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Zsidó népirtás folytató hazai/nemzetközi bűnszervezet ellen, Orbán Viktor magyarországi
miniszterelnökhöz és valamennyi európai uniós képviselőhöz is címezve, nemzetközi internetes
nyilvános terjesztésre.

Dr. Polt Péter magyarországi legfőbb ügyészt vádemelésre felszólító közérdekű bejelentés és
feljelentés

Ismételten felkérem Önt a fiziológiás sózást károsnak hazudók és a tiszta desztillált vizet
mérgezőnek hazudók vád alá helyezésére. Arra az esetre pedig, ha ezt megint elmulasztja, itt és
most nyilvánosan megvádolom Önt azzal, hogy tudatosan bűnpártolja azokat, akik a vegyi fegyver
hatású kálisóval és konyhasóhiányos táplálékokkal és tiszta ivóvízhez jutás akadályozással
emberiség ellenes (izraelita, lásd: 2 Mózes 23./20-33, 5 Mózes 7./2, 22, és Talmud, Baba kamma 93
b. lap és Taanith 10 a. lap szerinti) bűncselekményeket szerveztek, ill. folytat(tat)nak a hazai nem
kóser étkezésű zsidók irtására is.
Ma már a hazai orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok többsége is egészségkárosítónak
hiszi/hazudja a korábbi víz, NaCl és kálium pótlás élettanilag optimális (fiziológiás) dózisarányait.
Egyszerűen semmibe veszik az élő ember testnedvei víz, nátrium, kálium és klór arányai szerinti
víz és sópótlás tényleges élettani optimumát. A Ringer fiziológiás sóoldat infúzióként felnőttek és
gyermekek esetén is alkalmazott, és étkezésnél is optimális víz/NaCl=110, Na/K=30 dózisarányú
pótlási arányait. A (nem kóser étkezésű) népek irtásához - az ENSZ Egészségügyi Világszervezet,
a WHO állásfoglalására hivatkozással – az USA-ban, majd az Európai Unióban és így
Magyarországon is - bevezették, hogy mérgező kálisóra cseréltetik le a pékáruk és az egyéb ételek
készítéséhez alkalmazott NaCl konyhasót, és kálisóval műtrágyázással is megtöbbszörözik az
élelmiszernövények káliumtartalmát. Tudatosan csalnak, amikor azt hazudják, hogy optimális
élettanilag az Na/K=0,43 dózisarány. Tudják, hogy nincs olyan állat, ember amelyik sokáig túléli,
miután 1950-ben Nobel díjjal jutalmazták a kutatókat, akik a konkrét hatásméréseikkel
kimutatták a nátriumpótlás csökkentés és káliumbevitel növelés, ember- és állatbetegítő,
életrövidítő, ivartalanító hatását. Lásd a csatolt Email könyv 94. mérési dokumentumait!

A hazai népirtást azzal készítették elő és fedezik ma is a hazai Országos Élelmezés és Táplálkozás
Tudományi Intézet (OÉTI) vezetői, hogy ellenkezőjére hamisították a (Redi-Só) kálisóval „sózás” veseés vérmérgező hatását. 4 gramm kálisó felére csökkentette a veseműködést és mérgezőre növelte a
vérszérum káliumtartalmát (10 ember mindegyikénél!) Ezután napi 6-10 grammját ajánlották a
gyógyszertárak gyógytápszerként. De nézzük a Kálium-Retard tablettát. A konkrét hazai klinikai
ellenőrző kísérleteik során ilyen tablettákkal 1-4 gramm/8 óra dózisban bejuttatott káliumtól 10-80%
gyakorisággal keletkezett gyomor- és bélfal felmaródás. Mindezeket három miniszter is
szembehazudta (8253. sz. válasz, 1992. dec. 8.), miután Dr. Kovács Pál MSZP és dr. Pap János
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Fidesz, az én és szakértőtársaim közreműködésével kérték a káliumtúladagolás káros hatásai parlamenti
bizottsági vizsgálatát és a kálisóval műtrágyázás és -konyhasó helyettesítés betiltását. Azóta a hazai
kormányok - újabban „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programként” - igyekeznek gátolni a tiszta
NaCl konyhasóval élettanilag optimális mértékű étkezési sópótlást. Tudják, hogy napi 2 liter Ringer
oldat 2 liter desztillált vízzel 18 gramm konyhasót, s csak 0,26 gramm káliumot pótol, de ők a napi 5
gramm NaCl-nak megfelelő 2 grammra csökkentették a nátriumdózist, és napi 4,7 grammra
növelték a káliumdózist. Mindenki beláthatja, hogy a testelektrolitnak, ami vízből, nátrium-, káliumés klorid ionokból áll, egy alkotóelemét sem lehet veszélytelenül pótolni ennyire megváltoztatott
dózissal. Sem a vizet, sem a konyhasót, se a káliumot. A káliumtúladagolás azonnali mérgezést okoz,
szívleállításra használják szívműtéteknél és kivégzéseknél. Pl. a „Fekete Angyalnak” becézett hazai
ápolónő, de egy poznani ápoló is kálium túladagolással sorozat gyilkolt. Valamennyi bizonyíték ismert
az Ön ügyészsége előtt. Közzé is van téve a www.tejfalussy.com és azon belül működő
www.aquanet.fw.hu honlapokon. Akadémikusi, egyetemi professzori szakértők csalásaira alapozva az
Ön által felügyelt ügyészek sorozatban hazudják „nem bűncselekménynek” a fiziológiásan sózás és
desztillált víz ivás akadályozással a nem kóser étkezésűek ellen folytatott népirtást. Azért lehetséges ez
a nyilvánvaló népirtás, mert a (zsidó titkosszolgálatos?) szervezőit bűnöző orvos akadémikusok,
rendőrök, ügyészek és bírák is fedezik. A csatolt előző közvádirat iratjele: viz-na-k-cl-arany-140428.
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