
  FAJIRTÁSSAL GAZDAGODÓ VILÁGTERRORISTÁK (a média „világhatalmi elitnek” nevezi őket)

  A világterroristák gazdagodáshoz használt ingatlan- és nyugdíjbefizetés rablási, maffia módszerei: 1. 
Életrövidítés, 2.A természetes szaporodó képesség csökkentése. Fő eszközei: 1.Tiszta ivóvízhez jutás 
akadályozása, ivóvíz szennyeztetése, 2.A testelektrolit víz, nátrium, kálium, klorid arányai elrontása. 
  Végrehajtás:  1.A partról  bemosódó  műtrágyákkal,  növényvédő  szerekkel  szennyezik,  mérgezik  a 
felszíni vízbázisokat és szennycsatornákkal bejuttatott egészségkárosító anyagokkal is, amelyeket nem 
képes teljesen kiszűrni a homok-kavics szűrő, és a klórozás sem képes semlegesíteni (ürülékkel bejutó 
gyógyszermaradványok,  fertőző  vírusok,  ipari-  és  háztartási  vegyszerek).  2.A  testelektrolitot 
konyhasópótlás  csökkentéssel  és  káliumbejuttatás  növelésével  rontják.  Az  állatkísérletek  tanúsága 
szerint ezzel érhető el, hogy négy vagy öt nemzedékváltás után ne legyenek nemzőképes hím egyedek.
   Csak az tud védekezni, aki az orvosi könyvekből (vagy a Talmud alapján, lásd Taanith 10 a. lap és Baba 
kamma 93 b. lap) eleve tudja, hogy a testnedvekben, a vérszérumban lévő természetes arányuk szerint 
szükséges pótolni a vizet és a konyhasót (nátriumot és kloridot) és a káliumot, azaz  99:0,9:0,012 
arányban. A gyógyításra több száz éve sikerrel használt fiziológiás infúziós  Ringer oldattal is ilyen 
arányban juttatják be ezeket a testelektrolit anyagokat a vérbe, hogy a sejtek, szervek és testrészek 
közötti  elektromos  kapcsolatot  megfelelően  biztosítsák.  Minden  1  liter  Ringer  infúzióval  1  liter 
desztillált víz, 9 gramm konyhasó, de csak 0,12 gramm kálium jut be a vérbe! Étkezésnél is ez optimális.
  Ezt tudva, a  világterroristák arra kényszerítik az áldozataikat, hogy naponta, bármennyi víz mellé, 
legalább 4,7 gramm káliumot és legfeljebb 5 gramm konyhasót s azzal legfeljebb 2 gramm nátriumot 
pótoljanak.  1950-ben  Nobel-díjjal jutalmaztak  tudományos  kutatókat,  akik  állat-  és  ember- 
kísérleteikkel, konkrét hatásmérésekkel cáfolhatatlanul bebizonyították a nagymértékben, pl.  30-ról 
0,43-ra (!) változtatott nátrium:kálium pótlási arány életrövidítő, ivartalanító, vagyis fajirtó hatását. 
Allergizáló,  keringésrontó,  vese-  és  szívmérgező,  magas  vérnyomást  okozó,  idegrendszer  rongáló, 
érzelemmentesítő, bárgyúsító, butító,  izomgyengítő,  daganat előidéző, nemi jelleg torzító, ivartalanító 
hatású  is.  ELSŐSORBAN  KÁLIUM  MŰTRÁGYÁKKAL  ÉS  A  KÁLISÓT  A  KONYHASÓ  HELYETT 
ÉTELSÓZÁSHOZ  AJÁNLÁSSAL  FOKOZZÁK  MÉRGEZŐRE,  ÉLETRÖVIDÍTŐ,  IVARTALANÍTÓ 
HATÁSÚRA  A  HAZAI  ÉTELEK  ÉS  ITALOK  KÁLIUMTARTALMÁT,  LÁSD  A  MAGYARORSZÁGI 
„NEMZETI STOP SÓ PROGRAMOT”,  „CHIPS ADÓT”,  „MENZAREFORMOT”!   (Jelenleg már szinte 
csak Kína és az iszlám országok nem használnak a nitrogén műtrágyához képest mérgező arányban 
kálium műtrágyát!)  Az általam hivatkozott hatás-mérési stb. bizonyítékok régóta  közzé vannak téve, 
lásd www.tejfalussy.com (Videó, Email-könyv, MEHNAM és „régi honlapok” rovatok).
     Ezt a terrorelhárító, létvédelmi információt valamennyi lakoshoz és valamennyi állami és nem 
állami szervezethez és hírharsonához el kell juttatni.  Azért is, hogy kiderüljön, melyik nem segít 
felvilágosítani, védeni a lakosságot, annak ellenére, hogy terrorizmust tudna vele elhárítani. Derüljön ki, 
hogy  melyik  „világterrorista  maffia  párti”,  és  melyik  nem. Mindenkit  feljogosítok,  hogy  ezt  a 
közérdekű bejelentés szöveget bárhol a világon, bármely nyelven, változatlan tartalommal terjessze, 
könyvekkel,  előadásokon,  honlapokon,  email-listákon,  hírlevelekben,  Facebook-  és  YouTube-on, 
hozzászólásként, szórólapként stb., itthon is, külföldön is. Részemről jogos népvédelemként (BTK) és 
megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel (PTK) keretében is terjesztem,  közzétéve a www.tejfalussy.com 
és www.tisztaso.hu honlapokon, de a Facebook-on és a YoueTube-on is. Nem szavazz tömeggyilkosokra!
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