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„SÓÜGYI” NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A MINISZTERELNÖKI HIVATALHOZ

EZÚTON ISMÉTELTEN FELSZÓLÍTOM AZ ÉLELMISZEREK MÉREGMENTESSÉGÉÉRT
FELELŐS MINISZTEREKET ÉS INTÉZMÉNYEKET, HOGY HALADÉKTALANUL VONJÁK
VISSZA A FAJIRTÓ HATÁSÚ KÁLISÓ ÉTKEZÉSI SÓKÉNT ÁRUSÍTÁSÁT MEGENGEDŐ
HAMIS  ÉLELMISZERTÖRVÉNYT  ÉS  INDÍTSANAK  BÜNTETŐELJÁRÁST  A FAJIRTÓ
VEGYI FEGYVER BONSALT KÁLISÓT A MAGYAROKNAK AZ INTERNETEN A LEHETŐ
LEGJOBB EGÉSZSÉGJAVÍTÓ ÉTKEZÉSI  SÓKÉNT,  IZRAEL ÁLLAMI  STAR KOSHER
TANÚSÍTVÁNNYAL AJÁNLÓ (AZ IZRAELI TITKOSSZOLGÁLAT ÁLTAL KOORDINÁLT?)
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, ORVOSI KAMARA ÉS NÉBIH VEZETŐ BŰNÖZŐK ELLEN! 

BUDAPEST, 2018. 08. 27.

TEJFALUSSY ANDRÁS
MÉRÉSTUDOMÁNYI SZAKÉRTŐ

ELŐZMÉNY:

Szia ezt láttam a NET-en.....és Rád gondoltam!!
Csatolom.

Szia: Zsuzsi

Friss topikok
 patikaisó: Egészséges ételhez használjon tiszta sót! (2012.03.17. 15:03) Vendégváró

Ezen a honlapon láttam:
https://vegabufe.blog.hu/2018/08/25/hosszu_hosszu_hosszu_forro_napok_vegre_levego

Kedves Zsuzsi! 

Köszönöm.
 
Véleményem  szerint  pillanatnyilag  a  www.tiszta.so honlapon  reklámozott  Á.G.I.  só  a
legmegbízhatóbb,  "gyógyszerkönyvi  tisztaságú",  biztosan  káliummentes  nátrium-klorid
étkezési só, mivel ezt a magyar gyógyszertárakat kiszolgáló cég akkreditált laboratóriuma
az étkezési célra átcsomagolás előtt szabályosan bevizsgálja.

https://vegabufe.blog.hu/2012/03/17/vendegvaro_5#c16116006
http://www.tiszta.so/
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Hazánkban  az  interneten  "Star  kosher  tanúsítvánnyal"  is  árusítják,  nátriummentes
gyógyhatású  étkezési  sóként   "Bonsalt"  (jósó)  hamis  elnevezéssel  a  magyar  étkezési
sószabványban tiltott  kálisót.  A hatalmas árával azt a hamis látszatot keltik, hogy ez a
lehető legegészségesebb étkezési só. Sajnos emiatt a hamis élelmiszer törvénnyel és az
életveszélyes "Nemzeti Stop Só Program, Menzareform"-mal is félrevezetett magyarok azt
hihetik,  hogy  ha  ha  a  kálisó  a  legegészségesebb  só,  akkor  a  kálisó  is  "patikai  só".
Miközben patkányméreg, aminek az emberekre is életrövidítő és ivartalanító hatása van! 

Lásd melléklet!                                                                                               
Szia: András

Melléklet: Kód: ujhonfoglalas180827

Akik gyilkolják a magyarokat ingatlanaink megszerzése és migránsoknak eladása céljából:

A magyarországi  „nemzeti jogvédő”  szervezeteknek,  pártoknak,  országgyűléseknek  és
kormányoknak  az  a  "dolguk",  hogy  segítsenek  "kiüríteni"  a  magyar  ingatlanokat  az
országrabló  Alliance  Israelitee  program  és  a  Pozsgayról  elhíresztelt  megállapodás
keretében*  vízummentesen  itt  lakni  engedett  környező  országi  és  izraeli  zsidók
betelepüléséhez.  A vörösiszap  katasztrófa  keltette  zűrzavar  közben  az  izraeli  cégek
"liberalizált  betelepülését"   engedélyezte  az  országgyűlés  és  kormány.  Azóta  az  itt
tartózkodó külföldi  izraeliták  az  ide  szül  gyerekeik  részére  bármit  felvásárolhatnak.  Az
Országgyűlés  mindehhez  mellőzte  a  külföldiek  betelepülésének  engedélyezéséhez
kötelező népszavazást. Utólag sem tudták megszavaztatni, hogy azt engedhessenek be,
akiket akarnak!

Ha mindez kiderül, lesz egy reaktorkatasztrófa (megjátszás), amiről az fog elterjedni, hogy
nem kellett volna a 4 szovjet reaktort 20 évvel tovább használni engedni annál, mint amire
(30  évre)  tervezték.  Vége  lesz  turizmusnak,  akik  arra  rendezkedtek  be,  nem  tudják
visszafizetni az erre felvett hiteleiket, az ő ingatlanaik is bankok kezére kerülnek. A világon,
a tervezett üzemidőben használt kb. 400 reaktorból eddig legalább 4-nél történt súlyos
baleset. Itt meg 4 lejárt üzemidejű reaktort kezdtek el további 20 évig használni. Kb. 4% a
katasztrófa gyakorisági valószínűség!

2050 után nem lesz nemzőképes magyar, a káliummal műtrágyázott és kálisóval "ízpótolt"
élelmiszerekkel, a Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chips adó gondoskodik róla.
(Az izraeli Haarec lap 2050-re jósolja a káliummérgezett országokban élő "nyugati férfiak"
nemzőképtelenné torzulását, a magyarokét is.)

A nemzetközi tudományos szabadalmaim szerinti Antirandom Biomonitoros hatás mérés
közvetlenül  is  megjeleníti  a  káliumműtrágyák  sejtmérgező,  életrövidítő  hatását.
Lásd:www.tejfalussy.com, GTS-Antirandom rovat, Videó 8., 10., 61, és Email könyv 1., 58.
és  101,  valamint  MEHNAM  1031.  A  káliummal  műtrágyázás  sejtmérgező  hatását
megjelenítő mérés bárhol elvégezhető, csak egy fóliaházban berendezett multigradienses
fitotron kell hozzá, az általam feltalált Antirandom software szerinti kezelési elrendezéssel!
LEBUKTAK!!! 

http://www.tejfalussy.com/
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Nem a „zsidókra” kell haragudni, ők csak betartják a rablógyilkosságra felbiztató mózesi és
talmudi törvényeiket. A hazaáruló országgyűlési ügynökeiket kell leleplezni és elliminálni!

*A Google keresőbe írják be: „AllianceIsraeliteeFelhivas1910+PozsgayImre+SimonPerez”,
és tekintsék meg róla az „Alliance Israélite által közzétett országelrablási program és 
„Pozsgay Imre államminiszter izraeli megállapodása” című dokumentumot !

Verőce, 2018. 08. 26.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő
(néhai Dr. Kovács Pál országgyűlési szakértője)

feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. aug. 27. 12:28

tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:A Google orákuluma szerint fontos.

Érkeztetők (ME) 12:28 (2 perce)

 címzett: én

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.

 

Üdvözlettel:

Miniszterelnökség

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=1


feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>

másolatot
kap:

Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
nemzetihirhalo@nemzetihirhalo.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
panaszkonyv@hirtv.net;
Elnok@kuria.birosag.hu;
MVSZ Patrubányi MIklós <elnok@mvsz.hu>;
elnok@asz.hu

titkos
másolat:

. . . . 

dátum:2018. aug. 27. 12:29

tárgy:
„SÓÜGYI” NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A MINISZTERELNÖKI
HIVATALHOZ

küldő:gmail.com
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