NYÍLT LEVÉL FERENC PÁPÁHOZ a fajirtó stop só program ügyében

Iratjel: ferencpapahoznyiltlevel161204

Nyílt levél Ferenc Pápához:
Ha Ön és az izraelita világfőrabbi hatályon kívül helyeznék a fajirtó talmudi terrorizmus vallási jogi alapját képező mózesi,
talmudi törvényeiket (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7./1-26, Talmud, Baba kamma 93 b. lap és Talmud Taanith 10 a. lap),
akkor talán nem folytatnák a magyarok kiirtását, lásd:
Ébredések - Az élet sója - Ezt tudnod kell! - 2014.07.17.
https://www.youtube.com/watch?v=utnM-xaZYe4&t=77s
Közzététel: 2014. júl. 17.
HOZZÁSZÓLÁS
A 2014.07.14 "Az élet sója" videóban ajánlott Himalája sót szemre válogatják, ezért akármennyi kálisó lehet benne. A
parajdi sóról: Már csak a tisztítatlannál háromszor többe kerülő parajdi só lehet mentes biztosan a mérgező kálisótól.
Valószínűleg ez az oka, hogy Romániában már tilos étkezési célra árusítani a tisztítatlan parajdi sót. A kálisómentes
"gyógyszerkönyvi tisztaságú" konyhasó pl. a www.tisztasó.hu honlapon ismertetett postai úton szerezhető be.
A kálisó mérgező hatását bizonyító hatás méréseinkről lásd awww.tejfalussy.com honlap Videó, Tanítás, Email könyvek,
Jogjavítás, MEHNAM és www.aquanet.fw.hu rovatait. Nyilvánvaló, hogy népirtási bűncselekmény, a vérbe Ringer
oldattal bejuttatott napi 3 liter víz mellé 9 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium helyett, az akármennyi víz mellé
akármilyen gyorsan legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm kálium bejuttatás (Nemzeti Stop Só Program,
Chipsadó és MENZAREFORM) előírás:
KÁRELHÁRÍTÓ NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS
Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter úrhoz
(Az izraelitákat védik, a többieket nem)
Kötelező sürgős honvédelmi feladat az étkezési víz : konyhasó = 110, és nátrium : kálium = 30 optimális dózis arányokat
azonnal helyreállítás. A méréseknek kell hinnie, nem a hamis statisztikáknak !
Erős fizikai munka vagy sport esetén egy felnőtt naponta 3-5 liter vizet és legalább 15-től 25 gramm mennyiségű
konyhasót kell pótoljon. Minden orvos tanulja, hogy ez optimális a szív számára. Azt is tudják, hogy 30-szor kevesebb
káliumot kell pótolni, mint amennyi nátriumot. Olyankor is, ha az illető nyugalomban van. Például 3 liter Salsol vagy
Salsola infúzióval is ennyit juttatnak be a vérbe. 1 nap alatt 3 liter tiszta desztillált vizet, és abban oldva 27 gramm NaCl
konyhasót. Ugyanennyi vízzel, ugyanennyi konyhasót pótolnak a Ringer infúzióval is, de 0,36 gramm káliummal együtt.
A hazai (az OÉTI által végeztetett) klinikai kísérletek során 2 gramm káliumnak az 1 órán belül szájon át bejuttatásától 10
felnőttből 10-nek csökkent a korábbi felére a vizeletkiválasztása és szívműködés veszélyeztetőre nőtt a vérszérumukban
a kálium. Orvosi tankönyvek szerint is veszélyesen mérgező (hyperkalaemizáló) hatású, ha 1 órán belül akárhonnan
több kálium jutott be a vérbe, mint 0,8 vagy 1,6 gramm, s a szájon át 24 óra alatt bejutó 2,2 vagy 3,5 grammnál több
kálium (az 5 vagy 8 grammnál több kálisó) is eltorzíthatja ez EKG-t.
Tehát nyilvánvaló népirtás, hogy hazánkban gyermeknél és felnőttnél, akármennyi víz mellé, egy napon belül akármilyen
megoszlással, legfeljebb 5 gramm konyhasó, de legalább 4,7 gramm kálium pótlás van előírva, lásd Nemzeti Stop só
Program, Chipsadó és MENZAREFORM. Számos hatásmérés tanúsítja a károkozó hatásait!
Ezekhez fokozatosan úgy módosították a vérszérum nátrium- és kálium veszélyességi határokat, hogy a vérvizsgáló
labor ne jelölje be az életveszélyes nátrium hiányt és életveszélyes káliumtöbbletet.
Úgy látszik, a népirtó hatású „sózási reform” elnevezésű csalásban a hazai egészségügyi szervezetek többsége részt
vesz. Miniszterek és államtitkárok, a tudományos akadémia és az orvostudományi egyetemek vezetői és egyes

szakbizottsági tagjai is. Ezt a legfőbb ügyész és a 8253/92 számú hamis országgyűlési határozat is fedezi.
1950-ben Nobel díjat kaptak, akiknek a patkányokon és embereken folytatott konkrét nátrium- és kálium dózis hatás
mérései egyértelműen bebizonyították a túlzottan nagymértékű étkezési káliumtúladagolás és vagy a túlzottan hiányos
nátriumpótlás betegítő, életrövidítő és nemi jelleg torzító, tehát ivartalanító, fajirtó hatását. Tehát a „sózási reform” vegyi
fegyverként működik!!
Azok az izraelita vallású személyek tudnak védekezni, akik elhiszik az Ószövetségnek, lásd 2 Mózes 23./20-33. és 5
Mózes 5./1-26., és a Talmudnak, lásd Talmud, Taanith 10 a. lap, a tiszta desztillált ivóvíz és a mellé fokozott mennyiségű
étkezési konyhasót fogyasztás, lásd Talmud Baba kamma 93 b. lap, egészségvédő, általánosan gyógyító és szaporodó
képesség védő, természetes biológiai hatását. Az is benne van ezekben a „szent könyveikben”, hogy ezeket csakis ők
tudhatják.
Mindenféle retorzió éri, aki ezekről felvilágosítja a nemzsidókat. Rajtam például maga a köztársasági elnök áll bosszút,
az elődje X-398/1998. Ikt. sz. hamis levelének érvényben tartásával, amivel „gondnokság alá helyezett elmebetegnek”
hazudnak, nyilvánosan. Hazugságuk közvetlen hivatalos cáfolata a szavazati jogom mindig is érvényessége, s hogy ma
is érvényes.
A bizonyítékokat közzétettem a www.tejfalussy.com honlap Videó, Email könyv, Tanítás, Jogjavítás,
MEHNAM, www.aquanet.fw.hu stb. rovataiban.
Kérem Miniszter Urat, hogy ne hallgasson a csalókra és a gyermekek mellett, akiknél nemrég helyreállították, a
felnőtteknél is állítsák helyre a Ringer-oldat dózisai szerinti egészséges víz, konyhasó és kálium pótlást,
Felhívom a figyelmét, hogy a hivatalos kiadványok többségében hamis a víz- és vagy a konyhasó- és vagy a kálium
dózis ajánlás. Például miközben a sportolóknak a helyes 15-25 gramm napi NaCl konyhasó dózist ajánlják, a káliumból a
gyors bevitel esetén biztosan mérgezés veszélyes 3-5 grammot ajánlják .
Budapest, 2016. december 3.
A jogos védelemként (Btk.) leírtakért személyes felelősséget vállalva, awww.tejfalussy.com, és az azon belül
működő www.aquanet.fw.huhonlapon közzétett hatásmérési bizonyítékok alapján, mint volt parlamenti szakértő
megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében (Ptk.) benyújtja:
nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő oknyomozó, kárelhárító
megoldást ajánló feltaláló (személyi szám:1-42015-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.,
(tejfalussy.andras42@gmail.com)
(Iratjel: honvedelmikozerdekubejelentes161202-ENIGMA)

