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RÁKOS DAGANAT ELŐIDÉZÉSI SIKER TÖRTÉNETEK
Oltással bejuttatott ráksejtekkel bárkit meg lehet gyilkolni

Ahol meg van engedve a mérgező káliummal népirtás, ott minden más gyilkolási mód is meg van engedve!
Nemrég egy izraeli tudós előadta, hamis okokat valószínűsítve előidéző okként, úgy is mondhatnánk,
eldicsekedett vele, hogy „a nyugati férfiak teljes ivartalanodása várható 2050-re”. A kálisó termelési
világstatisztikákból láthatóan a mérgező kálium használatot Izraelből beszélik be. Előbb műtrágyaként,
kb. 1950-től, miután három ezért (is) Nobel díjat kapott mellékvesekéreg kutató felfedezte a túladagolt
kálium életrövidítő, daganat elidéző, ivartalanító hatását. A mérgező kálium tartalmú műtrágyák nem
csak a növényt mérgezik. A növényevő állatokat és embereket is. Kb. 1980 óta a nátrium-klorid konyhasó
helyett is bebeszélik étkezési sóként a kivégzéseknél szívleállításra alkalmazott mérgező kálisót. Lásd az
Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal árusított nátrium mentes kálisó BONSALT-ot, amit az
interneten, magyarul is, a legegészségesebb étkezési sóként reklámoznak. A ténylegesen kóser étkezési só
persze, ahogy korábban, és ma is, a kálisómentes tiszta nátrium-klorid konyhasó!
Melléklet: Konkrét hatás mérési bizonyítékok az izraeli kutatók által a „nyugati férfiak” 2050-re jósolt
teljes ivartalanodásának az eltitkolt okáról, ami elsősorban a sokszorosan túladagolt mérgező kálium!

(A melléklet azonosítója: emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re)

Mintavételkor bejuttatott ráksejtekkel is rákos daganatot lehet előidézni!
Egy műszer sterilizáló bűnöző alkalmazott is rákenheti a mintavevőre!
Nem ellenőrzik, hogy mintavétel előtt volt-e rákos sejt a mintavevőn!
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Nemzeti újságíró barátom tüdejéből hamis röntgenkép alapján mindenképpen mintát akartak
venni. Azért maradt életben, mert észrevettem a röntgenkép hamisságát és kihoztam a kórházból!
A Debreceni Egyetem a Kormánytól nemrég kb. fél milliárd forintot kapott, hogy beszéljék be a
magyar embereknek a „Nemzeti Stop Só programot”. Azt, hogy a szükségesnél legalább ötször
kevesebb nátrium, és legalább tízszer több kálium fogyasztás az egészséges. Közben az élelmiszer
előállítókat büntetőadóval (Chips adóval) büntetik, ha az élettanilag optimális mennyiségű
nátrium és kálium tartalmú ételeket készítenek. Az élettanilag optimális víz, konyhasó és kálium
dózisok étkezésnél is a Ringer infúzióval a vérbe közvetlenül bejuttatott dózisaiknak megfelelőek.
Megjegyzés
A kormányok válaszra sem méltatják a kárelhárítási figyelmeztetéseket. Hacsak azt nem tekintem
válasznak, hogy az élelmiszer biztonságért és egészségért felelős miniszterek, a belügyminiszterek
segítségével, ügyészekkel és bírákkal, már hatszor próbáltak meg sikertelenül hamis pszichiátriai
szakvéleményt készíttetni ellenem és annak alapján „cselekvőképtelen bolonddá” nyilváníttatni!
Miután nem sikerült, Göncz Árpád köztársasági elnök készíttetett egy hamis iratot (X-398/98.),
amiben azt hazudják, hogy a rendszerváltás előtt cselekvőképtelenné lettem nyilvánítva. A hamis
iratot a jelenlegi köztársasági elnök, Áder János is érvényben tartja! Aljasságukat a folytonos
választójogom önmaga is bizonyítja! De egyik hazai bíróság, egyik bíró sem mer fellépni ellenük!
Budapest, 2017. november 21.
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
volt minisztériumi, országgyűlési önkormányzati és tudományos akadémiai méréstani szakértő
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