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A STOP SÓ OKOZZA, HOGY 153 MAGYAR FÉRFIBÓL CSAK 3 FELEL MEG SPERMADONORNAK

Veszélyben vannak a gyermekeink (is) a sózás csökkentő „nemzeti stop só program” következtében:
A program genetikai torzulás okozó és szaporodóképesség rontó hatású is. A program bármennyi víz mellé
kevesebb mint 5 gramm konyhasót, de legalább 4,7 gramm káliumot ajánl. Életveszélyes! Sópótlás nélkül a
sok víz  ivás is  veszélyes.  „Vízmérgezésnek”  nevezik,  pedig  a  sóhiány a  probléma.  Ez az oka,  hogy a
gyerekeink  túl  keveset  isznak.  1960 óta,  a  „sós  íz  pótlása”  ürügyén  kálisóra  cserélik  le  a  konyhasót.
Hazánkban elsőként dr. Czeizel Endre népszerűsítette a televíziós műsorában. Azóta csökken a magyar
férfiak termékenyítő képessége. Nemrég  153 spermadonornak jelentkezőből csak  3 volt  alkalmas. 1950-
BEN  NOBEL  DÍJAT KAPTAK,  AKIK  PATKÁNYOKON  ÉS  EMBEREKEN  VÉGZETT  KÍSÉRLETEIKKEL
ELŐRE IS KIMUTATTÁK A FAJIRTÓ HATÁSÁT! USA, EU és a WHO-ra hivatkozással is bebeszélik a stop
só programot. A stop só program és a desztillált víz mérgezőnek hazudása is biológiai fajirtás. Eredetileg a
bálványimádók lassanként, de kíméletlenül kiirtására a Szent Biblia és a Talmud írta elő. Lásd Mózes V.7.2,
22, Mózes II.23/20-33., Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap. A Talmud a bálványimádókhoz
sorolja a „Jézus után tévelygőket” is.  Mit tehetünk?  Étkezésnél is a  Ringer infúziós oldat  szerinti  víz :
konyhasó : kálium dózisarányok a legjobbak. A Ringer napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, de
csak 0,4 gramm káliumot juttat be a vérbe. (Az 1 órán belül a  0,8  grammnál,  24 óra alatt, fokozatosan,  4
grammnál több kálium vérbejuttatása veszélyes. Az EKG eltorzulás mutatja). A jól sózás csökkenti a magas
vérnyomás kialakulás veszélyét is. Több konyhasóval több víz marad a vérben, könnyebben kering. Tehát a
Ringer oldat dózis arányaihoz közelítő étkezési víz, konyhasó és kálium pótlással lehet védekezni. Minden
magyarnak létérdeke, hogy ismerje meg és segítsen a többiekkel is megismertetni a www.tejfalussy.com
honlap életmentő ismeretanyagát. Mindenki mentse le a saját számítógépére! Főként a MEHNAM 470-et, s
az  Email könyv-1-et, és  94-et! Megküldöm mindegyik országgyűlési képviselőnek.  Hitleren túltevő fajirtó
terrorista tömeggyilkos, amelyik folytatni engedi a stop só programot és a tiszta desztillált víz ivás tiltását ..

Utóirat: Amikor az ún.  Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság véletlenszerű mintákat vesz az étkezési
sókból,  csak  néha  talál  kálisóval  kevert  szabványsértő  sót.  Ha  talál,  az  élelmiszertörvényben
megengedettnek minősíti. Amikor megtörtént az ellenőrzés, a gyártók és a boltosok tudják, hogy kb. 5 évig
„szabad  a  pálya”.  Bármennyi  kálisó  tehető  a  szabványosnak  feltüntetett  sókba.  Például  a  Sara  Lee
elnevezésű són (Sara Lee egy zsidó holokauszt áldozat neve) is ott szerepelt az MSZ, ami azt jelenti, hogy
mindenben megfelel a legalább 97% konyhasótartalmat előíró Magyar Szabványnak. Valójában 40% volt a
kálisótartalma. Erre ezúton is felhívom Máté Julianna figyelmét, aki a NÉBIH-nél a sókat ellenőrzi. Arra is
felhívom a figyelmet, hogy a gyártóknál kell  ellenőrzést tartani (a boltok helyett/mellett.) Például azoknál,
akiknek  a  kálisóval  kevert  „sóit”  (Sara  Lee,  Bad Ischler,  Bonosal,  BONSALT,  Norbi  Update,  Vivega,
Compack Douwe Egberts,  tisztítatlan tengeri  és bányasók, természetes sók, s a kálisó, fluor stb.
mérgeket  ellenőrizhetetlen  mennyiségben  tartalmazó  „étkezési  sók”,  ill.  „sópótlók”,  amelyeket  a
honlapom  is  bemutatott.  Ki  kell  zárni  a  mintavételezésnél  lehetséges  csalást.  A  gyártás  helyén
folyamatosan kell ellenőrizni a szabványt korábban megsértett gyártókat, vagy végleg be kell vonni a
működési engedélyüket. 

Azonnal tiltsák be, hogy a kálisóval kevert sókat magasabb áron árusítsák a  CBA stb. bolthálózatok,
azt a hamis látszatot keltve, mintha egészségesebb lenne, mint a kálisómentes, tiszta nátrium-klorid
konyhasó. Pl. ½ kg VIVEGA pl. 1800 Ft, stb.  20 dkg Bad Ischler 360 Ft stb. 

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon!

Verőce, 2015. 08. 11. 
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