
HOGY VÉDEKEZZÜNK AZ IZRAELITA TERRORISTÁK CSELES FAJIRTÁSI MÓDSZEREI ELLEN

A „NEMZETI STOP SÓ PROGRAM” ÉS „MENZAREFORM” AZ IZRAELITA TERRORISTÁK „CSELES
FAJIRTÁSI  MÓDSZERE”,  AMIVEL NAPONTA AKÁRMENNYI  VÍZ  MELLÉ LEGFELJEBB 5  GRAMM
KONYHASÓT ENGEDNEK PÓTOLNI, MIKÖZBEN LEGALÁBB 4,7 GRAMM KÁLIUM „PÓTLÁSÁRA”
KÉNYSZERÍTENEK, HOGY EZEK EGYRE SÚLYOSABB VÉRELEKTROLIT ZAVAROKAT OKOZZANAK.

VALÓJÁBAN ÉTKEZÉSNÉL IS, INFÚZIÓNÁL IS, 3 LITER VÍZ MELLÉ 27 GRAMM KONYHASÓ ÉS 0,36
GRAMM KÁLIUM PÓTLÁS LENNE OPTIMÁLIS, DE EZEKET EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓNAK HAZUDJÁK,
CSAKÚGY MINT A MÉREGMENTES, VÍRUSMENTES, TELJESEN TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVIZET IS. 

Csak ezek ismeretében lehet védekezni a "Nemzeti Stop Só programként” és „MENZAREFORM”-ként folytatott,
a magyar halálozási ráta növekedési és szaporodásképesség csökkenési országos statisztikákból láthatóan egyre
sikeresebb fajirtás ellen. Ismerve a tényleges okokat, a hatékony személyes védekezés egyszerűen megoldható. 

Házilagos ivóvíz desztillálással, a Ringer fiziológiás infúziós oldat dózisarányai szerinti vízpótlás arányos étkezési
konyhasópótlással  (110  az  optimális  víz  :  konyhasó  dózisarány).  Emellett  tudatosan  kerülni  kell  a
káliumtúladagolást, és törekedni kell az optimális nátrium : kálium dózisarányra, ami 30. Azt is tudni kell, hogy az
1 órán belül a vérbe akárhonnan bejutó 1-2 grammnál több kálium egy felnőtt veséjét is megmérgezi, miközben
szívműködés rontóra nő a vérszérum káliumszintje. Hazai hatás mérések is bizonyítják, amit az OÉTI végeztetett!

Mindenkinek, aki képes megérteni, hogy miről van szó, hazafias kötelessége segíteni a kevésbé képzett magyarok
felvilágosításában.  Másként  Magyarországon hamarosan  nem marad  szaporodóképes  magyar.  A fenti  mózesi,
talmudi módszer néhány nemzedéknél következetes alkalmazásával mind egy szálig kiirthatják a magyarokat.
Ezek, a Kína és az iszlám országok kivételével ma mindenhol alkalmazható fajirtási módszerek, a tiszta desztillált
víz ivás akadályozás és a helyes sózás akadályozás is, régóta le van írva a Tórában és a Talmudban. Lásd 2 Mózes
23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. Az izraeliták évezredek óta ezeket
használják az általuk megszerezni akart területek népei kiirtására. Mózesnél az is le van írva, hogy az izraeliták
betelepülésével arányosan „véletlenszerűsítve” irtsák a népeket, hogy ne fogjanak össze a népirtó izraeliták ellen.
No meg azért is, hogy majd a kiirtott népek ostobaságának tüntethessék fel a kipusztulásukat. Utóbbi célból a
hazai tudományos szakértőik is úgy (sunyi)publikálták az igazat, hogy a halálra ítélt magyarok ne vehessék észre.
Vagy ha mégis, ne értsék meg az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók patkányokon és embereken végzett dózis
hatás méréseit, amelyek egyértelműen bebizonyították a Nemzeti Stop Só Program szerinti mértékben hiányos
konyhasópótlás és káliumtúladagolás embert és patkányt pusztító életrövidítő és ivartalanító vagyis fajirtó hatását.
Úgy publikálták 62 további tudományos publikációt is felsorolva, hogy a magyarok többsége ma sem tud róla.
(Technika  a  biológiában  8.,  A biológia  aktuális  problémái,  A mellékvesekéreg  biológiája,  1976,  MEDICINA
könyvkiadó.) Alkotmányos jogállam egy olyan ország, ahol a módszer kiderülése után is büntetlenül fajirthatnak? 

 A fenti népirtási módszerre vonatkozó konkrét hatásmérési bizonyítékokat is közzétettem a www.tejfalussy.com
honlapon, lásd „Tanítás, Email könyv, Videó, MEHNAM, www.aquanet.fw.hu” rovatok. Ajánlatos tanulmányozni!

A jogos védelemként (Btk.) leírtakért személyes felelősséget  vállalva,  a  www.tejfalussy.com és az azon belül
működő www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett hatásmérési bizonyítékok alapján, mint volt parlamenti szakértő
megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében (Ptk.), Orbán Viktor miniszterelnöknek, Áder János köztársasági
elnöknek, az ORFK-nak, az országgyűlési elnök Kövér Lászlónak, az Állampolgári Jogok Biztosának, de a Kúria
(legfelsőbb bíróság) elnök dr. Darák Péternek is, nyilvános közérdekű bejelentésként és feljelentésként megküldte:

(nemes  Sydo)  Tejfalussy András  Béla  Ferenc  okl.  vill.  mérnök,  hatásmérés  tudományi  szakértő  oknyomozó,

kárelhárító megoldást ajánló feltaláló (személyi szám:1-42015-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi
u. 71., (tejfalussy.andras42@gmail.com, +36 20 218 1408)
.
Verőce, 2016. december 6.

 Iratjel: cselesfajirtas161206  

mailto:tejfalussy.andras42@gmail.com
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/
http://www.aquanet.fw.hu/
http://www.tejfalussy.com/


feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetvedelmi.pjt@gmail.com>

címzett:

"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
ugyfelkapu@keh.hu;
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>;
panasz@ajb.hu;
Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat: . . .
dátum:2016. december 6. 23:40

tárgy:
HOGY VÉDEKEZZÜNK AZ IZRAELITA TERRORISTÁK CSELES FAJIRTÁSI MÓDSZEREI 
ELLEN

küldő:gmail.com


