Közérdekű javaslat

Azonosító: pozsonyiuniostalalkozorajavasoltfotemak171013+

Re: „UNIÓS TALÁLKOZÓT TARTANAK MA POZSONYBAN A KETTŐS TERMÉKMINŐSÉG ÜGYÉBEN”
Javasolt főtémák
1./ A Talmud szerint, a zsidók ivóvize a tiszta desztillált víz, a nemzsidóké pedig a szennyezett. Lásd Talmud, Taanith
10 a. lap: „Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az
egész világ, hasonlókép egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig
otthagyja”. Ennek megfelelően írják rá az étkezési desztillált vízre, hogy elszennyezett vízzel keverve kell inni:

A 2017.10.13.-i közérdekű javaslat másnap kiegészítése
A termőföldek víz- és tápanyagpótlására újrahasznosítás
helyett, bevezetik az ivóvíz készítésére használt folyókba a
szennyvizeket, ill. azokkal a tengerbe. A helyette használt
műtrágyák is bejutnak az ivóvízbázisokba. Nem csak pénz
pazarlás. Tudatos ivóvízszennyezés is. A homok- és kavics
szűrőkkel és a klórozással a vegyszereket és a fertőző
vírusokat sem lehet hatástalanítani. Nyilván azért csinálják,
hogy a folyókból se ihassunk gyógyhatású, tiszta esővizet.
„Chips adóval” büntetik, aki tiszta NaCl sóval rendesen
sózott élelmiszer terméket hoz forgalomba. Egy fizikai
munkás vagy egy felnőtt sportoló naponta több mint 20
gramm konyhasót is kiizzad. Életveszélyt okoz náluk a
napi konyhasópótlás 5 grammra történt korlátozása! Az
pedig kifejezett tömeggyilkosság, hogy az NaCl konyhasó
sós ízét a patkányméreg KCl kálisóval ajánlják pótoltatni!
És ez nem csak Magyarországon van így. Amerikában és
az Európai Unió más országaiban is érvényesítik a Talmud
és az Ószövetség előírásait, amelyek szerint csak a zsidók
ihatnak tiszta vizet, s csak ők ehetnek tiszta konyhasóval
jól megsózott kenyeret. Azért, hogy miközben a többi
népet (az ellenkezőjével) irtják, ők könnyen gyógyuljanak,
hosszabb életűek legyenek, ne legyenek meddők (2 Mózes
23/20-33).
2./ Zsidóknak, az együttes gyógyhatásukra hivatkozva, a konyhasóval sózott kenyérrel együtt ajánlják a tiszta
desztillált ivóvizet. Lásd: Talmud, Baba kamma 93. b. lap.:

A magyarokat viszont arra kényszeríti a Menzareform Nemzeti Stop só program, hogy az egészséghez szükségesnél
ötször, tízszer kevesebb konyhasót, és tízszer, hússzor több káliumot fogyasszanak. Holott az étkezéssel is a Ringer
fiziológiás infúziós oldat szerint dózisokkal kellene a vérbe juttatni a vizet, konyhasót és káliumot: napi 3 liter víz
mellett 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium bejuttatása az optimális.
A zsidók által lakott Bp. XIII. kerület boltjában és Izraelben, a kosher boltban is, korábban káliummentes tiszta nátriumklorid konyhasót árusítottak. Ma, lásd internet. magyar nyelven is, „BONSALT” jósó elnevezéssel kálisót árusíthatnak
Izrael állam Star kosher tanúsítványával. Életveszélyes patkányméreg! A zsidók is ezt eszik?! Nobel díjas biológusok
hatás mérései bizonyítják népirtó (életrövidítő és ivartalanító) hatásait! Lásd HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com.
Budapest, 2017. október 13. Tejfalussy András okl. mérnök (országgyűlési megbízott hatásmérés tudományi szakértő)
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