
Nyílt  levél  a  Jobbikkal  bejutott  valamennyi  országgyűlési  képviselő  nevében megválaszolásra,  Hegedűs
Lórántné Kovács Enikő országgyűlési képviselő címére!

Kedves Képviselő Asszony!

Azért írok Önnek, mert újabban nem veszi fel a telefont amikor hívom, és vissza sem hív a Jobbik parlamenti
frakció sajtóirodáját vezető Pál Gábor, akivel együtt korábban a „népmentő együttműködést” terveztünk.
 
Részemről azért kezdeményeztem, ill. folytattam Önökkel stratégiai együttműködést,  hogy a Jobbik részt
vehessen a nemzetközi biológiai hatás mérési szabadalmaim alapján, mérésekkel kiderített  népirtás elleni
védekezésben azzal, hogy segít minden hazai település lakosságához eljuttatni az önvédelmi információkat.
 
Szerintem elsődleges, hogy 2050 után is legyen nemzőképes magyar. Az Izraeli Haarec lap szerint nem lesz!
Én menteni akarom a mérgezett magyarokat. Akkor is, ha az ebben együttműködéstől Önök (is) elzárkóznak.

Szeretném, ha leírnák, hogy miért zárkóztak el az együttműködéstől. Tévedtem, amikor azt hittem, hogy
felelősen kezelik a mérgezési kérdést, és kötelességük a mérgezés megfékezésében segíteni? Nincs joguk rá?
Nem akarják a mérgezőkkel szembeni jogos retorziót? Miért nem akarják megvédeni a magyar károsultakat? 

Lehet,  hogy  azért  nem,  mert  a  korábbi  „pálfordulást”  „saulfordulással”  kompenzáló  Jobbik  parlamenti
frakciója közeléből mindenkit eltávolítanak, aki a (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a.
lap és Baba kamma 93 b. lap szerinti) rablógyilkosság magyarországi változatának a leleplezésével és a
biológiai önvédelmi megoldások népszerűsítésével foglalkozik? Önök szerint nem kell leállíttatni a fajirtást?

Sérti Önöket, hogy fellépek a szennyezett ivóvízzel és mérgező káliumtúladagolással fajirtás ellen? Nincs
helye a Jobbik Mozgalomban olyan szakértőnek, aki a magyarok helyére pályázó izraelita betelepülőkkel
szemben a magyar lakosság mentéséhez hatékony konkrét biológiai önvédelmi megoldásokat képes ajánlani?

Pál Gábor csak addig állhatott velem szóba, amíg a Jobbik hozzájutott a tudományos munkásságomat ismerő
és becsülő embereknek szavazataihoz is? Csak addig, amíg a Jobbikosok által szervezett verőcei Magyar
Szigeten tartott tudományos előadásaimmal, valamint a cikkeimmel, rádió és televíziós interjúimmal, s a
korábbi és jelenlegi honlapjaimmal (lásd  www.tejfalussy.com) felvilágosítottam a magyarokat az ellenünk
folytatott fajirtásról? Arról, hogy a szennycsatornák szennyvizének az ivóvízbázis folyókba bevezetésével
folyamatosan  vírusfertőzött,  mérgezett  ivóvízzel,  valamint  az  étkezési  kálium  és  nátrium  dózisok
elrontásával  nemzőképesség és életrövidülés okozással irtják a magyarokat? A Nemzeti Stop Só program,
Menzareform és Chips-adó (vérelektrolit rontó) kormányzati csalások keretében? Ezért zárkóznak el attól,
hogy segítsenek a népirtás izraelita módszerei ellenünk alkalmazása leleplezésében? Ezért zárkóznak el a
desztillált ivóvízzel, káliummal mérgezett élelmiszerek kerülésével és a tiszta NaCl konyhasóval optimális
mértékben sózással  védekezésnek a veszélyeztetett  magyarokkal  megismertetésétől? Ezért  engedik,  hogy
Izrael állami kosher tanúsítvánnyal,  Bonsalt  (jósó) elnevezéssel,  a magyarok részére magyar nyelven, az
interneten is, a patkányméreg kálisót árusíthassák (WHO ajánlás alapján is!)  „legeslegjobb étkezési sóként”?

Közérdekű kárelhárítóként várom közzétehető válaszukat, valamennyi fenti általános és konkrét kérdésemre!

Budapest, 2018. július 2.
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