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BÜNTETŐELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉS A KÁLIUMMAL FAJIRTÓ BŰNSZERVEZET ELLEN 

Tisztelt Elnök Úr!

Felkérem Önt, vessen véget az ügyészségi és bírósági bűnözésnek azáltal, hogy Ön is büntetőeljárást
kezdeményez a mérgező káliummal népirtó bűnözők és a miniszter, ügyész, bíró, rendőr stb. hivatali
bűnsegédeik, ezek bűnszervezete ellen! A mérgező kálium használat elleni küzdelemben nekem segítő
szakértők és vagy a családtagjaink gyanús körülmények között baleseteket szenvedtek, ill. váratlanul
meghaltak,  miközben  a  káliummal  mérgeztető  miniszterek  eddig  már hat  alkalommal  szerveztek
sikertelen gondnokság alá helyeztetési kísérlete ellenem, s a bíróságoknál is csalhatnak, lásd melléklet! 

Ismételten javaslom, hogy a konkrét biológiai hatás mérések eredményei alapján induljon büntető eljárás
– nemzetközi vonatkozásában is - a témához hozzá nem értő vagy csaló miniszterek és ezek akadémiai stb.
hamis szakértői ellen, akik a mérgező káliumot veszélytelennek hazudták. Az OÉTI vezető Bíró György, s
például  Surján  László  miniszter is,  azt  híresztelték  el,  hogy  a  kálium „egy  napon  belül  70  grammig
ártalmatlan”.  Azután,  hogy az  OÉTI által  végeztetett  biológiai  hatás  ellenőrző klinikai  kísérleteknél
szájon át fél liter vízben feloldva bejuttatott 0,8 gramm káliumtól tíz ember mindegyikénél 5 óránál
hosszabb időre 50%-osra csökkent a vese vizelet kiválasztása, 1,6 gramm káliumtól mindegyiküknél
kb. 1,5 órán keresztül, EKG-torzító lett a vérszérum kálium tartalma, vagyis szívmérgező hatású volt!

Mint  hivatalosan megbízott tudományos hatás mérési minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati
szakértő,  évek óta  írom, mondom, bizonyítom,  nem „vélelmek”,  hanem konkrét  biológiai  hatásmérések
alapján, hogy túladagolt káliummal mérgezik a termőföldeket, növényeket, állatokat és az embereket!
Ez  az  állatoknál  és  az  embereknél  generációkon át  halmozódó  nemi  torzulásokat  okoz. A negyedik
nemzedék spermiumait és generatív szöveteit, szerveit annyira eltorzítja, hogy fajkipusztulás az eredménye!

Ismételten közlöm, hogy a dr. Kovács Pál, az Országgyűlés Szociális- és Egészségügyi Bizottság akkori
titkára  (később  egészségügyi  miniszter)  megbízásából  a  mérgező  kálium  használat  ellen  általam
szerkesztett  interpelláció mindenben  megfelelt  a  tényeknek.  Sajnos  az  interpellációba  utólag  betársult
Fideszes dr. Pap János elhallgatta a biológiai hatás mérési bizonyítékokat. Emiatt az 1992. december 8-án
előadott  8253.  számú miniszteri  válaszukban  Surján László, Gergátz Elemér és Keresztes K. Sándor
miniszter könnyen letagadhatták a mérgező kálium konkrét biológiai hatás mérések alapján bebizonyított, a
magyarokat tönkretevő, aszálykár fokozó és életrövidítő, fajirtó hatását. Dr. Kovács Pál rövidesen meghalt!

Nemrég egy izraeli tudós valószínűsítette, hogy „2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi”! Az általa
elhallgatott valódi oka a mérgező kálium használat. A keleti országok, Kína és az iszlám országok korábban
nem vagy alig használtak kálium műtrágyákat, ezért maradhattak a „keleti férfiak” nemzőképesek, lásd a
HIHETŐMAGAZIN,  www.tejfalussy.com honlapon közzétett bűnügyi bizonyítékokat. Például azt, hogy
konyhasó helyett „Izrael állami Star kosher tanúsítványos BONSALT-ot”, „jósót”, azaz patkánymérget
árusíthatnak magyar nyelven is az interneten! Lázár Jánosék nemrég félmilliárd forintért reklámoztatták a
napi legfeljebb 5 gramm konyhasó, de legalább 4,7 gramm kálium fogyasztást, miközben az egészségvédő,
élettanilag optimális dózisarány, amit a gyógyító infúziós Ringer oldattal közvetlenül is bejuttatnak a vérbe:
víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30.  Pl. napi 3 liter tiszta vízhez 27 gramm konyhasó, de csak 0,36
gramm kálium kell! Mit nem lehet ezen érteni? Aki azt állítja, hogy az ezektől az optimális dózisarányoktól
több száz százalékkal eltérés nem egészségrontó, az sürgősen adja vissza az általános iskolai bizonyítványát!
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