
Címzett: Magyarország Oroszországi Nagykövete
Moszkva

Tárgy:  Közzétett  nyilvános  felkérés Putyin  Elnök Úr  személyes  tájékoztatására,  a műtrágyaként  és  vagy
étkezési  sóként  használt  kálium talaj-,  állat  és  ember  mérgező  hatásait  leleplező  kombinatorikus  hatás
kalibráló mérésekről és dokumentált eredményeikről. 

 
Tisztelt Nagykövet Úr!

Felkérem Önt,  mint  Magyarország Oroszországi  nagykövetét,  hogy hívja  fel  Putyin  elnök úr  személyes
figyelmét, hogy ők is mérgezően műtrágyáznak és ételízesítenek a káliummal, aminek vegyi fegyver hatása
van.

A túladagolt kálium növényeket, állatokat és embereket mérgező hatásait bizonyító méréseket közzétettem  a
www.tejfalussy.com honlapon. 

 A nemzetközi  "kombinatorikus  mérési"  szabadalmaimon  (amivel  a  tőlem eltulajdonítói  Nobel  díjra  is
pályáznak!)  alapuló,  sokváltozós  Antirandom biológiai  hatás  méréseink,  honlapomon lásd  a  GTS-
Antirandom rovatban, közvetlenül is megjelenítették a kálium aszálykárt is fokozó pusztító, mérgező hatását.
Azt is közzétettem, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott mellékvesekéreg kutatók hatás- kalibráló mérései a
konyhasó  helyett  étkezési  sóként  alkalmaztatott  káliumsók  állatokra  és  emberekre  mérgező  hatását  is
bebizonyítják. 

Ingatlan spekuláció, hogy a nemzeti lakosságot aszálykár fokozással csődbe juttatják és ivartalanítják is a
műtrágyaként  valamint  "étkezési  sóként"  (lásd  az  interneten  a  patkányméreg  kálisó  BONSALT  kóser
étkezési sóként bebeszélését!) is mérgezően túladagolt káliummal! 

Az izraeli HAAREC lap szerint 2050 után nem lesz nemzőképes férfi a nyugati országokban. Nyilvánvalóan
a túladagolt kálium és hiányos konyhasó pótlás ("stop só program") több generációs alkalmazása a titkolt
tényleges oka. Tehát Oroszországban sem lesz! Meg kell  nézni  a műtrágyázási statisztikákat.  Kína és az
iszlám  országok  nem,  vagy  alig  használtak  kálium  műtrágyákat.  Ezek  a  népek  ezért  maradhattak
szaporodóképesek!

A Szovjetúnióban a  II.  Világháború  előtt  31  szakembert  kivégeztek  amiatt,  mert  felléptek  a  káliummal
műtrágyázás ellen. Lásd Arthur Koestler 1938-ban angolul megjelent, "Sötétség délben" című dokumentum
regényében!  Itt  van az alkalom, hogy nemzetközileg rehabilitálják őket és bevezessék a tényleges hatás
ellenőrzést a mezőgazdasági vegyszer használatok, ezek biológiai következményei pontos kalibrálására!

Ha Putyin elnök úr rehabilitálná a kivégzett tudósokat a méréseink alapján, talán az egész világ rádöbbenne,
hogy mindenhol be kell vezeti a találmányaim szerinti biológiai hatás kalibráló méréseket!
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