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Tisztelt HÍR Televízió Műsorvezetés és Puzsér Róbert Úr!

Tárgy: Közérdekű helyreigazítás

A Hírt Tv-ben ma ismétlésben látott Sznobjektiv c. műsorában Puzsér Róbert műsorvezető úr is
hozzájárult a sózás gyógyulás gátlónak híreszteléshez, az alábbi mondatával: „A Jobbik is szórta a
sót a sebbe, hogy ne gyógyuljon be” .
A HÍR Televízió Műsorszerkesztőségétől a magyar lakosság jogos védelmében, mint a „sózási” ügyet
korábban országgyűlési szakértőként vizsgáló, ezúton helyreigazítást kell kérnem, az alábbiak miatt:
Ismétlődően tapasztalható, hogy a sót népellenségnek feltüntető szövegeket a televízióban szereplő
népszerűségre szert tett személyek beépítik a szövegeikbe. Lehet, hogy nem tudják, hogy vegyi
fegyverrel népirtás bűnpártolnak? Feltételezve, hogy Puzsér Róbert műsorszerkesztő úr részről is ez
történt, szeretném (vele is) megérteni a konkrét biológiai hatás mérések alapján az alábbi tényeket:
1950-ben Nobel díjat kapott három kutató, akik kiderítették az étkezéssel túladagolt kálium
életrövidítő és pszeudohermafroditizmus okozó (buzisító), nemzőképesség rontó (fajirtó) hatását.
Azóta, hogy tudják, a szív számára optimálishoz képest, ami étkezésnél is a vérbe a Ringer infúziós
oldattal (desztillált vízzel) bejuttatott konyhasó- és kálium dózisoknak felel meg, számos országban
ennél több mint tízszer annyi káliumot és ötödénél kevesebb konyhasót beszélnek be
„egészségvédőnek és gyógyhatásúnak”. Közben mérgezőnek tüntetik fel a tiszta desztillált ivóvizet,
valamint a savanyú és cukrozott ételeket, amelyek segíthetnének a vérből eltávolítani a mérgező
káliumtöbbletet, a káliummal műtrágyázott növényekkel, s újabban a mérgező kálisóval „sózott”
(lásd az interneten a lehető legjobb étkezési sóként méregdrágán árusított „BONSALT” kálisót és a
kálisóval kevert VIVEGA-t és hasonló „csodasókat”!) élelmiszerekkel mérgezően túladagolt káliumot.
A túladagolt kálium végzetesen mérgezővé teszi a sejtek között lévő (elektrolit) folyadékot és ezáltal
tönkreteszi a sejtek védekezési és alkalmazkodási képességét. Ezeket nem hinni kell, látni is lehet,
miután a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti ANTIRANDOM sokváltozós
hatásmérések a növényeknél közvetlenül láthatóvá tették. Tudni kell, hogy a növényi, állati és emberi
sejtek hasonlóan reagálnak a sejtek közötti folyadék káliumtartalmát mérgezőre növelésre. (Az állati
és emberi sejteket ugyanúgy mérgezi a sejtközi folyadék megnövelt káliumtartalma, mint a növényi
sejteket.) Antirandom méréseink közvetlenül megjelenítették a túladagolt kálium sejtmérgező
hatását, amit a Nobel díjas kutatók 1950-ben, egy szlovákiai akadémiai kutató intézeti mérnök pedig
1988-ban publikált. (Lásd az Orbán Viktor miniszterelnökhöz írt közérdekű bejelentésemben:
melléklet-1: sozasrol-180512.).
A nemzetközi műtrágya felhasználási statisztikák azt bizonyítják, hogy a „keleti embereket” nem
mérgezték tönkre a káliummal. Tehát ők nemzőképesek maradnak és elfoglalhatják a vegyi
fegyverként használt káliummal kipusztított népek országait. Egy izraeli tudós szerint (Haarec) 2050re csak a keleti férfiak lesznek nemzőképesek. A fenti biológiai hatás mérési bizonyítékok szerint a
nem keleti férfiak nemzőképtelenségét a káliummal mérgezés, s túladagolt kálium elleni védekezésük
„Menzareformmal” akadályozása okozza. Lásd a honlapomon: Email könyv 101, és videó 8, 10. és 61.
Aki a nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom Biomonitorral közvetlenül láthatóvá tett (lásd
melléklet-2) sejtmérgező kálium alkalmazásokat, a kálisóval népirtást nem akadályozta érdemben,
nem építette be a teendők közé első helyre, ne szervezhessen "magyar ellenállást”, ne adjon a
magyaroknak "nemzetmentési tanácsokat". Népirtást bűnpártoló nem kell. Aki egyetért, csatlakozzék
feljelentő társként a mellékelt feljelentéshez!
Melléklet-2: CsaloMTAsokatfeljelentes180509
Jelen kérésem és a mellékletei a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM rovatában lesznek közzétéve.
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