NEMZETKÖZI PER ELŐKÉSZÍTÉSE A MAGYAROKAT GYILKOL/TAT/Ó BŰNSZERVEZET ELLEN
Tisztelettel megküldve Dr. Gaudi Tamás és Dr. Morvai Krisztina nemzetközi jogászok kezéhez, az ügy
nemzetközi bíróságon intézésére, a biológiai hatásmérési bizonyítékokra alapozott keresetük benyújtásához!
Bizonyítás:
1950-ben Nobel díjat kapott három biológus kutató, akik patkányokon és embereken végzett biológiai
hatásméréseikkel százszázalékosan bebizonyították, hogy életrövidítő és szaporodóképesség rontó, fajirtó
hatású a növelt káliumtartalmú, konyhasóhiányos étel, ital! Azóta biztatnak fel a mérgezően sok káliumot
tartalmazó zöldséglevek, Coca-Cola, szója(levek) stb. nagy mennyiségben és gyorsan ivására. Orvosi
egyetemi tankönyvi tantétel, hogy 1 gramm kálium is vese- , a 2 gramm pedig szívmérgező is, ha 1 órán belül
bejut a vérbe. Az is tantétel, hogy a desztillált ivóvíz, a gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-klorid konyhasó,
a savanyúság és a cukor is csökkentik a túladagolt kálium mérgező hatásait. Ez lehet az oka, hogy ezekről
minden módon lebeszélnek! A gyógyító hatású Ringer infúziós oldat oldat pl. napi 3 liter desztillált vízzel 27
gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. A „Nemzeti Stop Só Menzareform és
Chips adó” fedőnevű fajirtó program viszont akármennyi víz mellé, akármilyen gyorsan, „napi legfeljebb 5
gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm kálium fogyasztására kötelezi, kényszeríti rá a magyar embereket!!!
A hazai és Európai Uniós élelmiszer-biztonsági felügyeletek annak ellenére engedik folytatni a biológiai
hatás mérésekkel 100%-osan bebizonyított fajirtást, hogy mint országgyűlési szakértőtől tőlem is régóta
tudnak róla! Az ügyészség, az EU, a hazai és a nemzetközi rendőrség válaszra sem érdemesíti, vagy
szembehazudja a bizonyítékokat arról, hogy az étkezéshez Magyarországon 0,43 hamis nátrium/kálium
dózisarányt írtak elő optimálisként a „Nemzeti Stop Só Program, Menzareformmal”. Pedig tudják, hogy
étkezésnél is a Ringer infúziós oldat 30-as nátrium/kálium dózisaránya optimális élettanilag, mert ilyen az
egészséges ember testnedvei, vérszéruma természetes nátrium/kálium aránya! Ezt az étkezésnél is optimális
nátrium/kálium arányt mérgezőre, 1000%-osan megváltoztatták! A kísérletekben az állatok is kipusztultak a
mérgező kálium műtrágyáktól! A mérgező kálium aszálykor eladósítja a magyar gazdákat. Elárverezik a
földjeiket, s a külföldiek felvásárolhatják az ideszült gyermekeik nevére! A magyarok önvédelmi lehetőségeit
folyamatosan ködösíti, szembehazudja az államilag lefizetett média! Hazánkban a patkányméreg kálisót is
árusíthatják étkezési sóként! Lásd internet: VIVEGA és Izrael állami Star kosher tanúsítványos BONSALT!
Hazánkban csak az marad nemzőképes, akik kezdettől tudta, hogy: 1./Mérgező káliumtartalmú a káliummal
műtrágyázott élelmiszernövény. 2./A tiszta desztillált víz a legjobb ivóvíz (pl. tiszta esővíz). 3./Általánosan
gyógyhatású a tiszta desztillált ivóvíz, ha az étkezés (Ringer oldat szerinti) optimális víz:konyhasó=110-es
dózissal pótolja a vizet, a konyhasót és káliumot, vagyis az élettanilag optimális nátrium:kálium=30-as
dózisaránnyal. A Talmud előírja a desztillált vizet és jól sózást (Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap)!
Nemrég egy izraeli lapban egy izraeli tudós előadta, mint eredményt, hogy az izraeli kutatók „a nyugati
férfiak nemzőképtelenségét várják 2050-re”! A fenti tényleges okát elhallgatva, mindenféle hamis okokra
vezették vissza, pl. a globális felmelegedésre stb.! Állatkísérletekben a káliumműtrágyázás a 4. nemezedéknél
okozott nemzőképtelenséget. Ez embernél 100 év múlva, 2050-re várható! A „keletiek” azért nemzőképesek,
mert a keleti országok, Kína, az Iszlám országok és a kosheresek sem műtrágyáztak mérgezően a káliummal!
El kell ítéltetni a „nyugatiak” mérgezőit és be kell tiltatni a mérgező káliummal műtrágyázást és ”sózást”!
A vonatkozó biológiai hatásmérési, műtrágyahasználati stb. bizonyítékok közzé vannak téve a honlapjaimon:
www.tejfalussy.com / Régebbi honlapok, Email könyv 1. és 101., Videók, pl. videó 10., és MEHNAM rovatok.
Verőce, 2018. január 14.
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