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KORMÁNYA IRTJA A MAGYAROKAT?

1./ A hazai mezőgazdaságért felelős miniszterek, 
de pl. a Magyar Tudományos Akadémia elnökei 
is, megengedték, hogy 26% NaCl konyhasó is 
legyen a „40%-os kálisó” (hamis) elnevezéssel 
árusított műtrágyában. Semmibeveszik, hogy 
az Európai Unió a legkevesebb konyhasót is 
tiltja talajba juttatni. Stefanovits Pál gödöllői 
talajtani professzort idézve: „a nátrium az ördög
a talajban”. 
2./ Az egészséges táplálékért felelős miniszterek 
pedig megengedték az „Élelmiszer törvénnyel”, 
hogy egészségvédő étkezési sóként nátrium- 
mentes (!) és nátriumszegény sókat etessenek
a magyarokkal. Azóta a hazai „étkezési sókban” 
akármennyi lehet a patkányméregként is bevált 
kálisó. A korábban a kálisót valamennyi étkezési 
sóban tiltó magyar szabvány sem tiltja, miután 
hozzáigazították a hamis élelmiszertörvényhez. 
Az ilyen Kormányok, az ilyen törvénykezésben
résztvevők valamennyien bűnösök a kálisóval 
mint vegyi fegyverrel a magyar embereket 
mérgezési, emberiség elleni bűntettben: 
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VILÁGOSÍTSUK  FEL  POLGÁRMESTEREINKET  A „STOP SÓ-s  MENZAREFORM”  VALÓDI
HATÁSAIRÓL, de a szavazatainkkal hatalomra juttatott miniszterelnököt, országgyűlési és
önkormányzati képviselőket is, hogy emberiség elleni, népirtási bűncselekményt folytatnak:

  Korábban  azt tanították az Óbudai Árpád gimnáziumban a harmadikosoknak, hogy legalább 12 
gramm egy felnőtt napi, átlagos konyhasóvesztése, s hogy étkezésnél is optimális az infúzióként 
alkalmazott Ringer oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózis (mivel ez felel meg az élő 
egészséges ember testnedveiben lévő víz, és a benne oldott nátrium-, klór- és kálium ionok 
természetes arányainak) (1.). Valamint azt, hogy a növényekben olyan kevés a nátrium, hogy nem 
nélkülözhető a nátrium-klorid konyhasóval való sópótlás.  Például 1 nap alatt a 2 liter Ringer oldat 
kb. 2 liter desztillált vízzel 18 gramm konyhasót és ezzel 8 gramm nátriumot, de csak 0,24 gramm 
káliumot juttat be a vérbe (2.). Akkor  is ennyit, ha nincs izzadás. Izzadással naponta 18 gramm 
konyhasót is el lehet veszíteni. Ezért pl. a sportolóknál, egy „Tápanyatáblázat”  könyv (3.) szerint
a sportolásuk intenzitásától függően 15 és 25 gramm közötti napi konyhasó pótlás szükséges. 
  1950-ben Nobel díjat kapott kutatók konkrét hatásvizsgálatokon alapuló megállapításai szerint 
(4.) súlyos egészségkárosodást okozhat az optimálishoz képest túl kevés nátriumot vagy túl sok 
káliumot bejuttatás. Életveszélyes  lehet az arányos vízpótlás elmulasztása, de életveszélyes a túl 
gyors káliumbejuttatás is. Például 24 óra alatt 11 gramm kálium okoz életveszélyes szívműködés 
romlást, egy óra alatt bejuttatva viszont 1 vagy 2 gramm kálium is hasonlóan veszélyes lehet (5). 
Szívműtéthez a szívet túladagolt káliummal állítják le. Az USA-ban gyors káliumbejuttatással 
végzik ki a halálra ítélteket (lásd Wikipedia: Kálisó, Kálium-klorid, KCl). Mindenki kell tudja, hogy
a nátriumhiány vesemérgező és vérbesűrítő hatású, ami magas vérnyomást és keringésromlást is 
okoz. Felnőtt egészséges embernek is eltorzul az EKG-je, vagyis zavart szenved a szívműködése,
ha szájon át 24 óra alatt összesen 2,2 vagy 3,5 grammnál több kálium jut be a szervezetébe (6.).
A hiányos nátriumpótlás és a 4,7 grammra növelt kálium gyors bejuttatása a fizikai munkásoknál 
és a sportolóknál szívleállást  is okozhat. A hazai Kormány jelenleg azt írja elő a „Nemzeti Stop Só 
program és Menzareform” rendeleteivel a hazai menzáknak (lehet, hogy a kóser menzáknak is?), 
hogy naponta, akármennyi víz mellé legfeljebb 5 gramm konyhasót (NaCl), és akármilyen gyorsan,
legfeljebb 4,7 gramm káliumot egyenek a magyarok, a gyerekeik is. Miután azt is bebizonyították
a Nobel-díjas kutatók hatás-mérései (4.), hogy az ilyen hiányos konyhasópótlás és az ilyen kálium-
túladagolás is szívrontó, daganatos betegség okozó, izomgyengítő, elbutító, életrövidítő, nemiség- 
eltorzító vegyi, biológiai fegyver, tehát az alkalmaztatói emberiség elleni bűntettet követnek el !!!!!
  Ezek alapján azt javaslom mindenkinek, hogy hívja fel ezekre a mérésekkel bizonyított tényekre 
az egészséges ivóvízért és az egészséges élelmiszerért is felelős önkormányzatának a figyelmét. 
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