
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ÁDER JÁNOSSAL SZEMBEN AZ ALKOTMÁNYBÍRÁKHOZ 

Áder  János  köztársasági  elnök közveszélyes  bűnpártolást  folytat,  miközben egy  hamis  iratuk  érvényben tartásával
folyamatosan rágalmaz, s ehhez az engem össze is verettető ügyészek(!) „bolonndá nyilvánítási kísérleteket folytatnak”.

Bizonyítás, bizonyítékok

1. Áder János „államfőnek” nevezteti magát, holott ehhez hiányzik a népszavazáson államfővé megválasztása.

2. Áder János „vízügyi, környezetvédő, egészségvédő szakértőként” szerepel nemzetközi fórumokon, de nem lép fel a
vízművek által víztisztításra alkalmazott homok-kavics szűrőkkel és klórozással sem hatástalanítható fertőző vírusokat
tartalmazó  szennyvíz  ivóvíz  készítéséhez  használt  folyókba  juttatása  ellen.  Engedi  a  tiszta  desztillált  ivóvizet
veszélyesnek elhitetni, miközben a Ringer fiziológiás infúzióban is desztillált víz van, ami mindenkinél egészségvédő,
egészségjavító  javító  hatású  a  víz:konyhasó=110  és  nátrium:kálium=30  dózisarányokkal.  Étkezésel  vérbe  juttatása
esetén is. Pl. a Ringer oldat napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe.
A magyarokat arra biztatják fel, arra kényszerítik a Nemzeti stop só, Menzareform és Chips adó rendelkezéseivel, hogy
napi legfeljebb 5 gramm konyhasót, és legalább 4,7 gramm káliumot egyenek, igyanak. A káliumos műtrágyákkal és a
kálisó étkezési sóként alkalmazásával a 4. nemzedék magyar teljesen nemzőképtelenné tehető. Az Izraeli Haarec lap ezt
2050-re jósolja a nemzőképesség csökkenési statisztikák „lejtmenete” alapján. Nyilvánvaló tudatos népirtásról van szó,
miután 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik hatásmérésekkel bebizonyították az ilyen hiányos konyhasópótlás és a kálium
ennyire  túladagolása  patkányoknál  és  embereknél  is  fajirtó,  hosszabbtávú  hatását.  A birka  kosok  4.  nemzedéke
szaporodás képtelen lett a káliummal is műtrágyázott legelőn. Embernél ehhez 4x25=100 év kell. Ezért jósolhatják
Izraelből 2050-re a káliummal műtrágyázó országok lakosságának a teljes és végleges nemzőképtelenségét, kihalását, a
mienkét is. Kína és az iszlám országok- a nitrogén és foszfor műtrágya dózisokhoz képest -, nem, ill. alig műtrágyáznak
káliummal, Az izraelitákat sem mérgezik túladagolt káliumal. Az ő általuk használt kosher só teljesen káliummentes. Ők
tehát nemzőképesek maradnak és betelepülhetnek a „kiürített” helyünkre. Lásd www.tejfalussy.com, email könyv 103.

3.  Áder  János  nem lép  fel  azért,  hogy  az  emberi  ürüléket  a  talajba  visszajuttatva  újra  hasznosítsák  a  növények
táplálására (lásd 1. melléklet), viszont hagyja, hogy az aszálykárokat felfokozó, növénymérgező, állatokat és embereket
ivartalanító káliumkloriddal és izraeli káliumnitráttal „műtrágyáznak”. Hagyja, hogy az interneten az „izraeli Star koser
tanúsítványos jósó BONSALT”-tal, a patkányméreg kálisóval „a sós ízek szabadságát nyújtó” ételízesítéssel önkiirtásra
biztassák fel a magyarokat. Valamennyi hazai és európai uniós élelmiszer-biztonság ellenőrző szerv vezetése tud róla,
de fedezi! Kissinger szerint Izraelből 2023-re el fognak menekülni a zsidók. Ehhez irtanak ki minket? Lásd 3. melléklet.

4.  Áder János a fentiekkel  kapcsolatban hozzá inézett  kárelhárító  közérdekű bejelentéseimre nem válaszol.  Válasz
helyett érvényben tartja az elődje Göncz Árpád közokirat hamisítást megvalósító hazugságát (X-398/1998.), azt, hogy
folyamatosan  rágalmazva,  az  iratban  gondnokság  alá  helyezett  elmebetegnek hazudtak,  hazudnak,  semmibevéve a
folyamatos  választójogomat,  parlamenti  és  akadémiai  szakértői  megbízásaimat,  s  a  belügyminiszterek  és  ügyészek
elmeorvosi vizsgálatokat próbálnak ellenem szervezni, hogy elnémítsanak, és lophassák a nemzetközi méréstudományi
szabadalmaimhoz fűződő létesítmény terv- és software szerzőségemet (2. melléklet)

Budapest, 2018. november 23.
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www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában is közzétett mellékletei:

1. Melléklet: Összefoglaló Országh József prof. „Helyi megoldások egy fenntartható vízgazdálkodás felé” című 
előadásához + a mellékletei (1-4. oldal).
2. melléklet: „GTS technológia kutatás gyorsító GRADIENS TÉRKÉPEZÉSI SOROZAT (magyar találmány)” 
(1-5. oldal). Iratjel: GTS-1978-demo.
3. Melléklet: Henry Kissinger amerikai szakértő Izraelt 2013-ra megszüntetési terve (Leleplezö, 2013/3. 107. old.)

Iratjel: aderugy181223
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1. melléklet   4./2
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1. melléklet   4./4



2. melléklet   6./1 Iratjel: GTS-1978-demo

GTS
technológia kutatás gyorsító

GRADIENS TÉRKÉPEZÉSI SOROZAT (magyar találmány)

( Delta Természettudományos Technika Magazin 6/1978. )



2. melléklet   6./2 Iratjel: GTS-1978-demo



2. melléklet   6./3 Iratjel: GTS-1978-demo

Automatizált technológia optimalizáló GTS anyagkezelő- és mérő létesítmény bázisterve:

    
A kezelési gradiensek csökkentésével technológiai optimum behatárolást vezérlő bázisoftware:



2. melléklet   6./4 Iratjel: GTS-1978-demo



2. melléklet   6./5 Iratjel: GTS-1978-demo



2. melléklet   6./6 Iratjel: GTS-1978-demo



3. Melléklet

Kissinger-Izrael-attelepites-terve-2013




