NE CSAK „GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNYKÉNT” NYOMOZZA A RENDŐRSÉG, HOGY AZ ÉTKEZÉSI VÍZ:
KONYHASÓ:KÁLIUM PÓTLÁSI ARÁNY RONTÓI ÉVENTE TÖBBSZÁZEZER MAGYART LEGYILKOLNAK!
A VÁD: ELSŐSORBAN INGATLANSZERZÉSI ÉS TERÜLETRABLÁSI TERRORIZMUS, MÁSODSORBAN
GAZDASÁGI BŰNCSELEKMÉNY A MENZAREFORM ÉS A CHIPS ADÓ, A NEMZETI STOP SÓ PROGRAM.
Bizonyítás: Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, OÉTI által végeztetett hatásmérések során, az
addig egészséges 10 felnőtt mindegyikének felére csökkentette a veseműködését a Redi-só elnevezésű kálisóból 2
grammot tartalmazó ivóvíz és a 4 gramm Redi-sót tartalmazó ivóvíz, vérmérgezést okozva, a szívműködésüket is
rontotta. Ezeket a megbízott országgyűlési szakértőként általam beszerzett konkrét mérgezési mérési bizonyítékokat az
illetékes miniszterek szembehazudták (8253. interpellációs válasz, 1992. dec. 8.). Később beírták az élelmiszer
törvénybe, hogy nátrium szegény, ill. nátriummentes sók is árusíthatók étkezési sóként. A 99%-ban mérgező
káliumsókból álló Redi-sót előbb receptre árusították, gyógytápszerként. A Redi-só napi 10 grammját is ajánlották, a
gyerekeknek is, miután a 2 és 4 grammja a felnőtteket is megmérgezte! A korábbi étkezési só szabvány tiltotta a
kálisóval sózást. Az új már megengedi. Az élelmiszerüzletek büntetlenül árusíthatják a konyhasó helyett kálisót
tartalmazó mérgezett sókat. Ezeket egészségvédő, egészségjavító sóként árusítják a bioboltokban és az interneten is. A
tiszta konyhasóénál nagyságrenddel magasabb áron, hogy a lakosság sokkal jobbnak vélje a patkányméreg kálisót,
mint az egészségvédő konyhasót. Például a kálisóval mérgezett VIVEGA-t „elektrolit egyensúly biztosító egészségvédő
étkezési sóként”, 10.000,-Ft/kg-nál magasabb áron árusítják! Egy idő óta (hamis?) kóser tanúsítvánnyal árusítják a
zsidók (?) a „nátriummentes” kálisót az interneten „Bonsalt” (vagyis „jósó”) hamis elnevezéssel! Nemrég a HÍR Tv
Panaszkönyv műsorában is foglalkoztunk vele! A magyarok földjei és egyéb ingatlanai népirtással megszerzésén és
migránsoknak kiárusításán gazdagodó bűnszervezet a víz, konyhasó és kálium pótlási optimális arányok törvényileg
lehetővé tett rontásával (és szennyeztetett ivóvízzel is) betegíti, életrövidíti, ivartalanítja az általa halálra ítélt
magyarokat. „Menzareform”-ként orvosok, gyógyszerészek, tanárok tömegei beszélik be, hogy bármennyi víz mellé
akármilyen gyorsasággal legalább 4,7 gramm káliumot és legfeljebb 2 gramm nátriumot, vagyis 5 gramm konyhasót
kell pótolni naponta. Eltitkolják, hogy az orvosi tankönyvek szerint az addig egészséges felnőtt szívműködése is elromlik
(torzul az EKG), ha 24 óra alatt 3,6 grammnál több káliumot fogyaszt, vagy akárhonnan, akárhogy 1 órán belül 0,8
grammnál több kálium jut be a vérébe. Titkolják, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak tudományos kutatók, akiknek a
patkányokon és embereken végzett konkrét hatásmérései százszázalékosan bebizonyították, hogy az étkezéssel
túladagolt kálium, de a hiányosan pótolt nátrium is, magas vérnyomás, vese- és szívműködés romlás, daganatos
betegség, izomgyengeség, allergizálódás, idegrendszeri zavar, nemi torzulás (pl. pszeudohermafroditizmus),
ivartalanodás előidéző, fajirtó hatású! Ezekkel a hatásmérésekkel is százszázalékosan bebizonyított tény, hogy
népirtási terrorcselekmény a magyarokra ráerőltetett „Nemzeti Stop Só Program”, a ”Chipsadó” és „Menzareform”!
Önvédelem: A népirtási bűncselekmény hatásmérési bizonyítékai és a személyes védekezés lehetőségei, módjai is
megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlap Videó, Email könyv, MEHNAM rovataiban. Célszerű onnan kimásolni!
Minden magyarnak tudnia kell, hogy van a testében egy áramvezetés biztosító folyadék (az ún. „vérelektrolit”), ami
elektromosan összeköti a sejtjeit, a testrészeit, egymással és az agyával. Csak víz, konyhasó és kálium alkotja, s miután
ezeket a testnedveiben lévő víz:konyhasó=110, nátrium:kálium=30 arányok szerint veszíti a szervezet, pótolni is ilyen
dózisarányban kell. Étkezéssel pótlásuk esetén is optimális a gyógyításhoz több száz év óta sikeresen használt Ringer
infúziós oldattal a vérbe juttatott mennyiségük, dózisarányuk, az, hogy minden 1 liter (desztillált) víz mellé 9 gramm
konyhasót és 0,12 gramm káliumot pótoljunk. Ez azt jelenti, hogy például 3 liter víz pótlása esetén 27 gramm
konyhasót és 0,36 gramm káliumot szükséges pótolni a vér elektrolit rendben tartásához! Ehhez a sókitermelőtől
független, hazai akkreditált gyógyszer-laboratórium által végzett méréssel is ellenőrzött, garantálhatóan kálisómentes,
nagytisztaságú, biztonságos étkezési konyhasó ára jelenleg kb. 600 Ft/kg (www.tisztaso.hu), vagyis az ezzel ételízesítés
napi önköltsége személyenként csak kb. 10 Ft. Ostobaság a mérgező kálisóval és vagy a hiányosan ellenőrzött, s ezért
kissé olcsóbb „szabványos sókkal” kockáztatni magunk és családtagjaink életét! Mindig legyen nálunk tiszta konyhasó
és desztillált tiszta ivóvíz, a gyerekeinknél, unokáinknál is. Másként néhány évtized múlva nem lesz épkézláb magyar!!

NÉPCSERÉRE SZOLGÁL AZ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ MENZAREFORM!
Jogos védelemként (BTK), megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás keretében (PTK), teljes felelősséggel közzéteszi:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (1-420415-0215, an: Bartha Edit), hatásmérés tudományi
szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408.
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