Kód: mukodositenek-160628bz
HAZÁNKBAN ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAM, VAGY TALMUDISTA DIKTATÚRA VAN?
Számos lelkész, orvos, gyógyszerész, tanár is közreműködik abban, hogy a hazai
kormányok „Nemzeti Stop Só” stb. „reformjaira" alapozva „migráns betelepülés
arányosan” vírusfertőzzék és mérgezzék, életrövidítsék, ivartalanítsák, irtsák a
magyarokat (a szennycsatornákkal szennyezett ivóvízzel és a Menzareformmal, lásd
2 Mózes 23. 20-33, 5 Mózes 7. 2. és 22., és Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba
kamma 94 b. lap.). Feltehetően elsősorban azért, hogy a bűnöző zsidó és nemzsidó
hivatalnokok, ezek rokonai, barátai elfoglalhassák és vagy a betelepülőknek nagy
haszonnal eladhassák a „törvényesen használni engedett természetes vegyi
fegyverekkel” mérgeztetett, káliumos műtrágyákkal való aszálykár fokozással,
hamis devizahitellel stb. csődbe juttatott magyaroktól elrabolt ingatlanokat, földet,
házat, hazát. Nézzük, válaszol-e Balog Zoltán miniszter, aki korábban lelkész volt, a
szakértőként segítésként benyújtott alábbi magyar védő közérdekű bejelentésemre!
Újabb közérdekű bejelentés Balog Zoltán úr egészségügyért is felelős miniszterhez:
MŰKÖDösíteNEK A MAGYAR REFORMOK?
Például a „Menzareform” egy arra szolgáló „mű köd”, hogy „a fától ne láthassuk
az erdőt”? Ezért írtátok elő „törvényileg” az annál sokkal kevesebb konyhasóval
sózást, mint amennyi az egészségünk megőrzéséhez kell, s azt, hogy az emiatt
hiányzó sós ízt a patkányméreg hatású kálisóval is legyen szabad pótolni? Nem
tudtátok, hogy betegítő, életrövidítő, ivartalanító, fajirtó hatású a káliumtúladagolás
és a hiányos konyhasópótlás? Tudhattátok, mert 100%-ig bizonyították a nátriumés kálium dózisvariációs hatásmérések, az 1950-ben Nobel díjjal kitüntetett
tudományos kutatók patkány- és ember kísérletei során! Lásd: „Technika a
biológiában 8. A biológia aktuális problémái. A mellékvesekéreg biológiája”, lásd
Medicina Orvosi Könyvkiadó, Budapest 1976.
Szólt az orvosod, hogy védd magad a víz-, konyhasó- és káliumpótlás optimális
dózisai helyreállításával? Mondta, hogy étkezésnél is, de a RINGER infúziós
oldatban is, 110 a víz : konyhasó, és 30 a nátrium : kálium optimális pótlási
dózisaránya, mert ilyen az egészséges ember testnedveiben, vérszérumában ezen
anyagok természetes aránya? A gyógyszerészed sem szólt? A természetgyógyászod sem? A biológia tanárod sem? Egyik se? Szerinted miért hallgatnak??
Ez a szakvélemény terrorizmus elhárítási célú jogos védelem. A hatásméréseket és
a védekezésre szolgáló eszközöket lásd a www.tejfalussy.com és azon megtalálható
korábbi www.aquanet.fw.hu tudományos honlapomon!
Verőce, 2016. június 28.
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