
Felszólítom az információ terjesztésért felelős Lázár János minisztert és a Médiafelügyeletet a Nemzeti
Stop Só Program címén közzétett országveszejtő publikációk visszavonására, internetről is letiltására.

Az alább ismertetett termőföld, ivóvíz- és ételmérgezéssel a terrorista talmudista szemiták néhány évtized
alatt elérhetik, hogy ne maradjon egészséges, szaporodóképes magyar, elfoglalhatják egész Magyarországot.

Az alábbiakban hivatkozott hatás-mérési bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlapom Videó, E-mail
könyv,  GTS-Antirandom,  www.aquanet.fw.hu,  On-line  tudományos  kutatóképzés,  valamint  MEHNAM
rovataiban.

A fajirtó programhoz megtöbbszörözik az élelmiszer növények káliumtartalmát. Az ehhez használt kálium
műtrágyákkal az aszálykárt is sokszorosra növelik. Aszálykor eladósítják a növénytermesztő gazdaságokat. A
hitelezőktől árverési olcsó áron felvásárolhatják az ideszült gyermekeik részére a termőföldeket az Izraelből
(2010. november 10. óta) liberalizáltan ide betelepülni engedett izraeli cégek tulajdonosai és alkalmazottai. 

1950-ben  Nobel  díjjal  jutalmaztak  3  tudományos  kutatót,  akik  patkányoknál  és  embereknél  is,  konkrét
(nátrium-  és  kálium  dózis  variációs)  hatás  mérésekkel  bebizonyították  a  csökkentett  konyhasópótlás  és
növelt  káliumbejuttatás  vese-,  ideg-  és  szívbetegítő,  izomgyengítő,  butító,  daganatos  betegség  okozó,
életrövidítő, nemi jelleg torzító, ivartalanító, vagyis fajirtó hatásait. 

A konyhasó  helyett  kálisóval  sózást  megengedő  hamis  WHO  előírás,  Élelmiszer  törvény,  Étkezési  só
Szabvány  lehetővé  tette,  hogy  Star  kosher  tanúsítvánnyal  BONSALT (jósó)  hamis  elnevezéssel  is  KCl
kálisót, vagyis patkánymérget árusítsanak „gyógyító étkezési sóként”, ill. más 10-99% kálisó tartalmú (Redi
só, Norbi Update, Vivega, Bonosal, Sara Lee, Horváth Rozi, Bad Ischler, Douwe Egberst,  Nyírtassi stb.
feliratos)  „sókat”  is.  Ezek  fogyasztására  felbiztatással  valósítják  meg  a  Nemzeti  Stop  Só  Program
Menzareformot,  a  magyarokat  napi  5  grammnál  kevesebb  konyhasó  és  4,7  grammnál  több  kálium
fogyasztására felbiztatást.

Valamennyi orvos, gyógyszerész, természetgyógyász és ápoló azt tanulta, kell tudja, hogy mindenkinél 110 a
víz:konyhasó és 30 a nátrium:kálium pótlási élettanilag optimális dózisarány. Azért, mert az élő egészséges
ember testnedveiben, vérszérumában (a vérelektrolitban) ez a természetes arány. Ezért ilyen az alkalmazott
dózisarányuk a több száz év óta alkalmazott (ún. fiziológiás infúziós) Ringer oldatban is. 3 liter Ringerrel 1
napon belül 3 liter desztillált vízben oldott 27 gramm konyhasót + 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe.
Étkezéssel is nyilvánvalóan ennyit optimális bejuttatni. Tudatos népirtás, hogy az Ringer oldattal bejuttatott
konyhasó ötödénél kevesebb konyhasót és a Ringer oldattal bejuttatott kálium tízszeresénél több káliumot
egészségjavító „reformnak” beszélik be, és a betartására kényszerítik az élelmiszer gyártókat a Chips adóval.

A hazai kormány a közzétett hivatalos adatok szerint eddig kb. 500.000.000 Ft- körüli összeggel pénzelte a
hiányos konyhasó pótlással és mérgező kálium túladagolással magyar kiirtásra felbiztató hamis propagandát.

Nemrég  ugyan  (Orbán  Viktor  miniszterelnök  személyes  intézkedésére)  felemelték  a  korábbi  két-  és
félszeresére, a korábbi napi 2-ről 5 grammra a MENZÁKNAK előírt sódózist, de nem tiltották be a konyhasó
helyett kálisóval sózás, tehát ezután két- és félszer több mérgező kálisóval „sózhatják” a gyermekeink ételeit.

A konyhasóval kevert kálisóval műtrágyázást, a termőföldek optimális 90 mg/kg-os természetes vízoldott
kálium tartalmának a növelését és a kálisóval ételízesítést törvényileg meg kell tiltani, bűncselekménnyé kell
nyilvánítani.

Népirtásban és hazaárulásban bűnsegédkezik valamennyi magyar személy és szervezet, amelyik nem harcol
az országunkat elveszejtő termőföldmérgezés és Nemzeti Stop Só Program, Menzareform és Chips adó ellen.

Jogos védelem (Btk.) és Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében közzéteszi, közérdekű bejelentésként
az információkért felelős miniszterhez, és a Médiafelügyelethez és feljelentésként a Rendőrséghez benyújtja:
Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló (1-420415-0215, an:Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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