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FELJELENTÉS A BIBLIAI FAJIRTÁSI MÓDSZER ELLENÜNK ALKALMAZÓI ELLEN
Tönkreteszik az egészségünket az élelmiszereink élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium
dózis arányait durván eltorzító „NEMZETI STOP SÓ PROGRAM” ”MENZAREFORM”
csalásokkal. Tönkreteszik vele a sejtmembránjaink működését és ezzel mindenféle életrövidítő
betegséget és a mérgezett negyedik nemzedékünknél végleges nemzőképesség vesztést is okoznak.

A sejtmembránok körül vízből, káliumból és konyhasóból összetett elektrolit van. Egészséges emlős
állatnál és embernél ezen elektrolit élettanilag optimális összetételi aránya: víz:konyhasó=110,
nátrium:kálium=30. Az emlős állat és ember sejtmembránjaiban nátrium-kálium pumpának nevezett
„szerkezet” van. Az egyes sejtek ennek révén tudják szabályozni a kapcsolatukat a környezetükkel.
A magyar lakosságot ritkítani akaró egészségügyi maffia a magyarokat az optimális tízszeresénél
több napi káliumpótlásra és az optimális ötödénél kevesebb konyhasópótlásra kényszeríti. Előbb a
káliumműtrágyázással növelt káliumtartalmú élelmiszer növényekkel, újabban konyhasó helyett
árusított kálisóval is mérgeztetnek minket. Nem csak minket, a más, nyugati országok lakosságát is.
Naponta legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó fogyasztására kényszerítenek.
Növénynél, állatnál és embernél is tönkreteszi a sejtfal működést, s ezzel az egész sejt működését,
tehát a sejtekből álló szövetek, szervek, s ezáltal az élőlény alkalmazkodó és védekező képességét
is, a sejt körüli folyadék víz, kálium, konyhasó (nátrium és klorid) arányai durva megváltozása.
Lásd: www.tejfalussy.com, 1., 52., 58. és 101. email könyv, valamint 8., 10. és 61. Videó
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EZ, AZ ANTIRANDOM LÉTESÍTMÉNY TERVEIM ÉS SOFTWARE-IM SZERINTI, A NEMZETKÖZI
SZABADALMAIM ALAPJÁT IS KÉPEZŐ, MŰSZEREK NÉLKÜL IS MEGVALÓSÍTHATÓ BIOLÓGIAI HATÁS
MÉRÉS, BÁRHOL KÖZVETLENÜL IS LÁTHATÓVÁ TESZI A MÉRGEZŐ KÁLIUM MŰTRÁGYÁK
NÖVÉNYEKRE GYAKOROLT, A MŰTRÁGYA ELADÓK ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ TUDOMÁNYOS KUTATÓK
ÁLTAL ÍGÉRT NÖVÉNYVÉDŐ ÉS TERMÉS NÖVELŐ HATÁSOKKAL ELLENTÉTES, VALÓJÁBAN
ASZÁLYKÁRFOKOZÓ, TERMÉSCSÖKKENTŐ, NÖVÉNYBETEGÍTŐ, VAGYIS TERMESZTÉSI KOCKÁZATÉS KÖLTSÉG NÖVELŐ HATÁSÁT. JÓL LÁTSZIK, HOGY AHOL VÍZOLDHATÓ KÁLIUM MŰTRÁGYA IS
VOLT A CSEREPEKBEN, A MÉRŐTÉRBEN LÉTREHOZOTT ASZÁLY (VÍZMEGVONÁS + TÚLMELEGEDÉS)
MIATTI STRESSZ IDEJÉN, MIND A NÉGY PAPRIKA FAJTA NÖVÉNYEI TELJESEN ELVESZTETTÉK AZ
ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉGÜKET. ÉS NEM CSAK AZ ASZÁLYHOZ! A TALAJHOZ ADAGOLT NITROGÉN
ÉS FOSZFOR MŰTRÁGYÁKHOZ, S A PALÁNTA TŰZDELÉSI IDŐPONTHOZ IS. MIUTÁN A TALAJHOZ
ADAGOLT VÍZOLDHATÓ TÖBBLET KÁLIUM BEJUTOTT A NÖVÉNYEKBE, VÉGZETESEN ELRONTOTTA
A SEJTJEIK MŰKÖDÉSÉT, S EZZEL A TELJES NÖVÉNY ALKALMAZKODÁSI ÉS ÖNVÉDELMI
KÉPESSÉGÉT. A SEJTEKBŐL SZERVEZŐDÖTT MÁS ÉLŐLÉNYEKNÉL IS EZ A HATÁSA:
A SEJTEK KÖZÖTTI (EXTRACELLULÁRIS) TÉRBEN LÉVŐ (ELEKTROLIT) FOLYADÉKBA BEJUTTATOTT
TÖBBLET KÁLIUM AZ ÁLLATOKNÁL ÉS EMBEREKNÉL IS TÖNKRETESZI A SEJTEK, S EZ ÁLTAL A
SZERVEK ÉS AZ EGÉSZ SZERVEZET STRESSZ ELLENI VÉDEKEZŐ- S ALKALMAZKODÓ (ÖNVÉDELMI)
KÉPESSÉGÉT. AZ ÁLLATOKBA ÉS EMBEREKBE A MÉRGEZŐ TÖBBLET KÁLIUMOT A KÁLIUMMAL
MŰTRÁGYÁZOTT NÖVÉNYEKKEL ÉS/VAGY A KONYHASÓ HELYETT ÉTKEZÉSI SÓKÉNT HASZNÁLT
KÁLISÓVAL JUTTATJÁK BE. AZÓTA, HOGY AZ 1950-BEN NOBEL DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK
FENTEBB ISMERTETETT KONKRÉT BIOLÓGIAI HATÁS VIZSGÁLATI MÉRÉSEI IS EGYÉRTELMŰEN
BEBIZONYÍTOTTÁK A HOSSZANTARTÓ, TÖBB NEMZEDÉKET MÉRGEZŐ KÁLIUM TÚLADAGOLÁS
NEMZŐKÉPESSÉG RONTÓ, FAJIRTÓ HATÁSÁT. EGYELŐRE A NYUGATI ORSZÁGOKAT MÉRGEZTETIK A
KÁLIUMMAL. KÍNÁT ÉS AZ ISZLÁM ORSZÁGOKAT NEM, VAGY ALIG. KÍSÉRLETEKBEN A KÁLIUMMAL
MŰTRÁGYÁZOTT NÖVÉNYEKET FOGYASZTÓ BIRKÁK NEGYEDIK NEMZEDÉKÉNEK HIMJEI, A KOSOK
NEMZŐKÉPTELENEK LETTEK. EGY IZRAELI TUDÓS A (NEGYEDIK NEMZEDÉKI!) „NYUGATI FÉRFIAK
NEMZŐKÉPTELENSÉGÉT VÁRJA 2050-RE”. AZ ÁLTALA VALÓSZÍNŰSÍTETT „FÖLDTÚLMELEGEDÉSI”
STB. OK A KÁLIUMMAL MÉRGEZÉSRŐL FIGYELEM ELTERELÉS. A VALÓDI OK A MÉRGEZŐ KÁLIUM!
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Tehát az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók, a patkányoknál és embereknél is, konkrét biológiai
hatás mérésekkel bizonyították be a túladagolt kálium és a hiányosan pótolt konyhasó mindenféle
betegségeket, magas vérnyomást, ideg- és izomműködési zavarokat, szív- és keringési zavarokat,
rákos daganatokat stb. és „pszeudohermafroditizmust”, a nemzőképtelenséget is okozó hatását. Más
vizsgálat szerint, a kálisóval is műtrágyázott legelőn a 4. nemzedék kosok nemzőképtelenek lettek!!

Amikor a vérben napi 3 liter vizet pótoltunk, akkor a 0,36 gramm kálium és a 27 gramm konyhasó
pótlás optimális, mert a sejtek körüli folyadékban ez a természetes, kálium, konyhasó és víz arány.
A Ringer infúzióval is ilyen dózisban juttatják be a vérbe desztillált vizet, káliumot és konyhasót!
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Védekezés: Ringer oldat szerinti dózisú desztillált víz ivás és étkezési kálium- és konyhasó pótlás.
Gyógyít is, ugyanis a helyes desztilláltvíz és konyhasó kombináció elpusztítja a hibás membránú
sejteket, mert kioldja belőlük a káliumot. A rákos sejtek osztódásakor az osztódás helyén gyenge a
membrán, és ezeken a helyeken a desztillált víz „kihúzza”, kioldja a káliumot a sejtekből, amivel
megöli őket. Azért lehetséges, mert a szervezet kálium készletének a 98% a sejteken belül van. Az
ehhez alkalmazott SALSOL elnevezésű infúzióban csak desztillált víz és 0,9% tiszta konyhasó van!
A gyógymód nem új. A TALMUD zsidó törvénykönyvben is benne van, hogy a legtöbb betegség
legjobb ellenszere a sok tiszta desztillált víz és mellé a konyhasó. Lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap
és Baba kamma 93 b. lap.

A desztillált ivóvizet és a napi 5 grammnál több konyhasót mérgezőnek hazudás, s a kenyeret a
konyhasó helyett kálisóval sózás, lásd az Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal BONSALT, azaz
„lehető legjobb étkezési sóként” az interneten árusított patkányméreg kálisót, felhívja a figyelmet
Izrael és itteni ügynökei közvetlen kárfelelősségére. A káliumműtrágyázással, s újabban a konyhasó
helyett használtatott kálisóval is megnövelt káliumtartalmú élelmiszerekkel érik el, hogy a magyar
emberek olyan arányban pusztuljanak, amennyi ingatlant a betelepülő zsidóknak ki akarnak üríteni!
A mérgezetteket félrevezetik, és mivel csak a mérgezett férfiak negyedik nemzedéke válik teljesen
nemzőképtelenné, amikor észreveszik a mérgezést, már nincs esély a túlélésre. A 2 Mózes 23/20-33.
és 5 Mózes 7/1-26. szerinti, „zsidó elszaporodással arányos lassított fajirtást” alkalmazzák ellenünk.
Verőce, 2018. március 12.
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