
A MAGYAR FIATALOK FOKOZÓDÓ GYERMEKTELENSÉGÉNEK A TÉNYLEGES FŐOKA,
NEM OK NÉLKÜL TILTJA AZ ARANYBULLA, HOGY IZRAELITA SÓKAMARÁS LEGYEN
Hazai pártok, társadalmi szervezetek vezetőihez és média szereplőkhöz intézett állásfoglalás kérés:

Tisztelt Címzett! 

Meggyőződhet  a  honlapomon  közzétett  biológiai  hatás  mérési  (hatás-kalibrálási)  bizonyítékok
alapján  arról,  hogy a  káliumnak  a  műtrágyázáshoz  és  ételízesítéshez  használatával  mérgezik  a
népeket.  1950-Nobel díjat kaptak a kutatók, akik bemérték a fajirtó hatását. Azóta alkalmazzák. 

Például a hazai élelmiszer törvénnyel megengedett, konyhasó helyett kálisót tartalmazó „étkezési
sók”, pl. a Béres Rt. által is árusított, kálisó tartalmú VIVEGA, vagy az interneten „star kosher”
(izraeli) tanúsítvánnyal „legjobb étkezési sóként” reklámozott  kálisó BONSALT arra valók, hogy
vese-,  ideg-  szív-  és  rákbetegségeket,  magas  vérnyomást,  életrövidülést  és  nemzőképtelenséget
okozzanak. Ezt a célt szolgálja a kormány által milliárdos költséggel  reklámoztatott aljas „Stop Só
program”, s az azzal szembeszálló élelmiszertermelőket és kereskedőket büntető aljas „Chips adó”.

Állatkísérletekben a  kálisóval műtrágyázott legelőn tartott állatok (birkák) negyedik generációja
teljesen nemzőképtelen lett. Miután – kivéve Kínát és a keleti országokat, amelyek nem vagy alig
használnak kálium műtrágyát (!) - nálunk és számos további országban is  kb. 1950 óta alkalmazzák
a kálisóval mérgezően műtrágyázást és „kálisóval sózást”, a mérgezettek teljes nemzőképtelensége
2050-re prognosztizálható. A magyar keresztényeké is. Az unokáik csak buzik és kurvák lehetnek!

Kérem,  hogy  tanulmányozza  a  www.tejfalussy.com honlapon  közzétett  dokumentumokat  és
foglaljon állást az ügyben és a választások alkalmával hívja fel figyelmet a népesség csökkentő
ivartalanodás  fenti  főokára.  Figyelmébe  ajánlom  a  fentiekkel  kapcsolatos  email-könyveimet,
videókat és az újabb intézkedéseinket, amelyek a honlapom „intézkedéseink” rovatában találhatók. 

Mivel Indiából is „sómeneteléssel” űzték kis a sózás irányítását monopolizáló hóditókat, javaslom,
hogy  ajánlja  mindenkinek  a  következő  szövegű  kitűzőt:  „SÓMENETELÉS,  ARANYBULLA,
tisztaso.hu”. 

Állásfoglalást az alábbi címre küldhet. A válasz elmaradását a segítség elutasításának tekintem. 

Tejfalussy  András  méréstudományi  szakértő,  AGROANALÍZIS  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG
Környezetvédelmi-  és  Gazdaságosság  Ellenőrző  Központja  pjt  elnök  (egyes  akadémikusok
találmányaként Nobel díjra ajánlott „kombinatorikus” hatás kalibráló mérés tényleges feltalálója),
volt országgyűlési megbízott,  jelenleg „megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő”. Személyi szám: 1-
420415-0215, an. Bartha Edit, néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és Bartha Béla rendőrfőkapitány
unokája. +36 20 2181408 , 2621 Verőce, Lugosi u. 71, Levelezési címek: 1036 Bp. Lajos u. 115. III.
18., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:+36 20 218 1408,  honlap(ok): www.tejfalussy.com.

somenetelesi-felhivas-190815

http://www.tejfalussy.com/
mailto:rendporseg.pjt@gmail.com
http://www.tejfalussy.com/

