Azok siránkoznak a kipusztulásunkon, akik kipusztítanak ???

Iratjel: azoksirankoznakakik160102j

Az emberek, ha erre módjuk van (volt), ösztönösen is, az általuk fogyasztott víz arányában pótolnák a
konyhasót. Úgy, hogy a testnedveikben, a vérszérumukban lévő víz és konyhasó víz:konyhasó élettanilag
optimális aránya fennmaradjon. Az optimális arány 110. A vérbe közvetlenül beadott infúziós oldatok is
ilyen arányban pótolják a vizet és konyhasót. A nagytisztaságú desztillált vízből és nagytisztaságú
(„gyógyszerkönyvi tisztaságú”) konyhasóból készült SALSOL és SALSOLA infúziós oldatban is 110 a
víz:konyhasó arány. A testnedvekben, a vérszérumban kálium is van. De harmincszor kevesebb, mint a
feloldódott konyhasó nátrium tartalma. Az emberi test elektromos rendszerének a működéséhez
szükséges „testelektrolit” kizárólag ezekből az anyagokból, vagyis vízből, nátriumból, káliumból és
klor(id)ból áll. Tehát az élő, egészséges ember testnedvei optimális nátrium:kálium aránya = 30. Ahol a
sejtes élet kifejlődött, vagyis az óceánok vizében is 30 a nátrium:kálium arány. A gyógyító infúzióként
vérbe beadagolt (Ringer) fiziológiás oldatban is. Vagyis a testnedvekben és a Ringer oldatban is 110 a
víz:konyhasó arány, és 30 a nátrium:kálium arány. Ennek megfelelően a Ringer oldattal, minden 1 liter
desztillált vízzel 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm káliumot juttatnak be. Biztos, hogy ezeknek
az arányoknak a nagyfokú elrontása egészségkárosító hatású! Kimondható, hogy kormányzati szintű
egészségrontási szándékot bizonyító (tudományos titkosszolgálati) csalás, hogy akármilyen ütemben,
akármilyen gyorsan, akármennyi víz bejuttatás mellett, naponta legfeljebb 5 gramm konyhasó (2 gramm
nátrium), s legalább 4,7 gramm kálium pótlására biztatják fel, kényszerítik rá az őshonos magyarokat a
FIDESZ-KDNP kormány ”nemzeti stop só program, chips adó és menzareform” -os stb. hamis előírásai!
Az őshonos magyarok elfogyását elsősorban ezek, a hazai kormányok által hivatalosított életrövidítő
és ivartalanító hatású csalások okozzák. Úgy változtattak a víz- és sópótlásunkon, hogy kipusztuljunk.
Közben épp ők siránkoznak azon, hogy „csökken az őshonos magyarok létszáma”. Ők, akik tudatosan
okozzák! A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) volt elnöke, akit újabban
kormányzati tanácsadóként foglalkoztatnak, nem ismeri a Talmudot, ami szerint a tiszta desztillált víz
a legegészségesebb ivóvíz (Taanith 10 a. lap) és a tiszta desztillált víz és (tiszta konyhasóval jól)
sózott kenyér a legjobb gyógyszer számos (83) betegségre (Baba kamma 93 b. lap)? De az is mutatja,
hogy tudatos a fajirtás, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik előre kikísérletezték patkányokon és
embereken a jelenlegi „sózási reform” életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatásait. Azóta
ízesíttetik a konyhasó helyett - a kivégzéseknél és szívműtéteknél is szívleállításra alkalmazott mérgező kálisóval az őshonos magyarok ételeit, italait, a gyerekekét is. Mi másért, ha nem azért, hogy
megdögöljünk, s az országunk elfoglalni akarását nyíltan hirdető Izrael betelepülhessen a helyünkre,
ezért sorolták életveszélyes méreg kategóriába a konyhasó optimális adagját, s hazudják „ivóvízként
életveszélyesen mérgezőnek” az infúziókhoz használt biztosan vírus- és méregmentes desztillált vizet?
Mindezek mérési stb. bizonyítékai régóta közzé vannak téve. A korábbi (www.aquanet.fw.hu) és az új
(www.tejfalussy.com) internetes honlapomon is. Lásd MEHNAM intézkedéseink, Videók, Email könyvek.
Az egyéni védekezés legjobb módszerét is megtalálhatod: a Ringer oldat szerinti étkezési víz,
konyhasó és kálium pótlás, s ehhez ivóvíz desztillálás, és saját sószóróból, tiszta konyhasóval jól sózás.
Mindenkit kérek, JELEZZÉTEK, ha valami nem világos a fenti fajirtó terrorizmust bizonyításban! Ez a
leírás jogos védelemként (BTK), s megbízás nélküli kárelhárításként (PTK), röpiratként is terjeszthető,
bejelentésként Orbán Viktor, Kövér László, Áder János, Vona Gábor (és ORFK) részére is megküldtem!
Budapest, 2016. január 2.
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló (1420415-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com,
+36 20 218 14 08
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Tájékoztatjuk, hogy az orfkvezeto@orfk.police.hu e-mail cím megszüntetésre került. Kérjük, hogy üzenetét
azorfktitkarsag@orfk.police.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.
Köszönettel:
ORFK Titkársági Főosztály
We would like to inform you that the e-mail address orfkvezeto@orfk.police.hu has been cancelled. Please,
henceforth send your e-mail to orfktitkarsag@orfk.police.hu.
Sincerely yours,
Hungarian National Police
Secretariat Department
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T. ORFK!
Ezúton feljelentem a riogatással és hamis adatok terjesztésével engem alaptalanul vádoló, hitelrontó,
rágalmazó személy(eket).
Az adott ügyben az a riogatás, hogy ha valaki az 5 grammnál több napi konyhasóbevitelt és a tiszta
desztillált vizet mérgezőnek hazudással riogatást folytat, s az, ha azzal riogat, hogy felvásárolja egész
hazánkat és minden keresztényt kiűz innen.
Viszont nem riogatás, hanem jogos védelem, hogy én, mint méréstudományi szakértő, a konkrét mérések és
a tudományos publikációk és tankönyvek alapján felhívom azoknak a "nemkóser magyaroknak" a figyelmét a
veszélyre és a védekezési lehetőségekre, akiket a MENZAPROGRAMMAL, STOP SÓVAL ÉS
CHIPSADÓVAL betegítenek, életrövidítenek, ivartalanítanak, fajirtanak. Az sem riogatás, hogy ha
közzéteszem, hogy nem lehet csak "lelki vigasszal meggyógyítani" azokat, akiknek a rákbetegsége a kálium
túladagolás és hiányos konyhasópótlás miatt és a tiszta ivóvíz mérgezőségével riogatás következményeként
jött létre. Ugyanis ilyenkor csak a víz, konyhasó és káliumpótlás helyes arányai helyreállításával kell, ill. lehet
az ellenkezőjével rákbeteggé tett embereket gyógyítani (Salsol infúzió, Dr. O.Z.A. Hanish orvosi
desztilláltvíz-kúra),
Az itt feljelentett személy(ek) email címe más(ok)címlistáján szerepelt, akinek az írásához hozzászóltam,
fogalmam sincs róla hogy kicsoda. Azonban nyomozás útján, az alábbi hitelesített e-mail adatok alapján
nyilván azonosítható(k) hogy ki(k) ő(k) :
feladó: Be Blessed <cristinfo@gmail.com>
tárgy:Riogatás, küldő:gmail.com, hitelesítő:gmail.com":
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A fenyegetéses, rágalmazási bűncselekmény velem szemben tudatosan elkövetését bizonyító levélszöveg:
..."és a felelemkeltes ugyanolyan káros, mint a kaliummal sózott ételeink fogyasztása és a többi ön által
szerte szórt riogatás.
Senki nem lesz egészségesebb ezeket olvasva - és senkiből nem lesz tudatos vásárló - gazdasági okok
miatt.
VISZONT: ön is tudja jól, hogy a rákos betegeket és a depressziósokat és más betegségben szenvedőket
POZITÍV GONDOLATOKKAL,JÓ HÍREKKEL, ÖRÖMTELI LELKI BEÁLLÍTÁSSAL meglehet gyógyítani.
Mit gondol miért tudott Csonka-Magyarorszag Trianon és a jovateteli terhek ellenére talpra állni, a
legerősebb valutával rendelkezni és gazdasági példa lenni Európa számára.a Horthy rendszerben?
MERT VOLT JÖVŐ KÉPÜNK ÉS NEMZETBEN GONDOLKODÁS.
Akkor az olyan "tejfalussy-riogatokat" hamar elhallgattattak volna, mint aki a LELKEKET MÉRGEZI.
Ha ön valóban felelősségteljesen gondolkodik és nem a saját teljesítményének rendszeres felemlegetesevel,
serelmeinek ecsetelesevel van elfoglalva , akkor abba hagyja ezt a lelkimergezest.
Mindenesetre engem hagyjon ki a listájából ahova kéretlenül kerültem.
Amennyiben a jövőben újra megtámadna a riogatásaval - Megteszem a lépéseket, hogy ezt hivatalból ne
tehesse.
A jobb jövő reményében
BB "
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Feljelentés pontosítása, s kiegészítése a fajirtást előíró vallású zsidók elleni nemzetközi feljelentéssé
1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, akik patkányokon és embereken végzett méréssel bebizonyították
az ételek konyhasótartalmát csökkentés és a káliumtartalmát növelés életrövidítő és ivartalanító, vagyis
fajirtó hatását. Azóta hazánkban és más országokban is, ahol a zsidók uralják a tudományos szakértői
posztokat, ezzel irtják a nemkóser lakosságot, elsősorban a gyerekeiket. Azt hazudják, hogy „a kiskorúak
sóhiányos, káliumtúladagoló étkezésre rászoktatásával elhárítják az időskori magas vérnyomás veszélyét”.
Holott a Nobel-díjasok mérései is bizonyítják, hogy besűrűsödik a vér a hiányos konyhasópótlás miatt, ami
vérnyomás növelő hatású is! Kiderült, hogy a kálium hatását ellenőrző mérések eredményeit sorozatban
meghamisították. Kiderült, hogy ezt a népirtás egy 1983-ban közzétett hamis WHO álllásfoglalás is fedezi. A
gyermekétkeztetésnél a WHO a konyhasó teljes mértékben mérgező kálisóval való helyettesítését is ajánlja.
Felmerül a kérdés: a hazai állami vezetők, ügyészek és bírák azért nem akarják leállítani a konyhasóhiányos
és káliumtúladagoló étkezésre a gyermekeinket is rászoktató, életrövidítő és ivartalanító MENZAPROGRAMot, mert tulajdonképpen a 2 Mózes 23./20-33, 5 Mózes 7./2, 22, és Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma
93 b. lap szerinti zsidó módszer, amivel a megszerezni akart területekről a nemkóser lakosságot szokták
kiirtani? Kihasználják, hogy nehéz bizonyítani, hogy a tudományos akadémiai és állami vezetők tudatosan
folytatják a „nemkóser” magyarok irtását? Azért teszik, mert anyagilag érdekeltek a keresztények
országunkból kiűzését előíró programban, amit 1910-ben tett közzé a Nemzetközi Izraelita Szövetség
(Alliance Israélite Universalle)? Vagy azért, mert félnek a zsidó titkosszolgálattól, hogy őket is likvidálják, ha
akadályoznák a gójtalanítást? Vagy csak „a zsidó vallás által előírt fajirtási kötelezettségüket” teljesítik? Vagy
ezek valamilyen kombinálódása miatt?
Miután a fajirtást szervező (tudományos) titkosszolgálatok és a nekik alávetett, őket szolgáló személyek az
infúziós Ringer- oldat összetétele szerinti víz- és konyhasópótlási és káliumbeviteli adagok optimálisságát és
az attól nagymértékben eltérő „Nemzeti stop só program” és „MENZAREFORM” életrövidítő, ivartalanító
hatásáról előkerült orvosi élettani és mérési bizonyítékokat képtelenek cáfolni, likvidálással és becsmérléssel
szokták „hatástalanítani” a fajirtással területrabláson gazdagodó talmudista maffiózók elleni feljelentéseket??
A jogos védelemként feljelentett személyek és bűnszervezeteik elleni mérési- stb. bűnügyi bizonyítékokat is
közzétettem a www.tejfalussy.com honlapom Videó, Email könyv és MEHNAM intézkedéseink rovataiban.
Budapest, 2016. január 3.
Tejfalussy András
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