
Demográfiai maffia uralja Magyarországot? (Nyilvános feljelentőirat)
Demográfiai maffiaiként működnek a magyarországi kormányok, amelyek
tervszerűen ivartalanítják a keresztény magyarokat a „Nemzeti Stop
Só programmal”! Miért? Azért, hogy eladhassák a kiürült ingatlanainkat
a betelepülni engedett „nem keresztényeknek”!? Az izraeli HAAREC lap,
nemzőképesség-romlási statisztikákra hivatkozva azt írta, hogy 2050 után
nem lesz nemzőképes nyugati férfi. Ennek a sózásmódosítás a titkos oka:
A Budapesti Műszaki Egyetemről Hargittai professzor által az interneten,
Furka Árpád találmányaként (!)  Nobel díjra ajánlott, a méréstudományi
nemzetközi szabadalmaim szerinti kombinatorikus biológiai hatáskalibráló
műtrágya-hatás-mérés,  1983-ban és 1992-ben is, közvetlenül is láthatóan
megjelenítette a műtrágyázással túladagolt kálium sejtműködés mérgező
hatásait.  Aszálykor  fokozottan  pusztultak  a  káliummal  műtrágyázott
növények. 1988-ban a pozsonyi Új Szó lapban, megjelent egy tudományos
cikk  (1988.  IX.  16.),  „Túl  sok  a  kálium”  címmel.  A  káliummal
műtrágyázás sejtműködés rontó, rákkeltő, s ivartalanító, nemzőképtelenség
előidéző hatásairól. Korábban, 1950-ben pedig, Nobel díjat kapott három
mellékvesekéreg kutató, akik patkányokon és embereket végzett biológiai
hatás  kalibráló  konkrét  méréseikkel  egyértelműen  bebizonyították  az
erősen  csökkentett  konyhasó-  és  sokszorosra  növelt  káliumtartamú
élelmiszerek egészségrongáló hatásait! A Medicina Orvosi Könyvkiadó
által  kiadott  könyv,  a  „Technika a Biológiában 8.,  A biológia  aktuális
problémái, A mellékvesekéreg biológiája” címmel, 62 további akadémiai
publikáció  felsorolásával  részletesen  ismertette!  Népirtás  a  „Nemzeti
Stop Só program” ami a normális ötöde alá csökkentették a konyhasó-
és tízszerese fölé növeli az étkezéssel bejuttatott kálium dózist! Kosher
étkezési sóként is a patkányméreg „BONSALT” kálisót árusítják! Hozzá
hamisították a szabványt, élelmiszer rendeletet, s az orvosi határértékeket! 
A hamis akadémiai stb. szakértők által „vezérelt” hazai kormányok
nem hajlandók betiltani a Nemzeti Stop Só Programot! A felbiztatókat
milliárdokkal pénzelik! A NaCl sóval  jól  sózott élelmiszer előállítóit
„Chips adóval” büntetik! A sok kálisót tartalmazó  VIVEGA-val sózást
MTA-s szakbizottság reklámoztatta  a  Család Orvosi  Havilapban  (99'
március VII. Évf. 3. szám)! Már csak egyénileg, a „Ringer infúziós oldat”
dózisai szerinti víz-, konyhasó- és kálium dózisok étkezési alkalmazásával
lehet védekezni. A hatáskalibráló-mérési bizonyítékok a honlapjaimon is
tanulmányozhatók! Ne engedd a népirtást! Börtönbe a népirtókkal !!!!!
Budapest, 2019. 10. 05. ORFK-hoz benyújtja: (Sydo) Tejfalussy András
(Béla Ferenc), volt parlamenti szakértő  (Kód: demografiaimaffia1901005)
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