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Az Izraeli Haarec lap azt reklámozza, hogy 2050-re teljesen nemzőképtelenek lesznek a „nyugati férfiak”,
vagyis mi is. A műtrágya felhasználási statisztikák szerint csak ezeket mérgezik káliummal műtrágyázott
élelmiszer növényekkel. A kínai, a zsidó és iszlám lakosság nincs mérgezve, vagyis elfoglalhatják a kiirtott
„nyugati népek” országait. A bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com, 10. Videó és 1. és 103. email könyv.
Az életrövidítő és nemzőképesség tönkretevő káliumot egyrészt az élelmiszer növények káliummal
műtrágyázással megnövelt káliumtartalmával juttatják be a magyarokba. Másrészt kálisót árusítanak a
konyhasó helyett, miután megengedte a WHO, a hazai élelmiszer törvény, és étkezési sószabvány (lásd
Bonsalt, Bonosal, Vivega, Horváth Rozi só, Sara-Lee só, Nyírtasson csomagolt só, Redi só, Kálium-R
tabletta). Minden nap több mint 100 magyar embert pusztít ki a káliumtúladagoló, konyhasóhiányos étkezés!
Állatkísérletek bebizonyították, hogy kálium műtrágyával növelt káliumtartalmú növényeket fogyasztó kos
birkák 4. nemzedéke képtelen lett utódot nemzeni.
Minden orvos és gyógyszerész köteles tudni, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak mellékvesekéreg kutatók,
akik konyhasó és kálium dózis variációs biológiai hatás vizsgálatokkal, patkányokon és embereken is
bebizonyították a növelt kálium fogyasztás és a csökkentett konyhasó pótlás vérbesűrítéssel magas
vérnyomást okozó, ideg-izom tevékenység rontó, nemi jelleg torzító, nemzőképességet megszüntető hatásait.
(Medicina Könyvkiadó, 1976., Technika a biológiában 8., dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája).
A hazai klinikai kálium hatás vizsgálatok szerint mindegyik felnőtt (tízből tíz) vizeletkiválasztását 50%-osra
csökkentette, ha éhgyomorra, fél liter vízzel, egyszerre megittak 2 gramm kálisó „Redi só”-t, 0,8 gramm
káliummal, s miután kétszer ennyit ittak, mindegyikük vérszérumában mérgezőre nőtt a káliumtartalom .
A szokásos infúziós oldatokkal minden 1 liter desztillált vízzel 9 gramm konyhasót is bejuttatnak a vérbe.
Például napi 3 liter Ringer infúzió 27 gramm konyhasót juttat be, de csak 0,36 gramm káliumot. Tehát
nyilvánvaló hazugság, hogy kellő mennyiségű víz mellett veszélyes lehet a napi 5 grammnál több konyhasó.
Valójában a desztillált víz a lehető legegészségesebb ivóvíz. A zsidó törvényeket tartalmazó Talmud szerint is
(Taanith 10 a. lap). Az infúziós oldatok, például a Salsol, Salsola és Ringer oldatok, desztillált vizet juttatnak
be a vérbe. Zsidók részére ma is előírja a törvénykönyvük, a Talmud, hogy tiszta esővízzel (desztillált vízzel)
és konyhasóval védjék egészségüket (Baba kamma 93 b. lap), miközben ezek ellenkezőjével irtják a nem
zsidó népeket (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26). Lényegében ezt valósítják meg a magyarországi
parlamenti pártok, kormányok és az általuk uralt államigazgatás.
Nem engednek biztosan tiszta (desztillált) vizet inni és kálisómentes tiszta sóval sózni. Miniszteri szintről
bebeszélik, hogy csak a napi 70 grammnál több kálium vagy a túl kevés kálium fogyasztás veszélyes, s az, ha
valaki napi 5 grammnál több konyhasót fogyaszt. Ténylegesen fordított a veszélyes nátrium és kálium dózis!
A hazai kormányok tudatosan irtják, nemzőképtelenné teszik a nem talmudista magyarokat a „Nemzeti stop
só Menzareform” programmal, amit a Chips adónak nevezett büntetéssel kényszerítenek rá az magyarországi
élelmiszer előállítókra. Nehéz elhinni, mivel a hazai maffiamédia nap mint nap épp az ellenkezőjét híreszteli!
Budapest, 2018. december 5.
Megbízás nélküli kárelhárítás keretében, (Ptk.) a Fővárosi Bíróságra benyújtott 2.P.20.129/93., máig sem
letárgyalt megállapítási keresete büntetőfeljelentéssé kiegészítéseként pótmagánvádként a Fővárosi
Törvényszéktől méltányosságból ingyenes segítő ügyvédet és teljes illeték- és költségmentességet igényelve
a Kúria (legfelsőbb bíróság) elnökének, Dr. Darák Péter úrnak a kezéhez közérdekű bejelentésként benyújtja:
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Volt minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai szakértő
(néhai Dr. Tejfalussy Béla táblabíró és néhai Bartha Béla rendőrfőkapitány unokája)
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