Kit fog érdekelni a Trianon, ha már nem lesz magyar? Legfeljebb a kiirtóinkat, azokat is csak a „nagy elődeik
siker történeteként”! Miért nem foglalkoztok az ivartalanodás titkos okaival, amikor 153-ból már csak 3 férfi
spermáját találta a vizsgálat megfelelőnek!
Az alábbiakkal tájékoztattam Trump elnök urat az amerikai népet is veszélyeztető ivóvíz szennyezési és
"Stop só" terrorizmusról. Fel kellene lépnie az ellen, hogy "Világméretű új holokausztot szerveznek a zsidók
ellen az izraeli terroristák". A problémás ügy rövid összefoglalása: Óhéber terrorizmus uralkodik a világban:
a Biblia és a Talmud szerint csak az a zsidó kaphat egészséges tiszta desztillált ivóvizet és jól sózott
kenyeret, aki segít az izraeliták további szaporodásához kiszemelt újabb területek nemzsidó lakosságát
„zsidó letelepedés arányosan” kiűzni és/vagy legyilkolni (2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/1-26.; Talmud,
Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap). Bizonyítás: a hazai kormányok Stop só, Menzareform csalásai
szembehazudják a konkrét hatás méréseket. Azt, hogy az egészséged fenntartásához naponta pótolni
szükséges víz, konyhasó és kálium mennyiség étkezésnél is annyi, amennyit a Ringer infúzió is bejuttat a
vérbe: vagyis például 1 nap alatt 3 liter desztillált víz + 27 gramm konyhasó + 0,36 gramm kálium. Helyette
napi 3 liter vagy még több víz mellé legfeljebb 5 gramm konyhasó + legalább 4,7 gramm kálium pótlására
biztatják fel, kényszerítik rá a magyarokat. Valójában kb. 500%-kal több konyhasóra van szükséged, s a
szükségesnél kb. 1000%-kal több, mérgezően sok káliumot etetnek, itatnak veled. 1950-ben Nobel díjat
kaptak tudományos kutatók, akik a patkányoknál és az embereknél is konkrét hatás mérésekkel kísérletileg
bebizonyították, hogy mindenkit allergizál, magas vérnyomás, fekély-, rák- stb. betegségeket is előidéző
életrövidítő és ivartalanító, tehát fajirtó hatású a szükséges kálium többszörösét és/vagy a szükséges
konyhasó kis hányadát pótlás. Ráadásul bebeszélik a méregmentes, vírusmentes tiszta desztillált víz
„életveszélyesen mérgező” hatását a gyógyító Ringer infúziós oldat szerinti arányú konyhasó-pótlásnál is,
hogy ne igyál a víz:konyhasó=110 dózis arány esetén erősen gyógyhatású tiszta desztillált vizet. Az Izraeli
Koordináló Tudományos Titkosszolgálat által megvezetett kormány „Stop só”, „Menzareform”, „Chips-adó”
és vízszennyezési stb. csalásai tehát ivartalanításra és életrövidítésre szolgálnak. Arra, hogy az övék
lehessen a nem zsidók nyugdíjalapokba befizetett pénze, s a nem állampolgár külföldi zsidók itt született
gyermekei tulajdonába juttathassák a népirtás miatt elárvult területeket. Már a II. világháború előtt botrány
volt az élelmiszernövények káliumtartalmát mérgezőre növelő kálisóval műtrágyázásból, lásd Arthur
Koestler: „Sötétség Délben” (1940) c. dokumentum könyvében. A kálisóval műtrágyázás fokozza az
aszálykárt, mérgezi a növényeket és fogyasztóikat. Valószínűleg ez lehetett a II. világháborús holokauszt
mindmáig titkolt legfőbb előidéző oka! A vonatkozó hatásmérési stb. bizonyítékokat közzétettük a
www.tejfalussy.com honlapomon.
Kárelhárítási megoldás: 1./A Ringer oldat szerinti optimális dózisú étkezési víz, konyhasó és kálium pótlás.
2./A zsidókat fajirtási terrorizmusra kötelező bibliai és talmudi „törvények” hatályon kívül helyezése, s a
tovább alkalmazóit kiirtás. Ez a szabadon terjeszthető felvilágosító irat jogos (ön)védelem és kárelhárítás!
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