
18./1.  Iratjel: hamisazalkotmany180424

Ivartalanítással szolgálják a Soros Györgynek tulajdonított migrációs üzletet  

I./A „rendszerváltáskor” hoztak egy törvényt, ami szerint népszavazással megerősítése után lesz  
érvényes  az alkotmány és/vagy bármilyen módosítása, tehát máig sincs érvényes alkotmány: 
Idézet a „Magyarország alkotmánya” tervezetből, Szerkesztette : Dr. Lenkei János Pál : 

Az 1989. évi XVII. törvény 
7.§.-a szerint : „Az alkotmány 
elfogadásáról ( megerősítéséről ) 
népszavazás útján kell dönteni.”

Lásd   http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/alkotmanylenkei.htm  ,  
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogiugyekforuma.htm

II./A hatalom megszerzése után „lecserélték” a törvény szövegét, majd a népszavazást mellőzve,  
elkezdték „nekik tetszőre” átírni az alkotmányt. Például: 1./Átnevezték „államfővé” a köztársasági  
elnököt. 2./Törvényi lehetőséget biztosítottak izraeli cégek, izraeliek és ukránok vízum nélkül itt  
tartózkodására és az ide szült gyerekeik nevére Magyarország ingatlanai, területei felvásárlására.  
3./Törvényesítették,  hogy a magyarokat  konyhasó hiányos,  mérgező káliumtartalmú étkezéssel  
nemzőképtelenné teszik. 4./Mindezt a magyar nép kárára folytatott aljas bűnözést nem büntető, a  
magyarok alapvető emberi jogait sérteni engedő „alaptörvényre” cserélték le korábbi „alkotmányt”. 
III./Ezekről  az a véleményem,  hogy:  1./Alkotmányjogi  csalás  volt  a  népszavazás mellőzésével  
kijelölt  köztársasági  elnököt  „államfőre”  átírni!  2./Csalás  volt  lecserélni  az  alkotmányt  olyan  
„alaptörvényre”, ami megengedi a hazai ingatlanok, Magyarország területei külföldiek tulajdonába  
kerülését!  A  korábbi  alkotmány  egyértelműen  tiltotta  hazánk  területei  külföldiek  tulajdonába 
juttatását.  Elkezdődött  a  hazaárulás:  a  magyarországi  területek,  ingatlanok  kínaiak,  oroszok,  
ukránok, izraeliek tulajdonába adása! 3./Ingatlanrablási bűncselekmény is a magyarok mérgező  
kálisóval műtrágyázással és ételízesítéssel pusztítása. Amióta kálisóval is műtrágyáznak, kálisóval  
is sóznak, minden évben sokkal több magyar halt meg, mint amennyi született. (Előtte sokkal  több  
született,  mint  amennyi  meghalt.)  Patkányméreg  kálisót  ajánlanak  „Star  kosher  tanúsítványos  
BONSALT” elnevezéssel „legjobb étkezési sóként” magyar nyelven az interneten! A magyarokat  
mérgező kálium túladagolásra kényszerítő Nemzeti Stop Só Program, MENZAREFORM és Chips-
adó csalás is az alkotmány változtatás következménye. Nemrég ezért valószínűsíthette egy izraeli  
tudós „a nyugati férfiak 2050-re teljesen nemzőképtelenné válását” (Haarec). A magyarokét is. A  
nemezőképtelenség fokozódás valódi, általuk titkolt oka a nyugati országok kálium műtrágyázása,  
Lásd MELLÉKLET-1! Az izraeli tudósok is kell tudják, miután 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik a  
túladagolt  kálium és vagy hiányos konyhasó pótlás életrövidítő és nemzőképtelenség (f)okozó  
hatásait  konkrét  biológiai  hatásmérésekkel  embereknél  és  patkányoknál  is  bebizonyították!  A 
„keleti férfiak” azért maradhattak nemzőképesek, mert náluk nem, ill. alig műtrágyáztak kálisóval,  
őket nem mérgezték káliummal! Egy izraeli kóser boltban, s egy budapesti Újlipótvárosi élelmiszer  
üzletben vásárolt étkezési kóser só is teljesen káliummentes, tiszta nátrium-klorid konyhasó volt !! 
IV./Nyilvánvaló, hogy egy olyan törvényt, ami valamennyi alkotmány vonatkozású változtatáshoz  
kötelező népszavazást ír elő, csak népszavazás útján lehetne törvényesen hatályon kívül helyezni!  

MELLÉKLET-1: Köztársasági elnökök által irányított jogi bűnszervezet?
Kód: solymosbunszervezetellen-071204-090903
MELLÉKLET-2: A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróság titkárának a fenti ügyben tett közérdekű 
bejelentés alkotmányjogi, emberi jogi szempontból kivizsgálását elutasító válasza (179/K/2007/2.)
MELLÉKLET-3: TILTAKOZÁS  AZ ÁNTSZ VEZETŐJÉNÉL ÉS ORBÁN VIKTORNÁL  
Kód: tisztifoorvos180420  

JOGOS VÉDELEMKÉNT és megbízás nélküli kárelhárításként, a kálisóval fajirtás ügyét korábban 
parlamenti szakértőként is vizsgálóként, készítette és szabad terjesztésre interneten is közzétette: 
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos nemzetközi hatás mérés tudományi szabadalom 
szerzője, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), néhai Bartha Béla 
rendőrfőkapitány és Dr. Tejfalussy Béla táblabíró unokája (lásd: www.tejfalussy.com  )   

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogiugyekforuma.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/alkotmanylenkei.htm
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18./3 – 18./18-ig  Kód:  hamisazalkotmany180424
TILTAKOZÁS  AZ ÁNTSZ VEZETŐJÉNÉL ÉS ORBÁN VIKTORNÁL           Kód: tisztifoorvos180420     13./1  
tisztifoorvos@oth.antsz.hu / "Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;

1. Önök azt a hiedelmet terjesztik, hogy életveszélyesen mérgező lehet („vízmérgezést okoz”) a tiszta  
desztillált víz ivás, miközben a SALSOL, SALSOLA infúziós oldat desztillált víz, amiben a desztillált  
víz mellett kizárólag csak a teljesen tiszta konyhasó (literenként 9 grammnyi nátrium-klorid) van! 

2. Önök legalább 4,7 grammos napi káliumpótlást írtak elő és legfeljebb 5 grammra korlátozták a napi  
konyhasópótlást, miközben a szív számára optimális összetételű Ringer infúziós oldat egy nap alatt 3  
liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe! 

3. Önök arra hivatkozva, hogy a WHO is megengedte a konyhasó korlátlan helyettesítését a kálisóval,  
konyhasó pótló étkezési sóként engedik forgalmazni a kálisót. A kálisót előbb „Redi Só” elnevezéssel  
„gyógytápszerként” árusították. Jelenleg „BONSALT” („jósó”) az elnevezése és magyar nyelven, az  
interneten is, „Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal” is, reklámozzák, árusítják. (De az Izraelből  
hozatott, s a főként zsidók által lakott Bp. Lipótvárosi fűszerboltban vett kóser só is kálisómentes!)

4. Önök napi 10 grammig ajánlással engedték forgalmazni a REDI Sót, miután, amikor vízben oldott 2  
gramm Redi sót ittak, tízből tíz embernél, 50%-osra csökkentette a vizelet kiválasztást, amikor meg 4  
grammot ittak, akkor mindegyiküket, kb. 1 órán át, szívrontóan is mérgezte, „hyperkalaemizálta”! 

5. Önök azt a hiedelmet terjesztik, hogy magas vérnyomást okoz a napi 5 grammnál több konyhasót  
fogyasztás, pedig csak a kísérletben résztvevő emberek 1/6-ának csökkent (kissé) a vérnyomása, ha  
ennyire kevés konyhasót fogyasztottak. A másik a 1/6-ának viszont megnőtt, s valamennyi felmérés  
statisztikai eredményét egybevéve, az emberek 5/6-ának nem változott vagy csökkent a vérnyomása

             az Önök által jelenleg ajánlottnál több (korábban a sportolóknál napi 15-25 gramm) konyhasótól! 

6. Önök a sportolóknál és fizikai munkásoknál szokásos 15-25 gramm körüli napi konyhasó veszteséget  
azért sem engedik teljes egészében pótolni, a „Nemzeti Stop só Programos MENZAREFORMJUK”  
azért csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni, mert a Lewish Dahl nevű kutató közzétette, hogy  
a kísérteteiben a patkányoknak magas vérnyomást okozott a „túl sok konyhasóval”. A patkányoknak  
magas vérnyomást okozó konyhasó mennyisége emberre helyesen átszámolva: napi fél kg konyhasó!

7. Önök kell tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott az a három mellékvesekéreg kutató, akik konkrét  
biológiai hatás mérésekkel patkányoknál és embereknél is bebizonyították a kelleténél több káliumot,  
vagy a kelleténél kevesebb konyhasót pótlás vérbesűrűsítő, emiatt vérnyomás növelő hatását, s hogy  
a sok kálium és kevés konyhasó állandó étkezési alkalmazása életrövidítő és nemzőképesség rontó! 

Melléklet-1: A Népszabadság „A komisz só” c. cikke, a konyhasóval sózást korlátozás, és kálisóval „sózás”  
egészségrontó, a többséget mérgező életrövidítő hatásaira vonatkozó nemzetközi tudományos publikációkról.

Melléklet-2: KÖZVETLEN MÉRÉSI BIZONYÍTÉK A KÁLIUM MÉRGEZŐSÉGÉRE  (mergezes180419)

Melléklet-3: TERRORELHÁRÍTÓ PETÍCIÓ,TERRORELŐÍRÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRE 
(terrorelharitopeticio180413)

Melléklet-4: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT CSALÁS”,  
AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR  
MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI  
PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA (bonsaltcsalas180409)

Melléklet-5: TUDATOS MAGYAR IRTÁS A MENZAREFORM ( Diakinfo-180420)

Verőce, 2018. április 21.

Megbízás nélküli kárelhárításként, az ügyet parlamenti szakértőként is vizsgálóként: Tejfalussy András

mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
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KÖZVETLEN MÉRÉSI BIZONYÍTÉK A KÁLIUM MÉRGEZŐSÉGÉRE  (mergezes180419)

EGYÉRTELMŰ KÖZVETLEN BIZONYÍTÉK ARRA, HOGY A SEJTEK KÖRÜLI FOLYADÉK 
KÁLIUM TARTALMÁNAK NÖVELÉSÉVEL ELLEHETETLENÍTHETŐ AZ SEJTMŰKÖDÉS, 
A SEJTES ÉLŐLÉNYEK ALKALMAZKODÓ- ÉS STRESSZ ELLEN VÉDEKEZŐ KÉPESSÉGE

A nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatás vizsgálatok közvetlenül is áthatóvá tették, hogy 
kálium műtrágyázás tönkreteszi a növények alkalmazkodó képességét. A mérésben szereplő mind a 
négy paprika növény fajta teljesen elveszítette az alkalmazkodó képességét. Nemcsak a vízhiányra 
és a túlmelegedésre, de a palánta tűzdelési időpontra, a talajba adagolt nitrogén és foszfor műtrágya 
dózisokra is. A mérőtér közepén lévő növények talajához nem adagoltunk kálium műtrágyát, egyik 
paprikafajtánál sem.

                              Növény nélküli elválasztó sáv

      A felső és alsó 2 - 2 térnegyedben 4 különböző paprikafajta van!

N a nitrogén műtrágya dózisok, K a kálium dózisok, P pedig a kálium műtrágya dózisok jele!

A kálium műtrágya univerzális mérgező hatását egy fóliaházban létrehozott Antirandom mérőtérrel 
közvetlenül megjelenítettük. A káliummal nem műtrágyázott cserepekben mind a négy paprikafajta 
túlélte a mesterséges aszályt, mindegyik nitrogén és valamennyi foszfor dózisnál, de a káliummal is 
műtrágyázott cserepekben mind a négy paprika fajta erőteljesen pusztult, elveszítve a  foszfor- és a 
nitrogén műtrágya dózisokhoz (és palánta tűzdelési időponthoz) alkalmazkodási képességét. A sejt- 
körüli tér kálium tartalmát növelés ugyanígy tönkreteszi az állatok és az emberek sejtműködését is. 

A megismételt mérés eredményeit KTM minisztériumi szakértőkkel együtt értékelés jegyzőkönyve:
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Egy kálisóval műtrágyázott mezőn tartott birka kosok negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen
lett. Embernél a negyedik nemzedékhez kb. 100 év kell. A nyugati országok 1950 óta műtrágyáznak 
mérgezően káliummal. Miután a keleti népeket korábban nem mérgezték a káliummal, nyilvánvaló, 
hogy egy Izraeli tudós nemrég a kálium túladagolás eltitkolt mérgező hatása alapján valószínűsítheti 
(Haarac), hogy 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi. A magyarokat már nem csak kálium- 
műtrágyázással mérgezik, hanem konyhasó helyett árusított kálisóval is. Lásd az interneten az Izrael 
állami „Star kosher tanúsítványos Bonsalt (jó só)” hamis elnevezés alatt a „legjobb étkezési sóként” 
magyar nyelven is reklámozott patkányméreg kálisót! (Az izraeli kóser boltban vásárolt étkezési só 
viszont teljesen káliummentes!) A kálisó tehát a más népek ingatlanait kiürítő titkos vegyi fegyver! 
Lásd: www.tejfalussy.com, Email könyv 1., 58., 101., és Videó 8., 10. és 61. és MEHNAM rovat.

1950-ben Nobel díjat kaptak az ételezéssel túladagolt kálium stressz elleni védekezést lehetetlenítő, 
demográfiai katasztrófát okozó, életrövidítő és ivartalanító hatásait. patkányoknál és embereknél is, 
konkrét hatásmérésekkel bebizonyító kutatók. Azóta tudják, akik mérgeznek vele, lásd melléklet-1!

Hatás méréseik alapján egy szlovákiai akadémiai kutató is fellépett a káliummal műtrágyázás ellen, 
a rákbetegségeket is előidéző, szaporodó képességet veszélyeztető hatásai miatt, lásd melléklet-2! 

http://www.tejfalussy.com/
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Melléklet-1:                                                                               Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG 
NAGYSÁGRENDI  MEGSZAPORODÁSÁNAK  A  HAGYOMÁNYOS  („FIZIOLÓGIÁS”) 
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, 
„A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki 
írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek 
alapján  Kendall,  Reichstein  és  Hench  1950-ben  Nobel-díjban  részesültek  „a  mellékvesekéreg-
hormonok  és  szerkezetük  és  biológiai  hatásuk”  felfedezéséért.  Az  összefoglalás  jellegű  leírás 
emellett  további 61 tudományos publikáció mérési  eredményeire is hivatkozik.  (Az alábbiakban 
zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK  A  NEMZETKÖZI  TUDOMÁNYOS  PUBLIKÁCIÓK  EGYBEHANGZÓAN 
BIZONYÍTJÁK AZT,  HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT 
EMBEREK  ÉS  PATKÁNYOK  MELLÉKVESEKÉREG  HORMONTERMELÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI 
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK  (134),  AMELYEK  SZERINT  A NÁTRIUMHIÁNYOS 
VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS  
MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-  
HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például 
konkrétan  a következők: 

1./  A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás 
alakul ki. (167)

3./  A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a 
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, 
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet: 

5./  Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a  nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
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12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
 

A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségtünetei 

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést,  renintermelő 
vesedaganatok jönnek létre. (169)  

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza 
(„pszeudohermafroditizmus”):

21./  Leánymagzatok  nemi  szerveinek  a  fejlődési  zavarait, pl.  szeméremajkak  összenövését, 
klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang,  a 
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a 
testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- 
növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást 
okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a 
két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum 
szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a  vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő 
étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a 
magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja,  
de az is, hogy  kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről 
általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni,  
ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni, 
ill.  lásd:  a  www.aquanet.fw.hu honlapon.)  Nyilvánvalóan  tudatos  népirtás  a  Nemzeti  Stop  Só 
Program, Menzareformmal ötöde alá csökkentett konyhasó- és tízszeres fölé növelt kálium„pótlás”!

http://www.aquanet.fw.hu/
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Melléklet-2: 

Verőce, 2018. április 19.                  

Novák Katalinhoz, a Család- és ifjúságügyért felelős államtitkárhoz címzett közérdekű bejelentés, a 
Ringer infúziós oldattal a vérbe juttatott desztillált víz, konyhasó és kálium dózisok szerinti étkezési
víz, konyhasó és kálium pótlás helyreállítását követeléssel, megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.): 

Tejfalussy András hatás mérés tudományi szakértő feltaláló
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:"Központi Ügyfélszolgálati Iroda (EMMI)" <ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu>

másolatot 
kap:

Novák Katalin <ugyfelszolgalat@emmi.gon.hu>;
"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
János Drábik <drabikjanos@gmail.com>;
Magyarok Világszövetsége elnök <elnok@mvsz.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat:. . . 
dátum:2018. április 19. 23:48

tárgy:

KÖZVETLEN MÉRÉSI BIZONYÍTÉK A KÁLIUM MÉRGEZŐSÉGÉRE (Novák Katalinhoz, a Család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkárhoz címzett közérdekű bejelentés, a Ringer infúziós oldattal a vérbe 
juttatott desztillált víz, konyhasó és kálium dózisok szerinti étkezési víz, konyhasó és kálium pótlás 
helyreállítását követeléssel, megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.)

küldő:gmail.com
:A Google orákuluma szerint fontos.

Melléklet-3: 
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TERRORELHÁRÍTÓ PETÍCIÓ,TERRORELŐÍRÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRE

Egy izraeli kutató a spermaromlási nemzetközi statisztikák alapján azt várja, hogy 2050-től csak keleti  
férfiak  lesznek  nemzőképesek.  A  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  biológiai  (Antirandom) 
hatásmérések alapján is egyértelmű, hogy a káliummal műtrágyázás és a patkányméreg kálisóval (lásd 
BONSALT) a konyhasó helyett élelmiszer „sózás” az oka. 

1950 óta Nobel-díjas kutatók biológiai hatás mérései is bizonyítják a többszörösre növelt káliumtartalmú 
és  hiányos  konyhasótartalmú  („Menzareform”)  élelmiszerek  életrövidítő  és   nemzőképességet  is 
tönkretevő  hatását.  Más  mérések  szerint,  a  káliummal  műtrágyázott  legelőn  tartott  birka  kosok 
negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett. Embernél a nemzőképtelen negyedik nemzedék férfi 
2050-re várható. A mérési stb. bizonyítékokat lásd a honlapomon: 1., 58., 101. email könyv, 8., 10., 61. 
videó, GTS-Antirandom  rovatok.

MIÉRT CSINÁLJÁK

„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...  az  adományok  váratlan 
bőséggel  folynak  be  pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a 
galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok, és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek.” (Alliance 
Israelite Universelle felhívása, 1910)

A Biblia és a Talmud ma is kötelezően előírja valamennyi zsidónak, hogy a leigázandó területekről  
lassanként pusztítsák ki a nemzsidókat.  Lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, valamint Talmud 
Baba kamma 93 b. lap és Talmud Taanith 10 a. lap. Ezekkel csinálják:

8. A gyógyhatású tiszta esővíz (desztillált víz) ivás csak zsidóknak megengedésével.
9. A nemzsidók élelmiszerei káliumtartalma több mint tízszeresre növelésével. 
10. A nemzsidók élelmiszerei konyhasótartalma ötöde alá csökkentésével.

Betegítőnek hazudják a tiszta desztillált  vizet és a napi 5 grammnál több konyhasót  és a napi 4,7 
grammnál kevesebb  káliumot. Valójában napi 3 liter desztilláltvíz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 
gramm kálium vérbe juttatása az optimális. Ez a természetes arányuk az élő ember testnedveiben.  (A 
Ringer infúzió is ilyen dózisokat juttatja be őket a vérbe.)

BÜNTETNI KELL

Egy kettős kémet megmérgezés világbotránnyá fajult „tiltott vegyi fegyver használat, de a  káliummal a  
10 millió magyart kb. 100 év alatt ivartalanítás nem vegyi fegyver használat?! 

HALÁLRA KELL ÍTÉLNI A MAGYAROKAT MÉRGEZTETŐ KORMÁNY-TERRORISTÁKAT. 

Budapest, 2018. április 12.

Tejfalussy  András  okl.  vill.  mérnök,  számos  tudományos  hatásméréstani  nemzetközi  szabadalom 
szerzője, korábban minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati szakértő,
www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408

Iratjel: terrorelharitopeticio180413 

Melléklet-4: 

mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/
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MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT CSALÁS”, AMIVEL  
2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ 
MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA

Egy  „izraeli  tudós”  nemrég  nyilvánosan  is  elhíresztelte  (Haarec):  2050  után  már  csak  a  keleti  
országokban  lesz  nemzőképes  férfi,  a  „nyugati  országokban”  nem.  Tehát  hazánkban  sem.  Tény-
bizonyítékként a nemzetközi spermaromlási statisztikák „lejtmenetére” hivatkozott. Azt is előadta,  
hogy  „még  nem  tudja  a  nyugati  férfiak  nemzőképesség  vesztése  okát”.  Pedig  tudhatja.  Konkrét  
biológiai  hatás-mérések  bizonyítják!  Állatkísérletekben  a  kálisóval  is  műtrágyázott  legelőn  tartott  
birkák negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett. A „nem keleti országok” termőföldjeit kb.  
1950 óta mérgezően műtrágyázzák a káliummal. Újabban az ételeket konyhasó helyett kálisóval sózzák,  
lásd az Orbán-kormány „Menzareformját”, amihez az interneten magyar nyelven „Izrael állami Star  
kosher tanúsítványos  BONSALT”-ot,  patkányméreg kálisót ajánlanak egészségvédő étkezési sóként.  
(Az  izraeli kosher boltból hozatott kosher sóban nem volt kálium!)  1950-ben Nobel díjat kaptak a  
mérgező káliumtúladagolás életrövidítő és nemzőképtelenséget is előidéző hatásait konkrét biológiai  
hatásméréseikkel  a patkányoknál  és embereknél  is egyértelműen bebizonyító kutatók.  Azóta a nem  
„keleti országok”, Magyarország, Oroszország, Lengyelország népei is, folyamatos kálium mérgezéstől  
szenvednek. A Menzareform csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni és 4,7 grammnál több kálium 
fogyasztást ír elő. Tudatos népirtás, mert 2 gramm kálium 1 órán belüli vérbejuttatása is mindenkinél  
vese- és szívmérgező. (Az egészséges víz, konyhasó és kálium pótlás: étkezésnél is a  Ringer infúziós  
oldattal vérbe juttatott dózisoknak felel meg. Pl. napi  3 liter víz mellé  27 gramm konyhasó és  0,36 
gramm kálium vérbe juttatása optimális.)  Akadályozzák a rendőrségi  nyomozást a mérési  tényeket  
szembehazudó akadémiai és egyetemi szakértők. A mérgeztető miniszterek, államtitkárok és ügyészek  
bosszút állnak a mérgezést akadályozókon. Például lásd az AntirandomPutyin180407 mellékletet, s  
hogy a káliummal mérgezés ellen Göncz Árpád köztársasági elnökhöz benyújtott kárelhárító közérdekű  
bejelentésem* miatt 1997. szeptember 10-én összevertek a rendőrök, amit ő hamis köztársasági elnöki  
válasszal (X-398/1998.) fedezett, ill. az utódjaként Áder János is fedezi.  Kiknek az üzleti érdeke,  
hogy 2050-re nemzőképtelenek legyenek a magyar férfiak? Azoknak, akik titkosított népmérgezéssel  
akarnak „kiürült ingatlanos országot” rabolni maguknak, hogy betelepülhessenek és vagy kiárusíthassák!  
A kálisóval fajirtás miatt nem „a zsidó népet kell halálra ítélni”! A terrorista talmudista  Izraeliták 
Szövetsége vezetőit kell, akik 1910 óta az alábbi Magyarország leigázási százéves tervet koordinálják:

„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 
felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása  
szerint  a következőket tartalmazta.  A HÍDFÕ Baráti  Köre (Fabó László,  22 Hancock Street,  San  
Francisco, CA 94114, U.S.A.) által kiadott „Országhódítók” című, az interneten is közzétett könyvből.) 

Lásd a kálisóval országmérgeztető „népcserélők” ellen Göncz Árpád köztársasági elnökhöz intézett, G-
1/90-2 jelű  közérdekű  bejelentésem  és  statisztikai-  és  hatásmérési  bizonyítékait:  
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IttKapValaszt.htm
Budapest, 2018. április 9. Tejfalussy András méréstudományi szakértő  (Iratjel: bonsaltcsalas180409)

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IttKapValaszt.htm


Kód: tisztifoorvos180420     13./11

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"kozma.imre" <kozma.imre@maltai.hu>;
"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu

másolatot 
kap:

miniszter@hm.gov.hu;
Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
elnok@asz.hu;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
MSz Elnökség <msz.elnokseg@gmail.com>;
Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>;
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>

titkos 
másolat:. . . . 

dátum:2018. április 9. 20:54

tárgy:

Valamennyi parlamenti pártnak és képviselőnek felajánlom az Orbán Viktorhoz címzett mellékelt 
petícióhoz csatlakozást: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT 
CSALÁS”, AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR 
MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI 
PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA

küldő:gmail.com

A petíció: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT CSALÁS”, AMIVEL  
2050-RE  KIIRTANÁK  A  NEMZŐKÉPES  MAGYAROKAT!  ORBÁN  VIKTOR  MINISZTERELNÖKHÖZ 
MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA. Iratjele: 
bonsaltcsalas180409

A  petíció  melléklete: Putyin  az  Antirandom  hatás  méréseink  alapján  rehabilitálhat  31  tudóst,  akiket a 
sztálinisták ártatlanul kivégeztek! Iratjele: AntirandomPutyin180407

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"kozma.imre" <kozma.imre@maltai.hu>;
"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu

másolatot 
kap:

miniszter@hm.gov.hu;
Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
elnok@asz.hu;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
MSz Elnökség <msz.elnokseg@gmail.com>;
Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>;
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@orfk.police.hu>

titkos 
másolat:. . . 

dátum:2018. április 9. 20:54

tárgy:

Valamennyi parlamenti pártnak és képviselőnek felajánlom az Orbán Viktorhoz címzett mellékelt 
petícióhoz csatlakozást: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT 
CSALÁS”, AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR 
MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI 
PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA

küldő:gmail.com
:A Google orákuluma szerint fontos.
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feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. április 9. 20:54

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ
:A Google orákuluma szerint fontos.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet 
kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, 
hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt 
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely  
csatolt  mellékletét  lemásolnia,  elmentenie,  az  üzenet  tartalmát  bárkivel  közölnie  vagy  azzal  visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the 
individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, 
please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that  
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this 
e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 

Melléklet-5: 

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls
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TUDATOS MAGYAR IRTÁS A MENZAREFORM,  amivel  ma napi 
legalább 4,7 gramm kálium pótlást  és  legfeljebb 5 grammnyi konyhasó 
pótlást  kényszerítenek  rá  a  diákokra!  Mindazokra,  akik  elől  sikeresen 
eltitkolták,  hogy  1950-ben  Nobel  díjat  kaptak,  akik  biológiai 
hatásmérésekkel bebizonyították, hogy az ennyire megnövelt káliumpótlás 
és ennyire lecsökkentett  konyhasó pótlás  életrövidítő és  nemzőképesség 
rontó hatású. A hazai kormányok azt is tudatosan titkolják a magyar diákok 
előtt, hogy étkezésnél is a Ringer infúziós oldattal vérbe juttatott desztillált 
víz,  konyhasó,  kálium  dózis  lenne  optimális!  Például  a  napi  3  liter 
desztillált  víz + 27 gramm konyhasó + 0,36 gramm kálium! Tudatosan 
titkolják,  hogy  miért  ártalmasak  a  menzareform  szerinti  dózisok!  Azt, 
hogy  1  grammnál  több  kálium  1  órán  belül  vérbe  jutása  is  már 
vesemérgező, s hogy a 2 grammnál több szívmérgező is! Azt is eltitkolják, 
hogy a már túladagolt kálium mérgező hatása ezekkel lenne mérsékelhető: 
tiszta desztillált víz ivással, kellően sok tiszta konyhasót, savanyúságot és 
cukrot  fogyasztással!  Mindegyiktől  elriasztanak!  Az  ügy  korábbi 
országgyűlési  kivizsgálójaként  ezúton  is  felhívom  a  magyar  diákok 
figyelmét arra, hogy nem hinni, hanem pontosan mérni kell az élelmiszer 
komponensek  biológiai  hatását!  Például  a  nemzetközi  tudományos 
méréstani  szabadalmaim  szerinti  sokváltozós  Antirandom  biológiai 
hatásméréseink  közvetlenül  megjelenítették  a  mérgezőre  növelt 
káliumtartalmú sejtkörüli folyadék növényi-, állati és emberi sejt működést 
ellehetetlenítő hatásait!  A bizonyítékok megtekinthetők a  www.tejfalussy.com 
honlapom GTS-Antirandom, Email könyv 1., 58., 101., Videó 8., 10., 61., 
MEHNAM rovataiban is! Nézzétek meg, beszéljétek meg, terjesszétek!
Nem  engedd,  hogy  rövid  életű  nemzőképtelen  nyomorékká  tegyék  a 
gyermeked! (Diakinfo-180420)

http://www.tejfalussy.com/
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Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 
Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Iratjel: KovacsEniko180421

Tárgy: A magyarokat nemzőképtelenné mérgez/tet/ők megfékezésére Orbán Viktor miniszterelnökhöz 
benyújtott petíció

Kedves Dr. Hegedűs Lórántné Kovács Enikő Országgyűlési Képviselő!

Ma már a párkapcsolatban lévő öt magyar nő közül egynek vagy kettőnek nem azért nincs gyereke, mert 
abortuszra ment, hanem azért, mert ő vagy a párja már nemzőképtelen, és valószínű, hogy 2050 után már 
egyik magyarnak sem lehet gyereke!

Emiatt kell arra kérnem, hogy az említett igen sok elfoglaltsága mellett, segítsen felmérni a Jobbik összes 
országgyűlési képviselőjének, valamennyi tagjának és pártoló tagjának, s valamennyi Jobbikra szavazónak a 
személyes véleményét a mellékletben dokumentált nemzőképtelenségi okot illetően. Önök interneten is 
könnyen eljuttathatják hozzájuk az Orbán Viktorhoz intézett korábbi petíciót biológiai hatás mérésekre, mint 
egyértelmű bizonyítékokra alapozva kiegészítő, alább mellékelt beadványomat, ezen személyek Önök által 
hozzáférhető email címlistái, és vagy a Pál Gábor által szerkesztett Jobbikos újság, és vagy Jobbik Hírlevél 
útján. Ehhez elegendő lesz, ha Ön felhívja a figyelmüket a www.tejfalussy.com honlapomra, ahol majd közzé 
fogom tenni a fenti kérésemet és a mellékletét a MEHNAM (Magán Email Hálózat Nemzeti Alternatív Média) 
rovatban.

Kedves Férjét is kérem, ő is segítsen minél több emberhez eljuttatni ezeket, a magyarság megmaradása 
szempontjából legfontosabb információkat. Melléklet: tisztifoorvos180420

Verőce, 2018. április 21.

Üdvözlettel: Tejfalussy András

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:kovacs.eniko@parlament.hu

másolatot 
kap:

Pál Gábor <pal.gabor@jobbik.hu>;
Balczó Zoltán <balczo.zoltan@jobbik.hu>;
zagyvagyula <zagyvagyula@jobbik.hu>;
z.karpat.daniel@parlament.hu;
morvai.krisztina@jobbik.hu;
"jobbik.veroce" <jobbik.veroce@gmail.com>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
Ferenc Vukics <vukics.ferenc@gmail.com>

titkos másolat:. . . .
dátum:2018. április 21. 9:47

tárgy:

Fwd: KÖZVETLEN MÉRÉSI BIZONYÍTÉK A KÁLIUM MÉRGEZŐSÉGÉRE (Novák Katalinhoz, a Család- 
és ifjúságügyért felelős államtitkárhoz címzett közérdekű bejelentés, a Ringer infúziós oldattal a vérbe 
juttatott desztillált víz, konyhasó és kálium dózisok szerinti étkezési víz, konyhasó és kálium pótlás 
helyreállítását követeléssel, megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.)

küldő:gmail.com
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Lásd: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/jogiugyekforuma.htm

***
Nyilvánvaló kelléke a Soros Györgynek tulajdonított „migráltatási üzlet”-nek, hogy azokban 
az országokban ahová migránsokat szállítanak, nemzőképtelenné tegyék az ott  élőket, 
hogy az utód nélkül kipusztulásuk után, a sok „elárvult” ingatlanuk a migránsoké lehessen!
Alkotmánysértések elleni közérdekű bejelentésként kivizsgálásra az Alkotmánybírósághoz 
postai  kézbesítés  útján,  a  Fővárosi  Bíróság  Cégbíróságán  korábban  az  Agroanalízis 
Tudományos Társaság gmk vezetőjeként hitelesített saját kezű aláírással benyújtja:
Tejfalussy András 
Budapest, 2018. április 24.

Fajirtást és hazaárulást fedező alkotmányozók elleni feljelentésként kapja: ORFK / Interpol
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