AZ EREDETILEG KERESZTÉNY LELKÉSZ FOGLALKOZÁSÚ BALOG ZOLTÁN MINISZTER A
TALMUDI, MÓZESI TÖRVÉNYEK SZERINTI TUDATOS FAJIRTÁST FOLYTATTAT A NEMZETI
STOP SÓ PROGRAM, CHIPSADÓ ÉS MENZAREFORM ELNEVEZÉSŰ MEGBETEGÍTŐ CSALÁSSAL
Konyhasóval ételízesítést gátlással, és a sós ízt mérgező kálisóval pótlással irtják a magyar gyerekeket.
Elrontják a vérszérumban, a testnedvekben a víz : konyhasó = 110, nátrium : kálium = 30 optimális
arányt. Ezeknek a létfontosságú anyagoknak a vérbe közvetlenül bejuttatott Ringer infúziós oldatnál is
ugyanilyen a dózisaránya. Az elrontása genetikai torzulást és életrövidülést okoz. 1950-ben Nobel díjat
kapott három kutató, akiknek patkányokon és embereken végzett nátrium és kálium dózis hatás
mérései előre kimutatták a csökkentett konyhasópótlás és a túladagolt kálium fajirtó hatását. Azóta a
nem kívánatos népeket elsősorban a konyhasó helyett kálisóval ételízesítéssel, másodsorban pedig a
vegyszeres és vírusfertőzött ürülék szennycsatornákkal az ivóvízbázis folyókba vezetésével irtják, s
azzal, hogy mérgezőnek hazudva a tiszta desztillált vizet elriasztanak az otthoni ivóvíz desztillálástól,
vagyis érvényre juttatják a vallásos zsidók mindennapjait szabályozó törvény Tórát és Talmudot,
amelyek szerint desztillált tiszta ivóvízhez és jól sózott kenyérhez csak vallásos zsidó juthasson
hozzá, lásd II. Mózes 23., 20-33., V. Mózes 7., 2. és 22. Talmud, Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a.
lap., ill. ez utóbbiban „Izrael országa esővizet (= desztillált viz) iszik az egész világ pedig maradékot...”.
A „Nemzeti Stop Só Programmal”, a „Chips-adóval” és a „Menzareformmal” a magyarokra
rákényszerített, napi max. 5 gramm konyhasó- és min. 4,7 gramm kálium „pótoltatással” okozható, a
Nobel-díjas kutatók hazánkban is publikált mérései szerinti életrövidítő és nemiség torzító betegségek
ismertetését lásd a hazai Medicina Könyvkiadó által kiadott könyvben, ill. az alábbi mellékletetekben,
amelyeket csak külön kérdésre küldök meg, mivel közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlapomon.
Melléklet-1.
„NOBEL-DÍJAS MÓZESI-TALMUDI FAJIRTÁSI TECHNIKA
A BIOLÓGIÁBAN” (www.tejfalussy.com/MEHNAM-info/Jogjavítás
(ügykód: nobeldijasbiologiaifajirtasimozesitalmuditechnika)
Ez egy szabadon terjeszthető közérdekű felvilágosítás, amit megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel
(Ptk.) keretében, közérdekű bejelentésként az ügyben büntetőjogilag felelős állami vezetők, Áder
János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, Balog Zoltán és Fazekas Sándor miniszter, s az
ORFK címére is megküldtünk!
(Közzétéve: www.tejfalussy.com, MEHNAM-info/Antiszemétizmus/Jogjavítás. Jel: menzaprogrammalfajirto-BalogZoltan-lelkesz-miniszter-151110)
Melléklet-2.
„LELKÉSZ SZÁNDÉK FELMÉRÉS” (címzett lista-I.)
(Jel: lelkesz-szandek-felmeres-cimzettlista-151108)
Budapest, 2015. november 10.
Tejfalussy András

www.tejfalussy.com

feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
miniszterelnok@me.gov.hu;
címzett:Közérdekű bejelentés címzettje <ugyfelkapu@keh.hu>;
zoltan.balog@parlament.hu;
miniszter@fm.gov.hu
istvan.hiller@parlament.hu;
kover.laszlo@parlament.hu;
Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>;
andras.schiffer@parlament.hu;
másolatotRétvári Bence <bence.retvari@parlament.hu>;
kap:bela.turi.kovacs@parlament.hu;
zkarpat.daniel@parlament.hu;
volner.janos@parlament.hu;
novak.elod@parlament.hu;
kepli.lajos@parlament.hu
titkos
....
másolat:
dátum:2015. november 10. 10:44
AZ EREDETILEG KERESZTÉNY LELKÉSZ FOGLALKOZÁSÚ BALOG ZOLTÁN MINISZTER A
TALMUDI, MÓZESI TÖRVÉNYEK SZERINTI TUDATOS FAJIRTÁST FOLYTATTAT A NEMZETI
tárgy:
STOP SÓ PROGRAM, CHIPSADÓ ÉS MENZAREFORM ELNEVEZÉSŰ MEGBETEGÍTŐ
CSALÁSSAL
küldő:gmail.com
Továbbküldés-2.
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett: borbely.ildiko@parlament.hu
másolat: Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>
titkos másolat: . . . . .
dátum:2015. november 10. 11:21
Fwd: AZ EREDETILEG KERESZTÉNY LELKÉSZ FOGLALKOZÁSÚ BALOG ZOLTÁN MINISZTER
A TALMUDI, MÓZESI TÖRVÉNYEK SZERINTI TUDATOS FAJIRTÁST FOLYTATTAT A NEMZETI
tárgy:
STOP SÓ PROGRAM, CHIPSADÓ ÉS MENZAREFORM ELNEVEZÉSŰ MEGBETEGÍTŐ
CSALÁSSAL
küldő:gmail.com

www.tejfalussy.com

