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PÉKÁRUKAT is MÉRGEZTETŐ fajirtó terrorista bűnszervezet elleni további közérdekű 
bejelentés a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz és ORFK feljelentés.

 Az Orbán kormány az ún. Stop Só Programja és Chips-adója szerinti új élelmiszerekkel 
lecsökkentette a felnőtt magyarok nátrium-klorid pótlását a napi 5 gramm alá, és megnövelte 
ezek kálium tartalmát napi 4,7 gramm fölé. A Ringer infúziós oldat szerinti élettanilag optimális 
dózisok: napi 3 liter desztilláltvíz  + 27 gramm nátrium-klorid + 1,2 gramm kálium-klorid, 
mert a vérszérumban is ugyanilyen a víz, nátrium, kálium és klorid arány. 1950-ben Nobel díjat 
adtak azoknak a kutatóknak, akik kimutatták, hogy a nátriumdózis csökkentés és a káliumdózis 
növelés is betegítő, életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatású. Tehát nyilvánvaló, hogy 
tudatos népirtás a víz, konyhasó és kálium dózisoknak a Stop Só Program szerinti ilyen, 
nagyságrendi megváltoztatása. A hazai klinika hatásmérések eredményei szerint 1-2 gramm kálium 
is vese- és vér(szérum)mérgező hatású, tehát a kálisóval kevert (szabványsértő) étkezési sókat 
népfogyatkoztatási céllal, csalással hozták forgalomba. 
 A felsorolt hatásmérési stb. bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM, Email 
könyv és Videó rovataiban.

 A hamis Stop Só programról az interneten látott hírek szerint a Pékszövetség is benne van a 
csalásban, vagyis a konyhasó helyett kálisóval sózhatnak. Kínában halálra szokták ítélni az 
élelmiszer mérgez(tet)őket és nyilvánosan kivégzik őket!

 Követelem, hogy mindegyik, a Pékszövetség által előállított pékárura írassák rá, hogy mivel van 
sózva, kilogrammonként mennyi bennük a nátrium és a kálium és indítsanak közérdekű pert a 
magyar lakosságot kálisóval mérgeztető csalók ellen.
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Mindenkinek szóljatok, hogy jelenleg csak az otthon, a "gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl 
konyhasóval" rendesen sózott kenyér (és egyéb tészta) biztonságos, egyik másféle só vagy bolti 
kenyér és egyéb pékárú sem! 
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