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LEHET, HOGY NÉBIHES TERRORISTÁK TÖMEGSÍRBAN PRÓBÁLJÁK EGYESÍTENI
A MAGYAROKAT?
A hivatkozott hatás-mérési bizonyítékok alapján felelősséggel kijelentem a Rendőrség felé is, hogy
a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság, a NÉBIH-esek, nem elévülő bűncselekményt folytatnak a
„Termőföldtől az asztalig” elnevezésű országos programjuk keretében azzal, hogy a magyar népet
lebetegítő, ivartalanító és életrövidítő népirtó terrorizmusban segédkeznek az alábbiakkal:
1./A tiszta nátrium-klorid, a tiszta konyhasó fiziológiás dózissal pótlását mérgezőnek hazudják.
2./A káliumot mérgező dózissal bejuttató „sópótlókat” és egyéb élelmiszereket is egészségjavítónak
hazudják.
3./A biztosan tiszta desztillált ivóvizet „életveszélyes vízmérgezést előidézőnek” hazudják.
4./ A szennycsatornák szennyvizével fertőzött, mérgezett folyók vizéből homok-kavics szűrőkkel
hiányosan tisztított, klóros vezetékes ivóvizet a desztillált víznél egészségesebb ivóvíznek hazudják.
A Stop Só programjukkal való tudatos fajirtást a SALSOL, a SALSOLA és a RINGER infúziók
anyagai és ezek alkalmazott dózisai cáfolhatatlanul, egyértelműen bizonyítják. Sőt az OÉTI által a
magyar lakosság előtt titkolt klinikai hatás-ellenőrző mérések is. Sőt Nobel díjas kutatók 1950 előtti
hatás-mérései is. Lásd a www.tejfalussy.com honlapom konkrét hatás-mérési dokumentumait, pl. a
MEHNAM 470. rovat többi mellékletét, valamint az Email-könyveimet és a Videó interjúimat.
A NÉBIH vezetése jelenleg is azzal kísérletezik, hogy az Európai Uniós zavaros és ellentmondásos
ajánlásaira hivatkozással letilthassa a szakvéleményeinket a 25 kg-os gyógyszerkönyvi tisztaságú
nátrium-klorid konyhasóból étkezési sóvá átcsomagolt 1 kg-os Á.G.I. Tiszta só feliratait, amelyek
tényszerűen felvilágosítják a magyar lakosságot a desztillált víz, a konyhasó és a kálium élettanilag
optimálistól több száz százalékkal eltérő dózissal pótlása népirtó hatásáról, s a Ringer infúziós
oldat szerinti, étkezésnél is optimális víz, konyhasó és kálium dózisairól. A NÉBIH-esek ezzel
kapcsolatos levele szinte valamennyi állítása csaláson alapul, lásd az alábbi mellékletek alapján:
- HATÁS-MÉRÉSEKRE ALAPOZOTT SZAKVÉLEMÉNY A NÉBIH HAMIS ÁLLÍTÁSAI
ELLEN (Ügykód: eszrevetel-a-nebih-sovizsgalat-hirehez150507).
- NÉBIH-esek levele a Tiszta Só elleni vizsgálat indításukról (3.NÉBIH értesítés 20150720.pdf).
- Orbán Viktor miniszterelnök nemzetvédő felhívásaira is tekintettel, a NÉBIH-es vezetők bűnöző
tevékenységeiért felelős vidékfejlesztési miniszterhez általam benyújtott, a NÉBIH-esek népirtási
módszereire a figyelmét felhívó, kárelhárító közérdekű bejelentésem (Ügykód: agivedelem150725).
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