Kedves Vukics Ferenc!
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Várhatóan 2050-re a magyar férfiak többsége nemzőképtelenné lesz a káliummérgezett,
konyhasóhiányos étkezésre kényszerítő Menzareform Nemzeti Stop Só Program és Chipsadó
elnevezésekkel a hazai kormányok által folytatott „ingatlankiürítő” népirtástól (pogromtól).
Mint tudod, számos nemzetközi hatás mérési szabadalmam van. Az ezek szerinti sokváltozós
ANTIRANDOM hatás mérések már a 80-as évek elején MEGJELENÍTETTÉK, kimutatták a
káliummal is műtrágyázott növények alkalmazkodás vesztését. Utána (mástól) előkerült olyan
biológiai hatás mérés is, ami szerint a kosok negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett
a káliummal is műtrágyázott legelőn. Továbbá 1950-ben Nobel díjat kapott (mellékvesekéreg)
kutatók konkrét biológiai hatás mérésekkel embereknél és patkányoknál is bebizonyították a
mérgezőre növelt káliumtartalmú és konyhasóhiányos táplálékok stressz tűrést és
alkalmazkodást rontó, magas vérnyomás stb. okozó betegítő, életrövidítő és nemzőképesség
rontó hatásait. Később, 1988-ban egy szlovák akadémiai kutató is felhívta a figyelmet, hogy a
gazdasági állatok, vagyis az emberek szaporodási képességét is veszélyezteti a káliummal
műtrágyázás. Nemrég pedig azzal állt elő egy izraeli tudós (Haarec) a nemzőképesség romlási
nemzetközi statisztikák menetére hivatkozva, hogy 2050 után nem lesz „nemzőképes nyugati
férfi”, de nem tudja az okát. Pedig tudhatja. A fenti biológiai hatás mérések alapján és annak
alapján is, hogy - a nemzetközi műtrágya felhasználási statisztikákkal bizonyíthatóan - 1987
előtt Kína és az iszlám országok népeit, s az izraeli zsidókat sem mérgezték káliummal. Ők
ezért maradtak szaporodóképesek. Minket 1950 óta mérgeznek kálium- műtrágyázással,
azóta, hogy a Nobel díjasok hatás mérései bebizonyították a túladagolt kálium fajirtó
hatását. Oroszországot, Ukrajnát, Lengyelországot is mérgezik. A mérgeztetést a WHO is
szervezteti, pl. konyhasó helyett árusított „gyógytápszer” kálisóval is mérgeztetnek minket.
Lásd az interneten Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal legjobb étkezési sóként magyar
nyelven ajánlott Bonsalt (patkányméreg) kálisót, de az izraeli kóser boltból hozatott kóser só
teljesen kálisómentes volt!
A káliummal népirtás hatás mérési bizonyítékait, a magyarokat irtás okát, az azon gazdagodó
maffia érdekeit, valamint a Ringer infúziós oldattal a vérbe juttatott desztillált ivóvíz, tiszta
nátrium-klorid konyhasó és kálium dózisok szerinti étkezéssel védekezés lehetőségét hiába
tettem közzé a honlapomon, ha ti sem olvassátok el. Kevés, hogy Bösztörpusztán is előadtam!
Minden magyarnak el kell olvasnia, és meg kell értenie, hogy népirtással ingatlanszerzési
tervszerű fajirtás áldozata! Nem a népirtásban bűnsegédkező hamis szakértők hamis
véleményére kell alapozni a magyar környezet- és egészségvédelmet, hanem a kellően pontos
konkrét hatás mérésekre!
Lásd: www.tejfalussy.com : GTS-Antirandom és MEHNAM rovatokat, az , 1., 58., 101. Email
könyvet, a 8., 10. és 101. videót, és az általam Orbán Viktor miniszterelnöknek megküldött
következő Petíciót és mellékletét! (Kód: bonsaltcsalas180409, Kód: AntirandomPutyin180407)
Mindnyájatokat kérlek, hogy támogassátok a magyar népet irtás ellen benyújtott Petíciómat!
Verőce, 2018. április 12.
Várva válaszod, magyar üdvözlettel: Tejfalussy András Béla Ferenc, hatásméréstani szakértő

