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PÁLINKÁS INDIÁNSORS (Feljelentés a fajirtást szervező MTA-s vezetők ellen)

Számolja fel a Strasbourgi Nemzetközi Bíróság (a magyarországi Alkotmány/Alaptörvény tiltja 
tudományos csalók hazai bíróságon elítélését), hogy az otthoni pálinkafőzés megengedésével, mivel 
nem rendelte el az mérgezés elhárításhoz szükséges vizsgát, a Magyar Állam közveszélyt okozott! 

Kb. 1960 óta csökken a magyarok szaporodóképessége, a férfiak fele a 60 évet sem éri meg. Nem a  
most megengedett otthoni pálinkafőzés okozta. Azóta csökken, amióta a kálisóval műtrágyáznak és 
„sóznak”. Társaságunk, parlamenti tudományos méréstani szakértőként, a következőket derítette ki:

1. „Stop Só, Nemzeti Sócsökkentési Program” elnevezésű fajirtás keretében, hamis rendeletek 
fedezetében,  mérgezőnek  hazudják  a  tiszta  NaCl  konyhasóval  élettanilag  optimális  sópótlás 
dózisarányait,  amelyek:  víz/NaCl=110  és  Na/K=30  (lásd  a  Ringer  fiziológiás  infúziós  oldat 
étkezésnél  is  irányadó  élettanilag  optimális  dózisarányait).  Szívmérgezőnek,  keringésrontónak, 
magas vérnyomást okozónak, életrövidítőnek hazudják az ezeknek megfelelő élettanilag optimális 
dózisú  korábbi  víz-,  nátrium-,  kálium-,  klór  és  kálium-  pótlást.  A káliumpótlást  (normálisan 
felnőttnél kb. 0,5 gramm/nap) az étkezéssel bejuttatott kálium mennyiséggel 4,7 gramm/nap dózisra 
növelték, az optimális tízszeresére! Ennyit, „kivégződózist” hazudnak élettanilag optimálisnak, napi 
2  gramm  nátriumpótlást  írva  elő.  A  Kormány  az  élettanilag  optimális  Na/K=30 dózisarányt 
2/4,7=0,43-ra  módosította,  ami  nyilvánvaló  tudatos  tömeggyilkosság!  A  növényi  eredetű 
élelmiszerek  káliumtartalmát  a  kálium  sókkal  műtrágyázással  növelik  a  korábbi  (normális) 
sokszorosára.  NaCl  konyhasó  kálisóval  helyettesítésével  is  növelik  az  élelmiszereink 
káliumtartalmát. Például korábban a gyógyszertári só (REDI-Só) 99%-ban kálisó volt. Újabban a 
„bio-kóser-BonSalt”  (lásd  internet)  is  kálisó.  A VIVEGA, Bonosal,  a  Bad  Ischler  és  a  Douwe 
Egberts stb. „csökkentett nátriumtartalmú sókeverékek” is 20-40% kálisót tartalmazó étel mérgek. 

2.  A gyógyító tiszta  desztillált  ivóvíz miniszter  által  is  „vízmérgezés  okozónak hazudása”  és  a 
„Nemzeti  Szennycsatornázási  Program”  is  gyilkol.  Utóbbival  tudatosan  elszennyezik  az 
ivóvízbázisokat.  A  Talmud  zsidó  törvénykönyv  szerint  csak  esővíz  (=  tiszta  desztillált  víz) 
hasznavehető ivóvízként, de ezt kötelező eltitkolni a nem zsidók elől. Itt éppen ez történik!

3. „Egy világfőrabbi parancsára” a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyító nem-kemoterápiás zsidó 
módszert az orvosok sehol sem alkalmazhatják a nem zsidó rákbetegek gyógyítására.

Kipusztulásunkat követően az Alliance Israelitée majd elhitetheti, hogy „a magyarok kipusztulását 
az Orbán Viktor nevéhez fűződő „Nemzeti Pálinkaivási Program” keretében ivott sok mérgező 
alkohol és akkoriban gyógyíthatatlan „bizonyos járványok” okozták”?! Az indiánok kipusztulását is 
ilyesmikkel indokolják, holott nyilvánvalóan tudatosan legyilkolták őket. A hatás-kalibráló élettani 
mérések  tényleges  eredményeivel,  konkrét  méréstani  dokumentumokkal,  köztük  az  1950-ben 
Nobel-díjas kutatók méréseivel is, bizonyított sunyi gyilkoló (lásd 2. Mózes 23/20-33, Talmud Baba 
kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap) zsidó módszereket lásd a www.tejfalussy.com honlapomon. 

A hazánk elfoglalását nyíltan hirdető izraeliek részére „helyet teremtő tudományos maffia” néhány 
évtized alatt képes végleg kipusztítani minket, miközben a káliumtúladagolás „érzelemmentesít” is!
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