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MAGYARNÉPIRTÁSÜGYI HOZZÁSZÓLÁSOK A HÍR TV „FŐHŐS” C. MŰSORÁHOZ A YOUTUBE-ON

https://www.youtube.com/watch?

v=wef8yrMh6YI&lc=z23is555cobcuhhupacdp431lnsflduqvnfrqqgeiypw03c010c.1568831745775516 

https://www.youtube.com/watch?v=wef8yrMh6YI&lc=z23is555cobcuhhupacdp431lnsflduqvnfrqqgeiypw03c010c.1568831745775516
https://www.youtube.com/watch?v=wef8yrMh6YI&lc=z23is555cobcuhhupacdp431lnsflduqvnfrqqgeiypw03c010c.1568831745775516
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1 másodperce

Válasz a nevét titkoló hozzászólónak! Ha nem olyan vagy, aminek mutatod maga, (?) akkor ezúton 
is tájékoztatlak róla, hogy parlamenti szakértőként vizsgáltam ki a sózási ügyet. Állításaimat az 
MTA elnökségi titkárságán, a Mérésügyi Hivatalnál és a Budapesti Műszaki Egyetem Méréstani 
Tanszékén és az Országos Igazságügyi Orvosszakértői intézet főigazgatói által is ellenőrzött 
biológiai hatás ellenőrző mérésekre és a saját nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti 
biológiai hatás vizsgálatokra is alapoztam. A hatás mérési és tankönyvi stb. bizonyítékok - Nobel díj
András Tejfalussyas kutatók mérései és Prof Dr. Papp Lajos akadémiai nagydoktor írásbeli és 
szóbeli szakvéleményei is - régóta közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlapon és az onnan 
indítható korábbi honlapokon. A hatásokat biológiai következményeit nem hinni, hanem mérni kell!
Ha nem értessz a dologhoz, ne mondj véleményt! Egyébként: Inkább azzal kellene foglalkoznotok, 
hogy a négy nemzedéken át alkalmazott Nemzeti Stop Só programmal, kb. 2050-re, teljesen 
kipusztítják a keresztény magyarokat és a helyünkre az Izraelből és Ukrajnából menekülők 
települnek be, lásd a www.tejfalussy.com honlapon közzétett bizonyítékokat, melyek alapján 
magatok is eldönthetitek, hogy így van-e! Lényegében az Alliance Isreélite Magyarország és 
Galícia teljes elfoglalását, 2010-ben közzétett 100 éves tervét hajtják végre a hazai kormányok, a 
nem magyar izraeliták részére 2010-ben engedélyezett liberalizált izraeli cég betelepüléssel és a 
vízummentesen beengedettek az itt szült gyerekeik részére bármit felvásárolhatnak. A választási stb.
cirkuszok és viták az ezekről történő média figyelem elterelés kellékei.

Magyarország, 2019. 09. 18. Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatásméréstudományi szakértő

*
Az Alliance Israélité fenti programjáról lásd a Közérdekű feljelentést az Alkotmánybírósághoz: 

Közérdekű feljelentés az Alkotmánybírósághoz:            (Kód: AllianceIsraelitee100evesterv)

NEM JOGÁLLAM, AHOL NEMZŐKÉPTELENNÉ MÉRGEZHETIK A MAGYAROKAT! 

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:

„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.” (A
HÍDFŐ  Baráti  Köre,  Fabó  László,  22  Hancock  Street,  San  Francisco,  CA  94114,  U.S.A,
„Országhódítók” c. kiadványából idézve.) 

https://www.youtube.com/channel/UCzhBiRwz6czJNp3YRiU5dYw
https://www.youtube.com/channel/UCzhBiRwz6czJNp3YRiU5dYw
https://www.youtube.com/watch?v=wef8yrMh6YI&lc=UgwxnhcU6tua72sxTvV4AaABAg.8zzMgRyIOIF9-1ZJh1x4ie
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=sIkkhkX3JtWP0C-zBfxSZdDiHOt8MTU2ODkxOTI2MEAxNTY4ODMyODYw&q=http%3A%2F%2Fwww.tejfalussy.com%2F&event=comments&stzid=UgwxnhcU6tua72sxTvV4AaABAg.8zzMgRyIOIF9-1ZJh1x4ie
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=sIkkhkX3JtWP0C-zBfxSZdDiHOt8MTU2ODkxOTI2MEAxNTY4ODMyODYw&q=http%3A%2F%2Fwww.tejfalussy.com%2F&event=comments&stzid=UgwxnhcU6tua72sxTvV4AaABAg.8zzMgRyIOIF9-1ZJh1x4ie
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        Ezt a célt a hazai kormányok az akadémiai stb. hamis  szakértőik segítségével érik el. A
Talmud és Ószövetség fajirtó étkezési diszkriminációival. Lásd: Talmud Taanith 10 a. lap, Baba
kamma  93  b.  lap,  2  Mózes  23/20-33,  5  Mózes  7/1-26.:  káliumműtrágyázással  mérgeztetik  a
növényeket és nem engedik tiszta desztillált vizet inni és tiszta konyhasóval kellően sózni a nem
zsidókat. Lásd a „Nemzeti Stop só, Menzareform, Chipsadó” törvényi csalással árusított Vivega,
Bonosalt,  Sara Lee, Horváth Rozis, Bad Ischler,  Star kosher Bonsalt mérgező káliumos étkezési
sókat.  Sikeres  a  fajirtásuk:  egy  izraeli  kutató  közzétette,  hogy  az  ivartalanodási  nemzetközi
statisztikák  alapján a nyugati férfiak 2050-re nemzőképtelenné válását várják, de elfedte a valódi
okát. A biológiai hatás vizsgáló mérések egyértelműen bizonyítják, hogy a nemzőképtelenné válás
tényleges oka az étkezéssel túladagolt kálium és az akadályozott  konyhasópótlás. Nobel díjat  is
kaptak  biológiai  kutatók  1950-ben,  akik  ezt  konkrét  hatásmérésekkel  bebizonyították.  Azóta
kálium-műtrágyázzák  növényt,  állatot  és  embert  mérgezően  a  nyugati  országok  élelmiszer
növényeit.  Tudva  azt  is,  hogy  a  kosok  negyedik  nemzedéke  is  nemzőképtelenné  lett  a
káliumműtrágyával növelt káliumtartalmú legelőn! Azért jósolhatják a nemzőképtelenséget 2050-re,
mert akkor esedékes a káliummal műtrágyázással és kálisóval sózással mérgezett emberek negyedik
nemzedéke.(Hazánkat kb. 1960 óta mérgeztetik a káliummal. Évenként egy nagyvárosnyi ingatlant
ürítenek  ki  vele.  Kínában  és  a  többi  keleti  országokban  műtrágyaként  és  étkezési  sóként  sem
használtak mérgező mennyiségű káliumot. Ezért ezek gazdagjai 2050-től olcsón felvásárolhatják,
elbirtokolhatják  a  vegyi  fegyver  káliummal  fajirtással  kiürített  magyarországi  ingatlanokat.)  Az
izraeliek hamis okokra hivatkozó ivartalanodási jóslata, a kipusztulásunk eltitkolt okát bizonyító
biológiai  hatás  mérések és  a  sok méréstudományi  nemzetközi  szabadalmam is  megtekinthető a
www.tejfalussy.com honlapomon. Lásd: 8, 10. és 61. videók, 1., 52., 58. és 101. email könyveim,
GTS-Antirandom, MEHNAM 944. stb.

Verőce, 2018. március 16.  Tejfalussy András megbízás nélküli kárelhárító szakértő mérnök
(1-420415, 0215, an: Bartha Edit) 2621 Verőce, Lugosi u. 71. tejfalussy.andras@gmail.com

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"Dr. Bitskey Botond" <tajekoztatas@mkab.hu>

titkos másolat: . . . 
dátum:2018. március 16. 11:29
tárgy:Fwd: Fw: Orbán Viktor: el akarják venni az országunkat./Meg kell védeni hazánkat!
küldő:gmail.com

Az Alkotmánybíróság válaszának a máig elmaradását reklamáló közérdekű bejelentésként, és
a  keresztény magyarokat mérgeztető, országunkat kiárusító akadémiai és egyéb hivatalnokok
hazaárulása elleni büntető feljelentésként kapja: a köztársasági elnök Áder János és Hivatala!
(A fajirtás biológiai hatás-kalibráló mérési- stb. bizonyítékai a honlapjaimon is közzé vannak téve!)

Magyarország, 2019. 09. 19.

Tisztelettel: Tejfalussy András méréstudományi szakértő feltaláló, korábbi országgyűlési szakértő,
jelenleg  megbízás  nélküli  kárelhárító  ügyvivő,  (1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit)  2621 Verőce,
Lugosi u. 71., néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány unokája. (honlap:
www.tejfalussy.com,  E-mail:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  Telefon:  +36  20  2181408)

(Korábban a cégbíróságon hitelesített aláírás)    
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:
janos.ader@keh.hu;
Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
Panasziroda ORFK Ellen rzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>ő

másolatot
kap:info@hirtv.net

titkos
másolat:. . .  

dátum:2019. szept. 19. 11:06

tárgy:

MAGYARNÉPIRTÁSÜGYI HOZZÁSZÓLÁSOK A HÍR TV „F H S” C. M SORÁHOZ A Ő Ő Ű
YOUTUBE-ON. + Az Alkotmánybíróság válaszának a máig elmaradását reklamáló közérdek  ű
bejelentésként, és a keresztény magyarokat mérgeztet , országunkat kiárusító akadémiai és ő
egyéb hivatalnokok hazaárulása elleni büntet  feljelentésként kapja: a köztársasági elnök Áder ő
János és Hivatala! (A fajirtás biológiai hatás-kalibráló mérési- stb. bizonyítékai a honlapjaimon is
közzé vannak téve!)

küld :ő gmail.com


