
„ÚJ RABBA STORY”: VILÁGSZERTE SIKERES A MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL FAJIRTÁS
Minden orvos tudja: a Ringer infúzió dózisai szerinti a valódi víz, konyhasó és kálium szükséglet és
hogy az élelmiszerek kálium tartalmát tízszeres fölé növelő, és a túladagolt kálium mérgező hatását
csökkentő anyagok, a nátrium-, cukor- és savanyú fogyasztástól elriasztó hazai „Nemzeti Stop Só
Menzareform, Chips adó” programok a nem kóser étkezésű magyar lakosság kiirtására szolgálnak.
Nobel  díjas  biológus  mellékvesekéreg  kutatók  1950-re  konkrét  biológiai  hatás  mérésekkel  is
egyértelműen  bebizonyították,  hogy  4  nemzedéken  át  folytatva,  ha  mérgezőre  fokozzák  az
élelmiszerek  káliumtartalmát,  ezzel  az  állatokat  és  embereket  is  ki  lehet  irtani.  Nemrég egy
„izraeli tudós” (dicsekvésképpen?) azt valószínűsíttette, eltitkolva a valódi okát, ami a mérgező
kálium, hogy 2050-re nemzőképtelenek lesznek a „nyugati férfiak”. A mérgező kálium a negyedik
nemzedék férfit degenerálja teljesen szaporodásképtelenné. Biológiai hatás mérési bizonyítékait
lásd: http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/izraelisikertortenet171127.pdf, és
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf, 
és http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/elarvultingatlanokrol-171113email2.pdf.
A kenyér (sózás) elrontásával és a szennyezett ivóvízzel népirtás nem új. Lásd: 2 Mózes 23/20-33.,
Talmud Taanith 10 a. lap és baba kamma 93 b. lap). Olvasható az ókori zsidó rablógyilkosok máig
fenntartott sikertörténete is, a mészkemencés gázkamrával, lásd: SÁMUEL II. KÖNYVE 12. Rabba
bevétele (vers 26-31: v.ö. 1 Krón.20,1-9.):
„  26. Joáb pedig hadakozék az Ammon fiainak városa, Rabba ellen, és megvevé a királyi várost.
*rész 11,1, 1 Krón. 20,1.
  27. És követeket külde Dávidhoz Joáb ilyen követséggel: Hadakoztam Rabba ellen, és meg is
vettem a városnak egyik részét, a hol a víz van.
  28. Most azért  gyűjtsd egybe a népnek maradékát,  és szállj  táborba a város ellen,  foglald el,
nehogy valamiképen, ha én foglalnám el, róla neveztessék az én nevem.
  29. Egybegyűjté azért Dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harczola ellene, és
elfoglalá azt.
  30. És elvevé az ő * királyuknak koronáját annak fejéről, melynek súlya egy tálentum arany volt,
és drága kövekkel vala rakva, és lőn a Dávid fején, és a városból felette sok zsákmányt hozott el.
* Krón.20,2.
  31. A népet pedig, mely benne  vala,  kihozatá; és némelyét * fűrész, némelyét vasborona alá,
némelyeket fejsze alá veté; némelyeket  mészkemencén vitt által, és így cselekedék az Ammon
fiainak  minden  városával.  Haza  méne  azután  Dávid  és  az  egész  nép  Jeruzsálembe.  *rész  10,
4.4.Móz.24,17.”
Rétvári Bence államtitkár szövege: „A chipsadó 2012-es bevezetése óta több lépcsőben emelték az
egészségügyi dolgozók fizetését, a bértöbblet összességében négyszázmilliárd forintot haladja meg
ma az öt esztendővel korábbit” (a Magyar Krónika 2017/11. November 42. szám, Hernádi Zsuzsa
újságíró „Gyógyulóban a magyar egészségügy” című cikkéből). Azt bizonyítja, hogy a chipsadóból,
amivel azokat büntetik, akik kálisómentes tiszta konyhasóval kellő mértékben optimálisan sóznak,
megvesztegetik az orvosokat, hogy ne árulják el a mérgező kálium túladagolás fajirtó hatását! Nem
ostobaságból csinálják, pénzt kapnak érte!
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Kedves Gábor? Miért nem hívsz vissza? Vona Gábor megtiltotta, mert sürgetem a mérgező káliummal 
fajirtás (lásd melléklet) elleni fellépést? Üdv, Tejfalussy András
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