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Nyilvános közérdekű feljelentés a terrorista tudományos titkosszolgálat hazai ügynökei ellen
Felszólítom a Kúria Legfelsőbb Bíróságot, hogy tiltsa ki az élelmiszer törvényből és az étkezési só
szabványból a konyhasó (nátriumklorid) helyett a patkányméreg (káliumklorid) kálisóval sózást
legalizáló szövegeket és indítson büntetőeljárást a kálisóval „sózató” csaló társaság és az őket
fedezők ellen.
A nátriumklorid kősó vagy tengeri só helyett az ugyanannyira természetes eredetű, de az optimális l
konyhasó dózis (lásd alább) szerinti dózissal használva patkányméreg hatású káliumklorid,
káliumcitrát kálisóval sóznak a pékek és menzák. Amikor csak akarnak. A kálisót konyhasót pótló
gyógytápszerként engedélyezte az OÉTI (Redi Só). Azóta Star kosher BONSALT (jósó)
elnevezéssel is árusítják. Mindenkinél vesemérgező volt a 2 grammja is. Kétszerese a szívműködést
is rontotta. Amikor parlamenti megbízott szakértőként vizsgáltam az ügyet, az OÉTI azzal
védekezett, hogy egy WHO kiadvány is korlátozatlan használatra ajánlotta a (potassium) kálisót a
gyermekétkeztetésben a (nátriumklorid) konyhasó helyett. Csatolom a WHO szöveg másolatát (1).
Orvosi tankönyv szerint is mérgező az 1 vagy 2 grammnál több kálium, ha egy órán belül akárhonnan - bekerül a vérbe. Csatolom a vonatkozó tankönyvi oldalt (2).
Orbán Viktor felemeltette a korábbi két és félszeresére a menzákon megengedett napi sódózist (2
grammról 5 grammra). Kis óvodásnál talán elegendő ennyi a nátriumklorid, de nagyobb iskolásnál
életveszélyesen kevés amikor sportol. Fizikai munkát végző vagy sportoló felnőtt is életveszélyben
van a napi 5 grammban maximált sódózis miatt. A tényleges szükséglet étkezésnél is a fiziológiás
infúzióval a vérbe juttatott mennyiség. Csatolom a sportolóknál optimális napi 15-25 gramm
konyhasódózist rögzítő hivatalos táblázatot, amiben egyébként hamis a 3-tól 5 gramm kálium
„optimum” (3). Csatolom az akadémiai nagydoktor Prof. Papp Lajos szívsebész ny.egyetemi tanár
ezt igazoló szakvéleményét, ami szerint napi 3 liter víz mellé 27 gramm nátrium-klorid és 0,36
gramm kálium a tényleges szükséglet. (4). Az interneten megtekinthető a szóbeli nyilatkozata is.*
Azért fordulok közvetlenül a Kúria legfelsőbb bíróság elnökéhez, mert a Fővárosi Bíróság nem volt
hajlandó a fenti szakvéleményem miatt engem gondnokság alá helyezni próbáló és a tárgyalás előtt
rendőrökkel összeverető váci bírót fedező X-398/1998. köztársasági elnöki hamis iratról kimondani
hogy hamis, sőt velem akart milliós perköltséget, illetéket fizettetni, s azóta is, a köztársasági elnök
hamis iratával akadályozzák a titkosszolgálatok által koordinált engem rágalmazók az oknyomozó
szakértői munkám, bár sosem sikerült gondnokság alá helyeztetniük, lásd a választói névjegyzéket.
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Nem sportolóknál, akiknél nem látványos a belehalás, csak 5 gramm konyhasó (2 gramm nátrium)
pótlást írt elő ugyan ez a könyv. Nem tudományos vita, hanem tudományos titkosszolgálati csalás:
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* Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról
https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M
A Nemzeti Stop Só Programnak, Menzareformnak is nevezett tudományos titkosszolgálati csalás
és a szennyvízzel kevert folyókból csak szűréssel és klórozással ivóvíz készítés a tényleges fő oka a
magyarok életrövidülésének és ivartalanodásának, kipusztulásának. 1950-ben Nobel-díjat kaptak,
akik a nátriumhiányos és káliumtúladagoló étkezés fajirtó hatását konkrét patkány- és ember
kísérletekkel bebizonyították. Ezzel lopják el a nyugdíjbefizetéseinket és országunkat.
A népirtás egyéb bizonyítékait is közzétettük a www.tejfalussy.com honlapomon.
Közérdekű bejelentésemnél kérem a 30 napos válaszadási és intézkedési határidő betartását.
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