
KÁLISÓVAL MÉRGEZETT, CSÖKKENTETT KONYHASÓTARTALMÚ ÉLELMISZEREKRŐL

A csökkentett konyhasópótlásra és káliumtúladagolásra felbiztató „Reformkonyha” és 
„Menzareform” fajirtásra szolgál? 6 konkrét kérdés az engedélyezőivel kapcsolatban.

A kálisóval mérgezett étel, ital, élelmiszer nem csak legyengít és bárgyúsít! Állatkísérletben a 
hímbirkák negyedik nemzedéke teljesen szaporodás képtelen lett a kálisóval műtrágyázott 
legelőn! Hazánkban a kálisóval növelt káliumtartalmú növényekkel kb. 1960 óta mérgezik a 
nemkóser étkezésű magyarokat. Újabban, a MENZAREFORM-nak nevezett csalás keretében, 
a gyermekétkeztetésben is mérgező kálisóval pótolják a konyhasó sós ízét, azzal az ürüggyel, 
hogy ez „megelőzi az időskori magas vérnyomást”. 1982-es WHO kiadvány „legalizálja”. Mire 
kiderül, hogy nem csökkenti az időskori magas vérnyomás gyakoriságát, egy magyar férfi sem 
lesz szaporodásképes, mindegyik testi és lelki nyomorék lesz, vagyis nem lesz, aki reklamáljon!

A bizonyítékok és az önvédelmi technika is megtekinthető a www.tejfalussy.com honlap Videó, 
Email-könyv, MEHNAM, ”régi honlapok”  rovataiban. Eldöntheted, hogy méréseknek hiszel, 
vagy fajirtó tudományos titkosszolgálat által befolyásolt minisztériumok hamis szakértőinek. 

HA TISZTESSÉGES VOLNA A HAZAI KORMÁNY, ennél sokkal kevesebb bizonyíték esetén 
is régóta börtönben lennének a reformkonyhás, menzareformos életrövidítés és ivartalanítás 
megrendelői, megtervezői, előkészítői, végrehajtói, nyomeltüntetői, s ezek főnökei!  Néhány 
tisztességes bíró, ügyész, rendőr, miniszter, államtitkár, jegyző kivételével, a 
bizonyítékokkal általam megkeresett bírák, ügyészek, rendőrök, miniszterek, államtitkárok, 
jegyzők többsége  azzal foglalkozott, hogy a hamis szakértőik szembehazudják a hatás-
mérési bizonyítékokat, köztük Nobel díjas kutatók mérési eredményeit is (!), hogy 
mentesítsék a bűnelkövetőket a büntetéstől. Egy hivatalos nyomozást és büntető eljárás 
eljárást sem hagytak végigvinni, viszont ismétlődő lejáratási kampányokat, likvidálási 
kísérleteket szerveztek, szerveztettek, szerveznek(?) ellenem. Ezek bizonyítékai is közzé 
vannak téve a www.tejfalussy.com honlapon. 

A fentiek alapján, a magyar lakosság  jogos védelmében, fel lehet tenni az alábbi hat kérdést:

1./A FIDESZ-KDNP kormányzat „Menzaprogram”-ja tudatosan életrövidítés és ivartalanítás? 
2./A szaporodásra serkentő kedvezményeket idemigráló, fiatal izraeli zsidók megkaphatják?
3./A hazánkba migráló, szaporodóképes izraeli stb. zsidók utódainak épült a sok új stadion?
4./Az „idemigráló” izraeli, ukrajnai stb. zsidók védelmére is építik határainkon a kerítést? 
5./A cégeikkel legalizáltan idemigráló izraeliek ideszült gyermekeié lehet Magyarország?
6./A Parlament a zsidó képviselők elfogultsága miatt enged (5 Mózes 7/2,22) fajirtást?

Véleményem szerint a fenti 6 kérdésre 6 igen a helyes válasz: 
Ha más lenne a helyes válasz, a Parlament, a Kormány leállítaná a bizonyítottan fajirtó hatású 
Menzareform, Nemzeti Stop Só program, Chipsadó csalásokat, és a felszíni ivóvízbázisok 
műtrágyákkal, növényvédő-szerekkel és fertőző vírusos emberi ürülékkel szennyezését, és 
nem hazudnák egészségkárosítónak a napi 5 grammnál több konyhasót, 2 grammnál több 
nátriumot, 4,7 grammnál kevesebb káliumot pótlást, és mérgezőnek a tiszta, desztillált vizet.
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A Biblia életmódi- és egészségügyi tanácsai és törvényei és a Talmud is leleplezi a csalásaikat:

A Talmud, a vallásos zsidók mindennapjait szabályozó törvénykönyv, minden nemzsidónak 
szennyezett ivóvizet ír elő, miközben előírja, hogy a zsidók esővizet, vagyis tiszta desztillált 
vizet igyanak (lásd: Taanith 10 a. lap), és (tiszta NaCl-dal jól) sózott kenyeret egyenek, mivel 
ezek egészségvédő és gyógyító hatásúak, lásd Baba kamma 93 b. lap (és 2 Mózes 23/20-33). 

( Étkezésnél is a Ringer infúzió szerinti, az egészséges ember testelektrolit testnedveinek, a 
vérszérumnak megfelelő, az optimális arányú víz-, konyhasó-, kálium pótlás! Minden 1 litere, 1 
liter desztillált vizet, 9 gramm konyhasót és 0,12 gramm káliumot juttat be a vérbe! A 
Ringer fiziológiás sóoldat infúziót több száz éve használják sikerrel a betegek gyógyítására! ) 

Jelen     szakértői     véleményem     alapján     f  elkérem     Orbán     Viktor     miniszterelnököt     és     minisztereit,   
s     valamennyi     jelenlegi     országgyűlési     politikust     is,     hogy     ők     és     pártjaik     (a     helyett,     hogy     engem   
becsmérlelnének)     válaszolják     meg     a     6     kérdést,     s     ha     egy     vagy     több     kérdésre   „  nemmel  ”   
válaszolnának,     hiteles     hatásmérési     adatokkal     is     bizonyítsák     állásfoglalásuk     megalapozottságát  !
 
Valamennyi, a nemzsidók kipusztítását helytelenítőt arra kérek, hogy ezt a tényfeltáró iratot 
(ill. a szakszerű fordítását) a saját nevükben is nyújtsák be minél több hazai és nemzetközi 
jogvédő fórumhoz, s a szaporodási témákkal kapcsolatos hozzászólásaként a Facebook-on és 
YouTube-on is rendszeresen tegyék közzé, a tudatosság, fenntarthatóság, létvédelem, a béke 
érdekében.

Az "őshonos magyarok" (nem kóser étkezésű) gyermekeit aljas "MENZAPROGRAM"-mal stb. 
életrövidítés, ivartalanítás fokozott, állandó figyelmet érdemel! Nem csak én írhatok 
sorozatosan "könyörgő leveleket" az Európai Unióban szolgáló képviselőinknek, Orbán Viktor 
miniszterelnöknek, a minisztereknek, államtitkároknak, orvosoknak, gyógyszerészeknek, 
természetgyógyászoknak, hogy hagyják már abba  a lakosságunkat mérgeztetést, mérgezést!!!

Melléklet: ropi160106

Budapest, 2016. január 7.  A PTK alapján, megbízás nélküli nyilvános kárelhárítás keretében: 
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő, 
Agroanalízis Tudományos Társaság PJT elnök, Hungary 1036 Budapest III. Lajos u. 115., 
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com, +36 20 2181408

Utóirat: Ne szavazzunk olyan képviselőkre és pártokra, akik genocídiumban bűnsegédkeznek!

Iratjel: kitszolgalakormany160107
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:miniszterelnok@me.gov.hu
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