
Iratjel: nemhulyekezekhanemrablogyilkosok160819

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalára is feltett feljelentés: tömeggyilkosság az
Emberi Erőforrások Minisztérium „Chipsadó, Nemzeti Stop só, Menzareform” akciója

Menzareform címén lecsökkentették a konyhasópótlást „napi 5 grammra”. Ennél legalább
300%-nál több konyhasót kellene pótolni. (Például napi 3 liter víz pótlásánál 27 gramm
konyhasót.)  Felbiztatták a magyarokat, hogy a szükségesnél 1000%-kal több, legalább
4,7 gramm káliumot pótoljanak naponta. (Pedig napi 3 liter vízzel is csupán 0,36 gramm
káliumot szükséges bejuttatni a vérbe. Veszélyes méreg a vérbe 1 órán belül bejuttatott
0,8 vagy 1,6 grammnál több kálium. A napi 2,2 vagy 3,6 grammnál több káliumot evés
és/vagy ivás felnőttnél is szívműködés rontó, torzítja az EKG-t.) A MENZAREFORM-ban
is szereplő, a kálisó étkezési sóként használatát tiltó MSZ-01-10007-82 sószabványt
azóta „kiherélték”. Az új szabvány megengedi a patkányméreg kálisóval konyhasó helyett
sózást (lásd a kóser tanúsítványos BONSALT kálisó interneten árusítását). Az élő ember
testnedveiben  lévő  optimális  víz:konyhasó,  nátrium:kálium  arány  víz:konyhasó=110,
nátrium:kálium=30. A gyógyításra több száz éve sikerrel alkalmazott Ringer oldatban is
ez a dózisarány. Mindez tudatos népirtást bizonyít, de az is, hogy 1950-ben Nobel díjat
kapott  három kutató,  akik  patkányoknál  és  embereknél  konkrét  etetési  kísérletekkel
bebizonyították, hogy betegítő, magas vérnyomást is okozó, életrövidítő, ivartalanító,
vagyis fajirtó hatású a konyhasót hiányosan pótló és/vagy a káliumot túladagoló táplálék.
(Laboratóriumi mérésekből nem látszik a „stop só” egészségrontó hatása, miután a mérési
adatok értelmezéséhez előírt korábbi  helyes határértékeket „átállították”. A gyilkoló
kálium túladagolás a pusztuló sejtekből a halott vérébe beszabaduló 50-szer több kálium
miatt sem mutatható ki. Szívműtéteknél, kivégzésnél is káliummal állítják le a szívet.)

Miután nem hülyék Rétvári Bence „emberi erőforrás minisztériumi” államtitkár és társai,
tudatosan fajirtó bűnözők, akik a Nemzeti Stop Só, Chipsadó és Menzareform (mózesi-
talmudi) módszereikkel legfőbb erőforrásunkat, az egészségünket rongálják. Ha Kínában
valaki ezt tenné a kínaiakkal, azonnal kivégeznék. Itt viszont nem büntetik őket, mivel a
korrupt rendőrök, ügyészek, bírák a fenti hatásmérési ténybizonyítékokat semmibe véve,
az akadémikusok és egyetemi professzorok hamis szakvéleményeivel állandóan védik őket.

Minderről a korrupt média is eltereli a figyelmet a rezsicsökkentés, katasztrófavédelem,
migrációkadályozás,  devizahitelesmentés,  munkanélküliség  csökkentés,  GDP  növelés,
adósságállomány  csökkentési  eredmények  és  a  betegségmegelőzés,  környezetvédelem,
állatvédelem, ivóvízvédelem, élelmiszerbiztonság stb. ígérgetések és a mindenféle közúti
balesetek és ténylegesen soha be nem bizonyítható egyéni korrupciók előtérbe állításával.

Véleményem szerint nem „hülyeségből”, hanem azért irtják a magyarokat, hogy izraeli és
ukrán stb. zsidóknak helyet csináljanak, sok „kiürült” olcsó ingatlant. A hazaárulásban a
„hivatalos média” is segít nekik, lásd a „szexualitasvedelem160816” iratjelű mellékletet.

Valamennyi általam hivatkozott bizonyíték megtalálható a  www.tejfalussy.com honlapom
videó, email-könyv, MEHNAM és on-line tanítás rovataiban (és az ezen a honlapon belül
működő www.aquanet.fw.hu korábbi tudományos honlapon), ezért itt nem mellékelem.

www.tejfalussy.com
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Jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítóként (Ptk.) közreadja: (nemes
Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), hatásmérés
tudományi (korábban parlamenti) szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. +36 20 218 1408
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