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Interneten közzétett nyilvános közérdekű bejelentés a kormányok által folytatott fajirtás ellen
Egyértelmű biológiai bizonyítékok arra, hogy a Nemzeti Stop Só, Chipsadó és
Menzareform fedőnevű kormányprogram a magyar népet tudatosan irtás
Bizonyítás
Az emberi sejtek elektromos összeköttetését biztosító elektrolit: 99% víz + 0,9% konyhasó +
0,012% kálium. A Ringer infúziós oldat is ugyanilyen összetételű: a víz és a konyhasó optimális
aránya 110, a nátrium : kálium optimális arány pedig 30. Napi 3 liter Ringerben 27 gramm a
konyhasó, de csak 0,36 gramm a kálium. De mi történik, ha ezek az anyagok egészen más arányban
jutnak be a vérbe? 1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, Kendall, Reichstein és Hench, akik
jelentősen csökkentették a patkányok és emberek élelmeiben a konyhasót és többszörösre növelték
a káliumot. A változtatás betegítő, életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatásúnak bizonyult. Ez
tudva a hazai egyetemi és akadémiai bűnszervezet rábeszélte a magyar kormányokat, hogy a
magyaroknál csökkentsék a szükségesnek a harmada alá, 5 grammnál is kevesebbre az ételekkel,
italokkal pótolt konyhasót, és növeljék a szükséges napi kb. 0,4 grammnál sokkal nagyobbra,
legalább 4,7 grammra az ételekkel és italokkal naponta bejuttatott kálium mennyiséget. A hazai
kormányok ma ezt kényszerítik rá a nem kóser étkezésű magyar állampolgárokra. Ezért lett több a
beteg magyar, ezért élünk rövidebb ideig, ezért fogy a szaporodni képes magyar. Védekezni csak a
Ringer oldat szerinti vízpótlás arányos konyhasó és kálium pótlásos étkezéssel lehet, de ténylegesen
csak a zsidó törvénykönyv Talmudból is ezt ismerő zsidók hiszik el, mivel a kormány több mint
500.000.000 forint közpénzt biztosított a sózáscsökkentő, káliumtúladagoló Stop Só, Chipsadó és
Menzareform reklámjaira. A népirtás leállítását szorgalmazó közérdekű bejelentéseket megjelenítő
honlapjaimat és engem is folytonosan rágalmaznak, minden módon igyekezve akadályozni a
honlapok interneten elérését, ezért mindenkinek azt javaslom, hogy amíg lehet töltse le a
www.tejfalussy.com honlapot és az azon belül még működő korábbi honlapokat. Senki se
reménykedjen abban, hogy ezek a hazai kormányok, amelyek tudatosan mérgeztetnek minket, a
magyarság megmentésén fáradoznak.
Budapest, 2016. július 30.
Az interneten is közzéteszi, a Magyar Nemzet jogos védelmében (BTK), mint korábban megbízott
országgyűlési és önkormányzati szakértő, jelenleg megbízás nélküli kárelhárítást (PTK) végző,
miután Orbán Viktor miniszterelnök sem válaszolt az ügyben korábban hozzá címzett közérdekű
bejelentésekre, s miután az ügyészség és a bíróság nem hajlandó lefolytatni az az ügyben korábban
az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja
gmk végelszámolójaként (most PJT) 1993 óta többször kezdeményezett büntető- és polgári pereket:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök,
2621 Verőce, Lugosi u. 71., www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
+36 20 218 1408.
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