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MAGYAROK HIONVÉDELMÉT PÓTLÓ KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS:
Kétféle ivóvíz és kétféle étkezési só van: a biztosan tiszta és a bármivel szennyezett
Amióta miniszteri rendeletekkel semmibe vehetővé tették a Magyar Szabványt, hazánkban már csak kétféle só
van: a kálisótól és egyéb mérgektől megfelelő technológiával megbízhatóan megtisztított gyógyszerkönyvi
tisztaságú NaCl konyhasó, és a többi, amelyekben bármi lehet. Csak a gyógyszertárakat is ellátó Központtól
származó, a független saját akkreditált laboratóriuma által is ellenőrzött NaCl konyhasó tisztasága lehet biztos.
Valószínűsítem, hogy a többi étkezési sónál tervszerűen olyan módon és olyan arányban keverik hozzá az
NaCl-hez a mérgeket, hogy egyidejűleg mindig csak annyian legyenek miatta betegek, amennyit még "kezelni"
tudnak, ami még nem okoz egészséglázadást. Az egyébként gyanútlan magyarok többségét hamis reklámokkal
befolyásolják, hogy ne igyon tiszta vizet és ne sózzon tiszta konyhasóval. Lásd ÁNTSZ honlapot, amelyik
mérgezőnek hazudja a tiszta (desztillált) ivóvizet, és a kormány ”Nemzeti sócsökkentési Stop só” programját,
amelyik lebeszél az élettanilag optimális (lásd a fiziológiás infúziós Ringer oldat étkezés esetén is optimális
napi dózisarányait: pl. 2 liter desztillált víz + 18 gramm NaCl konyhasó + 0,6 gramm KCl kálisó) mértékű
konyhasó- és kálisó- (és víz) pótlásról és helyette a mérgező kálisót ajánlja ételízesítőnek, konyhasó hiánnyal
és kálium túladagolással tönkretéve a sejteket, szerveket. Véletlenszerűsítve úgy intézik, hogy a magyar maga
válassza ki a kálisóval mérgezett nem tiszta NaCl sót a boltok polcairól. Schobert Norbert és a többi kálisó
ügynök elsősorban a magyar értelmiséggel eteti az olyan "sót" amire rá is írják, hogy sok kálisót tartalmaz (pl.
Vivega, Bonosal, BonSalt, Horváth Rozi csökkentett nátriumtartalmú só, Norbi Update stb). Ez a trükk
megosztja a vele előidézett megbetegedések miatti felelősséget. Az "Öld meg az ellenség vezérét" Talmudi
előírásnak felel meg, mivel az ilyenfajta tudományos csalás alapú fajirtást csak értelmiségiek vesznek észre,
ők vezérelhetnének lakossági önvédelmet. Ezt megakadályozandó a fajirtó banda elsőként őket „önmérgezteti”.
A fenti mózesi-talmudi csalási módszer arra is alkalmas, hogy a boltosok tudta nélkül, a termék elosztó
hálózatok irányítói tetszésük szerint betegítsék, pusztítsák a boltban vásárlókat. Ezzel (ki)szolgálhatják a kiürült
magyar ingatlanok felvásárlására spekulálók igényét. Köztudomású az izraeliek Magyarország elfoglalási terve,
lásd: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/10/alliance-israelitee-elleni-feljelentes-131026.pdf
A zsidó fajirtás fenti módon szabályozott arányban, részben véletlenszerűsítve végzése a ma is hatályban lévő
zsidó törvényi előírások szerinti, lásd a "Szent Biblia"-ban: Mózes V. könyve 7/2 és 22, Mózes II. Könyve 23/2033, valamint a további zsidó törvénykönyv Talmud-ban: Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap és. .
A Strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságnál részemről azért is kezdeményeztem is a zsidókat fajirtásra
kötelező törvények szerint minket is irtó Izrael kártérítés fizetésére kötelezését, hogy a fajirtást elítélő zsidók is
belássák, hogy bírósági úton hivatalosan is hatályon kívül kell helyezni az őket mindenhol jelenleg is fajirtásra
kötelező Ó(bűn)szövetségi (Mózesi, Talmudi, KGB-45-pontos, Alliance-Israelitée-s, Cionkáté-s stb. törvényeket,
szabályokat, a rablógyilkosságra specializálódott nemzetközi zsidó tőke „szervezeti működési szabályait”, lásd:
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/11/zsido-fajirtast-megengedo-bunozoket-feljelentes-131111.pdf

Hogy a tudományos csalás kiderülése után a „magyarok hibás döntésére” tudják ráfogni a kipusztulásunkat.
időnként az igazat is közzéteszik, de úgy, hogy az áldozatok többsége ne vegye észre, vagy esetleg, ha észre
is veszi, akkor is a „közszolgálati médiában” az ivóvíztisztaság és sózás vonatkozásában naponta ismételgetett
tudományos hazugságoknak higgyen. „Nemzeti pálinkafőzést szervezők” indították az indiánok irtását és utólag
a pálinkaivásra kenték a népfogyást. Az Orbán kormánynak is lehetnek olyan pálinkafőzésre felbiztatási stb.
programjai, amivel a fajirtó izraeliek utódai majd ráfoghatják a magyarok pusztulását a magyarok ostobaságára!
Évtizedek óta gyűjtjük a bizonyítékokat és az ellenbizonyítékokat, hogy miért pusztul gyorsított ütemben a hazai
lakosság, s keresve az okok okát, az azoknak is az okát, az alapok az Óbűnszövetség megtűrésének adódott.
A bizonyítási dokumentációt lásd a www.tejfalussy.com honlapon és azon megtalálható korábbi honlapokon.
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