
VÉDEKEZNI KELL AZ ELLENÜNK VEGYI FEGYVERKÉNT KÁLIUMTÚLADAGOLTATÓK ELLEN

Valamennyi ismerősömet arra kérem, hogy a „Vegyi fegyver ellenünk a kálium” tárgykörben legalább 10
magyart világosítson fel a szabadon terjeszthető „magyarokebredjetek180912” mellékelt dokumentációval.
Nem  lesz  könnyű  felvilágosítani  a  többi  magyart,  s  még  nehezebb  lesz  rábeszélni  őket,  hogy  ők  is
világosítsanak fel legalább 10 magyart. Szerintem azonban kitartással mindig lehet találni 10 tisztességes,
a saját utódait, nemzetét, hazáját védeni akaró még nem elgyávult magyart, akiket rá lehet beszélni! Nincs
más mód a védekezésre,  mivel  a  kormány milliárdokkal  pénzeli  a  káliummal  önmérgezésre  felbiztató
„Nemzeti  stop  só  program,  Menzareform,  Chips  adó”-t,  persze  lehet,  hogy  csak  ostobák,  akiket
megvezetnek az MTA-hoz is befészkelődött ügynökök. 

Miniszterként  pl.  Dr.  Surján  László  azt  írta  nekem,  hogy  napi  133  gramm  kálisót  is  szabad  az
élelmiszerekkel  bejuttatni.  Holott  tananyag az  orvosi  egyetemen,  hogy mindenkinél  torzítja  az  EKG-t,
rontva a szívműködést, ha szájon át egy napon belül 5 vagy 8 grammnál több kálisó jut be, vagy ha a
vérbe (akárhonnan) 0,8 vagy 1,6 grammnál több kálium jut be 1 órán belül. Orbán Viktor miniszterelnök
felemeltette a napi  konyhasódózist  az óvodákban 2-ről  5 grammra, de Ő csak ennyit  enged pótolni  a
felnőtt gyerekeknél és felnőtt fizikai munkásoknál és sportolóknál is, akiknél napi 15-25 grammra lenne
szükség,  s  érvényben tartják a mindenkinél  napi  legalább 4,7 gramm káliummal  élelmiszer  mérgezés
előírását  is.   (Nem  mentség,  hogy  EU  és  WHO  is  felbiztat  a  konyhasó  helyett  kálisóval  korlátlan
mértékben „sózásra”!)

A tényleges  magyar  önvédelemben közreműködéstől  menekülésnek több oka is  van.  Egyrészt  vannak
olyan magyar értelmiségiek, akik szerint véget ért a magyarok földi küldetése, már nincs szüksége ránk a
világnak. Másrészt a fiataloknál hiányzik az ilyen ügyek iránti érdeklődés. A nyugdíjasok már csak élvezni
akarják a maradék életüket, kerülik a konfliktusokat. A munkahellyel rendelkezők többsége azért nem
vállalkozik  a  magyar  önvédelem szervezésére,  mert  úgy  gondolja,  hogy  a  magyarok  megmaradásban
ellenérdekelt  titkosszolgálatok  figyelik  őt  és  a  kapcsolatait  és  bármit  megtehetnek.  Kirúgatják  a
munkahelyéről, eladósíthatják, „véletlen baleseteket” szerveznek ellene, a kórházakban megmérgezik stb.
Büntethetetlenül, tehetik egy olyan országban, ahol a legfőbb ügyészek is akadályozhatják az ezek elleni
büntetőeljárásokat.

A mellékletek azt is dokumentálják, hogy a hazai párt- és állami vezetők eddig legalább 1000 esetben
válasz nélkül hagyták és vagy szembehazudták (miközben az ügyészeikkel megbosszultatták) a közérdekű
bejelentéseket és bűnügyi bizonyítékokat, amelyeket mint nemzetközi hatás mérés tudományi szakértő az
ügyészségi vádemeléshez előterjesztettem, a magyarok életét rövidítő és ivartalanító hatású „Nemzeti stop
só Program, Menzareform és Chips adó” rendeleti  csalásokat  és a kálisóval sózást megengedő hamis
élelmiszer törvényt kieszelő és fenntartó állami hivatalnokokkal, és legutóbb már az ezeket gátlástalanul
tudatosan bűnpártoló, vagyis bűnöző magyar tudományos akadémiai és ügyészségi vezetőkkel szemben is. 
 
Melléklet: magyarokebredjetek180912, Kiegészítő melléklet: Raffai-Zoltan-egytragediamargojara190912

Verőce, 2018. szeptember 14.

Tejfalussy András okl.  vill.  mérnök,  aki  a  káliummal  mérgezés  dr.  Kovács Pál  parlamenti  megbízása
alapján, s az ő halála után „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként kivizsgálója” (szem.sz.: 1-420415-
0215,  an.:  Bartha  Edit)  Magyarország,  1036  Budapest,  Lajos  u.  115.  III.  18.,  www.tejfalussy.com,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 14 28.

Mint  újabb  összefoglaló  hatásmérés-tudományi  szakvéleményt,  a
szükséges  vádemelések  általa  tovább  intéztetéséhez,  közérdekű
bejelentésként kapja: Dr.  Darák Péter  úr,  a Legfelsőbb Bíróság kúria
elnöke.  (Jelen  irat  kódja:  Magyaronvedelmifelhivas180914)  A
mellékletek a honlapom MEHNAM rovatában is megtekinthetők. 
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