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Amit a nem tisztított „természetes étkezési sók több mint 80-féle ásványi anyagáról” mindenkinek tudnia kell!
A Nyírtasson működő „sócsomagolóknak” nemrég vissza kellett vásárolniuk az általuk árusított sót, amire 30%
kálisótartalmat írtak. Azért, mert a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság az egyik sócsomagból vett mintában csak
konyhasót talált, egy másikban viszont csak kálisót. Valószínűsítem, hogy töltőüzemben előzetes összekeverés helyett
rátöltötték a konyhasóra a kálisót. Emiatt a „szúrópróbázó” NÉBIH ellenőrök attól függően találtak csak kálisót vagy
csak konyhasót az ellenőrző méréshez vett mintákba, hogy az egyik, vagy a másik végén nyitották fel a sócsomagot.
A MÉDIAREKLÁMOK azt hitetik el a néppel a bányászott vagy tengervízből kikristályosított, étkezési célra árusított,
nem tisztított „étkezési sókról”, hogy több mint 80 hasznos ásványi elemet tartalmazó egészségvédő „természetes sók”.
Valójában nem olyan arányban vannak a különböző anyagok a nem tisztított kristályos sókban, mint amilyen arányban a
tengervízben voltak, márpedig a víz és só arány megváltozása minden élőlényt elpusztíthat, lásd az Izraeli Holt Tengert!
Az élő tengerek vízében olyan az oldott anyagok aránya, hogy a tengervízzel együtt bejutva egyik sem ártalmas a
tengeri állatokra, de ha elpárolgott a tengervíz, nem összekeveredve, hanem rétegeződve kristályosodtak ki az addig
benne oldott anyagok. Ezek, pl. a kálisó, feldúsulva életveszélyesen mérgezőek. A sóbányákban is különböző rétegeket
alkot a konyhasó és a kálisó. Azért, mert a a tengervíz bepárlásánál sem egyszerre, nem egy rétegben, hanem egymás
után kristályosodnak ki a különböző sók. Tehát vagy egymásra rétegeződnek, vagy másik medencékben válnak ki (az
előző só kikristályosodása után a következő medencé(k)be vezetik át a többi anyagot még oldatban tartó vizet). A
sókristályokat száraz állapotban nem lehet úgy összekeverni, hogy olyan arányban legyenek együtt, amilyen arányban a
tengervízben voltak. Emiatt számos „homogenizálási” csalás tapasztalható. És nem csak a sóknál. Pl. a talajméréseknél
is: 1979-ben, amikor a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központban dolgoztam, szárítás után összedaráltattam 20
különböző helyről származó talajmintát. Ezután mindegyiket fele-fele arányban kettéválasztottam. A minták egyik felét
a Fejér megyei, a másik felét pedig a Vas megyei talajlaboratóriumba küldtem el bevizsgálásra. Ezek az akkreditált
laboratóriumok elvégezték a titkosított számkóddal ellátott minták vizsgálatát és megküldték az eredményt. Annyira
különböztek az eredményeik, hogy lehetetlen volt megállapítani belőlük, hogy melyik mintának melyik volt a párja.
Nem a laboratóriumok hibájából. Ők pontosan mértek. Az volt az oka, hogy a szárított és összedarált talajmintát is
lehetetlen úgy összekeverni, hogy a keverék két részre bontása után, mindkét félmintában ugyanolyan arányban
legyenek a különféle anyagok. A különféle kristályos sókomponensek szárazon összekeverésénél is ez a helyzet. A
nyírtassi cég valószínűleg meg se kísérelte az összekeverést. Egyszerűen rátöltötték a konyhasóra a mérgező kálisót.
Véletlenszerűsítették a népmérgezést. Sorban állhatnak a népirtáson gazdagodó ingatlanspekulánsok és a migráns
üzletfeleik a sócserés káliumtúladagolási mérgezés miatt kihalt magyarok földjeiért, házaiért, ingatlanaiért, mert az
ilyenfajta „sócsere” életrövidítő is és utódnemzés gátoló hatású is! 1950-ben Nobel-díjat elnyert kutatók hatásmérései
is igazolták a káliumtúladagolás és hiányos konyhasópótlás, a ”sócsere” életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatásait!
(A konkrét hatásméréseikről lásd a www.tejfalussy.com "Videó, Email könyv, MEHNAM és Antiszemétizmus” rovatait.)
Az emberi testnedvekben, a vérszérumban, a szív számára optimális 110 a víz: konyhasó-, s 30 a nátrium:kálium arány.
Ezért ugyanilyen a dózisarány a vérbe közvetlenül bejuttatott infúziós Ringer-oldatnál is. Az óceánvízben is kb. 30 a
nátrium:kálium=konyhasó:kálisó arány, de harmadannyi benne a víz, mint a vérszérumban, ill. Ringer oldatban. Ezért
aki azt akarja, hogy a tengervíz szerinti legyen a konyhasó mellett bejuttatott többi só aránya, „egyen” tiszta tengervizet
és igyon hozzá kétszer annyi desztillált vizet, de semmiképpen se vegyen vagy egyen kálisótól nem megtisztított sókat,
mert megölheti magát, lásd a 40% kálisótartalmú VIVEGA miatti „káliumtúladagolási halálélményt” (melléklet 1, 2, 3):
Melléklet 1: A „VIVEGA” ELNEVEZÉSŰ „SZABADALMAZTATOTT SÓKEVERÉKBEN” 40% A MÉRGEZŐ
KÁLISÓ, DE JÓÍZŰ FŰSZEREK HOZZÁADÁSÁVAL ELNYOMJÁK A KÁLISÓ ROSSZ ÍZÉT, S AZ EMIATT NEM
FIGYELMEZTHETI A KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉRE A SÓZÓT, A FOGYASZTÓT . . . (Azonosító: vivegavalmergezesBM-email1), Melléklet 2: Feljelentés a rendőrségnél a tiszta konyhasóval sózást akadályozó és az életrövidítő,
ivartalanító kálisóval sózást megengedő, ajánló szervezetek ellen. (Azonosító: KMBT22220160321081943), Melléklet
3: Földművelésügyi Minisztérium, Zsigó Róbert államtitkár. Jogos védelem (BTK) és megbízás nélküli kárelhárítási
ügyvitel (Ptk.) keretében tett bejelentés: KÁLISÓVAL IVARTALANÍTÁSSAL OKOZZÁK A MAGYAR NÉP GYORSULÓ
FOGYATKOZÁSÁT (Azonosító: zsigoroberthezkozerdekubejelentes160223a).
Budapest, 2016. április 26., (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, közérdekű kárelhárító
ügyvitelt (PTK) és jogos védelmet (BTK) folytató hatásmérés-tudományi szakértő, Magyar Nemzetbiztonsági PJT, 2621
Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408)

Kapják: Véletlenített sócserével népirtó feljelentett terroristák azonosításához az ORFK, a fajirtás folytatói ügyészek
által is évtizedek óta fedezése elleni tiltakozásként Orbán Viktor miniszterelnök és Harrach Péter orsz.gy.képv. és a
képviselőtársaik. Az 1-3 mellékletek nincsenek csatolva, mivel letölthetők lásd: www.tejfalussy.com, MEHNAM
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