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HOZZÁSZÓLÁS KÜLDÉSKÉNT AZ IVÓVÍZ ÉS SÓZÁS ÜGYÉBEN A „MAI IGE” HONLAPNAK 

Kedves Lelkészek! Hogyan tudjátok nyugodt szívvel tűrni, hogy a "Stop só programmal", a Chips-adóval 
végzetesen nyomorékká teszik a keresztény gyerekeket, a konyhasó pótlását csökkentéssel. 
A sóhiány a gyerekek vízivását is gátolja. „Vízmérgezést” okoz. Azt nevezték el vízmérgezésnek, hogy a 
sóhiánytól a víz túlhígítja a vérszérumot. Azóta az átpárolt biztosan tiszta vizet mérgezőnek hazudják. A 
lehető legegészségesebb, gyógyhatású ivóvizet. (Lásd: Mózes II. 23. 20-33, és V.7. 2. és 22-ben, valamint 
Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap). A hiányos konyhasó pótlás az állatoknál is ártalmas. 
Egyes bibliakiadványok újabban kihagyják a takarmány sózás fontosságát hangsúlyozó sózás szót Ézsiás 30. 
24-ből. Nobel díjas kutatók 1950 előtti konkrét hatás mérései is egyértelműen bebizonyították a sózás 
csökkentés (és a kálium túladagolás) életrövidítő és fajirtó hatásait. Azt, hogy vese-, szív- és keringés 
rontóak, daganat-keltőek, idegbetegítőek, elmezavaróak, pszeudohermafroditizmus (ivarvesztés) előidézőek 
stb. Vagyis a Stop Só programmal napi 5 gramm alá korlátozott konyhasópótlás és napi 4,7 gramm fölé 
növelt káliumdózis egészségrontó hatását. Pedig minden orvos tanulta, tudnia kell, hogy a desztillált víz és 
konyhasó napi optimális dózisa a SALSOL, SALSOLA infúziós oldat szerinti. Étkezés esetén is. Pl. 3 liter 
víz mellé 27 gramm NaCl konyhasót kell pótolni. A Ringer infúziós oldat is ilyen víz : konyhasó = 110 
dózisarányú. A 3 liter Ringerben is 3 liter víz és 27 gramm konyhasó van, és emellett csak 0,4 gramm 
kálium. (Felnőttnek sem kell naponta több káliumot bejuttatni a vérébe.) Egyébként az élő egészséges ember 
testnedvei is ilyen arányban tartalmazzák ezeket a „vérelektrolít” anyagokat. Ez a természetes arányuk. 
Mégis legalább tízszer ennyi káliumot pótoltatnak a Stop só programmal. Amerikában megnövelt 
káliumdózissal végzik ki az elítélteket. A Nyírő Gyula kórház „Fekete Angyalnak” elnevezett ápolónője is 
kálium túladagolással sorozatgyilkolt. A fenti egyértelmű ténybizonyítékok alapján mindegyik keresz(t)ény 
lelkész felvilágosíthatja az általa ismert keresztényeket a Stop Só program elleni személyes védekezés 
szükségességéről. És persze a védekezés egyszerű lehetőségéről is, ami: tiszta desztillált ivóvíz készítés és 
vízivás, gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasóval sópótlás (a fenti infúziók szerinti víz : konyhasó dózis 
arányban), valamint a kálium túladagolás megakadályozása az élelmiszer táblázatok adatai használatával. 
Lásd „Email könyv-1” a www.tejfalussy.com honlapon.
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András Béla S. Tejfalussy

Feljelentés:

Ezúton a nagy nyilvánosság előtt is feljelentem az ÁNTSZ vezetőit és azokat az orvosokat, akik 
Mózesi-talmudi előírások szerinti fajirtást végeznek. A „Stop só” programmal bebeszélt sópótlás 
csökkentéssel és kálium túladagolással és a desztillált ivóvíz mérgezőnek bebeszélésével irtják a 
népet. Közzéteszem a feljelentést, ... Tovább
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Ismételten felszólítom az ORFK Panaszirodáját: tiltsák le a konyhasó pótlás nagyságrendi 
csökkentésre és a kálium bevitel nagyságrendi fokozásra felbiztató aljas Stop só programot. 
Tiltsák be a tiszta desztillált ivóvíz mérgezőnek bebeszélését is. Zárják börtönbe a mózesi-
talmudi fajirtást végrehajtó ÁNTSZ-es bűnözőket, orvosokat, gyógyszerészeket, s az nekik 
bűnsegédkező természetgyógyászokat, bűnpártoló minisztereket, államtitkárokat, ügyészeket 
és ezek tudományos akadémiai és orvosi egyetemi „professzor” hamis szakértőit, s a lelkész 
(rabbi stb. ) bűnsegédeiket.  Kínában az élelmiszerrel mérgezőket is ki szokták végezni!

Verőce, 2015. 07. 07.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an. Bartha Edit), hatásmérés tudományi 
feltaláló, aki 1992-ben, megbízott országgyűlési megbízott szakértőként is, leleplezte a fenti 
fajirtást. Verőce, Lugosi u. 71. ,magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, www.tejfalussy,com

www.tejfalussy.com

mailto:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
https://www.facebook.com/andrasbela.s.tejfalussy/place_reviews_written
https://www.facebook.com/andrasbela.s.tejfalussy/activity/881471665254487
https://www.facebook.com/pages/%C3%81ntsz/481162315229146
https://www.facebook.com/pages/%C3%81ntsz/481162315229146
https://www.facebook.com/pages/%C3%81ntsz/481162315229146
https://www.facebook.com/andrasbela.s.tejfalussy


feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

másolatot 
kap:

Duna Tv <kozonsegszolgalat@dunatv.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
peter.harrach@parlament.hu

titkos 
másolat:. . . .

dátum:2015. július 7. 14:33

tárgy:

Ismételten felszólítom az ORFK Panaszirodáját: tiltsák le a konyhasó pótlás 
nagyságrendi csökkentésre és a kálium bevitel nagyságrendi fokozásra 
felbiztató aljas Stop só programot. Tiltsák be a tiszta desztillált ivóvíz 
mérgezőnek bebeszélését is. Zárják börtönbe a mózesi-talmudi fajirtást 
végrehajtó ÁNTSZ-es bűnözőket. . .

küldő:gmail.com

www.tejfalussy.com


