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ZSIDÓK ÁLTAL MAGYAROK ELLEN SZERVEZETT TUDATOS NÉPIRTÁS BIZONYÍTÉKAI
Az ivóvízkészlet kifogyásával riogatás, amit Áder János köztársasági elnök is folytat, zsidó népirtás fedező
néphülyítés, amit az is bizonyít, hogy Áder János és az Orbán kormány válaszra sem méltatják a megbízás
nélküli közérdekű ügyvivőként arra vonatkozóan benyújtott kárelhárító javaslatomat, szerzői jogvédett
létesítmény bázistervemet, hogy a hazai kutatóintézetek, pl. a KFKI fejlesszék ki a hőszivattyúval
visszanyert elpárologtatási hő vízforraláshoz újrahasznosításával szinte ingyen működtethető háztartási
ivóvíz desztilláló készülékeket, s ezeket a kormány gyártassa le és lássa el vele a magyarokat, akik ma is
arzénnel mérgezett és szennycsatornákkal fertőzött, szennyezett vezetékes vizet isznak. Földünk nagyobb
részét sós óceánvíz és tengervíz borítja. Ez párává, s utána sómentes tiszta vízzé (esővé, hóvá, vagyis
desztillált vízzé) alakul, alakítható. miközben felszabadul az elpárologtatáshoz felhasznált hő és újra
hasznosul.. A desztillációtól megtisztult víz bármilyen messze eljuttatható csővezetéken is, miközben tisztítja
a csővezetékeket, s ivóvízként az ember erei is. Ezt a zsidók több ezer év óta tudják. A „vallásos zsidók
mindennapjait szabályozó törvénykönyv, a Talmud” előírja, hogy a zsidók tiszta esővizet, desztillált vizet
igyanak, s hogy sós kenyérrel pótolják a konyhasót. A Biblia és a Talmud szerint az ezekkel
élethosszabbítás, meddőség akadályozás, gyógyítás a zsidók kiváltsága. Miközben magukat ezzel a két
anyaggal gyógyítják, igyekeznek elhitetni a többi néppel a desztillálvíz és a normális sópótlás mérgezőségét.
Például a SALSOL infúzióban csak ez a két anyag van, a tiszta desztilláltvíz és a tiszta konyhasó, 110-es
optimális dózisaránnyal. Kiderítettem, hogy a SALSOL gyógyítja meg a zsidó rákbetegek 98%-át. De csak
őket, mert ezt a nem zsidók elől eltitkolják. A fenti zsidó népirtási módszer leírása bárki által megtekinthető:
2 Mózes 23., 20-33., 5 Mózes 7., 2, 22, és Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap.
Nyilvános a fajirtás, az ÁNTSZ is azt híreszteli, hogy „életveszélyesen mérgez a tiszta desztillált víz ivás és
a vízpótlás arányos konyhasópótlás”, és „gyógytápszer” a konyhasó pótlásra általuk ajánlott (patkányméreg)
kálisó. A NÉBIH tudtával és beleegyezésével árusítják a szabványos étkezési sókban tiltott kálisót étkezési
sóként! Népirtással szerezik meg a nem zsidók élőhelyeit ezzel, hogy megakadályozzák, hogy a nem zsidók
is tiszta desztillált vizet igyanak, és hogy vízpótlás-arányosan pótoljuk a konyhasót. Az élő ember
testnedveiben is 110 a víz:konyhasó arány. (A nátrium:kálium arány 30, ahogy a Ringer infúziós oldatban is.)
Megjegyzések 1./A hazai köztársasági elnök „államfők” megpróbálnak bolondnak feltüntetni azért, mert
azt követelem, hogy azonnal tiltsák be a „Nemzeti Stop Só program, Chipsadó és Menzareform”-jukat,
amivel akadályozzák, hogy a magyarok folytathassák a víz : konyhasó=110, nátrium:kálium=30 dózis arányú
víz-, konyhasó- és kálium pótlást. Göncz Árpád 1998-ban készített és Áder János is érvényben tart egy hamis
köztársasági elnöki iratot (X-398/1998.), amiben „bíróság által gondnokság alá helyezettnek” vélelmezve
szembehazudták az érvényes választójogomat is. 2./ A köztársasági elnöki hamis iratára alapozva többen is
ellopták a kálisó mérgező hatásait bebizonyító hatásvizsgáló találmányaim, nemzetközi szabadalmaim
„szerzőségét”, hogy tolvajként Nobel-díjra pályázhassanak, és ezzel akadályozzák a kálisóval talaj- és
népmérgezési, és a nem létező „humusztermelő giliszta-tenyésztését” hitelezési csalást leleplező méréseink
alapján követelt kárelhárítási díjaink bírósági megítéltetését. 3./A kálisóval népirtásról lásd a honlapjaimat és
a „Sózzál!” című című, fw-sozzal-160701 iratjelű ittr csatolt mellékletet. 4./Ha tisztességesek lennének a
zsidók, hatályon kívül helyeznék a nem zsidók alapvető emberi jogait sértő, a zsidókat „országhódító
rablógyilkosságra” felbiztató Mózesi, talmudi „zsidó alaptörvényeket”, ám Áderék hazai „Alaptörvénye” a
FENTIEKKEL BIZONYÍTOTTAN lehetővé tette, megengedte az ellenünk alkalmazásukat. Kínában
főbelőnék az ilyen, a konyhasó helyett étkezési célra patkányméreg kálisót árusítókat, árusítani engedőket!!!
„Jogos védelem” (BTK) és „Megbízás nélküli kárfelhárító ügyvitel” (PTK) keretében, nyilvános
közérdekű feljelentő iratként Áder János köztársasági elnök és a bűnöző társai ellen az ORFK-hoz benyújtja:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, hatásmérés
tudományi szakértő feltaláló, korábban országgyűlési és önkormányzati megbízott szakértő, 2621 Verőce,
Lugosi u. 71. (A www.tejfalussy.com és azon belül működő www.aquanet.fw.hu honlap szerkesztője)
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