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FELJELENTÉS A MAGYAR ORVOSI KAMARA FAJIRTÁSBAN BŰNSEGÉDKEZŐI ELLEN
Hazánkban a konyhasópótlást felnőttnél és gyermekeknél is napi max. 5 grammra korlátozzák és
az ezzel okozott elektrolitzavart ráfogták a szennyezőanyag mentes tiszta desztillált vízre azzal,
hogy elnevezték „vízmérgezésnek”. A konyhasópótlás ilyen korlátozása és a desztillált víztől
elriasztás is megfelel annak a talmudi előírásnak, hogy nemzsidó nem ihasson tiszta desztillált
vizet és csakis a zsidóknak állhat rendelkezésére a desztillált víztől és konyhasótól gyógyulás
(Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap), ill. annak, hogy a zsidók olyan vizet és
olyan kenyeret kapjanak, ami meghosszabbítja az életüket, kigyógyítja őket a nyavajáikból és
megakadályozza a meddőségüket, mialatt a nemzsidókat irtják. (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/126.)
Hatásmérés tudományi szakértőként, azzal kell megvádolnom a Magyar Orvosi Kamara
vezetőségét, hogy az ún. Nemzeti Stop Só Program csalásban tudatosan bűnsegédkeznek a
hazánk egész területét elfoglalni, s közben a magyarokat kiűzni, kiirtani akaró NEMZETKÖZI
terrorista zsidók alábbi „százéves” tervének a megvalósításában, lásd:
Melléklet-1:
Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée
felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII.
fordítása szerint a következőket tartalmazta:
„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem,
amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak
mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a
körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét
országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt
elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjetek, hogy mindent, amit ott a
keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő
anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a
célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel
folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a
galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre
kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek,
hogy ezt a célt a legrövidebb idõ alatt elérhessétek.”

A HÍDFÕ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.)
„Országhódítók” c. kiadványából másolva.
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Ne tetszelegjen egészségvédőként, aki orvosi, kórházi ápolói, gyógyszerészi vagy természetgyógyászi

diplomával rendelkezik, de nem lépett fel a konyhasópótlást korlátozás és a káliumtúladagolás
ellen, amelyek fajirtó hatását régóta - többek között - az 1950-ben Nobel díjas kutatók
PATKÁNYOKON ÉS EMBEREKEN IS ELVÉGZETT hatásmérései is egyértelműen bizonyítják,
lásd melléklet-3., de az infúziós Salsol, Salsola és Ringer oldatok egészségjavító összetétele és
dózisai is minden kétséget kizáróan bizonyítják. A zsidó rákbetegek sikeres gyógyítására is
alkalmzott Salsol infúzióban csak tiszta desztillált víz van és tiszta NaCl konyhasó. 2 liter Salsol 2
liter desztillált vízzel 18 gramm NaCl konyhasót is bejuttat a vérbe, lásd a Salsol infúziós oldatos
tasak fényképe alapján (melléklet-2.).
Melléklet-2:

Melléklet-3:
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Ügykód: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606aj

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás

(Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)
NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ
NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLÓGIAI
STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ
BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.
A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia
aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai
nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein
és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai
hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési
eredményeire is hivatkozik ( zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely
oldalain találhatók ).
EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A
NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE
HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI
EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN
TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK
BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK.
(168)
A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a
következők:
1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul
ki. (167)
3./

A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a
verejtéksejteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart,
törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
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8./ Romlik a keringés. (168)
9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:
15./ Magas vérnyomás. (169)
16./ Szívelváltozások. (169)
17./ Veseelváltozások. (169)
18./ Izomgyengeség. (169)
19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok
jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg
eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :
21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)
22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)
23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a
menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
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24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés
gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést,
hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)
26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)
A KORÁBBI, AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODÁJA FELÉ TETT FELJELENTÉS INDOKOLÁSA:
AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS (HAMIS) SZAKÉRTŐIK KÖZEL 20 ÉVE FOLYAMATOSAN „NEM
BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ
CÉGEK ÉS ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK
ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK
KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. A MÉRGEZÉS OKOZÓI AZ INTERNETEN ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL
BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS
TAGADJÁK, HOGY FORGALOMBAN VANNAK KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS! PL. A SZINTE TELJESEN
KÁLISÓ (BIOKÓSER!) BONSALT, A ZSIDÓ „SARA LEE”-RŐL ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉGNEK A „CSÖKKENTETT
NÁTRIUMTARTALMÚ” ÉTKEZÉSI SÓJA, VAGY A BONOSAL STB. ELŐTTE KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT
ÁRUSÍTOTTÁK A KB. 99%-OS KÁLISÓ TARTALMÚ REDI-SÓ-t A GYÓGYSZERTÁRAK. A „VIVEGA” A LEGÚJABB
NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY. EBBEN 40% A KÁLISÓ. AZ A TALÁLMÁNY, HOGY ERŐS FŰSZEREKKEL ELFEDIK A KÁLISÓ
MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT SZÁMOS MÁS HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 2050% A KÁLISÓ. TÖBB OLYAN CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT TALÁLTUNK, AMELYEKNÉL A
MÉRGEZŐ KÁLISÓT RÁTÖLTÖTTÉK A KONYHASÓRA, S MÉG CSAK ÖSSZE SEM KEVERTÉK A KONYHASÓT ÉS
KÁLISÓT!
A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetik vissza, miközben ezt a két fő okot,
a nátriumhiány okozást és káliummérgezést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel.
Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű)
sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás
helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer- oldat ezekével azonos,
optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS
IS MUTATJA, HOGY EGÉSZSÉGES FELNŐTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB
KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM
KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!
Verőce, 2014. június 06.

Köszönetnyilvánítás:
Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos mellett köszönetet mondok az Agroanalízis Tudományos
Társasági és a volt Gradiens gmk-s munkatársaimnak és mindazoknak, elsősorban néhai Dr. Szabó
Árpád Országos Igazságügyi Intézet főigazgatónak és utódjának, Dr. Baraczka Balázsnak, és néhai Dr.
Nagy Gábor volt Phylaxia igazgatónak és néhai Dr. Kovács Pál volt országgyűlési képviselő
egészségügyi miniszternek és Dr. Biczók Gyula volt KTM főosztályvezetőnek és Dr. Pannonhalmi
Kálmán élettan tanár volt MTA elnökségi titkársági vezetőnek, néhai Prof. Dr. Nagy Elemérnek, Prof.
Dr. Péceli Gábor volt BME Méréstechnikai Tanszék vezetőnek, valamint Prof. Dr. Papp Lajos
szívsebésznek és Dr. Horkovics Kováts János szülész és nőgyógyász orvosnak, Miklósi István
biokémikusnak és Weixl Várhelyi László természetgyógyász doktornak, akik szakértőként segítettek a
káliumtúladagolással és konyhasóhiánnyal fajirtási nemzetközi bűncselekményt leleplező munkákban.
Budapest, 2016. November 20.
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