
TERJESZTENDŐ HONVÉDELMI INFORMÁCIÓ VALAMENNYI NEM ZSIDÓ MAGYARHOZ CÍMEZVE
A magyarok többsége egyre betegebb. Egyre többen nemzőképtelenek. 1960 óta évente kb. 35.000-rel kevesebb
magyar születik, mint amennyi meghal.  A kihalt magyarok „elárvult” ingatlanaiba külföldiek települnek be.
Biológiai hatásvizsgálatok bizonyítják, hogy az ivóvíz eltitkolt fertőző vírusai és egyéb szennyeződései, valamint a
káliumműtrágyákkal  és  kálisóval  sózással  mérgezőre  növelt  káliumtartalmú,  konyhasóhiányos  élelmiszer  az
eltitkolt  oka,  a  Reformkonyha,  Nemzeti  stop  só,  Menzareform  elnevezésű  étkezés  módosítási  programok,
amelyek előírják, hogy a magyarok naponta legalább 4,7 gramm káliumot és legfeljebb 5 gramm konyhasót
egyenek-igyanak. Közben: orvosi tantétel, bemérték, hogy az 1 óra alatt a vérbe bejutó 1 grammnál több kálium
órákig  50%-osra csökkenti a vizeletkiválasztást, a 2 grammnál több pedig EKG torzító, szívműködés rontó is!   
(A növelt káliumtartalom életrövidítő és nemzőképesség csökkentő hatású is: a kálisóval is műtrágyázott legelőn
tartott  birka  kosok  negyedik  nemzedéke  teljesen  nemzőképtelen  lett,  és  1950-ben  Nobel  díjat  kaptak  a
mellékvesekéreg  kutatók,  akik  embereknél  és  patkányoknál  az  ételekkel  túladagolt  kálium  és  hiányos
konyhasópótlás  életrövidítő,  nemiségtorzító,  fajirtó  hatását  konkrét  dózis-variációs  mérésekkel  egyértelműen
bebizonyították. Az élelmiszerekbe műtrágyával bejuttatott kálium és a sós ízű kálisóval sózás, amit fűszerezéssel
társítanak, nem vehető észre az íz alapján, és a kálisóval sózás egészségjavítónak elhitetéséhez gyógyító étkezési
és kóser sóként is reklámozzák a mérgező kálisót, lásd VIVEGA és lásd: Start kosher tanúsítványos BONSALT). 
Az üzletekben vásárolt élelmiszerek mérgező káliumtartalma ellen sok desztillált vizet, sok étkezési konyhasót,
sok savanyúságot és sok cukrozott ételt fogyasztással lehet védekezni, mert ezek segítenek eltávolítani a vérből a
sejtmérgező  többletkáliumot,  de  mindegyikről  azt  híresztelik,  hogy  egészség  károsító  hatású,  s  közben  a
gyomorsavat tönkretevő „lúgosítást” szorgalmazzák. Miközben pl. a gyógyításra használt SALSOL és Ringer
infúzióval, napi 3 liter desztillált vízzel, 27 gramm konyhasót juttatnak be a vérbe!) Az a legjobb védekezés, ha
kálium műtrágya mentesen termesztett növényeket és tiszta konyhasóval sózott élelmiszereket és hozzá tiszta
desztillált vizet fogyasztunk, étkezésnél is a Ringer infúziós oldattal a vérbe juttatott dózisokat véve alapul. Pl.
naponta 3 liter desztillált víz + 27 gramm káliummentes tiszta nátrium-klorid konyhasó + 0,36 gramm kálium
pótlás  optimális,  mert  ezeknek  a  vérelektrolit  anyagoknak  ez  az  optimális  aránya  az  egészséges  ember
testnedveiben. (A zsidók tudják, mert a Talmud előírja részükre a desztillált ivóvízzel és konyhasóval gyógyítást.)
Lásd  a  gyógyító  orvosi  desztilláltvíz  kúra  leírását,  valamint  Dr.  Papp  Lajos  szívsebész  professzor szakértői
állásfoglalását a www.tejfalussy.com honlapon (1., 58. és 101. Email könyv és 8., 10. és 61. Videó).
Verőce,  2018. május 22.  Jogos védelem (Btk.) és  Megbízás nélküli  kárelhárítás  (Ptk.) keretében terjesztésre
megküldi: Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő (tejfalussy.andras42@gmail.com)
(Röpiratjel: maganhonvedelem180522)
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