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Milyen célokat szolgált az RTL klub televízió DR TÓTH című műsora (közérdekű helyreigazítás)

Tegnap megtekintettem az RTL klub televízió „egészség tudatosság fejlesztő” DR TÓTH (2015.  
03. 03-i) c. műsorát. Meghökkenve láttam, hallottam, hogy az abban megszólalt szakértők (értsd:  
szakártók)  minden módon igyekeztek  elterelni  a  nézők figyelmét  arról,  hogy a  teljesen tiszta  
desztillált ivóvíz a lehetséges legegészségesebb, legeslegjobb ivóvíz. Meg sem említették, hogy a  
gyógyításra,  a  rákbetegek  meggyógyítására  is  alkalmazott  SALSOL infúziós  oldat  kizárólag  
nagytisztaságú desztillált vízből + nagytisztaságú NaCl konyhasóból áll. Vagyis, hogy étkezésnél  
is egészségvédő, egészségjavító, gyógyító hatású a tiszta desztillált víz + a tiszta NaCl konyhasó, a  
Salsol infúziónál szokásos ütemezéssel és dózisokkal. (Mérési bizonyítékok: www.tejfalussy.com.)

A helyreigazítás kérés további indokolása: 

Más médiumok is igyekeznek elterelni a figyelmet róla, hogy a földekről bemosódó mérgekkel és 
szennycsatornákból bejutó mérgekkel, vírusokkal is szennyezett folyók vizéből készítik a legtöbb 
vezetékes vizet. És arról is, hogy több az arzén, mint az Európai Unióban megengedett max. 10 
mikrogramm/liter, kb. 1 millió magyar vezetékes ivóvizében. Meg arról, hogy csak homok-kavics 
szűrőkkel tisztítják és klórozzák a szennyezett folyók vizét a vezetékbe juttatás előtt. Meg arról, 
hogy amennyi szennyeződés beragad a „természetes homok-kavics talajrétegekbe”, egy idő múlva 
ugyanannyi annyi le is válik onnan. Meg arról, hogy a klórozás csak részben fertőtleníti az ivóvizet,  
pl. nem hatástalanítja a vírusok többségét sem, mivel azok nem élőlények, hanem DNS-töredékek. 
Valójában nem a klórtól, hanem a klór hiányában túlélő baktériumoktól, féregpetéktől kell félni. A 
gyomorban  eleve  hidrogén-klorid  (HCl)   klórsav  van.  A klór  egy természetes  anyag,  amire  a 
szervezetnek mindig szüksége van. A konyhasó (NaCl) is részben klórból áll. 

Ezeket mind elhallgatják. Megjegyzem, a hazai vezetékes vizek és egyedi kút vizek többségét nem 
ellenőrzik megfelelően.  Évente országosan is,  csak kb.  128.000 vízmintát  vesznek,  ami semmi. 
Településenként  átlagosan csak  kb.  8  naponként  vesznek vízmintát.  A  túl  kevés  mintát  is  csak 
néhány anyagra ellenőrzik, a sok ezer lehetséges veszélyes anyag közül. Lásd melléklet-1.

A médiumokban rendszeresen felemlítik a víz klórszag undorítóságát és egészségre ártalmasnak 
tüntetik fel a fertőtlenítő klórt, hogy a fogyasztók boldogok legyenek, amikor nem érzik a vezetékes 
víz klórszagát. Például akkor, amikor a vízmű nem klórozott kellően. Ostobaságból, vagy tudatosan 
felbíztatják az embereket arra is, hogy lúgosított vizet igyanak. Vagyis arra, hogy az emésztéshez 
nélkülözhetetlen gyomorsavukra „töltsenek rá lúgos vizet, hogy az semlegesíthesse a gyomorsavat”. 
Lehet, hogy nemsokára általános iskolai tananyaggá teszik, hogy a gyomorsav „az evolúció egyik 
tévedése”, s hogy már dolgoznak a tudósok az gyomorsav emberi gén módosítással kiküszöbölésén.

A szóban forgó műsorvezető és az általa meghívott szakértői, akarva-akaratlanul is, ahogy az üzleti 
alapon működő többi médiumban is szokás, az ivóvízzel kereskedők érdekét szolgálták. Azokét, a 
vízművek,  ásványvízgyártók,  tökéletlen  vízszűrő  készülék  árusok  üzleti  érdekét,  akik  üzletileg 
ellenérdekeltek az otthon is olcsón elvégezhető ivóvíz desztillálásban. Azokét, akik a csapvizet a 
legjobban  ellenőrzött,  legbiztonságosabb  „élelmiszernek”  mondják,  holott  maga  a  víz  nem 
élelmiszer, hanem test alkotó anyag, test hűtő anyag, vértisztító és tápanyagoldó szállító közeg.
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A műsorvezető Tóth Tamás (DR TÓTH) és az általa szakértőként megszólaltatott élelmiszermérnök 
Tóth Gábor is arra biztatták fel a nézőket, hogy ivóvízként csapvizet, ásványvizet vagy „szűrt vizet” 
igyanak, a magas vérnyomásos emberek lehetőleg nátrium hiányosakat, a saját belátásuk szerint.

Vagyis  kétséges  tisztaságú  vizeket.  Mindketten  elhallgatták,  hogy 1950-ben  Nobel-díjat  kaptak 
kutatók,  akik  kísérleti  állatokon  (patkányokon)  és  embereken  is  bemérték,  hogy  a  sópótlás 
csökkenés és a kálium túladagolás többnyire magas vérnyomást és egyéb betegségeket okoz. Vagyis 
előre jelezték a jelenlegi Stop Só program fajirtó hatását. 

Tudatosan vesz  részt az RTL Klub TV  a Talmud 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap és Mózes 
II.23/2, 22 és V.7/2 és/22. szerinti „cionszelektív”  fajirtásban? Segíteni akarnak abban, hogy csak a 
„jehovakövető”  zsidók  ihassanak  gyógyhatású  tiszta  esővizet  (=tiszta  desztillált  vizet)?  Azt 
szeretnék, hogy csak zsidók gyógyulhassanak a tiszta desztillált víztől és konyhasótól? Azt akarják, 
hogy csak a zsidók ne legyenek meddők? Azt akarják, hogy csak a zsidók élhessenek elég sokáig?? 

Egyesek az illetékes ellenőrző hatóságoknál is bűnpártolást folytatnak. Semmibe veszik a lakosság 
panaszbejelentéseit  is,  lásd  melléklet-2.  Franciaországban  is  igyekeznek  egészségkárosítónak 
feltüntetni  a  desztillált  tisztaságú  vizet,  lásd melléklet-3.  A vízműveknél  letagadják,  semmibe 
veszik, ha valaki tőlük függetlenül beméri a vezetékes víz megengedettnél több ezer százalékkal 
nagyobb méregtartalmát,  lásd  melléklet-4.  Vannak, akik a szennyez(tet)ett  ivóvízzel és Stop Só 
programmal való zsidó népirtásról mindenféle egyéb veszélyekkel riogatással terelik el a figyelmet. 
Például újabban a „népirtó hatású mérgeket terjesztő kondenzcsíkok elleni cirkuszok rendezésével 
is, lásd melléklet 5. 

Verőce, 2015. 03. 04.

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. 
www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408 

Mellékletek:
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Melléklet-1.                                         Kód: kojal-antsz-csalas-felj-130929-gvh-email1
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      Melléklet-2.

    PANASZBEJELENTÉS  A GAZDASÁGI  VERSENYHIVATALHOZ,  A SZENNYEZETT 
VIZET ÁRTALMATLANNAK, A TISZTÁT MÉRGEZŐNEK HAZUDÓ IVÓVÍZÁRUSÍTÓ 
CÉGEK  ÉS  AZ  ŐKET  EZZEL  BŰNPÁRTOLÓ  ÁNTSZ-ESEK  ELLEN,  a  kárelhárítást 
elmulasztó Orbán Viktor miniszterelnök, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és dr. Illés 
Zoltán  államtitkár,  Polt  Péter  legfőbb  ügyész  és  hivatalaik  helyett  a  Ptk.  484-487.  §.-ra 
hivatkozással.

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: ugyfelszolgalat@gvh.hu

másolatot kap:

 "viktor.orban" <viktor.orban@parlament.hu>;
 miniszter <miniszter@vm.gov.hu>;
 "zoltan.illes" <zoltan.illes@vm.gov.hu>;
 lu <lu@mku.hu>;
 András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
 Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
 Police in Hungary <orfkvezeto@orfk.police.hu>

titkos másolat: András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com>; ….

Melléklet: kojal-antsz-csalas-felj--130929-gvh.jpg
961 KB   Megtekintés   Megosztás   Letöltés   

Melléklet-3.
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        Melléklet-4.
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Melléklet-5.                                                                                              Ügykód: kondenzcsikcirkuszrol150303

A KONDENZCSÍKOK ELLENI CIKRUSZ FIGYELEMELTERELÉS A TÉNYLEGES NÉPIRTÁSI MÓDSZEREKRŐL?

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 maradjon 
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. www.tejfalussy.com,  magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, 
+36 20 2181408 
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feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:rtlklub.hu@rtlklub.hu

titkos másolat: …..
dátum:2015. március 4. 15:24
tárgy:Milyen célokat szolgált az RTL klub televízió DR TÓTH című műsora (közérdekű helyreigazítás)
küldő:gmail.com
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	      Melléklet-2.
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