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Nyílt levél
a magyar politika meghatározó pártjaihoz, annak elnökeihez és a szakminisztériumok vezetőihez

Magyarország gazdasági, politikai, egészségügyi, szociális, morális válsága közismert, de a valós és 
intézményesített legfőbb okok már kevésbé. Magyarország csődhelyzetének eltitkolt legfőbb okait 
tizenegy pontban  foglaltuk  össze,  ennek második  pontja:”  Tudatosan  akadályozzák a  konyhasó 
(NaCl) fiziológiás mértékű optimális étkezési pótlását (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő 
+ ivartalanító hatású)”. Arra kérjük a pártokat, hogy az alábbi tények ismeretében nyilatkozzanak, 
hogy mit kívánnak tenni a folyamat megállítása érdekében. Követeljük az illetékes minisztérium 
mindenkori vezetőjétől, hogy a fiziológiás mértékű optimális konyhasópótlás akadályozást, ideértve 
a konyhasót (NaCl-ot) helyettesítőként kálisót (KCl-ot) és egyéb anyagokat árusítást, Magyarország 
egész területén azonnal tiltsa be. 

Indokolás

A konyhasó fiziológiás mértékű optimális étkezési pótlását akadályozás hivatalos bizonyítékai:
      - Dr. Surján László népjóléti miniszter 1993. febr. 19-i 343/S/93. iktató számú levele,
        ahol konyhasó pótlóként a konyhasómentes REDI-sót ajánlja (3. oldal): „... A REDI-só,
        amelynek összetétele: káliumklorid 55%, káliumcitrát 43% magnézium-glutamát 2%,
        azaz 1 g só elfogyasztása 0,443 g káliumion bevitelét jelent. Ezt a készítményt az OÉTI
        1983-ban gyógytápszerként törzskönyvezte. Törzskönyvi száma: 20.” 
     - Dietetika, Medicina Könyvkiadó Zrt. – Budapest, 2007. Írta: Dr. Rigó János akadémikus,
        az Országos Dietetikai Intézet előző főigazgatója:

  65.oldal – Makroelemek, Nátrium: „....A napi nátriumszükséglet 3-4 gramm, amelyet 
        8-10 g konyhasó biztosíthatna, ezzel szemben általában napi 15 g-nyit fogyasztunk.”
        67. oldal, 12. táblázat: ...”Felnőttkori makroelem szükséglet naponként: ... 19 éves
        életkortól felfelé Nátrium: 2 g ...”, Kálium: 3,5 g”.
       - ANONYMUS Családorvosi havilap, 99/március, VII. Évf. 3. szám, Dr. Rigó Jánosnak az     

  Országos Dietetikai  Intézet igazgatójának „A nátrium-kálium arány jelentősége magas
        vérnyomásban” című cikkében: … „ A túlzott konyhasófogyasztás káros az egészségre...”
        …. „Hazánkban az 1980-as évek első felében a nátriumfogyasztás csökkenéséről, a
        külföldi államok rendeleteihez hasonlóan foglalt állást a Magyar Tudományos Akadémia
        elnöksége. Az MTA Élelmiszertudományos Komplex Bizottsága az OÉTI és a Magyar
        Táplálkozástudományi Társaság közreműködésével 1988-ban összeállított Táplálkozási
        irányelvekben a következőkben hangsúlyozta a sófogyasztással  kapcsolatos
        állásfoglalását: Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk, a  mérsékelten sós ízt
        nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerüljük a  sózást  gyermekeknél, mert az
        ekkor kialakult ízérzés az egész életre kihat. ...”
     - 1470/0 OÉTI engedély számú Vivega: „...segít Önnek, hogy a nátrium fogyasztást
        csökkentse...”, „100 gramm tápértéke …. Na: 17,0 g, K: 20 g. 

- Technika a biológiában 8., A biológia aktuális problémái, Medicina Könyvkiadó, 1976, Felelős 
szerkesztő: Krúdy Erzsébet, Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája”: 1950-ben Nobel-
díjat kaptak az NaCl helyett KCl-ot evés ivartalanító,életrövidítő hatását bebizonyító kutatók. 
- Gimnázium, KÉMIA III.  osztály Tankönyvkiadó,  Budapest,  1991.  szerkesztették:  Dr.  Boksay 
Zoltán – Dr. Csákvári Béla – Dr. Kónya Józsefné (150. oldal): „… Az ember naponta kb. 12 g 
NaCl-ot ürít ki a szervezetéből. Mivel ennyi sót a táplálékok nem tartalmaznak, az ételek sózásával 
kell a pótlásról gondoskodni...”.  
- Dr. Papp Lajos szívsebész ny.egyetemi tanár akadémiai doktor Nyilatkozata (2010. január 6.): „A 
Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat ( 0,9 % NaCl, 0,03 % 
KCl, 0,025 % CaCl2, 0,02 % NaHCO3,  99 % desztillált víz ) szerinti nátrium, kálium, klór és víz 
pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során 
is”. 
-  A szabványt  (MSZ-01-10007-82)  is  sértően  kálisót  stb.  tartalmazó  „étkezési  sók”  hazánkban 
újabban korlátozatlanul alkalmazni engedésének a további bizonyítékait lásd: www.aquanet.fw.hu.
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A konyhasót helyettesítésre forgalomba hozott REDI só kálium túladagolási mérgezési veszélyt  
okoz a klinikai mérések eredményeit felülellenőrző méréstani szakértők véleménye szerint:
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A MÁRIA RÁDIÓ MAGYARORSZÁGNÁL SOKÁIG EGÉSZSÉGÜGYI 
TANÁCSADÁSSAL FOGLALKOZTATOTT DR. RIGÓ JÁNOS IS  AJÁNLJA 

AZ 1 : 1 -ES NÁTRIUM : KÁLIUM ARÁNYT:
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Függelék:  Egy fontos bibliai szöveg értelméne megváltoztaztása a sózás csökkentési csaláshoz



40/26. oldal, Kód: SurjanNepirtasi100407

Az ételek konyhasóval sózása egészségügyi jelentőségét 
 elfedő bibliai szócsere titkos célja

I.

Unknown;Drábik János
Szex és az új világrend

Dr. Lawrence Dunegan amerikai orvos 1969. március 20-án részt vett egy gyermekorvosok 
számára  tartott  szakmai  konferencián  Pittsburgh-ben,  ahol  az  egyik  elõadó  Dr.  Richard  Day 
egyetemi tanár volt. Dr. Day mintegy 80 fõnyi orvosokból álló hallgatóságának rendkívüli témájú 
elõadást  tartott.  Beszéde  elõtt  felkérte  hallgatóit,  hogy  se  jegyzeteket,  se  magnófelvételeket  ne 
készítsenek és vegyék bizalmas jellegû belsõ tájékoztatásnak mondanivalóját. Dr. Dunegan egyike 
volt  a  hallgatóknak és  1988-ban Randy Engel  ismert  média személyiség kérésére emlékezetbõl 
felidézte, és szalagra rögzítette, amit 1969-ben hallott. Dr. Day nem annyira a múlttal foglalkozott, 
sokkal inkább a jövõt vázolta fel. Elõadásának célja az volt, hogy felkészítse az orvosokat a várható 
változásokra,  és  ily  módon  megkönnyítse  alkalmazkodásukat  az  új  helyzethez.  Meg  volt  róla 
gyõzõdve,  hogy információival  segíti  orvoskollégáit.  Dr.  Day állandóan  hangsúlyozta,  hogy  az 
embereknek hozzá kell  szokniuk a folyamatos változáshoz,  mert  semmi nem marad a  jelenlegi 
állapotában.  Gyakran ismételte:  „az emberek annyira  bíznak egymásban,  hogy fel  sem teszik a 
legfontosabb kérdéseket.” Többször is elmondta: „Mindennek két célja van. Egyik az állítólagos 
cél, amely elfogadhatóvá teszi a változást az emberek számára és van egy másik, az igazi cél, amely 
valójában az új rendszer létrehozását segíti elõ.” Hozzáfûzte azt is, hogy „nincs más lehetõség az 
emberiség számára.” 
A népszaporulat ellenõrzése

Dr. Day ebben az idõben aktívan részt vett a népességszaporulat ellenõrzésére törekvõ 
csoportok tevékenységében. Elmondotta, hogy a lakosság létszáma túlságosan gyorsan nõ, éppen 
ezért a Föld lakóinak a számát korlátozni kell, mert különben nem marad elég élettér az emberiség 
számára. Nemcsak az élelmiszer ellátás biztosításához fog hiányozni az elegendõ termõföld, de a 
hulladékok is oly mértékben szennyezik a Földet, hogy lakhatatlanná válik. 

Az embereknek nem engedik majd meg, hogy csupán azért legyenek utódaik, mert akarják, 
vagy azért mert könnyelmûek voltak. Ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a házaspároknak egy 
gyerekük legyen, és csak a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó kiválasztottaknak lehet három. Az 
átlagembereknek a két gyermeket engedélyezik. Ez a születésszabályozási mérce abból adódik, 
hogy a nulla népességnövekedéshez 2,1 gyerek szükséges családonként. Ez azt is jelenti, hogy csak 
minden tizedik házaspárnak lehet három gyereke. Világossá vált, hogy a népesség-ellenõrzés nem 
egyszerûen születésszabályozást jelent. Valójában a világ lakosságának a korlátozásáról van szó. 
......

Az egyén fejlõdését  és  az  egész  emberi  faj  átalakítását  is  fel  kell  gyorsítani.  Ezzel 
kapcsolatban az elõadó kitért a vallások szerepére,  amelyeket  noha meggyõzõdéses  ateista 
volt,  hasznosnak  minõsített.  Sok  embernek  van  szüksége  vallásra,  a  hittel  járó 
misztériumokra és rituálékra. Ezért a vallást megtarthatják. De a mai vallásokat alapvetõen 
meg kell változtatni, mert nem egyeztethetõek össze a bekövetkezõ nagyarányú változásokkal. 
Bizonyos régi vallásoknak el kell tûnniük. 
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Különösen a kereszténységnek kell átalakulnia. Ha sikerül a kereszténység legerõsebb 
egyházát, a római katolikust megtörni, akkor a kereszténység többi része már könnyen átalakítható. 
Olyan új vallásra van szükség, amelyet a világ valamennyi részén el lehet fogadtatni az emberekkel. 
Éppen ezért az új vallás meg fog õrizni bizonyos tanításokat, szokásokat a régiekbõl, hogy 
könnyebben elfogadják az emberek, és otthonosabban érezzék magukat az új vallás keretei között. 
Sok olyan ember is van, akinek nem lesz szüksége vallásra, így ez a változás õket nem érinti. 

Az ilyen szinkretikus és eklektikus világvallás létrehozásához a bibliát is meg kell  
változtatni. Óvatos technikával át kell írni, hogy megfeleljen ezen új eklektikus világvallás 
igényeinek. Bizonyos kulcsszavakat ki kell cserélni, amelyeknek az árnyalati értelme már más. Az 
új szó rokon-értelmû a régivel és ezért eleinte nem okoz nagy ellenállást. Az idõ múlásával  
azonban az eredeti szó valódi jelentése elhalványul, és az új szó csak kis árnyalattal eltérõ 
jelentése pedig hangsúlyozásra kerül. Így fokozatosan megváltoztatható a bibliai szövegek 
értelme. Az elgondolás tehát az, hogy nincs szükség a biblia teljes átírására, csupán bizonyos 
kulcsszavakat kell másokra kicserélni. És mivel minden szónak számos értelmi árnyalata van,  
ezért az új szavak segítségével a bibliai szövegek egészének az értelmét úgy lehet átalakítani, hogy 
az elfogadható legyen az új eklektikus világvallás számára. A legtöbb ember nem is fogja észlelni  
ezt a változtatást. Ekkor Dr. Day megismételte azt a mondatot, amely elõadása során többször is  
elhangzott: „The few who do notice the difference, won’t be enough to matter. – Az a néhány, aki 
észreveszi a különbséget, kevés lesz ahhoz, hogy számítson.” 
Az elõadó ezután utalt rá: hallgatói közül néhányan valószínûleg azt gondolják, hogy az egyházak 
ellent fognak állni ennek a törekvésnek. Valójában azonban az egyházak segíteni fognak minket – 
mondotta Dr. Day. Dr. Dunegan két évtized múltán visszaemlékezve megerõsíti, hogy e változások 
bekövetkezését valóban elõsegítették sokan a különbözõ egyházakban. 

BIBLIAI KULCSSZÓ-CSERE-SOFTWARE ALKALMAZÁSOK
 

1.

Ézsaiás 30.24. szövege egy korábbi Bibliában
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ÉTELSÓZÁST AJÁNLÓ BIBLIAI SZÖVEGET ELLENKEZŐRE ÁTÍRÁSOK 

a./
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c./
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ÉZSAIÁS 30.24. SZÖVEGÉNEK HITELES FORDÍTÁSA HÉBERRŐL:
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A „Mózesi Rablógyilkos Gárda” Programjai:
SZENT BIBLIA 

(Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)

„Mózes II. könyve 23. rész:  Igazságról, felebaráti szeretetrõl és 
ünnepek megtartásáról való törvények.
....
Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az 
útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.
„21. Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne 
bosszantsd õt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én 
nevem van benne.
22. Mert ha hallgatandsz az õ szavára; és mindazt megcselekended, 
amit mondok: akkor ellensége  lészek a te ellenségeidnek és 
szorongatom a te szorongatóidat.
23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged az 
emoreusok, khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé 
és kiirtom azokat.
24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél 
az õ cselekedeteik szerint ; hanem inkább döntögesd le azokat és 
tördeld össze bálványaikat.
25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te 
kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.
26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid 
számát teljessé teszem.
27. És rettenésemet bocsátom el elõtted és minden népet 
megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom 
elõtted.
28. Darazsat is bocsátok el elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, 
Kananeust és Kitheust.
29. De nem egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld 
pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

30.Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és 
bírhatod a földet.
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31. És határodat a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a 
pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a 
lakosait és kiûzöd azokat elõled.
31. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne ejtsenek téged 
ellenem, mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az 
néked.” 
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ORSZÁGRABLÁSBAN,  NÉPIRTÁSBAN  BŰNSEGÉDKEZÕ  TUDÓS 
TERRORISTÁK URALJÁK A ZSIDÓ- ÉS A KERESZTÉNY EGYHÁZAKAT 
IS  (ÉS  A  TUDOMÁNYOS  AKADÉMIÁKAT):  a  Tóra  és  Talmud  alapján 
bûnözõvé  programoznak  embereket,  akik  mások  kenyerét,  ételeit  gyilkoló 
hatásúvá  teszik,  mivel  a  kivégzõméreg,  idegméreg  káliumsókkal  kevert 
konyhasóval  ízesítéssel  a  sejteket  körülvevõ,  s  a  köldökzsinóron  keresztül  a 
magzatot is tápláló  vérfolyadékban az addigi, élettanilag optimális Na : K= 30 : 
1 fiziológiás arányt a sejtek mûködését ellehetetlenítõ Na : K=1 : 1-re, vagyis a 
halottakban lévõre igyekeznek módosítani, és vírusfertõzött ürüléknek ivóvízbe 
juttatásával  és  a  tiszta  desztillált  vizet  ivás  akadályozásával,  és  veszélyes 
állatokra,  pl.  a  gyilkos  darázs,  gyilkos  méh,  pestises  patkány,  újabban 
madárinfluenza, disznóinfluenza terjedésére stb. is alapozva, tervszerû biológiai 
népirtást  folytatnak.  Lásd  a  software-t:  Mózes  II.  23.  26,28,29,30,  V.7.  2,22, 
Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap, Baba mezia 107 b. lap. E 
népirtási software tudatos használatát Nobel-díjasok mérései és a bûnelkövetõ 
kutatók csalásainak a kiderülései, nemzetközi leleplezõdései is bizonyítják, lásd: 
www.aquanet.fw.hu!

A sejtek számára optimális fiziológiás arány a 99%-ban tiszta desztillált 
vízből álló (Ringer) fiziológiás infúziós oldatban: 

http://www.aquanet.fw.hu/
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A természetes  folyamatok  szinte  soha  sem  ennyire  lineáris  menetűek. Az 

ország egyes lakókörzetei élelmiszert árusító boltjaiba kiszállított tiszta sónak és a 
kivégzőméreg, idegméreg kálisóval kevert sóknak az arányával, s a vezetékes ivóvíz  
szennyezésének a befolyásolásával lehet például ennyire lineárisra beszabályozni a  
népfogyást.  A magyaroktól,  ilyen  módon  “véletlenszerűsítetten”  pusztítva  őket,  
bűntetlenül lehet elvenni az ingatlanokat. A lerövidített életűek nyugdíjbefizetését is  
ezúton lehet bűntetlenül megszerezni. Minden jel szerint ez történik, s elsősorban 
ezért pusztítják ki évi tízezerszámra a hazai “nem kóser étkezésű bennszülötteket”.

“KÁLI-RULETT”:  A  magyarok  saját  maguk  választhatnak,  hamisan  és/vagy 
hiányosan feliratozott étkezési sók közül, s nem mindegyik csomagban van kálisó.
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