Magyarvédő közérdekű kiáltvány, ami változatlan szöveggel szabadon terjeszthető, terjesztendő!
(Iratazonosító: magyarvedo-kialtvany-170815)

ÉS KONKRÉTAN MIT TEHETÜNK
A nemzetközi tudományos sokváltozós összefüggés vizsgáló hatásmérési szabadalmaim szerinti
ANTIRANDOM hatásmérésekkel növények esetében közvetlenül láthatóvá tettük, hogy végzetesen
rontja a sejtanyagcserét, ha kálium műtrágyákkal (pl. izraeli kálium-nitráttal vagy kálisóval) növelik
a sejtek körüli elektrolit szerepű folyadék kálium tartalmát a növényekben. Ilyenkor a sejtek a sejt
körüli növelt káliumtartalmú elektrolit funkciójú oldatban elvesztik a többi anyaghoz és környezeti
hatásokhoz alkalmazkodó, védekező képességüket. Fokozottan pusztulnak, mert az aszályhoz
(hiányos vízutánpótláshoz és túlmelegedéshez), a vetési, tűzdelési időponthoz, a termesztés helyén
alkalmazott nitrogén és foszfor műtrágya dózisokhoz sem tudnak alkalmazkodni. És ez nem csak a
növényeknél van így, mert sejt szintű a mérgezés. Az állatok és az emberek sejtjeit is hasonlóan
károsítja a túladagolt kálium. Ezek is elveszítik az alkalmazkodó és védekező képességüket.
Rövidül az életük és a mérgezés okozta genetikai torzulások miatt a szaporodóképességük is
leromlik.
A magyarok többsége nem tudja, hogy hazánkban 1976-ban 7000 példányban publikálta a
Medicina Orvosi könyvkiadó ”Technika a biológiában 8., A biológia aktuális problémái, A
Mellékvesekéreg biológiája” címmel, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott három biológus
tudományos kutató, akik a konkrét étkezési nátrium és kálium dózisvariációs hatásméréseikből
patkányoknál és embereknél is egyértelműen bebizonyították, hogy az étkezési káliumtúladagolás
és a (kálium túladagolás elleni védekezést megnehezítő) hiányos konyhasópótlás: magasvérnyomás,
rák- és számos egyéb betegséget előidéző, nemi jelleget is torzító, életrövidítő és ivartalanító hatású.
Honnan is tudhatná, amikor az orvosai, gyógyszerészei és természetgyógyászai többsége, de a
„Kormánya” által pénzelt hivatalos propaganda gépezet is épp az ellenkezőjét hirdeti eltitkolva,
hogy népirtó vegyi-biológiai fegyverként alkalmazzák az egész Európai Unióban a „Nemzeti Stop
Só Program és Menzareform” elnevezésű kálium túladagolást és konyhasópótlás akadályozást (és a
tiszta desztillált ivóvíz mérgezőnek hazudását). Ezek eszközei a káliműtrágyázással mérgezőre
növelt káliumtartalmú élelmiszer növények és a tiszta étkezési NaCl konyhasó helyett az interneten
magyar nyelven is hirdetett „kosher tanúsítványos (!) BONSALT” kálisó, és a többi, a nátriumklorid konyhasó helyett kálium-klorid (patkányméreg) kálisót tartalmazó „Norbi Update, Bonosal,
Vivega, Douwe Egberts, Horváth Rozi, Bad Ischler, Nyírtassi, Sara Lee” stb., ún. természetes
„asztali só” is. Ezek ellen, az EU és a WHO hamis szakértői állásfoglalásaira is hivatkozó népirtó
bűnözők ellen ma már csak csak személyesen lehet védekezni. (A Ringer infúziós oldal szerinti
desztillált víz, konyhasó és kálium dózisok étkezéssel vérbe juttatásával, lásd: HIHETŐMAGAZIN
www.tejfalussy.com, „MEHNAM”és „Email-könyvek” rovatok, pl. Email könyv 1. és „Videó 10.”.
Jelen kiáltványt, jogos nemzetvédelemként (Btk.), megbízás nélküli kárelhárítás keretében (Ptk.),
közérdekű bejelentésként is megküldöm megküldöm Orbán Viktor miniszterelnök és az élelmiszer
felügyeletért is felelős Fazekas Sándor miniszter kezéhez is, hogy bárki eldönthesse a válaszuk vagy
annak elmaradása alapján, hogy nevezettek tudatosan folytatják-e a magyarok irtását a szükséges
mennyiség tízszerese fölé növelt káliumpótlással és ötöde alá csökkentett konyhasópótlással (és a
szennycsatornákkal szennyezett csapvízzel) az izraeliek cégeivel ide települőknek helycsináláshoz!?
Utóirat:
Ezúton ismételten felszólítom Áder János köztársasági elnököt, hogy nyilvánítsa hamisnak és
vonja vissza az elődje, Göncz Árpád X-398/1998. ikt. számú hamis válaszát, amivel évtizedek óta
azt a hazugságot terjesztik felőlem, hogy „cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá” helyeztek!

A választói névjegyzékben választásra jogosultként folyamatos szereplésem kétség kizáró módon
bizonyítja, hogy sosem voltam gondnokság alá helyezve. A kálisóval talajtermékenység rontás és
népirtás okán általam feljelentett miniszterek által ellenem feluszított ügyészek többször is
megpróbálták elintéztetni, de minden alkalommal (nemrég hatodszor is!) belebuktak. 1997.
szeptember 10-én, az ötödik sikertelen próbálkozásuk alkalmával, azzal próbálták elérni, hogy a
„gondnokság alá helyezési célú bírósági tárgyaláson védekezés képtelen legyek, hogy előtte az
erőszakkal odahurcoló rendőrök agyrázkódásosra vertek, rugdostak, amit az X-398/1998. hamis
irattal fedeztek. A hamis iratra legutóbb a hatodik sikertelen gondnokság alá helyeztetési kísérlet
előtt is hivatkoztak. (Egy Kükedi Zsolt nevű rosszindulatú személy, aki a Magyarok Szövetsége
tagjai előtt korábban nyilvánosan becsmérelte a találmányaimat és azok alkalmazási eredményeit!)
A Kúria Legfelsőbb Bírósági elnök Dr. Darák Péter úrnál ezúton hivatalosan is bejelentem, hogy
amennyiben Áder János még mindig nem vonta vissza a szakértői hitelemet rontó hamis iratukat, az
ez ügyben vele szemben általam kezdeményezett, de a Fővárosi Törvényszék által hibás tárgykörrel
iktatott és emiatt elakadt megállapítási per ellenére, ezúton nyilvánosan megvádolom azzal, hogy ő
a köztársasági elnöki pozícióból tudatosan bűnsegédkezik az életrövidítő és ivartalanító hatású
élelmiszer mérgeztetéssel a magyar ingatlanokat és ezzel Magyarországot kiárusító hazaárulóknak,
akik - az ilyesmire feljogosító kötelező népszavazás mellőzésével (!) – megszavazták az
Országgyűlésben, hogy liberalizáltan betelepülhetnek az izraeli cégek, s emiatt a velük beözönlő
külföldi, ukrán stb. izraeliták az itt szült „magyar állampolgárságú” gyermekeik nevére akármit, pl.
a népirtással „elárvultatott” ingatlanokat is büntetlenül, végleg „eltulajdonolhassák” a magyaroktól!
Csatolmány: „A KÁLIUM-MŰTRÁGYÁK KÁROS HATÁSAI” hatásmérési dokumentumok, mint
„Terjesztendő közérdekű tájékoztatás” (Kód: mergezokaliummutragyahatas170808)
Verőce, 2017. 08. 15.
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