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MEHNAM-INFO Kód: fajirto-kormanyokat-feljelentes-130617 

 

KÖZÉRDEKŰ FELJELENTÉS, Ptk. 484-487. § szerinti fajirtáselhárításként. 

 

A hazai kormányok a nem kóser étkezésűek (magyarok, cigányok, zsidók stb.) 
ivartalanítására és élete rövidítésére célzott fajirtást folytatnak a Mózes II.23./20-
33, Mózes V.7./2, 22 és Talmud Baba kamma 93 b. és Talmud Taanith 10 a. lap 
szerinti étkezési (ivóvíztisztasági és kenyérösszetételi) diszkriminálással. Miért? 
Például azért, hogy a nyugdíjkorhatár környékén kipusztítva minket, 
felhasználhassák a nyugdíjalapokba befizetett pénzüket a minisztériumok 
kezelésében elsikkasztott IMF stb. hiteleik törlesztésére, s hogy a kipusztított 
lakosság hagyatékához, ingatlanaihoz az Európai Unió által ránk kényszerítve 
liberalizálva betelepülő izraeli cégek és ezek tulajdonosai itt szült gyerekei ingyen 
vagy hagyatéki árverésen olcsón kapják meg.  

 

A hazai kormányok egyrészt azzal végzik a fajirtást, hogy hamis vízmű reklámok 
és hamis egészségügyi állásfoglalások útján bebeszélik a földekről a folyókba 
bemosódó műtrágyákkal, mezőgazdasági mérgekkel, s a szennycsatornák 
vegyszertartalmával és az emberi ürülék klórozásnak ellenálló fertőző vírusaival 
szennyezett, hiányosan ellenőrzött vezetékes ivóvizeket a tiszta desztillált víznél 
kevésbé ártalmasnak (településenként átlagosan kb. 8 naponként csak 1 db 
vízmintát vesznek, s a legtöbb szennyezőfélét nem ellenőrzik méréssel). Másrészt 
azzal fajirtanak, hogy a vérszérumban élettanilag optimális és ezért a Ringer 
fiziológiás infúziós oldatnál is alkalmazott, étkezésnél is optimális természetes 30/1 
nátrium/kálium arány helyett az egészségromboló 2/4,7 dózis arányt írják elő az 
étkezési nátrium/kálium pótlásnál. Ehhez a nemzeti élelmiszerhálózat (CBA) 
boltjai ellenőrizhetetlen konyhasó/kálisó dózisarányú vagy szabványsértő étkezési 
sókat is forgalmazhatnak (lásd 1. melléklet).  

 

www.tejfalussy.com

http://gmail.com/


Megtévedt természetgyógyászok és élelmiszeripari mérnökök (lásd 2. melléklet) is 
segíthetnek becsapni minket. Az Orbán kormány a „Nemzeti Sócsökkentési Stop 
Só program”, „Chips adó”, Hamburger adó” csalásaival, büntetőadókkal 
kényszeríti, veszi rá kenyérgyártókat, pékeket a csökkentett sótartalmú élelmiszerek 
készítésére, s megengedi, hogy a konyhasót kálisóval helyettesítsék a sós íz 
pótlására. Ehhez azzal vásárolja meg az orvosokat, akit tud, hogy a 
„büntetőadókból” ígér nekik béremelést.  

 

A vérszérum víz/NaCl/K aránya mellett, pl. az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók 
mérései is hitelt érdemlően bizonyítják, hogy csupán az étkezési konyhasó 
(nátrium) -pótlás csökkentésével és vagy a kálium bejuttatás növelésével magas 
vérnyomás is okozható, állatok és emberek is elpusztíthatók, lásd a 
www.tejfalussy.com honlapon.  

 

Mellékletek:  

1. „Miért sokkal magasabb a kevésbé tiszta étkezési sók ára” 

2. „toth-gabor-elelmiszeripari-mernok-130716” 
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