
HALÁL A MAGYAROKAT (IS) IRTÓ STOP SÓ MENZAREFORM PROGRAM FENNTARTÓIRA!

  Izraeli kutatók szerint (Haarec) 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi. Vagyis 2050 után csak keleti
férfi lesz nemzőképes? Azt állítják (azt hazudják?), hogy még nem tudják az okát, de biztosan így lesz, ha az
eddigi ütemben romlik a nemzőképesség. Az Orbán kormányt sem érdekli,  hogy 2050 után nemzőképes
magyar  sem  lesz,  holott  pl.  egy  nemrég  közzétett  vizsgálati  eredmény  szerint,  153  spermadonornak
jelentkező magyarból csak háromnak volt jó a spermája? Miért nem érdekli őket? Vagy érdekli őket, de nem
tesznek ellene,  mert  a  keleti  népnek akarják kiárusítani  a  magyarok kipusztulása  következtében elárvult
magyarországi ingatanokat, Magyarország területét, az ellenkezőjét szajkózzák, mint amit tényleg csinálnak?
 
Nem igaz, hogy nem tudják a fokozódó nemzőképesség vesztés igazi főokát, ami az általuk a magyarokra
kényszerített  káliumtúladagoló és konyhasóhiányos ékezés (Nemzeti  Stop Só Program,  Menzareform,  és
Chips adó.  Ezekkel a szív számára optimálisnak, ami a Ringer infúzió szerinti, a tízszeresénél nagyobbra
növelték az étkezési káliumbevitelt és ötöde alá csökkentették az étkezési konyhasópótlást.  A Ringer oldat
egy nap alatt, 3 liter vízzel 0,36 gramm káliumot és 27 gramm NaCl konyhasót juttat be a vérbe. Ez az
optimális.  Az  eddigi  hazai  kormányok,  vagyis  nem  csak  Orbánék,  ehelyett  -  akármennyi  víz  mellé,
akármilyen gyors ütemben bejuttatással "napi" legalább 4,7 gramm kálium bejuttatását és legfeljebb napi 5
gramm konyhasó bejuttatását írják elő. Sőt,  az élelmiszer törvénnyel a konyhasó helyett  a patkányméreg
kálisóval  ételsózást  is   "legalizálták",  a  WHO-val  karöltve.  Mindezt  azután,  hogy 1950-ben Nobel  díjat
kapott  a  három  mellékvesekéreg  kutató,  akik  konkrét  patkány-  és  emberkísérletekkel,  biológiai  hatás
vizsgálatokkal bebizonyították az ennyire növelt kálium és ennyire csökkentett konyhasó pótlás életrövidítő
és nemzőképesség tönkretevő hatását. 7000 példányban tették közzé Magyarországon, mégsem tudnak róla?!

A káliumot kb. 1950 óta növelik mérgezőre a nyugati országokban folytatott káliumműtrágyázással. Kínát és
a többi keleti országot viszont 1987 előtt egyáltalán nem mérgezték a káliumműtrágyázással (és a kálisóval
ételízesítéssel sem). Ezért maradtak szaporodóképesek. 

A mérgező  káliumműtrágyákat  hamis  talajvizsgálat  értékelések  alapján  használtatják.  a  mérgező  hatását
kimutató biológiai hatás mérések eredményeit eltitkolják. A túladagolt kálium a növényeket is megmérgezi.
A káliummal mérgezett növényeket fogyasztó állatokat és embereket is. Elveszítik miatta az alkalmazkodási
és védekezési képességüket. A vízben könnyen oldódó többlet kálium mérgezővé teszi a sejtek között lévő
(ún. elektrolit) oldatot. 

A termőföldekben sok ún. "kötött állapotú" kálium van, de csak a vízben oldódó kálium veszélyes, amit a
műtrágyákkal juttatnak be. azt, hogy a vízben oldott többlet kálium mérgezővé teszi a sejtek között lévő (ún.
elektrolit)  oldatot,  nem kell  elhinni,  közvetlenül  is  látni  is  lehetett:  a  nemzetközi  szabadalmaim szerinti
ANTIRANDOM mérőtérben a (fóliaházakban általunk előidézett) aszályt mindegyik paprikafajta csak ott
élte túl,  és csak ott  tudott  alkalmazkodni a foszfor és a nitrogén műtrágyák különböző dózisaihoz,  ahol
egyáltalán nem adagoltunk kálium műtrágyát a korábban sosem műtrágyázott termőtalajhoz.  

A hivatkozott bizonyítékok megtekinthetők az interneten és letölthetők. Például lásd a www.tejfalussy.com
honlapomon az 1., 58., 101. email könyvet, Videó 8, 10. és 61.-et, GTS-Antirandom és MEHNAM rovatokat.

TEHÁT AZ EGYÉRTELMŰ BIOLÓGIAI HATÁSMÉRÉSEK BIZONYÍTJÁK, HOGY MEGSZÜNTETIK
A TÚLADAGOLT KÁLIUMMAL ÉS A KONYHASÓ PÓTLÁS CSÖKKENTÉSÉVEL,  MINT VEGYI
FEGYVEREKKEL, A "NYUGATI FÉRFIAK", KÖZTÜK A MAGYAR FÉRFIAK NEMZŐKÉPESSÉGÉT. 

Verőce, 2018. május 4.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, a káliummal
mérgezés minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai szakértőként bizonyítója.
(Személyi szám: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit), néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány és Dr. Tejfalussy
Béla táblabíró unokája. Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Az új honlap: www.tejfalussy.com (beépített
korábbi honlapokkal), e-mail cím:  tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, telefon: +36 20 218 1408

A közérdekű bejelentésként Orbán Viktornak is megküldött fenti felhívás iratjele: "kormanypogrom180504"
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