FIZETÉSEMELÉS HELYETT ÉLETFOGYTIGLAN JÁR A SZAKTANÁROKNAK ÉS ORVOSOKNAK,
AKIK NEM LÉPTEK FEL A MENZAREFORMNAK ÉS STOP SÓNAK NEVEZETT NÉPIRTÁS ELLEN
Kijelentem, hogy fizetésemelés helyett életfogytiglan jár az olyan orvosoknak és tanároknak, akik tudják a
végzettségük alapján, hogy minden 1 liter víz bejuttatása mellett 9 gramm konyhasó és 0,12 gramm kálium
pótlás optimális, éppen úgy, ahogy a fiziológiás infúziós Ringer oldatnál, amit több száz éve sikerrel
alkalmaznak gyógyításra az egész világon. Tudják, hogy a vérbe 1 óra alatt bejutó, több mint 1 gramm
kálium az OÉTI hatás ellenőrző mérései szerint, de tankönyvek szerint is már vesemérgező, a 2 grammnál
több pedig szívműködés rontó (EKG-t is torzító). Tudják, hogy tudományos kutatók 1950-ben Nobel díjat
kaptak, miután patkányokon és embereken végzett kísérleteik során konkrét hatás mérésekkel bizonyították a
káliumtúladagoló és konyhasóhiányos étkezés magas vérnyomás és számos egyéb betegséget, életrövidülést
és ivartalanodást okozó fajirtó hatását. Mindegyikük népirtásban bűnsegédkezett, amelyikük nem tiltakozott
az ellen, hogy az étkezéssel legalább napi 4,7 gramm kálium pótlását és legfeljebb 5 gramm konyhasó
(legfeljebb 2 gramm nátrium) pótlását kényszerítik rá a magyar lakosságra, a gyerekekre is. A népirtási
bűncselekményt hamis epidemiológiai statisztikai felmérésekre stb. hivatkozva megszervező és fedező
WHO, OÉTI és ÁNTSZ és Magyar Tudományos Akadémiai vezetőknek is életfogytiglan jár. Azoknak a
kormánytagoknak, szakpolitikusoknak, ügyészeknek, bíráknak és ezek szakértőiknek is, akik tudatosan
semmibe veszik vagy szembehazudják a káliumtúladagolással és konyhasópótlás csökkentéssel folytatott
biológiai népirtást százszázalékosan bizonyító fenti, nyilvánvaló tényeket, és azokon alapuló feljelentéseket.
A bizonyítékokat lásd www.tejfalussy.com (MEHNAM-intézkedések, Tanítás, Jogjavítás, Videók, Emailkönyvek, „régebbi honlapok”).
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