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A magyar embereket évtizedek óta tudatosan irtják a kálisóval

Novák Katalin államtitkár részére feljelentőiratként, megbízás nélküli kárelhárítás keretében

A konkrét biológiai hatásmérési bizonyítékok alapján kell dönteni, nem pedig az azokat is semmibe 
vevő, hamis epidemiológiai statisztikákkal érvelő hamis szakértők hamis szakvéleményei alapján!

Mint Országgyűlés által megbízott szakértő vizsgáltam ki az alábbi problémát, így szereztem be a 
fajirtás hatásmérési bizonyítékait. Sajnos valamennyi jelenlegi miniszter és kormánypárt, s az ún.  
ellenzék is, tudatlanságuk és vagy a magyar emberek kipusztulásában érdekeltségük következtében,
mindenáron folytatni engedik az alábbi konkrét biológiai hatás mérések alapján leleplezett fajirtást.

10 felnőtt mindegyikének, 10 felnőtt közül mind a 10-nek, 50%-kal csökkent a vizeletkiválasztása,  
miután fejenként, az OÉTI által a 80-as években megrendezett klinikai kísérletben, a ½ liter vízben 
feloldott 1 gramm káliumot megitták. A 2 gramm káliumtól pedig a kálium tartalom mindegyikük 
vérszérumában szívműködés rontóra nőtt. Korábban, 1950-ben, Nobel díjat kapott biológus kutatók 
állat- és ember kísérletei is, de később szlovákiai akadémiai kutatók hatásmérései is bizonyították a 
szükségesnél több kálium vérbejuttatásának életrövidítő és szaporodás gátló, vagyis fajirtó hatásait!

Tömeggyilkosság a magyar embereket a ”nemzetinek” nevezett „Stop só program”, Menzareform”, 
révén „napi legalább 4,7 gramm kálium akármilyen gyorsan elfogyasztására és legfeljebb 5 gramm 
konyhasó, 2 gramm nátrium pótlására” felbiztatás! Nem csak életrövidítő, de ivartalanító hatású is.
Hazugság, hogy csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának a veszélyét. Éppen ellenkezőleg hat! 
Étkezéssel is a Ringer infúziós oldatnál alkalmazott dózisokat kell a vérbe juttatni. Minden liter víz 
mellé 0,12 gramm káliumot és 9 gramm konyhasót. Lásd az akadémiai nagydoktor szívsebész Dr. 
Papp Lajos ny. egyetemi tanár úr erre vonatkozó szakvéleményét: 10. videó a HIHETŐMAGAZIN, 
www.tejfalussy.com honlapon. 

Követeljük: Ön azonnal tiltsa le a Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chipsadó csalást, és
azonnal kezdeményezzen nemzetközi büntető eljárást azok ellen, akik a magyar embereket pusztító 
étkezési úton „vérelektrolit torzításos” fajirtás kieszelői, szervezői, végrehajtói és nyomeltüntetői, 
tehát a WHO, EU, és az MTA, ill. a rendőrség, ügyészség és minisztériumok felelős vezetői ellen!

Az idézett konkrét biológiai hatásmérési bizonyítékokat az itt is mellékelt tudományos akadémiai 
szakvéleményünk kíséretében közzétettük a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon.
Ezúton ismételten felajánlom Balogh Zoltán miniszter úrnak a személyes konzultációval segítést! 

Melléklet: KÖZHÍRRÉ TESSZÜK, HOGY A VILÁG LEGNAGYOBB TERRORISTÁI A MAGYAR 
EMBEREKET GYILKOLÓ ORVOSOK („NEM MONDHATOM EL SENKINEK, ELMONDOM HÁT 
MINDENKINEK”)  Azonosító: nepirtas-bizonyito-mta-szakvelemeny-980401
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