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 A PKKB 13.B.24/211/1993/2.  végzése szerint a népirtás mellett számos további  bűncselekmény is 
megvalósul,  ha  bebizonyítható  a  káliumtúladagoló  és  a  nátriumhiányos  élelmiszerek  életrövidítő  és 
ivartalanító  hatása.  1992  óta  keresem,  gyűjtöm  a  bizonyítékokat.  Nobel-díjas  kutatók  méréseiről 
kiadott  publikációt  is  találtam  a  káliumtúladagoló  és  nátriumhiányos  étkezésre  kényszerítés 
életrövidítő és ivartalanító hatásáról.   Az élő  ember testnedvei,  a vérszéruma víz:konyhasó=110 és 
nátrium:kálium=30  aránya,  s  a  Salsol,  Salsola  és  Ringer  oldatok  ennek  megfelelő  (desztillált)víz 
:konyhasó=110  dózisaránya,  s  a  gyógyító  Ringer  infúziós  oldat  ugyanilyen  víz:konyhasó  aránya  és  a 
nátrium:kálium=30  dózisaránya  cáfolhatatlanul  bizonyítja,  hogy  egészségügyi  bűncselekmény  az 
étkezési konyhasó és kálium dózisarányokat több ezer %-kal módosító „Nemzeti Stopsó Program”, s az, 
hogy a minisztériumok a mérgező kálisót engedik árusítani a tiszta konyhasó helyett, „a testnedvek 
nátrium:kálium arányát kiegyensúlyozó étkezési sóként”! Vagyis a hullák testnedveiben lévő nátrium: 
kálium arányt  célozva  meg.  Bármennyi  vízhez,  bármilyen  gyors  ütemben  „napi  legfeljebb  5  gramm 
konyhasót és legalább 4,7 gramm káliumot” etetnek-itatnak a gyerekeinkkel is!  
 A Nemzeti Stop Só Program szerinti élelmiszer mérgezés népirtási jellegével kapcsolatban érdemes 
megnézned ügyvéd kollégád, Dr. Rab Zoltán úr szakvéleményét a „Kísértés erői, Gondolatok a nyugati 
civilizáció ártalmairól, a kísértés erőiről, és a kivezető útról” című, felvilágosító művében: 
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/ajanloRab1.htm
Eddig már sok százezer magyar életét megmentettük, meghosszabbítottuk – köztük a Tiédet és a 
családtagjaidét - az oknyomozó munkánkkal, és megmutatva a kivezető utat is (ivóvíz desztillálás és 
tiszta konyhasóval a Ringer-dózisoknak megfelelő étkezési víz, konyhasó és kálium pótlás).  
 Nagyapám Dr. Tejfalusy Béla táblabíró, amikor Nyitrára bevonultak a csehek és kötelezni akarták a 
cseh nyelven bíráskodásra, letette a talárt és bejelentette, hogy ő „nem lesz huncut gazember”. A 
csehek rögtön üldözőbe vették. Meg is ölték volna, ha aznap nem menekül át Kis-Magyarországba. Ezért 
is bánt, ha csak pénzért lennél hajlandó a nemzet károsító StopSó-s élelmiszer mérgezés ellen fellépni!
 Tamás! Az üggyel foglalkozásod esetére ma, általad megjelölt órabér 30.000,-Ft. Az általam végzett 
munka  nincs  ennyire  értékes?  1992  évvége  óta  naponta,  átlagosan,  legalább  2  órát  dolgoztam  a 
mérgezési ügy  bűnügyi bizonyításán, a vitán felüli bizonyítékok megkeresésén. Ez eddig 12év x 365nap 
x 2óra x 30.000Ft=  262.800.000,-Ft megbízás nélküli kárelhárítási ügyviteli költség. Hozzáadódik a 
nekem segítők megbízás nélküli kárelhárítási ügyviteli költsége. Nemzeti hozzáállás részedről, ha csak 
30.000,-Ft-os  órabérért  vagy  hajlandó  a  „Tiszta  Só”  termék  feliratain  „jogos  védelemként”,  a 
tudományos  általános  tájékoztatás  keretében  megjelenített  szakértői  véleményeink  jogtalan 
kifogásolásával kísérletező NÉBIH-es vezetők és társaik ellen tett feljelentés érvényre juttatásában – 
pótmagánvád  vagy  polgári  peri  fellebbezés  szükségessége  esetén  –  a  Nemzeti  Jogvédő  Szolgálat 
részéről is, népmentési közérdekből, a „Segíts, hogy Téged is Segítsenek” elv alapján segíteni? 
 Szeretnélek  felvilágosítani  arról,  hogy  hasonló  esetben  Líbia  korábbi  elnöke  az  egészségügyes 
bűnelkövetőket Líbiába beépítő Európai Uniós országokkal a líbiai állampolgárok egészségét károsító, 
életét  rövidítő  egészségügyi  bűncselekmény károsultjait  (ill.  családjait)  egyenként 1  millió  dollárral 
kártalaníttatta. A magyarok egészségét károsítókat ezért is előbb a büntetőbírósággal kell elítéltetni. 
  Te és t.Társaid megbízás nélküli kárelhárító ügyvivőként segíthetnétek a bizonyítottan életrövidítő és 
ivartalanító Nemzeti Stop Só Programmal sorozatgyilkoló terroristák népirtási váddal elítéltetésében!
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