
ÁDER JÁNOS KÖZVESZÉLYES ELMEBETEG ÉS VAGY SZÉLHÁMOS

1. Áder János köztársasági elnök rendszeresen kesereg a vízhiányon és ivóvíz szennyezésen, mialatt elhallgatja az olcsó
ivóvíz desztillálással víztisztítás lehetőségét, és elszennyezni hagyja a vizet.

2. Áder János válaszra sem méltatta a  víztisztító létesítmény tervemet, amely szerint a vízgőzt vízzé visszahűtő
hőszivattyúval,  amelyik a visszahűtésnél elvont hőt a többi  víz elgőzölögtetéséhez újra hasznosítja,  olcsón és
hatékonyan desztillált ivóvízzé lehet alakítani a szennyezett vizet is és a sós tengerek vizét is. (All Rights Reserved!)

3.  Miért?  Azért,  mert  a  vallásos  zsidók mindennapjait   szabályozó törvénykönyv Talmud előírja,  hogy csak  zsidó
ihasson tiszta  desztillált  ivóvizet  (lásd Taanith 10 a.  lap),  miután az étkezéssel  megfelelő mennyiségben pótolva a
konyhasót,  a  desztillált  ivóvíz általános gyógyhatású? Vagy azért  (is),  mert  a  Biblia  szerint  csak a zsidó nép által
elfoglalni  tervezett  területek  népeit  kiűző,  kiirtó  zsidók  kapnak  gyógyító,  meddőség  gátló,  hosszú  életet  biztosító
(desztillált) vizet és (tiszta konyhasóval jól sózott) kenyeret (2 Mózes 23/20-33.)?

4, Áder János ezért nem kesereg azon, hogy a hazai háztartások szennyvizét a növényöntözésre és a talajtápanyag
pótlásra újrahasznosítás helyett bevezetik a csapvíz készítésére használt folyóinkba és azokkal a tengerbe? 

5. Áder János ezért nem kesereg azon, hogy tízszeres vízdíjjal büntetik azokat a magyar embereket, akik továbbra is
kertjük öntözésére és talajtápanyag visszapótlásra hasznosítják a szennyvizüket? 

6. Áder János és társai ezekkel kényszerítik a magyar embereket, hogy mérgező káliumműtrágyát vásároljanak a kálium
mérgező hatásait szembehazudó hazai szakértők által támogatott (izraeli, kanadai stb.) kálisó kereskedőket gazdagítva?

7. Áder Jánost zavarja a nemzetközi szabadalmaim szerinti GTS-ANTIRANDOM sokváltozós biológiai hatásvizsgálati
mérés,  ami  a  kálium  műtrágyák  aszálykár  fokozó  hatását  kimutatta?  Zavarja,  hogy  1950-ben  Nobel  díjat  kaptak
biológusok, akik biológiai hatás vizsgáló kísérleteikkel patkányoknál és embereknél bebizonyították a növelt élelmiszer
kálium tartalom (és vagy csökkentett konyhasópótlás) életrövidítő és meddőség előidéző, vagyis fajirtó hatását?

8. Áder János érvényben tart egy hamis köztársasági elnöki választ, amivel a káliummal népirtás ellen előterjesztett
beadványom után az elődje, Göncz Árpád személyesen fedezte a minisztereket, ügyészeket és bírót, akik összeverettek
a rendőrökkel, s utána (sikertelenül) megkísérelték, hogy hamis elmeorvosi szakvélemény segítségével „gondnokság alá
helyezzenek”.  Ezzel  az ügyészeik nemrég 6.  alkalommal próbálkoztak sikertelenül.  A Göncz Árpád által  közzétett
rágalmazó irat -amelyet Göncz utódjaként Áder is érvényben tart- köztársasági elnöki hivatali iktatószáma: X-398/98. 

9. Áder János a választói névjegyzékből is tudhatja, hogy sosem voltam gondnokság alá helyezve. Azért is érvényben
tartja a rágalmazó hamis iratot, hogy fedezze a szabadalmaim szerzőiként Nobel-díjra pályázó tolvaj akadémikusokat?

10. Lásd a közzétett biológiai hatásmérési stb. bizonyítékokat a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapomon!

Budapest, 2017. november 7.

A közérdekű bejelentő rágalmazó levelüket érvényben tartó Áder Jánossal szemben jogos önvédelemként is közzéteszi:

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló, korábban minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati
és tudományos akadémiai szakértő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.
(tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  ,   HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com)

Áder János részére közvetlenül is megküldve, a Köztársasági Elnöki Hivatal címére

Cc.: Tájékoztatásul Orbán Viktor miniszterelnök úr segítésére, megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.) is!

(Kód: aderjanosrol171107)
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