
ÉBREDJETEK TÉNYLEGES ZÖLDEK, HA MÉG LÉTEZTEK VALAHOL! 

Nem is magyar, aki hallgat róla: A Zöld Párt(ok) vezetői és tagjai miért nem lépnek fel az ellen,  
hogy  az  emberi  ürüléket  a  növények  tápanyagaként  a  termőtalajba  juttatása  helyett  az  ivóvíz 
készítéséhez használt folyókba, s onnan a tengerbe vezetik? 10 millió magyar átlagosan napi fél kg 
széklete  napi  5000 tonna,  évi  5000 x  365 =  1.825.000 tonna szervestrágya  elpazarlása,  a  napi 
átlagosan 2 liter vizelete napi 20.000 tonna, évi 7.300.000 tonna folyékony trágya + víz elpazarlása. 
Miért nem lépnek fel az ellen, hogy tízszeres vízdíjjal büntetik a lakosokat, akik olyan kertekben 
újrahasznosítják a háztartási szennyvizüket, ahol meg van engedve a felszín alatti vízkészlet izraeli 
kálium-nitrát stb. műtrágyákkal és növényvédőszerekkel tetszőlegesen mérgezése? Szerintem azért 
nem lépnek fel, mert ostobaságból és vagy politikai és vagy korrupciós érdekből elősegítik, hogy a 
magyar lakosság egészségi és gazdasági csődbe jusson. Miből gondolom? Abból, hogy műtrágya 
hatás méréseink bebizonyították, hogy a káliumos műtrágyákkal sokszorosra fokozták hazánkban az 
aszálykárt. Több tízezer parcellán vizsgáltam méréssel a kálium műtrágyák hatását és a mérgező 
következményeit. Az ügyben országgyűlési szakértő is voltam. Kiderült a mérések alapján az is, 
hogy  a  káliműtrágyákkal  kb.  1960  óta,  amikor  elkezdtek  műtrágyázni  vele,  majd  a  kálisóval 
sózással növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel is, amiknek a bebeszélését a televíziós műsorában 
dr. Czeizel Endre kezdte el hazánkban, genetikailag tudatosan tönkreteszik ivartalanítják a magyar 
gazdasági állatokat és a lakosságot is. 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányokon és embereken 
végzett konkrét hatás mérésekkel bizonyították be a kálium túladagolás és hiányos nátriumpótlás 
életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatását. Ez az oka, hogy a kálisóval mérgezett állat hímek 
és  férfiak  negyedik  nemzedéke  szaporodásképtelen.  Nemrég  a  153  spermadonornak  jelentkező 
magyar  férfiből  csak  3-nak  találták  termékenyítésre  alkalmasnak  a  spermáját.  Lehet,  hogy a  3 
jóspermájú kóser étkezésű személy volt, akinek nem mérgezték kálisóval a családját. Megjegyzés: 
A Nemzeti  Stop Só programként  népszerűsített  kálium túladagolással  mérgezéssel  a  nem kóser 
étkezésű  sportolókat  is  legyengítik,  tönkreteszik!  Amikor  ezek  ismeretében  évekkel  ezelőtt 
szorgalmaztam  a  Magyarországi  Zöld  Pártot  akkoriban  vezető  Medveczki  Zoltánnál,  hogy 
országszerte tüntetésekkel  is  lépjenek fel  a Zöldek az emberi ürülékkel  ivóvízkészlet  mérgezés, 
öntözővíz pocsékolás és növényi tápanyagpazarlás ellen, közölte, hogy a saját telkéhez nem vásárol 
izraeli  kálium-nitrátot,  majd  írt  ellenem egy gúnyverset.  Tulajdonképpen  örülnöm kell,  hogy a 
leleplező  munkásságommal  sikerült  kivívnom  az  álzöldek,  álgyógyászok  és  ezek  talmudista 
rasszista felbujtói, megbízói, elhülyítői mindenféle módon megnyilvánuló aljaskodásait, gyűlöletét? 
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Kálisóval ivartalanítással irtják a magyarokat, hogy a helyüket eladhassák a migránsoknak!
(Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapom MEHNAM, Antiszemétizmus és Vita rovataiban is.)
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