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Mikorra tervezed, hogy fellépsz az ellen is, hogy a magyarokat a "Nemzeti Stop Só programmal" végzetesen 
ivartalanítják és elbutítják? Ugyanis nemrég egy Spermabank 153, spermadonornak jelentkező magyarból  
150 spermáját minősítette termékenyítésre alkalmatlannak, vagyis ők tökéletlen utódokat fognak nemzeni, 
ha még tudnak nemzeni. Javaslom, hogy tanulmányozzátok a hatás méréseken alapuló alábbi tényállást és 
a  www.tejfalussy.com  honlapomon  közzétett  bizonyítékait.  Segíthetnétek  a  magyarok  önvédelmének  a 
szervezésében!
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LÉTFONTOSSÁGÚ GYÓGYHÍR, AZ EGÉSZSÉGÜKET VÉDENI KÍVÁNÓ EMBEREK SZÁMÁRA

Az emberek egészséghez való alapjogai megsértését eltűrve nem védelmezhetők az emberi jogok.

Az  egyes  életterekben  nem  népirtással  kell  a  lakosság  létszámát  optimálisra  szabályozni,  hanem 
demokratikusan, az erre megfelelő oktatási, gazdasági és jogi intézkedésekkel. Aki nem akar az ártatlan 
embereket  világszerte  milliárdszámra  fertőző,  mérgező  szennyezett  vízzel  itatásban  és  a  Stop  Só 
elnevezésű életrövidítésben és ivartalanításban (= a lakosság egy részét  félrevezetésen alapuló tudatos 
fajirtásban!)  bűnsegédkezni,  ezt  a szándékát azzal  bizonyíthatja,  hogy minden felé terjeszti  a következő 
életvédelmi tájékoztatást, pl. valamennyi internetes fórumon és az emberi jogokkal kapcsolatos valamennyi 
előadáson,  mindenféle  összejövetelen,  mindenféle  tüntetésen  is.  A FELHÍVÁS  MEGALAPOZOTTSÁGA 
TELJES MÉRTÉKBEN BIZONYÍTVA VAN MÉRÉSEKKEL!

HELYESEN  SÓZÁS  ÉS  TISZTA  IVÓVÍZ,  ORVOSI  DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRÁVAL  A  RÁK  ELLEN,  Új 
Tudományos  fogyókúra  Vér-elektrolit-Optimum  Program  alapján,  ÖNGYÓGYÍTÁS:  Állítsd  helyre  a 
testnedveid, köztük a vérszérumod optimális víz, nátrium, kálium és klór arányait, az infúziós Ringer-oldat 
ezeknek megfelelő  víz,  nátrium,  kálium,  klór  mennyiségi  arányai  szerinti,  desztilláltvíz-kúrával  kombinált 
étkezéssel, és szükség esetén erre alapozott, felnőttnél 1 hét alatt kb. 7 kg-os testsúly csökkenést biztosító 
speciális fogyókúrával. Lásd: www.tejfalussy.com, Email könyv 1.: HELYESEN SÓZÁS ÉS TISZTA IVÓVÍZ 
(2004).
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