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Ezúton kérem a kálisóval népirtásban nem bűnrészes zsidókat, hogy próbáljanak fellépni a
patkányméreg kálisó „STAR KOSHER BONSALT” egészségvédő étkezési sóként
árusításával ételmérgező rabbik ellen, akik világszerte kiirtással veszélyeztetik a zsidókat.
Zsidó rabbik világszerte, nálunk is, két fajta kóser sót árusíttatnak izraeli kormányszintű
engedély alapján egészségvédő "kosher" étkezési sóként. A teljesen tiszta nátrium-klorid
(NaCl) konyhasót, pl. SEE SALT. Meg egy másikat, a "Star kosher BONSALT-ot”. Utóbbin
ötágú csillag van és kálium-klorid (KCl)-ból áll, lásd internet. A kálium-klorid kálisónak
életrövidítő és szaporodó képesség rontó hatása is van, patkányméregként is használják.
Biológiai hatás vizsgáló mérések: 1./ Az OÉTI által rendezett magyarországi egyetemi
klinikai kísérletek során 10 felnőtt mindegyike megivott 0,88 gramm káliumot fél liter tiszta
vízben feloldva. Már ennyinek a vesemérgező hatása is mindenkinél 50%-osra
csökkentette a vizeletkiválasztást. Miután pedig kétszer ennyi káliumot ittak, mindegyikük
vérében szívmérgezően mérgezőre nőtt a káliumtartalom. 2./ 1950-ben Nobel díjat kapott
3 biológus kutató, akik kimutatták a kálium túladagolás és vagy hiányos konyhasópótlás
mindenkit, patkányt és embert is betegítő, vese- és szívműködés rontó, daganat előidéző,
életrövidítő és nemi jelleg torzító, ivartalanító, fajirtó vegyi-biológiai fegyver hatásait.
Az OÉTI, amelyik a hazai kísérleteket végezte, mindezt eltitkolta. Engedélyezte, hogy
konyhasó helyett gyógyhatású étkezési sóként árusítsák a mérgező (REDI SÓ) kálisót. Az
utóbbi években már napi legalább 4,7 gramm átlagos káliumbevitelt kényszerített rá a
magyar emberekre, a gyermekekre is. Közben a felnőttek, a sportolók és fizikai munkások
konyhasó pótlását is a napi tényleges szükséglet ötöde alá, 5 gramm alá csökkentették.
A tényleges napi szükséglet mindenkinél a Ringer fiziológiás infúziós oldattal a vérbe bevitt
víz, konyhasó és kálium dózisnak felel meg. Étkezéssel is ennyit optimális pótolni. Vagyis
mindenkinek minden nap 3 liter (desztillált) víz mellett, 27 gramm konyhasót és 0,36
gramm káliumot lenne optimális bejuttatnia a vérébe, azért, hogy egészséges lehessen.
Fentiek ismeretében – mint számos nemzetközi tudományos hatásmérési szabadalom
szerzője és volt országgyűlési és önkormányzati szakértő - 1990 óta folyamatosan
feljelentettem a magyar embereket kálisóval mérgeztetőket. Az életrövidítő és ivartalanító
sózási csalást folytatóknak a nemrég lezajlott, hatodszori (!) sikertelen ügyészségi
próbálkozásukkal sem sikerült bolonddá nyilváníttatniuk. Nemrég tudtam meg, hogy már
2016. áprilisában - az OÉTI-val szemben - az OGYÉI 2 grammra mérsékelte a felnőttnek
ajánlott napi káliumbevitelt, és veszélyesnek nyilvánította a szájon át bejuttatott napi 3,7
grammnál több káliumot. Vagyis ennyi idő alatt sikerült csak elérnünk, hogy az „állami
döntnökök” higgyenek a hazai orvosi egyetemi tankönyveknek, amelyekben mindig is az
volt, amit én és a tudományos társaságunk többi szakértője hangoztatott. Tehát a hazai
kormányok 1960 óta büntetlenül rontják a magyar emberek, és újabban, az izraeli Star
kosher tanúsítvánnyal megtévesztett magyarországi zsidók szaporodó képességét is!
Fentiek egyértelmű hatásmérési stb. bizonyítékai a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com
honlapomon megtekinthetőek.
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