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Hunok /Szkíták/ Világtalálkozója - Nemzetegyesítés - Parádfürdő 

Ideje: 2013.Magvető Hava /október/ 23-24-25-26-27. 

 

Előadásom témái: 

HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK A 12 
(TIZENKÉT) ALAPVETŐ FŐ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS 

HAZAÁRULÁS: 

 

1./ ASZÁLYKÁR FOKOZÓ KONYHASÓ- ÉS KÁLISÓ MŰTRÁGYÁKKAL MÉRGEZIK 
A TERMŐTALAJOKAT (hogy ezzel eladósítva a magyar gazdákat, ezek elveszítsék a 

földjeiket). 

 

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ 
OPTIMÁLIS ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő + 

ivartalanító hatású!). 

 

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ 
ÉLELMISZEREKET (a kálium túladagolás is életrövidítő+ivartalanító = népirtó hatású!). 

 

4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZŐEN (ANTI- 
FIZIOLÓGIÁSAN) TÚLADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ 

ÉTKEZÉSRE. 

 

5./ TUDATOS CSALÁSSAL GÁTOLJÁK A EGÉSZSÉGVÉDŐ, GYÓGYÍTÓHATÁSÚ 
DESZTILLÁLT VÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTŐZŐ VÍRUSOS ÜRÜLÉKET 
ÉS MÉRGEZŐ VEGYSZEREK IS TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A 

NÉPET. 
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6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI 
ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT 

(HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT. 

 

7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos 
piacon 

árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek 
eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelő 

üzemi munkahelyeket. 

 

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett 
olcsó nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által 

kifejlesztett kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását. 

 

9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a 
kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar 

területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot 
elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-

szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó 
anyagokat juttassanak. 

 

10./ A testfolyadékokbeli, az ezzel egyező Ringer infúziós oldatbeli, infúziónál és étkezésnél 
is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 2 : 4,7 = 0,43 gyilkos dózisarány 
alkalmaztató kormányok az ezúton ivartalanított és rövidített életű magyarok kiürült 

ingatlanait “átengedik” külföldieknek, s eltulajdonítják a kipusztított magyarok nyugdíjra 
befizetett pénzét. 

11./ Értelmező szótárban nem értelmezett szavas, szókombinációs tevékenység-
elnevezésekkel kibújtatják az ilyen elnevezéses tevékenységekkel bűncselekményt folytatókat 

a jog hatálya alól. 

 

12./ 1-11. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS-ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŰNÖZŐK 
BŰNE. 

 

AZ 1-12./ PONTBAN LEÍRT TITKOS FŐ CSŐDOKOK RÉSZLETESEBB 
TUDOMÁNYOS MÉRÉSTANI- ÉS BÜNTETŐJOGI BIZONYÍTÁSÁT, KONKRÉT 
BIZONYÍTÉKAIT LÁSD AZ INTERNETES HONLAPOMON! www.tejfalussy.com 
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Nyílt levél: 

 

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK! 

 

Javaslom, hogy kérdezzék ki orvosaikat, gyógyszerészeiket, természetgyógyászaikat és a 
támogatásukat kérő politizáló személyeket, politikai, vallási stb. szervezeteteket a 
magyarországi csőd itt ismertetett 12 (tizenkét) titkos fő okával kapcsolatos korábbi és további 
tevékenységeiről, tekintettel nevezetteknek a magyar gazdaság és a magyarok egészsége 
tönkretételével kapcsolatos büntetőjogi felelősségére!  

 

Önvédelmi felhívás, szabad terjesztésű MEHNAM-info: Töltsd le az alábbi honlapokat, 
mielőtt MEGÖL a konyhasóhiányos vagy és káliumtúladagoló étel és a vírusos, vegyszeres 
vezetékes víz! Hogy ki és miért gyilkol, lásd www.tejfalussy.com, egyéni védekezésedhez lásd 
www.tisztaso.hu! Az lenne jó, ha a tiszta sót minden faluban és a városok minden 
kerületében a tizedes rendszer szerint mindenütt legalább 10 ember igényének 
összeírásával rendelnék, és így forgalmaznák, s a tervmodell-licenc szerinti energia-
újrahasznosító otthoni ivóvíz-átpárlókat is. 

 

Kérdezem, ki tud segíteni a gyűjtött információk közzétételében segítéssel, a jelen irat a saját 
honlapján való terjesztésével, ill. saját teljes levelezőlistáján történő továbbküldésével stb.?  

 

Verőce, 2013. 10. 31. 
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