
Honlapokon, Facebookon, YouTube-on is közzétett életvédelmi nyilvános közérdek  bejelentés a Magyarországiű  
Természetgyógyász Szövetségek vezet ihez és valamennyi tagjához  (Azonosító: TermGyogySzov160124)ő

Közérdekb l,  jogos  védelemként,  kárelhárításként  ezúton  megkérem  a  Magyarországi  Természetgyógyásző  
Szövetség(ek) vezet it és minden egyes Tagját, hogy ismerje el a gyógyításra több száz éve sikeresen használtő  
infúziós fiziológiás Ringer oldat szerinti víz, nátrium kálium és klór dózisokat étkezés esetében is a lehetséges 
legjobbnak,  ugyanis  ezek  felelnek meg az  egészséges  ember  testnedveiben  lév  természetes  víz,  nátrium,ő  
kálium és klorid arányoknak. Minden liter Ringerben 1 liter desztillált víz + 9 gramm konyhasó (abban 3,6 gramm 
nátrium)  +  0,3  gramm  kálium-klorid  (s  abban  0,12  gramm  kálium)  van.  Az  ett l  nagymértékben  eltérítéső  
életrövidít  és  a természetes  szaporodó képesség rontó hatású is,  a  témában 1950-ben Nobel-díjat  elnyertő  
kutatók  embereken  és  állatokon  (patkányokon)  elvégzett  konkrét  hatás  ellen rz  mérései  szerint.  Lásd:ő ő  
Technika a biológiában 8., A biológia aktuális problémái, A mellékvesekéreg biológiája. MEDICINA Könyvkiadó, 
Bp. 1976. Nyilvánvaló, hogy a testelektrolit 30-as nátrium:kálium aránya helyett „Stop Só” "Menzareformként" 
reklámozott  0,43-as  nátrium:kálium  arány  a  Nobel-díjasok  által  felsorolt  betegség  sorozatot  eredményezi. 
Lényegében csak azt kérem, hogy értsenek egyet Prof. dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár akadémiai doktor 
szívsebész vonatkozó szakvéleményével (lásd:  https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M). Válaszukat a 
2621 Ver ce, Lugosi u. 71., Tudományos Rend rség PJT levélcímre és a ő ő tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com 
e-mail  címre várjuk. Kérem a Magyarországi  Természetgyógyász Szövetségek vezet it,  hogy szíveskedjenekő  
valamennyi tag kezéhez k megküldeni ezt az iratot, mert Weixl Várhegyi László természetgyógyász doktor, aki aő  
Tudományos Rend rség PJT-nek is vezet ségi tagja jelezte, hogy  el le is titkolják a többi természetgyógyásző ő ő ő  
e-mail címét, s el z leg Béky László természetgyógyász sem tudta megszerezni és odaadni. Van ugyan egyő ő  
korábbi könyvbeli címlistánk, de az egyrészt hiányos, másrészt elavult. A tagokhoz eljuttatás határideje mától 
számított 30 nap, a tagok válaszára rendelkezésre álló határid  további 30 nap. Aki nem válaszol, ezzel a magyarő  
lakosságot betegít k közé sorolja magát, ket támogatja! Kinek lehet bizalma ilyen természetgyógyászhoz? ő ő
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E.B. elnöke: Dr. Szabó Gabriella orvos-természetgyógyász
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Magyar Természetgyógyászok Szövetsége

1023. Budapest, Frankel Leó út 49. 1/3

Telefon: 06-20-360-9560

E-mail:   tgyszov@mail.datanet.hu  

Melléklet:  ALÁÍRÓLAP, a „NYILATKOZAT”-tal, a Ringer oldat szerinti, étkezésnél is optimális víz, konyhasó és kálium (nátrium, 
kálium és klorid) bejuttatási (dózis) arányokról, amelyet Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár akadémiai doktor szívsebész írt alá. 
(Azonosító: Dr_Papp_Lajos_Ringer_oldattal_kapcsolatos_nyilatkozataval_egyetertes)
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