
SZEXUALGYILKOSOK   (Iratjel: szexualgyilkosok190812)

A kálisóval talajmérgezés és mérgező kálisóval ételízesítés a keresztény magyarok nemzőképesség 
csökkenés fokozódásának a legfőbb tényleges oka. A népmérgezést főleg a Magyar Tudományos 
Akadémiáról szervezik.

A nemzetközi szabadalmaim szerinti, a Budapesti Műszaki Egyetemről, hamisan Furka Árpád 
akadémikus találmányaként Nobel díjra ajánlott KOMBINATORIKUS hatásmérési találmányom 
szerinti biológiai hatásmérések alapján régóta bebizonyosodott, közvetlenül is láthatóvá lett, hogy a 
káliummal is műtrágyázott talajokon termesztett élelmiszer növényeknél nagymértékben fokozódik 
az aszálykár, és kb. négy nemzedéken át alkalmazva, az ilyen növény nemzőképtelenné mérgezi az 
állatokat és az embereket. Nem csak az ilyen növények, de a konyhasó helyett kálisót (pl. Vivega, 
kosher BONSALT stb.) tartalmazó étkezési só is. 

A hazai kormányok, ennek ellenére, vagy éppen ezért, Nemzeti Stop Só Programként folyamatosan 
reklámoztatják a kálisóval műtrágyázást és kálisóval élelmiszer „ízesítést”. „Chips adóval” büntetik 
azokat az élelmiszer gyártókat, akik a korábbi helyes víz, konyhasó pólást folytatják. Ez a magyar 
keresztények fokozódó nemzőképesség csökkenésének az egyik legfőbb oka, valamint a tisztának 
hazudott, eltitkolt vegyszer szennyezéses és vírusszennyezéses ivóvíz.

Az élettanilag optimális, helyes víz, konyhasó és kálium pótlás a vérszérumban optimálisnak felel 
meg, az infúziós Ringer oldat is így juttatja be. (Víz:konyhasó: 110, nátrium:kálium:30 
dózisaránnyal.) Minden orvos tanulta, tudja!

A mellékletben szereplő www.tejfalussy.com honlapon közvetlenül tanulmányozhatók a mérési és 
egyéb hitelesített bizonyítékok és a népirtás szervezői, folytatói és parlamenti, ügyészségi, bírósági 
és fedezői ellen benyújtott közérdekű feljelentések.

Az ügyben személyesen foglalj állást a honlapomon közzétett konkrét biológiai hatás mérési 
bizonyítékok alapján és világosítsd fel honfitársaidat, hogy ők is népirtás áldozatai, és hogy nekik is
védekezniük kell, mert egyébként  kb. 2050-re, nemzőképtelen buzik és kurvák lesznek a 
leszármazottaik és minden a gyilkosoké lesz. 

Nem véletlenül tiltja ma is az ARANYBULLA, hogy az izraeliták vagy izmaeliták sókamarások 
lehessenek!

Javasolt kitűző kártya szöveg, amivel folyamatosan felhívhatod a többi magyar figyelmét is a 
népirtás elleni védekezésre: „SÓMENETELÉS, ARANYBULLA, tisztaso.hu”.
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