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Közzétett nyílt levél a Hit Gyülekezetét vezető Németh Sándorhoz, és az összes többi lelkészhez is.

Tisztelt Lelkész Úr/Hölgy!

Ön szerint a tudományos titkosszolgálatos terroristák zsidó kiirtási célra is árusítják egészségvédő
étkezési sóként a „Star kosher tanúsítványos Bonsalt” kálisót, vagy csak a nemzsidók irtására? 

Hajlandó-e az Önök Gyülekezete is segíteni betiltatni magyar nép patkányméreg kálisóval kiirtását?

Hajlandók e segíteni megértetni mindenkivel, hogy csak a testnedvekbeli, vérszérumi természetes
arányaik szerinti víz, konyhasó pótlás lehet élettanilag optimális? Azt, hogy ezeknek a „vér-elektolit
alkotó” anyagoknak a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer fiziológiás infúziós oldattal
a vérbe ugyanezen dózisaránnyal bejuttatása nyilvánvalóan nem véletlen, hanem a helyes megoldás!

Az kell mindenkivel megértetni, hogy ezeket a fontos anyagokat étkezéssel is az infúziós Ringer
oldat szerinti dózisokkal optimális a vérbe juttatni. Azt, hogy például a Ringer infúzió a 3 liter
desztillált vízzel azért 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm káliumot juttat be a vérbe, mert így
optimális a szív számára! (A kormány által pénzelt közszolgálati média az ellenkezőjét híreszteli, a
FAO/WHO és Európai Unió szakártói nyilvánvalóan teljesen hamis állásfoglalásaira „alapozva”.)

Nobel díjas kutatók (1950) patkányokon és embereken végzett nátrium- és kálium dózis variációs,
konkrét étel-hatás mérésekkel is bebizonyították, hogy a kálium túladagolás és a hiányos konyhasó
pótlás is életrövidítő és ivartalanító,  fajirtó hatású. Azóta számos cég kálisót és kálisóval kevert
konyhasót árusít a tiszta nátrium-klorid étkezési konyhasó helyett, hamis  FAO/WHO és Európai
Uniós állásfoglalásokra alapozva. A bizonyítékok megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapom
videó, Email könyv és MEHNAM rovataiban. Zsidók a kálisó patkányméreg hatásait eltitkolva Star
kosher tanúsítvánnyal árusíttatják nekünk a kálisót gyógyhatású étezési sóként (BONSALT), ami a
népirtással ingatlanszerzők módszerei (lásd: melléklet-1 és -2) magyar gyilkoló EU-s adaptációja!

Öntől a konyhasó „kálisóra kicserélése” népirtó hatásairól közzétettekre még nem kaptam válasz.
Lehet, hogy Önt és Gyülekezete tagjait nem mérgezik kálisóval, de akkor sem elfogadható, ha nem
segítenek leállítani ezt az aljas, alattomos népirtást, amit a vérösszetételen kívül Nobel-díjas kutatók
konkrét Na- és K dózis hatás mérései is tényszerűen bizonyítanak, lásd melléklet-3 és melléklet-4! 

Melléklet-1: Konig-modszerek-1976., Melléklet-2:  AllianceIsraeliteeNepirtasPrg1910k, Melléklet-
3:  EU-bizottsag-pontositas-170421, Melléklet-4: orbansegitese-170419.

Ha most sem nem válaszol, úgy tekintem, hogy Önöket egyáltalán nem érdekli a többiek egészsége!
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Utóirat: Természetesen  a  többi  vallási
vezető felé is felteszem a fenti kérdéseket, várva a választ!
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