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Folytatnunk kell a harcot a szemitizmus minden formája és védője ellen
Észrevétel Dr. Mikola István Külgazdasági és Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Nemzetközi
Együttműködésért Felelős Államtitkár „Folytatnunk kell a harcot az antiszemitizmus minden formája
ellen” szövegű felhívására (2017. november 29. 16:16) http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-eskulugyminiszterium/biztonsagpolitikai-es-nemzetkozi-egyuttmukodesert-felelos-allamtitkar
Nemrég egy zsidó tudós előadta, hogy valószínűsíthetően 2050-re nem lesz nemzőképes nyugati férfi.
Nem nevezte meg a tényleges okát, a mérgező káliumot. A kálium azért mérgező, mert az élelmiszerek
káliumtartalmát a korábbi a többszörösére növelték a kálium tartalmú műtrágyákkal és a konyhasó
helyett kálisóval ételízesítéssel. Azóta, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott az a három mellékvesekutató
biológus, akik patkányokon és embereken végzett kálium és nátrium dózisvariációs biológiai hatás
vizsgáló mérésekkel bebizonyították a túladagolt kálium nemzőképesség tönkretevő, fajirtó hatását.
Kína és az iszlám országok kivételével valamennyi országot rávettek ezen népirtás érdekeltjei arra,
hogy káliummal műtrágyázzanak és kálisóval sózzák az ételt. Izrael felfuttatta a kálisó kitermelését,
majd Kanada is. Izrael állami Star kosher tanusítvánnyal, Bonsalt (jósó) hamis elnevezéssel magyar
nyelven is árusítják (lásd internet) a nátriummentes, patkányméreg kálisót. Vagyis izraeliták vannak
a mérgező káliummal népirtás főszervezői és fedezői között. (Ez ügyben lásd 2 Mózes 23, 20-33-at is!)
A mérgező kálium hatást országgyűlési megbízásból én és munkatársaim vizsgáltuk ki. Korábban Dr.
Mikola István is járt nálam az ügyben. Neki is mutattam a nemrég összeállított 101. Email könyvben
szereplő biológiai hatás mérési bizonyítékok többségét, de máig sem lépett fel a mérgezés leállítására.
A mérgező káliummal népirtás tulajdonképpen egy zsidó sikertörténet. Négy nemzedék ideje alatt az
összes nyugati férfit nemzőképtelenné degenerálják, és ezúton minden vagyonukat megszerezhetik.
Korábbról – az Ószövetséggel a mai napig - is dicsekednek hasonló sikeres rablógyilkossággal lásd:

GÁZKAMRÁS ZSIDÓ SIKERTÖRTÉNET (Ókori zsidó rablógyilkosok máig fenntartott sikertörténete, a
mészkemencés gázkamrával: SÁMUEL II. KÖNYVE 12. Rabba bevétele (vers 26-31: v.ö. 1 Krón.20,1-9.):
„ 26. Joáb pedig hadakozék az Ammon fiainak városa, Rabba ellen, és megvevé a királyi várost.
*rész 11,1, 1 Krón. 20,1.
27. És követeket külde Dávidhoz Joáb ilyen követséggel: Hadakoztam Rabba ellen, és meg is vettem a városnak egyik
részét, a hol a víz van.
28. Most azért gyűjtsd egybe a népnek maradékát, és szállj táborba a város ellen, foglald el, nehogy valamiképen, ha
én foglalnám el, róla neveztessék az én nevem.
29 Egybegyűjté azért dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harczola ellene, és elfoglalá azt.
30. És elvevé az ő * királyuknak koronáját annak fejéről, melynek súlya egy tálentum arany volt, és drága kövekkel
vala rakva, és lőn a Dávid fején, és a városból felette sok zsákmányt hozott el.
* Krón.20,2.
31. A népet pedig, mely benne vala, kihozatá; és némelyét * fűrész, némelyét vasborona alá, némelyeket fejsze alá
veté; némelyeket mészkemencén vitt által, és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával. Haza méne azután
Dávid és az egész nép Jeruzsálembe. *rész 10, 4.4.Móz.24,17. „
(Kód: Rabba-story-gazkamraval)
A hivatkozott 101. email könyv a HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com honlapon van közzétéve.
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