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Kik és hogyan bíztatták fel a magyarokat arra, hogy térjenek át a káliumot mérgezően túladagoló és a 
vészesen nátriumhiányos étkezésre és milyen információs csalásokkal biztatnak fel az bizonyítottan 
életrövidítő és meddőség okozó (patkányméreg) kálisóval ételízesítésre. 

I. A „kik”-re az a válasz, hogy főként a más népek irtásán nyerészkedő terrorista-talmudista-szemiták.
Az ókori népek is tudták, hogy a konyhasóhiányos táplálkozás és vagy a sólepárlásnál a konyhasóra 
(nátrium-kloridra) rákristályosodó, a konyhasóhoz hasonló kinézésű, ugyancsak fehér kristályos, de rossz ízű
anyaggal  (kálium-klorid) ételízesítés életveszélyes. A konyhasóval sózás egészségvédő és a helytelen sózás 
egészségromboló hatása a Bibliában és Talmudban is több mint ezer éve szerepel.

II. A „hogyanra” az a válasz, hogy a sózási szaktanácsadást, a sótisztaság ellenőrzést, a sócsomagolást és 
sóárusítást uralással, miután kikísérletezték, hogy mennyi idő alatt milyen betegségeket lehet okozni a 
mérgező kálium túladagolással és a hiányos konyhasópótlással, ill. ezek kombinálásával (lásd melléklet: 
„nobeldijasbiologiaifajirtasimozesitalmuditechnika”) és Nobel díjjal jutalmazták a kikísérletezőit (1950). 

III. A „milyen információs csalásokkal”-ra a következő a válasz (főként magyarországi viszonylatban):

1. Olyan címekkel („Technika a biológiában 8, a biológia aktuális problémái”) tették közzé a Nobel díjasok 
étkezési kálium túladagolással és konyhasóhiánnyal okozható betegségekre vonatkozó kutatási eredményeit, 
hogy csak a terrorista-talmudista-szemiták ismerhessék, tudják használni, mások, elsősorban az népirtásban  
közreműködni nem hajlandó orvosok a könyvesboltokban vagy egyéb helyeken ne figyelhessenek fel rá.

2. Elkezdték a hiányos ellenőrzést kijátszva kálisót árusítani „étkezési sóként” (1950-től). 

3. A kálisóval (KCl) előidézett betegségeket ráfogták a konyhasóra (NaCl).

4. Egy WHO kiadványban is ajánlották a gyerekek ételeinek a konyhasó helyett kálisóval sózását (1982).

5. Egy vérnyomáscsökkentő gyógyszer által okozott vérnyomás csökkenést ráfogták a kálisóra, amit 
ételízesítésre használtak a konyhasó helyett. (Az OÉTI csalásos kísérletes Redi só engedélyezése, 1982.).

6. Az OÉTI (1982) konyhasó pótló gyógytápszerként engedélyezte és gyógyszertárakban árusíttatta a Redi só
elnevezésű (patkányméreg) kálisót. Előbb csak receptre, később recept nélkül is.

7. A kálisót valamennyi étkezési sóban tiltó MSZ-01-10007-82. Magyar Szabvány kijátszásához megengedte
az Élelmiszer törvény (1995) a „nátriummentes” és „csökkentett nátriumtartalmú” étkezési sók árusítását is.

8. Elárasztották a hazai piacot a 10-99% kálisót tartalmazó, csökkentett nátriumtartalmú, Sara Lee, Vivega, 
Horváth Rozi, Douwe Egberts, Norbi Update, Bonosal, Bonsalt, Nyírtassi stb. feliratos mérgező étkezési sók.

9. Egészséges életmód ajánlásaikról elhíresült közszereplők a kálisót „élet sójaként”, a mérgezően túladagolt 
káliumot „életmentőként” reklámozták, lásd a mellékelt „Világméretű csalás a túladagolt mérgező kálium 
életmentőnek hazudásával vegyi fegyverként országhódítás” bűnügyi dokumentációt (iratjel: K170221-eu)! 

10. Hozzáhamisították az élelmiszertörvényhez a magyar só szabványt. Már csak az olyan étkezési sókra 
hatályos, amelyeken fel van tüntetve, hogy megfelelnek a magyar szabványnak. Azóta „Star kosher 
tanúsítvános BONSALT” (jósó) hamis elnevezés alatt is a mérgező kálisót árusíthatják, lásd internet.

11. A miniszterek és ügyészek is semmibeveszik a bűnügyi bizonyítékokat és megvédik a népirtókat.
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