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Mit üzentem Orbán Viktor miniszterelnöknek „K-ügyben” a facebook-ján

FAJIRTÁSRA SPECIALIZÁLÓDTATOK? Többször is megküldtem nektek és közzétettem az interneten a
konkrét biológiai hatásmérési bizonyítékokat a mérgező kálium nemzőképtelenséget is okozó hatásairól. 1992ben én készítettem elő az MSZP és FIDESZ közös interpellációját a mérgező kálium alkalmazás ellen. A
KDNP-s Surján László és társai azt hazudták (8253. miniszteri válasz, 1992. dec.. 8.), hogy napi 70 gramm
kálium is ártalmatlan, holott 1 vagy 2 gramm is vese- és szívmérgező volt az OÉTI által végeztetett biológiai
hatás vizsgáló kísérletekben. Ehhez képest fokoztátok a mérgező káliummal népirtást. Évente egy
nagyvárosnyi ingatlan ürül ki és a mérgező káliummal műtrágyázás és "sózás" a legfőbb oka. Hülye az olyan
magyar, aki ilyen pártokra szavaz! Bizonyítékok:

Orvosi tankönyv szerint, EKG torzulást okoz a szájon át bejuttatott napi 3,5 grammnál több kálium. A vérbe 1
óra alatt bejutó 1 gramm kálium kb. olyannyira életveszélyes, mint a 24 óra alatt bejutó 11 gramm. A hazai
(REDI Só engedélyezési) kálium hatás ellenőrző mérések alkalmával a fél liter vízzel bejuttatott 0,88 gramm
kálium, 10 ember mindegyikénél több mint 5 órán át 50 százalékosra csökkentette a vizeletkiválasztást. Az
1,76 gramm kálium a szívműködést is kb. 1,5 órán át rontotta.
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1950-ben Nobel díjat is kaptak azok a mellékvesekéreg kutatók, akik a biológiai hatás méréseikkel
egyértelműen bebizonyították, hogy az optimálishoz képest többszörösre növelt kálium tartalmú és csökkentett
konyhasóhiányos élelmiszer nemi jelleg torzító, nemzőképtelenség okozó hatású is.

Az élelmiszerek káliumtartalmának legalább ötszörösre növelését és a konyhasótartalmának ötödére
csökkentését azóta az emberiség létszámát csökkentésre alkalmazzák. Előbb a kálium műtrágyákkal növelték
az élelmiszer növények káliumtartalmát. A WHO megengedte, hogy a konyhasót kálisóval helyettesítsék.
Gyógyhatású étkezési sóként engedélyezték a mérgező kálisó REDI sót. Ma már az interneten Izrael állami
Star kosher tanúsítvánnyal is ajánlják a magyaroknak a „BONSALT” (jósó) elnevezésű kálisót. A kálisó
mérgezőségét jelző rossz íz elfedésére egy hazai gyógyszerész feltalálta a fűszerezett kálisót, a VIVEGA-t.
Ezeket a méregdrága patkánymérgeket mindenhol reklámozzák!
A kálium műtrágyával növelt káliumtartalmú növényekkel etetett hímbirkák 4. nemzedéke teljesen szaporodás
képtelen lett. A káliummal műtrágyázó és vagy konyhasó helyett kálisóval sózó nyugati országokban a férfiak
nemzőképtelensége (embernél, ha a 4 nemzedék 4x25 év) 2050-re várható.
A kálisóval alig műtrágyázó keleti országokban, Kína, iszlám országok, Izrael, nincs ilyen veszély.
Ez a tényleges oka, hogy az izraeli kutatók szerint 2050-re teljesen nemzőképtelenné válhatnak a nyugati
férfiak (Híradó – Haarec). Az elmúlt évben 35.839-el több magyar halt meg, mint amennyi született. Egy
nagyvárosnyi ingatlant ürítettek ki vele!

Tehát az 1950 óta mérgezett magyaroknak nincs tovább! Írja meg, akinek más a véleménye, de konkrét hatás
mérési bizonyítékokat is mellékeljen hozzá, ne csak „ellenvéleményeket”! A biológiai hatásokat nem elhinni,
hanem tisztességesen mérni kell!

A hivatkozott bizonyítékokat lásd: HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com, 1., 39., és 101. email könyv, 10.
videó és MEHNAM rovat.

Ne szavazzatok olyanokra, akik nem léptek fel a népirtással ingatlanrablási, fenti bűnözés ellen! Kínában
kivégzik az ilyeneket. Ez jár nekik, nem pedig „országgyűlési és önkormányzati pozíciók”!

Verőce, 2018. január 29.

Megbízás nélküli közérdekű kárelhárításként (Ptk.), a Magyarok jogos védelemében (Btk.) közzéteszi: (nemes
Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, korábbi minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati,
tudományos akadémiai szakértő, számos nemzetközi hatásmérés tudományi szabadalom feltalálója (személyi
szám:1-420415-0215, an.: Bartha Edit)

