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Magyar Tudományos Akadémia
Lovász László elnök saját kezéhez
1051 Budapest V. Széchenyi István tér 9.
Tárgy: Nyilvános közérdekű bejelentésként: „paksi atomerőművi katasztrófa valószínűség
gyakorisági” kérdés (A tegnapi bejelentés kiegészítése)
Tisztelt Elnök Úr!
Ön átmenne az úttesten olyan helyen, ahol eddig minden 100. személy súlyos balesetet
szenvedett? Ön normálisnak lenne tekinthető, ha megtenné? Hasonló az alábbi kérdés is:
Ha a világon, a tervezett élettartamnál rövidebb ideig használt 400 atomreaktor közül
eddig 4-nél történt súlyos katasztrófa, vagyis ezeknél kb. 1% volt a tényleges katasztrófa
gyakoriság, akkor a most lejáró 30 éves üzemidő után további 20 évig használni akart 4
db szovjet gyártású jelenlegi magyarországi (paksi) atomreaktor esetében mekkora a
valószínűsíthető katasztrófa gyakoriság? Mennyivel biztonságosabbak a paksi reaktorok
ill. üzemeltetési körülményeik, mint azoknál a reaktoroknál, ahol a katasztrófák történtek??
Felmerül az a kérdés is, hogy valakiknek majd szükségük lesz egy figyelem elterelő, a
magyarok felelőtlenségének, ostobaságának tulajdonítható „hihető katasztrófa történetre”:
Egy izraeli tudós a „nyugati férfiak”, köztük a magyar férfiak nemzőképtelenségét is várja
2050-re. A nemzőképtelenség fokozódására vonatkozó nemzetközi statisztikák menete
alapján. A biológiai hatás mérések egyértelműen bebizonyították, hogy nem azok a
nemzőképtelenség tényleges okai, amiket az izraeli tudós valószínűsített (mint pl. „a
Földbolygó felmelegedése” stb.). A káliummal mérgezően műtrágyázás és a mérgező
káliummal „ételsózás” sejtmérgező hatása a tényleges oka. És a kálium mérgező hatását
csökkentő tiszta desztillált ivóvíz és tiszta nátrium-klorid konyhasó mérgezőnek hazudása.
Lásd www.tejfalussy.com, 1., 58., 101. email könyv, 8., 10., 61. Videó, GTS-Antirandom és
MEHNAM rovatok.
Önök 1950 óta tudják a túladagolt kálium nemiség torzító, életrövidítő, nemzőképesség
tönkretevő, fajirtó hatását. Tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik biológiai hatás
mérésekkel bebizonyították. Tudják, hogy a káliummal is műtrágyázott legelőn a kosok
negyedik nemzedéke nemzőképtelen lett! A nyugati országokat 1950 óta műtrágyázzák
mérgezően káliummal (a keleti országokat nem). Miután embereknél kb. 100 év kell a
nemzőképtelen negyedik nemzedék létrejöttéhez, teljesen reális, hogy az izraeli tudós a
tényleges ok, a kálium eltitkolásával, 2050-re várja a nyugati férfiak nemzőképtelenségét!
A káliummal műtrágyázás sosem volt jó a magyarországi talajokon. 26 év alatt sem tudták
igazolni a beígért termésjavító hatását. A nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom
software szerinti sokváltozós biológiai hatás mérések néhány hét alatt közvetlenül
megjelenítik a káliumműtrágyák növény mérgező, aszálykár fokozó és környezethez
alkalmazkodó képesség rontó hatásait. Ezeket a hatás mérési eredményeinket hamisan
jelentette a Kertészeti Egyetem az MTA-nak. Kitalálható miért. Mi másért, ha nem azért,
hogy aszálykor eladósítsák a magyar gazdákat, és elárvereztethessék a termőföldjeiket!
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Lényegében egy 1910-ben nyilvánosságra került Magyarország leigázási 100 éves tervet
valósítanak meg a káliummal mérgezéssel. Nemzeti stop só programként! Lásd melléklet!
Egy idő óta, Magyarországra akárhány izraeli és ukrajnai izraelita vízummentesen jöhet
be. Ezt azt jelenti, hogy a Magyarországon született gyerekeiknek akármit, ingatlanokat is
megszerezhetnek.
A vörösiszap katasztrófa miatti zűrzavart kihasználva, az Országgyűlés megengedte az
izraeli cégek Magyarországra liberalizáltan letelepülését is, anélkül, hogy ehhez
népszavazás feljogosította volna.
Valószínűsíteni lehet: amikor ezek kiderülnek és kitör a botrány, valódi és/vagy látszat
katasztrófa lesz az atomreaktoroknál. Hogy elterelje a figyelmet a magyarokat irtásról és a
népirtás következtében „elárvult” magyar területek migráns izraeliták általi megszállásáról!
Melléklet:
1910-ben közzétett migrációs 100 éves terv a magyarok helyére izraelitákat telepítésre:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak
mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a
körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét
országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt
elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a keresztények
birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi
eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a
szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a
pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész
világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a
legrövidebb idő alatt elérhessétek.” (A HÍDFÕ Baráti Köre, Fabó László, 22 Hancock
Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A., „Országhódítók” c. kiadványából: Russischen
Invaliden, 1910 dec. 30, 285. szám. Ebben jelent meg az Alliance Israelitée fenti felhívása,
amelyet a magyar lapok is közöltek, a Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása
szerinti szöveg. (Kód: izraelitamigracioprogram180323)
Magyarország, 2018. január 24.
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megbízásból is vizsgáló szakértő. (1-420415-0215, an: Bartha Edit), 1036 Budapest III.
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