
NYUGDÍJASOKRÓL, NYUGDÍJASOKNAK!               Verőce, 2017. december 13.

A magyar gyerekeket a ti nemtörődömségetek, önzésetek, ostobaságotok miatt is ivartalanítják a káliummal! 

A mérgező kálium növény, állat és ember mérgező hatását  bebizonyító konkrét biológiai hatásméréseket
megtekintheted a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com internetes honlapon, lásd: 101. email könyv!

Egy izraeli  tudós azért valószínűsíthette épp  2050-re a nyugati férfiak teljes nemzőképtelenségét,  mert a
nyugati országokban 1950 óta műtrágyáznak nagy mennyiségű mérgező káliummal. Azóta, hogy 1950-ben
Nobel díjat kaptak a biológus kutatók, akik a mérgező kálium ivartalanító hatását biológiai hatás mérésekkel
bebizonyították. Más mérések szerint is, a mérgező káliumot bejuttató növényektől nemzőképtelen lesz a 4.
generációs állat vagy ember. Nemzetközi műtrágya felhasználási N:P:K arányok is bizonyítják, hogy a keleti
férfiak nemzőképesség megtartásának csakis az őket káliummal (még) nem mérgezés lehet a fő oka: Kína és
az iszlám országok sok nitrogén és sok foszfor műtrágyát használtak, de kálium műtrágyát nem, vagy alig.
Lásd: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IFA-Statistic.htm. 

1950-től Izrael, majd Kanada is, hamis hatásmérések alapján, nagy mennyiségben árusítja a mérgező kálium
műtrágyát a nyugati országokban. A szovjeteknél a II. világháború előtt is botrány volt a kálium műtrágyától!

A nyugati embereket nátrium-klorid konyhasó helyett árusított és azzal kevert kálisóval is mérgezik. Lásd az
Izrael  állami Star  kosher tanúsítványos „BONSALT” kálisót  és a hazai  „VIVEGA”-t.  Számos orvos és
természetgyógyász folyamatosan felbiztatja „a magyar embereket” a mérgező káliumtartalmú élelmiszerek
fogyasztására és lebeszéli  a mérgező káliumot a vérben csökkentő tiszta desztillált  víz,  tiszta konyhasó,
savanyúság- és cukor fogyasztásáról. Mindegyiket „életveszélyesen egészségkárosító anyagoknak” hazudják.

Miért teszik? Az Alliance Israélite 1910-ben kiderült 100 éves rablógyilkossági terve szerint a talmudisták
„leigázzák” Magyarországot. A hazai Országgyűlés pedig, népszavazást mellőzve, a „vörösiszap katasztrófa”
idején, 2010-ben, teljesen liberalizálta, szabaddá tette az izraeli cégek, és ezekkel akárhány fajirtó talmudista
Magyarországra betelepülését. Nemrég, a népszavazást újra mellőzve, az ukrán-orosz talmudisták tömeges
betelepülését  engedélyezték.  Az  ideszült  gyermekeik  nevére  akármennyi  magyarországi  ingatlant
megszerezhetnek.  A nem ivartalanított  „keletiek” „letelepülési  kötvény” ellenében is  itt  szaporodhatnak.
Lásd:  http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/elarvultingatlanokrol-171113email2.pdf

A mérgező kálium ellen lehetséges biológiai védekezésről lásd a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com
honlapon az 1. email könyvet és a 10. videót és a népirtás leállításához a MEHNAM rovatban közzétett,
vélelmek helyett konkrét biológiai hatás mérésekre alapozott felvilágosítási és bírósági kezdeményezéseimet.

Azok, akik el akarták rabolni a földjeiket, az indiánokat is hasonló, módszeres egészségrontással irtották ki!

Mindegyik  olyan  országgyűlési  párt  és  politikai  szervezet  vastagon  bűnrészes  a  mérgező  káliummal
fajirtásban, amelyik válaszra sem méltatta vagy szembehazudta a káliummal mérgezést leleplező biológiai
hatás  méréseket!  Nem megoldás  a  „rendszerváltás”!  Csak  az  lehet  megoldás,  ha  a  bíróságok  elítélik  a
népirtás, a kálium ártalmatlanságát bebeszélő akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti tudományos szakártókat,
és az azokat fedező bűnöző, bohóckodó és hazudozó ügyészeket, bírókat, állami vezetőket, s mindenhol csak
tisztességes, hozzáértő, magyar megmaradásért küzdő (antitalmudista) szakemberek lehetnek állami vezetők!

Ezt a tájékoztatást mindenki továbbítsa legalább 10 magyar családhoz, hogy ők is megértsék a problémát és
elkezdhessenek védekezni. Aki ennyit sem tesz meg a többiekért, az azt sem érdemli meg, hogy tovább éljen!
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