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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÁKHOZ: A KÁLISÓVAL MÉRGEZŐ
TÖRVÉNYHOZÁS IZRAELITA MIGRÁNSORSZÁGGÁ TEHETI MAGYARORSZÁGOT?

Ha magyarokat védenék a „kerítéssel”, nem életrövidítenék és nem ivartalanítanák a magyarokat a
Nemzeti Stop só program, Menzareform, Chips-adó csalással, a káliumműtrágyázással mérgezővé
tett élelmiszer növényekkel és a konyhasó pótlás korlátozással okozott  „sós íz hiányt” a  „hiányzó
sós ízt kálisóval pótló”, nem szabványos „étkezési sókkal”. Például a „sós ízek szabadságát nyújtó”
mérgező „élelmiszer  adalék” „Star  kosher  Bonsalt”  kálisóval,  a  Bonosal,  Vivega,  Sara Lee stb.
káliumos  sókkal.  Ezek  korlátlan  árusítását  és  használatát  hamis  WHO  előírás  alapján,  hamis
Élelmiszer  Törvénnyel  megengedésével.  Csak  a  zsidókat  védik,  miközben  minket  kálisóval
mérgezéssel életrövidítenek és nemzőképtelenné tesznek, megengedték az izraeli  és ukrán-orosz
izraeliták vízummentes itt tartózkodását. Ezek pedig, ahogy Simon Perez izraeli elnök nyilvánosan
eldicsekedett  vele,  felvásárolhatják  Magyarországot  (az  itt  született,  „magyar  állampolgár”
gyerekeik nevére). Orbán Viktor, ha hagyja, nem „magyarvédő nemzeti hős”, hanem félrevezetett
kormányfő  és/vagy  hazaáruló  tömeggyilkos,  aki  nemzőképtelenné  mérgezéssel  üríti  ki  az
ingatlanokat,  hogy  a  bemigráló  izraelitáknak  eladhassák,  odaadhassák.  Minket  kb.  1950-től
mérgeznek.  Azóta,  hogy  Nobel  díjat  kaptak  az  étkezéssel  túladagolt  kálium  és/vagy  hiányos
konyhasópótlás  életrövidítő  és  nemzőképesség  tönkretevő  hatását  mérésekkel  is  bebizonyító
mellékvesekéreg kutatók. Az izraeli HÁÁREC lap szerint kb. 2050-re várható, hogy nyugaton nem
lesz  nemzőképes  „nem  keleti  férfi”.  Azért  2050-re  várják,  mert  az  állatkísérletek  szerint  a
káliummal mérgezett 4. nemzedék lesz végleg nemzőképtelen. A kálium mérgező hatását bizonyító
fenti mérésekről lásd: www.tejfalussy.com, GTS-Antirandom és MEHNAM rovatok és 1., 58., 101.
és  102.  email  könyv,  8.,  10.  és  61.  videó!  A kálisóval  és  szennyezett  ivóvízzel  fajirtás  ellen
lehetséges védekezés a Ringer-infúziós oldat szerinti optimális dózisú étkezési víz, konyhasó és
kálium pótlás lenne, lásd az 1. email könyv alapján. Ezt a bejelentést mindenki adja tovább legalább
tíz magyarnak, a magyar tudást „Tízszerező Önvédelmi Rendszer” (TÖR) keretében! (Megküldtem
Orbán Viktor címére is!)

Budapest, 2018. 10. 06. 

Felelősséggel közzétette: Tejfalussy András, megbízás nélkül kárelhárító méréstudományi szakértő,
H-2621 Verőce, Lugosi u. 71. (1-420415-0215, an.: Bartha Edit). Website: www.tejfalussy.com, e-
mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  T.: +36-1-250-6064, +36-20-218-1408
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