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Másolat az ATV televízió „Fórum” műsorában „szalaghírként” közzétett közérdekű kárelhárítási célú
észrevételeimről

1./Miért van mérgező kálisó az étkezési sóinkban? Nemrég pl. egy nyírtassi cég 100%-ban kálisóra cserélte
le a konyhasót. Terrorizmus!!! 2015/02/06.

2./Veszélyes is lehet a csak 30 éves használatra tervezett jelenlegi 4 db. Paksi 30 éves CCCP reaktor 50
évre „csak úgy” meghosszabbított működése. (Syd)  Le kell cserélni őket! 2015/03/12.

3./Miért nem érdekli Orbánékat, hogy olcsó geotermikus hővel, olcsóban működnek a paksi atomerőműhöz
hasonló teljesítményű, de veszélytelenebb és sokkal hosszabb élettartamú erőművek, pl. Izlandon, USA Los
Alamos-ban? (Syd)  2015/03/19.

4./A geotermikus erőműnél vizet préselnek le olyan mélyre, ahonnan nagynyomású gőzként jön fel, s ez
forgatja az áramot termelő gépeket. Sokkal olcsóbb az atomerőműnél! (Syd) 2015/03/19.

5./Hazánk bővelkedik termálvízben. Ha mélyebbre fúrunk, több száz fokos, nagy nyomású gőz fejleszthető a
vulkáni hővel. Sokkal olcsóbb az atomreaktoros gőzfejlesztésnél. Százezer évig is biztosítani tudja az olcsó
fűtést és villanyáramot. (Syd) 2015/03/21.

6./Feljelentettem azokat, akiknek kötelessége lett volna felvetni a 30 évre tervezett meglévő, 4 db. Paksi
atomreaktor 50 évig tovább használata katasztrófakockázat- és terrorveszély megsokszorozó hatását. (Syd)
2015/03/21.

7./A Nemzeti  Stop  Só kormány program mérgezőnek tünteti  fel  a  napi  5  grammnál  több  nátrium-klorid
konyhasó fogyasztását  és napi 10 grammnál több kálium-klorid kálisóval sózat.  Azt  is tiltják,  hogy tiszta
desztillált vizet ihass. Közben a gyógyító SALSOL infúzióval, napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm nátrium-
klorid konyhasót juttatnak be a vérbe. Nincs benne más! (Syd) 2015/03/24.

8./Rezsi növelési céllal bünteti az Orbán kormány is talajterhelési díjjal a kerti növényeket emberi ürülékkel
trágyázókat, ahol közben megengedi a műtrágyázást és az állati trágya használatot?!? Az emberi ürülék a
talajba való, nem pedig az ivóvízhez használt Dunába és Tiszába! (Syd) 2015/03/25.

9./Mi célból hirdetik Orbánék a napi 5 grammnál több konyhasó és a tiszta ivóvíz mérgezőségét (Stop só),
amikor a SALSOL infúzió, pl. napi 3 liter desztillált vízzel,  27 gramm konyhasót juttat be a vérbe? (Syd)
2015/03/28.

10./Mi lesz, ha a 30 évre tervezett, meglévő paksi 4 db. atomreaktor az 50 évre meghosszabbított használat
közben felrobban?! (Syd) 2015/03/28.

11./Az  EU  tiltja  minden  műtrágyában  a  konyhasót.  Nálunk  meg  benne  van  és  megsokszorozza  az
aszálykárokat, sorra eladósítva a magyar gazdákat! (Syd) 2015/03/30.

12./Hitegetési csalás is, ha a csaló brókerek ahhoz is kapták a közpénz milliárdokat, hogy arra alapozva azt
a hamis látszatot kelthessék, hogy náluk biztosan jó kezekben van a magyar emberek megtakarított pénze.
(Syd) 2015/04/02.

13./Csak az a kettő  természetes anyag van a gyógyító  SALSOL-ban,  amelyekről  egyes orvosok és az
ÁNTSZ is azt híresztelik, hogy szájon át bejuttatva életveszélyesen mérgezőek. Csak tiszta desztillált víz és
csak tiszta nátrium-klorid konyhasó van benne. Minden literében 9 gramm a konyhasó. Vagyis a napi 3 liter
víz pótlásánál gyógyhatású a 27 gramm konyhasó! Csalás a napi konyhasó pótlást 5 gramm alá csökkentő
Stop só program. Terroristák vannak a kormányban és az országgyűlésben. Több millió magyarnak az életét
rövidítik le naponta! (Syd) 2015/04/05.

14./Hülye és vagy bűnöző a mezőgazdasági miniszter, aki a magyar termőföld sóval mérgezését megengedi.
A 40% kálisó (hamis) elnevezésű műtrágyában 26% a nátrium-klorid !!! A legyőzött népek földjeit sózással
elrontás a KDNP szakértői által a Bibliából átvett módszer … (Syd) 2015/04/10.



19./A kormány STOP SÓ programja az élettanilag optimálishoz képest, annak 20%-a alá csökkenti az étellel
és itallal konyhasó pótlást és a szükségesnél kb. 500%-kal több káliumot juttat be a vérünkbe. Ez Nobel-
díjas kutatók mérései szerint is betegség előidéző, életrövidítő gyilkos hatású. Ki akarnak pusztítani innen
minket Orbánék?? (Syd) 2015/04/16. 

16./Kína  tudja,  hogy  a  kálisó  mérgező?  Náluk  ezért  nincs  kálisó  az  étkezési  sókban  és  a  talaj-
műtrágyákban? Nálunk van! Pl. egy nyírtassi sócég is kálisót árusíthat étkezési sóként, habár a magyar
szabvány  is  tiltja!  A  kórházi  ápolónő,  a  „Fekete  Angyal”  is  kálisóval  sorozat  gyilkolt!  Mi  van  itt?
Lakossággyérítés?! (Syd) 2015/04/16.

17./  Szennyvíz  befogadó  folyóink  vizéből  készített  ivóvizünk  fertőző  vírusos  is,  miután  a  klórozás  nem
hatástalanítja a vírusokat. Emiatt is isznak forralt vizet a kínaiak. Az Orbán médiában lakosság gyérítési
célból híresztelik az ellenkezőjét? (Syd) 2015/0417.

18./Diák tüntetés kell, hogy ne tanítsák őket olyan hamis szabályokra, hogy a 0, azaz a semmi, páros szám,
amivel szabad egyenletek minkét oldalát beszorozni, vagyis eltüntetni az egész egyenletet! (Syd 2015/04/22.

19./Mi  célból  büntetik  Orbánék környezet  terhelési  bírsággal  az emberi  ürülék trágyaként  saját  kertben,
műtrágya  helyett  használatát,  miért  szennyezik  vele  a  folyókat,  s  ezzel  a  vezetékes  vizet,  a  rezsinket
növelés, anyag pazaroltatás és egészség rontás céljából? (Syd)  2015/04/22

20./Rezsinket növelési célból büntetik a tízszeres ivóvíz díjjal Orbánék az emberi ürüléket trágyaként saját
kertjükben műtrágya helyett hasznosító magyarokat? Miért szennyezik vele a folyóinkat, s ezzel a vezetékes
ivóvizünket? Hogy műtrágyát kelljen vennünk? (Syd) 2015/04/23.

21./Nemzetközi szabadalmak szerinti ANTIRANDOM hatásvizsgálatok mérései kétséget kizárva bizonyítják
a  kálisó  talaj-,  növény-,  állat-  és  ember  mérgező  hatását.  Miért  mérgeztet  vele  tovább  az  Orbán
kormány???? (Syd)  2015/05/05 

22./ Az Országgyűlés mivel bizonyította, hogy a meglévő, paksi, 4 db reaktor 30 helyett 50 évig használata
nem okozhat végzetes atomkatasztrófát? Egy szakvélemény ???  (Syd) 2015/05/06

23./Időzített  népirtó  atombomba a 30 éves használatra  tervezett  szovjetreaktorok 50 évig használata !!!
(Syd) 2015/05/12

24./ Nemzetközi szabadalmak szerinti ANTIRANDOM hatásvizsgálatok mérései kétséget kizárva bizonyítják 
a kálisó talaj-, növény-, állat- és ember mérgező hatását. Miért mérgeztet vele tovább az Orbán 
kormány???? (Syd) 2015/05/05.

25./Az Országgyűlés mivel bizonyította, hogy a meglévő, paksi 4 db reaktor 30 helyett 50 évig használata 
nem okozhat végzetes atomkatasztrófát? Egy szakvéleménnyel???? (Syd) 2015/05/06.

26./Időzített népirtó atombomba a 30 éves használatra tervezett szovjet reaktorok 50 évig használata!!!! 
(Tejfalussy András) 2015/05/07. 

27./Az,  hogy Orbánék a csalásokat „nem fair-ré” átnevezik:  a csalókat  büntető törvény kijátszása. (Syd)
2015/05/13.

28./Interneten látható mérési adatok is bizonyítják, hogy Orbánék hamis élelmiszer rendelet alapján kálisóval
mérgezik, irtják a magyarokat. A kórházi ápolónő Fekete Angyal is kálisóval sorozat gyilkolt. Syd. 2015-05-
19.

29./Mire jó a kálisó: A második világháborút is a talajt, növényt, állatot és embert mérgező kálisó provokálta 
ki. Lásd: Arthur Koestler, Sötétség Délben, 1940.

30./Orbán Viktorék az életünk 2 évvel meghosszabbítását ígérik, de a STOP Só programjukkal, a konyhasó
helyett kálisóval ételízesítésre felbiztatással, kb. 30 évvel rövidítik az életünket. Miért? Hogy övék lehessen a
rövid életűekkel nyugdíjjárulékként fizettetett pénz? Syd 

31./Mire kell a kálisó: A második világháborút is a talajt, növényt, állatot és embert mérgező kálisó provokálta
ki. Lásd: Arthur Koestler: Sötétség Délben, 1940. 



32./Népszavazás  nélkül  engedte  meg  2010-ben  az  Országgyűlés  Izrael  cégei  korlátlan  betelepülését
Magyarországra, vagyis törvénytelenül. /Tejfalussy/ 2019. 06. 05  11:04 

33./A káliummal sorozatgyilkoló „Fekete Angyal” kórházi ápoló/k/ garzázálkodása az Orvosi Kamara Bűne is.
/Tejfalussy/2015.05. 31 22:53.

34./”Fúrás”  helyett  könyörögni  kell  a  hozzáértő  tisztességes  mérnök  Tarlós  Istvának,  hogy  maradjon!
/Tejfalussy/ 2019. 06. 07. 09:20

35./Nekik  nem  a  gyermek  szaporulat  az  első,  hanem  a  kálisóval  nemzőképtelenné  mérgezett  fiatalok
eladósítása! / Tejfalussy/  2019. 06. 10.  15:46

36./  Só  menetelés  kell  a  Stop  Só  programmal  naponta  száznál  többmagyartmegölető  fajirtó
bűnbandaeltávolítására. Sómenetelésindító kutató /Tejfalussy.com/ 2019. 09. 19  16:03

37./  Miért  engedik  a  hazai  Kamarák  a  patkányméreg  BONSALT kálisó  étkezési  sóként  reklámozását?
/somenetelés/ 2019. 08. 01.   10:18.

38./ Miért nem segít a Hit Gyülekezet betiltatni a keresztényeket kálisóval (pl. káliumműtrágya, BONSALT
stb.) ivartalanítást?(www.tejfalussy.com/2019. 08. 01.  12:35

39./A  talmudisták  desztillált  vízzel  védik  magukat,  nem  ólmos,  arzénes,  fogamzásgátló  mérgekkel
szennyezett csapvizzel, lásd www.tejfalussy.com / Email könyv 1. (Éliás Tibor részére, 2019. 08. 05. 09:34)

40./ A Kormány „Nemzeti Stop Só programja” nemzőképtelenséget okoz! 2019. 08. 16.  15:50

41./ A magyarok egészsége elsősorban a Nemzeti Stop Só programtól romlik! /Szakértő/  2019. 08. 17.

42./ Népirtó hatású a kálisóval (pl. VIVEGA, BONSALT) „sózás”.  /Kutató/  2019. 08.19   07: 46

43./ Orbánék belebuknak a kálisóval népirtásba! (Kutató/ 2019. 08. 21 10:02

44./ Miért nem lépnek fel a zsidók is a patkány méregkálisót kosher étkezési „BONSALT” sóként bebeszélő
tömeggyilkosok ellen? (Népvédő) 2019. 08. 23.  17: 50

45./ Népirtás a kálisót kosher sóként (BONSALT) isajánlás! (Jogvédő) 2019. 08. 28. 09:26

46./A magyarok nemzőképességét a „NEMZETI STOP SÓ” program nullára tudja csökkenteni, Nobel díjasok
mérései is bizonyítják!/ Kutató/  2019. 08.30.  09:44

47./ Németh Sándor lelkész úr! Valóban „a vérben van a test élete”. A víz, konyhasó, kálium arány rontást
önkreteszi az állatok és emberek vérét és a növények sejtközi nedveit is! 2019. 09. 11. 12:35

48./ A magyarok egészsége elsősorban a Nemzeti Stop Sóprogramtól romlik! /Szakértő/ 2019. 09.17   09:56

49./  Valamennyi  jelenlegi  országgyűlési  képviselő  tudatosan  elhallgatja,  hogy  a  magyarok  egészsége a
Nemzeti Stop só programtól romlik. Kell a sok emiatt kiürült ingatlan az izraelita betelepülőknek. 
Valamennyi elhallgató tömeggyilkos! Az ATV-nél közzétételre megküldése: 2019. 09. 17., 09:56

50./  A kálisó étkezési sóként ivartalanít! Ezzel kellfoglalkozni! /Kutató/ 2019. 09. 23.  09:34

51./  A magyarországi keresztények nemzőképességét kb. 2050-re szünteti meg teljesen a „Nemzeti Stop Só
programnak” és „Chips-adónak nevezett sózásügyi csalás! Ne hagyjátok!  Ismételt  „ Só-meneteléssel” is
lehet és kell tiltakozni !!!  (Internetes APLA info) 2019. 09. 30. 08:47

52./ A Kormány, az ORFK, a Legfőbb Ügyészség, az Ipari- és Kereskedelmi Kamara és a hazai orvosi stb.
kamarák  vezetői   szerint  is,  nem  tömeggyilkosság  az  étkezési  sóként  patkányméreg  kálisót  (lásd  az
internetes BONSALT reklámot!) árusítás?! 2019. 09. 30.  09:25

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/2019


  Kód: Hozzaszolas-ATV-nél-es-Szel-Bernadethez-a-Youtube-on-190917
András Tejfalussy1 másodperce

Valamennyi jelenlegi országgyűlési képviselő tudatosan elhallgatja, hogy a magyarok egészsége a 
Nemzeti Stop só programtól romlik. Kell a sok emiatt kiürült ingatlan az izraelita betelepülőknek. 
Valamennyi elhallgató tömeggyilkos! Az ATV-nél közzétételre megküldése: 2019. 09. 17., 09:56

https://www.youtube.com/watch?v=gK0oPXPuZPA&lc=UgxkqKQ7nqtH_Z0t4-B4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCzhBiRwz6czJNp3YRiU5dYw


  
Az interneten közzétettem a sózáshoz árusított kálisó mérgező, ivartalanító hatásait bizonyító 
hatásméréseket (Tejfalussy A.)


