
Valójában arról kellene szóljon a Kossuth Rádió mai Napközben m sora, a MENZAREFORM-mal kapcsolatban, hogyű  
életrövidít  és szaporodóképesség rontó (fajirtó) hatású a káliumtúladagolás és hiányos konyhasópótlás, amelyekető  
beépítettek a MENZAREFORM-ba is: A hazaáruló kormányok azért igyekeznek kipusztítani minket, hogy zsidók 
települhessenek be a helyünkre az Izraelita Szövetség 1910-es Magyarország elfoglalási terve megvalósulásaként?

Egy, az Ószövetségben és a Talmudban a bálványimádók (ide sorolják a Jézus után tévelyg ket is) kipusztítására többő  
ezer éve alkalmazott fajirtási módszerrel, a szennyezett víz ivásra és a konyhasó hiányos (és vagy a mérgez  kálisóvalő  
sózott) élelmiszerek fogyasztására kényszerítéssel irtanak ki minket (2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/2, 22, Talmud, 
Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap).
Az a módszerük, hogy elrontják a testünkben elektrolitként m köd  testnedvek (pl a vérszérum) összetételét az étkezésiű ő  
vízdózis és/vagy konyhasódózis és/vagy káliumdózis nagyon megváltoztatásával. Az elektrolit ily módon elrontása 
minden sejtet, szervet elront, tönkretesz. (Egy ólomakkumulátor is m ködésképtelen lesz, ha a víz és kénsav, azű  
elektrolit komponensei arányait ennyire elrontják).
Egészséges ember testnedveiben, vérszérumában 110 a víz : konyhasó sarány és 75 a konyhasó : kálium arány (30 a 
nátrium : kálium arány). Ezért ilyen a gyógyításra több száz év óta alkalmazott Ringer infúziós oldatban is. Az ilyen 
(dózis)arányú pótlástól huzamosabb ideig eltérés betegít , életrövidít  és ivartalanító, vagyis fajirtó hatásait 1950 ótaő ő  
ismerik az orvosok és a gyógyszerészek. Ugyanis 1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik patkányoknál és 
embereknél az ételek nátrium és kálium dózisai variálásával konkrét dózishatás mérésekkel egyértelm enű  
bebizonyították, hogy a tartósan hiányos konyhasópótlás és az er sen túladagolt kálium is fajirtó hatású. Ett l aző ő  
id ponttól kezdve kényszerítik a magyarokat a vérükbe egyre több, mérgez en sok káliumot bejuttató étkezésre. Aő ő  
kálium túladagolást el bb az élelmiszer növények káliummal is m trágyázásával, kés bb pedig a konyhasó kálisóraő ű ő  
kicserélésével is fokozták, fokozzák. A „tudományos akadémiai fokozatos” fajirtó egészségügyi titkosszolgálatosok 
fokozatosan beszélték be, beszélik be a betegít  mennyiség  (dózisarányú) víz-, konyhasó és kálium fogyasztást. Aő ű  
Ringer infúziós oldat szerinti, étkezésnél is optimális eddigi konyhasó : kálium = 75-ös dózisarányt mára lerontották 1,1-
re.
Tudják azt, hogy a Ringer infúziós oldat 1 napon belül 3 liter desztillált vizet és abban feloldva 27 gramm konyhasót, de 
csak 0,36 gramm káliumot juttat be a szervezetbe, mert ennyi a gyógyhatású. Ezzel szemben k akármennyi víz melléő  
legfeljebb 5 gramm konyhasó (és azzal 2 gramm nátrium). s akár egyszerre éhgyomorra is legalább 4,7 gramm kálium 
pótlást neveznek (hazudnak) „élettanilag optimálisnak”, és „betegség megel z  hatásúnak”. Közben a (Talmud szerint is)ő ő  
gyógyhatású tiszta, vírusmentes, méregmentes desztillált vízr l azt terjesztik, hogy „életveszélyes vízmérgezéstő  
okozhat”. Nehogy ezt ihassák a magyarok a szennyvizekkel befert zött, mérgeket tartalmazó folyókból származó,ő  
hiányosan ellen rzött ivóvíz helyett!ő
Arra biztatják fel, arra kényszerítik a (nem kóser étkezés ) magyarokat, a gyerekeket is a „Nemzeti sócsökkentésiű  
program” és az ennek megfelel  „Menzareform”, „Élelmiszer törvény”, „Étkezési só szabvány stb. hamiső  
rendelkezéseivel és a hiánytalanul sózott élelmiszerek el állítóit megbírságoló „Chips-adóval”, hogy akármennyi víző  
mellé legfeljebb 5 gramm konyhasót, és legalább 4,7 gramm káliumot pótoljanak naponta. Eltitkolják, hogy hiányos 
konyhasópótlás esetén bármelyik ivóvízb l, tehát nem csak a desztillált vízb l, a túl sokat ivás elrontja az vérszérumő ő  
elektrolitot, s hogy ezt nevezi „vízmérgezésnek” a hazai „orvosi irodalom” tehát, hogy nem a desztillált ivóvíz a 
„vízmérgezésnek” elnevezett elektrolit egyensúlyfelborulás oka, hanem a hiányos konyhasópótlás. De azt is titkolják, 
hogy 1 gramm kálium is már vesemérgez , ha egy órán belül infúzióval vagy szájon át bejut a vérbe. Például aző  
éhgyomorra ivott Coca-Cola-val, amiben literenként 1,5 gramm a kálium. Vagy a szójaitalokkal és vagy a túl nagy 
mennyiségben egyszerre megivott zöldséglevekkel, amelyekben mérgez en sok a kálium, miközben alig van bennükő  
egészségvéd  nátrium.ő
Védekezni jelenleg csak egyénileg lehet, otthoni ivóvíz desztillálással és a Ringer infúzió dózis arányai szerinti étkezési 
víz, konyhasó és kálium pótlással. A magyarországi (és lengyelországi) fajirtást megalapozó 1910-es Alliance Israélitee 
„reformprogram” és a fenti fajirtási módszer hatásmérési és egyéb bizonyítékai is megtalálhatók, régóta közzé vannak 
téve a www.tejfalussy.com honlapom Videó, Email könyv, On-line tanítás és MEHNAM rovataiban, és a 
www.tejfalussy.com honlapon belül m köd  www.aquanet.fw.hu, Aquanet2-APLA és a Desztvizhonlap 2 korábbiű ő  
tudományos honlapokon. 
Már valamennyi országgy lési képvisel t felkértem, hogy állítsák le a fajirtást, de a jelenlegi „kötött mandátumuk” folytánű ő  
annyira a b nöz  pártvezet khöz vannak kötve, hogy nem mernek ezek ellen fellépni. Az ügyészek és a köztársaságiű ő ő  
elnökök is évtizedek óta mindent megtesznek, hogy folytatódhassék a fajirtás.

Ver ce, 2016. augusztus 29-én. (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-4204-0215, an. Bartha Edit)ő  
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