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RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓ SZERKESZTŐSÉGEKET FELKÉRÉS AZ „ÜZLETSZERŰ NÉPCSERE” LELEPLEZÉSÉRE
A népcserét a tiszta ivóvíz helyett a fertőző vírusokkal és vegyszerekkel szennyezett vizet mifelénk „jobbnak”
feltüntetéssel és az élelmiszerek konyhasótartalma csökkentésével és a káliumtartalma növelésével végzik, s
közben eladósítanak: a kálisót és konyhasót tartalmazó műtrágyákkal aszálykárnöveléssel, a visszafizethetetlen
hitelek felvételére rábeszéléssel. Az ezek elleni védekezést miniszteri és ügyészi csalásokkal is akadályozzák.
Az ivartalanító Stop Só program hatására néhány nemzedékváltás után nem marad szaporodóképes férfi. Nemrég
egy spermabank a spermadonornak jelentkezett 153 magyarból 150-nek a spermáját minősítette hibásnak. A hazai
orvosok és természetgyógyászok és papok többsége is bűnsegédkezik ebben a Mózes II.23./20-33. és V.7./2. és
22., és Talmud, Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap szerinti„betelepülő migráns arányos”népcserében, amihez
az élelmiszer üzlethálózatok programozottan terítik az ivartalanító, betegítő mérgezett élelmiszereket. A magyar
gyerekek ételei normális sózását is akadályozzák. Az óvodások és iskolások ételeiből is hiányzik a tiszta konyhasó,
és mérgező kálisóval pótolják a sós ízt. Gyógytápszernek tüntetik fel a mérgező kálisót és biokóserként is árulják.
A média folyamatosan szidja a normális mértékű konyhasó pótlást és mérgező mennyiségű kálium tartalmú ételek
és italok fogyasztására biztat Nemzeti Stop Só programként. Ezek napi akármennyi víz mellé legfeljebb 5 gramm
konyhasó- (2 gramm nátrium) és legalább 4,7 gramm kálium pótlását ajánlanak, miután Nobel díjas kutatók mérései
kimutatták, hogy ez veserontó, szívrontó, gyengítő, butító, rákos és egyéb daganatos betegséget előidéző, nemi
torzulásokat, ivartalanítást is előidéző, tehát fajirtó hatású. Vagyis tiltott vegyi fegyverrel irtják a magyarokat.
Az egészséges ember testnedveiben, pl. a vérszérumában 110 a víz : konyhasó arány, miközben 30 a nátrium :
kálium arány. A gyógyhatású Ringer oldatban is. Étkezésnél a Ringer oldat szerinti víz, konyhasó és kálium pótlás
védi az egészséget. Egy nap alatt 3 liter Ringer kb. 3 liter desztillált vizet és abban oldott 27 gramm konyhasót és
0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe. A desztillált tiszta ivóvízről ehhez képest bebeszélik a magyar lakosságnak,
hogy mérgező. Miközben a SALSOL és SALSOLA infúzió csak tiszta desztillált vízből és tiszta nátrium klorid
konyhasóból áll, ugyancsak a Ringer szerinti arányban. (A SALSOL-tól kb. 98%-ban meggyógyulnak a rákbetegek.)
A vezetékes ivóvíz készítéséhez használt folyókba tudatosan bevezetik a hiányosan tisztított, vírusfertőzött és
vegyszerekkel szennyezett háztartási szennyvizet, s a földekről is bemosódnak egészségrontó növényvédő mérgek.
Településenként csak kb. 8 naponta vesznek egy-egy vízmintát, amit néhány szennyezőre ellenőriznek méréssel. Pl.
a vírusszennyezést sem ellenőrzik, kivéve, ha az ivóvíz kiderült vírusfertőzöttségéből már országos botrány lett.
„A vidék családi hetilapja, Szabad Föld” szerint is, „Az aszály és a végrehajtó kézen fogva jár”, lásd 58. évfolyam,
47. szám, 2002. november 22. Az aszályhatás-stressz méréseink látványosan bizonyítják, hogy a növények a kálisó
nélküliben túlélték, de a kálisóval műtrágyázott földben nem élték túl az aszályt, elveszett a védekező képességük!
Arról van szó, hogy a lebombázott Magyarországot a szüleinkkel és velünk újraépítették, s közben beindították az
életrövidítő, ivartalanító kálium túladagoló és konyhasó hiányos, fajirtó élelmiszerek gyártását és terjesztését,
hogy ne legyen leszármazottunk aki örökölheti munkánk eredményeit, s közben végzetesen el is adósítanak minket.
Véleményem szerint a magyarok szempontjából jó és rossz hatásokat nem elhinni, hanem mérni kell. A fentiekkel
kapcsolatos egyéb konkrét hatás mérési bizonyítékokat, s az önvédelem lehetőségeit is, lásd a www.tejfalussy.com
honlapomon. Kérem a Rádió és Televízió Szerkesztőségeket, nyilatkozzanak, segítenek-e a fentiek közzétételében!
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