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Kód: josozasi-program

JÓSÓZÁSI PROGRAM
Kedves Hölgyek, Urak és Gyerekek!
Ha egy közösség életben akar maradni és gyerekeket is szeretne,
célszerű, ha mindegyik tagja tanulmányozza, megérti és alkalmazza a
mellékletekben összefoglalt, az étkezési nátrium- kálium-, klorid- és
vízdózisok élettani optimumára vonatkozó alapvető irányelveket. Ezek
helyességét természeti tények és tudományos hatás kalibráló mérések minden
oldalról
igazolják.
A
bizonyítékok
a
www.tejfalussy.com
és
a
www.tisztaso.hu honlapokon láthatók. (Célszerű, ha a bizonyítékokat
mindenki átmásolja a számítógépére és DVD-kre, mielőtt a bűnöző közösséget
védő „Médiafelügyelő” eltüntethetné a népirtás dokumentumait az internetről!)
1950-ben Nobel-díjat kapott tudományos kutatók nátrium és kálium dózis
hatás kalibráló mérései is tanúsítják, hogy néhány nemzedék alatt ivartalanítja
az állatokat és embereket is a túl kevés nátriumot és túl sok káliumot bejuttató
étkezés, vagyis a hazai kormányok által „Stop Só, Nemzeti Sócsökkentési
Program”-ként erőltetett sópótlás változtatás. Ugyanis a testnevekben és
azoknak megfelelően a Ringer fiziológiás infúzióban és étkezésnél is az
Na/K=30 dózis arány az optimális élettanilag, nem pedig a Kormány
sócsökkentési programja által előírt Na/K=0,43 dózisarány, ami a testnevek
egészséges természetes Na/K arányait mérgezőre torzítja. A Stop Só program
hirdető orvosi- és természetgyógyászi „közszolgálati maffia média” tudatosan
szervezi, hogy a magyarok „önmagukat irtsák” a Stop Só kormányprogrammal.
A ma megkapott "ELOKOZOSSEGEK.HU" <hirlevel@elokozossegek.hu> 2013.
december 4-i hírlevél alapján is javaslom mindenkinek, hogy védekezzék a
„Stop Só, Nemzeti Sócsökkentési Programmal” folytatott népirtás ellen. A
védekezés módja a Ringer fiziológiás infúziós oldat étkezésnél is optimális
víz/NaCl=110, Na/K=30 dózis arányai szerinti víz- és sópótlás, a mellékelt
EmailKonyv1-VEOP-ban leírt „Jósózási Program”. Mindenkit kérek, hogy
családi, baráti, ismeretségi körében minden lehetséges úton-módon terjessze a
népirtás bizonyítékait, s hirdesse a Stop Só kormányprogram elleni védekezés
feltétlen szükségességét és a „Jósózási Programot” is, az egyéni védekezéshez!
Verőce, 2013. december 3.
Tejfalussy András
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