Iratjel: alkotmanybirosag180715
Közzétett közérdekű panaszbejelentés az Alkotmánybírósághoz a korábbi alkotmánnyal és a jelenlegi
alaptörvénnyel is büntethetetlenné tett fajirtás ellen.
Véleményem szerint az alkotmánybírók fajirtást bűnpártolnak az alábbi ügy vizsgálatának az
elmulasztásával. Arról van szó, hogy a korábbi alkotmány és a jelenlegi alaptörvény is akadályozza, hogy
független bíróságon el lehessen ítéltetni az alábbi egészségkárosító tudományos csalások elkövetőit. Azért
akadályozza, mert az egészségkárosító csalásokat azok elkövetői "tudományos vitáknak" tüntethetik fel, és
az egészségkárosító tudományos csalásért felelős tudományos fórumok hamis szakértői - esetenként
maguk az elkövetők - hamisan bírálhatják el, amire számos konkrét bizonyíték van, lásd: www.tejfalussy.com
honlapon.
Az izraeli Haarec lap szerint 2050-től már csak a keleti férfiak lesznek nemzőképesek. Hazánkban is. Az
alábbi mellékletekkel is bizonyítottan azzal érik el, hogy tudományos vitának tüntetik fel, az 1950 óta
folytatott, nemzőképtelenséget okozó kálium túladagolást. A túladagolt káliumtól a negyedik nemzedék állat
vagy ember teljesen nemzőképtelen lesz. (Azért jósolják 2050-re, mert 1950-ben kaptak Nobel díjat azok a
kutatók, akik a túladagolt kálium nemzőképtelenséget is okozó hatását konkrét nátrium és kálium dózis
variációs biológiai hatásmérésekkel a patkányoknál és az embereknél is egyértelműen bebizonyították.
Azóta etetik, itatják a nyugati országok nem keleti lakosait kálisóval műtrágyázással és kálisóval sózással
mérgezőre növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel, azóta csökken a nyugati férfiak nemzőképessége.)
A kiirtani akart nem keleti származásúakat káliummal műtrágyázott és konyhasó helyett kálisóval sózott
élelmiszerek fogyasztására kényszerítik, náluk a nátrium és kálium szükségletre vonatkozó hamis dózisokat
alkalmazva. A népmérgezést az alkotmány miatt nem lehet leállítani, mert annak alapján az egészséges és a
gyilkos nátrium és kálium határértékezéseket fenntartják, és a gyilkolót a nem keleti származásúak kiirtására
alkalmazhatják, lásd Menzareform, Nemzeti Stop Só Program (A szív számára optimális Ringer infúziós
oldat dózisaihoz képest) ötöde alá csökkentett konyhasó és tízszerese fölé növelt kálium dózis előírásait!
A káliummal a határértékezési csalások alapján gyilkoló terroristák elleni bizonyítékokat semmibe veszik,
szembehazudják, vagy válaszra sem méltatják, pl. a mellékelteket is.
Mellékelt bizonyítékok:
1./ Dr. Marosi Pál ny. gyermekgyógyász főorvos felkéri az Magyar Orvosi Kamara elnökét a tudományos
közleményekben szereplő és a tankönyvi, ÉLETVESZÉLYESEN, durván ellentmondó nátrium és kálium
szükségletre vonatkozó adatok közül az igazak kiválasztására, s ezek valamennyi orvos tudomására
hozására.
(Iratjel: OrvosiKamara.180601h)
2./ Komoly és kevéssé ismert problémák a káliummal kapcsolatban (Nem csak a Kálium-R tabletta
veszélyes) (Marosi doktor 1993-ban készített, a hivatalos orvosi lapban publikálni nem engedett
közleménye).
Iratjel: Dr.MarosiPal.Nem-csak-a-KALIUM-R-tabletta-a-veszelyes-930921
3./ Professzor Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, szívsebész, akadémiai nagydoktor írásbeli állásfoglalása
az étkezésnél is optimális víz, konyhasó és kálium dózisokról. (A szóbeli állásfoglalását lásd a
www.tejfalussy.com honlapon, 10. Videó.
Iratjel: PappLajos-szakvelemeny100106
Budapest, 2018. július 15.
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