
SZEXUALITÁS- (NEMZŐ SZERV) RONTÓ TERRORIZMUS MIATT FOGYATKOZUNK:
Ezúton  nyilvánosan  is  kérem  Orbán  Viktor  miniszterelnöktől,  hogy  állítsa  helyre  az
egészségvédő sópótlást.  Minden orvos kell  tudja,  tanulta,  hogy étkezéshez is  a Ringer infúziós
oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózisok optimálisak. Az egészséges víz- és sópótlás napi 3
liter  desztillált  vízzel  27  gramm  konyhasó  és  0,36  gramm  kálium  és  már  2  gramm  kálium
éhgyomorra bejuttatása is vese- és vérmérgező! Ezt tudván, a hazai kormányok a Nemzeti Stop Só
programmal  és  a  Chips  adóval  azt  erőszakolják,  hogy  akármenyi  víz  mellé,  akármilyen
gyorsasággal,  napi  legfeljebb  5  gramm konyhasó  és  4,7  gramm és  70  gramm közötti  (dózisú)
káliumot  együnk,  igyunk!  Tudatosan  irtják  vele  a  magyar  embereket?!  Tudják,  hogy az  izraeli
HAAREC lap szerint, 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi? Nem tudják, hogy miért? Hát
azért, mert 1950-ben kapták a Nobel díjat a Nemzeti Stop Só program szerinti hibás sóhasználatnak
a pszeudohermafroditzmust (nemző szerv tönkremenetelt) okozó hatását is bemérő kutatók, s kb.
azóta mérgezi a népcserén gazdagodó nemzetközi maffia a nyugati keresztényeket, a magyarokat is,
a  műtrágyák-  és  a  konyhasó kálisóval  keverésével,  a  „sócserével”.  Tudhatják,  hogy a kálisóval
műtrágyázott legelőn a 4. nemzedék hímbirka is nemzőképtelen lett! Tűrhetetlen, tarthatatlan, hogy
ezek ismeretében, bibliai „antikszemita” programként, tervszerűen, kb. 2050-re végleg tönkreteszik
a keresztény magyarok nemzőképességét a „Nemzeti  Stop Só programnak” elnevezett  csalással.
Konyhasó helyett kálisóval ételízesítéssel és a kálisóval műtrágyázott élelmiszer növényekkel. Kína
és  az  iszlám  országok  lakosságát  még  nem  mérgezik  a  káliummal  műtrágyázással.  A hazai
tudományos szakértők közé és a törvényhozásba és a kormányokba beépült biokémikus terroristák a
műtrágyákhoz és élelmiszerekhez legjobb étkezési sóként (lásd BONSALT, VIVEGA stb.) árusított
patkányméreg  hatású  kálisót  kevertetnek.  Tűrhetetlen,  hogy  a  hazai  tudományos  akadémiai
szakbizottságok, miniszterek, államtitkárok és a kamarák semmibeveszik, szembehazudják a Nobel-
díjas kutatók méréseit,  amelyek a csökkentett  konyhasó- és növelt  kálium tartalmú élelmiszerek
fajirtó  hatását  bizonyítják.  Kipusztulásunkkal  arányos  a  helyünkre  külföldieket  betelepítés.
Közzétettem a népirtás biológiai hatás mérési bizonyítékait is a honlapjaimon. (A hatás ellenőrző
klinikai mérési bizonyítékokat részint országgyűlési szakértőként, részint rendőrségi nyomozással
szereztettem  be!)  Nem  kell  elhinni,  mindenki  maga  is  levonhatja  a  következtetéseket  a
honlapjaimon  közzétett  bizonyítékok  alapján!  Terjesszétek  az  igazat!  Nyilvános  közérdekű
bejelentésként  felelősséggel  közzéteszi:  (nemes  Sydo)  Tejfalussy  András  (1-420415-0215,  an.:
Bartha  Edit)  okl.  vill.  mérnök,  biológiai  hatás  kalibráló  méréstudományi  szakértő,    E-mail:
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, honlap: www.tejfalussy.com, telefon: +36 202181408.
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