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KÖZÉRDEKŰ FIGYELEM FELHÍVÓ!

Nem mindegy, hogy az közelgő országgyűlési választás előtt a magyar lakosság miről tud és
miről nem!

T. Legfőbb Ügyész és Állami Számvevőszék!

Indítsanak vizsgálatot az ellen a kormányszintű csalás ellen, hogy a „Stop só” program szerinti
több ezer %-os nátrium/kálium dózisarány változtatás életrövidítő, ivartalanító hatását titkoló
orvosokat azzal korrumpálják, hogy fizetésemelést ígérnek nekik a tiszta NaCl konyhasóval a
korábbi helyes mértékben sózott élelmiszert gyártókra Chips adó címén kivetett büntetésekből
származó bevételből!

Nemrég elárulta valaki, egy jó nevű állatorvos, aki egy gyógyszergyár vezető alkalmazottja, hogy ő és
sok más orvos azért hallgatnak a kálisóval „sózás” és a szennyezett ivóvíz népirtó hatásáról s az olcsó
és hatásos védekezési módokról, mert „túlszaporodott az emberiség”. Ők az ember testnedvei szerinti
élettanilag optimális víz/nátriumklorid=110 és nátrium/kálium=30 dózisaránnyal, teljesen tiszta NaCl
konyhasóval sózzák az ételt, s a teljesen tiszta desztillált vizet isszák, miközben mások mérgező
kálisóval készült ételt, s a szennyvízcsatornák fertőző vírusaival és mérgező vegyszereivel szennyezett
vizet fogyasztanak. Nem tudom, hogy még hány így vélekedő (állat)orvos ügyel a magyarok
egészségére, de a Stop só program végrehajtói biztosan valamennyien ilyenek. Mi másért, ha nem
népirtási szándékból vezették be a (nem kóser étkezésű) magyaroknál a napi 2 gramm nátrium és napi
4,7 gramm kálium „pótlást”? Nem kell különleges szakértelem ahhoz, hogy a testfolyadékok
természetes víz, nátrium, kálium arányait ennyire elrontás csakis káros! Azt hazudják, hogy az NaCl
konyhasó élettanilag optimális (lásd Ringer infúziós fiziológiás oldat ennek megfelelő) korábbi napi 1525 grammos dózisai okozzák a betegségeket, halált. Nem ez okozza! Az „étkezési sóként” ilyen
dózisban evett mérgező kálisó okozza! A konyhasó helyett étkezési sóként árult, s ilyen dózisban
mérgező kálisó hatásait mutatják ki a hamis statisztikák! Minden orvos tudja, hogy az USA-ban
szívleállításra használják a kálisót az elítéltek kivégzésénél, s hogy a hazai szívműtéteknél is kálisóval
állítják a szívet, s pl. azt, hogy 1950-ben Nobel-díjat is kaptak a „Stop-só”-szerű Na/K dózisarány
változtatás életrövidítő és meddőségokozó hatását állatokon és embereken hatásellenőrző mérésekkel
bizonyító kutatók!

www.tejfalussy.com

A www.tejfalussy.com tudományos honlapomon általam közzétett „MEHNAM 215.” terjesztendő
dokumentum a hazánkat tönkretevő 15 + 10 titkos egészségi, gazdasági és szociális csőd-főokot és ezek
megszüntetési lehetőségeit ismerteti, főként az általam nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott
hatékony, a korábbinál nagyságrendekkel gyorsabb és pontosabb hatás ellenőrző (hatáskalibráló) új
tudományos mérési eljárásomra alapozva. Lásd a Jogjavítás, Tanítás, Email-könyvek, MEHNAM és
Videó témacímek alatt. A hazai média, a tankönyvek is, ellentmondásos tantételeket hangoztatnak a
létfontosságú sózás mértékéről és az ivóvíz tisztaságáról. Ily módon a tudományos körök mindent és
minden ellenkezőjét is taníthatják, hirdethetik (népirtási terv szerinti arányban). A hatásokat nem hinni
kell, hanem alkalmazás előtti pontos (élettani hatás kalibráló) mérésekkel ellenőrizni! A bizonyítékokat
lásd a www.tejfalussy.com tudományos honlapon, s az ezen belül újra működő korábbi
www.aquanet.fw.hu és többi korábbi tudományos honlapon.
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Utóirat
Ezúton is köszönetem fejezem ki a mindazoknak a magyar honlap szerkesztőknek és
magánszemélyeknek, akik a www.tejfalussy.com honlapon található tudományos kutatási eredmények
és ezeken alapuló méréstani bizonyítékok figyelemmel kísérését ajánlásukkal elősegítik a magyar
választók megalapozottabban döntését!
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