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Tisztelt Dúró Dóra Úrhölgy országgyűlési képviselő!
 
Érdeklődni szeretnék, hogy ismer-e olyan jelenlegi Jobbik képviselőt, aki szeretne csatlakozni a Petícióhoz,
amit azért nyújtottam be Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy tiltsák be a „Nemzeti Stop Só, Chipsadó,
Menzareform”  fedőelnevezésekkel  folytatott  életrövidítést  és  ivartalanítást.  Ugyanis  azok  a  képviselők,
akiket meggyőztem személyesen, ill.  a verőcei „Magyar Sziget” rendezvényeken tartott  előadásaimmal a
magyarokra rákényszerített mérgező káliumtúladagolás elleni fellépés szükségességéről, pl. Gyenes Géza,
Varga Géza, Gaudi Nagy Tamás, Zagyva Gyula sorra eltűntek a Jobbik Országgyűlési frakciójából. Azután,
hogy Vona Gábor elnök a Parlament folyosóján azt mondta nekem, hogy mindenben támogatja a mérgező
káliumtúladagolás elleni akcióimat, ha a felsorolt személyeket meggyőztem szakmailag, s én mindegyiket
meggyőztem. Megkérdezheti  Őket.   Az élő ember testnedveiben, a testelektrolitban 30 a nátrium/kálium
arány, s ugyanilyen a dózisarány a több száz év óta gyógyításra alkalmazott Ringer infúziós oldatban is.
Ehhez képest a kormány legfeljebb 2 gramm nátriumot enged meg a MENZAREFORM-mal és legalább 4,7
gramm kálium napi fogyasztását, miközben egy órán belül bejuttatva 2 gramm kálium is vesemérgező és
szívműködés rontó. Erről tudni kell, hogy a megfordított dózisarányról 1950-ben Nobel díjat elnyert kutatók
konkrét  állat-  és  emberkíséretekkel  bebizonyították,  hogy  életrövidítő,  vese-,  ideg-,  szívmérgező  és
rákbetegség, és ivartalanodás, „buziság” (hermafroditizmus) előidéző is, vagyis fajirtó hatású. Ez az igazság,
minden más hazugság, akárki mondja!  Ma már sokkal inkább a nátrium/kálium arány megfordítástól
fogy a magyar lakosság, mint az abortuszok következtében!

További problémám, hogy évekkel ezelőtt Z. Kárpát Dániel leközölt egy általam írt cikket a Kárpátia lapban,
de fordítva írták az általam közölt optimális étkezési nátrium/kálium dózisarányt. Azóta a Kárpátia olvasók
nekem tulajdoníthatják  a  népirtó  hatású  arány megfordítást.  Dani  személyesen  többször  is  megígérte  a
helyreigazítást,  meg is  írtam,  de nem közölték  le.  Másodjára  Szentmihályi  Szabó Péter  barátom adta  a
kezükbe. Ekkor sem jelent meg, állítólag ismét eltűnt. Azt mondta, hogy a segédszerkesztőnél. Közben úgy
jelent meg a Kárpátia, hogy az egyik oldalon egy akkora üres téglalap alakú terület volt, ahol a cikk elfért
volna. 

Mi az oka, hogy ma már egyik megmaradt jobbikos képviselő sem méltatja válaszra, ha arra kérem, hogy
segítsen leállítani a kálisóval műtrágyázást és (konyhasó helyett) sózást, a népirtó hatású káliumtúladagolást?

Kérem, hogy szíveskedjék jelezni, ha megkapta ezt a figyelem felhívást, és sokat segíthetne, ha elmondaná,
hogy mit tanácsol, mivel lehet rábírni a Jobbikot, hogy csatlakozzék a Petícióhoz. A Petíciót is közzétettem,
lásd  www.tejfalussy.com, MEHNAM 632. (A bizonyítékok is közzé vannak téve, Videók, Email-könyvek,
On-line tanítás, www.aquanet.fw.hu ugyanezen a honlapon, és az életrajzom is és a családi előzményeim is.) 

Budapest, 2016. szeptember 27.

Tisztelettel,

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi oknyomozó szakértő,
2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt, +36 20 2181408.
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Újabban  az  interneten  már  kóser  tanúsítvánnyal  is  reklámozzák  a  patkányméreg  kálisót  étkezési  célra,
Bonsalt („jósó”) fedőelnevezéssel. Olyan magas áron, hogy a gazdagabb értelmiségiek tudják megvenni. A
jól értesült zsidók minden egyes kanál sót megnéznek egy lila fényű lámpával, hogy van-e benne kálisó, egy
zsidó ismerősöm mondta, ill. meg is mutatta az ehhez használt lámpát. (Talmudi elv: „öld meg az ellenség
vezérét”. A szennyezett ivóvízzel és sózásrontással zsidóbetelepülés arányosan fajirtás technikáját lásd: 2
Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2, 22 és Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. Újabban az Ézsaiás
30/24-ben  szereplő  takarmány  sózási  előírást  is  elrontották.  Sózott  helyett  „tiszta”  takarmányt  írnak  a
bibliafordításokban. Pl. Dr. Hegedűs Lóránt püspök úr is fellépett a sózásra fontosságára figyelem felhívó
előírásnak  az  értelmét  ellenkezőre  változtató  hamis  fordítás  letiltatására,  de  erre  sem  intézkedtek  az
illetékesek. A héber nyelvű Bibliában változatlanul hibátlan a sózás szükségességét előíró szöveg).
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