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A KONDENZCSÍKOK ELLENI CIKRUSZ A TÉNYLEGES NÉPIRTÁSI MÓDSZEREKRŐL FIGYELEMELTERELÉS?
Véleményem szerint kísérleti céllal valóban történhetett repülőről békeidőben, tudatos merényletként, egy vagy
több alkalommal, a lakosságot mérgező vegyszerrel permetezés. Valószínűleg voltak akik előzetesen értesülhettek
a permetezés helyéről és idejéről. Ezért akkoriban máshol tartózkodtak vagy légmentesen bezárták az ablakaikat.
(A szeptember 11-i merénylet idején is sokaknak éppen akkor, máshol akadt dolguk.) Ezután pedig nyilvánosságra
hozhatták a "leleplező" vallomásokat és „tárgyi bizonyítékokat”. A pilóta is bevallhatta a permetezést. Fotók is
előkerülhettek a repülő belsejébe beszerelt méregtartályok feliratairól. Talajfelszíni mérések is bizonyíthatták,
hogy veszélyes mérgek kerültek a légkörbe a kondenzcsíkok idején. Lehet, hogy ezeket a következőért csinálták?
Hogy a kondenzcsíkokkal lehessen félelemben tartani, rettegtetni a népet. Hogy lefoglalja őket. Hogy ne
maradmaradjon energiájuk a többi veszélyre figyelni. Például a mindennap fogyasztott ivóvíz szennyezettségére.
Meg arra, hogy a földekről bemosódó vegyszerekkel és a szennycsatornákkal is szennyezett folyók vizét isszák.
Hogy a mérgeket, vírusokat tartalmazó hiányosan tisztított vizéből készítik a vezetékes vizet. Hogy a ténylegesen
megtisztított (desztillált) ivóvizet mérgezőnek hazudják. Hogy ne maradjon energiájuk a minden nap fogyasztott
élelmiszerek mérgezőre változtatott nátrium és kálium dózisarányaira odafigyelni. Arra, hogy a Nemzeti Stop Só
programnak nevezett csalással az élelmiszereik nátrium és kálium dózisait életrövidítő és ivartalanító hatásúra
változtatták. Ne gondolkodjanak el azon, hogy a gyógyításra használt Salsol infúziós oldat miért éppen ebből a két
mérgezőnek kikiáltott anyagból áll, semmi másból! Hogy ne vegyék észre, hogy étkezés esetén is optimális a Salsol
infúziónál alkalmazott ütemezés és dózis szerint desztillált víz és a konyhasó pótlás. Hogy ne vegyék észre, hogy
ha a napi 3 liter Salsol 27 gramm NaCl konyhasót juttat be, akkor élettanilag ez a dózis optimális. Vagyis hazudik
a „Stop só programos” népirtó banda, amelyik felbiztatja őket a legfeljebb napi 5 gramm NaCl konyhasót pótlásra!
A "kondenzcsíkok" elleni cirkuszolás helyett a tiszta ivóvízhez jutásért és a tiszta konyhasó megfelelő dózisú
pótlásának a helyreállításáért (és a mérgező kálium túladagolás megtiltásáért) kell harcolni. A mezőgazdasági
mérgekkel és a szennycsatornák vegyszereivel és vírusaival mérgezett, fertőzött vezetékes ivóvizet „a
legbiztonságosabb élelmiszerünknek”, s a Stop Só programot „élethosszabbítónak és méregtelenítőnek” hazudók
ellen kell aláírást gyűjteni. Az ehhez a közérdekű javaslatomhoz hozzáállásból megtudható, hogy a „mérgező
kondenzcsíkok” ellen szervezkedők a mindennapos, bizonyított ivóvízszennyezési és élelmiszermérgezési veszélyek
ellen is hajlandók-e szervezkedni. Az a gyanúm, hogy csak a „cionszelektíven” nem elhárítható veszélyek ellen
szervezkednek, akik egyszer sem nem tiltakoztak a szennyezett vezetékes ivóvíz ellen, a tiszta desztillált ivóvíz
mérgezőnek hazudása ellen, az életrövidítő és ivartalanító hatású Stop Só program ellen. Az ivóvízszennyezés és a
Stop Só program szerinti nátriumhiányos és kálium túladagoló élelmiszerekkel szemben „cionszelektíven” is lehet
védekezni. Azt, hogy ez lehetséges már a Biblia és a Talmud is tanítja. Például: "zsidók esővizet (desztilláltvizet),
igyanak, nemzsidók csak szennyezettet”. Lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap. A betegségeikből a „zsidók esővíz ivással
(tiszta desztillált ivóvízzel) + (tiszta NaCl) konyhasóval sózott kenyérrel gyógyítják ki magukat, ill. egymást”. Lásd:
Talmud 93 b. lap. Ezzel biztosítják a betegségekből kigyógyulásukat, hosszabb életét, s hogy ne legyenek meddők.
Lásd Mózes II. 23./ 20-23. , ill. Sámuel II, Rabba bevétele.
Verőce, 2015. 03. 03.
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (2621 Verőce, Lugosi u 71., 1-420415-0215, an: Bartha Edit) okl.
villamosmérnök, méréstudományi szakértő, az Antiszemétizmus Mozgalom megalapítója, aki a korábbi parlamenti
szakértői megbízásainak a kötelező folytatásaként, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként is minden lehetséges
fórumon
feljelenti
a
zsidó
és
nemzsidó
népirtókat.
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