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TISZTELT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR!
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS: ÖN ÉVEK ÓTA NEM AKARJA MEGÉRTENI, HOGY HA AZ INFÚZIÓKKAL NAPI
3 LITER DESZTILLÁLT VÍZZEL 27 GRAMM KONYHASÓT, DE CSAK 0,4 GRAMM KÁLIUMOT JUTTATNAK
BE A VÉRBE, AKKOR A DESZTILLÁLT IVÓVÍZ ÉS A NAPI 5 GRAMMNÁL TÖBB KONYHASÓ NEM LEHET
MÉRGEZŐ, S BIZTOSAN CSAK KÁROS LEHET „LEGALÁBB 4,7 GRAMM KÁLIUMOT PÓTOLNI NAPONTA”.
I. A hazai kormányok legtöbb minisztere és államtitkára és ezek alárendeltjei évtizedek óta népirtó dózishamisításokat folytatnak: 1./Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ÁNTSZ az ellenkezőjére
hamisította az Országos Táplálkozástudományi Intézet által a Péterffy u-i Klinika „B” Belosztályával és a Pécsi
Orvostudományi Egyetemmel végeztetett kálisóval sópótlási kísérlet mérési eredményeit, azt, hogy a kísérleti
alanyok undorodtak, rosszul érezték magukat, betegek lettek a kálisótól. 2./A klinikai kipróbálásakor kb. minden
tizedik 1 gramm káliumtartalmú Kálium-Retard tabletta mérgezési tüneteket okozott. 3./A Budapesti Kertészeti
Egyetemen a tényleges ellenkezőjére hamisították a műtrágyázási kísérleteink eredményét, azt, hogy a kálisó
műtrágya tönkretette a paprika palánták aszálytűrését és a más műtrágyák dózisaihoz alkalmazkodását. A
tényleges hatás- mérési eredmény ellenkezőjét hazudták a Magyar Tudományos Akadémiához eljuttatott pályázati
jelentésükben. 4./A hazai kormányok Nemzeti Stop Só Programja azt hazudja, hogy mindenkit megmérgez a napi 5
grammnál több NaCl-dal sózás. 5./Az OÉTI azt hazudja, hogy mérgező a tiszta desztillált ivóvíz. Miközben a
gyógyító SALSOL infúzió csak tiszta desztillált vízből és csak tiszta NaCl konyhasóból áll. És napi 3 liter
SALSOL 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót juttat be a vérbe, vagyis a Stop só programmal mérgezőnek
hazudott konyhasó dózis több mint ötszörösét! A 3 liter Ringer infúzió is ennyi desztillált vizet és konyhasót
juttat be a vérbe, de 0,4 gramm kálium is van benne. Ugyanis az emberi testnedvekben, a vérszérumban is, ilyen
az élettanilag optimális, természetes víz, konyhasó (nátrium + klorid), kálium arány.
II. 1./Követelem a kálisó konyhasó helyett használatát megengedő hamis élelmiszer rendeletük betiltását.
2./Követelem az abnormális sópótlást előíró Stop Só program betiltását. 3./Követelem a tiszta konyhasóval
normális mértékben sózást büntető Chips Adó betiltását. 4./Követelem a Stop Só program népirtó hatása
eltitkolásával lakossággyérítésben bűnsegédkező orvosoknak a Chips adóból fizetésemelés ígérés visszavonását.
5./Követelem, hogy ne biztassa fel a kormány a magyar lakosságot a tényleges napi kálium szükséglet öt,
tízszeresénél több káliumot evésre, ivásra. 6./Követelem, hogy helyezzék hatályon kívül a Biblia és Talmud
zsidó fajirtási előírásait (lásd Mózes II.23/20-33, Mózes V.7/2,22, Sámuel II. Rabba bevétele, Talmud
Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap stb.). Főként azt, hogy csak zsidó ihasson tiszta desztillált
ivóvizet, csak zsidó gyógyulhasson tiszta desztillált ivóvíztől és megfelelő dózisú tiszta NaCl konyhasótól, mindenki
mást megakadályozva ezek alkalmazásában. 7./Követelem, hogy népirtási bűnért büntessék a Stop Só program
kieszelőit és alkamaz(tat)óit, akik azt hazudják a (baromszámba se vett) magyaroknak, hogy legalább 4,7 gramm
káliumot kell enni, inni naponta, és megengedik a 4,7 grammnál több kálium 1 órán belül vérbe juttatását is.
(Amerikai és hazai orvosi könyvek szerint egy felnőtt vérében is csak 0,2 vagy 0,4 gramm káliumot szükséges
pótolni naponta, és már 1 grammnál több kálium egy órán belül vérbejutása is mérgezően hat, hyperkalaemizál.
8./Követelem, hogy ne növelje a kormány kálium műtrágyával és a kálisóval kevert szabványértő étkezési sókkal az
élelmiszerek káliumtartalmát. 9./Követelem, hogy hivatalból kérdezzék meg a hazai és nemzetközi emberi jog- és
állati jog védő szervezeteket, mit szólnak hozzá, hogy a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal NÉBIH honlapja
elhíresztelte a mérgező KCl kálisóról, hogy „takarmánysó” is. 10./Követelem, hogy tiltsák be következő Biblia
hamisítást: Ézsaiás 30/24-ben az újabb bibliafordítások lecserélték a „sózott” szót a „tiszta” és a „sóskás”
szavakra. 11./Követelem, hogy büntessék meg azokat a zsidó és keresztény papokat, akik segédkeztek/nek az
ószövetségi és talmudi módszerrel, tiszta ivóvíztől és tiszta konyhasótól elzárással, kálisóval sózással fajirtásban.
12./Vegyék észre, hogy Kínában halálra ítélnék az elkövetőket, a tiszta desztillált víz mérgezőnek hazudásáért,
a szennycsatornákkal fertőzött, mérgezett vezetékes ivóvíz legbiztonságosabb tápláléknak hazudásáért, és a
kálisóval mérgezett élelmiszerekért is. Önök viszont büntetlenséget biztosítanak nekik a kálisóval sópótlást
megengedő és -ajánló hamis élelmiszer törvénnyel, a Nemzeti Stop Só programmal és a Chips-adó rendeletükkel.
13./ A HAMIS RENDELETEIK ALAPJÁN A NÉBIH CSAK AZT ELLENŐRZI, HOGY TÉNYLEGESEN ANNYIE A MÉRGEZŐ KÁLISÓ AZ EGYES ÉTKEZÉSI SÓKBAN, MINT AMENNYIT (0,6-TÓL 100%-IG) RÁÍRTAK.
14./Fenti bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM, Emailkönyv és videó dokumentumaiban.
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