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Tisztelt Európai Bizottság!
Tárgy: Tiltakozás az Európai Bizottság terroristákat fedező „SANTE” határozatai ellen.
Nem a Magyar Állam ellen fordultam Önökhöz! Elsődlegesen az ilyen szakmai
ügyekben járatlan, a hazai szakértők által megtévesztett Magyar Kormány(fő) helyett
fordultam Önökhöz! Mint megbízás nélküli kárelhárító szakértő. Kötelességemnek is
tartom, mert korábban megbízott parlamenti szakértőként én nyomoztam az ügyben.
Önök miért nem vizsgálják a WHO állásfoglalásai hamisságát? Nem azt kértem, hogy
erősítsék meg a WHO régóta ismert, nyilvánvalóan hamis előírásait! Azt kértem, a
megküldött bizonyítékok, köztük Nobel díjas biológusok konkrét biológiai hatásmérési
eredményei alapján: állapítsák meg a WHO állításai hamisságát! Azt, hogy a gyermek
étkeztetésnél hamisan állítják korlátozatlanul felcserélhetőnek a konyhasót és a
(patkányméreg) kálisót! És azt is kértem, állapítsák meg az Izrael állami Star kosher
tanúsítvánnyal "egészségvédő étkezési sóként" árusított "BONSALT" kálisó
életveszélyes mérgezőségét! És a nátrium-klorid konyhasó helyett kálium-klorid
kálisót tartalmazó, étkezési célra árusított egyéb sók (VIVEGA stb.) mérgezőségét is!
Továbbá: azt kértem, állapítsák meg a Ringer infúziós fiziológiás oldat szerinti
desztillált víz-, konyhasó- és kálium dózisok vérbe étkezéssel bejuttatás esetén is
optimálisságát. És azt kértem, s itt is kérem, az ettől nagyságrendileg különböző „napi
max. 2 gramm nátrium (a max. 5 gramm konyhasó), de legalább napi 4,7 gramm
kálium fogyasztásra” az EU-ban folytatott felbiztatást minősítsék tudatos népirtásnak!
Hazánkban ezekkel a csalásokkal havonta sokkal több magyar embert gyilkolnak meg,
mint amennyit embert az ún. iszlám állam terroristái eddig a világon mindösszesen!
Akik jogosultak az ügy vizsgálatára, de a megküldött hiteles biológiai hatás mérési
bizonyítékok ellenére sem hajlandók fellépni az Európai Unió lakosságát mérgező
kálium túladagolással életrövidítő és ivartalanító WHO és egyéb bűnszervezetek ellen,
ezeket a közveszélyes terroristákat nyilvánvalóan tudatosan bűnpártolják, az ügyben
Európai Unió által is megtévesztett többségi lakosság kárára!
Ismételten kértem, sőt követelem, az Európai Bizottság büntető eljárásban ítéltesse el
a népirtásra felbiztatásban közreműködő szakértőket, mint tömeggyilkos terroristákat!
Ismételten kérem, hogy valamennyi iratot, az Önök által tőlem kapott és az Önök által
esetleg beszerzett, nem tőlem származó szakvéleményeket is, küldjék tovább az
ügyben ténylegesen eljárni és rendet teremteni is képes Nemzetközi Bíróság(ok)nak!
Budapest, 2017. október 26.
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