T. ORFK!
FELTÉTELES FELJELENTÉS, JOGOS VÉDELEM KERETÉBEN: HA ORBÁN VIKTOR
MINISZTERELNÖK MÁTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL NEM ÁLLÍTJA LE A
STOP SÓ, CHIPSADÓ ÉS MENZAREFORM ELNEVEZÉSŰ CSALÁSOKAT, FAJIRTÁS
VÁDDAL EZÚTON FEL VAN JELENTVE, ELFOGULATLAN ELJÁRÁST KÖVETELVE:
Felelősséggel megvádolom Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a magyarok termékenységét és
élethosszát tudatosan csökkentető egészségügyi- és élelmiszer ellenőrzési csalásokkal tudatos
fajirtást folytattat. Valószínűsíthetően azért, hogy a magyarok nyugdíjra befizetett pénze ne a
magyarok nyugdíjára legyen felhasználva, s az izraeliták olcsón megszerezhessék az életrövidítő és
ivartalanító népirtással kiürített hagyatéki ingatlanokat, az 1910 óta nyíltan hirdetett Magyarország
elfoglalási programjuk megvalósításához. A bűnügyben közzétett konkrét dózis-hatás-mérési stb.
bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlapomon (Email-könyvek, Videók, Tanítás,
MEHNAM intézkedéseink).
A fajirtás tudatosságát a Ringer-oldat víz, konyhasó és kálium dózisarányai és a testnedvek, a
vérszérum ugyanilyen anyag-arányai és Nobel-díjas tudományos kutatók állatokon és
embereken végzett konkrét nátrium- és kálium dózis-hatás-mérései is egyértelműen
bizonyítják, s számos korábban még nem (teljesen) meghamisított tankönyv is.
Orbán Viktor miniszterelnököt egyértelmű dózis-hatás-mérési bizonyítékokat is bemutatva többször
tájékoztattam, hogy a magyarok fokozódó termékenység csökkenését, életrövidülését az okozza,
hogy felfokozták az élelmiszerek káliumtartalmát a kálisóval műtrágyázással és ételízesítéssel,
miközben csökkentették a konyhasótartalmát. Orbán Viktor a magyar választók előtt a konzultációs
készségét hangoztatja. Ennek ellentmond, hogy évek óta válaszra sem méltatja a bejelentéseinket,
amelyek bizonyítják, hogy az általuk „Stop só”-nak („Nemzeti Sócsökkentési Programnak”) és
„Chips-adónak”, s „Menza reformnak” elnevezett csalárd intézkedéseik okozták, okozzák a magyar
népfogyást. Mindig segíteni próbáltam neki, de mivel nem válaszolt és nem intézkedett a népirtás
leállítására, jogos védelem keretében kénytelen vagyok feljelenteni őt a bizonyított fajirtás vádjával,
akkor is, ha nyilvánvaló, hogy a hazai ügyészség és bíróság vezetése az ügyben bűnpártolást folytat.
Budapest, 2015. 11. 11.
Tejfalussy András

Iratjel: orbanviktorfeltetelesfeljelentese151111
Ps.: Nyilvános közérdekű kárelhárító feljelentés, megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében, a
www.tejfalussy.com honlap MEHNAM-info, Antiszemétizmus és Jogjavítás rovataiban közzétéve.
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