Tejfalussy András hozzászólása a boldogság kutató(k) előadásához
https://www.youtube.com/watch?v=VjGcMSrDiew

2016. jan. 7. - Feltöltötte: Szabó Péter
Ha érdeklődsz Szabó Péter munkássága iránt, és szeretnél részt venni a következő előadások, tréningek
valamelyikén …
Ez egy nagyon jó program, de szeretném a következők információkkal kiegészíteni: A nemzetközi
nemzőképesség csökkenési

statisztikákra hivatkozva, egy izraeli tudós azt terjeszti, hogy 2050-től

valószínűleg nem lesz nemzőképes nyugati férfi. Nem árulta el az okát, de mi már régóta tudjuk a biológiai
hatás mérésekből: A káliummal műtrágyázás és kálisóval sózás az igazi oka. (A keleti országokban nem
műtrágyáznak vagy sóznak mérgezően a káliummal). A növelt káliumtartalmú élelem nemzőképtelenné
degenerálja az állatok és emberek 4. generációját. Ezt a hatását az 1950-ben Nobel díjat kapott
(mellékvesekéreg) kutatók, patkányoknál és embereknél is, a konkrét biológiai hatás méréseikkel
egyértelműen bebizonyították. Másoknak a kísérleteiben a kosok negyedik nemzedéke nemzőképtelen lett a
káliummal is műtrágyázott legelőn. Embernél a 4 nemzedékhez 80-100 év kell. Ezért jósolják a
nemzőképtelenséget 2050-re. a nyugati országokban, nálunk is, káliummal mérgezik a lakosságot és a
kálium túladagolás mérgező hatását konyhasó pótlás csökkentéssel erősítik. Lásd a hazai Nemzeti Stop Só,
Menzareform nevű programot! A termőtalajba juttatott káliumos műtrágya a

növények védekező és

alkalmazkodó képességét is tönkreteszi! Lásd a nemzetközi szabadalmaim GTS-Antirandom elrendezési
software-ei szerinti sokváltozós biológia hatásméréseinket. Ezek közvetlenül áthatóvá tették a kálium
műtrágyákkal (kálisóval és izraeli kálium-nitráttal) növelt vízben oldható kálium tartalmú talaj pusztító
hatását. Megszünteti a növényzet stressz ellen védekező képességét. A növényzet egyéb körülményekhez
(nitrogén- és foszfor műtrágya dózisok, palántatűzdelési időpont) alkalmazkodó képességét is tönkreteszi.
Azáltal, hogy elrontja a sejtmembránok működését. Növénynél, állatnál és embernél egyaránt. Lásd:
www.tejfalussy.com, 101. email könyv, 10. és 61. videó és GTS-Antirandom rovat. Aki valóban boldoggá
akarja tenni a magyarokat, annak ezt nem szabad nem tudnia. Ha pedig már tudja, nem szabad elhallgatnia
azok elől, akiknek segítséget ígér a boldogságukhoz! Az önkikérdezéseknél nyilvánvalóan ezt a szempontot
is figyelembe kell venni. Egyébként semmi értelme, nyomorék, nemzőképtelen lesz a káliummal mérgezett
haláltábor valamennyi tagja, valamennyi magyar család. Az a baj, hogy az önkikérdező programok előre
sorolják a hibás tájékoztatásokat és ezek miatti elfogultságokat. Ezért is alakítottunk ki egy olyan agytisztító,
fontosság és biztosság szerint is rangsoroló kikérdező programot – a nemzetközi

méréstudományi

szabadalmaimra alapozva, - amivel kiszűrhetők a rangsorolásokból a megalapozatlan és vagy elfogult
döntéseket.
Lásd: www.tejfalussy.com, APLA. Legalább tudjatok róla! A biológiai hatások, mint okok vonatkozásában
nem a statisztikáknak, hanem csak a pontos, sokváltozós biológiai hatás méréseknek szabad hinni!
Budapest, 2018. március 23. (Kód: boldogsagkutatoknak180323)

Kód: Szabo-Peter-boldogsagkutato reszere-180323
Tisztelt Szabó Péter úr!
Egy ismerősöm ajánlotta az Ön videóit, néhányba bele is néztem. Tetszenek. De látok egy
problémát, ill. kettőt is. Utóbbit a döntési szisztémáiknál. Mellékelem az ezekről tájékoztató
hozzászólásomat.
Mi a véleménye arról, hogy a mérgező káliummal műtrágyázással és a kálisóval sózással
(pl. lásd az interneten Start kóser tanúsítvánnyal ajánlott kálisó BONSALT-ot!) előidézett
nemzőképtelenség elleni védekezés szükségességéről felvilágosítással és az APLA
önkikérdező program ajánlásával (együtt) a magyar embereknek több esély adható az
életben maradásra, s ezáltal a boldogságra, boldogulásra is?
Ha érdekli, beszélnünk kellene.
Budapest, 2018. március 23.
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Tisztelt Szabó Péter úr! Mi a véleménye arról, hogy a káliummal műtrágyázással és sózással
tárgy:nemzőképtelenség okozásról felvilágosítással és az APLA önkikérdező program ajánlásával a
magyar embereknek több esély adható az életben maradásra és ezáltal a boldogságra is?
küldő:gmail.com
:A Google orákuluma szerint fontos.
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