TERRORISTA ZSIDÓK KORRUMPÁLJÁK AZ ORSZÁGOS MÉDIÁT
Közérdekű panaszbejelentésként Lázár János információ felügyelő miniszterhez: minden nap harcolnia
kellene a kormány által pénzelt hírközlő szerveknek a kálisóval mérgezésre alapozott, itt is leírt fajirtás ellen!
Naponta több embert gyilkolnak meg a hazai stopsós, chipsadós, menzareformos zsidóterroristák, mint
amennyit az iszlámosok eddig összesen. De csak az utóbbival szabad foglalkoznia az zsidók által lefizetett
"magyar sajtónak"?
Érdekel, hogy kik, miért és mivel teszik tönkre a szexualitásodat? Az étkezési víz-, konyhasó és kálium
pótlásod megváltoztatásával! Ha érdekel, lásd az alábbi tudományos hatásmérési eredményeket:
Nem hiteles az olyan orvos, gyógyszerész, publicista és politikus, aki tudja, de hallgat róla, hogy mózesi,
talmudi módszerekkel (lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2. és 22, és Talmud Taanith 10 a. lap, Baba
kamma 93 b. lap) irtatja a magyar lakosságot a „nemzeti kormányunk”. Például az étkezési sóként az
interneten árusított patkányméreg hatású kálisóval, lásd kóser tanúsítványos BONSALT-ot. Továbbá az
egészségvédő, gyógyhatású desztillált víz ivóvízként használását "életveszélyes vízmérgezés okozónak", és
az ivóvíz bázis folyóinkba hiányos tisztítás után bevezettetett szennyvízzel bejutó és a klórozással nem
hatástalanítható fertőző vírusokat, arzént és egyéb mérgeket tartalmazó vezetékes stb. ivóvizek egészséges
ivóvíznek hazudásával. Valamint a víz, vérszérum, vizelet laboratóriumi vizsgálati eredményei értékeléséhez
alapul vett optimum határok és mérgezési határértékek tervszerű módosítgatásával. Miért? Azért, hogy a
2010. november 8-án az Országgyűlés által „liberalizált” izraeli cég ide betelepülés eredményeként
hazánkban szaporodó izraeliták létszáma mindenkori növekedésével arányosan pusztuljunk. A betelepült
gazdag izraeli, ukrán stb. migránsok bármit megvehetnek az itt született, magyar vagy kettős állampolgár
gyerekeiknek, ami addig a magyaroké volt. Házat, földet, erdőt, folyót, tavat, települést, mindent. Hazánkban
évtizedek óta tudatosan életrövidítik és ivartalanítják a nem kóser étkezésű zsidó- és nem zsidó lakosságot.
Nobel-díjat is kaptak 1950-ben, akik patkányokon és embereken végzett konyhasó- és káliumdózis variációs
méréseikkel igazolták az étkezési konyhasópótlás korlátozás és a kálium túladagolás betegítő, vesemérgező,
szívműködés gátló, vérbesűrítéssel magas vérnyomást okozó, allergizáló, ivartalanító stb. életrövidítő, fajirtó
hatásait. Azóta a kormányok tudatosan arra használják, hogy az ily módon népirtással kiürített ingatlanokkal
szolgálhassanak a becsalt migránsoknak. Hazánkban az Európai Unió és Izrael kölcsönös cégbefogadási
megállapodása alapján az izraelieknek, és már intézik, hogy nemsokára az ukrán zsidóknak is.
Németországban és sok más európai uniós országban is, a muszlim migránsoknak is. Mindehhez az Európai
Unió Szakbizottságai, USA és az ENSZ WHO hamis egészségügyi és élelmiszer minőség ellenőrzési
irányelveire is alapoznak, hivatkoznak. Vagyis tudatos fajirtás a Nemzeti Stop Só, Chips adó, Menzareform,
és a háztartási szennyvíznek a termőtalaj helyett az ivóvízbázis folyókba vezetése, a lakosság adókkal is erre
kényszerítése! Minden 1 liter desztillált víz mellé 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm káliumot
szükséges pótolni. A Menzareform akármennyi vízhez legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm
akármilyen gyors napi káliumpótlást kényszerít rá a nem kóser étkezésű lakosságra, a gyerekeinkre is. Emiatt
csökken folyamatosan az átlagélethossz és emiatt nő a szaporodásképtelenség a magyar lakosság körében! 1
órán belül 0,8 gramm káliumnak a vérbejutása is mérgező. Mindegy, hogy honnan jut be. A Coca-Cola
minden litere 1,5 gramm káliumot juttat be. Izzadás után, konyhasóhiányos állapotban, éhgyomorra több
litert fogyasztva belőle akár szívleállást is okozhat. Ezeket is eltitkolta az „orvosod és gyógyszerészed”? A
konkrét bizonyítékokat s a tételes bizonyítást lásd a www.tejfalussy.com honlapomon (videók, emailkönyvek, on-line képzés, MEHNAM rovatok). Bizonyítsa is, aki azt állítja, hogy Magyarország egy
„alkotmányos jogállam”! Ez a jogos védelmet (Btk.) megvalósító tájékoztatás az én felelősségemre
változatlan szöveggel szabadon terjeszthető! Elsősorban a szexualitással foglalkozó YouTube és Facebook
témákban célszerű közérdekű hozzászólásként feltenni.
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