
VALAMENNYI TESTÜLET ÉS PÁRT NÉPIRTÁST FOLYTAT, AMELYIK ELHALLGATJA:  A
hazai kormányok lehetővé tették, rögtön a figyelemelterelő „vörösiszap katasztrófa” után (!), hogy a
Henry Kissinger  szerint  (!)  2023  után  fenntarthatatlan  Izraelből  menekülni  akaró  zsidók  és  az
ukrán-orosz zsidók is, vízummentesen nálunk lehessenek. Ettől kezdve az ideszült gyerekeiknek
kibucokat létesíthetnek és elfoglalhatják Magyarországot, ahogy annak idején Izraelt is. Az Izraeli
Haarec lap szerint 2050 utánra a nyugati férfiak nemzőképessége nullára csökken, vagyis az emiatt
elárvult ingatlanokat is el  tudják majd foglalni. „Magyarország felvásárlásával” Netanjahu izraeli
elnök nyíltan is kérkedett! A nemzőképtelenség eltitkolt, de általunk kiderített valódi oka a nyugati
népek kálium műtrágyázással és „kálisóval sós íz pótlással” (lásd internet: kosher BONSALT kálisó
reklám) 4 generáción keresztül mérgeztetése. Pl. a káliummal műtrágyázott legelőn a birka kosok
negyedik nemzedéke is nemzőképtelen lett.  De egyéb bizonyíték is van. Egyrészt a nemzetközi
méréstudományi szabadalmaim szerinti Antirandom méréseink, amelyek közvetlenül megjelenítik a
káliummal  műtrágyázás  sejtmérgezéssel  aszálykár  felfokozó  gyilkos  hatását.  Másfelől  a  hazai
Orvosi Könyvkiadó, a Medicina 1976-ban publikálta (Technika a biológiában 8., A biológia aktuális
problémái,  „A  mellékvesekéreg  biológiája”),  hogy  1950-ben  Nobel  díjat  kapott  három
mellékvesekéreg  kutató,  akik  a  méréseikkel  bebizonyították  a  kálium  túladagoló  és  konyhasó
hiányos  étkezésre  kényszerítés  (patkányokra  és  emberekre)  fajirtó,   betegség  megsokszorozó
életrövidítő, nemzőképesség, nemi jelleg rontó hatását. Ennek ismeretében a hazai kormányok az
étkezési káliumbevitelt a korábbi tízszerese fölé, a konyhasóbevitelt az ötöde alá csökkentették, s
ezen nem hajlandók változtatni.  A „Nemzeti  Stop Só,  Menzareform, Chips  adó” rendelkezésük
tudatos fajirtás. Aljas reklámokkal, konyhasó helyett kálisóval sózásra biztatják fel a magyarokat,
lásd BONSALT reklám! Nem elhinni kell, hanem mérni. Meg lehet nézni a mérési és statisztikai
bizonyítékokat!  Például  azt,  hogy Kína és az iszlám országok nem, ill.  alig  használnak kálium
műtrágyát. Nyilván nem is „sóznak” a patkányméreg hatású kálisóval. Ezért nemzőképesek. Lásd:
www.tejfalussy.com, 8., 10. és 18. és 61. videó,  és 1., 58., 101, 102. és 103. Email-könyvek, és
GTS-Antirandom és  MEHNAM  rovatok.  A hazai  ügyészségek  és  bíróságok  és  a  köztársasági
elnökök is rágalmaznak a kiderítéséért, semmibe veszik a  bűnügyi bizonyítékokat, s a Magyar (?)
Orvosi Kamara vezetése, s a szakminiszterek is. Kínában kevésbé egészségrontó ételmérgezésért is
főbelőtték az elkövetőket! Nem csak minket irtanak kálisóval, hanem valamennyi nem keleti népet!
Szóljon a Tízszerező Önvédelmi Rendszer (TÖR) keretében mindenki legalább 10 magyarnak, hogy
a Ringer infúziós oldat víz, konyhasó és kálium dózisai étkezési alkalmazása az egyéni védekezési
lehetőség, s hogy házilagos átpárlással (desztillálással) lehet megbízhatóan megtisztítani az ivóvizet
a vírusoktól és mezőgazdasági növénytermesztéshez használt mérgektől. A zsidók mindig is tudták,
hogy a tiszta desztillált víztől és a konyhasóval jól sózott kenyértől lehet kigyógyulni a legtöbb
betegségből!  Lásd:  2  Mózes  23/20-33,  5  Mózes  7/2-26,  valamint  Talmud  Taanith  10  a.  lap  és
Talmud Baba kamma 93 b. lap. Valamennyi tudós, orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, zsidó
vagy egyéb lelkész, amelyik ezeket elhallgatja vagy szembehazudja, a fajirtó betelepülők szolgája!
Közérdekű  bejelentésként kapja: MTA elnök és ORFK. Bp. 2019.01.26. Tejfalussy András okl. vill.
mérnök, méréstudományi szakértő,  Ptk. megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő  (Kód: TÖR-190126)
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