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VEGYI FEGYVER A KÁLISÓ, A SZENNYEZETT IVÓVÍZ ÉS A „SÓZÁSCSÖKKENTÉS”, 
S EZEKKEL NAPONTA TÖBB SZÁZZAL CSÖKKENTIK A MAGYAROK LÉTSZÁMÁT!  
 
NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS a vegyi fegyverrel tudatosan népirtó akadémiai, 
minisztériumi, országgyűlési bűnszervezet ellen, Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, Dr. Áder 
János köztársasági elnök és Dr. Kövér László országgyűlési elnök címére közvetlenül is 
megküldöm a méréstani szakértői korábbi közérdekű bejelentéseim és feljelentéseim alábbi 
kiegészítését: 
 
Követeljük, hogy állít(tas)sák le, hogy vegyi fegyverként, mérgező kálisóval műtrágyázással és 
„ételízesítéssel”, konyhasódózis csökkentéssel, ivóvíz szennyezéssel és tiszta ivóvízhez jutás 
akadályozással százával irtják ki a keresztény magyarokat hazánkból naponta a csaló 
akadémiai szakértők, miniszterek, országgyűlési képviselők és a hamis tantételeikkel, hamis 
rendeleteikkel, hamis törvényeikkel felbujtott, ill. „titkosan koordinált” ivóvíz és élelmiszer 
gyártók és kereskedők! 
 
Mellékelem a Nobel-díjas kutatók mérési eredményeit, amelyek szerint a hazai „Stop Só, 
Nemzeti Sócsökkentési Kormányprogram” szerinti sózáscsökkentés és káliumtúladagolás az 
állatokat és az embereket is kiirtja, tehát ennek alapján szintén egyértelmű, hogy a miniszterek és 
az országgyűlés tudatosan népirtást bűnpártolnak. Mellékelem továbbá az „Ügyészek népirtó 
orvosokat bűnpártolnak” tárgyú beadványomat, az ez ügyben előterjesztett interpellációnkra 
1992. dec. 8-i kapott hamis miniszteri válasznak és a képviselők többsége azt elfogadó hamis 
szavazásának, ennek a tudatos népirtást bűnpártoló törvényhozási aljas csalásnak, az általunk 
beszerzett, a legjobb tudományos méréstani szakértők által többszörösen ellenőrzött, hivatalos 
hatás-kalibráló mérési konkrét bizonyítékaival. Ezek azt is bizonyítják, hogy az országgyűlési 
képviselők és a tudományos akadémiai és egyetemi szakértőik többsége is tudatosan politizál a 
magyarok élethez való alapjogai kárára, azaz alattomos tömeggyilkosok, akasztófán a helyük! 
 
Mellékletek:  
 
1./ NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG 
NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) 
SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA (Kód: 
NepirtoNahianyKtobbletTunetei) 

http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/NepirtoNahianyKtobbletTunetei.pdf 
 
 

2./ ÜGYÉSZEK NÉPIRTÓ OVOSOKAT BŰNPÁRTOLNAK 
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/12/nograd-megyei-birosag-131206a.pdf 
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