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Kedves Hölgyek és Urak és Gyerekek!

Valaki szólhatna Barack Obamának, hogy átejtik a „vegyi fegyver elleni háború” rendezői!

Nem igaz, hogy az energiaválság miatt háborúkat kell rendezni, hogy kipusztuljon a Föld 
lakossága 90-99%-a. A jelenlegi abnormálisra növelt energiaigényt is több százezer évig 
lehet fedezni a magmahő észszerű hasznosításával, lásd melléklet! 

Véleményem szerint valakik, valahogy el akarják terelni a figyelmet arról, hogy nemzetközi 
bűnszervezetbe tömörült és vagy a vízszennyezéssel és ételsózás megváltoztatással való 
fajirtást  a  zsidó  vallási  törvények  (lásd  Mózes  V.7./2,22,  Mózes  II.23./20-33,  Talmud, 
Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap) részükre kötelezősége miatt főfeladatuknak 
tartó  orvosok,  gyógyszerészek,  természetgyógyászok,  és az  őket  szolgáló nem zsidók 
mint  a  "Stop  Só  program"  tömeggyilkos  végrehajtói,  számos  ország  lakosságát 
folyamatosan csökkentik  az élettanilag optimális  fiziológiás 110 nátrium/konyhasó és a 
30/1  fiziológiás  Na/K  dózisarányról  a  2/4,7  nátrium/kálium  dózisarányú  népirtó  vegyi 
fegyver megvalósító táplálkozásra rábeszéléssel, rákényszerítéssel.

Az  élő  ember  vérszérumában  és  a  magzatvízben  is  30/1  az  élettanilag  optimális 
nátrium/kálium  arány,  lásd  a  gyermekeknél  és  felnőtteknek  is  alkalmazott  fiziológiás 
infúziós Ringer oldat étkezésnél is irányadó ennek megfelelő optimális 30/1 nátrium/kálium 
arányát. A tengervízben is ilyen a nátrium/kálium arány. 1950-ben Nobel-díjat kaptak, akik 
állat-  és  emberkísérleteikkel,  hatás  kalibráló  élettani  méréseikkel  egyértelműen  előre 
jelezték,  bebizonyították,  hogy  az  ilyen  mérvű  konyhasópótlás  csökkentés  és 
káliumtúladagolás életrövidítő és ivartalanító, népirtó hatású. Ettől, mint vegyi fegyvertől,  
nálunk napi száznál többen, az USA-ban pedig napi 10.000-nél is többen pusztulnak el! A 
fentiek méréstani stb. tudományos bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapomon! 

Nem háború kell, hanem a zsidókat rablógyilkosságra kötelező Tóra és Talmud törvények 
hatályon  kívül  helyezése  és  a  mégis  alkalmazni  akaróikat  végleg  a  bolondok  házába 
zárás!
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