
A MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSI CSALÁSOK ALAPVETŐ OKA IS A NÉPCSERE BIZNISZ?  
(A Kúria Legfelsőbb Bíróság elnöke kezéhez, közérdekű bejelentésként kivizsgáltatásra megküldve)

A káliummal műtrágyázó és kálisóval „sózó” többi „nyugati” országban is, amelyekben 1950-től folytatják a 
káliummal nemzőképesség rontást, a nemzőképtelenség fokozódási nemzetközi statisztikák menete alapján 
2050-re várják az izraeli kutatók a férfiak nemzőképtelenségét. Az izraeliek hamis okok valószínűsítésével  
elterelik  a  figyelmet  a  tényleges  okról.  A  tényleges  ok,  a  biológiai  hatás  mérések  szerint,  a  
káliumműtrágyázással  és  kálisóval  sózással  növény,  állat  és  ember  mérgezés.  Vagyis  a  tudatos  népirtás.  
Egyelőre  főleg  a  nyugati  országoknak  az  adott  ország  nemzetéhez  tartozó  fajú  ingatlantulajdonosait 
mérgezik. A káliummal fajirtást azután kezdték meg, hogy a túladagolt kálium nemi jelleg és szaporító szerv 
torzító  hatását  konkrét  biológiai  hatásvizsgálatokkal  patkányoknál  és  embereknél  bebizonyító 
„mellékvesekéreg  kutatók”  1950-ben  Nobel  díjat  kaptak.  A kálisóval  is  műtrágyázott  mezőn  a  kosok 
negyedik nemzedéke szaporodásképtelen lett.  2050-re,  1950-től  ekkor esedékes a negyedik nemzedék,  a 
mérgezett  magyar  férfiaknál  is  bekövetkezik  a  nemzőképtelenség.  A kálium  mérgező  hatását  azzal  is 
fokozzák,  hogy az  áldozatok  védekezés  képtelenné  tételéhez  elhíresztelték  a  túladagolt  kálium mérgező 
hatását  csökkentő desztillált  ivóvíz,  és a napi  5 grammnál több konyhasó,  s  a savanyúságok és a cukor 
mérgezőségét,  s  azt,  hogy napi  4,7 grammnál  több kálium pótlás  „optimális”.  Miközben minden 1 liter  
desztillált vízzel 9 gramm konyhasót juttat be a vérbe a gyógyító hatású SALSOL és SALSOLA infúzió, s a  
Ringer infúzió is. Utóbbi minden 1 litere csak 0,12 gramm káliumot pótol. Ugyanis 1 órán belül bejuttatva az 
1 grammnál több kálium is veszedelmesen mérgező lehet.  A „Stop Só programmal” szembehazudják az 
orvosi tankönyveket! 

A „népcsere  biznisz”  az  oka,  hogy  bár  régóta  ismerik  a  káliummal  mérgezően  műtrágyázás  és  sózás  
biológiai  hatásmérésekkel  bizonyított  tényleges  hatásait,  amelyeket  a  www.tejfalussy.com honlapon 
közzétettünk,  lásd 1.,  58.,  101.  email  könyvek,  8.,  10.  és 61.  videó,  és GTS Antirandom és MEHNAM 
rovatok,  egyik  jelenlegi  hazai  párt  vagy  képviselő  sem  kampányol  a  káliummal  népirtás  ellen.  Tehát  
valamennyien  a  népcsere  bizniszen  gazdagodni  akaró  tömeggyilkosok  és/vagy  szakmailag  tökhülye 
szélhámosok, és/vagy azok ügynökei, akik hamis reklámokkal méregdrágán árusítják a mérgező izraeli és  
kanadai kálisót műtrágyaként és étkezési sóként a magyar lakosság tönkretételéhez! Lásd például a VIVEGA 
reklámozást és az interneten Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal BONSALT (lehető legjobb) étkezési  
sóként, méregdrágán árusított „nátriummentes”, konyhasómentes patkányméreg kálisót stb. EU- és WHO-s 
csalások is fedezik a kálisóval népirtást! A hazai ügyészek szerint ez „nem bűncselekmény”, lásd melléklet!

Miért csinálják? Azért, mert a népirtással ingyen megkaparinthatják a szaporodásképtelen magyarok elárvult  
ingatlanait és kiárusíthatják a jó szaporodó képességű izraelieknek, kínaiaknak és iszlámistáknak, s ezáltal 
hatalmas vagyonra tehetnek szert. Lásd „letelepedési kötvény biznisz” stb.

A nemzőképesség csökkenési, spermium termékenyítő képesség csökkenési nemzetközi statisztikák tények.  
A nemzőképesség csökkenés tényleges okait bizonyító biológiai hatás mérések eredményei is tények. Ehhez 
képest  mérlegelhetők  az  alábbi  „államigazgatási  bűncselekmények”:  A  hazai  kormányok  mindegyike 
gátlástalanul  folytatja  a  népcserét.  Hiába  szóltunk,  hogy  hagyják  abba.  A segítőinket  balesetek  érték.  
Közülük  többen  gyanús  körülmények  között  meghaltak.  Engem,  hogy  a  szakértői  hitelem  rontsák,  a 
köztársasági  elnökök  is  rágalmaznak  (X-398/98.).  Ezzel  is  fedezik  a  rendőrökkel  összeverető,  s  utána 
(sikertelenül!) bolonddá nyilváníttatni próbáló ügyészeket és bírót.

Az  interneten  is  közzétéve  2018.  március  26-án,  jogos  védelemként,  megbízás  nélküli  kárelhárításként, 
változatlan szöveggel szabadon terjeszthető röpiratként! Készítette: Tejfalussy András Béla okl. vill. mérnök,  
(1-420415-0215,  an.:  Bartha  Edit),  2621  Verőce,  Lugosi  u.  71.,  számos  nemzetközi  tudományos 
hatásvizsgálati szabadalom feltalálója, a káliummal országmérgezési ügyet minisztériumi, országgyűlési és  
önkormányzati megbízásból, a Magyar Tudományos Akadémián is hivatalosan vizsgáló méréstani szakértő 
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http://www.tejfalussy.com/


Melléklet
 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A KÁLIUMMAL FAJIRTÁSI BŰNCSELEKMÉNY BIOLÓGIAI HATÁS 
MÉRÉSEKKEL IS BEBIZONYÍTOTT FOLYTATÓDÁSÁT A „BŰNCSELEKMÉNY GYANÚJÁT NEM 
FELKELTŐNEK” NYILVÁNÍTÓ ALÁBBI HAMIS ÜGYÉSZSÉGI HATÁROZAT FŐFELELŐSE ELLEN 

EGYRÉSZT ÚGY FOGLALMAZNAK, MINTHA ÉN LETTEM VOLNA FELJELENTVE, S NEM 
AZ ÜGYÉSZEK. MÁSRÉSZT A HAMIS HATÁROZATUK HITELESÍTÉSE IS HAMIS, MERT 

HIÁNYZIK RÓLA A KIADMÁNY HITELESÍTŐ NEVE ÉS AZ ÜGYÉSZ ALÁÍRÁSA IS!
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