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TIBOR GERI·2017. AUGUSZTUS 5.

A „népi törvénykezés” 
hazugságának leleplezése I. -hez hozzászólások:_

1.

Tejfalussy András Az alkotmányos jogállamot akaró jogászoknak - fiktív bíróságként - ítéleteket kell hozniuk a ma 

fennálló jogszabályok alapján is, és ezeket - a bizonyítékokkal együtt - közzé kell tenni, az internet lehetőségeit is 

felhasználva, a jelenlegi hatalom gyakorló hazaáruló, tömeggyilkos személyekkel szemben, hogy mindenki 

megismerhesse őket és az általuk folytatott bűnös tevékenységeket, és azok országkárosító eredményeit. Számos 

országkárosító tevékenységüket már hatás-mérések is egyértelműen bizonyítják. Például a következőket. 

TERJESZTENDŐ KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS Kód: mergezokaliummutragyahatas170808

A KÁLIUM-MŰTRÁGYÁK KÁROS HATÁSAI

Az ANTIRANDOM hatásméréseink bizonyítják, hogy a káliummal műtrágyázás szükségességét bebeszélők 

VÉGZETESEN eladósítják az aszályos években a magyar gazdálkodókat.

A nemzetközi szabadalmaim SOFTWARE-I ÉS HATÁSMÉRŐ LÉTESÍTMÉNY TERVEI szerinti "ANTIRANDOM 

BIOMONITOROS HATÁSMÉRÉSEK" egyértelműen, közvetlenül láthatóvá tették, hogy a kálium-műtrágyák 

nagyságrendileg fokozzák az aszálykárt. Ahol nem volt a cserepekben kálium-műtrágya, mind a négy, a megismétel 

mérésnél mind a kettő paprikafajta túlélte a fóliasátrakban előidézett, ugyanolyan mértékű aszályt, miközben a 

káliummal műtrágyázott cserepekben ugyanezek a fajták sínylődtek, ill. a többségük el is pusztult!

A káliumműtrágyák nagyságrendileg növelik az aszálykárt. Nem csak a kálium-klorid, hanem a kálium-nitrát is! 

Nem véletlen, hogy Kína és az iszlám országok nem használnak káliumműtrágyákat, ill. elhanyagolható a náluk használt

mennyiség! 

Egyértelmű bizonyítékok az AGROKÉMIKUS kutatók, pl. Kádár Imre és társai ellen, akik ezeknek pontosan az 

ellenkezőjét hirdetik, a hiányos és zavaros randomizált parcellás méréseik adatai „statisztikai kiértékeléseire” hivatkozva!

Az Antirandom software szerinti hatásméréseinkre vonatkozó nemzetközi szabadalmaimról lásd a HIHETŐMAGAZIN 

www.tejfalussy.com honlapon a GTS-Antirandom rovatot.

Verőce, 2017. 08. 08.

Tejfalussy András

oknyomozó mérnök feltaláló

SZERZŐI JOG TULAJDONOS

Agroanalízis Tudományos Társaság (ATT) pjt 
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2.

Tejfalussy András Kód: jakabmusorhozhozzaszolas170809

Hozzászólás Jakab István Viva Natura Televízió műsorához a You Tube-on, 2017. 08. 09.

Miért ivartalanítják és életrövidítik a magyarokat a káliumtúladagoló étkezésre kényszerítő Nemzeti Stop Só program 

Menzareform, Chips adó csalásokkal? Kié lesz a meghosszabbított üzemidejű korábbi és a további reaktorokkal termelt 

energia? 

Egy hónappal az izraeli cégek Magyarországra liberalizált betelepülését és ezzel akárhány külföldi zsidó ide települését -

erre népszavazással feljogosítás nélkül - megengedő országgyűlési határozat előtt történt a vörösiszap katasztrófa. 

Azóta a betelepülők felvásárolhatják az itt szült gyermekeik nevére Magyarország ingatlanait, területeit, bármit. Lehet, 

hogy a következő hazaárulási döntés előtt egy paksi atomerőmű katasztrófa tereli el a lakosság figyelmét arról, hogy mit 

tettek a hazaárulók? Lehet, hogy ehhez hosszabbították meg a lejárt 30 év üzemidejű 4 szovjet reaktor használatát 20 

évvel? Hogy mindenki megértse, hogy nem csoda, hogy katasztrófa lett belőle és elhitethető legyen, hogy „hülyék voltak 

a magyarok”. A fentiek bizonyítékait lásd a honlapomon: HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com. 
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