
KÖZÉRDEKŰ NYÍLT LEVÉL TŐKÉS LÁSZLÓ EURÓPAI ÚNIÓS KÉPVISELŐ ÚRHOZ!

Miután a korábbi levélbeli megkereséseimre nem jött tőle válasz, ezúton is felkérem Tőkés László 
képviselő urat, hogy azzal is foglalkozzék, hogy az Európai Unió országaiban (is) aszálykár fokozó 
kálisóval mérgeztetik a termőföldeket. (Nem véletlen, hogy Kínában és az iszlám országokban alig 
műtrágyázzák kálisóval a termőföldeket!) De  közvetlenül is mérgezik az élelmiszereket a kálisóval. 
Bebeszélték, élen a WHO-val, hogy ételízesítésre használják a konyhasó helyett. Teljesen mindegy, 
hogy miről vitatkoznak, csatáznak az Európai Unió tanácskozásain, ha közben a testnedveinkben, a 
vérszérumban lévő nátrium : kálium=30 arányt, aminek megfelelnek a több száz év óta gyógyításra 
használt Ringer infúziós oldat dózisarányai, (minden egyes 1 liter desztillált víz mellé 9 gramm 
konyhasó és 0,12 gramm kálium vérbejutása optimális) 0,43-as dózisarányra változtatták a „Stop Só 
programnak” és „Menzareformnak” nevezett fajirtás keretében. Tudni kell, hogy ha túl sok (vízben 
oldódó) kálisó vagy konyhasó kerül a talajba (lásd Biblia) vegyi fegyverként hat! Az sem véletlen, 
hogy a Biblia a rossz ízű sót (a kálisót) is tiltja! Patkányméregként is bevált. Ilyenek a tényleges 
hatásai: vesemérgező, szívműködés- és keringésrontó idegrendszeri zavarokat okozó, izomgyengítő, 
elbutító, immunrendszer tönkretevő, daganatkeltő, nemi jelleg torzító, ivartalanító, életrövidítő, 
vagyis fajirtó hatású. Az ezeket bizonyító konkrét mezőgazdasági hatásmérési eredményeinket, és a 
konyhasópótlás csökkentés és káliumtúladagolás patkányokra és emberekre gyakorolt hatásainak a 
konkrét hatásmérésekkel bizonyítása alapján 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók hatásvizsgálati 
mérési eredményeit is, valamint az önvédelemhez rendelkezésre álló módszereket is, közzétettem a 
www.tejfalussy.com és az azon belül működő korábbi www.aquanet.fw.hu honlapon. 
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