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Közérdekű bejelentés Dr. Kasler Miklós, egészségügyért is felelős miniszterhez a MENZAREFORM ellen:
Miközben a hazai kormánytagok egészségjavításról és sportolásról beszélnek, a zsidók a patkányméreg
kálisót reklámozzák az interneten, magyar nyelven is, „legjobb étkezési sóként”, kosher tanúsítvánnyal,
BONSALT (jósó) hamis elnevezéssel, magas áron. Ettől a magyarok azt hihetik, hogy a patkányméreg
kálisóval sokkal egészségesebb sózniuk, mint tiszta konyhasóval. Népirtás, mert a szív működése
szempontjából (is) optimális kálium dózis étkezéssel bejuttatva is a fiziológiás infúziós Ringer oldat napi
dózisai szerinti: pl. 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasó és csak 0,36 gramm kálium napi dózis vérbe
juttatása az optimális. Nem csak a betegeknél, a sportolóknál is.
Tehát az orvosok és táplálkozási tanácsadók tudatosan csalnak, ha felbiztatnak minket, magyarokat, hogy
„egészségünk érdekében” , akármennyi vízzel, akármilyen gyors bejuttatással, legfeljebb 4 gramm
konyhasót és legalább 4,7 gramm káliumot együnk, igyunk naponta. Ugyanis ismert orvosi tantétel, OÉTIsek is ezt mérték, a Redi só kálisó „gyógytápszerként” engedélyezési kísérleteikben, hogy a vérbe
akárhogyan, akárhonnan 1 óra alatt bejutó 1 gramm kálium is mindenkinél kb. 50%-osra csökkentette a
veseműködést, 2 gramm kálium pedig már hyperkalaemiát, tehát a szívműködést is súlyosan veszélyeztető
mérgezést okozott.
Kiderítettük, hogy nem csak nálunk folytatják a sejtmérgező kálium túladagolást. A többi, káliummal is
talajműtrágyázó „nyugati” országokban is. Sőt, egy WHO kódex „a konyhasó korlátlan helyettesítőjeként”
ajánlja a kálisót. Tehát a WHO-hoz, de az OÉTI-hez is beépültek azok a titkosszolgálatosok, akik az
egészségvédő, tiszta konyhasó helyett a patkányméregként használatos kálisóval sózásra biztatják fel a „nem
keleti népeket”, minket, magyarokat is!
Konkrét biológiai hatás mérések is bizonyítják, hogy a káliummal növelt káliumtartalmú növények
fokozottan pusztulnak aszálykor, és a nagyobb káliumtartalmukkal idővel tönkreteszik az állatok és emberek
nemzőképességét is. Előbbi közvetlenül is látszik a mérési nemzetközi szabadalmam szerinti fóliaházi
gradiens fitotronban. az utóbbit pl. egy szlovák kutató is publikálta, lásd a „Túl sok a kálium”, „Gond a
tejjel”, „Csökkenteni kell” címekkel, a pozsonyi „Új szó” 1988. IX. 16-i számában megjelent interjúját!
Ezenkívül: valamennyi orvos is kell tudja, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak a mellékvesekéreg kutatók,
akik kísérletileg bebizonyították patkányoknál és embereknél is a növelt étkezési káliumdózis és csökkentett
konyhasódózis magasvérnyomást is előidéző (!), életrövidítő, a nemi szerveket is eltorzító fajirtó hatásait.
Más kísérletekben, a kálisóval is műtrágyázott legelőn nemzőképtelen lett a hímbirkák negyedik nemzedéke.
Tehát a káliummal is műtrágyázó országokban a negyedik nemzedék férfi nemzőképesség vesztése 2050-re
prognosztizálható. Nálunk is. A káliummal nem vagy alig műtrágyázó kínaiak és muszlimok fognak
betelepülni a „Nemzeti Stop Só Program, MENZAREFORM, Chipsadó” csalásokkal kipusztított népek, pl. a
magyarok helyére is.
Valójában erre épül migrációs üzlet. Nem csak „Sorosozni” kell! Helyre kell állíttatni a fiziológiás dózisos,
hagyományos étkezési víz, konyhasó és kálium dózisokat! Halálra kell ítélni a „menzareformmal” fajirtókat!
Megjegyzés: Izraelben a kosher élelmiszerekhez termesztett növényekhez csak ott használnak egy kevés
kálium műtrágyát, ahol csak talaj nélkül tudnak termeszteni. Az izraeli kosher boltban vásárolt kosher só
káliummentes tiszta konyhasó! Az újlipótvárosi boltban vásárolt See Salt kosher só is tiszta konyhasó! Az
izraeli HAAREC lap is 2050-re prognosztizálja a nyugati férfiak nemzőképtelenségét, vagyis a magyar
férfiakét is. Lásd www.tejfalussy.com Email könyv 1., 58. és 101., Videó 8., 10., és 61., valamint MEHNAM
és GTS-Antirandom dokumentumok! Nem hinni kell a hatások biológiai következményeit, hanem jól mérni!
Verőce, 2018. szeptember 1.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, a káliummal mérgezési ügyet, néhai Dr. Kovács Pál országgyűlési
képviselő (utána egészségügyi miniszer) megbízása alapján, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként is
tovább vizsgáló, hatásmérés tudományi szakértő, nemzetközi feltaláló (1-420415-0215., an.: Bartha Edit).
2621 Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy,com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408)
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Kód: Magyaroknak-180819

A kalibrálási csaláson alapuló népirtást elmesélő Népszabadság Magazin cikk (2002. november 15.)

Tehát
a

patkányméreg kálisót, BONSALT (jó só) hamis elnevezéssel, Izrael állami „Star kosher tanúsítvánnyal”,
mérési- és statisztikai csalásokra alapozva árusítják, a tiszta konyhasó helyett!
Forrás:

ÉBREDJETEK MAGYAROK!

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:info@emmi.gov.hu
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
másolatot"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
kap:miniszter@hm.gov.hu;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>
titkos
....
másolat:
dátum:2018. szept. 1. 18:44
Közérdekű bejelentés Dr. Kasler Miklós, egészségügyért is felelős
tárgy:
miniszterhez a MENZAREFORM ellen
küldő:gmail.com
feladó:Érkeztetők (ME) <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2018. szept. 1. 18:39
tárgy:Válasz
küldő:me.gov.hu
A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet További
biztonság:
információ
:A Google orákuluma szerint fontos.

Tisztelt Levélíró!
Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
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Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

