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KIIRTÁS ELLENI JOGOS VÉDELEMBEN SEGÍTÉSÜNKRE, ABBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE: BIBLIAI FAJIRTÁSI 

CÉLT SZOLGÁLT A HÍR TV SÓZÁSRA VONATKOZÓ RIPORTJA IS. Közérdekű bejelentés a Miniszterelnökhöz a 

magyar nép kiirtását szolgáló ÉLELMISZER TÖRVÉNYÜK ellen: 
 
A Hír televízió Panaszkönyv műsor vezetője (2016. 02. 07. 22 óra) azt a hamis látszatot keltette, hogy hazánkban nincs 

forgalomban olyan étkezési só, amelyikben mérgező kálisó van konyhasó helyett. Túlzottan magasnak tüntette fel a 

tiszta nátrium-klorid konyhasó (gyógyszertárakban is) kb. 500 Ft/kg-os árát, tehát azt, hogy ezzel a sóval egy felnőttnél 

az egy napi sózás kb. 10,-Ft költségű. Túlzottnak tüntette fel a tiszta konyhasóban lévő néhányszor tíz milligrammnyi 

káliumot, és csalásnak, hogyha valaki ennyi káliumot tartalmazó konyhasót nagytisztaságú konyhasóként árusít. A tiszta 

konyhasót rosszabb ízűnek tüntette fel, mint a kevésbé tisztított olyan sókat, amelyekben 20 és 40 vagy esetenként 

100% a kálisó. Közben hazánkban, kivéve, amikor és ahol a Hír televízió néhány csomag sót vásárol, kálisóval kevert 

sókat is árusítanak. Egy nyírtassi cég által forgalmazott 30% kálisó feliratos sóban pl. 100% volt a kálisó. Interneten is 

árusítanak konyhasószegény (nátriumszegény) sókat, amelyekben mérgező kálisó van a konyhasó helyett: pl. Bonsalt, 

Bonosal, Vivega, Sara Lee, Horváth Rozi, Bad Ischler elnevezésű sók. A Vivegát negyed kilogrammonként 1900 Ft-ért is 

árusította egy fehérvári biobolt és a Béres Rt. árucikkeként is reklámozta, „akadémiai ajánlással” a Családorvosi Havilap 

1990-ben. Egy Tom Cat néven elhíresült botrányriporter számos kálisóval mérgezett sót fényképezett le egy 

élelmiszerüzletben. A felvétel a YouTube-on és a www.tejfalussy.comhonlapom Videó rovatában ma is megtekinthető. Az 

olyan étkezési sókban, amelyeken nem szerepel a magyar szabvány jele, manapság akármennyi lehet a mérgező kálisó. 

„Törvényekkel tették lehetővé”, miután Nobel díjat kaptak kutatók 1950-ben, akik patkányokon és embereken konkrét 

hatás-mérésekkel százszázalékosan bebizonyították, hogy a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás tönkreteszi 

a sejtmembránokat, a vesét, szívet, idegrendszert, magas vérnyomást és mindenféle más életrövidítő betegséget és 

ivartalanságot is okozva. Ezek alapján nyilvánvaló, hogy népirtási célra szolgál a kálisóval műtrágyázással mérgező 

növelt káliumtartalmú növényekből készült és kálisóval „sózott”, konyhasóhiányos élelmiszerek kb. tízszeresre növelt 

káliumtartalma és kb. ötödére csökkentett konyhasótartalma, a „Stop Só Nemzeti Sócsökkentési” és „Menzareform”, amit 

a kormány az Európai Unió hasonlóan hamis előírásaira hivatkozással folytat. 
Hogy ki juthat hozzá gyógyító, élethosszabbító, meddőséggátló tiszta (desztillált) ivóvízhez és tiszta sóval jól sózott 

élelmiszerhez, és hogy ki nem? Benne van a Bibliában és Talmudban, lásd 2 Mózes 23/25,26. és Talmud Taanith 10 a. 

lap és Baba kamma 93 b. lap. A kormány akármennyi víz mellé napi max. 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm 

kálium fogyasztására kötelez, amivel kb. négy nemzedék ideje alatt lehet végleg kiirtani a magyar népet. Eltitkolják a 

magyarok elől, hogy az élettanilag optimális étkezési víz : konyhasó : kálium dózisarány minden liter víz mellé 9 gramm 

konyhasó és csak 0,12 gramm kálium. Lásd a „www.tisztaso.hu honlapon árusított „ÁGI Tiszta Só” feliratain szereplő, a 

jogos népvédelmet megvalósító, ott is reklámozott szakvéleményeink alapján.  
 
Budapest, 2016. 02. 17. Tejfalussy András okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi kutató feltaláló www.tejfalussy.com. 
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