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KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS FELJELENTÉS AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKHEZ:
LÁZÁR JÁNOSÉK FÉLMILLIÁRD FT-ÉRT REKLÁMOZTÁK A NÉPIRTÓ STOP SÓ PROGRAMOT

Betegíti az állatokat is, a legelt növények megnőtt káliumtatalma. Saját hatásméréseink is bizonyítják, hogy
a növényeket tönkreteszi a sejtmérgező kálium túladagolás! A káliummal műtrágyázott talajban a növények
fokozottan pusztulnak az aszálytól! A vízoldható mérgező káliumot tartalmazó műtrágyával mérgező kálium
tartalmúvá  tett  növények  nemzőképtelenné mérgezték  a  negyedik  nemzedék  kosokat!  Az  OÉTI ember-
kísérletei  során,  1 vagy 2 gramm kálium megitatása is  50%-kal csökkentette a vizeletkiválasztást,  a 2
gramm pedig kb. 1 órán át tartó szívműködési zavart is okozott! Miért? Azért, mert az élő egészséges ember
testnedveiben, vérszérumában 30:1 a normális nátrium : kálium arány! A fiziológiás infúziós oldat Ringer is
30:1 (dózis) arányban juttatja be a nátriumot és káliumot a vérbe. Tehát tudatos csalás, hogy az „étkezési
sóként” árusított VIVEGA feliratain a „vérszérum nátrium:kálium arányát kiegyensúlyozónak” hirdetik az
1:1-es nátrium : kálium dózisarányt! Az Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal az interneten BONSALT
elnevezéssel, „legjobb étkezési sóként árusított nátriummentes só” még nagyobb csalás!  1950-ben Nobel
díjat kapott mellékvesekéreg kutató biológusok biológiai hatásmérései is bebizonyították a mérgező kálium
tartalmú  és  konyhasó  hiányos  élelmiszerek  életrövidítő  és  nemzőképességet  rontó,  fajirtó  hatását!  A
kálium műtrágyákkal  1950 óta mérgezik a nyugati népeket. Nemrég egy  izraeli tudós előadta:  2050-re a
nyugati férfiak nemzőképtelenné lehetnek! A negyedik nemzedék 2050-re esedékes! (A „keleti férfiak” azért
nemzőképesek, mert Kína és az iszlám országok nem, ill. alig használták a mérgező káliumos műtrágyákat!)

Közzétettük a hagyományos étkezési nátrium:kálium bevitel 30:1 dózisaránya tudatosan elrontásával végzett
NÉPIRTÓ BŰNCSELEKMÉNY BIOLÓGIAI HATÁS MÉRÉSI BIZONYÍTÉKAIT A HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com honlapomon. Lásd 1. és 101.-es Email könyveket és a 10. Videót! Az EU-s és a hazai
hatóságok azért engedik folytatni a nátrium : kálium arány rontást, mert 2050-re mind a tízmillió magyart
ki akarják pusztítani? Miért? Azért,  hogy a nyugdíjbefizetéseinket  arra használhassák,  amire akarják, s
hogy szabadon kiárusíthassák hazánk kiürült ingatlanait a nemzőképes keletieknek?* Vagy Lázár Jánosék az
ostobaságuk  miatt hajtják  végre  a  hazai  és  külföldi  tudományos  csaló  „  szakártók  ”  fajirtási  tervét  ?  Az
Európai Uniótól azt válaszolták a fentiekre, hogy azért „nem intézkedhetnek a BONSALT betiltására, mert
az ENSZ által felügyelt WHO hivatalosan ajánlja a konyhasó korlátlan mértékű helyettesítéséhez a kálisót”!

Ezt a közérdekű tájékoztatást mindenki adja tovább legalább 10 magyar családnak, hogy ők is megtudják,
elsősorban mitől csökken egyre gyorsuló ütemben az egészséges és nemzőképes magyar emberek száma. Aki
nem hajlandó terjeszteni az bűnsegéd a magyar lakosság irtásában, nem érdemli meg, hogy tovább éljen!!

Tehát: NÉPIRTÓ STOP SÓ PROGRAMOT REKLÁMOZTAT A MAGYAR KORMÁNY, AZ EURÓPAI UNIÓ,
A HAZAI ÉLELMISZER BIZTONSÁGI HATÓSÁG, ÉS A WHO HAMIS ÁLLÁSFOGLALÁSAI ALAPJÁN!

*  MAGYARORSZÁG LEIGÁZÁSI 100 ÉVES TERVET HAJT VÉGRE A KORMÁNY?
Lásd: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/elarvultingatlanokrol-171113email2.pdf

Verőce, 2017. december 16.

Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás (Ptk.) keretében, a SZEMÉLYES tisztábban
látás elősegítésére Orbán Viktor miniszterelnökhöz nyilvános közérdekű bejelentésként is megküldi:

(nemes Sydo) Tejfalussy András András Béla Ferencoknyomozó
mérnök, számos nemzetközi hatásmérés
tudományi szabadalom feltalálója, a hatalmon lévők
által üldözött volt környezetvédelmi minisztériumi,
országgyűlési, önkormányzati és tudományos
akadémiai és egyetemi megbízott szakértő
Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Cc: Orbán Viktor miniszterelnök úr segítésére!
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