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LEPLEZD LE A NÉPIRTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ 
ÉLELMISZERBOLT(HÁLÓZAT)OT! 

 

Ha egy élelmiszer boltban egyik étkezési són sem találsz a sóbányából vagy tengeri 
sólepárlásból származó mérgező hulladék kálisótól biztosan mentességét igazoló MSZ-01-
10007-82 feliratot, kérd el a „Vásárlók könyvét”. Írd bele, hogy kéred megjelölni, melyik 
általuk árusított étkezési só felel meg ezen szabványnak. Ha ezután sem jelölik meg, mást se 
vásárolj náluk, mert egyik ilyen élelmiszer bolt (vagy bolthálózat) sem biztonságos. Beírásod 
eredménye alapján megtudhatod, hogy az adott bolt (ill. bolthálózat) résztvesz-e a magyar 
lakosságot „véletlenszerűsítve betegítési célú” STOP SÓ programban, ahol az élelmiszerek 
hiányos konyhasótartalmával és vagy túlzott káliumtartalmával a testedbe bejutó Víz, 
Nátrium, Kálium és Klorid arányainak a megváltoztatásával elrontják a testfolyadékaid 
(főként a vérszérum) élettanilag optimális természetes víz, nátrium, kálium, klorid arányait. 
Arányaik elrontása sejt szintű működési zavarokat idéz elő, vese- és szívműködési, keringési 
problémákat, magasvérnyomást, idegrendszeri zavarokat, meddőséget, elrákosodást, 
ivartalanodást és pszeudohermafroditizmust stb. okoz. Nem csak az életedet rövidítik le, 
hanem azt is meggátolják, hogy egészséges utódaid lehessenek. 

Nobel-díjat is kapott 1950-ben három tudományos kutató, akik túl kevés konyhasót, vagy túl 
sok káliumot bejuttató ételek és italok károsító hatását hatáskalibráló állat- és 
emberkísérletekkel, konkrét mérésekkel bizonyították. „Pártjaink és Kormányaink” Stop Só 
programja az emberi vérszérum és a magzatvíz, és az ezeknek megfelelő fiziológiás-infúziós 
Ringer-oldat élettanilag optimális 30/1 nátrium/kálium dózisaránya helyett az egészségedet 
tönkretevő 2/4,7 nátrium/kálium dózisarányban juttatja be ezeket az anyagokat a véredbe. 
Védekezésként vásárolj az MSZ-01-10007-82 szabvány követelményeit is túlteljesítő 
gyógyszerkönyvi tisztaságú étkezési sót és azzal készített ételeiddel és italaiddal a Ringer-
oldat szerinti dózisarányokkal pótold a vizet, az NaCl-ot és a káliumot. Bár "Pártjaink és 
Kormányaink" megtiltották a gyógyszertáraknak, hogy gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl-ot 
árusítsanak étkezési célra, de újabban interneten vásárolható (www.tisztaso.hu). „Pártjaink és 
Kormányaink” arról is gondoskodnak, hogy szennyvizet igyunk. Bevezettetik az ivóvíz 
készítésére használt folyókba a lakossági szennyvizet, s ezzel az ivóvizedbe is mérgező vegyi 
anyagokat és fertőző vírusokat juttatnak. Ne hidd el, hogy szükséged van az ivóvizedet 
szennyező anyagokra, mint ásványi anyagokra. Ne hidd el, hogy a teljesen tiszta átpárlódott 
(desztillált) víz ártalmas. Felénk az arzénnel szennyezettnél mérgezőbbnek hazudja az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a desztillálással megtisztított ivóvizet, miközben a 
zsidó törvénykönyv szerint ez az egyedül egészséges ivóvíz, amihez a nem zsidóknak nem 
szabad hozzájutniuk. Ezek a kormányzati módszerek a Mózes II.23./20-33, Mózes V.7./2, 22, 
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Talmud Baba kamma 93 b. lap, Taanith 10 a. lap szerinti fajirtást valósítják meg. Védekezned 
csak a kálisómentes nagytisztaságú NaCl-dal és az általad házilag átpárolt (desztillált) 
ivóvízzel, s a SAJÁT KERTEDBEN, vegyszermentesen termesztett növényekből készített 
ételekkel és italokkal tudsz! Egyébként családostól is kiirthatnak! A kálisó nem az élet sója, 
hanem a halálé. Nem szabad elhinni a természetes vérszérum arányokkal és az élettani hatás 
kalibrálási mérésekkel bizonyítottan egészségkárosító sózáscsökkentési, konyhasót kálisóval 
pótlási tanácsokat! Nem szabad elhinni, hogy a tiszta desztillált ivóvíznél kevésbé ártalmas a 
szennyezett ivóvíz, mint értékes ásványi anyagokat pótló egészséges élelmiszer! "Pártjaink és 
Kormányaink" Stop Só programos, kálisóval mérgeztetéssel és szennyvízitatással népirtási 
tevékenysége részletes bűnügyi dokumentációját lásd a www.tejfalussy.com honlapomon. 
Szóljatok erről egymásnak, ne hagyjátok, hogy legyilkoljanak! 

Verőce, 2013. 07. 26. Tejfalussy Andás (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com) 
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