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Kedves Képviselőnő!

Korábban küldött nekem egy szóbeli üzenetet, ami szerint „kontraproduktív lenne” az Ön részéről, ha  
fellépne a mérgező kálium műtrágyázással és mérgező kálisóval sózással nemzőképtelenség okozás  
ellen az Európai Tanácsnál. 

Tájékoztatom, hogy konkrét biológiai hatás mérések bizonyítják, hogy annak, amit egy izraeli tudós a  
nemzőképtelenség fokozódási nemzetközi statisztikák alapján „vár”, azt valószínűsítve, hogy 2050 után  
nem lesz nemzőképes nyugati férfi, a mérgező káliumhasználat a tényleges oka! 

Ugyanis konkrét biológiai hatás mérések bizonyítják, hogy a káliummal mérgezett állatok és emberek  
negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lesz. 1950 óta mérgezik káliummal a nyugati országokat.  
Azóta,  hogy  Nobel  díjat  kaptak  azok  a  (mellékvesekéreg)  kutatók,  akik  konkrét  biológiai  hatás  
méréseikkel,  patkányoknál  és   embereknél  is  egyértelműen  bebizonyították,  hogy  életrövidítő,  és  
nemzőképtelenné is teszi  a következő nemzedékeket az élelemmel bejuttatott  túl  sok kálium (és a  
hiányos konyhasópótlás). Egyébként más kíséretek során is szaporodásképtelen lettek a káliummal is  
műtrágyázott legelőn tartott kosok. De csak a negyedik nemzedékük!  Embereknél ehhez kb. 100 év  
kell.  A „keleti férfiak” nemzőképessége azért nem csökken, mert a „keleti országok”, Izrael, Kína és az  
iszlám országok nem műtrágyáztak  mérgezően a káliummal.  A káliummérgezést,  a tényleges okot  
elhallgató, s ködösítésként  mellékes, ill.  elképesztően hamis okokat  felvonultató izraeli  kutató ezért  
csak nyugati férfiak nemzőképtelenné válását várja! Az Ön segítőjének, dr. Gaudi Nagy Tamás úrnak  
képviselősége idején személyesen is bemutattam a túladagolt  kálium növényt,  állatot  és embert  is  
mérgező biológiai hatásának a mérési bizonyítékait!

Hazánkban több százezer a nemzőképesség csökkentéssel kiürített ingatlan, amelyeket a vízum nélkül 
(!!!)  beengedett izraeli  és ukrán-orosz stb. izraeliták az ide szült  gyermekeik nevére akár ingyen is  
megkaphatnak és/vagy „fillérekért” felvásárolhatnak. Tehát miközben az államvezetés folyamatosan írt  
minket, kiárusítják a migránsoknak az elárvult ingatlanainkat. Ennek az eltitkolt migrációs problémának  
Ön által az Európai Tanács elé tárása miért lenne „kontraproduktívítás”??? 

A  magyarországi  talmudista  cionista  rablógyilkos  terrorista  államvezetés  haláltábort  tart  fenn  a  
magyarok  részére  a Nemzeti  Stop  Só Program,  Menzareform,  Chipsadó útján  előírt,  a  szükséges  
tízszeresnél  is  több  káliumot  és  a  szükséges  ötödénél  is  kevesebb  konyhasót  „pótló”  étkezésre  
kényszerítéssel. A káliummal műtrágyázással és kálisóval sózással (lásd az interneten Izrael állami  
„Star kosher tanúsítvánnyal” magyarul ajánlott BONSALT kálisót!), s a szennycsatornákkal szennyezett  
ivóvíz egészségesnek, a tiszta desztillált ivóvíz életveszélyesnek hazudásával „betelepülés arányosan”  
irtanak  minket.  Közben  stadionokat  és  egyéb  szórakoztató  központokat  építtethetnek,  a  tényleges  
kosher ételekkel egészségesen tartott már itt élő, s a majd idemigráló, idecsábított izraeliták örömére!

A felsorolt  bizonyítékok  megtekinthetők  a  www.tejfalussy.com honlapon:  lásd  a  1,.  58.,  101.  email  
könyveket, a  GTS-Antirandom méréseket, valamint a 8. és 10., 61. Videót és a „MEHNAM” rovatot!
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Magyarország, 2018. január 27.

Személyes írásbeli válaszát kérve, üdvözlettel:

Tejfalussy  András  Béla  Ferenc  okl.  vill.  mérnök,  számos  hatásmérési  nemzetközi  szabadalom  
feltalálója, az ügyet minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati megbízásból is vizsgáló szakértő. (1-
420415-0215, an: Bartha Edit) Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. 
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