
A MAGYARORSZÁGI ÁLLAMI VEZETÉS VESZÉLYESEBB A KORONAVÍRUSNÁL!
Kiegészítő közérdekű bejelentésként kapja Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter is:

A KORONAVÍRUS ÉS EGYÉB FERTŐZÉSEK SOKSZORTA VESZÉLYESEBBEK A
KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓVAL (PL. VIVEGA, BONOSALT, BONSALT STB.)
SÓZÁSRA RÁBESZÉLÉSSEL,  RÁKÉNYSZERÍTÉSSEL,  A „NEMZETI  STOP SÓ
PROGRAM” CSALÁSSAL LERONTOTT VÉDEKEZŐKÉPESSÉGŰ EMBEREKRE! 

A honlapom  "Intézkedéseink"  rovatában  közzétettem  a  hatás  mérési  és  egyéb
bizonyítékokat  arra  vonatkozóan,  hogy  a  hazai  tudományos  akadémia  és  a
kormányok évtizedek óta rontják a magyarok immunrendszerét,  a vírusok elleni
védekezőképességet  is,  az  élelmiszerek  sokszorosra,  mérgezőre  növelt
káliumtartalmával és közel nullára csökkentett nátriumtartalmával. Életveszélyesre
hamisították (hamisan kalibrálták) az optimális és a veszélyes nátrium- és kálium
adagolásokat  (határértékeket).  Nem  kell  elhinni,  meg  lehet  nézni  a  hatás-
méréseken alapuló konkrét bizonyítékokat!

Rendőrségi vezetők, legfőbb ügyészek, egyes bírák, miniszterek és köztársasági
elnökök is fedezik a népirtó csalást. Például Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter
válaszra sem méltatta a hozzá intézett előző közérdekű bejelentéseket. Miniszterek
és akadémiai szakbizottságok is szembehazudják a káliumtúladagolás és hiányos
nátriumpótlás életrövidítő és nemzőképesség rontó hatásait bizonyító méréseket.
Lásd: www.tejfalussy.com Intézkedéseink c. rovata, 1199.- 1204. bejegyzéseiben. 

Az előző izraeli elnök Simon Perez szerint „Izrael felvásárolja Magyarországot”. Az
a kálisóval mérgeztetés fő oka, hogy a kipusztított magyarok ingatlanai olcsóbbak?
A hazai  állami  szervek  tényleges  segítségére  nem-izrael-bérenc  magyar  ember
nem számíthat!?

Az immunrendszer tönkretétel ellen mindenki maga tud csak védekezni a helyes
víz, konyhasó és kálium pótlás helyreállításával. A védekezés módját és technikai
eszközeit lásd a honlapom Email-könyv rovatában közzétett 1. email könyvemben. 

Magyarország,  2020.  április  6.  Tejfalussy  András  korábban  parlamenti  és
önkormányzati  és  akadémiai,  jelenleg  megbízás  nélküli  kárelhárító  ügyvivőként
szolgáló méréstudományi szakértő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce,
Lugosi  u.  71.  Levelezési  címek:  1036  Budapest  III.  Lajos  u.  115.,  e-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefon: +36 20 218 1408

(Iratjel: VargaJudithoz-200406)

http://www.tejfalussy.com/
mailto:tudomanyos.rendprseg.pjt@gmail.com
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Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Ügyfélszolgálati Információs Irodája 
részére megküldött levelét köszönettel megkaptuk.

Üdvözlettel,
ITM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon rá.

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=9
https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=9

