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Tárgy: Fajirtó zsidók elleni nyilvános közérdekű bejelentés és feljelentés
MIRE JÓ A BONSALT
A BONSALT patkányméreg kálisó, amit Star kosher tanúsítvánnyal a lehetséges legegészségesebb
étkezési sóként árusíthatnak, reklámozhatnak, miközben a hazai sószabvány tiltja a kálisóval sózást.
Csak zsidó tudhatja, nem zsidó nem, hogy súlyosan egészségkárosító a kálium műtrágyával és/vagy
kálisóval sózással többszörösre növelt kálium tartalmú élelmiszer és a hiányos konyhasópótlás is.
A nem zsidók azt hiszik, lehető legegészségesebb só, amit kosher étkezési sóként BONSALT (jósó)
elnevezéssel, a tiszta nátrium-klorid (NaCl) konyhasónál nagyságrenddel drágábban reklámoznak.
Mióta csinálják?
Azóta, hogy Nobel díjat kapott három kutató 1950-ben, akik patkányokon és embereken elvégzett
biológiai hatás mérésekkel bebizonyították, hogy életrövidítő és nemzőképesség rontó hatású is az
étkezési káliumtúladagolás és hiányos konyhasópótlás. A 4. nemzedék lesz teljesen nemzőképtelen.
Miért csinálják?
Nyilvánvalóan azért, hogy elrabolhassák az utód nélkül kipusztult nem zsidók ingatlanait, országait.
Az izraeli Haarec lap szerint 2050 után nem lesz nemzőképes nem keleti férfi. (A keleti népek,
Kína és az iszlám országok nem, ill. alig műtrágyáztak káliummal, ezek népei ezért nemzőképesek).
A hatás mérési bizonyítékok megtalálhatók az interneten, pl. a www.tejfalussy.com honlapomon is.
Lásd GTS-Antirandom és MEHNAM rovat és Videó 8, 10, 61, és Email könyv 1, 58, 101, 102, 103.
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