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GAZDASÁGOSSÁG, nyílt levél

Kedves Glattfelder Béla gazdaságosságért felelős államtitkár úr!

  Bizonyára emlékszel, hogy Te is nyilatkozták a HVG azon cikkében, ahol az újságíró engem rágalmazott az 
általam a Zöld Párt vezetőségével tartott sajtókonferencián előadott migrációs veszély miatt, amit a külföldi  
cégek  magyarországi  ingatlanvásárlásai  törvényesítésével  tett  lehetővé  az  MDF-SZDSZ  kormány  („A 
külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló törvény-”nyel). Az „antiszemitázó” HVG-s újságíró ugyan 
alulmaradt az ellene indított rágalmazási perben, de a felvásárlási probléma fokozódott, mivel 2010-ben a  
Fidesz-KDNP kormány liberalizálta az izraeli cégek Magyarországra betelepülését. Kissinger, volt amerikai  
külügyminiszter néhány éve nyilván okkal mondta, hogy pár év múlva vége lesz Izraelnek. Ő csak tudja! Ez 
azt  jelenti,  hogy egyre  több  izraeli  fog  ide  migrálni.  A cégeik  megszerezhetik  a  kipusztuló  magyarok 
ingatlanait és ezeket a cégtulajdonosok átírathatják az itt született gyerekeik tulajdonában. Annál is inkább, 
mert egyre több magyar férfi képtelen arra, hogy utódot nemzzen. Nemrég 153 spermadonornak jelentkezett 
magyarból csak 3-nak minősítették nemzésre alkalmasnak a spermáját.  Ez genetikai torzulás eredménye, 
amit a dr. Czeizel Endre által a televíziós műsorában elsők között bebeszélt sócsere okoz, az, hogy kálisóval  
sóznak konyhasó helyett. 1950-ben Nobel-díjat kaptak kutatók, akik konkrét hatás-mérésekkel kimutatták az  
ilyen sózás változtatás életrövidítő és ivartalanító hatását. (Kb. a 4. nemzedék hím birka lett szaporodás-  
képtelen a kálisóval műtrágyázással néhányszorosa növelt kálium tartalmú növényeket legeléstől). 
  Nyilván nem azért tiltják a házi szennyvízzel altalaj trágyázást és -öntözést ott is, ahol megengedik, hogy 
izraeli kálium nitrát műtrágyával mérgezzék a talaj alatti ivóvízkészletet, mert nem tudják, hogy a fertőző 
vírusokat és vegyszereket tartalmazó szennyvizet nem az ivóvíz készítéshez használt folyókba és azokkal a 
tengerbe kellene bevezetni, hanem azért, hogy a saját kerttel rendelkező és elvileg ott egészséges élelmiszert  
előállítani képes magyarok is kénytelenek legyenek a növények káliumtartalmát ivartalanító hatásúra fokozó  
káliumműtrágyával mérgezett növényeket enni és mellé vírusfertőzött és vegyszerekkel mérgezett ivóvizet  
inni.  A Nemzeti  Stop Só Program és  Chips  adó a  SALSOL,  SALSOLA,  Ringer  infúziók  étkezésnél  is 
irányadó optimális víz- konyhasó és kálium dózisai (napi 3 liter víz + 27 gramm nátrium-klorid konyhasó + 
0,4 gramm kálium) helyett, akármennyi víz mellé, napi legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm 
kálium pótlást  kényszerít  a  magyar  lakosokra.  A szükségesnél  tízszer  több káliumot  és  ötször  kevesebb  
nátriumot.
  A NÉBIH is ezt a célt szolgálja? Egyes kereszt(y)én lelkészek a prédikációjukban hálálkodnak, hogy Mózes  
könyvei előírták a tervszerűen így fajirtást, lásd www.tejfalussy.com (MEHNAM / MEHNAM 470). Surján 
szerint napi 133 grammig veszélytelen a kálisó, habár a klinikai kísérletekben 2 gramm is vesemérgező volt.
 Mint  gazdaságosságért  felelős  államtitkár  képes  vagy  tenni  valamit  a  szennyvíz  csalás  és  a  kálium 
műtrágyákkal és kálisóval mérgezett élelmiszerekkel magyar mérgezés, ivartalanítás ellen? Az ellen, hogy a  
magyarokat kipusztítják az ingatlanokból és azokat eladják a migránsoknak? (A talajokban 1-6% a kálium, 
amiből a növények számára optimális 90 mg/kg vízoldott kálium akármeddig pótlódik. A kálium műtrágyák 
szükségességét azért „mutatja ki” a talajlaboratórium, mert hamisan kalibrálják a mérési adatokat, vagyis  
tudatosan „felhamisították” a 90 mg/kg-os vízoldott kálium tényleges optimumot a kb. 300-400 mg/kg-ra). 
 Ha 30 napon belül nem kapok választ, úgy kell értékelni, hogy elégedett vagy a fentiek gazdaságosságával.
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:Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.
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Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, 
illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.
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