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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ

  Lehet, hogy a hazai kormány(ok)nak az a legfontosabb feladata, hogy az
Ukrajnát már kirabló és az általuk sértett arabok elől Izraelből menekülni
kényszerülő zsidók részére vízummentességet és korlátlan Magyarország
felvásárlási  lehetőséget  biztosítsanak?  Ehhez  engedik  kipusztítani  a
esővíz  (tiszta desztillált  víz)  ivással  és a  tiszta  konyhasóval,  vízpótlás
arányosan jól sózást előíró kóser étkezéssel* nem védekező magyarokat?
A  szennycsatornákkal  szennyeztetett  vezetékes  ivóvízzel  és  Nemzeti
Stop Só Menzareformmal? FAJIRTÁSI BŰNTETT!!!
 Legutóbb  pl.  Lázár  János  miniszterelnöki  hivatal  vezető  és  Székely
László ENSZ megbízott állampolgári alapjogok biztosa is semmibe vette a
magyar  nép  jogos  védelmében  hozzájuk  is  megküldött,  a  hatásmérési
bizonyítékokat ismertető közérdekű bejelentéseimet és feljelentéseket. 
A fenti népirtási módszerüket lásd: Mózes II. 23., 20-33, és Mózes V. 7.,
2, 22, és Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93b. lap stb.!

 Azonnali büntetőeljárást követelek az államigazgatási hivatalnokok ellen,
akik semmibe veszik a SÓ STOP MENZAPROGRAMMAL magyarokat irtás
mellékletben felsorolt konkrét hatásmérési százszázalékos bizonyítékait!
Melléklet: MENZAREFORM ÉLETRÖVIDÍT ÉS IVARTALANÍT (Iratjel:
eletroviditoesivartalanitoisamenzareform160311)

Budapest, 2016. március 12.

 (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, (1-420415-
0215, an.: Bartha Edit) méréstudományi szakértő, 1036 Budapest, Lajos u.
115., www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, 
+36 20 2181408

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon, Facebook-on és YouTube-on is!
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MENZAREFORM ÉLETRÖVIDÍT ÉS IVARTALANÍT

Tudod mi a valódi oka, hogy a magyarok egyre rövidebb
ideig élnek?  Tudod miért  csökken a  nemzőképes magyar
fiatalok  aránya  egyre  nagyobb  mértékben?  Megmondom
miért: Azért, mert az ételekben és italokban is egyre több a
kálium és  egyre  kevesebb  a  konyhasó!  1950-ban  Nobel-
díjat kaptak a kutatók, akik konkrét dózishatás-mérésekkel
egyértelműen bebizonyították azt, hogy az e fajta „étkezési
reform” rövidíti a patkányok és emberek életét, mert torzítja
a testelektrolit vérszérum víz : konyhasó : kálium arányait,
s ez genetikai hibákat, nemi jelleg torzulásokat is okozva,
nemzedékről nemzedékre csökkenti a szaporodóképességet!
Egy szlovák akadémiai kutató szerint, a káliumműtrágyával
növelt káliumtartalmú növény az állatoknál és embereknél
is rákbetegséget okoz, miközben veszélyezteti a szaporodó-
képességet is. Más kísérletben a káliummal is műtrágyázott
legelőn szaporodásképtelen lett a negyedik nemzedék hím-
birka. A magyarok élelmiszereit már 1960 óta mérgezik a
kálisóval! Előbb a műtrágyákhoz keverték, 1980 óta pedig
konyhasó helyett kálisóval sózzák az élelmiszert, s ezt most
elnevezték „Nemzeti Só Stop Program Menzareform”-nak.
A konkrét mérési bizonyítékról lásd a  www.tejfalussy.com
honlapot. Itt tettem közzé az életrövidülés és ivartalanodás
elleni egyéni védekezéshez feltétlenül szükséges, élettanilag
optimális,  vízpótlás  arányos  konyhasó  és  kálium  pótlás
alapszabályát, az Étkezési Ringer-dózisokat is. Nem hinni
kell a hatások eredményeit, hanem rendesen megmérni!

Budapest, 2016. március 10. Tejfalussy András oknyomozó
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