
LELEPLEZŐDTEK A HAZAI KORMÁNYOK ZSIDÓ-KERESZTÉNY MÉRGEZÉSI MÓDSZEREI

1950-ben Nobel  díjat  kapott  három biológus,  akik  patkányoknál  és  embereknél  konkrét  biológiai  hatás
mérésekkel is bebizonyították a kálium túladagoló és konyhasóhiányos étkezésre kényszerítés fajirtó hatását. 

Étkezésnél is, a vérbe közvetlenül is bejuttatható Ringer infúziós oldat desztillált víz-, konyhasó- és kálium
dózisarányai optimálisak. Például: napi 3 liter desztillált vízhez, 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium. 

A magyarországi kormányok „Nemzeti Stop Só, MENZAREFORM” programként előírták: a magyar ember
étkezéssel, napi 3 liter víz mellé, legfeljebb 5 gramm konyhasót juttathat be a vérébe. Valójában 27 grammot
kellene. Előírták: a magyar ember (a vérébe), napi 3 liter víz mellé, legalább 4,7 gramm káliumot juttasson
be. Valójában 0,36 grammot kellene. Az alábbi okokból írhatták elő az optimális dózisarányok ellenkezőjét:

A magyar emberek többsége nem ismeri a mózesi törvényt, ami szerint olyan ivóvizet és olyan kenyeret
amelyik kigyógyít  a betegségekből,  gátolja a meddőséget  és hosszú életet  biztosít,  csak az a zsidó kap,
amelyik tevékenyen részt vesz a zsidók által elfoglalni akart terület más népei kiűzésében, kiirtásában. Lásd
II. Mózes 23/20-33. 

A Talmud, a vallásos zsidók mindennapjait szabályozó törvénykönyv a tiszta desztillált  ivóvizet (a tiszta
esővíz is ilyen) írja elő ilyen gyógyhatású, élethosszabbító ivóvízként. De ezt is előírja: ilyen vizet csak zsidó
ihat.  A Talmud  szerint  csak  akkor  gyógyít  a  desztillált  víz,  ha  (nátrium-kloriddal)  megfelelően  sózott
kenyeret is fogyasztanak hozzá. Lásd Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap.

Következésképpen:

Nyilvánvalóan népirtási céllal tiltják a magyar embereknek az ivóvízként tiszta desztillált víz ivást. 

Nyilvánvalóan népirtási céllal tiltják a magyar embereknek a tiszta konyhasóval megfelelően sózást. 

Nyilvánvalóan  népirtási  céllal  növelik  életveszélyesen  mérgezőre  a  kálium  műtrágyázással  számos
élelmiszer  növény  káliumtartalmát.  Az  ilyen  módon  előidézett  kálium  mérgezés  nem  okoz  jelentős  íz
változást, vagyis étkezéskor nem vehető észre.  

Nyilvánvalóan népirtási céllal árusítják a magyar embereknek az interneten magyar nyelven, de Izrael állami
Star  kosher  tanusítvánnyal  „gyógyító  hatású  étkezési  sóként”  a  „BONSALT”  (jósó)  hamis  elnevezésű
(patkányméreg!) kálisót, és a más, részben vagy egészében kálisóból lévő (nem szabványos) étkezési sókat. 

A MAGYAR EMBEREK SZAPORODÓKÉPESSÉGÉT KB. NÉGY NEMZEDÉK IDEJE ALATT KÉPES
VÉGLEG MEGSZÜNTETNI AZ „IZRAEL GYARMATÁVÁ” ZÜLLESZTŐ KÁLIUM TÚLADAGOLÁS!

A bizonyítékokat és a védekezés módját közzétettem a HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon!

HAJRÁ MAGYARORSZÁG! HAJRÁ MAGYAROK! 

Verőce, 2017. október 31.

Megbízás nélküli kárelhárítóként, Orbán Viktor
miniszterelnök segítésére felelőséggel közreadja:

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
(országgyűlési, önkormányzati és tudományos
akadémiai hatás-mérés tudományi szakértő)
Magyarország 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Általánosan terjeszthető felvilágosítás!
Azonosító: zsidokeresztenynepirtasimodszer171031

http://www.tejfalussy.com/


feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:emnt@emnt.org
dátum:2017. október 31. 21:16

tárgy:Érdekelne Tőkés László úr véleménye, s hogy tesz-e valamit az ügyben! Tisztelettel: Tejfalussy András
küldő:gmail.com

Továbbküldés-2.

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:

Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>;
miniszterelnok@me.gov.hu;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>
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tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu

biztonság:  A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További információ

:Fontos a varázsgömbünk szerint.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
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Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és 
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy 
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls
https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls

