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Tárgy: Bizonyított sózási innovációs- és ivóvíz-tisztasági csalások elleni közérdekű bejelentések 

Tisztelt Miniszter Úr!

Küldök két  közérdekű bejelentést  az MTA részéről  is  szervezett  „sózási  innovációval” népirtás
leállításához, és egy terjeszthető Röpiratot is, a nemzőképességet rontó bűnszervezet elleni harchoz.

1./A Váci Vízművek egyik nyersvíz kútjában 8000%-kal haladta meg az Európai Unió határértéket
a növényvédő szerrel szennyezés, akkreditált növényvédelmi laboratórium bizonyította be. Miután
a Vízmű laboratóriuma és az ÁNTSZ laboratóriuma állítólag nem vették észre. Az egészségügyi
miniszter azt íratta az ügyben, hogy mérgező a desztillált ivóvíz. Pedig pl. a Salsol infúzióban csak
desztillált víz van, persze literenként 9 gramm tiszta konyhasóval. Az Egészségügyi Minisztérium a
konyhasóval ilyen arányban étkezési sópótlást mérgezőnek nyilvánította, s helyette a patkányméreg
kálisóval „sózást” ajánlják. Kérem a fenti arányú étkezési konyhasó pótlás mellett a tiszta desztillált
víz egészségvédőnek nyilvánítását. A Talmud szerint is a tiszta esővíz, vagyis a desztillált víz a
lehető legjobb ivóvíz,  s megfelelően sózott  kenyér mellé,  általános gyógyhatású! (Lásd Talmud
Taanith 10 a. lap, és Talmud Baba kamma 93 b. lap.)

2./Az étkezési sókra vonatkozó szabvány minden étkezési sóra kötelezőségét  helyre kell állítani.
El kell tüntetni a teljesen konyhasómentes és konyhasóhiányos étkezési sók árusítását és használatát
megengedő Élelmiszer törvényi előírást. Le kell tiltania a „Nemzeti Stop Só Programot”. Le kell
tiltani  a  patkányméreg  kálisóval  ételsózás  reklámozást!  Lásd  a  „K-kosher  tanúsítványos
BONSALT” kálisó reklámozását az interneten.  Büntetőeljárást  is  kell  kezdeményeznie a kálisót
étkezési  sóként  tovább  reklámozó  miniszterekkel,  orvosokkal,  élelmiszer  gyártókkal  és
kereskedőkkel szemben. A mérési bizonyítékok is közzé vannak téve, bárki által megtekinthető a
www.tejfalussy.com honlapomon.

Az ivóvíz tisztaság védelem és a sózás védelem helyreállításához két konkrét mellékletet is küldök:
a./  sozas-innovacioval-ingatlanszerzes-elleni-kozerdeku-bejelentes-191130
b./  nemzokeptelenseg-okozoi-elleni-harc-191130

Budapest, 2019. november 29.

Ismételten felajánlva Önnek a személyes konzultációt tisztelettel:

Tejfalussy  András  okl.  mérnök,  volt  országgyűlési,  önkormányzati  és  tudományos  akadémiai
méréstudományi szakértő, aki jelenleg megbízás nélküli közérdekű kárelhárítást is folytat

http://www.tejfalussy.com/


MIÉRT MÉRGEZIK NEMZŐKÉPTELENNÉ „PÁRTJAIK,
KORMÁNYAIK, EGYHÁZAIK” A „NYUGATI NÉPEKET”?
Az  izraeli  „Haarec”  lap  szerint  a  nemzetközi  népesség-
reprodukciós statisztikák menete alapján az várható, hogy
nem lesz nemzőképes nyugati férfi 2050 után! Ők állítólag
még nem, de mi már régóta tudjuk a fő okát! A legfőbb oka
az élelmiszerek káliumtartalmának a mérgezőre növelése és
a konyhasótartalmának a csökkentése, amit „Nemzeti Stop
Só”-ként reklámoztatnak. (Étkezésnél is a Ringer-infúziós
oldat szerinti víz-, konyhasó és káliumpótlás az egészséges.
Az én nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti
kombinációs hatás kalibráló mérések közvetlenül láthatóvá
tették  az  aszálykár  katasztrofálisra  fokozódását  a  kálium
műtrágyázással önmérgezővé is tett növényeknél!) Amióta
1950-ben  Nobel-díjat  három  kapott  mellékvesekéreg
kutató, akik patkányoknál és embereknél, étkezési nátrium-
és kálium dózis variációs konkrét hatáskalibráló mérésekkel
bebizonyították  a  „sózási  innováció”  magas  vérnyomás,
vese-,  ideg-  és  szívmérgezés,  izomgyengülés,  daganatos
betegség, pszeudohermafroditizmus, nemzőképességromlás
okozó  hatását, azóta a káliumos műtrágyákkal és kálisóval
„sózással”  kb.  tízszeresére  növelik  az  legtöbb  élelmiszer
káliumtartalmát  és  a  tényleges  szükséglet  kb.  ötöde  alá
csökkentik a konyhasó tartalmát! A nyugati országok párt-,
kormány- és vallási felekezeti  vezetői engedik a mérgező
káliummal  műtrágyázást  és  „sózást”,  a  keleti  országok
vezetői viszont nem, vagy alig! Tehát, ha nemzőképtelenné
teszik a „sózási innovációval” a nyugati népeket, több üres
ingatlan lesz eladható a helyükre települő keleti népeknek?!
A Nobel-díjat kiérdemelt hatás mérési bizonyítékokat lásd a
honlapomon! Tejfalussy András méréstudományi szakértő  
(Kód: sozas-innovacioval-ingatlanszerzes-elleni-kozerdeku-bejelentes-191130)



Röpirat a nemzőképtelenség okozó bűnbanda elleni harchoz!

NEMZŐKÉPTELENNÉ MÉRGEZTETHETIK „PÁRTJAIK,
KORMÁNYAIK, EGYHÁZAIK” A „NYUGATI NÉPEKET”?
Az  izraeli  „Haarec”  lap  szerint  a  nemzetközi  népesség-
reprodukciós statisztikák menete alapján az várható, hogy
nem lesz nemzőképes nyugati férfi 2050 után! Ők állítólag
még nem, de mi már régóta tudjuk a fő okát! A legfőbb oka
az  élelmiszerek  káliumtartalmának  a  növelése  és  a
konyhasótartalmának a csökkentése, amit  „Nemzeti Stop
Só  Programként”  milliárdos  költséggel  reklámoztatnak  a
hazai  kormányok!  A kálisóval  kb.  tízszeresre  növelik  az
élelmiszerek  káliumtartalmát,  s  a  szükségletnek  az  ötöde
alá csökkentik a konyhasó tartalmát! Azóta, hogy 1950-ben
Nobel-díjat kapott mellékvesekéreg kutatók a patkányokkal
és emberekkel folytatott konkrét nátrium- és kálium dózis
variációs  kíséreteikkel  egyértelműen bebizonyították  ezek
magas vérnyomás, vese-, ideg- és szívmérgezés, daganatos
betegség, pszeudohermafroditizmus, nemzőképességromlás
okozó, fajirtó hatását! (Az én nemzetközi méréstudományi
szabadalmaim szerinti kombinációs hatás kalibráló mérések
láthatóvá tették, hogy a káliumos műtrágyákkal mérgezővé
tett növényeknél katasztrofálisra nő az aszálykár is!) Ha a
nyugati  országok  párt-,  kormány-  és  vallási  felekezeti
vezetői megengedik a mérgezően műtrágyázást és „sózást”
a káliummal, a keleti országok vezetői miért nem, ill. miért
alig? Unokáinkat nemzőképtelen „buzikká” mérgeztetheti a
magyarországi kormányok „Nemzeti Stop Só Programja”!?
A népirtás Nobel-díjat kiérdemelt mérési bizonyítékait lásd
a honlapomon! Tejfalussy András méréstudományi szakértő

(Iratjel: nemzokeptelenseg-okozoi-elleni-harc-191130)
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