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Jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel (Ptk.) keretében tett bejelentés:

KÁLISÓVAL IVARTALANÍTÁSSAL OKOZZÁK A MAGYAR NÉP GYORSULÓ FOGYATKOZÁSÁT

  A nemzetközi szabadalmaim szerinti, 1979-93 között több tízezer variációval alkalmazott, hatékony 
mezőgazdasági  hatásmérések  egyértelműen  bebizonyították,  hogy  a  káliumtartalmú  műtrágyák  nem 
csak feleslegesek, de egészségkárosítóak is, betegítik a növényeket, felfokozva az aszálykárt. 1988-
ban  szlovák  akadémiai  kutatók  azt  publikálták,  hogy  a  kálium  műtrágyákkal  növelt  káliumtartalmú 
növények  rák- stb. betegségeket okoznak, a gazdasági állatok és az emberek szaporodó képességét is 
veszélyeztetve.  A  Népszabadság  2002-ben  megírta,  hogy  csalással  számították  át  a  patkányoknál 
magas vérnyomást előidéző konyhasódózist emberre, mert embernél csak napi fél kg-nál több konyhasó 
okozna magas vérnyomást. Megírta, hogy miután csökkentették a konyhasódózist az emberek 1/6-ának 
csökkent a vérnyomása (az sem biztos, hogy attól), az 5/6-ának viszont nőtt vagy nem változott. Azt is 
megírta, hogy a konyhasóba kevert kálisó életveszélyes elektrolit zavart okoz az ember szervezetében. 
  Előkerült egy 1976-os orvosi kiadvány, ami szerint 1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, akik 
patkányokon és embereken végzett konkrét hatás mérésekkel százszázalékosan bebizonyították, hogy 
magas vérnyomást, rákot és számos egyéb betegségeket okoz, életrövidítő és ivartalanító is, vagyis 
fajirtó hatású a káliumtúladagoló és konyhasó hiányos étkezés. Tudják, hogy az élettanilag optimális víz 
:  konyhasó:  kálium dózis  arány ezen elektrolit  anyagok testnedvekben lévő természetes arányainak 
felel meg étkezésnél is, s a gyógyításra több száz éve sikeresen használt infúziós Ringer-oldat szerinti,  
vagyis minden 1 liter (desztillált) víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,12 gramm káliumot optimális pótolni. 
  Miért erőltetik a káliumműtrágyák használatát és a konyhasó helyett kálisóval sózást? Azért, mert 
mint  sunyi  vegyi  fegyver  tömegesen  irtja  a  magyarokat.  Amióta  kiárusítják  hazánk  területeit, 
ingatlanait  a  „liberalizáltan”  betelepülni  engedett  izraeli  cégeknek  és  az  ide  menekülő  ukrajnai 
zsidóknak,  azóta irtják  a  bennszülött  magyarokat az  optimális  víz  :  konyhasó  :  kálium dózis  arány 
tudatos rontásával (és a növényvédőszerekkel és szennycsatornákkal szennyezett, vírusos ivóvízzel). 
Az optimálisnak  az ötödére csökkentették az étkezési konyhasópótlást és a tízszeresére növelték a 
bejuttatott  kálium  mennyiségét.  A  „Só  Stop,  Nemzeti  Sócsökkentési  Program,  Menzareform”-mal 
akármennyi napi vízpótláshoz legalább 4,7 gramm káliumnak és legfeljebb 5 gramm konyhasónak a napi 
bejuttatását kényszeríti rá a gyerekeinkre. Népirtással csinálnak helyet a zsidó betelepüléshez, s ha 
beígér 3 gyereket, a bejött izraeli kap 10 millió Ft lakásvásárlási támogatást + 10 millió Ft olcsó hitelt?
  A fentiek teljes mértékben bizonyítottak. Orbánék magyar irtási szándékát bizonyítja, ha folytatják 
a  MENZAREFORM-ot,  ha  nem  büntetik  meg  miatta  Balog  Zoltán  minisztert  és  Novák  Katalin 
államtitkárt és a csaló akadémiai, egyetemi stb. hamis szakértőket. A felsorolt konkrét bizonyítékokat 
lásd a www.tejfalussy.com honlap Tanítás, Videó, Email-könyv, MEHNAM és „régi honlapok” rovataiban.

Budapest, 2016. február 22.
 
(nemes  Sydo)  Tejfalussy  András  Béla  Ferenc  (1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit),  okl.  vill.  mérnök, 
hatásmérés tudományi szakértő feltaláló, 2621 Verőce, Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, 
 magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408

Kapja: Orbán Viktor miniszterelnök, közzétéve: www.tejfalussy.com, és YouTube-on és Facebook-on is.
Copy: ORFK, Legfelsőbb bíróság elnöke, Országgyűlés elnöke, Balog Zoltán Novák Katalin EEMI vezetők
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   Az Európai Unió és a hazai kormány gondoskodtak róla, hogy minden, ami még a magyaroké, az izraelitáké lehessen?
  Az Európai Unió és Izrael megállapodására hivatkozva, az Orbán kormány 2010-ben liberalizálta az izraeli cégek és 
ezzel azok alkalmazottai Magyarországra betelepülését. Ettől kezdve ezek ideszült gyermekei tulajdonába adható bármi. 
A termőföldek és egyéb ingatlanok is, „legalizálták”. Lehetővé tették Magyarország területei izraelita migránsok ideszült 
gyermekei  tulajdonába jutását.  Az izraeli  és ukrajnai  zsidók  idemigrálása  közben az őshonos magyarokat  kálisóval 
ivartalanítják. Ezzel  is biztosítják az olcsó vagy ingyenes ingatlanokat a zsidó migránsok részére. Ráadásul  a zsidó 
migránsok  a  legalább  három gyerekeket  ide  szülni  ígérésük  esetén  10  millió  Ft  ingyenes  és  további  10  millió  Ft 
kedvezményes hitelt kapjanak a magyar nyugdíjpénztárba befizetők és adófizetők kárára? Ha csak ők kapnak munkát, 
csak nekik lesz pénzük a kedvezményes hitelt visszafizetni? Az idemigráló zsidó cégeknek is előírja a CIONKÁTÉ, hogy 
csak zsidókat foglalkoztassanak? Ha igen, a nemzsidók éppúgy nem fogják tudni visszafizetni a kedvezményes hitelt, 
mint ahogy a magas kamatú devizahitelt sem tudták visszafizetni. Tehát az általuk felvett 10 millió Ft-os támogatásból és 
10 millió Ft-os kedvezményes hitelből vásárolt ingatlanok is majd mind a fizető izraelitáké lehetnek, olcsó árverési áron?!
  Ez a közérdekű bejelentés Dr. Morvai Krisztina Európai Uniós képviselő asszony Facebook oldalán is közzé lett téve. 
Mindenki figyelheti, fellép-e a kálisóval mérgezett, konyhasóhiányos étkezésre kényszerítéssel és szennyezett ivóvízzel 
folytatott, százszázalékosan bizonyított magyarirtás, s a magyarok helyére pályázó izraeliek idemigrálásának az európai 
uniós és magyarországi megengedése, megengedői, a ”Só Stop, Nemzeti Sócsökkentési Program, MENZAPROGRAM-
os fajirtással folytatott népcserét „törvényesítő” jogász, közgazdász, politikus stb. hazaáruló tömeggyilkos bűnözők ellen! 


