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 Kód: stop-kaliso-program 
 

„STOP KÁLISÓ”, RADIKÁLIS NEMZETI ANTIKÁLI PROGRAM, 
amiről a fajirtó rablógyilkosok hazai országgyűlési, önkormányzati stb. képviselői hallgatnak:    
 
A „Stop Kálisó”, Radikális Nemzeti Antikáli Program lényege: mindenütt be kell szüntetnünk 
a káliumos sók talajműtrágyaként és az NaCl konyhasó helyett, „étkezési sóként” használatát.   

 
Indokolás: Az általam képviselt AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va. 
(jelenleg PJT) a nemzetközi szabadalmaim szerinti ma is legkorszerűbb, leghatékonyabb (GTS-
ANTIRANDOM-software-es) méréseivel több tízezer mérőparcellán igazolta a káliműtrágyák  
káros hatását. Méréseink azt is kimutatták, hogy aszálynál a növényzet erőteljesebben pusztul a 
kálisóval műtrágyázott földben, mint a kálisóval nem kezeltben. A növény felveszi a műtrágyákkal 
bejuttatott vízoldható többletkáliumot és az ilyen növény súlyosan mérgezi az őt fogyasztó állatot és 
embert is. Más tudományos szakértők, pl. (1950-ben) Nobel-díjas mellékvesekéreg kutatók mérései 
is kimutatták a káliumtúladagoló és/vagy konyhasóhiányos táplálkozás állat- és ember betegítő, 
életrövidítő és ivartalanító hatását. Ugyanakkor a „kálibizniszben” érdekelt bűnöző tudósok azzal is 
mérgezik az embereket, hogy az NaCl konyhasó helyett KCl kálisóval „sózatják” az élelmiszereket, 
amihez hamis WHO és a FAO kálisó ajánlásokra is hivatkoznak, és a hazai és számos külföldi 
kormány is - kivétel Kína és a legtöbb iszlám ország - tudatosan mérgezi kálisóval, sőt ahhoz kevert 
konyhasóval is a termőföldeket, növényeket. Etnikai tisztogatást folytatnak a mérgezővé tett 
Na/K dózisarányokkal. Kipusztítandó állatként kezelik a „nemkívánatos” embereket. Titkos 
vegyi fegyverként használják ellenük a „természetes anyagú bányasó- és tengerisó kálisót”. 
Tervszerűen betegítik, ivartalanítják, ritkítják a kirablásra, kiirtásra kiszemelteket. A 
kálisóval kevert konyhasó káros hatását csak a gyilkoló, területrabló etnikumhoz tartozó 
személyek tudhatják, mások előtt eltitkolják. Sajnos sok hazai és külföldi tudományos akadémiai 
vezető és egyetemi professzor is szembehazudja a kálisó mérgezőségét bizonyító méréseket, és 
emiatt az ő hamis szakvéleményükre alapozó miniszterek, ügyészek, bírák és egyéb hatósági 
személyek büntetlenül semmibe veszik, eltüntetik, szembehazudják a hiteles mérési- és bűnügyi 
bizonyítékokat és közben rágalmazhatják a közérdekű petíciók, feljelentések, keresetek benyújtóit.   
*Megjegyzés:  A www.tejfalussy.com és azon belül újra elérhető www.aquanet.fw.hu és a többi 
korábbi tudományos honlapunkon nem csak a helytelen és helyes műtrágyázással és „sózással” és 
ivóvíz tisztítással foglalkozunk, hanem több további eltitkolt hazai csőd főokkal és azok elhárítási 
lehetőségeivel is. Pl. az energia problémákkal, a meglévő lejárt üzemidejű paksi atomreaktorok 
továbbhasználata katasztrófakockázatával, az Európai Unión belüli diszkriminatív adóztatás és 
munkadíjazás miatti piacvesztésünkkel, a hazai parlamenti, önkormányzati stb. jogi- és igazgatási 
csalási lehetőségekkel és egyéb joggal visszaélésekkel, és a titkos károkozások és azokat elkövető 
bűnözők lakosság részéről elhárítására meglévő és/vagy megteremthető lehetőségek bemutatásával. 
 
Verőce, 2014. 03. 06.     
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