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Kedves Igazgató Lelkész úr!
Nemrég, egy izraeli tudós 2050-re valószínűsíti a nyugati férfiak 2050-re nemzőképtelenné
válását, de eltitkolta az (étkezési) okát: A kálium műtrágyával növelt káliumtartalmú élelmiszerek
okozzák. A Stop só program keretében átállították hozzá az optimálisként előírt étkezési víz,
konyhasó és kálium dózisokat. Az átállított dózisok: akármennyi víz mellé, akármilyen gyorsan egy
napon belül legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasó evése ivása. Közben
az infúzióhoz alkalmazott tiszta desztillált víz ivóvízként életveszélyes mérgezőségét is bebeszélik.
Ez egy tudatos népirtás. Ugyanis 1950-ben kaptak Nobel díjat biológus (mellékvesekéreg)
kutatók, akik konkrét biológiai hatás mérésekkel bebizonyították a káliumtúladagolás vagy hiányos
konyhasópótlás nemi jelleg torzító, életrövidítő, ivartalanító hatását. Mások állatkísérletei szerint, a
mérgező káliumtól a mérgezettek negyedik nemzedéknél következnek be a végzetes genetikai
torzulás. Vagyis ez az embereknél 4x25 év múlva, tehát 2050-re esedékes. (A ”keleti férfiak” azért
képesek továbbra is gyermeket nemzeni, mert Kína, és az iszlám országok, ill. Izrael korábban nem,
ill. csak elhanyagolható mennyiségben használtak mérgező kálium műtrágyát és „étkezési kálisót”.)
Az orvosi tankönyvek szerint a vérbe 1 óra alatt bejutó több mint 0,8-1,6 gramm kálium, de
a 24 óra alatt bejuttatott 2,2-3,5 gramm kálium is, rontja a szívműködést. EKG torzulás bizonyítja!
A vérbe juttatandó, élettanilag optimális napi dózis étkezésnél is annyi, mint amennyit a
Ringer infúziós oldattal bejuttatnak. Pl. 3 liter desztillált vízzel 27 gramm nátrium-klorid konyhasó
+ 0,36 gramm kálium. Védekezni ennek megfelelő víz, konyhasó és kálium pótló étkezéssel lehet!
A sajnálatos fajirtás biológiai hatás mérési és egyéb bizonyítékait közzétettem az interneten,
lásd HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com (Videó 10, Email-könyv 1. és 101. és MEHNAM).
A mérgező kálium problémájára korábban is felhívtam az Egyházközség figyelmét, de egy
„szakértőjük” hamis indokokkal elutasította a tagság önvédelméhez előterjesztett felvilágosításokat.
Tisztelt Igazgató Lelkész Úr!
Önnek mi a véleménye? Jogos lehet elhallgatni az evangélikus gyülekezet tagjai előtt ezt, a
2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 6/1-26.-ban és a Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b.
lapon a keresztények ellen is előírt módszerekkel folytatott, ország leigázási célú, faji terrorizmust?
Erős Vár a mi Istenünk! (?)
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