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Kedves Máté Júlianna!
Szíveskedjék majd nem önmagában, hanem ahhoz képest értékelni az Á.G.I. Tiszta Só
felvilágosító feliratait, hogy nem csak az a lényeg egy élelmiszernél, hogy mi van benne,
hanem az is, hogy miből mennyi, s ahhoz képes is, hogy Önök kosher tanúsítvánnyal is,
BONSALT (=jósó) vagyis hamis elnevezés alatt, kivégzőméreg hatású kálisót engednek
árusítani étkezési sóként a magyar lakosság részére, miközben a kosher azt jelenti, hogy
„egészséges a zsidó vallás szabályai szerint”. És olyan sót is engednek árusítani, amiben
40% kálisó van, miközben „MSZ” van ráírva a csomagolására, miközben sérti az MSZ-t, a
Magyar Szabványt. Olyan sókat is engednek árusítani, amelyeknek a feliratai a hullák
testnedveiben lévő nátrium : kálium = 1 arányt hazudják élettanilag optimálisnak, lásd a
Vivega és a Bonosal reklámszövegeit, pedig tudják, hogy az élő ember testnedveiben 30 :
1 az élettanilag optimális nátrium : kálium arány. Valamint Önök az ún. „Dd” vizet olyan
felirattal engedik árusítani, hogy a nátriumhiányossága egészségvédő hatású, miközben t
a Salsol, Salsola és a Ringer infúziós oldatok azzal gyógyítanak, hogy a desztillált víz és a
konyhasó dózisaránya 110, vagyis megfelel az élő ember testnedvei víz : konyhasó
arányának (!) A napi a 3 liter desztillált vízzel a vérbe (!) bejuttatott 27 gramm konyhasó
egészségvédő hatású, nem pedig ártalmas, ahogy azt a különféle „nátriumszegény sók”
reklámozásánál állandóan hazudják, annak ellenére, hogy Nobel díjas kutatók már 1950
előtt (!) már bemérték, hogy a hiányos nátriumpótlás és a káliumtúladagolás fajirtás, lásd a
mellékelt könyvismertetést. Senki sem köteles fajirtást fedezni, viszont mindenki köteles a
fajirtást elősegítőket feljelenteni. Ha államtitkár vagy miniszter az illető, akkor is köteles.
Véleményem szerint itt az alkalom, hogy tisztába tegyük a dolgot, és fellépjünk a csak a
helyes víz, konyhasó és kálium pótlásról szóló felvilágosító reklámszövegeket kifogásoló,
de az önkiirtásra felbiztató hamis reklámszövegeket évtizedek óta megtűrő, ellenőrzési
diszkriminációikkal a tömeggyilkosokat kiszolgáló ostoba, aljas hivatalnokok ellen!
Vagyis Ön ne a Tiszta Só jogos védelmet megvalósító megalapozott feliratait kifogásolja,
hanem a mérgező kálisóval kevert sók és a sómentes vizet reklámozó termékek feliratait,
meg a desztillált ivóvizet „vízmérgezés okozónak” feltüntető termékek hamis feliratait.
Ha nem hallgat rám, ha másként történik, ha más lesz a vizsgálati jelentésében, akkor
sajnos kénytelenek leszünk Önt is és a főnökeit is tudatos tömeggyilkosnak nyilvánítani.
Azért írok Önnek személyesen is, mert megijedtem, amikor hallottam, hogy Ön a kálisóról
azt mondta, hogy azzal sózatják az állati takarmányt is. Ilyen hülyék az állatorvos főnökei?
Az állatok részére árusított „nyalósókban” is 97% szokott lenni a konyhasó, lásd internet!
Verőce, 2015. 08. 06.
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Delivery to the following recipient failed permanently:
matej@nebih.gov.hu
Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient
domain nebih.gov.hu by svc0.mgszh.gov.hu. [84.206.46.220].
The error that the other server returned was:
552 Message size exceeds fixed limit
JOGOS VÉDELEMBŐL SOROZAT FELJELENTÉSRE FELHÍVÓ NYILVÁNOS KÖRLEVÉL
Nem fogadták a NÉBIH-es ügyintéző címére küldött levelet. Emiatt megküldöm nektek is
azt javasolva, hogy mindenki maga is jelentse fel a kálisóval mérgezéssel és a szükséges
(fiziológás) mértékben sózás és a garantáltan tiszta konyhasóhoz jutás akadályozásával a
magyarokat évtizedek óta ivartalanító bűnözőket fedező élelmiszer ellenőr hivatalnokokat.
Aljas, rohadék bűnöző mindegyik! Nemrég 153 „spermadonornak” jelentkező magyarból
csak 3-nak találták termékenyítésre alkalmasnak a spermáját. Lehet, hogy ez a három a
tiszta nátrium-kloriddal jól sózó zsidó volt. (A tényleges kósersó, pl. a SEE SALT kosher is,
vagy az Izraelben a vallásos zsidók részére árusított kóser sók teljesen káliummentesek!)
Verőce, 2015. 08. 06. Üdvözlettel: Tejfalussy András
Melléklet: nobeldijasbiologiaifajirtasimozesitalmuditechnika
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