FELJELENTÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉGHEZ A KONYHASÓ HATÁS MÉRÉSI
EREDMÉNYEI MEGHAMISÍTÁSÁRA ÉS STATISZTIKAI CSALÁSOKRA ALAPOZOTT
ORSZÁGOS SÓZÁSCSÖKKENTÉSI EMBERKÍSÉRLET ELŐÍRÓI, ENGEDÉLYEZŐI,
FOLYTATÓI ÉS A SÓZÁSCSÖKKENTÉS KÁROS HATÁSAI ELKÖDÖSÍTŐI ELLEN.
Hogy merészelnek sózáscsökkentéssel kísérletezni a HAZAI ORVOSOK Magyarország egész
magyar lakosságán? Hogy merészelik semmibevenni, hogy hamisan számították át emberre
Lewish Dahl patkánykísérleti eredményét? Hogy merészelnek a magyar lakosságon kísérletezni a
sózáscsökkentéssel arra alapozva, hogy a statisztikai adatgyüjtésnél megkérdezettek egyhatodánál
(16,66%-ánál) mondhatták ki a vérnyomás csökkenést a korábbinál kevesebb sóval sózás után, az
összes többi megkérdezettről azt mondhatták ki, hogy nem változott és/vagy nőtt a vérnyomásuk?!
„A só sokáig gyógyszernek számított. Vérszegénység, erőtlenség, fejfájás és migrén orvoslására
használták. Sós vizet adta a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reumafájdalmak
esetén. . . .
De mitől lett komisz a só? Az első tanulmányt Lewish Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a
patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott ételt kaptak. A kísérlethez használt só azonban
annyi volt, hogy egy embernek naponta fél kilót kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen
magához. . . .
Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása
meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb sót fogyasztó
csoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot
ettek. . . . .
Az Amerikai Science szaklap nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány aktívistáinak. . . .
Más tanulmányok is kimutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is
kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési
betegségeket. . . .
Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék
harmad felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás. A másik felénél emelkedik.”
Nobel díjas kutatók is végeztek sózáshatás mérési kísérleteket. Ezek szerint is, a sózás csökkentése
életrövidítő, vérnyomásnövelő, ivartalanító, tehát fajirtó hatású. 1950-ben kapták a Nobel díjat! Ezt
is figyelemelterelő címeken publikálták, több mint 60 további tudományos publikációra hivatkozva:
„Technika a biológiában, A biológiai aktuális problémái, „A mellékvesekéreg biológiája”, lásd a
„MÉRÉSEKBŐL KIDERÍTETTÜK” c. mellékletet, kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei2email1.
Miután a sózás csökkentéssel népirtás bűncselekményéről A „komisz só” figyelemelterelő cím alatt
tették közzé az fenti bizonyítékokat (Népszabadság, Magazin melléklet, 2002. 11. 15.),
feltételezhető, hogy azok a személyek, akiket a cikkel menteni akarnak, valamilyen kódolásból (pl.
a címszövegek eltérő betűtípusa stb?) észrevehetik, hogy ha a cikk fontos igazságokat dokumentál?
Követeljük, hogy a Népszabadság lapban megjelent fenti hírek alapján azonnal indítsanak
nyomozást azok ellen a hazai és külföldi állami hivatalnokok ellen, akik „Nemzeti Stop Só
Program”, Chipsadó és MENZAREFORM” fedőelnevezésekkel rákényszerítik a magyarokra, a
gyermekeinkre is, a konyhasó pótlás csökkentést azon a címen, hogy megelőzi a magas vérnyomást.
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