KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A MINISZTERELNÖKHÖZ

Budapest, 2017. 02. 20. Iratjel: K170220jj

Világméretű csalás a túladagolt kálium életmentőnek hazudásával, mint vegyi fegyverrel országhódítás
A Szendi Gábor (feljelentes-szendig-ellen-170217 jelű) és tömeggyilkos társai elleni feljelentések kiegészítése:
Világszerte kálisóval mérgezik, irtják azokat a népeket, akiktől el akarják tulajdonítani az országaikat. Nem csak
az embereket mérgezik vele. A gazdasági állataikat és növényeiket is. Figyelem elterelésre szolgál, hogy a kálium
túladagolás mérgező hatásait egyéb károsító hatásokra fogják rá. Hazánkban például a kálisóval kevert
konyhasóra foghatják rá a kálium műtrágyával felfokozott aszálykárt. Ha valaki észrevette, hogy a kálisóval
műtrágyázott földjén sokkal erősebben pusztít az aszály mint a környező termőföldeken, a „szakértők”
valószínűsíthetik: ő biztosan a konyhasóval kevert kálisóval műtrágyázott, figyelmen kívül hagyva, hogy a
konyhasóval bevitt nátrium (Stefanovits Pál talajtan professzor nyilatkozata szerint) „az ördög a talajban”. Ezért is
árusítanak olyan kálium műtrágyákat, amelyekre nincs ráírva, hogy konyhasót is tartalmaznak. Például a hazai
„40%-os kálisó elnevezésű” műtrágyában a 60% (!) kálisó mellett 26% nátrium-klorid konyhasó van! Kiderült,
hogy a mérgezési csalás elfedésére olyan „műtrágyázási tartamkísérletekkel” álellenőrzik a műtrágya hatásokat,
amelyek „egybemossák” a növényeket befolyásoló hatásokat. Ezek évtizedek óta elfedik a kálisóval országosan
előidézett gazdasági és egészségi károkat. A világméretű kálium túladagolási csalás akadémikus és egyetemi tanár
pozíciókkal is jutalmazott szakértői a (valószínűtlen!) kálium hiány vélelmezett veszélyeivel riogatják a népeket.
Lekicsinylik, elhallgatják a kálium túladagolás mérgezőségét. Gátolják a kálium túladagolás mérgező hatásait
bizonyító mérési eredmények közzétételét. Azt hazudják, hogy a vese eltávolítja a mérgező káliumtöbbletet,
miközben tudják, ismerik a cáfolatát, azt, hogy egy óra alatt az 1,6 grammnál, de egy nap alatt a 11 grammnál
több kálium ami biztosan életveszélyes. Ha a károsultak előtt nem sikerül eltitkolniuk a kálium túladagolás
mérgező hatását leleplező hatásméréseket, kórusban szembehazudják azokat, mindenhol becsmérlik, rágalmazzák
a mérgező hatást hatás mérésekkel bizonyító publikációk szerzőit, a valaha létezésük nyomait is eltüntetni
próbálva. Velem szemben is ezt teszik a kálium túladagolás mérgezőségét kimutató Antirandom hatásmérés
szabadalmaztatása, kb. 40 év óta. Kik lehetnek ezek a terroristák? Valószínűsíti a „hová tartozásukat”, hogy az
olyan országok egyáltalán nem vagy csak alig használnak kálium műtrágyát, lásd Kínát és az iszlám országokat,
ahol nem terrorizálhatják az államigazgatást a Talmud és Tóra által rablógyilkosságra felbiztatott, az Izraeli
Tudományos Titkosszolgálat által koordinált minisztériumi, akadémiai, egyetemi vezetők, ill. hamis tudományos
szakértők.
A kálisóval rablógyilkoló maffiát a nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM biomonitor software-es
hatásmérés buktatta le. A software szerinti hatásmérő létesítmény terv meg „fóliaházi aszály” kell hozzá.

A konyhasóval kevert
mérgező kálisó betiltatásáért benyújtott Petíciónkra a mezőgazdasági miniszerek nem válaszoltak. Állítólag
Ángyán József államtitkárnál „tűnt el”. A hazai tudományos akadémiai elnök Pálinkás József a petíciót közzétevő
honlap betiltásával fenyegetéssel reagált. Az általuk elszabotált petíció(in)kat lásd a www.tejfalussy.com
honlapomon az „52. E-mail könyv: Az 1. és 2. petíció dokumentációja” cím alatt.
Jogos védelem (Btk.), és mint korábbi országgyűlési szakértő, megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében is,
Orbán Viktor miniszterelnökhöz a korábbi nyilvános közérdekű bejelentései kiegészítéséként is benyújtja:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com
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