Soros György urat is felkértük, segítsen leállítani a káliummal fajirtást:
Nem alaptalanul állt elő egy izraeli tudós azzal, hogy ők „2050-re a
nyugati
férfiak teljes nemzőképtelenségét várják”, de az okaként
mindenféle hamis feltételezést adott elő. Ezekkel ködösítették el, hogy a
mérgező kálium túladagolás a kipusztulás valódi oka. Az, hogy a kálium
műtrágyákkal bejuttatják az élelmiszer növényekbe a mérgező káliumot és
ezáltal az emberekbe is. Ehhez a nyugati országok talajai természetes (90
mg/kg vízben oldódó optimális) kálium tartalmát többszörösre, mérgezőre
növelték a kálium műtrágyákkal. A túladagolt kálium a növényeknek is árt!
Azért csak a „nyugati férfiak” ivartalanodnak, mert Kína és az iszlám
országok, a „keleti férfiak országai” korábban nem, vagy alig
műtrágyáztak káliummal. A ténylegesen kosher élelmiszereket Izraelben
sem mérgezik káliummal. Használnak kálium műtrágyát (pl. kálium
nitrátot) de csak a talajmentes, vízkultúrás növénytermesztésnél. Újabban
a gyógyhatású étkezési sóként árult patkányméreg kálisóval is mérgeznek
minket! Lásd az interneten étkezési sóként árusított VIVEGA-t és az Izrael
állami Star kosher tanúsítvánnyal árusított BONSALT kálisót! 1950 óta
mérgeznek minket a káliummal. Ekkor kapott Nobel díjat három biológus,
akik a biológia hatás méréseikkel 100%-osan bebizonyították a mérgező
kálium életrövidítő és nemzőképtelenséget is okozó hatását. Más kutatók
etetési kísérleteiben a káliummal (is) műtrágyázott növényektől az állatok
negyedik generációja teljesen nemzőképtelen lett! Embernél ez a negyedik
nemzedék 4x25=100 év alatt jön létre! Ezért várhatják 2050-re a teljes
nemzőképtelenségünket! Nem szabad elhinni a kálium nem mérgezőségét,
miután a biológiai hatás mérésekkel megbízhatóan bebizonyították! A
növényt is mérgező, az aszálykárt sokszorosra fokozó hatását, közvetlenül
is láthatóvá tették a nemzetközi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM
sokváltozós biológiai hatásméréseink. Ezekről lásd: HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com, GTS-Antirandom, Email- könyvek, Videó, MEHNAM.
Tudatosan bűnsegédkezik a mérgező káliummal folytatott, biológiai
hatásmérésekkel 100%-osan bebizonyított fajirtásban, aki ezt tudva sem
követeli a mérgezők megbüntetését és a mérgező káliumadagok betiltását!
Megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.), a Magyarok jogos
védelemében (Btk.) megküldte: Tejfalussy András hatásmérés tudományi
korábbi országgyűlési szakértő, számos nemzetközi szabadalom feltalálója
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