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MENTSÜK MEG A MAGYAR NÉPET!

Tisztelt Műsorvezető / Közszereplő!     

Tudna tenni valamit azért, hogy a vitaműsorukban is foglalkozzanak az izraeli tudós
által 2050-re jósolt nyugati férfi nemzőképesség vesztéssel (Haarec) is? Ha ugyanis
bekövetkezik, a magyarok számára minden egyéb értelmét veszti!  

Magyarországból a magyarokat a szennyeztetett ivóvízzel és mérgező kálisóval kb.
négy generáció alatt nemzőképtelenné mérgező, kigyilkoló haláltábort alakítottak ki
a felügyeleti szervek által fedezett korrupt hazai és külföldi akadémiai szakértők. A
szennyezett ivóvízzel és hibásan sózott élelmiszerekkel fajirtással „ingatlanszerzés”
hagyományos izraelita módszer: lásd 2 Mózes 23/20-33, és 5 Mózes 7/1-26. A hazai
csapvizeket hiányos tisztítású szennyvizekkel véletlenszeűen vírusszennyezik és a
növényvédőszerek is bejutnak, és ezeket a primitív homok-kavics szűrőkkel tisztítás
és  a  klórozás  sem  képes  teljesen  hatástalanítani.  Ezért  is  az  izraeliták  tiszta
esővizet,  vagyis  desztillált  vizet  isznak,  ezzel  meg tiszta  konyhasóval  gyógyítják
magukat,  lásd:  Talmud,  Taanith 10 a.  lap,  Baba kamma 93.  b,  lap.  (Az esővíz  is
desztillált  víz, az ásványi anyag mentességét a csekély áramvezetése bizonyítja!)
Minden  orvos  és  gyógyszerész  tudja,  hogy  Salsol,  Salsola  és  Ringer  infúzió,
amelyet már több száz év óta gyógyításra használnak, napi 3 liter víz mellett  27
gramm konyhasót is pótol (a Ringer 0,36 gramm káliumot is). Ezt tudva, bebeszélik
a magyaroknak,  hogy a tiszta desztillált  ivóvíz és a napi  5 grammnál több tiszta
konyhasó is mérgező, s hogy naponta az étkezéssel legalább 4,7 gramm káliumot
kell pótolni. Ehhez újabban patkányméreg hatású kálisót árusítanak étkezési sóként,
a szabványos konyhasó helyett, lásd az interneten: VIVEGA, BONOSAL, BONSALT
stb.  A kálium műtrágyával sejtközi folyadék- és ezzel sejtmérgezést közvetlenül is
láthatóvá  tette  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  sokváltozós  ANTIRANDOM
biológiai  mérés! A  kálium  mérgezőségét  megjelenítő  mérést  egy  középiskolás
gyermek is megismételheti az otthoni fóliasátorban! Nem kell „szakvéleményeken”
vitatkozni. Az eredmény közvetlenül is látható! Lásd: www.tejfalussy.com 1., 58, és
101. email könyv, Videó 8., 10. és 61., és GTS-Antirandom rovat és MEHNAM rovat.

A kálium műtrágyázással  és  kálisóval  sózással  növelt  káliumtartalmú élelmiszer
nemzőképtelenné is tesz. Az 1 gramm kálium éhgyomorra gyors bejuttatása már
vesemérgező. A kétszeresénél több pedig szívmérgező is. Ez az eltitkolt tényleges
oka  a  fokozódó  spermaromlásnak,  amiből  valószínűsíti  egy  izraeli  tudós,  hogy
„2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi” (Haarec). Vagyis a káliummal 1950
óta mérgezően műtrágyázott nyugati országokban nem lesz, a mérgező káliummal
nem műtrágyázott,  kálisóval  nem sózó keleti  országokban viszont lesz.  Utóbbiak
betelepíthetők a kipusztított magyarok helyére. Miért szabotálja el a vádemelést a
legfőbb ügyész Polt Péter is a sejtmérgezően túladagolt kálium „vegyi fegyverként”
használatával fajirtó bűnözők ellen? Nagy nyilvánosság előtt meg kell kérdezni tőle! 

Budapest, 2018. május 25.
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P.s.: A válaszadást elmulasztó címzettről feltételezhető, hogy a tetszik neki a fajirtás.
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