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ÉSZREVÉTEL

A hazai kormány az izraeli cégek Magyarországra betelepülésének 2010-ben „liberalizálásával”, s  
az izraeli és ukrán zsidók vízum nélkül itt tartózkodásának a megengedésével is, lehetővé tette, hogy  
ezek, a népirtó Nemzeti Stop Só Programmal és Menzareformmal, és a visszafizethetetlen hitelekkel  
„kiürített”  magyarországi  ingatlanokat  megszerezzék.  Bejegyeztethetik  az  itt  született,  s  ezért  
„magyar állampolgár” gyerekeik tulajdonaként is. Ezáltal az egész ország a tulajdonukba kerülhet!

 Magyarország, 2018. április 4. 

Jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében terjesztéshez közzéteszi:

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  számos  biológiai  hatásmérési  nemzetközi  tudományos  
szabadalom  feltalálója,  aki  a  káliummal  talaj-,  állat-  és  ember  mérgezés  ügyét  minisztériumi,  
parlamenti,  önkormányzati  és  tudományos akadémiai  szakértőként  vizsgálta  ki.   Magyarország,  
2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.  E-mail:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  website:  
www.tejfalussy.com, Tel.: +36 20 218 1408 

Melléklet-1: VallasiKozossegTeszt180404email2-HitGyul, 2./Szavazas-2018-04-08
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TESZT KÉRDÉSEM A NÁZÁRETI JÉZUS ELVEIT (IS) HIRDETŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKHEZ 

Kiderült, hogy a zsidó rákbetegek gyógyítására alkalmazott SALSOL infúzió napi 3 liter desztillált vízzel 27 
gramm konyhasót juttat be a vérbe. Tehát őket sok tiszta desztillált vízzel és az ahhoz adagolt sok tiszta  
konyhasóval  gyógyítják.  Viszont  nekünk  az  egészségügyi  felügyelet  bemagyarázta,  hogy  mérgező  a  
desztillált tiszta ivóvíz és a napi 5 grammnál több tiszta konyhasó. Nekünk, tiszta konyhasó helyett, Nemzeti  
Stop Só Program, Menzareform-ként, patkányméreg kálisót ajánlanak étkezési sóként! Lásd az interneten, a 
VIVEGA-t és az Izrael  állami  „Star kosher tanúsítványos BONSALT”-ot  stb.  Kiderült,  hogy egy izraeli 
tudós nemrég előadta (Haarec), spermiumromlási nemzetközi statisztikára hivatkozva, hogy a nyugati férfiak 
nemzőképtelenségét várja 2050-re. Ennek, a Nobel díjas kutatók biológiai hatás méréseivel is bizonyított, de 
általa elhallgatott valódi oka a mérgező káliumműtrágyázás és kálisóval „ételízesítés”.   Kiderült, hogy az 
Ószövetség  és  a  Talmud  előírják,  hogy  a  zsidók  az  általuk  elfoglalni  akart  adott  területen4  a  saját  
létszámukkal arányosan irtsák a nem zsidókat, azok ivóvize és élelmiszererei rontásával (2 Mózes 23/20-33,  
5 Mózes 7/1-26, és Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.) A hatás mérési bizonyítékok is 
megtekinthetők a  www.tejfalussy.com honlapon:  Videó 8.,  10.,  és 61.,  Email  könyv 1.  és 101.,  s lásd a 
mellékelt feljelentést is! 

 Ezért kérek választ vallási közösségük vezetőitől és tagjaitól: hajlandók segíteni a fenti fajirtás leállításában?

Melléklet: Feljelentés az Interpolhoz 

NÉPIRTÓ HATÁSÚ A KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓVAL „ÍZESÍTETT” ÉLELMISZER   

  Tudatos  népirtás,  hogy  az  ENSZ  Egészségügyi  Világszervezete,  a  WHO  egyik  kiadványa  az  étkezési  
konyhasó  teljes  egészében  kálisóval  helyettesítését  ajánlja  :   „Joint  FAO  /  WHO  Food  Standards  
Programme, CODEX ALIMENTARIUS VOLUME IX. Codex Standards for foods for special Dietary Uses  
Including foods for Infants and Children and Related code of Hygienic Practice, WHO 1982. Rome: „The  
composition of salt substitutes shal be as follows: … potassium : not limited  . . .” 

 Valójában csak a konyhasónál 110-szer több desztillált  vizet és a konyhasónál 30-szor kevesebb kálisót  
optimális bejuttatni. Ez a természetes arányuk az egészséges ember testnedveiben. A  gyógyításra több száz  
év óta alkalmazott Ringer infúzió is ezért juttatja be ilyen arányban ezeket a vérelektrolit alkotó anyagokat a  
vérbe.  (Napi 3 liter Ringer infúziós a desztillál vízzel 27 gramm konyhasót,  de csak 0,9 gramm kálisót,  
vagyis  0,36 gramm káliumot  juttat  be  a vérbe!)  Ezeket  az  étkezéssel  is  ilyen  dózis  arányban optimális  
bejuttatni, a szív számára ez optimális, lásd Prof. Dr. Papp Lajos úr, egyetemi tanár akadémiai nagydoktor  
nemzetközi szívsebész szakvéleményét: 

„NYILATKOZAT
A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9% NaCl, 0,03% KCl,  
0,025% CaCl2, 0,02% NaHCO3, 99% desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány  
megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.
Budapest 2010. január 6.                 Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor s.k.”

  Tudatos  népirtás  a  konyhasó:kálisó=30  (vagyis  nátrium:kálium=30)  dózisarány  megfordítása.  A  
szívműtéteknél és a kivégzéseknél is szívleállításra alkalmazzák a több gramm káliumot bejuttató infúziót!

   Magyarország, 2018. április 4. 

 Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  számos  biológiai  hatásmérési  nemzetközi  tudományos  szabadalom  
feltalálója, aki a káliummal talaj-, állat- és ember mérgezés ügyét minisztériumi, parlamenti, önkormányzati  
és tudományos akadémiai szakértőként vizsgálta ki.   Magyarország,  2621 Verőce,  Lugosi u.  71. E-mail:  
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, website: www.tejfalussy.com, Tel.: +36 20 218 1408 
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Melléklet-2: 

NEKÜNK
MAGYARORSZÁG
AZ ELSŐ

ÁPRILIS 8.
(FIDESZ, KDNP)

Korábban Galícia volt az első:   
    „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.”
      Forrás: Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée  
fenti felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A szöveg a Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch,  
S. XII. fordítása szerinti. A HÍDFŐ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco,  
CA 94114, U.S.A.) „Országhódítók” c. kiadványából másolva.)

1950-ben  Nobel  díjas  kutatók  biológiai  hatás  mérései  egyértelműen  bebizonyították,  hogy  a  
mérgező káliummal műtrágyázott  vagy „ízesített”,  konyhasóhiányos élelmiszerek egyre nagyobb  
mértékben  nemzőképtelenné  degenerálják  a  hím  állatok  és  férfiak  negyedik  nemzedékét.  Lásd  
melléklet!  Azóta  a  keleti  országokat  nem,  de  a  nyugati  országokat  mérgezően műtrágyáztatják  
káliummal, s utóbbiakban kálisóval is sóznak. Ez az oka, hogy egy izraeli tudós – elhallgatva ezt a  
valódi okot - a nemzőképesség csökkenési nemzetközi statisztikák menete alapján 2050-re a nyugati  
férfiak teljes nemzőképtelenségét várja egy izraeli lap szerint (Haarec). Sajnos mindazok, akik a ma 
kampányolók  törvényhozásba  bejuttatására  szavaznak,  ezzel  a  magyar  férfiakat  a  fenti  módon  
nemzőképtelenné degeneráló „Nemzeti Stop Só Program, Menzareform” folytatására is szavaznak! 

Melléklet: TESZT KÉRDÉSEM A NÁZÁRETI JÉZUS ELVEIT (IS) HIRDETŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKHEZ  
( Kód: VallasiKozossegTeszt180404-HitGyul-email2 )      

 Magyarország, 2018. április 4. 

       Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos biológiai hatásmérési nemzetközi tudományos szabadalom  
feltalálója, aki a káliummal talaj-, állat- és ember mérgezés ügyét minisztériumi, parlamenti, önkormányzati  
és tudományos akadémiai szakértőként vizsgálta ki.   Magyarország,  2621 Verőce,  Lugosi u.  71. E-mail:  
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, website: www.tejfalussy.com, Tel.: +36 20 218 1408 

Kód: Szavazas-2018-04-08  
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