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IVÓVÍZ 

A magyarokat a víz:konyhasó:kálium beviteli dózisarány torzításával fajirtó terrorista
bűnbanda elleni közérdekű bejelentésként kapja dr. Áder János köztársasági elnök és
Orbán Viktor miniszterelnök, és feljelentőiratként az Országos Rendőrfőkapitányság is.

  A desztillált víz nem egészségtelen, hanem gyógyhatású, ha vízarányosan pótoljuk a
konyhasót. Minden VALLÁSOS zsidó tudja a Talmudból, csak titkolják. ("Izrael országa
esővizet iszik, mindenki más a szennyezettet ...., 83 betegség elmúlik egy korsó víztől
és konyhasóval sózott kenyértől", lásd Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.) A
zsidók a Salsol infúziós oldattal gyógyítják meg a rákbetegeiket, de el kell titkolniuk az
orvosoknak is  és  a  betegeknek is,  miután a  világfőrabbi  ezt  parancsolta  nekik.  A
Salsolban csak tiszta desztillált víz és tiszta konyhasó van. 1 liter Salsolban 9 gramm
a konyhasó. A Salsol azáltal gyógyítja meg a rákbetegeket, állítólag a 98%-ukat (!),
hogy a konyhasó által benntartott túlnyomásos desztillált  víz kioldja a káliumot az
osztódó sejtek osztódáskor meggyengült falán át és ettől az anyasejt és az utódsejt is
elpusztul.  Azért  képes kioldani,  mert  az élő  sejten belül  kb.  ötvenszer  nagyobb a
kálium koncentráció, mint a sejten kívül. Miért híreszteli az ÁNTSZ, hogy mérgező a
desztillált  víz  és  a  konyhasó?  Azért,  mert  jól  tudja,  hogy  a  konyhasó  hiányos
táplálkozás  és  a  kálisóval  mérgeztetett  élelmiszerek  életrövidítőek  és  ivartalanító
hatásúak,  és  hogy  tönkreteszik  a  szervezet  védekező  képességét,  pl.  a
szennycsatornákból  a  hiányos  szűrőrendszereken  átjutó,  a  klórozásnak  ellenálló
fertőző vírusokkal  szemben. A rákbetegségek ellen is  hatásos,  orvosi  desztilláltvíz-
kúra  étkezési  változatát,  amit  elsőként  Dr.  O.Z.A.  Hanish   tett  közzé,  lásd  a
honlapomon:  www.tejfalussy.com,  Email-könyv  1.  és  Videók,  Online  tudományos
képzés.
  Már számtalanszor jeleztem Orbánéknak, de az előző kormányoknak is, parlamenti
szakértőként  is,  hogy  nyilvánvaló,  sokszorosan  és  egyértelműen,  hatás  mérések
alapján is régóta lelepleződött népirtás a napi konyhasódózist 5 gramm alá csökkentő
Nemzeti Stop Só, Chipsadó, Menzareform fedőnevű csalás. Válaszra sem méltatták.
Az ügyészségük pedig állandóan „nem bűncselekménynek” hazudja a desztillált  víz
mérgezőnek elhíresztelésével, a konyhasópótlás csökkentésével és a konyhasó helyett
kálisóval (!) sózásra felbiztatással folytatott fajirtást. Az interneten a patkányméreg
kálisót  étkezési  sóként  szabadon  árusítják,  kóser  tanúsítvánnyal,  BONSALT  (jósó)
hamis  elnevezéssel.  Maguk  a  zsidók  nem  használják,  az  izraeli  kóser  boltban
vásároltatott  kóser  étkezési  só  teljesen  tiszta  NaCl  konyhasó.  (A  www.tisztaso.hu
honlapon árusítanak  csak  olyan tiszta  konyhasót,  aminek a  tisztaságát  akkreditált
gyógyszerlaboratórium is ellenőrzi! )
  A helyes víz:konyhasó:kálium dózisarány a Ringer infúziós oldat dózisainak felel
meg. Víz : konyhasó 110, nátrium : kálium=30 az élettanilag optimális dózisarány.
Vagyis minden 1 iter SALSOL vagy Ringer 9 gramm konyhasót juttat be. A Ringer
emellett 0,12 gramm káliumot is bejuttat. Orvosi tankönyvek szeriNt ugyanis, ha 1
órán belül bejut a vérbe, felnőttnél is vesemérgező a 0,8 grammnál több kálium, a
kétszeresénél, 1,6 grammnál több pedig a szívműködést is rontja, EKG torzulást okoz.
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Tíz emberből tíznél ezt mérték a hazai klinikákon, mielőtt a kálisót gyógytápszerként
engedélyezték („REDI-Só”). És mit tettek? Felbiztatták a magyar lakosságot a napi 10
gramm kálisó akármilyen gyorsan elfogyasztására! Egy liter Coca-Colával például 1,5
gramm káliumot is bejuttatnak. Néhány liter ilyen ital gyors elfogyasztása egy sok
konyhasót  vesztett,  kiizzadt  személynél  akár  végzetes  szívleállást  is  okozhat.  Az
elítélteket kálisóval szívleállítással végzik ki az USA-ban. A hazai „Fekete Angyalként”
elhíresült ápolónő is ezzel sorozatgyilkolt, de pl. egy poznańi ápoló is. Azért ezzel,
mert tudják, hogy a halál után szétbomló sejtekből kiszabaduló rengeteg kálium miatt
bizonyíthatatlan, hogy a szívleállást a vérbe juttatott többlet káliummal ők okozták.
  Tudni kell azt is, és Orbánék is tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott az a három
kutató, akik konkrét hatás mérésekkel bebizonyították, hogy a konyhasóhiányos és
káliumtúladagoló étkezés végzetes hatású, a patkányokra és emberekre is. (A kálisót
pakányméregként  is  szokták  használni).  A  vonatkozó  orvostani  publikációkat  is
közzétettem a honlapomon. Nyilvánvalóan tudatos népirtás, hogy az Orbán kormány
akármennyi  víz  mellé,  akármilyen  gyors  bejuttatással,  legalább  napi  4,7  gramm
káliumpótlást írt elő, ami az egynapi összes tényleges kálium szükségletnél is 1000%-
kal  több.  Tudják,  ugyanis  a  Ringer  infúziós  oldat,  amit  több száz  éve  használnak
gyógyításra,  3  liter  desztillált  vízzel  27  gramm  konyhasót,  de  csak  0,36  gramm
káliumot juttat be a vérbe egy nap alatt, lassanként. Mindegy, hogy infúzióval vagy
szájon át jut be a kálium. Étkezéssel bejuttatva is a Ringer infúzió szerinti vízdózis
arányos konyhasó- és kálium pótlás a jó. Ez az élettanilag optimális dózis, dózisarány,
mivel az élő ember testnedveiben, vérszérumában is ugyanez az arány. 

Ezt a leírást minden tisztességes ember köteles eljuttatni valamennyi ismerősének,
akár tetszik nekik akár nem, hogy ne mondhassák majd, hogy nem tudtak róla. Aki
ennek ellenére elhiszi,  amit a népirtó MENZAREFORM népszerűsítéséért a kormány
által félmilliárd forintnál többel finanszírozott média hazudik, ha a MENZAREFORM-mal
és szennyezett ivóvízzel kiirtja magát és a családját, ezért viselje maga a felelősséget!

Alkotmányos jogállamban nem fordulna elő. hogy a választott képviselők egyetértőleg
támogatják az ország őshonos lakosságát mózesi vegyi fegyverekkel (lásd 2 Mózes
23/20-33., ls 5 Mózes 7/2. és 7/22. alatt) tudatosan betegítő, gyógyulni nem engedő,
kipusztító, vagyis a magyarokat tudatosan mérgeztető (ál)„keresztény” kormányokat!

A magyar lakosság jogos védelmére (Btk.), megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás
keretében (Ptk.) közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-
0215, an.: Bartha Edit), okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő, feltaláló 

Verőce, 2016-08-16.
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