A DR. GERÉB ÁGNES ELLEN FOLYTATOTT BŰNÜGYI ELJÁRÁSNAK A MAGYAROK KÁLISÓVAL
KIIRTÁSÁRÓL, AZ ERRE A CÉLRA SZOLGÁLÓ NEMZETI STOP SÓ PROGRAM, MENZAREFORM,
CHIPSADÓ CSALÁSOKRÓL VALÓ FIGYELEMELTERELÉS LEHET AZ ELSŐDLEGES A CÉLJA?
Okkal, ok nélkül, a média által felkapott cirkuszokat rendeznek egy-egy haláleset kapcsán, miközben kb.
35000-rel kevesebb gyermek születik évente, mint amennyi felnőtt - a többségük idejekorán - meghal, és ma
itt 5 házasságban élő nőből átlagosan 1, ha akar, akkor sem képes gyermeket szülni. Nem az abortusz,
hanem a mérgező káliummal műtrágyázással és kálisóval sózással (lásd Vivega, Bonosal, Bonsalt stb.)
okozott, nemzedékről nemzedékre fokozódó genetikai torzulások miatt. A birka kosok negyedik nemzedéke
is nemzőképtelen lett a kálisóval is műtrágyázott legelőn. A nemzetközi szabadalmaim szerinti
ANTIRANDOM biológiai hatásvizsgáló sokváltozós mérések közvetlenül is kimutatták, hogy a túladagolt
kálium tönkreteszi a növények, állatok és emberek egészségét. Nemrég egy izraeli tudós nem véletlenül
publikálta, hogy azt ők várják, hogy 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi. Azt azonban elhallgatta,
hogy a mérgező kálium a tényleges oka! S azt is, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott három biológus
mellékvesekéreg kutató, akik konkrét biológiai hatás mérésekkel kimutatták az étkezéssel, nemzedékek
során át túladagolt kálium (és csökkentett konyhasópótlás) egyre fokozódó nemi jelleg torzító hatását.
Mindkettő tetten érhető a MENZAREFORM, NEMZETI STOP SÓ PROGRAM, CHIPS ADÓ csalásokban.
Nem véletlenül, azóta, 1950 óta műtrágyáztatják a nyugati országokat a mérgező káliummal. Embernél 4x25
év a 4 nemzedék! Tudd, hogy Kína és az iszlám országok nem vagy alig használnak kálium műtrágyát a
földjeiken. Ezek a népek ott ezért maradtak szaporodóképesek. Vagyis a káliummal műtrágyázást és
ételízesítést bebeszélő étkezési reformerek ingatlan rablási céllal népirtást folytatnak. A nemzőképesen
maradt „keletieknek” be lehet települni a kiirtott nyugati népek kiüresedett, még működő ingatlanaiba. Az
izraeli tudós nyilatkozatát és a konkrét hatás mérési bizonyítékokat is megtekintheted a www.tejfalussy.com
honlapomon, pl. lásd 1., 39., és 101. email könyv és 10. videó. Sajnos, kormányszintről irtanak minket, s a
népirtó bűnszervezetet a hazai és külföldi tudományos akadémiák és egyetemek és a hazai ügyészségek
vezetői folyamatosan fedezik. Magyarországon maguk a népirtók lehetnek a rendőrségi, ügyészségi és
bírósági szakértők! Nem kell „elhinni”, meg lehet nézni a konkrét biológiai hatás mérések eredményeit!
Bp. 2018-02-13. Jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében közzéteszi:
Tejfalussy András korábban minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati, tudományos akadémiai
méréstudományi oknyomozó szakértő
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