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Kiderítettük,  hogy mialatt  az  izraeliek  nekünk BONSALT „Star  koser  étkezési  sóként”  ajánlják  a  kálisót  az
interneten is, a zsidóknak árusított izraeli (és újlipótvárosi) koser só teljesen kálisómentes, tiszta konyhasó. 

1950-ben  Nobel  díjat  kapott  három  kutató,  akik  konkrét  biológiai  hatás  mérésekkel  bebizonyították  az
ismétlődően túladagolt kálium- és hiányos konyhasópótlás állat- és ember életrövidítő, nemzőképesség tönkretevő
fajirtó, apartheid hatását. Lásd: „Technika a biológiában 8., A biológia aktuális problémái, A mellékvesekéreg
biológiája” (MEDICINA Könyvkiadó 1976. Budapest.) Nem lehet, hogy ne tudnának róla!

A további hazai és külföldi biológiai hatás ellenőrző mérések szerint, már 1 gramm kálium 1 órán belül vérbe
jutása  is  rontja  a  vese-  és  a  szívműködést  is,  ráadásul  a  több  nemzedéken  át  ismétlődő  kálium túladagolás
tönkreteszi a nemzőképességet is. A negyedik nemzedék férfi már nemzőképtelen lesz. Nem tudják az orvosok,
hogy az OÉTI által, a „REDI SÓ” kálisó engedélyezéséhez végeztetett klinikai mérések szerint, az egyszerre,
éhgyomorra  megitatott  4  gramm  kálisótól  tízből,  mind  a  tíz  előtte  egészséges  felnőttnél  mérhető  vese-  és
szívműködés romlás következett be? Nem tudják, hogy az orvosi tankönyvek szerint is szívműködés veszélyeztető
már  ennyi  kálium is  1  órán  belül  bejuttatva  a  vérbe?  Lásd:  Az intenzív  betegellátás  elmélete  és  gyakorlata,
Hyperkalaemia. (MEDICINA, 1977. Budapest). Ma ezt a tantételt a „Magyar Orvosi Kamara” is semmibe veheti?

A hazai kormányok egyike sem hajlandó fellépni az izraeliek által szervezett és fedezett kálium apartheid ellen.
Szervezik  és  fedezik  ma  is.  A minisztereik  napi  4,7  grammtól  70  grammig  „egészségesnek”  hazudják  a
„káliumpótlást” és mérgezőnek hazudják a naponta 5 grammnál több konyhasó pótlást. Azt is hazudják, hogy
kevésbé veszélyes a csapvíz, mint a tiszta desztillált  víz. (Lehet, hogy ma már az infúzió is csapvízből van?)
Mérgezőnek hazudják a tiszta desztillált ivóvizet, miközben tiltják a szükséges konyhasó pótlást. Miközben eddig
a Ringer, Salsol, Salsola infúziós oldatok desztillált vízzel konyhasót juttattak be közvetlenül a vérbe. Például 3
liter Ringer infúzióval naponta 3 liter desztillált vizet, 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot, mert
ez a dózisarány optimális a szív, az emberi szervezet számára. Lásd:  Gyógyszerész továbbképzés, Biológiai és
élettan  alapismeretek,  90.  oldal.  MEDICINA,  1958.  Budapest.  (Lehet,  hogy  egyes  infúziókban  kálisó  van
konyhasó helyett? A „Fekete Angyal” legálisan gyilkolt a káliumos infúzióval?)

Az apartheidet a WHO-tól indították azzal, hogy a konyhasó kálisóval helyettesítését engedélyezték a gyermek
élelmezésben.  lásd: „JOINT FAO/WHO, CODEX ALIMENTARIUS, VOLUME IX.”, „1.2. Salt substitutes as
such”, WHO, 1982 Rome.   
Végül is a WHO és a hazai élelmiszer törvény által étkezési sóként forgalmazni engedett kálisó, a már mérgezőnél
húszszor  is  több  napi  káliumpótlásra  felbiztatás,  szennyvízzel  itatás,  s  a  hiányos  konyhasópótlás   akkor  is
apartheid népirtás, ha az „egészségkampányoló politikusok”, orvosok, tanárok nem tudnak és vagy nem is akarnak
tudni róla, hogy apartheiddel biztosítják a „kiürült magyar ingatlanokat” a vízum nélkül bevándorló izraelitáknak.

Sargentini szerint, Izraelben APARTHEID van a nemzsidókkal szemben. Nálunk is apartheid van! A konyhasó
helyett étkezési sóként ajánlott izraeli „Star kosher BONSALT” (lásd internet) bizonyítja! Az Izraeli Haarec lap
nemrég  közzétette,  hogy  látják  a  nemzőképesség  statisztikák  menete  alapján,  hogy  2050  után  nem  lesz
nemzőképes férfi  a nyugati  országokban. Miközben a múlt  évben Izraelben négyszer annyian születtek, mint
ahányan meghaltak, nálunk 36.000-rel kevesebben, mint amennyien kipusztultunk! Lesz, aki a helyünkre települ!?

Indítványozom, hogy írassák  alá  az önkormányzatok  a  területükön működő összes  biológiatanárral,  orvossal,
gyógyszerésszel, természetgyógyásszal, lelkésszel, hogy ez az igazság, s fellépnek a kálium apartheid ellen, s
mindegyik  önkormányzat  lépjen  fel  a  patkányméreg  kálisó  étkezési  sóként  árusításával  és  a  kálisóval
műtrágyázással és „-ételízesítéssel” mérgezőre növelt káliumtartalmú élelmiszerek ajánlói és forgalmazói
ellen! Amelyik önkormányzat nem válaszol, arról vélelmezzük, hogy nem érdekli és/vagy nem hajlandó fellépni.

Magyarország, 2019. március 18. 

Megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök,
volt minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai szakértő,  személyi szám: 1-420415-
0215, an.: Bartha Edit,  állandó lakcím: Magyarország 2621 Verőce,  Lugosi  u.  71.,  néhai  Dr.  Tejfalussy Béla
táblabíró  és  néhai  Bartha  Béla  rendőrfőkapitány  unokája.  Honlap:  www.tejfalussy.com,  E-mail:
magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com. Tel.: +36 20 218 1408

Cc.: Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez is megküldve, tiltakozásként az apartheides izraeliták betelepítése ellen!
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