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Nyílt levél Komlósi Gáborhoz és Zsiga Kárpát Dánielhez, a Jobbik óbudai jelöltjeihez
Mi akadályozza a Jobbik által az önkormányzati választási kampánya során a magyarok
felé célként megjelölt „jólét, otthon, bizalom, biztonság, igazság, közösség” (nem csak
a betelepült zsidóknál) létrejöttét? Elsősorban például az alábbi fajirtási bűncselekmények:
1. A legtöbb magyar rendszeresen issza az ivóvíz bázis folyóinkba vezetett lakossági
szennyvíz klórozással nem hatástalanító vírusaival fertőzött, a termőföldekről származó
növényvédőszereket és ipari stb. vegyszereket is tartalmazó mérgező vizet. Az ÁNTSZ azt
hazudja nekik, hogy a desztillált víz mérgező, miközben a zsidók a Talmudból is tudják,
hogy desztillált vizet kell inni, az a legegészségesebb, gyógyhatású víz (Taanith 10 a. lap).
2. Magyar lakosságnak árusított élelmiszerekkel túladagolják a káliumot és hiányosan
pótolják a nátriumot (Stop Só Program). Egy felnőtt természetes kálium pótlási igénye 0,40,6 gramm. Ehelyett a kálisó műtrágyával és a konyhasó helyett használt kálisóval
legalább 4,7 gramm dózisra növelték a napi káliumbejuttatást. (A vérbe 1 órán belül bejutó
0,8 gramm kálium is veszélyes szívméreg, s akkor is eltorzul az EKG, ha szájon át 3,5
grammnál több kálium jut be 24 óra alatt. Erőkifejtést igénylő munkát végző, ill. sportoló
felnőtt napi nátriumpótlási igénye 8-10 gramm (15-25 gramm konyhasó). Ma a magyar
lakosoknak legfeljebb napi 2 gramm nátrium (5 gramm konyhasó) pótlást ajánlanak, bár
Nobel díjas kutatóktól 1950 óta minden orvos kell tudja, hogy a fenti dózisváltoztatások
vesepusztulást, mellékvese elfajulást, szívelégtelenséget, kórosan magas vérnyomást,
rákos daganatokat, allergizálódást és ivartalanodást stb. okoznak. A zsidók a Talmudból is
tudják, hogy erőteljesebben kell sózni a konyhasóval (Baba kamma 93 b. lap). Ez népirtás!
3. A magyarok által használt termőföldeket 1960 óta kálisóval és abban lévő konyhasóval
aszályosítják. Emiatt a magyar gazdák eladósodnak az aszályos időjárásnál és elvesztik a
termőföld tulajdonukat. Aszály után az izraeliek olcsón felvásárolhatják a magyar földeket.
Mindeddig miért nem lépett fel ezek ellen a Jobbik a hazai hatóságoknál és/vagy az
Európai Uniónál? Igaz, hogy Morvai Krisztina állítólag azért nem tiltakozik az Európai
Uniónál a fenti módszerekkel magyar irtás ellen, mert ha tiltakozna, akkor "kontraproduktív
lenne"? Azért, mert fékezné a magyar kipusztítást?! Ráadásul Zsiga-Kárpát Dániel
barátunk egyszer leközölte az általam leírt fenti leleplezéseket, de a Karpatiában
kicserélték az általam ajánlott, a testnedvek és az azoknak megfelelő Ringer infúziós oldat
szerinti optimális nátrium : kálium = 30 dózis arányt 1/30-ra és azóta sem igazították
helyre, bár többször megígérte a helyreigazítást. Az élettanilag optimális nátrium : kálium
= 30 dózisarány helyett a nátrium : kálium = 0,033 dózisarány optimálisként publikálása és
ennek nem helyreigazítása is népirtást bűnpártolás. A fenti bűnügyekről lásd a mellékletet!
A MELLÉKELT DOKUMENTUM KÜLDŐJE: TEJFALUSSY ANDRÁS okl. vill. mérnök (személyi száma: 1420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit) feltaláló, aki a kutatásautomatizáló méréstudományi találmányai
alapját képező GTS-Antirandom hullámkoordinátás méréseket tervező, vezérlő és input-output toleranciakapcsolataikat megjelenítő software-bázisára és mérő létesítmény terveire és ezeket alkalmazó nagyszámú,
nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott sokváltozós hatás-ellenőrző-mérési és hatás-optimalizáló
eljárásaira és a zavarszűrési módszereire és ezek széleskörű alkalmazási eredményeire alapozva, az
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja
gmk v.a. (Hungary 1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolójaként, s a
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium és Magyar Országgyűlés korábbi megbízottjaként,
valamint TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT és „Segíts, hogy Téged is Segítsenek Mozgalom” alapítóként,
s mint magánszemély is, PTK szerinti „megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitelt” folytat a magyarok jogos
védelmeként. Honlapja(i): www.tejfalussy.com, levélcíme: Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71., Email:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T/Fax: +36 1 250 6064, +36 27 380 665, Mobil: +36 20 2181408.
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