
MIÉRT IVARTALANÍTJA A MAGYAR FÉRFIAKAT A „CSALÁDBARÁT” ORBÁN KORMÁNY?
TERJESZD, HA TE SEM AKAROD, HOGY TOVÁBB GYILKOLHASSÁK A MAGYAR NÉPET!!! 

Hülyék gyülekezete az Orbán kormány, vagy azért ivartalanítja a magyar férfiakat 2050-es határidővel, hogy
a helyünkre települhessenek az arabok elől (Henry Kissinger szerint) 2023-ra menekülni kénytelen izraeliek?

„Nemzeti stop só Menzareformként” ivartalanítják és életrövidítik a magyarokat az 5 gramm alá csökkentett
napi konyhasó (2 gramm alá csökkentett nátrium) és a 4,7 gramm fölé növelt napi kálium dózissal! A vérbe 1
órán belül bejutó 1 grammnál több kálium a felnőttnél is mérgező! Káliummal műtrágyázással és étkezési
konyhasó kálisóra cserélésével növelik mérgezőre az élelmiszerek kálium tartalmát, lásd BONSALT reklám!

Tönkreteszik a testnedvek víz, nátrium, kálium és klorid arányát, s ezzel minden sejt és szerv működését. A
vese- és szívműködést is. A sejtek körül a  Ringer fiziológiás infúziós oldat szerinti víz : konyhasó = 110,
nátrium : kálium = 30 arány optimális. Étkezéssel is ilyen dózisaránnyal optimális vérbe juttatni ezeket a
„vérelektrolit komponens” anyagokat! Tudják az orvosok, mert a Ringer oldattal 1 nap alatt 3 liter desztillált
vízzel 27 gramm konyhasót (12 gramm nátriumot), de csupán kb. 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe! 

A jelenlegi és az előző kormányok által megtévesztett magyar férfiak várhatóan  2050-re lesznek teljesen
nemzőképtelenek! Nemrég nem véletlenül reklámozta az izraeli  HAAREC lap, hogy 2050 után nem lesz
nemzőképes „nyugati férfi”!  Kína, Izrael és az iszlám országok férfiai azért maradnak nemzőképesek, mert a
káliummal nem műtrágyáztak, nem ételízesítettek mérgezően! Tiszta konyhasóval sóznak, nem beszélik be
nekik, hogy „méreghatású” a tiszta esővíz (miközben az infúziókban is desztillált víz van)! A zsidóknak ma
is ezt tanítják: „Zsidók esővizet igyanak, nemzsidók szennyezettet”, „83 betegség ellenszere egy korsó tiszta
esővíz (tiszta desztillált) víz és a mellé evett (jól) sózott kenyér”. Ilyen egészségvédő vizet és ilyen kenyeret
csak „Jehova fajirtó parancsait” végrehajtó zsidó kaphat! Lásd Talmud Taanith 10 a. lap. és Baba kamma 93
b. lap., és 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26. Olvasd el, a zsidók által közzétett saját fajirtási módszerük! 

Életrövidítő és ivartalanító vegyi-biológiai fegyver ellenünk az élelmiszerek csökkentett konyhasó- és növelt
káliumtartalma! A birka kosok 4. nemzedéke nemzőképtelen lett  a káliummal is műtrágyázott legelőn! 4
nemzedék ideje alatt a férfiakat is nemzőképtelenné torzítja! 1950-ben Nobel-díjat kaptak, akik a túladagolt
kálium és hiányos konyhasópótlás patkány- és ember ivartalanító, fajirtó hatását mérésekkel bebizonyították!

A növények is elveszítik a védekező képességüket  a műtrágyával túladagolt  káliumtól!  Ezt  egyébként  a
nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti Antirandom biomonitoros mérések közvetlenül is meg
tudták jeleníteni. A káliummal (a kálium-kloriddal vagy kálium-nitráttal) műtrágyázott talajban kipusztultak
az ugyanolyan növények, az ugyanolyan mértékű aszálytól, amit ugyanott, ugyanakkor, a káliummal nem
műtrágyázott  talajban MIND túléltek.  Csak a korrekt  biológiai  hatásméréseknek higgyél,  ne azoknak az
orvosoknak és gyógyszerészeknek, akik a „Nemzeti stop só” Menzareformot” végrehajtó tömeggyilkosok !

A „családbarát” Orbán kormány nem a magyar családok barátja, hanem a helyünkre betelepülő nem magyar
családoké!  Megtorolták,  amikor  szóltam,  hogy  nem  szabad  automatizálni  kalibrálatlan  mezőgazdasági
vegyszerezéseket műholdvezérléses „digitalizálással”, s hogy a biológiai hatásokat pontosan kalibráló GTS-
Antirandom mérőlétesítményeket, s a döntést zavarszűréssel optimalizáló APLA software-t kell alkalmazni!

A fentiek bizonyítékai régóta közzé vannak téve az internetes honlapjaimon, lásd: www.tejfalussy.com GTS-
Antirandom rovat, 8., 10. és 61. videó, Email könyv 1., 58. 101. és 103., és az erről a honlapról megnyitható
korábbi honlapjaimat, pl. a www.aquanet.fw.hu-t, ahol a fajirtás elleni védekezés lehetőségeit is ismertetem.
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