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Terrorizmus elhárító közérdekű bejelentés Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez: Bizonyítottan
életrövidítő és ivartalanító a „Nemzeti Stop Só Program” keretében ránk kényszerített ”Menzareform”
Tudnotok kell, hogy a vérelektrolitbeli víz-, nátrium, kálium-, klorid arányokat „reform étkezési szabályokkal”
rontó Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Star kosher tanúsítványos Bonsalt kálisót étkezési sóként
árusítás, a méregmentes tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek feltüntetés is terrorista talmudista szemita
fajirtó módszerekkel fajirtás. A Mózesi és Talmudi 2 Mózes 23., 20-33, 5 Mózes 7, 1-26, Talmud Taanith 10
a. lap és Baba kamma 93 b. lap törvények szerinti életrövidítő, ivartalanító módszerek ellenünk alkalmazása.
1950-ben Nobel-díjat(!) kapott kutatók hatásmérései is bebizonyították, embereken és állatokon
elvégzett konyhasó és kálium dózis variációs hatás kísérletekkel, hogy a hiányos konyhasó-pótlás és
káliumtúladagolás életrövidítő, ivartalanító, fajirtó hatású. Méréseiket lásd a www.tejfalussy.com
honlapon.
Bizonyítottan életrövidítő és ivartalanító hatású, népirtó bűnözés a hazai „Nemzeti Stop Só Program”
és „Menzareform”. Az, hogy egy napon belül akármilyen ütemben 5 grammnál kevesebb konyhasó és
4,7 grammnál több kálium fogyasztását írják elő. A tényleges szükséglet ötödénél kevesebb
nátriumpótlást és a ténylegesen szükségesnél nagyságrendileg több káliumot evést, ivást! Miközben
1 vagy 2 gramm kálium 1 óra alatt vérbe jutása is (tankönyvi adat) mindenkinél vese- és szívmérgező!
A terrorizmust tiltó nemzetközi jogszabályok szerint nincs joga a legfőbb ügyésznek nem bűncselekményként
kezel(tet)ni a fentiekkel bizonyított „sózásrontással” (és ivóvíz szennyeztetéssel) népirtást, amivel mostanra
kb. 1 millió magyar ingatlant „üríthettek ki”. (Az országunk felvásárlásra felbiztatott izraelitáknak eladáshoz?)
Közérdekű javaslat a népirtás elleni személyes védekezéshez: étkezéssel olyan dózis arányban kell
pótolni a vizet, konyhasót, káliumot, ahogy azok az élő ember testnedveiben vannak. A gyógyinfúzióként
több száz év óta használt Ringer oldat is ilyen arányban pótolja, például a napi 3 liter desztillált vízzel 27
gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe.
Követeljük a patkányméreg kálisóval konyhasó helyett „sózást” megengedő hazai élelmiszer törvény
és étkezési só szabvány azonnali betiltását, létrehozóik, fenntartóik népirtásért felelősségre vonását.
A személyes védekezés feltétlen szükségességének minden egyes magyarral haladéktalanul megértetése,
konkrét védekezésük lehetővé tétele (ivóvíz desztillálás, kálisótól megtisztított NaCl konyhasó, káliummal
műtrágyázott, mérgezően sok káliumot tartalmazó növényekből készült élelmiszerektől óvakodás) nélkül
minden magyar mentési terv, jóslat és kísérlet a terroristákat szolgáló időrabló f.szverés, amin Köves Slomó
rabbi és barátai „jókat röhögcsélhetnek, mint a magyarok hülyeségén", lásd nevezett rabbi internetes blogját!
Kormányotoknak javasolt irányelvek az ügyben: A „terrorista talmudista szemiták” népirtási bűneiért
őket és bűnsegédeiket kell elítélni, nem pedig az ügyben teljesen vétlen zsidókat és vagy nem zsidókat!
A HATÁSOKAT ÉS KÖVETKEZMÉNYEIKET NEM ELHINNI KELL, HANEM PONTOSAN MEGMÉRNI!
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