
Fajirtás akadályozásaként, Orbán Viktor miniszterelnök valamint Dr. Kincses Gyula volt egészségügyi
államtitkár és az ORFK részére is, a Magyar Orvosi Kamara (mindenkori) vezetőit érintő fő kérdések:

1. „Magyarországnak tisztességes jó egészségügyben érdekelt Orvosi Kamarára lenne szüksége” Dr. Kincses
Gyula volt egészségügyi államtikár szerint, aki (állítólag) a Magyar Orvosi Kamara új elnöke szeretne lenni?

2. Ha ő lesz az elnök, akkor is majd tovább titkolják (a Kamara és a hazai orvosok többsége), hogy 1950-ben
Nobel  díjat  kapott  három  mellékvesekéreg  kutató  (lásd:  Medicina,  Technika  a  biológiában  8.),  akik  a
patkányoknál és az embereknél, konkrét biológiai hatás kalibráló mérésekkel bebizonyították a csökkentett
konyhasó- és vagy növelt kálium-dózis fajirtó hatását? Például azt is, hogy a csökkentett konyhasó-dózis
vérbesűrítő  hatása  kórosra  fokozza  a  vérnyomást,  rontja  a  vese-  és  szív-,  és  ideg-  és  izom  működést,
bőrbetegségeket,  rákbetegséget  is  előidéz,  és  a  „pszeudohermafroditizmus”  is  okozó,  nemzedékeken  át
halmozódó, genitália torzító, mérgező hatása végzetesen tönkreteszi az állatok és emberek nemzőképességét!

3. Ha ő lesz az elnök, tovább titkolják, hogy a konyhasó dózis csökkentés magas vérnyomást csökkentő
hatását bebeszélés a patkányokon végzett mérés eredményei emberre hamis átszámolására és a konyhasó
megvonás hatásai hamis statisztikai kiértékeléseire van alapozva? A Népszabadság is megírta! (2002.11.15.)

4.  Miért  reklámozhatták  a  Családorvosi  Havilapban (99'  március,  VII.  évf.  3  szám) a  konyhasó  helyett
(patkányméreg)  kálisót tartalmazó „VIVEGA”-t  étkezési, gyógyhatású sóként? Miért árusíthatja a Béres
cég is, miután a céget alapító Dr. Béres József, „Első kézből a Béres cseppekről” címmel azt publikálta,
hogy emlőrákot okozott a kísérleti egereinél, amikor a káliumot túladagoló étkezésre kényszerítette őket!? 

5. Miért engedi reklámozni a Dr. Éger István elnök által vezetett Magyar Orvosi Kamara (MOK), a népirtó
„Nemzeti  Stop  Só  programot”?  Miért  titkolja  az  életrövidítő  és  ivartalanító  hatását  bizonyító  biológiai
hatáskalibráló hazai- és nemzetközi mérési eredményeket, melyeket parlamenti szakértőként kinyomoztunk?
Amelyeket  az Országgyűlés Szociális- és egészségügyi Bizottsága néhai titkára, Dr. Kovács Pál orvos, aki
később egészségügyi miniszter lett, interpellációként előterjesztett az Országgyűlésben, s amiket az akkori
miniszterek (a minket antiszemitázó 8253 válaszukkal, 1992. dec. 8-án) szemérmetlenül szembehazudtak!

6. Nem mindegyik orvos és gyógyszerész tanulta, hogy a Ringer infúziós oldat dózisai a vérszérum szerinti
optimális arányban pótolják a vizet, konyhasót és káliumot? Pl. napi 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm az
optimális  konyhasó  dózis  és  0,36  gramm az  optimális  kálium dózis,  amiket  a  Ringer  oldattal  a  vérbe
juttatnak.  Tehát  étkezéssel  is  ennyit  lenne optimális  vérbe juttatni,  lásd:  www.tejfalussy.com,  10.  videó!
Mégis, akármennyi vízhez, napi max. 5 gramm konyhasót, és 4,7-től 70 grammnyi káliumot engedélyeznek!!

7.  Tovább fogja tűrni a kamarai vezetés, hogy sokkal kevesebb konyhasó és sokkal több kálium legyen az
ételeinkben, mint a Ringer infúziós oldat dózisai szerinti? Miért nem hajlandók eljuttatni az orvosokhoz az
étkezési nátriumdózis káliumra cseréje kártékonyságát bizonyító klinikai hatás mérési és tankönyvi adatokat?

8. Továbbra is titkolhatják, hogy a korábbi III. osztályos gimnáziumi kémia könyv szerint, de Prof. Dr. Papp
Lajos akadémiai nagydoktor szívsebész szerint is, infúzióval is és étkezéssel is, a gyógyító Ringer-infúziós
oldatnál alkalmazott víz-, konyhasó- és kálium dózisok vérbe juttatása a legegészségesebb, ez az optimális?

9. Továbbra is engedhetik a patkányméreg kálisót étkezési sóként kosher tanúsítvánnyal reklámozni (lásd az
internetes BONSALT reklámot!), hogy a magyar cionista izraelitákat irtással is biztosítsák az olcsó „kiürült”
ingatlanokat az Izraelből és Ukrajnából 2010-től vízum nékül is itt tartózkodni engedett idegen izraelitáknak?

10. Meddig bűnpártolhatja a Magyar Orvosi Kamara a hamis „Nemzeti Stop Só program” és „Chips-adó”
megtűrésével a Ringer-infúzió szerinti optimálisnál ötször kevesebb konyhasó- és tízszeresnél több kálium
mindennapi fogyasztását, miután 1 és 2 gramm kálium éhgyomorra elfogyasztása is mérgező volt a klinikai
ellenőrző méréseknél?! A hatáskalibráló-mérési stb. bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlapomon!
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