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KÁRELHÁRÍTÓ NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS az állampolgári jogok biztosához:
Ismét kezdeményezem, hogy szüntessék be az (5 Mózes 7/1-26. és 2 Mózes 23/20-33., Talmud Taanith
10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerint valószínűleg izraelita területrablási célú) alattomos fajirtást.
Bármelyik nép túlélése elképzelhetetlen, amelyiknél túladagolják a káliumot és vagy túl kevés konyhasót
pótolnak, miközben mérgekkel, vírusokkal szennyezett vizet itatnak a gyógyító tiszta (desztillált) víz helyett.
Védekezni a testnevek szerinti arányban végzett víz, konyhasó és kálium pótlással lehetséges, máshogy
nem. Ugyanez az arány a több száz év óta gyógyításra alkalmazott infúziós oldatban is. Napi 3 liter Ringer
oldattal, 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe. A szív
igényeinek ez felel meg legjobban, tiszta desztillált vízben oldva, a következő konyhasó és kálium dózisok:

„A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényeinek legjobban megfelel: 0,9% NaCl, 0,03%
KCl, 0,025% CaCl2 és 0,02% NaHCO3-ból áll”. Lásd: Dr. Kiszely György és dr. Hársing
László: Gyógyszerész és élettan alapismeretek, 90. oldal, Medicina, 1958.
Jelenleg a szennyvíz oldatok nagyrészét az ivóvízbázisokba vezetik és napi legfeljebb 5 gramm konyhasó
és legalább 4,7 gramm kálium fogyasztására kényszerítik a magyarokat. A magyar gyermekeket is. A
konyhasónak a tényleges szükséglet ötöde alá csökkentésének, a káliumnak a tényleges szükséglet több
mint tízszeresére növelésének a fajirtó hatását bizonyító hatásméréseket lásd a MEDICINA Orvosi
Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványban, „A biológia aktuális problémái”
fõcím alatt található, „A mellékvesekéreg biológiája” fejezetében. Ezt a patkányokon és embereken
kikísérletezett népirtó stratégiát „Nemzeti Stop Só Program, Chips-adó és MENZAREFORM”
fedőelnevezésekkel alkalmazzák. Ezek több magyart ölnek meg havonta, mint amennyi embert az
iszlám terroristák eddig a világon összesen!
A kálium túladagolást kálisóval műtrágyázott élelmiszer növényekkel valósítják meg, és a konyhasó
helyett kálisóval „sózott” ételekkel, italokkal. A túl hiányos konyhasó pótlást a naponta ténylegesen
szükséges konyhasó mennyiség betegítő méregnek bebeszélésével valósítják meg. Az ivóvíz
szennyezettségét a mezőgazdaságban, iparban és háztartásban használt mérgeket és az emberi ürülék fertőző
vírusait közvetlenül vagy hiányos szűrés után az ivóvíztartalékul szolgáló folyókba bejuttatással, és az innen
hiányos tisztítással készített csapvíz átpárlással (desztillálással) való tisztítását az ivóvizet „vízmérgezésokozóvá tevőnek” bebeszélésével valósítják meg. Egy felnőttet is megmérgez, amit EKG torzulás is mutat,
ha 1 vagy 2 grammnál több káliumot iszik meg éhgyomorra, vagy ha 1 napon belül 4 grammnál több
káliumot eszik vagy iszik. A hazai rendőrök, ügyészek, bírák semmibeveszik a hatásmérési bizonyítékokat és
a vonatkozó egyetemi tankönyvi tantételeket, csakis a saját hamis szakértőikre hallgatnak.
Azt is tapasztalom, hogy hitelrontásokkal és egyéb aljaskodásokkal akadályozzák, hogy a magyar lakosság
hatékonyan védekezhessen az országos népirtás ellen. Például az ügyészségi vezetők többször leállították a
rendőrségi nyomozást. Ezután a miniszterek és ügyészek megszervezték, hogy kommandós rendőrök
agyrázkódásosra rugdossanak verjenek, majd elhurcoljanak egy bíróságra, ahol viszont belebuktattam a csaló
bírót a „gondnokság alá helyezési” kísérleteikbe. Ezeket köztársasági elnöki hamis nyilatkozat (X-398/1998.)
is fedezi. Állandó a hitelrontás. Például jelenleg egy Kükedi Zsolt nevű személy (a fényképét és az azonosító
adatait lásd a HELYI HŐS honlapján) igyekszik hitelteleníteni a káliumtúladagolás és konyhasóhiány és
ivóvízszennyezés fajirtó hatásai hatásmérési stb. bizonyítékait, lásd: www.tejfalussy.com, MEHNAM 640.
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