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PATKÁNYMÉREG A KÁLISÓ, AZ INTERNETEN „IZRAEL ÁLLAMI STAR 
KOSHER TANÚSÍTVÁNYOS” ÉTKEZÉSI SÓKÉNT AJÁNLOTT BONSALT! 
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A KÁLIUM MŰTRÁGYÁKKAL ÉS  KÁLISÓVAL SÓZÁSSAL NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ 
ÉLELMISZEREK ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS NEMZŐKÉPTELENSÉG ELŐIDÉZŐ HATÁSÚAK IS. 
A KÁLIUMMAL IS MŰTRÁGYÁZOTT LEGELŐN TARTOTT BIRKA KOSOK NEGYEDIK 
NEMZEDÉKE NEMZŐKÉPTELEN LETT. A NYUGATI FÉRFIAKNÁL A NEMZŐKÉPTELEN 
NEGYEDIK NEMZEDÉK 2050-RE VÁRHATÓ,  MIUTÁN 1950  ÓTA MŰTRÁGYÁZZÁK A 
NYUGATI ORSZÁGOKAT MÉRGEZŐEN KÁLIUMMAL, AZÓTA, HOGY MEGKAPTÁK A 
NOBEL DÍJAT A TUDOMÁNYOS KUTATÓK, AKIK PATKÁNYOKNÁL ÉS EMBEREKNÉL 
IS,  KONKRÉT BIOLÓGIAI HATÁS MÉRÉSEKKEL BEBIZONYÍTOTTÁK A MÉRGEZŐRE 
NÖVELT  ÉTKEZÉSI  KÁLIUM-  ÉS  VESZÉLYESRE  CSÖKKENTETT   KONYHASÓ- 
MENNYISÉG BETEGÍTŐ, ÉLETRÖVIDÍTŐ, NEMZŐKÉPESSÉG RONTÓ HATÁSÁT:
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Sok ország ostoba és/vagy hazaáruló kormányai a normális, 90 mg/kg helyett 
tudatosan mérgezőre, 250-350 mg/kg-ra növelik a termőtalajok oldott 
káliumtartalmát a kálium vegyületeivel való műtrágyázással. Ezzel fokozzák a 
növények aszálytól és fertőzésektől károsodását, a mezőgazdasági termelési 
költségeket, s a konyhasó helyett evett káliumtöbblettel is betegítik, rövidebb 
életűvé, ivartalanná mérgezik a bennszülött lakosságot. 
 

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/aanal1.htm
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Magyarok elleni összeesküvési terv: 

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet 
könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a 
miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek 
fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, 
fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy 
mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna 
elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra 
a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a 
pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok 
kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a 
célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.” (A 
HÍDFŐ Baráti Köre, Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A, 
„Országhódítók” c. kiadványából idézve. Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám).
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Amit a Biblia ír: 
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AZ ORVOSOK JÓL TUDJÁK, HOGY A KONYHASÓBÓL MENNYI KELL: 

Egy felnőtt napi káliumvesztése izzadság és vizelet útján összesen is csak 0,4 
gramm:
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A napi 2 liter Ringer infúziós oldat ezért pótol pontosan ennyit:
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Az orvosok tudják, hogy veszélyes a vérbe jutó kálium részarányának a 
növelése, mert elrontja a vér szív számára optimális konyhasó/kálisó arányát!

Az egyesek által (hamisan) javasolt napi 3,5 gramm káliumbevitel már biztosan 
rontja a szívműködést, mert eltorzítja az EKG-t is:
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Az előző, az MSZ-01-10007/82. Szabvány, és a fenti új változata is előírja az étkezési só legalább a  
97%-os konyhasó tartalmát! A korábbi szabvány valamennyi étkezési sónál előírta. Ez az új viszont 
megengedi, hogy konyhasó helyett akár 100%-ban kálisót tartalmazó mérgezett sót árusíthassanak. 
Árusítják is, lásd a patkányméreg kálisót tartalmazó Vivega, Bonosalt, Bonsalt stb. „étkezési sókat”!

 Előzőleg az ENSZ Egészségügyi Szervezete közzétette az alábbi hamis állásfoglalását, amivel 
ajánlja, hogy a gyermekek étkeztetésénél akár 100%-ban kálisóval sózzanak a konyhasó helyett. 
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Azért tudják a népirtást folytatni, mert a több vegyi hatás együttes biológiai hatásai mérésére 
alkalmatlan kísérleti módszertant tanítanak az egyetemek és a főiskolák, lásd a mellékletben!

Melléklet: „randomizalasi-csalasokra-tanitanak”

Forrás: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/OETI-Biro-
FajirtoMeresiCsalas.htm

http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/OETI-Biro-FajirtoMeresiCsalas.htm
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/OETI-Biro-FajirtoMeresiCsalas.htm

