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Kárpátaljai magyarok mentésére közzétett tájékoztatások  

Kedves Fórizs Eszter!

Szólni kell a kárpátaljaiaknak is, hogy ne higgyék el az Orbán kormány hazug Nemzeti Stop Só 
és  vízminőségi  propagandája  egészségvédő  hatását.  Ha  nem  szólunk  nekik  mielőtt  ide 
csatlakoznak,  őket  is  kiirthatja  a  magyaroknak  berendezett  haláltábor.  Fel  kell  világosítani 
őket, ne higgyék el a „legfeljebb napi 5 gramm konyhasó- és legalább 4,7 gramm káliumpótlás 
egészségvédő hatását”. Azt se, hogy normális sózás mellett a tiszta desztillált ivóvíz mérgező. 
Azt  se,  hogy a  szennyvízcsatornák fertőző  vírusaival,  mérgeivel  szennyezett  vezetékes  víz 
„legegészségesebb táplálék”. Ha ugyanis valóban mérgező lenne a naponta 5 grammnál több 
nátrium-klorid konyhasó és/vagy a 4,7 grammnál kevesebb kálium pótlása és/vagy a tiszta 
desztillált ivóvíz, akkor nem csak konyhasóból és desztillált vízből állna a gyógyításra használt 
SALSOL infúziós oldat, víz/konyhasó=1/110 dózisaránnyal. Tehát a napi 3 liter víz mellé a 27 
gramm nátrium-klorid konyhasó pótlás az optimális. A Ringer infúziós oldatnál, amiben kálium 
is van, szintén 1/110 a konyhasó/víz dózisarány. Ez a 3 liter vízzel 27 gramm konyhasót, de 
csak 0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe. Azért, mert az élő ember testnedveiben, pl. a 
vérszérumában ez az optimális arány! Egyébként orvosi tantétel, hogy az 1 órán belül a vérbe 
bejuttatott  1  gramm kálium is  már  mérgező  lehet!  Tehát  nyilvánvaló,  tudatos  népirtás  a 
nátriumpótlásnak az  élettanilag  ténylegesen optimálishoz,  a  szükségeshez  képest  20% alá 
csökkentése és a káliumpótlásnak az élettanilag ténylegesen szükségeshez képest 500% fölé 
növelése. A kálium túladagolásával szokták kivégezni a halálra ítélteket az USA-ban. Vagyis 
Orbán Viktorék (és elődeik) halálra ítéltek minket. A SALSOL és a RINGER bőven elég tárgyi 
bizonyíték arra, hogy tudatos fajirtás a Nemzeti Stop Só programjuk. Emellett 1950-ben ennek 
alapján Nobel díjjal jutalmazott kutatók konyhasó és kálium dózis hatás mérési kísérletei is 
egyértelműen előre jelezték a konyhasóval sózás csökkentésének és káliumdózis növelésének 
az  életrövidítő,  ivartalanító,  vagyis  fajirtó  hatásait.  Kérem,  javaslom,  hogy  hozzá(to)k 
tudomására a kárpátaljai magyaroknak az ezekről a  www.tejfalussy.com honlapon közzétett 
bizonyítékokat!  Lásd:  MEHNAM,  Email  könyvek,  videók.  Életfontosságú!  Nehogy  a  fentiek 
előlük eltitkolása miatt haláltáborhoz csatlakozzanak, ahol majd őket is kiirtják! 

Segítségként a Kárpátaljai Magyarok életben tartásához, magyar tisztelettel: Tejfalussy András

Melléklet: Tájékoztatás Fórizs Esztertől:

http://ruszinkarpatalja.blogspot.ro/2015/03/tiltakozas-magyar-kormany-karpataljat.html

Tiltakozás a magyar kormány Kárpátalját érintő politikája ellen

Tiltakozó megmozdulást tartottam ma 16.00 órától (román idő szerint 17.00 óra) a csíkszeredai magyar 
konzulátus előtt. A tiltakozás tárgya a magyar kormány lagymatag politikája, ami Kárpátalját illeti. Egyrészt 
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felhívtam a figyelmet, hogy míg a román kormány behívatta az ukrán nagykövetet magyarázatot követelni az 
ukrajnai románoknak az újoroszországi frontra való mobilizációja kapcsán, addig a magyar kormány megállt 
néhány felszínes nyilatkozat után. Megemlítettem, hogy Kárpátalját per pillanat egy 1991-es népszavazás és 
az ukrán-magyar alapszerződés köti Ukrajnához.

Az ukrán-magyar alapszerződésre vonatkozóan megállapítottam, hogy az illető dokumentum túlhaladottá 
vált, és szimbolikusan kidobtam a kukába, ugyanakkor meghirdettem az Első lépés akciót, "Kárpátalja 
hazatér" elnevezéssel.
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