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NEMZETI ALAPTÖRVÉNYÜNK AZ ARANYBULLA MIÉRT 
TILTJA, HOGY HAZÁNK ÉTKEZÉSI SÓ KERESKEDELMÉT 

IZRAELITA IS FELÜGYELHESSE, IRÁNYÍTHASSA?  

 

1222. évi XXIV. törvénycikk  
hogy izmaeliták és izraeliták tisztséget ne viseljenek  
Pénzváltó kamara-ispánok, só-kamarások és vámosok, országunkbeli 
nemesek legyenek.  
1. § Izmaeliták és izraeliták ne lehessenek.  

1222. évi XXVI. törvénycikk  
hogy az országon kívül valóknak birtokot adni nem kell  
Továbbá, birtokot az országon kívül való embernek ne adjanak.  
1. § Ha valamelyest adtak vagy eladtak, azt a haza fiai válthassák meg.  
 
1222. évi XXVIII. törvénycikk  
hogy a kit a törvény elmarasztott, annak oltalma ne legyen  
Ha valaki törvény renden elmarasztatott, senki a hatalmasok közül meg ne 
oltalmazhassa  

 

1222. évi I. törvénycikk  
Szent István király ünnepéről  
Rendeljük, hogy a szent király ünnepét minden esztendőnként, ha csak valami nagy 
nehéz ügyek gondja vagy betegségünk meg nem tilt minket, Fehérvárat tartozzunk 
megülni.  

1222. évi XI. törvénycikk  
vendégek avagy idegenek mi módon jussanak méltóságra?  
Ha vendégek, tudni mint jámborok, jönnének az országba, ország tanácsa nélkül 
méltóságra ne jussanak.  

1563. évi LXXIII. törvénycikk  
az aranyat és ezüstöt ki ne vigyék és az esztergomi érsek pénzverési felügyelőt 
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tartson  
Az idegenek és főként a kereskedők a nyers és még pénzzé nem vert aranyat meg 
ezüstöt az országból ki ne vigyék.  

1. § És az esztergomi érsek tiszténél fogva pénzverési felügyelőjével ellenőriztesse, 
hogy ki ne vigyék.  
2. § A kit a kivitelen rajta érnek, azt a decretumban megszabott büntetéssel sújtsák.  
 
1741. évi VI. törvénycikk  
az ország szent koronája őreinek megválasztásáról ... ” 

 

A KÁLISÓVAL FAJIRTÁS ALÁBBI MÓDJÁNAK A KIZÁRÁSÁRA 
TILTJA? 

„ B I O K I N G 

KRISTALLSALZ 

von Fuße des HIMALAYA 

 

Engelbert Perlinger 

Gründer von BioKing. Bio-Pionier 

und Wegbereiter für gesunde Ernahrung 

 

BioKing 

Himalája kristálysó sószórós 250g 

A Himalája lábából származó őrölt 

és nem jódozott só főzéshez. 

A kristálysó mintegy 250-540 Millió 

évvel ezelőtt kiszáradt ősi tengerekből 

keletkezett a Himalája hegyvonulat 

lábánál. Ez teljesen természetes 

(fehérítetlen, finomítatlan és 
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vegyszerek használata nélküli). A sót 

sóbányában és gyermekmunka nélkül 

bányásszák. Minden egyes darab 

kézzel van kiválasztva, többször 

mosott és napon szárított mielőtt 

további feldolgozásra vagy őrlésre 

kerülne. 

Használható a só főzéshez fűszerként 

és ételbe szórva. Bőrápolásra vagy 

szájvízként fogmosáshoz. 

Összetevők: 100% Himalája 

kristálysó. 

Száraz hűvös helyen tartandó. 

Származási hely: Ausztria. 

Pakisztánban bányászott só. 

Minőségét megőrzi a csomagoláson 

jelzett időpontig (nap, hó, év) 

Forgalmazza: Biofood Trade Kft. 

2030 Érd, Boróka u. 10/a. 

biofoodtrade@gmail.com“ 

 

(A só dobozáról másolva) 

 

A tengervízből kivált mérgező kálisó (KCl) kristályai és a nem mérgező konyhasó (NaCl) 
kristályai fehér fényben ugyanolyanok. Csak újraoldással és a tiszta NaCl nagyrészének az 
újrakrisályosodása után oldatban maradó KCl (és más szennyezők) oldattal együtt 
eltávolításával választhatók szét. A vérszérumunkban és a tengerek vizében kb. 30/1 a 
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konyhasó/kálisó arány. Az ettől nagymértékben eltérő arányban sózás életrövidítő és 
ivartalanító is. Ha aljas sófelügyelő (sókamarás) irányítja, hogy melyik boltba szállítsanak 
kálisó tartalmú sókat és melyikbe tiszta konyhasót, vezérelheti a lakosság betegedési arányát. 
Ha sokkal drágábban árusítják a kálisót tartalmazó sót, mint a gyógyszerkönyvi tisztaságú 
NaCl-ot, s a tanultabbak elhiszik, hogy a drágább só egészségesebb, célzottan is irthatják őket. 
A zsidó törvények kötelezően előírják a nemzsidók ilyen módon „véletlenített” kiirtását, lásd 
pl. Mózes V.7./2, 22, Mózes II.23./20-33, Talmud Baba kamma 93b. lap és Talmud Taanith 
10a. lap.  

 

melléklet: Miért sokkal magasabb a kevésbé tiszta sók ára? 

 

Verőce, 2013. 07. 15. Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 
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