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Bűncselekmény,  hogy  nem  hajlandók  tudomásul  venni  a  káliummal  (káliumkloriddal,
káliumnitráttal stb.) műtrágyáztatással a talajokban 90 mg/kg fölé növelt vízoldott káliumtartalom
sejtmérgező, aszálykor növény pusztító és ez által  nitrogén és foszfor műtrágya hasznosulást is
akadályozó  hatását.  Annak  ellenére  sem,  hogy  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti  fóliaházas
Gradiens  fitotronos  Antirandom  biomonitoros  mérések  közvetlenül  megjelenítik  a  kálium
sejtmérgező hatását. Népirtás is. A káliummal mérgezett növények életrövidítik és ivartalanítja is a
fogyasztókat.  A keleti  országok,  Kína,   Izrael  és  az  iszlámi  országok nem,  ill.  alig  használnak
kálium műtrágyát  (a  nitrogén és  foszfor  dózisaihoz  képest).  Nobel  díjat  kaptak  1950-ben,  akik
bemérték, hogy életrövidítő és ivartalanító vegyi fegyver ellenünk a kálium műtrágya, s a konyhasó
helyett, a sós íz pótlása ürügyén ajánlott patkányméreg hatású kálisó (Bonsalt,  Bonosal, Vivega,
Horváth  Rozi  stb.  keveréksók).  Lásd:  www.tejfalussy.com,  a   GTS-Antirandom és  MEHNAM
rovatok,  1., 58. és 101. és 102. Email könyv, valamint 8., 10. és 61. videó. A kálisóval 1950 óta
mérgezően  műtrágyázó  nyugati  országokban  a  férfiak  teljesen  nemzőképtelenségét  2050-re
prognosztizálja a HAAREC izraeli lap. 
Aki  ért  az  egészséges  táplálkozáshoz,  annak  első  helyen  foglalkoznia  kell  a  szív  számára  is
optimális víz-, konyhasó és kálium dózisarányok helyreállításával! Ha nem foglalkozik vele, akkor
valami baj van. Vagy a szándékával vagy a hozzáértésével. Vagy mindkettővel.
Migráns befogadó országgá tette Magyarországot a hazai Kormány és az Országgyűlés a külföldi
izraeliták vízummentes itt tartózkodását engedélyezéssel! Nem volt rá joguk, előzetes népszavazás
és utólagos sem hatalmazta fel őket rá! Azóta a vízummentesen beáramló nem magyar izraeliták az
itt  szült  gyerekeik  nevére  ingatlant  is  vásárolhatnak,  vagyis  szabadon  felvásárolhatják
Magyarország  területeit!  Mindehhez  a  Kormány  „Stop  só  Menzareformja”  a  vegyi  fegyver
káliummal kb. 2050-re nemzőképtelenné mérgezi a magyarokat!   (Önvédelem szervezéshez lásd:
www.tejfalussy.com / Magán Email Hálózat Nemzeti Alternatív Média rovat!)
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