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VALÓSÁGOS ELLENSÉGKÉP A MAGYAROK JOGOS ÖNVÉDELMÉHEZ
Emberiség elleni bűncsekmény folytató bűnözők mindazok a tudományos, közigazgatási, jogi, vallási,
vízügyi, mezőgazdasági, egészségügyi, kereskedelmi, társadalmi stb. szervezeti vezetők és -tagok, akik az
alább felsorolt fajirtási módszerek alkalmazását bármely módon segítik, bárki elől elhallgatják, eltitkolják.
Ez a magyarokat Magyarországról (1910-óta*) kiűzni, kipusztítani igyekvő ingatlanspekuláns nemzetközi és
hazai bűnszervezet országos és települési szinten például a következő aljasságokat szervezi, folytatja, fedezi:
1.Felbiztatják a magyarokat a mezőgazdasági vegyszerekkel és szennycsatornákkal is szennyezett, fertőzött,
mérgezett folyók vizéből homok- és kavics szűrőkön átvezetéssel és klór hozzáadásával készített, vagyis
közveszélyes csapvíz ivására.
2.Felbiztatják a magyarokat, ezzel is akadályozva a tiszta ivóvíz ivást, hogy csak a túlszennyezett vízhez
hozzákeverése után igyák a desztillált vizet és konyhasópótlás csökkentéssel is mérgezővé teszik az ivóvizet.
3.Felbiztatják a magyarokat a kálium műtrágyákkal mérgezőre növelt káliumtartalmú és vagy egyébként is
túlzott káliumtartalmú növényi eredetű ételek és italok nagy mennyiségben és gyors ütemben fogyasztására.
4.Felbíztatják - az aszálykárt is fokozó - mérgező kálisóval műtrágyázásra a hazai biotermesztőket is.
5. A hazai menzák hamis WHO ajánlás alapján ízesítik patkányméreg kálisóval a gyermekeink ételeit!
6. Az élsportolókat kivéve, mindenkinél 5 gramm alá csökkentették a korábbi optimális napi 15-25 grammos
konyhasó pótlást, s a vészes nátrium hiány eltusolására lecsökkentették a vérvizsgálati nátrium-határértéket.
7.Felbiztatják, rákényszerítik a magyarokat az életveszélyesre csökkentett konyhasó tartalmú ételek és italok
fogyasztására, a Nemzeti Stop Só Program, MENZAREFORM, s a hagyományosan sózókat büntető
Chipsadó útján, s az emiatt hiányzó sós íz fűszerekkel és patkányméreg kálisóval (lásd VIVEGA) pótlására.
8.A vérbe juttatni szükséges optimális 0,2-től 0,4 grammos napi káliumpótlást 4,7 gramm fölé növelték.
Holott az orvosi tankönyveiből minden orvos tudja, hogy veszedelmesen rontja a vese- és szívműködést az 1
órán belül akárhonnan a vérbe bejutó 1 vagy 2 grammnál több kálium. Azt is tudják, hogy 1950-ben Nobel
díjat kaptak, akik hatásmérésekkel patkányoknál és embereknél is bebizonyították a hiányos konyhasópótlás,
s a kálium túladagolás izomgyengítő, butító, rákkeltő, nemiségtorzító, ivartalanító stb. vagyis fajirtó hatásait!
Ezek ellen a rablógyilkosok ellen együtt és egyénileg is védekezi kell. Másként néhány évtized múltával nem
marad Magyarországon épkézláb magyar! Kísérjétek figyelemmel az alábbi feljelentésre adott válaszukat (ha
egyáltalán válaszolnak rá). Egyik mai parlamenti képviselőnk sem hajlandó akadályozni a magyarokat irtást?
FELJELENTÉSKÉNT kapja: az ORFK, az ingatlanspekuláns népirtó bűnszervezet tagjai és bérenceik ellen.
JOGOS VÉDELMI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT kapják: Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Morvai
Krisztina európa-parlamenti képviselő, a kálisóval „sópótlás” WHO engedélye azonnali betiltását követelve!
A magyarok védelmére a www.tejfalussy.com honlapon közzétett hatásmérési dokumentumok: Videók,
Email könyvek, www.aquanet.fw.hu, GTS-Antirandom stb. rovatok. A tiszta nátrium-klorid konyhasóval
optimálisan sópótlás hazai lehetőségei a www.tiszaso.hu honlapon is tanulmányozhatók. Terjesszétek!
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