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NÉPIRTÁSI RIADÓ!
Mindenkinek javaslom, hogy alaposan tanulmányozza át és értse meg a www.tejfalussy.com
honlapon közzétett méréstani bizonyítékokat az optimális és a mérgező dózisokról, és ne
higgye el azt, hogy „ A sóval történő mérgeztetés "csak" egy a sokszáz (sokezer?) közül”!
Ugyanis nem igaz, mert valójában nem a "sóval", hanem a kálisóval és a kálisóval kevert
konyhasóval rontják az egészségünket!
A közszájon forgó sok száz, sok ezer más egészségkárosítási mód közül ez a mérgezési mód a
lehető legaljasabb és leghatékonyabb. Azért, mert a szervezet stressz elleni védekezését
általánosan is gyengíti, s ez hatástalanítja a többi károsító hatás ellen védekezőképességet is.
Ennek az aljasságnak része, hogy a „Stop Só” elnevezésű hazai kormány program napi 2
gramm nátrium dózist, és napi 4,7 gramm kálium dózis ajánl. Bizonyíték: a fiziológiás infúziós
Ringer oldat egy napon belül 2 liter desztillált víz mellett 18 gramm konyhasót és abban 8
gramm nátriumot, de csak 0,27 gramm káliumot juttat be! Étkezésnél is ezek a dózisarányok
az optimálisak. Miért lenne másként? A hazai tudományos akadémia vezetése tudatosan
rontotta el a víz és Na/K pótlási dózisarányt. Ezektől a dózisarányoktól függ a sejteket
összekapcsoló vérelektrolit működése, mely vérelektrolit csak vízből, nátriumból, káliumból és
klórból áll. Helyes vagy helytelen arányuk minden sejt működését és a sejtek környezetükkel
való kommunikációját is alapvetően befolyásolja. Nobel díjas (1950) kutatók mérései szerint, a
kelleténél kisebb konyhasódózis vagy nagyobb káliumdózis is életrövidítő, ivartalanító hatású,
állatra, emberre egyaránt. Tehát az élettanilag optimális Na/K dózisaránynak a kormány által
több ezer százalékkal megváltoztatása, a víz/NaCl=110 és Na/K=30 élettanilag optimális
dózisarányok helyett az Na/K=0,43 hamis dózisarányt előírás aljas, tudatos tömeggyilkosság,
mózesi-talmudi zsidó fajirtás*.
Attól, hogy ez az eltitkolt egészségügyi csőd főok is csak „elkésve derülhetett ki”, nem
ártalmatlanabb, mint az eddig kiderült és vagy elhíresztelt sok száz, sok ezer vélt vagy valós
egyéb egészségkárosító ok, egészségrontó hatás! Éppen azért titkolják annyira, mert ez (és a
szennyezett ivóvízzel itatás) a legfőbb – az Európai Unióban általánosan megengedett és
alkalmazott hagyományos típusú, pl. a mózesi-talmudi törvényekben is szereplő* „természetes
vegyi-biológiai fegyverrel népirtás”, amivel az általuk elfoglalni kívánt országokban „helyet
csinál(tat)nak” maguknak a zsidók. *Lásd 2 Mózes 23/20-33 és 5 Mózes 7/2,22, valamint
Talmud, Baba kamma 93 b. lap és Talmud, Taanith 10 a. lap !
A fajirtó hazai zsidók és bűnsegédeik ellen közvádként kapja: Legfelsőbb Bíróság Kúria Elnöke.
Verőce, 2014. 04. 08.
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