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Tizenegy (11) titkos hazai csőd főok
HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK A 11 (TIZENEGY)
ALAPVETŐ FŐ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS:
1./ KONYHASÓVAL
TERMŐFÖLDEKET

(NaCl-dal)

MŰTRÁGYÁZÁSSAL

MÉRGEZIK

A

MAGYAR

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ OPTIMÁLIS
ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő + ivartalanító hatású!)
3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET
(a kálium túladagolás is életrövidítő + ivartalanító = népirtó hatású!)
4./
TUDATOSAN
RÁKÉNYSZERÍTENEK
A
KÁLIUMOT
A(NTI)FIZIOLÓGIÁSAN)
TÚLADAGOLÓ
ÉLETRÖVIDÍTŐ
ÉS
ÉTKEZÉSRE

MÉRGEZŐEN,
IVARTALANÍTÓ

5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDŐ ÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ
DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTŐZŐ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET ÉS
MÉRGEZŐ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET
6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI
MÉRÉSI ADATOK ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKHOZ ALAPUL
VETT (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT
7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos piacon
árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek
eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelő
üzemi munkahelyeket
8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó
nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett
kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását
9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a
kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért,
vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak,
elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a
vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak
10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 gyilkos
arányt alkalmaztató kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életű magyarok
megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok
nyugdíjra befizetett pénzét
11./ 1 - 10. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŰNÖZŐK BŰNE

7 pont
AMIT MINDIG AKARNI KELL
1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket.
2. Valamennyi magyar állampolgár emberi alapjogait
biztosító Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot.
3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra
alapozó oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt.
4. Környezetharmonikus (az ökoszisztéma egyensúlyát
biztosító) optimalizált termelést és fogyasztást.
5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak
megfelelő munkadíjat, nyugdíjat és teljes körű,
lehető legnagyobb egészségbiztonságot.
6. Teljes körű nyílt tájékoztatást a problémák minden
lényleges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
mindenben elősegítő jól érthető helyzetelemzésekkel.
7. Szeretettel teljes, valódi emberséget és barátságot.

Tejfalussy András

