MIÉRT TITKOLJÁK JAKAB ISTVÁNÉK A KÁLIUM TÚLADAGOLÁS MÉRGEZŐ HATÁSÁT?
Jakab Istvánék miért hallgatják el (Természetgyógyász Magazin, 2016. július XXII. évf. 7. szám, 86. oldal),
hogy mérgezőre fokozzák a termőtalajok vízben oldott kálium tartalmát a káliumos műtrágyák, s ezáltal az
állatok és emberek által fogyasztott növények kálium tartalmát is? Miért hallgatják el, miért reklámozzák,
ajánlják a mérgező mennyiségű káliumot evést és ivást? Például a nagyon sok káliumot tartalmazó
búzafüvet, búzafűlevet, meg az étkezési sóként árusított patkányméreg kálisót? Jakab István itt idézett írása
csak arról tájékoztat a káliummal kapcsolatban, hogy „A káliummal kapcsolatban vannak averzióink,
mert a rengeteg műtrágya miatt bőven
jut kálium a földekbe, ugyanakkor az eső
nyomán
mind-mind
tavainkba,
folyóinkba kerül. A helyzet katasztófális”.
Miért hallgat róla, hogy a káliumos
műtrágyákkal talajba juttatott vízoldható
többlet kálium és a kálisóval „élemiszer
sózás” az állatoknál is, és az embereknél is
életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatású??
A lap miért csak a káliumhiánnyal riogatja a
népet? A káliumtúladagolás mérgezőségével
miért nem? Lásd a 31. oldali, „A szívritmus
ütemét adja” című riogatást. Miért
hallgatják el, hogy a szívműtéteknél és az
USA-ban az elítéltek kivégzéseknél káliumtúladagolással állítják le a szívet? Mi lehet
az egyoldalú tájékoztatás hátterében? Miféle
aljas érdekek? Lehet, hogy a lap elő kívánja
segíteni a magyarok életét lerövidítő,
ivartalanító, fajirtó hatású kálium mérgezést?
Ne tudnák, hogy a vízoldott káliumtöbblet
kaszasztrofálisan felfokozza az aszálykárt, s
hogy ilyenkor a magyar gazdák nem tudják
törleszteni a bankkölcsöneiket, s emiatt a
bankok elárverezik a hitelfedezetül szolgáló
termőföldeket, s ezeket az „ingatlanbefektető
spekulánsok”
olcsó
árverési
áron
felvásárolják és eladják a külföldieknek? Ne
tudnák, hogy a zsidó törvénykönyvekben, a
Bibliában és Talmudban ma is szereplő zsidó
területrablási módszer az ivóvízszennyezés
és a konyhasóval kevert kálisóval talaj- és
lakosságmérgezés, lásd II. Mózes 23., 2033., V. Mózes 7., 2. és 22., Talmud, Baba
kamma 93. b. lap és Taanith 10 a. lap? Ne
tudnák, hogy a mérgezően túladagolt kálium
és a hiányos konyhasópótlás fajirtó hatását
1950-ben Nobel díjat kapott kutatók
patkányokon és embereken elvégzett konkrét
kálium- és nátrium dózishatás-mérései is
bizonyítják? Ne tudnák, hogy a káliumos
műtrágyák aszálykár sokszorozó pusztító
hatását a nemzetközi szabadalmaim szerinti
sokváltozós GTS Antirandom műtrágyahatás
-mérések is egyértelműen bebizonyították?
Ezek a mérési bizonyítékok megtekinthetők
a nyilvános www.tejfalussy.com honlapon is.
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