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Köszönöm,  hogy  tájékoztattak  róla,  hogy  WHO  ajánlásra  alapozva,  az  Európai  Uniós  országokban,
Magyarországon is,  milyen  konyhasó-  és  kálium dózisok  fogyasztására  biztatják  fel  a  lakosságot,  de  a
magyar lakosság védelmében nem azt  kértem megállapítani,  hogy milyen konyhasó és kálium dózisokat
ajánl a WHO, a Stop só, MENZAREFORM és kosher BONSALT reklám. Ezeket tudjuk.

Azt kértem Önöktől, hogy állíttassák le ezt a tiltott vegyi biológiai fegyver használatot az 1950-ben Nobel
díjat kapott kutatók patkány- és ember kísérleti konkrét nátrium- és kálium dózis variációs hatás mérései
alapján, amelyek bizonyítják a fenti ajánlások szerinti „reform konyhás sózás” magas vérnyomást és számos
más betegséget előidéző, életrövidítő és ivartalanító, tehát fajirtó* hatását, s azt kértem, fogadják el jónak a
Ringer infúziós desztillált  vizes oldattal  a vérbe jutó víz-,  konyhasó- és  kálium dózisok étkezéssel  való
bejuttatását, mivel a testnedvekben ugyanez a természetes arány! 

Dózisvariációs pontos mérések egyértelműen mutatják, hogy a műtrágyával és/vagy élelmiszerrel bejuttatott
mérgező kálium többlettől a növények és az állatok és az emberek is elvesztik a stressztűrő- és környezet
változáshoz alkalmazkodó képességüket. Utóbbiak elveszítik a szaporodó képességüket is.  (Laboratóriumi
mérés szerint spermadonornak jelentkezett 153 magyarból csak 3-nak volt elfogadható minőségű spermája!!)

Tehát azt kértem az Európai Bizottságtól, hogy állítsák le a népirtást, amit WHO és magyarországi állami
szervezetek a Stop Só, Menzareform szerinti nátrium- és kálium dózisokkal folytatnak, s hogy étkezéshez is
írják elő a Ringer dózisai szerinti víz, konyhasó és kálium pótlást optimálisként!

Beadványaim nem „Magyarország” hanem egy népirtó nemzetközi bűnszervezet elleni feljelentések.  Jelen
irat a „vizsgálat lezáró levelük” elleni jogos védelemként „megbízás nélküli”   felülvizsgálati kérelem   is, az
illetékes nemzetközi bírósághoz. Ezúton tisztelettel kérem Önöket a hozzájuk hivatalból való továbbítására!

Kérem, hogy csatolják az Önökhöz címzett összes beadványomat. A hazai rendőrségi és ügyészségi vezetők
által a Szobon lévő Pest Megyei Kormányhivatalhoz küldött mintegy 230 lap bizonyíték anyagot is. (Ezt
oldalanként  100  Ft  másolási  díj  fizetés  ellenében  Rudnyánszkiné  Barta  Ildikó  szakügyintézőtől  tudják
beszerezni.)  Csatolják  az  Önök által  alapul  vett  konkrét  vegyi  biológiai  hatás  mérési  bizonyítékokat  is.
Azokat,  amelyek  alapján  Önök  megengedik  a  WHO  által  ajánlott  korlátozatlan  „sócserét”,  a  kálisó
BONSALT egészségvédő étkezési sóként  kosher tanúsítvánnyal  ajánlását és - a Ringer oldattal bejuttatott
napi  3 liter  desztillált  víz,  0,36 gramm  kálium,  27 gramm  konyhasó  helyett  -  akármennyi  víz  mellé,
akármilyen gyors bejuttatással napi minimum 4,7 gramm kálium és maximum 2 gramm nátrium (5 gramm
nátrium-klorid konyhasó) étkezési pótlását írják elő („Stop só program, MENZAREFORM, Chips-adó”), s
hogy az infúziókhoz alkalmazott tiszta desztillált ivóvizet  életveszélyes méregnek híreszteljék, miközben a
Talmud szerint a tiszta desztillált víz esővíz a legjobb ivóvíz és a jól sózott kenyérrel általános gyógyhatású!!

Melléklet: Az Önök „vizsgálat lezáró” 2017. 06. 22.-i levele: „SANTE A2/NLD/sb(2017)3237840”

Verőce, 2017. 07. 30.
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akadémiai hatásmérés tudományi szakértő
Agroanalízis Tudományos Társaság (pjt)

Utóirat: Kinek az érdeke ez a fajirtás?  Migrációs üzlet! Lásd 2 Mózes 23/20-33! Így rabolják el az ivóvíz
rontással, kálisóval ételmérgezéssel és veszélyes állatok segítségével „kiölt” népek országait!
Feltételezem  nem  közölték  Önökkel,  hogy  miután  mérések  alapján  bebizonyítottam,  hogy  hamisan
vádaskodtak  ellenem  a  hazai  minisztériumi,  ügyészségi  és  rendőrségi  (állami)  vezetők,  elutasította  a
Kormányhivatal  az  általuk  ellenem szervezett  „gondnokság  alá  helyezési”  eljárást.  Belebuktak  ebbe  az
ellenem szervezett újabb, 1977 óta már a 6. (!)  politikai pszichiátria alkalmazási kísérletükbe is.


