FAJIRTÓ ZSIDÓ TÖRVÉNYEK VANNAK ÉRVÉNYBEN!
Nem a zsidókat, hanem a talmudistákat kell valahogy kiirtani. A zsidók többségének fogalma sincs
arról, hogy a talmudistáik üzleti érdekből fajirtást folytatnak! A zsidók, ha van eszük, sürgősen
hatályon kívül helyezik a fajirtásra felbíztató törvényeiket! Én itt is ezt szorgalmazom:
Jogos védelem, megbízás nélküli kárelhárítás!
Kód: Parlamenttol-informaciokeres180320
Alulírt Tejfalussy András, a Parlamenti Nemzetbiztonsági Bizottság / Rendvédelmi / Katonai
Nemzetbiztonsági Bizottságtól a 125. törvényre hivatkozással, az állampolgári jogok betartatása
ügyében, magyar állampolgárként az alábbi információt kérem, mint közérdekű bejelentő: Miért
nem léptek fel az ellen, hogy a ma is a fajirtásra felbiztató rasszista egyházi előírásokat, pl. a 2
Mózes 23/20-22, 5 Mózes 7/1-26 és a Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap
szerinti, az ivóvízre és étel sózásra vonatkozó alábbi diszkriminációkat alkalmazzák, holott
tudhatják, hivatalból tudniuk kellene a következőket:
1.A WHO (Codex Alimentarius IX.) megengedi az étkezési konyhasó kálisóra kicserélését. Azóta,
lásd internet: Bonsalt, Bonosalt, Vivega, Sara Lee, Horváth Rozi, Douwe Egberts, Bad Ischler stb.
elnevezéses nulla-, ill. csökkentett nátriumtartalmú, kálisót tartalmazó „étkezési sókat” árusítanak.
2.Az étkezéshez egészen más víz, konyhasó és kálium dózisok vannak előírva, mint a Ringer
infúziós oldattal a vérbe juttatott, élettanilag legoptimálisabb víz-, konyhasó és kálium dózisarány.
3.Egy izraeli tudós előállt vele, hogy „2050-re a nyugati férfiak teljes nemzőképtelenségét várja a
nemzetközi nemzőképesség csökkenési statisztikák alapján, de még nem tudja, mi lehet az oka”.
Holott közismert a káliumműtrágyákkal növelt káliumtartalmú és vagy kálisóval sózással növelt
káliumtartalmú táplálékok megbetegítő és nemzőképtelenné tevő méreghatása. A káliummal is
műtrágyázott legelőn emiatt lett nemzőképtelen a birka kosok 4. nemzedéke. Miután a nyugati
országokban, hazánkban is, kb. 1950 óta műtrágyáznak és „ételízesítenek” mérgező kálisóval (a
keleti országokban nem), az emiatt nemzőképtelen 4. nemzedék férfi valóban kb. 2050-re várható.
4.Az élő ember testnedvei (elektrolit-) összetételének megfelelő víz:konyhasó:kálium arányú Ringer
Infúzióval, napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot
juttatnak be a vérbe. Étkezéssel is ez az optimális. Ehelyett akármennyi víz mellé napi legalább 4,7
gramm akármilyen gyorsan elvégzett napi káliumpótlás és legfeljebb 5 gramm napi konyhasópótlás van előírva. Az optimális tízszeresénél több kálium és az ötödénél kevesebb konyhasó is!
5.1950-ben Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató tudós, akik embereknél és
patkányoknál is bebizonyították konkrét biológiai hatásmérésekkel, hogy a megnövelt
káliumadagok és csökkentett konyhasóadagok életrövidítő, nemzőképesség rontóak. Azóta
műtrágyáznak és sóznak a nyugati országokban káliummal. Izraeliek hitették el a szükségességét.
Felfuttatták a kálisótermelést és Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal egészségvédő étkezési
sóként a BONSALT nátriummentes kálisót az interneten is árusítják.
6.A nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós ANTIRANDOM biológiai hatásmérések
közvetlenül is megjelenítették az izraeli káliumnitrát és a kálisó műtrágyák aszálykárnövelő,
védekezőképesség rontó hatását. (Kínát és az iszlám országokat miért nem mérgezik kálisóval??)
7.Orvosi tantételek: a szájon át bejuttatott 2,2-3,5-nél több kálium az egészséges emberek EKG-jét
is rontja. A vérbe 1 órán belül bejuttatva, már 1-2 gramm kálium is veszedelmes káliummérgezést
okoz. A legelő teheneket és lovakat is megmérgezi a növények megnőtt káliumtartalma.

A felsorolt hatás mérési bizonyítékok megtalálhatók a www.tejfalussy.com tudományos honlapon.
Pl. Lásd 1,. 58, 101. email könyv, 8., 10. és 61 videó, GTS-Antirandom és MEHNAM stb. rovatok.
Verőce, 2018. január 27.
Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, számos hatásmérési nemzetközi szabadalom
feltalálója, az ügyet minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati megbízásból is vizsgáló szakértő.
(1-420415-0215, an: Bartha Edit) Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett.
Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az
üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban
az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet
tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
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of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the
intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from
your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated
above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

