
klorozisos fák gyökérzónájában és leveleiben mért káliumtartalommal. Ebből a mérésből is
kiderült a talaj vízoldott káliumtartalmát növelés pusztító hatása:

Melléklet 5:
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Szlovák Akadémiai kutatóintézet is kiszivárogtatta a káliumműtrágyázás növényt, állatot és
embert veszélyeztető, sejtszinten egészségkárosító hatását:

Melléklet 6:

A túladagolt kálium miatt az állat és ember és a növényt is elveszíti az önvédelemre való 
(stressztűrő) képességét. 

Melléklet-7:

1950-ben adtak Nobel díjat annak a három biológus kutatónak, akik a hatás-méréseikkel 
bebizonyították, hogy az állat (patkány) és ember táplálékai káliumtartalmát növelés (és a 
konyhasótartalmát csökkentés) fajirtó gyengítő, betegítő, életrövidítő és nemzőképesség 
rontó hatású: 
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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
MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

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 ).

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)
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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)

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)
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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)

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA: 

AZ  ÜGGYEL  FOGLALKOZÓ  ÜGYÉSZEK  ÉS  (HAMIS)  SZAKÉRTŐIK  KÖZEL  20  ÉVE  FOLYAMATOSAN  „NEM
BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A  SÓKITERMELŐ
CÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, S AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK
ELÁRULNI  A  KÁLISÓVAL KEVERT  SZABVÁNYSÉRTŐ  ÉTKEZÉSI  „SÓK” ÉS  AZOKKAL  KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK
KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. EKÖZBEN AZ INTERNETEN IS ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL IS BÜNTETLENÜL
RÁGALMAZZÁK AZ FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY
KÁLIUM- TARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS FORGALOMBAN VANNAK! ILYENEK PL. A  BONSALT ÉS A (BIOKÓSER!)
BONOSAL,  MINDKETTŐ  SZINTE  TELJESEN  KÁLISÓ.  „KONYHASÓPÓTLÓ  GYÓGYTÁPSZERKÉNT”  A
GYÓGYSZERTÁRAK  KORÁBBAN  KB  99%-OS  KÁLISÓTARTALOMMAL  REDI-SÓ-t  ÁRUSÍTOTTAK.  A  LEGÚJABB
NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY A VIVEGA, EZ 40% KÁLISÓT TARTALMAZ. AZ BENNE A TALÁLMÁNY, HOGY A MÉRGEZŐ
KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT FŰSZEREKKEL FEDIK EL. DE 20-50% KÁLISÓ VAN SZÁMOS EGYÉB HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ
ÉTKEZÉSI  SÓBAN  IS.  TÖBB OLYAN  „SÓT” IS  TALÁLTUNK, AMELYNÉL  RÁTÖLTÖTTÉK A MÉRGEZŐ KÁLISÓT  A
KONYHASÓRA, ÉS A KÉTFÉLE „SÓT” ÖSSZE SEM KEVERTÉK!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot,
a nátriumhiány okozást  és  káliummérgezést  okozást  elhallgatják,  vagy  ellenkező hatásúnak tüntetik fel.
Miniszteri,  államtitkári  szintről  „elavultnak”  hazudják  az  élettani  optimum  szerinti  (fiziológiás  mértékű)
sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás
helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer- oldat ezekével azonos,
optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS
IS  MUTATJA,  HOGY  EGÉSZSÉGES  FELNŐTTNEK  IS  RONTJA  A  SZÍVMŰKÖDÉSÉT  NAPI  3-4  GRAMMNÁL  TÖBB
KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM
KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET! 

Jelenleg  AKÁRMILYEN  GYORS  bejuttatással,   „napi”  4,7  grammnál  több
étkezési káliumpótlás van előírva!

Amikor a kálium műtrágyázással 1960 után növelni kezdték az élelmiszerek
káliumtartalmát, ugrásszerűen beindult a magyar népfogyás. 

Melléklet 7:
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!
Amikor  a

káliumműtrágya  káros  hatása  a  fenti  mérésekből  kiderült,  a  Potash

maffia  elkezdte  kálisóra  lecserélni  az  étkezési  konyhasót.  A  kálium

túladagolás  bemért  mérgező  hatásait  ahol  csak  lehet  titkolják,  ill.

szembehazudják, és vagy úgy publikálják, hogy a nép ne értse meg, ne

vehesse  komolyan.  Lásd  a  Népszabadság  igazat  író  cikke  alábbi

figyelemelterelő címeit és zavarkeltő ellentmondásos megfogalmazásait:
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Melléklet-8:
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A magyar népet védeni próbáló kutatókat bolondnak tüntetik, becsmérlik a munkánkat!

Melléklet-8:
Iratjel: nepirto-kalium-konyhaso-viz-strategia-161101

KÁRELHÁRÍTÓ NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A MINISZTERELNÖKSÉGHEZ

    Újra kezdeményezem, hogy szüntessék be az (5 Mózes 7/1-26. és 2 Mózes 23/20-33., Talmud Taanith
10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerint valószínűleg izraelita területrablási célú) alattomos fajirtást.

   Bármelyik nép túlélése elképzelhetetlen, amelyiknél túladagolják a káliumot és vagy túl kevés konyhasót
pótolnak, miközben mérgekkel, vírusokkal szennyezett vizet itatnak a gyógyító tiszta (desztillált) víz helyett.

   Védekezni a testnevek szerinti arányban végzett víz, konyhasó és kálium pótlással lehetséges, máshogy
nem. Ugyanez az arány a több száz év óta gyógyításra alkalmazott infúziós oldatban is. Napi 3 liter Ringer
oldattal 3 liter desztillált vízzel  27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe. A szív
igényeinek ez felel meg legjobban, tiszta desztillált vízben oldva, a következő konyhasó és kálium dózisok:

Jelenleg a szennyvíz oldatok  nagyrészét az ivóvízbázisokba vezetik és napi legfeljebb 5 gramm konyhasó és
legalább 4,7 gramm kálium fogyasztására kényszerítik a magyarokat. A magyar gyermekeket is.  A népirtó
stratégiát  „Nemzeti  Stop  Só  Program,  Chips-adó  és  MENZAREFORM” fedőelnevezésekkel
alkalmazzák. Több magyart öl meg havonta, mint amennyit az „iszlám terroristák” eddig összesen. 

A kálium túladagolást  kálisóval  műtrágyázott  élelmiszer növényekkel valósítják  meg,  és  a  konyhasó
helyett  kálisóval  „sózott”  ételekkel,  italokkal.  A túl  hiányos  konyhasó  pótlást  a  naponta  ténylegesen
szükséges  konyhasó  mennyiség  betegítő  méregnek  bebeszélésével  valósítják  meg.  Az  ivóvíz
szennyezettségét a mezőgazdaságban, iparban és háztartásban használt mérgeket és az emberi ürülék fertőző
vírusait közvetlenül vagy hiányos szűrés után az ivóvíztartalékul szolgáló folyókba bejuttatással és az innen
hiányos tisztítással készített csapvíz átpárlással (desztillálással) való tisztítását az ivóvizet  „vízmérgezést
okozóvá tevőnek” bebeszélésével valósítják meg. Egy felnőttet is megmérgez, amit EKG torzulás is mutat,
ha 1 vagy 2 grammnál több kálisót iszik meg éhgyomorra, vagy ha 1 napon belül 4 grammnál több káliumot
eszik  vagy iszik.  A hazai  rendőrök,  ügyészek,  bírák  semmibeveszik  a  hatásmérési  bizonyítékokat  és  a
vonatkozó egyetemi tankönyvi tantételeket, csakis a saját hamis szakértőikre hallgatnak.

Azt is tapasztalom, hogy hitelrontásokkal és egyéb aljaskodásokkal akadályozzák, hogy a magyar lakosság
hatékonyan védekezhessen az országos népirtás ellen. Például az ügyészségi vezetők többször leállították a
rendőrségi  nyomozást.  Ezután  a  miniszterek  és  ügyészek  megszervezték,  hogy  kommandós  rendőrök
agyrázkódásosra rugdossanak verjenek, majd elhurcoljanak egy bíróságra, ahol viszont belebuktattam a csaló
bírót a „gondnokság alá helyezési” kísérleteikbe. Ezeket köztársasági elnöki hamis nyilatkozat (X-398/1998.)
is fedezi. Állandó a hitelrontás. Például jelenleg egy Kükedi Zsolt nevű személy (a fényképét és az azonosító
adatait  lásd a  HELYI HŐS honlapján) igyekszik hitelteleníteni a kálumtúladagolás és konyhasóhiány és
ivóvízszennyezés fajirtó hatásai hatásmérési stb. bizonyítékait, lásd: www.tejfalussy.com, MEHNAM 640.

Amelyik főhivatalnok fellép a népmérgezők ellen, azt a Potash maffia kirúg(at)ja, ahogy a 

Környezetvédelmi Minisztérium főosztályvezetőjét, Dr. Biczók Gyula urat is az alábbi miatt:
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Melléklet-9:

És konkrétan mit tehetünk?

Nem hinni kell a hatások következményeiben, hanem azokat  a nemzetközi szabadalmaim

szerinti sokváltozós ANTIRANDOM hatásmérésekkel konkrétan monitorozni, be kell mérni.

Világszerte beépíthető a műholdvezérléses mezőgazdasági technológiákba az nemzetközi

szabadalmaim alapját képező ANTIRANDOM software szerinti automatikus hatásmonitor:
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Melléklet-10: 
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A fekete parcellákon nagy a termés. Jól látszik, hogy a felső és az alsó (kálium műtrágya 

mentes) vízszintes  parcella sorokban a legtoleránsabb a (kukorica) a foszfor és nitrogén 

műtrágya dózisaira és a vetési sűrűségre is.

All Rights Reserved!

Verőce, 2017. 07 22.

Jogos nemzetvédelem (Btk.) és az állami szervek, minisztériumok, ügyészség és bíróság 

helyett végzett megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében mindenkinek tájékoztatásul 

küldi:

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló,

volt minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és akadémiai tudományos méréstani 

szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. , E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,

website: www.tejfalussy.com, Telefon: +36 20 218 1408 
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:
"laszlo.kover" <laszlo.kover@parlament.hu>;
Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>

másolatot
kap:

Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>;
Ildikó Rudnyánszkiné Barta <barta.ildiko@pest.gov.hu>;
lu <lu@mku.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos
másolat:

. . . 

dátum:2017. július 23. 10:08

tárgy:
Országgyűlés, Pest Megyei Kormányhivatal, rendőrség, ügyészség, bíróság 
helyett is végzett megbízás nélküli kárelhárítás:

küldő:gmail.com
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