
Közérdekű bejelentésként Bakondi úrhoz: Ha az izraeli tudós várakozásának megfelelően 2050-re 
nemzőképtelenné teszik a magyarokat, az izraeliek elfoglalhatják  Magyarországot és a kiürült 
ingatlanokat kiárusíthatják a keletről becsalt szaporodóképesen maradt migránsoknak. Az alábbi 
védekezés kell?

AKASSZÁTOK FEL A FAJIRTÓKAT! (Közérdekű javaslat a választópolgárok jogos védelmében.) 

A káliumot túladagoló és konyhasó hiányos étkezés életrövidítő és nemzőképesség tönkretevő 
hatását patkányokon és embereken végzett kísérletekkel bebizonyító kutatók 1950-ben Nobel díjat 
kaptak. A káliumműtrágyával növelt káliumtartalmú növényeket fogyasztó állatok és emberek 
negyedik nemzedékének annyira eltorzulnak a nemi szervei, hogy nemzőképtelen lesz. Pl. a birka 
kosok negyedik nemzedéke képtelen lett a szaporításra a káliummal is műtrágyázott legelőn. 
Ugyanez kálisóval ételízesítéssel is elérhető. Miután a nyugati országokban kb. 1950 óta 
műtrágyáznak káliummal, egy izraeli tudós nem ok nélkül nyilatkozta, hogy a „nyugati férfiak” 
nemzőképtelenségét várja 2050-re. Kb. akkor esedékes a mérgezett negyedik nemzedék. A „keleti 
férfiak” nemzőképesek maradnak, mivel a keleti országok, Kína sem mérgezik az élelmiszereket 
káliumműtrágyákkal és kálisóval sózással.  Az élelmiszerekkel bejuttatott észrevehetetlen mérgező 
káliumtöbblet mérgező hatását a desztillált víz ivás, tiszta konyhasóval erősen sózás, több 
savanyúság és több cukor fogyasztás csökkenthetné. A káliumműtrágyázással és kálisóval sózással 
előidézett mérgező kálium túladagolás elleni védekezés akadályozása a Nemzeti Stop Só Program, 
Menzareform és Chipsadó csalás. Ezekkel a magyarokat napi legalább 4,7 gramm kálium, de 
legfeljebb 5 gramm konyhasó fogyasztásra kényszerítik. Ugyancsak a mérgező kálium túladagolás 
elleni védekezés akadályozása a desztillált víz ivást életveszélyesen mérgezőként híresztelés. A 
„lúgosító” és cukormentes ételekre rábeszélés is. Az izraeli tudós „jóslata” és fajirtás biológiai 
hatásmérési bizonyítékai is megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlap Email könyv, Videó, 
MEHNAM rovataiban. Pl. lásd: 101. Email könyv és 10. és 61. Videó. A műtrágyák és ételízesítők 
megváltoztatott használatának a biológiai következményeit nem elhinni kell, hanem pontosan 
bemérni! Nem véletlenül akadályozzák a nemzetközi szabadalmaim szerinti, erre alkalmas 
SOKVÁLTOZÓS ANTIRANDOM BIOLÓGIAI HATÁS MÉRÉSEKET. Többek között Áder 
János, az X-398/98. ikt. sz. köztársasági elnöki, és az ún. Magyar Tudományos Akadémia 
Tudományetikai Bizottsága a 2/2./2002(X.26)TeB. ikt. sz. aljas rágalmaikkal. Azért rágalmaznak, 
mert a biológiai hatás mérések alapján felhívtam a figyelmet a kálisó növényt, állatot és embert 
mérgező hatására, és megakadályoztam, hogy ezért az ügyészeikkel bolonddá nyilváníttathassanak!

Magyarország, 2018. február 28.

Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítóként (Ptk.) általános terjesztésre közzéteszi:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök, számos nemzetközi hatásmérés tudományi szabadalom 
feltalálója, korábbi környezetvédelmi minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati, valamint 
magyar tudományos akadémiai méréstudományi szakértő (1-420415-0215. an.: Bartha Edit).

Áder János köztársasági elnök és az MTA Tudományetikai Bizottság aktuális vezetője elleni 
közérdekű bejelentésként a Miniszterelnöki Hivatal címére, Országgyűlés általi kivizsgálásra 
megküldve.
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További információ:
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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.
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