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Tisztelt Hölgyek, Urak és Gyerekek! 

 

Javaslom: ismerjék meg a világfőrabbi által a nem zsidók elől eltitkoltatott, a zsidó 
rákbetegek 98%-át meggyógyító módszert, egy desztilláltvíz-kúrát, ami közben a fiziológiás 
víz, konyhasó és kálium arányokat helyreállítják. Lásd az internetes HUN-TV-n előbb velem, 
majd általam készített interjúkat, a www.tejfalussy.com honlapot, s az azon belül működő 
www.aquanet.fw.hu honlapunkat. Javaslom továbbá: 1./Hordjanak magukkal tiszta NaCl 
étkezési sót, mert a hazai kormányok „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programja” ráveszi, 
rákényszeríti az éttermeket és élelmiszergyártókat, hogy mérgező kálisóval helyettesítsék a 
tiszta étkezési NaCl konyhasót! Minőség hamisítási csalás, hogy a REDI-só, Parajdi só, 
Himalája só, Vivega, Bonsalt, Bonasal stb. elnevezésű kevésbé tiszta étkezési sókat magasabb 
áron árulják, mint az étkezési sókra vonatkozó, érvényes MSZ-01-10007-82 magyar szabvány 
követelményeit túlteljesítő nagytisztaságú NaCl-ot. A verőcei CBA-ban a „Himalája só” 
nevű kevésbé tiszta só ára: 2756 Ft/kg. Ez kb. négyszerese a gyógyszerkönyvi tisztaságú 
só árának! Miért? Hogy a buta magyarok elhiggyék, hogy a bizonytalan összetételű, akár 40-
99% kálisót is tartalmazó „sók” jobbak a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl-nél, s emiatt az 
NaCl hiánnyal és mérgező hatású kálisóval sózással véletlenszerűen gyilkolják, ivartalanítsák 
magukat, egymást? 2./Tiszta desztillált ivóvizet is vigyenek magukkal. A többi "ivóvíz" és 
ital nincs rendesen ellenőrizve. Kálisó és sok növényvédőszer is lehet bennük. A COCA-
COLA-ban pl. 1,5 gramm kálium van literenként! Nobel-díjasok és a hazai kutatók mérései is 
bizonyítják, hogy már 1-2 gramm kálium is felére rontja a vese vizeletkiválasztását és elrontja 
a szívműködést. Ha jobb volna a Himalája só a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl-nél, vagy a 
csapvíz a tiszta desztillált víznél, a Ringer fiziológiás infúzióban nem a desztillált víz és a 
tiszta NaCl lenne!  

A Ringer-oldat H2O, NaCl, kálium dózisai étkezésnél is optimálisak. Pl. 2 liter tiszta 
desztillált ivóvízhez 18 gramm tiszta NaCl + 0,4 gramm kálium (étkezési) pótlása 
legjobb. Kormányunk 24 órára 3-4 liter ivóvíz +5 gramm konyhasó +4,7 gramm kálium-
ot pótoltatva gyilkol minket!  

 

Kárelhárító nyilvános közérdekű bejelentés Dr. Fazekas Sándor miniszter úr részére: 
nem megoldás, hogy érdemben nem válaszolnak a kárelhárítási közérdekű bejelentéseinkre. 
Az sem, hogy nem hajlandók megbüntetni a magasabb eladási árral a kevésbé tiszta étkezési 
sót a tiszta NaCl konyhasónál, és a kevésbé tiszta ivóvizet a tisztább desztillált víznél 
„egészségesebbnek” feltüntetőket. Háborús bűntett, fajirtás, amit a magyarok kárára, 
kálisóval mérgezett étkezési sókkal és szennyezett ivóvízzel tudatosan, de véletlenszerűsítve 
folytatnak. Zsidó fajirtási módszer, ami a magyarok helyére pályázó izraeliek érdekeit 
szolgálja. A zsidókat mindenhol, mindenki mást szennyezett ivóvízzel fertőzésre és mérgezett 
ételekkel ivartalanítására, legyilkolására kötelező mózesi-talmudi törvényeket lásd: Mózes 
II.23./20-33, Mózes V.7./2, 22, Talmud Baba kamma 93 b. lap, Talmud Taanith 10 a. lap. 
Tűrhetetlen, hogy Önök érvényben hagyják a zsidókat fajirtásra kötelező törvényeket, s nem 
büntetik a betanítóit és alkalmazóit, pl. MAZSIHISZ-t. Tudományos akadémiai, 

www.tejfalussy.com

http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/


egészségügyi, környezetvédelmi, kereskedelmi minisztériumi, vízügyi és élelmiszer 
ellenőrzési stb. korrupció, amit az Európai Unió hamis állásfoglalásai is támogatnak, s a 
hazai akadémiai stb. hamis szakértők, s őket nem büntető államigazgatási alkalmazottak, 
rendőrök, bírák, ügyészek bűnbandája bűnpártol! Ha Önök nem tudják vagy nem akarják 
hatályon kívül helyezni a fajirtó izraeli törvényeket, s ha nem büntetik a betanítóit és 
alkalmazóit, takarodnia kell innen az izraeli vezetéssel lepaktált, az izraeli cégeket ide 
liberalizáltan betelepülni engedő Európai Uniónak, pártoknak, kormánynak is! Jelen 
dokumentumot is közzéteszem a magyar lakosság védelmére!  

 

Verőce, 2013. 07. 13. Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 
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