
Közérdekű nyilvános feljelentés az ORFK-hoz Szendi Gábor és bűntársai ellen

A  https://www.youtube.com/watch?v=cYp4TXSf6X0 Youtube videón látható és hallható
beszélgetés a népirtó káliumtúladagolás mérgező hatásairól figyelem elterelésre szolgál.
Visszautasítom  az  ellenem  előadott  rágalmazó  célzásokat,  a  következő  hatásmérési
bizonyítékok alapján is: a 2 gramm kálisó vízben éhgyomorra megitatása után is tízből
mind a tíz embernek 50%-ra csökkent a vizeletkiválasztása a hazai klinikai (OÉTI által
rendszett,  REDI  SÓ  engedélyezési)  hatásmérések  során.  Más  hatás  mérések  is
bizonyítják,  hogy hamisan  állítja  Szendi  Gábor,  hogy a  vese  könnyedén  kiválasztja  a
káliumot.  A 4 gramm kálisótól  (1,76 gramm káliumtól)  mind a tíznek mérgezőre nőtt  a
vérszérumában a kálium (hyperkalaemia). Ott sem mondott igazat, ahol 5-10 gramm napi
konyhasó pótlást nevezett optimálisnak. Valójában 1 liter vízpótlás mellett, lásd az infúziós
Ringer oldat összetételét, 9 gramm konyhasó pótlás optimális, 0,12 gramm kálium pótlás
mellett. 1 nap alatt 2 liter Ringer (vagy Salsol, ill.  Salsola infúzió) 18 gramm konyhasót
juttat be veszteség nélkül a vérbe. Ez felel meg a testnedvek, a vérszérum víz: nátrium
természetes  arányainak.  Orvosi  tankönyvek  szerint,  lásd  Magyar  -  Petrányi:  A
belgyógyászat alapvonalai 2, Hyperkalaemia, a szájon át bejuttatott napi 2,2-3,5 grammnál
több káliumtól a felnőtt ember EKG-je is torzul. A Recommended Dietary Allowances 10
Edition, Washington 1989 amerikai dietetikai könyv szerint, a vér napi kálium vesztesége
mindössze 0,2-0,4 gramm és az izzadással káliumvesztés mértéke elhanyagolható. A Dr.
Varga  Péter  által  szerkesztett  „Az  intenzív  betegellátás  elmélete  és  gyakorlata”  c.
MEDICINA  kiadvány  szerint  is,  lásd  hyperkalaemia,  veszedelmes  káliumtúladagolási
mérgezést okozhat az egy órán belül akárhonnan a vérbe bejuttatott 0,8-1,6 grammnál
több kálium. A beszélgetők nem először beszélték be a káliumot mérgezően túladagoló
étkezést. Nekik is betudható, hogy pl. Bonsalt elnevezéssel Star kosher tanúsítvánnyal is
patkányméreg  kálisót  árusítanak,  lásd  internet.  A  káliumtúladagolás  ivartalanító  és
életrövidítő hatásait patkányokon és embereken elvégzett dózis hatás ellenőrző kísérletek
alapján konkrétan bebizonyító kutatók 1950-ben Nobel díjat is kaptak, lásd Technika a
biológiában  8,  a  Biológia  aktuális  problémái,  Dr.  Szabó  Dezső  „A  mellékvesekéreg
biológiája”. A sok káliumot tartalmazó zöldséglevek és a kálisóval növelt káliumtartalmú
növényekből  készült  élelmiszerek  anyatej  mérgező,  rákkeltő,  ivartalanító  hatását
egyébként  a  Szlovák  Tudományos  Akadémia  Növénykórtani  és  Rovartani  Intézete  is
bemérte, amit a Pozsonyi Új Szó című lap „Túl sok a kálium” címmel ismertetett 1988-ban.
Nyilvánvaló, hogy ezek nem ismeretlenek a videón szereplő „egészségügyi tanácsnokok”
előtt, vagyis tudatosan bíztatják fel a magyarokat a kálisóval önirtásra. A kálisóval népirtási
(bűn-) ügyben egyébként lásd a www.tejfalussy.com honlapon megtalálható Videó, Email-
könyv, MEHNAM rovatok dokumentumait, köztük az akadémiai doktor ny. egyetemi tanár
szívsebész Dr. Papp Lajos írásos és szóbeli szakvéleményét! Kérem, hogy a fajirtó hatású
étkezési kálium túladagolásra tudatosan felbíztatókkal téríttesse meg a bíróság az általuk
előidézett  valamennyi  kárt  (Ptk.)  és  az  ügyészség  emeljen  vádat  ellenük  népirtásban
bűnrészesség miatt (Btk.).
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