MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT CSALÁS”, AMIVEL
2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ
MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA
Egy „izraeli tudós” nemrég nyilvánosan is elhíresztelte (Haarec): 2050 után már csak a keleti
országokban lesz nemzőképes férfi, a „nyugati országokban” nem. Tehát hazánkban sem. Ténybizonyítékként a nemzetközi spermaromlási statisztikák „lejtmenetére” hivatkozott. Azt is előadta,
hogy „még nem tudja a nyugati férfiak nemzőképesség vesztése okát”. Pedig tudhatja. Konkrét
biológiai hatás-mérések bizonyítják! Állatkísérletekben a kálisóval is műtrágyázott legelőn tartott
birkák negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett. A „nem keleti országok” termőföldjeit kb.
1950 óta mérgezően műtrágyázzák a káliummal. Újabban az ételeket konyhasó helyett kálisóval sózzák,
lásd az Orbán-kormány „Menzareformját”, amihez az interneten magyar nyelven „Izrael állami Star
kosher tanúsítványos BONSALT”-ot, patkányméreg kálisót ajánlanak egészségvédő étkezési sóként.
(Az izraeli kosher boltból hozatott kosher sóban nem volt kálium!) 1950-ben Nobel díjat kaptak a
mérgező káliumtúladagolás életrövidítő és nemzőképtelenséget is előidéző hatásait konkrét biológiai
hatásméréseikkel a patkányoknál és embereknél is egyértelműen bebizonyító kutatók. Azóta a nem
„keleti országok”, Magyarország, Oroszország, Lengyelország népei is, folyamatos kálium mérgezéstől
szenvednek. A Menzareform csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni és 4,7 grammnál több kálium
fogyasztást ír elő. Tudatos népirtás, mert 2 gramm kálium 1 órán belüli vérbejuttatása is mindenkinél
vese- és szívmérgező. (Az egészséges víz, konyhasó és kálium pótlás: étkezésnél is a Ringer infúziós
oldattal vérbe juttatott dózisoknak felel meg. Pl. napi 3 liter víz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36
gramm kálium vérbe juttatása optimális.) Akadályozzák a rendőrségi nyomozást a mérési tényeket
szembehazudó akadémiai és egyetemi szakértők. A mérgeztető miniszterek, államtitkárok és ügyészek
bosszút állnak a mérgezést akadályozókon. Például lásd az AntirandomPutyin180407 mellékletet, s
hogy a káliummal mérgezés ellen Göncz Árpád köztársasági elnökhöz benyújtott kárelhárító közérdekű
bejelentésem* miatt 1997. szeptember 10-én összevertek a rendőrök, amit ő hamis köztársasági elnöki
válasszal (X-398/1998.) fedezett, ill. az utódjaként Áder János is fedezi. Kiknek az üzleti érdeke,
hogy 2050-re nemzőképtelenek legyenek a magyar férfiak? Azoknak, akik titkosított népmérgezéssel
akarnak „kiürült ingatlanos országot” rabolni maguknak, hogy betelepülhessenek és vagy kiárusíthassák!
A kálisóval fajirtás miatt nem „a zsidó népet kell halálra ítélni”! A terrorista talmudista Izraeliták
Szövetsége vezetőit kell, akik 1910 óta az alábbi Magyarország leigázási százéves tervet koordinálják:
„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.”
(Forrás: Russischen Invaliden, 1910 dec. 30, 285. szám. Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása
szerint a következőket tartalmazta. A HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San
Francisco, CA 94114, U.S.A.) által kiadott „Országhódítók” című, az interneten is közzétett könyvből.)
Lásd a kálisóval országmérgeztető „népcserélők” ellen Göncz Árpád köztársasági elnökhöz intézett, G1/90-2 jelű közérdekű bejelentésem és statisztikai- és hatásmérési bizonyítékait:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IttKapValaszt.htm
Budapest, 2018. április 9. Tejfalussy András méréstudományi szakértő (Iratjel: bonsaltcsalas180409)

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"kozma.imre" <kozma.imre@maltai.hu>;
"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
címzett:
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu
miniszter@hm.gov.hu;
Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
elnok@asz.hu;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
másolatot
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
kap:
MSz Elnökség <msz.elnokseg@gmail.com>;
Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>;
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>
titkos
....
másolat:
dátum:2018. április 9. 20:54
Valamennyi parlamenti pártnak és képviselőnek felajánlom az Orbán Viktorhoz címzett mellékelt
petícióhoz csatlakozást: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT
tárgy:CSALÁS”, AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR
MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI
PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA
küldő:gmail.com

A petíció: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT CSALÁS”, AMIVEL
2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ
MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA. Iratjele:
bonsaltcsalas180409
A petíció melléklete: Putyin az Antirandom hatás méréseink alapján rehabilitálhat 31 tudóst, akiket a
sztálinisták ártatlanul kivégeztek! Iratjele: AntirandomPutyin180407

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"kozma.imre" <kozma.imre@maltai.hu>;
"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
címzett:
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu
miniszter@hm.gov.hu;
Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
elnok@asz.hu;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
másolatot
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
kap:
MSz Elnökség <msz.elnokseg@gmail.com>;
Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>;
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>
titkos
...
másolat:
dátum:2018. április 9. 20:54
Valamennyi parlamenti pártnak és képviselőnek felajánlom az Orbán Viktorhoz címzett mellékelt
petícióhoz csatlakozást: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT
tárgy:CSALÁS”, AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR
MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI
PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA
küldő:gmail.com
:A Google orákuluma szerint fontos.

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. április 9. 20:54
tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu
biztonság:
A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ
:A Google orákuluma szerint fontos.
Tisztelt Levélíró!
Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet
kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük,
hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the
individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient,
please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this
e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

