
VÁLASZTÓK! EZÉRT LETT TÖBB A RÁKBETEG, ÉLETRÖVIDÜLT, NEMZŐKÉPTELEN MAGYAR:

Az MTA szakbizottságai  semmibe vették azokat az állami klinikai  ellenőrző hatás kalibrálási  méréseket,
amelyek szerint 1 vagy 2 gramm káliumnál többnek az éhgyomorra elfogyasztása mindenkinek lerontotta a
vese-  és  szívműködését.  Azt  hirdetik,  hogy egészségrontó  a  napi  5  grammnál  több  konyhasót  és  5-70
grammnál kevesebb káliumot pótoló étkezés. Kóserként is kálisót árusíttatnak étkezési sóként (BONSALT)!

Nobel díjat is kaptak 1950-ben, akik bebizonyították, hogy az étkezési konyhasópótlás korlátozása (Stop Só
Program) és a műtrágyázással és a konyhasó helyett árusított kálisóval növelt káliumtartalmú élelmiszerek
károsak! Miután a nemzetközi szabadalmaim szerinti kombinatorikus biológiai hatás mérések a növényeknél
közvetlenül is láthatóvá tették a túladagolt kálium immunrendszert tönkretevő mérgező biológiai hatását, Dr.
Kovács Pál, a Magyar Országgyűlés Szociális- és Egészségügyi Bizottságának az akkori titkára, a későbbi
egészségügyi miniszter, felkért a kálium túladagolás állatokra és emberekre gyakorolt hatásai kivizsgálására.
Beszereztük az állami ellenőrző méréseket és azokból kiderült, hogy meghamisították az eredményeiket és
csalással  engedélyezték,  hogy a  talajok vízoldott  káliumtartalmát  káliummal  műtrágyázással  növeljék és
ezzel mérgezővé tegyék a növényeket,  és a konyhasó helyett  korlátozatlan mértékben kálisóval sózást is
„törvényesítették”. A beszerzett klinikai jelentéseket a Mérésügyi Hivatal és a Budapesti Műszaki Egyetem
Méréstani Tanszék vezetői és ENSZ szakértő állatorvos közreműködésével, s más szakértők bevonásával és
az MTA Elnöki Titkárságán is ellenőriztük. A vonatkozó okiratok ma is meg kellene legyenek az MTA-nál! 

Kiderült, hogy a külföldi állatkísérletekben a birka kosok negyedik generációja teljesen nemzőképtelen lett a
kálisóval  is  műtrágyázott  legelőn.  A nemzőképesség  csökkenési  statisztikák  menete  alapján  a  „nyugati
férfiak” teljes nemzőképtelenné torzulását ígéri 2050-re az izraeli HAAREC lap, de még „keresik az okát”.

Az MTA vezetősége elüldözte Dr. Pannonhalmi Kálmán élettantanár elnöki titkárt, aki a kálium túladagolás
mérgezősége bizonyítékait  összegyűjtötte  és hitelesítette  az Országos Igazságügyi  Orvosszakértői  Intézet
főigazgatójával is. Engem pedig, aki megbízott országgyűlési szakértőként begyűjtöttem a bizonyítékokat, az
MTA Tudomány Etikai Bizottsága nyilvánosan megrágalmazott, s a káliummal mérgezés elleni parlamenti
interpellációt szembehazudó miniszterek közül, Gergátz Elemér, mint FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER
elintézte a belügyminiszterrel, hogy a rendőrök verjenek, rugdossanak agyrázkódásosra és véresre bilincselve
hurcoljanak el egy bíró elé, aki megkísérelt bolonddá nyilvánítani. Miután belebuktak az ezt szervező titkos
irataik letagadásával folytatott közokirat hamisításaikba, Göncz Árpád köztársasági elnök elhíresztelte, hogy
a rendszerváltást megelőző idők óta gondnokság alá helyezett elmebeteg vagyok, s ezt a hamis iratot Áder
János is érvényben tartja! A folyamatos választójogom is bizonyítja az okirat hamisítási bűncselekményét!

Állítólag a volt amerikai külügyminiszter, ma is elnöki tanácsadó Henry Kissinger szerint Izraelt nem tudják
2023-nál tovább fenntartani. Nálunk a vörösiszap katasztrófa okozta figyelem elterelés közben, 2010-ben
engedélyezték a Izraelből menekülők hazánkba vízummentesen bejövetelét, ill. az ukrán orosz izraelitákét is.
A keresztény magyarokat  ivartalanító  Stop  Só program ahhoz  kell,  hogy ezek az  ide  szült  gyerekeinek
megszerezhessék a nemzőképtelenségünk miatti kipusztulásunk következtében „elárvult ingatlanainkat”!?

Egyébként: a Nemzetközi Műtrágya Szövetség által közzétett statisztikák szerint, a „keleti népeket”, Kínát és
az iszlám országokat 1987 előtt még nem, ill. alig mérgezték a kálium műtrágyákkal. Tehát nyilvánvalóan ez
a legfőbb oka, hogy náluk nem csökken a nemzőképtelenség. Az is látszik, hogy a káliummal műtrágyázáson
és a kálisó étkezési só helyett használatán elsősorban a kálisó termelő izraeliek és a kanadaiak gazdagodnak.

Javaslom, hogy a választáshoz szavazatokat gyüjtők mindegyike világosítsa fel a választókat a fentiekről és
arról, hogy csak a tiszta nátrium-klorid konyhasóval és desztillált ivóvízzel, s korlátozott káliumbevitellel, a
Ringer oldat szerinti dózisarányok étkezésnél alapulvételével tudják csökkenteni a mérgezési veszélyt. Napi
3 liter desztillált vízhez 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm kálium optimális bejuttatni, lásd Ringer infúziós
oldat!  Mindenki  saját  maga  alkosson  véleményt  ez  ügyben,  a  www.tejfalussy.com honlapon  közzétett
hatásmérési bizonyítékok alapján, ahogyan azt Dr. Papp Lajos professzor is tette, lásd a 10. számú videót! 
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