
A „MAGYARORSZÁGI POGROM FELELŐSEIT FELJELENTÉS” pontosítása:  A hazai
kormányok tervszerűen betegítik, ivartalanítják, irtják a „hitetlen zsidókat” és a keresztény
magyarokat  is,  a  „Nemzeti  Stop  só  Programnak”  és  a  „Chips-adónak”  elnevezett
csalásaikkal! Az általuk alkalmazott „ANTIKSZEMITA” módszer az Ószövetségi Biblia és
a Talmud (lásd: 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud
Baba kamma 93 b. lap.) szerinti aljas pogrom eljárás! Az izraeliták az általuk elfoglalni
akart  területeken,  szennyezett  ivóvízzel,  meg  a  tiszta  NaCl  konyhasó  helyett
patkányméreg  kálisóval  „sózott”  élelmiszerekkel,  az  izraeliták  betelepülési  arányában
tervszerűen pusztítják ki a „nekik nem kívánatos” izraelitákat és magyarokat. PÉLDÁUL A
PEST  MEGYEI  ÜGYÉSZSÉG  ÉVTIZEDEK  ÓTA  NEM  HAJLANDÓ  KIVIZSGÁLNI,
HONNAN,  HOGYAN KERÜLT BELE,  AMIT FÜGGETLEN NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓ
INTÉZET KUTATÓI  A SAJÁT,  AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMUKBAN BEMÉRÉSSEL
VETTEK ÉSZRE, AZ EURÓPAI UNIÓBAN MEGTŰRTNÉL 8000%-KAL TÖBB, MÉRGEZŐ
NÖVÉNYVÉDŐSZER  A  DMRV  VÁCI  VÁROSI  VÍZMŰVEK  BUKI-SZIGETI
NYERSVÍZKÚTJÁBA!!! Tudod, hogy Nobel díjas kutatók már 1950-ben is bebizonyították
a túladagolt kálium- és a hiányos konyhasó pótlás nemzőképességet is tönkretevő fajirtó
hatásait?!  Minden  orvos,  gyógyszerész  kell  tudja,  tanulta!  Tudnod  kell,  hogy  a  hazai
kormányok a kálisóval mérgezően műtrágyáztatással és az étkezési sóként patkányméreg
kálisót ajánlással (pl. lásd a hamis VIVEGA és kosher Bonsalt reklámokat az interneten!),
"Nemzeti  Stop  Só  programként",  tudatosan  irtanak  minket!  A megbízott  parlamenti
szakértőként  általam  és  szakértő  társaim  által  beszerzett,  s  a  Magyar  Tudományos
Akadémiai Elnöki titkárságán és az Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet korábbi
főigazgatói által is ellenőrzött hazai klinikai hatás mérések, s az orvosi tankönyvek szerint,
a hazai klinikákon a 2 gramm kálium egyszerre vérbejuttatása is már vese- és vérmérgező
lett! Dr. Surján László, amikor egészségügyi miniszter volt, a nekem írt válaszában a napi
4,7  és  70  gramm  közötti  káliumdózist  próbálta  VESZÉLYTELENKÉNT  bebeszélni!
Felmerült  a kérdés kiknek hasznos a sokszorosan mérgező káliumdózis fogyasztására
felbiztatás?  Hát  például  a  helyünkre  betelepülő  izraelitáknak,  a  2010-től  kezdve
Magyarországra  vízum  nélkül  bejönni,  betelepülni  engedett  izraeli-és  ukrán-orosz
izraelitáknak! Az izraeli cégek s a velük beözönlő izraeliták az ide szült gyerekeik részére
felvásárolhatják  Magyarország  területeit,  már  „kibucszervező”  központ  van
Magyarországon! Nézd meg a közzétett bizonyítékokat! Döntsd el magad, mit kell érteni a
kormány propagandán, ami szerint nekik „a magyar gyermek a legfontosabb”. Lehet, hogy
csak  a  cionista,  izraelita  vallásúak  „magyar”  gyermekeire  gondolnak?  Tanulmányozd
személyesen a káliummal mérgezően műtrágyázással aszálykár fokozást, növény-, állat-
és  ember  mérgezést,  s  Stop  Só  Programmal  népirtást  közvetlenül  bizonyító,  biológiai
hatás kalibráló  méréseket,  valamint  az egyéni  védekezésre  megmaradt  lehetőségeket,
melyeket bemutat a nyilvános www.tejfalussy.com honlapom! Világosítsd fel mindezekről
a rokonaidat és az ismerőseidet, ha a Te is a magyarok kiirtása ellen vagy! Nem elhinni
kell, hanem mérni a biológiai hatásokat!  Véleményem szerint tömeggyilkos hazaáruló a
népirtáson alapuló  országkiárusítás  valamennyi  végzője,  titkolója  és  az  ezeket  fedező
valamennyi hazai miniszter, ügyész, rendőr és bíró is! Ezúton is felszólítom Pintér Sándor
belügyminisztert, hogy állítsa helyre a nevemet a nyilvántartásukban! (A hivatalos nevem:
Tejfalussy  András  a  lakcím  kártyámon  is,  a  mérnöki  diplomámon,  a  nemzetközi
méréstudományi  szabadalmaimon,  a  miniszteri  stb.  kitüntetéseimen,  az  ingatlan
nyilvántartásokban, a cégbírósági, a banki stb.okiratokon is! A jelenlegi választási értesítőt
is az általam nem elfogadott „András Béla” keresztnévvel küldték, hiteltelenítve vele a
személyi  okmányaimat,  s  egy  verőcei  jegyző  „Tejfalusi”-nak  nevezéssel  is  próbálta
személyem hitelteleníteni!) 
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