KÉRDÉS LÁZÁR JÁNOS MINISZTERELNÖKI HIVATAL VEZETŐ MINISZTERHEZ
Tegnap ( ATV, 2016. 11. 03. 21: 14), Lázár János miniszter előadta, a mára már elöregedett 3as metróval kapcsolatban, hogy „Ha egyetlen ember is veszélyben van, akkor le kell állítani”.
1. Ezek után felmerül a kérdés: miért nem kell leállítani azt, ami miatt több millió magyar minden
nap veszélyben van? Miért nem állítják le a hazai „Nemzeti Stop Só programot”, a „Chipsadót” és
az ezeken alapuló „Menzareformot”, annak ellenére, hogy (lásd melléklet-1) 1950-ben Nobel-díjas
kutatók hatásmérései és a természet rendje szerint is életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatású az
élettanilag optimális vízpótlással arányos konyhasópótlást és a káliumpótlást elrontás?
Miért folytatják, hogy az egészséghez szükséges dózis ötöde alá csökkentik a konyhasópótlást és a
tényleges szükséglet tízszerese fölé növelik az élelmiszerek káliumtartalmát? (Lásd melléklet-2.)
2. Azt is megkérdezem, hogy miért nem állítják le, hogy a szennyvizeket részleges tisztítás után
az ivóvíztartalék folyóinkba – és azokkal a vízvezetékekbe és a tengerbe - vezettetik ahelyett, hogy
a talajban újrahasznosítanák? Miért nem állítják le, hogy azt híresztelik, hogy biztonságos ivóvíz a
szennycsatornákkal szennyezett, oldott mérgeket és fertőző vírusokat tartalmazó csapvíz, és azt is,
hogy azt állítják, hogy „a desztillált ivóvíz (pl. tiszta esővíz) „életveszélyes vízmérgezés” okozhat”?
Miért nem hagyják abba, hogy a szennycsatornákkal mérgezett, vírusfertőzött csapvizet (melléklet3) egészségre ártalmatlannak, az átpárlással (desztillálással) biztonságosan tisztítottat pedig
„életveszélyes vízmérgezés okozónak” tüntetik fel a magyarok előtt? (Lásd melléklet-4.)
Nem kell válaszolnod, tudom a választ: A megkülönböztetés azzal magyarázható, hogy a zsidók
konyhasóval és desztillált vízzel gyógyítják magukat, amit a nemzsidóknál tiltanak, mert ezt írja elő
számukra a Talmud. Lásd: Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. (A Talmud a vallásos
zsidók mindennapjait szabályozó, ma is érvényben tartott törvénykönyv, amit a zsidóknak előnyben
kell részesíteniük a nem zsidók törvényeivel szemben.) A megkülönböztetés azzal is magyarázható,
hogy a zsidóknak előírja az Ószövetségi Biblia is, lásd 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26., hogy
csak ők kaphassanak élethosszabbító, egészségjavító, gyógyhatású, meddőség akadályozó ivóvizet
és (sózott) kenyeret. Vagyis az izraelita területhódító terrorista stratégia egyik legfőbb eszköze a
magyarországi kormány által a magyar lakossággal szemben hagyott víz- és sózási diszkrimináció.
Ezeknek a fajirtás előíró zsidó törvényeknek az érvényben hagyása a holokauszt valódi oka.
Már rég hatályon kívül kellett volna helyezni őket, de ehhez sem az ész, sem a szándék nem adatott
meg az alkalmazóinak, alkalmazni engedőinek, akik a rablógyilkossággal pénzszerzést választották!
Egyébként ezúton ismételten kezdeményezem, hogy azonnal helyezzék hatályon kívül az
összes olyan vallással, üzleti haszonszerzéssel összefüggő előírást, amelyik fajirtásra ösztönöz
valamely népet vagy csoportot, s addig is tiltsák be az ilyen csoportok működését. Például a
MAZSIHISZ-ét, amelyik Talmud tanszéket tart fenn, s kóser tanúsítvánnyal árusíttat étkezési sóként
patkányméreg kálisót, lásd internet: BONSALT, a korábban tiszta „kóser konyhasót” keresőknek.
Jogos védelemként és jogos önvédelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.), a
terroristákat bűnpártoló hivatalnokok elleni közérdekű bejelentésként küldi, és közzé is teszi:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök
hatásmérés tudományi szakértő, e téren számos nemzetközi szabadalmat elnyert feltaláló, (korábban
megbízott országgyűlési és önkormányzati szakértő), Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,
www.tejfalussy.com, tudományos.rendőrség.pjt@gmail.com, +36 20 2181408.
Verőce, 2016. November 4.
Iratjel: lazarjanosegyetlenember161104j

Melléklet-1.
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS !

MÉRÉSEKBŐL KIDERÍTETTÜK:
MÁSOK A LEGFŐBB ELŐIDÉZŐ OKAI A MAGYAROK BETEGSÉGEI EGYRE
NÖVEKEDŐ GYAKORISÁGÁNAK, MINT AMIT HIVATALOSAN MONDANAK!
(Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei2email.rtf)
Melléklet-2.

KÁRELHÁRÍTÓ NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ
BEJELENTÉS az állampolgári jogok biztosához:
Ismét kezdeményezem, hogy szüntessék be az (5 Mózes 7/1-26. és 2 Mózes 23/20-33., Talmud Taanith
10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerint valószínűleg izraelita területrablási célú) alattomos fajirtást.

(Iratjel: nepirto-kalium-konyhaso-viz-strategia-ajb161102facebook-youtube-j)
Melléklet-3.
NÉPIRTÁSI CÉLÚ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI ÉS FŐGYÓGYSZERÉSZI CSALÁS??
Az országos főgyógyszerész, az ÁNTSZ elképesztő hazugságait mellékelve, országosan betiltja
kálisómentes, gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó gyógyszertári árusítását. A mérgező
kálisó (REDI-SÓ) gyógytápszer minősítéssel étkezési sóként árusítását viszont engedélyezték ..
(Ügykód: fogyogyszereszkorlevele110203j)
Melléklet-4.

NEM HAGYNAK MÉREGMENTES VIZET INNI!?
(Iratjel: csehak-tisztaivoviztolelriasztas-031113)
Melléklet-5.
FELJELENTÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉGHEZ, A KONYHASÓ HATÁS MÉRÉSI
EREDMÉNYEI MEGHAMISÍTÁSÁRA ÉS STATISZTIKAI CSALÁSOKRA ALAPOZOTT
ORSZÁGOS SÓZÁSCSÖKKENTÉSI „EMBERKÍSÉRLET” ELŐÍRÓI, ENGEDÉLYEZŐI,
FOLYTATÓI, ÉS A SÓZÁSCSÖKKENTÉS KÁROS HATÁSAI ELKÖDÖSÍTŐI ELLEN.
Iratjel: komiszsosokatfeljelentes-161103
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