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MÉDIAVEZÉRELT ZSIDÓ NÉPIRTÁS (Világháborús előzmény: Bosnyák Zoltán „Harc” c. folyóirata.*)

Zsidó népirtás a konkrét hatásmérési bizonyítékok szerint, hogy a legtöbb hazai televíziós- és rádió
műsor és sajtóorgánum azt a hamis látszatot kelti, hogy a nagy nyári melegben sokkal több, de csak
napi legfeljebb 5 gramm sót kell pótolni, és egészségesebb, ha a konyhasó helyett a kálisóval „sózunk”:

Mérések szerint,  a melegben  fizikai munkát  végző személy napi  18  gramm konyhasót is kiizzad, amit
feltétlenül pótolnia kell. A sportolóknál is napi  15 és 25 gramm közötti  konyhasó pótlás van előírva. A
Ringer infúziós oldat összetétele és alkalmazott dózisai is bizonyítják, hogy pl. egy nap alatt egy nem izzadó
ember vérébe is, 3 liter (desztillált) vízzel 27 gramm NaCl konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttatnak be.
(Azért épp ennyit, mert ilyen az arányuk az emberi testelektrolitban.)

A kálisó kivégzőméreg  ,   mert gátolja a szívműködést. Amerikában kivégzéskor néhány grammnyi kálisót
tartalmazó infúzióval állítják le az elítéltek szívét. A hazai kórházi „Fekete Angyal”, de egy poznańi ápoló is
kálisóval sorozat gyilkolt. Látható EKG torzulás bizonyítja, hogy az 1 órán belül szájon át vérbe juttatott 2
gramm kálisó is gátolja a szívműködést. A méregtelenítő vesét is mérgezi.

Tehát, akik a nagy melegre hivatkozva, mint pl. a minap az M1 televízióban, „sok só fogyasztását” ajánlva
elhallgatják, hogy minden 1 liter víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,12 gramm káliumot optimális pótolni,
és/vagy nem figyelmeztetnek a „sok só” kálisóként bejuttatása szívműködés rontó hatására, többszörösen,
súlyosan veszélyeztetik a magyar  emberek egészségét!  1950 óta,  Nobel-díjas biológus kutatók nátrium-
kálium dózisvariációs hatásmérései is bizonyítják! Lásd   melléklet  !

Az interneten is, hamis orvosi véleményekkel megspékelve, gyógyhatású egészségvédő étkezési sóként
árusítják a „kosher tanúsítványos BONSALT” („jósó”) hamis elnevezésű kálisót. A kosher tanúsítvány
hivatott  elhiteti,  hogy a napi  legfeljebb  5 gramm „sok sót” is kálisóval  a legjobb bejuttatni.  Ennek is  a
következménye, hogy amikor az emberek azt hallják a televízióból, rádióból, hogy a nagy meleg miatt „sok
sóra” van szükségük, csak max. 5 grammal sóznak, s ha módjukban áll, mert elég gazdagok, a méregdrága
BONSALT-tal, vagyis a patkányméreggel „sóznak. (A gazdagabbak kiirtásán érdemesebb nyerészkedni?!)

Az  Európai Bizottság részéről úgy tájékoztattak, hogy az Európai Unió országaiban személyenként  napi
max. 5 gramm a fogyasztani ajánlott legtöbb só, max. ennyi a „sok só”, s hogy a WHO is megengedte az
étkezési NaCl nátrium-klorid konyhasó korlátozatlanul helyettesítését a KCl, kálium-klorid kálisóval!
Ezek legalizálják, „törvényesítik” a nemzetközi Potash maffia által koordinált itteni zsidó népirtást is!

És konkrétan mit tehetünk

1./Étkezéssel is a Ringer infúzió szerinti víz-, konyhasó- és kálium dózisokat kell a vérünkbe juttatni.
2./Kezdeményeztem az Európai Uniós, ill. a Nemzetközi Bíróságnál, hogy a WHO és az Európai Bizottság
vonatkozó „fogyasztóvédelmi” hamis határozatait nyilvánítsák „népirtási bűncselekménynek” és tiltsák is be.
3./Lásd melléklet: „Nyilvános nemzetbiztonsági bejelentés a népirtó hatású vízminőségi- és sózási csalások
leállíttatásához  Dr.  Bakondi  György  nemzetbiztonsági  tanácsadó  kezéhez  (Kód:  nemzetbiztonsagi-
bejelentes-170804)”.

*Bosnyák Zoltán az őt cionizáló Berend nevű rabbi segítségével szerkesztette a zsidók ellen uszító HARC
c. folyóiratot. Bosnyák édesanyja is zsidó volt. A vonatkozó bizonyítékok megtekinthetők a „Hagyd beszélni
a Kutruczot” c. dokumentum filmben! (Néhai Kutrucz Gizella oknyomozó újságíró az anyósom volt.)
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Kiegészítő nyilvános nemzetbiztonsági bejelentés a népirtó hatású vízminőségi- és sózási
csalások  leállíttatásához  Dr.  Bakondi  György  nemzetbiztonsági  tanácsadó  úr  kezéhez,
további segítségként: 

Konkrétan  számszerűsíteni  kell  az  ajánlott  víz-,  konyhasó-  és  kálium-dózisokat.  A médiában
alkalmazott  jelenlegi pontatlan "pici,  csipetnyi,  sok, nagyon sok”,  "napi" stb. víz-, konyhasó- és
kálium dózis ajánlások az előzmények miatt továbbra is félrevezetik, megtévesztik az embereket.
Lásd a kiegészítésként itt megküldött mellékletet. 
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