
A  mózesi  és  talmudi  törvények  ma  is  érvényben  tartásával  kényszerítik  a  zsidó  származású 
hivatalnokokat, köztük a bírákat, ügyészeket, rendőröket, hogy működjenek közre a talmudista maffiák 
rablógyilkosai  fedezésében.  Ezeket  a  törvényeket  már  rég hatályon kívül  kellett  volna helyezni!  Az 
alábbi kísérlet eredményeként látható lesz, melyik hazai politikai szervezet van benne. Lásd:

KAMPÁNYTÉMA:  NEM AKARHATNAK TÉNYLEGES VÁLTOZÁST,  AKIK NEM VÁLLALJÁK FEL A 
MAGYAR  EMBEREK KÁLIUMMAL MÉRGEZTETÉSE  ELLENI  KAMPÁNYOLÁST Egy  izraeli  tudós 
nemrég előállt azzal, hogy „2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi”. De nem mondta meg a 
valódi okát. Amelyik választásban résztvevő, eddig magát még nem lejárató képviselőjelölt és/vagy párt 
az  általunk  biológiai  hatás  mérések  alapján  régóta  mondott  valódi  ok  és  védekezési  lehetőség 
tömegtüntetéseken  bemutatásával  kampányolna,  esélyt  szerezhet  a  választás  megnyerésére.  A 
nemzőképtelenné torzulás valódi oka: az élelmiszerek káliumműtrágyázással és kálisóval sózással, kb. 
1960 óta mérgezőre növelt káliumtartalma. Biológiai kísérletek eredményei bizonyítják, hogy a növelt 
káliumtartalmú élelmiszer az állatok és az emberek nemzőképességét is tönkreteszi. A káliummal is  
műtrágyázott  legelőn  tartott  kosok  4.  nemzedéke  nemzőképtelen  lett.  Ez  a  nyugati  férfiak  esetén 
valóban kb. 2050-re várható. Azért csak a nyugati férfiaknál, mert a keleti országokban nem vagy alig 
alkalmazták a káliumos műtrágyákat. 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál és embereknél is, 
konkrét biológiai hatásmérésekkel bebizonyították a korábbinak a többszörösére növelt káliumtartalmú 
és/vagy törtrészére csökkentett konyhasótartalmú élelmiszerek mérgező hatását, ami már a születés 
előtt  torzítja a  nemi  szerveket,  és születés után is  torzítja  a nemi jelleget.  Ez óta műtrágyázzák a 
nyugati országok termőtalajait a káliummal. Nem lenne szükség a káliumműtrágyákra, mert a normál 
talajokban nagy mennyiségű nem vízoldható kálium van, amiből a növények számára szükséges (90 
mg/kg)  mennyiségű  vízoldható  kálium,  de  ennél  nem  több,  automatikusan  pótlódik.  A talajban  a 
káliumműtrágyázással többszörösre növelt vízoldható kálium megmérgezi a növényeket, sokszorosra 
növelve az aszálykárt, és tönkre mérgezi az ilyen növények fogyasztóit is. Lásd: 101. E-mail könyv 
 Konkrét  hatás  mérési  bizonyítékok  az  izraeli  kutatók  által  a  „nyugati  férfiak”  2050-re  jósolt  teljes 
ivartalanodásának  eltitkolt  okáról,  ami  a  mérgező  kálium  : http://www.tejfalussy.com/wp-
content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf Nem  „elhinni”  kell  a  kálium 
túladagolás hatásait, hanem tisztességesen bemérni! 

A „Kampánytéma” egy kinyomtatott példányát személyesen átadtam valakinek, aki aláírást gyűjtött a 
jobbikos Z. Kárpát Dániel részére, a választáson indulásához és az alábbi szervezetek tudomására 
igyekeztem hozni, hozzászólásomként a Facebook, You Tube és egyéb internetes fórumokon általuk 
előadott választási és korábbi kampány szövegeikhez: Nemzetegyesítő Mozgalom (NEEM), Nemzeti 
Zöld Koalíció, Élhetőbb Boldog Magyarországért, Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív 
Párt, Nemzeti Radikális Köztársasági Párt, MIÉP, FKGP, JOBBIK, Szociáldemokrata Párt, Demokrata 
Párt,  Haladás  Párt,  LMP,  KDNP,  FIDESZ,  MSZP,  DK,  EGYÜTT,  Dolgozók  Magyarországi  Pártja, 
Munkáspárt, Magyar Munkáspárt, Kétfarkú Kutya Párt, Momentum, Magyar Liberális Párt, Vállalkozók 
Szövetsége a Reformokért, NET Párt, A Mi Pártunk, Aquila Párt, Haladás Párt, Diáktüntetők, ill. Orbán 
Viktor, Vona Gábor, Morvai Krisztina stb. Ez tulajdonképpen egy „politikai perturbációs analízis” (ppa) a 
szervezetek egyébként nem látható, tényleges belső működésének a valószínűsítéséhez: Amelyikük 
ezek közül ezek után sem lép fel a magyarok nemzőképességét megszüntető kálium túladagolással  
fajirtás ellen, annak nem a magyarok érdekképviselete, hanem a magyarok idegenek betelepülésével
arányos, tervszerű kipusztításával ingatlanszerzés, ezen gazdagodás a célja!
Lásd: www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/hazaarulasuk1.htm. 
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