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Nyilvános nemzetközi feljelentésként, az Európai Unió és Magyarország fajirtói ellen: 
Az eu vezetői a sópótlás elrontásával csökkentik az ellenállóképességet a biológiai 
veszélyekre!

FAJIRTÁST SZERVEZETT AZ EURÓPAI UNIÓ 
BŰNSEGÉDKEZNEK A NÉBIH VEZETŐI

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a felnőttek számára ajánlott sóbevitel 
naponta maximum 5 gramm, ehhez képest az európai fogyasztás jóval magasabb. A 
lakosság sóbevitelének csökkentése érdekében az Európai Unió elindította a 
”Sócsökkentő Keretprogramot”, amihez a tagállamok nagy része csatlakozott. 

Magyarországon 2008-ban indult el a Sócsökkentő Keretprogram. Ennek kapcsán 
különböző élelmiszeripari termékek konyhasó tartalmára vonatkozóan folyamatos 
szigorításokat vezetnek be annak érdekében, hogy csökkentsék az élelmiszerek 
sótartalmát, ezeket az előírásokat a Magyar Élelmiszerkönyvek tartalmazzák. 
NÉBIH szupermenta.blog.hu-ról 

A nemzsidók életének a rövidítésében és a szaporodóképességük tönkretételében 
bűsegédkezés az 5 grammnál kevesebb konyhasó és 4,7 grammnál több kálium 
napi pótlására felbiztatás. Az ezért felelős személyeket ezúton is feljelentem.

Az élettanilag optimális víz : konyhasó : kálium dózisarány  a Ringer infúzió szerinti.
A bűnözésük célját lásd: Mózes V.7/2. A bűnözői módszerüket lásd: Mózes V.7/22, 
Mózes II.23/20-33., Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap. A bűnözésük 
konkrét hatás-mérési bizonyítékait lásd: www.tejfalussy.com / MEHNAM 470.

A bűnözésük eredménye: A közelmúltban  153 spermadonornak jelentkezett magyar
férfi  közül  már  csak 3-nak  a  spermiumát  minősítették  megtermékenyítésre
alkalmasnak. A kálisóval műtrágyázott legelőn tartott hímbirkák 4 nemzedéke már
képtelen volt utódot nemzeni. A magyarokat  1960  óta etetik kálisóval műtrágyázott
növényekkel, sőt,  1980 óta kálisóval „sózott” élelmiszerekkel is. Emiatt ilyen sok a
nemzőképtelen.

Verőce, 2015. 08. 10. 

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatás-mérés tudományi szakértő feltaláló, aki az
országgyűlési szakértői megbízása folytatásaként is, 1990 óta ok-nyomozást folytat.
H-2621 Verőce, Lugosi u. 71. Személyi szám: 1-420415-0215 ( A.n.: Bartha Edit), 
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalusssy.com/www.aquanet.fw.hu  , 
+36/20/2181408 

Az eu vezetői a sópótlás elrontásával csökkentik az ellenállóképességet a biológiai veszélyekre!
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FAJIRTÁST SZERVEZETT AZ EURÓPAI UNIÓ, BŰNSEGÉDKEZNEK A 
NÉBIH VEZETŐI. Nyilvános nemzetközi feljelentés.
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tárgy:
Ha Orbán Viktor halogatja a feljelentésben 100 %-ig bizonyított zsidó fajirtás ellen 
fellépését, akkor problémás az általa hangoztatott "magyar identitása", de a 
köztársasági elnöké is

küldő:gmail.com

Lásd Dr. Horkovics Kováts János előadását a hazai megsemisítő tábor építési gyanúval 
kapcsolatban:
 
https://www.youtube.com/watch?v=AEhH3S4kOQs

(Ha Orbán Viktor halogatja a feljelentésben 100 %-ig bizonyított zsidó fajirtás ellen 
fellépését, akkor problémás az általa hangoztatott "magyar identitása", de a köztársasági 
elnöké is. Ha megengedi, hogy a magyar sportolókat kálisóval gyengítsék, mérgezzék, 
akkor miért építenek hatalmas stadionokat. Koncentrációs tábornak az észbekapott 
magyar lakosság megsemmisítés előtti bebörtönzéséhez? . . . .) 
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