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Ezt az iratot a Ptk. szerinti megbízás nélküli kárelhárításként közvetlenül megküldöm Orbán Viktor
miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek azt kérdezve tőlük: tudják, hogy a Stop Só programjuk a
biblia (Mózes II. 23/20-33) és Talmud (Baba kamma 93 b. lap) szerinti fajirtás, ezért működnek közre
benne, ezért népszerűsítik ők is az óvódások és iskolások ételeinél bevezetni rendelt ”sócsökkentést”??
Az infúzióval a vérbe juttatott víz és só arány = desztilláltvíz : konyhasó = 110, nátrium és kálium arány =
nátrium : kálium = 30, ami azt jelenti, hogy étkezési úton is, 3 liter desztillált víz ivása mellett 27 gramm
NaCl konyhasót és 0,4 gramm káliumot optimális naponta pótolni, a vérbe juttatni. Nyilvánvaló népirtás
tehát, hogy Magyarországon a Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programnak elnevezett rendelkezés keretében
napi bármennyi víz mellé legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasót (legfeljebb 2 gramm nátriumot) és legalább
4,7 gramm káliumot tüntetnek fel élettanilag optimális dózisnak. Eközben a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági
Hatóság, a NÉBIH szerint csak napi 7 grammnál több kálium szájon át bejutása mérgező, és mindenhol
elhallgatják, hogy 1 óra alatt bejuttatva ennek az egytizede is ugyan ennyire mérgez. Pl. 1 liter Coca Colával
1,5 gramm kálium jut be! „Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata” c. orvosi tankönyv szerint az egy
nap alatt fokozatosan VÉRBE juttatott 11 gramm kálium kb. ugyanannyira életveszélyes, mint az 1 órán
belül bejuttatott 1/10-e! Ráadásul a NÉBIH vezetése arra használta ki a 30% kálisó feliratú, de 100% kálisót
tartalmazó nyírtassi sókeverékkel kapcsolatos jelenlegi országos botrányt, hogy elhitesse a néppel, hogy a
kálisó egy engedélyezett állati takarmány. Valójában azonban egy USA állatorvosi tankönyv szerint a
szarvasmarha már amiatt is hyperkalaemiás tetániás mérgezést kap, mert a tavasszal gyorsan növekedő
fűnek a magnéziumhoz és a kálciumhoz képest megnő a káliumtartalma, ill. a lovak is mérgeződnek, fáradtak
és anorexiásak lesznek. Mi más, mint fajirtásban bűnsegédkezés, hogy az Orbán kormány pénzügyminisztere
a vele készített televíziós interjú alkalmával azt népszerűsítette a napokban, hogy nemsokára nem engedik a
korábbi mértékben sózni a magyar gyerekek ételeit. S az is fajirtás, hogy akár 100%-nyi kálisó van az ún.
„nátriumszegény étkezési sókban”. Tőlem is valamennyi állami vezető tudja, tájékoztattam őket róla, hogy
1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik mérésekkel igazolták, hogy az étkezési nátriumpótlást csökkentés
és vagy a káliumot túladagolás szív, keringési, magas-vérnyomás, vese, mellékvese, bőr, és idegrendszeri,
mozgásszervi és daganatos betegségeket és allergizálódást, ivartalanodást, meddőséget okoz. Lerövidítik az
életet, sőt „pszeudohermafroditizmus” (buzisító) hatásuk is van. A bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com.
VALÓSZÍNŰSÍTEM, HOGY INDIÁBAN A HÍRES SÓMENETELÉST GANDHI A KONYHASÓVAL

KEVERT MÉRGEZŐ KÁLISÓVAL ORSZÁGHÓDÍTÓK SÓMONOPÓLIUMA ELLEN RENDEZTE!
Önvédelmi fegyverként zsebben hordható sószórót javaslok a sózás csökkentéssel fajirtás akadályozásához:

Verőce, 2014. 10. 01. Tejfalussy András (1-420415-0215) közérdekű bejelentő (volt országgyűlési szakértő).
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