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JOGÁSZ ISMERŐSEIMTŐL   IS   SEGÍTSÉGET KÉR  EK   AZ ÉLELMISZERMÉRGEZŐK ELÍTÉLÉSÉHEZ   

Az étkezési sókra vonatkozó korábbi és a jelenlegi Magyar Szabvány kötelezően előírja valamennyi étkezési 
sóban a legalább 97% NaCl konyhasótartalmat. A mérgező KCl kálisó a 3%-on belül sincs felsorolva. Orvosi 
tankönyvek  szerint:  egészséges  felnőttnél  is  kálium túladagolási  mérgezést  okoz  (hyperkalaemiát),  ha  a 
vérükbe  (bárhonnan) 1 órán belül 0,8 vagy 1,6 grammnál több kálium jut be. Életveszélyes, ha 24 óra alatt 
összesen 11 grammnál több jut be. Már attól is torzul az EKG-jük, ha szájon át 24 óra alatt 2,2 vagy 3,6  
grammnál több kálium jut be. Hazai klinikai kísérletekben a 2 és a 4 gramm kálisónak az oldata (a fél liter  
vízben oldva velük megitatott  0,88 gramm, ill.  1,76 gramm kálium) 10-ből  10 felnőtt  mindegyikénél  az 
addigi felére csökkentette a veséik vizelet kiválasztását. 4 gramm kálisót tartalmazó oldat (1,76 grammnyi) 
káliumtartalma pedig meghaladta a veséik kálium eltávolítási képességét is: kb. 1 órán keresztül a kálium- 
mérgezési küszöb 5 mmol/liter fölé növelte a vérszérumuk káliumtartalmát. Emellett pl. Nobel-díjas kutatók 
1950 előtti hatás mérései állatoknál és embereknél is bizonyították, hogy a (hazánkban jelenleg „Nemzeti 
Sócsökkentési Stop Só Programként” ránk erőszakolt!) kálium dózis növelés és nátrium dózis csökkentés is 
életrövidítő. Szívműködés romlást,  keringés romlást,  idegrendszer működési zavarokat,  izomgyengeséget,  
rákot stb. okoz. És ivartalanító hatású is. Ez tudatos népirtás, véletlenszerűsítve alkalmazott vegyi fegyverrel! 

Segítsetek rá  kényszeríteni az élelmiszer árusítókat, hogy a boltjaik mondják meg, hogy melyik étkezési só   
felel meg a magyar szabványnak, s melyik sérti azt. Jelenleg azt állítják, hogy „nem kötelesek megmondani”.
Amióta egy hamis élelmiszer rendelet változtatással megengedték a szabványt sértő sók nem megnevezett 
különleges célra árusítását, nem is jelzik, hogy melyik étkezési só felel meg a szabványnak és melyik sérti. A 
tiszta természetes konyhasó és kálisó kristályai egyformán fehérek. Természetes fényben összetéveszthetők!
Például egy nyírtassi cég olyan „sót” hozott forgalomba, amiben konyhasó helyett 100%-ban kálisó volt. De  
ahelyett, hogy börtönbe zárták volna a felelősöket, „visszaadatták” a cégnek a mérgezettekkel a mérgező sót. 

Segítsetek erre a  közérdekű kárelhárítási célra alkalmazni   az Aranybullát, a Szent Korona Jogrendszert, s a   
jelenlegi  jogszabályokat.  Pl.  a  felbíztatással,  hitegetéssel  károkozási,    országos    csalási  bűncselekményt  is   
megvalósítják a hazai kormányok illetékesei! Ők, akik a „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programjukkal” a 
napi legfeljebb 2 gramm nátrium és legalább 4,7 gramm kálium fogyasztását „egészségvédőnek” hazudják. 
Ugyanis  étkezéssel  is  optimális  a  fiziológiás  infúziós  Ringer  oldattal  a  vérbe  juttatott  víz,  konyhasó  és 
kálium dózis: pl. 1 nap alatt a 3 liter desztillált víz + 27 gramm NaCl konyhasó + 0,4 gramm kálium dózisok.

Az állami jogalkalmazók semmibe veszik a fenti mérési bizonyítékokat. Nem hajlandók leállítani a népirtó 
programot.  Nem hajlandók büntetni  a  kieszelőit,  engedélyezőit.  A végrehajtóit,  a  kárai  szembehazudóit, 
letagadóit. Válaszra sem méltatják, vagy szembehazudják a méréstani szakértőként benyújtott kárelhárítási  
javaslatainkat. Közben („rasszista zsidók”) akadályozzák a „sócserével” elrákosított nemzsidók gyógyulását! 

Emiatt végszükségből, jogos védelemként is, a Szent Korona Jogrendszer szabályai alapján kell megítélnünk 
(a  kivégzőméregként  is  használt!)  „természetes  kálisó”  és  egyéb  egészségkárosító  ártalmas  anyagok 
hozzákeverésével/bennehagyásával „étkezési sót” árusítókat. KÍNÁBAN PL. HALÁLRA ÍTÉLNÉK ŐKET. 

A fenti károkozási bűncselekmény részletes leírását, mérési bizonyítékait lásd az alábbi dokumentumokban! 
Semmi sem fontosabb, mint a magyarokat naponta százával, ezrével irtó Stop Só kormányprogram leállítása!

Melléklet:  Egészségességet,  tisztaságot,  megbízhatóságot  tükröző étkezési só árazást  követelés az Orbán 
Kormánytól (Ügykód: hamis-soarakkal-onpusztitasra-osztonzik-a-vasarlokat150201).

Hivatkozott további dokumentumok:  1./Rákot okozó orvosi terrorizmus elhárítása (Magyar Önvédelmi 
PJT, ügykód: rakbetegsegterrorizmus-elharitas150129), 2./Dr. Fazekas Sándor miniszter segítése a mérési 
csalásokra  és  hamis  rendeletekre  alapozott  mezőgazdasági  és  élelmiszeripari  szaktanácsadások 
megszüntetésében.  (Kód:  emailkonyv91-fazekas-sandor-na-k-vegyi-fegyver-betiltasa-130918).  Ezeket  a 
dokumentumokat, miután megtalálhatók a  www.tejfalussy.com honlapom MEHNAM és EMAIL Könyv 
rovataiban is, itt nem csatolom. Azonban, ha valamiért mégis igényled, szívesen megküldöm email-en.
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A hivatkozott dokumentumok kereső kódjai a www.tejfalussy.com honlapon:

1./ http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2015/02/rakbetegsegterrorizmus-elharitas150128.pdf

2./  http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/09/91.-emailkonyv-fazekas-sandor-na-es-k-vegyi-
fegyver-betiltasa-130918.pdf

Verőce, 2015. 02. 03. Válaszoljatok! Üdvözlettel: Tejfalussy András (tudományos.rendorseg.pjt@gmail.com)

Megjegyzés: Tegnap, az internetes Hírháttér Szerkesztősége részéről a parlagfű ügyben általuk benyújtott, s  
hozzám is eljuttatott feljelentő irat nagyszámú rendőrségi stb. hivatali címzettjéhez is megküldtem a fenti  
bűnügyi dokumentációt, mint az általuk közzétett nyilvános feljelentéshez csatlakozó kiegészítő feljelentést, 
mert tűrhetetlen, hogy a Kormány napi száz, ezer számra irtja a magyarokat a Stop Só programjával!
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