
MAGYARORSZÁGON ORVOS, ÜGYÉSZ ÉS PAP TERRORISTÁK URALKODHATNAK?

 Az egészséges étkezés hagyományos három alappillére, amit a magyarok többsége elől titkolnak:
Az egyik a kellő mennyiségben és megfelelő ütemben ivott tiszta desztillált víz. A másik a kálisótól
mentes tiszta konyhasóval,  víz:konyhasó=110 arányban sópótlás. A harmadik az  1 órán belül  0,8
grammnál,  24 órán belül  2,2 grammnál  nem több káliumot fogyasztás. Étkezésnél is optimális a
Ringer infúziós oldat dózisai és dózisarányai szerinti víz, konyhasó és kálium pótlás. Felnőttnél pl.
napi 3 liter  desztillált  vízhez  27 gramm konyhasót  és  0,36 gramm káliumot pótolnak a Ringer
infúzióval. (Étkezésnél a felszívódási veszteségek kompenzálására kétszer ennyi kálium szükséges.)
A  vese-  és  szívműködést,  izomműködést,  agyműködést  is  rontó,  IVARTALANÍTÓ  kálium
túladagolás természetes ellenszerei: több víz, több konyhasó, savanyúság, cukor. Lásd: Dr. Varga
Péter és társai: Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata, Hyerkalaemia és hypokalaemia; Dr.
Magyar – Dr. Petrányi: A belgyógyászat alapvonalai-2, Hyperkalaemia; Dr. Kiszely – Dr. Hársing:
Biológiai és élettani alapismeretek, Ringer oldat. A kálium túladagolás és a hiányos konyhasópótlás
életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású. 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál
és  embereknél  hatás  mérésekkel  bebizonyították.  Lásd:  Technika  a  biológiában  8.  A biológia
aktuális problémái, Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája. A terroristák ezek ismeretében
egészségrontási és életrövidítési céllal  tudatosan bíztatják fel a magyar lakosságot a minél több
nem tiszta víz („csapvíz”) ivására, a napi  5 grammnál kevesebb konyhasó és napi  4,7 grammnál
több kálium fogyasztására, a tiszta desztillált ivóvíz, a tiszta konyhasó, a savanyúság és a cukrozott
étel  „ellenségnek” tekintésére,  és  a  patkányméreg kálisóval  ételízesítésre.  Lásd  a Star kosher
tanúsítvánnyal, Bonsalt (jósó) hamis elnevezéssel  az interneten „gyógyító konyhasó pótlóként”
árusított, és az OÉTI által „konyhasó pótló gyógytápszerként” árusíttatott REDI Só kálisót, Vivega,
Sara Lee, Norbi Update, Nyírtassi stb., 30-100% kálisót tartalmazó veszélyes ételmérgeket.
Hozzáhamisították az Élelmiszer törvényt és étkezési só szabványt! (Az izraelitákat védi, hogy a
Talmud gyógyhatásúnak hirdeti a tiszta desztillált ivóvizet + konyhasóval sózott kenyeret: Taanith
10 a. lap és Baba kamma 93. b. lap.) A hivatalnokok, de papok is, akik nem hajlandók fellépni a
jogi csalásokkal törvényesített fajirtás ellen, az alábbi 100 éves rablógyilkossági terv végrehajtói:
A HÍDFÕ Baráti  Köre (Fabó László,  22  Hancock  Street,  San Francisco,  CA 94114,  U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából kimásolt, a trianoni országfeldarabolást is megalapozó program:
Russischen  Invaliden  (1910  dec.  30,  285.  szám).  Ebben  jelent  meg  az  Alliance  Israelitée
felhívása,  amelyet  a  magyar  lapok  is  közöltek.  A Weimaier  Hist.-Gen.  Taschenbuch,  S.  XII.
fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek
fáradozzatok minden erőtökkel  azon, hogy mindkét  országot  teljesen birtokotokba vehessétek,
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek.  Törekedjetek,  hogy
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi  szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket.  Erre a
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a
pénztárunkba  azzal  a  céllal,  hogy  a  galíciai  és  magyarországi  területeket  a  galíciaiak  és
magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ
tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt
elérhessétek.”

Budapest, 2017. 01. 17.

A magyarok jogos védelmében (Btk.), megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.) küldi és közzéteszi:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök (A mellékletet lásd: www.tejfalussy.com, MEHNAM 676/2.)
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