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Bejelentés: Tiltsa be a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal NÉBIH a népet öngyilkosságra felbiztató 
hamis feliratokat a szabványsértő sókon és fizettessen kártérítést a „STOP-SÓ”-val mérgezett népnek! 
 
  Az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja 
gmk 1990-1993 közötti minisztériumi és országgyűlési tudományos szakértői megbízásai során, majd 
ezek megbízás nélküli ügyvitelként folytatásaként (Ptk.), kivizsgálta a kálisóval „műtrágyázás”, a 
kálisóval élelmiszer „sózás”, a kálium túladagoló élelmiszerek egészségrontó hatásait, s a konyhasó pótlás és 
az ivóvíz tisztaság kérdését is. Utóbbiakat azért, mert a vérszérum sejteket körülölelő elektrolitja, amelytől 
valamennyi sejt és szerv működése közvetlenül függ, kizárólag ezekből az anyagokból áll. Ezen anyagok 
helyes arányban és helyes dózissal pótlása alapvető jelentőségű az egészség, a káros környezeti hatásokkal, a 
betegségekkel szemben védekezőképesség, az idegrendszer működése, az agyműködés, tehát az élethossz és 
a szaporodási képesség, azaz a magyarság életben maradásához fontos, valamennyi gyakorlati szempontból. 
 
  A nátrium és kálium hasonló mennyiségben van az emberi testben. A szervezet kálium tartalmának azonban 
csak kb. 2%-a van a testnedvekben. A többi kálium, a 98%, sejteken belül van. Ezért csak a 2%-ból veszített 
káliumot szükséges rendszeresen pótolni. Viszont a nátrium nagyobb része a testnedvekben van. Emiatt 
sokkal több nátriumot kell pótolni, mint káliumot. Az izzadási kálium veszteség elhanyagolható. Irányadó, 
hogy a vérszérumban harmincszor több nátrium van, mint a kálium. A kiizzadt vízzel főként a konyhasó 
(nátrium-klorid) távozik. A nátriumot és káliumot az ennek megfelelő Na:K=30 dózis arányban kell pótolni. 
Az étkezésnél is irányadó optimális víz és konyhasó pótlás jól ismert az infúziós gyakorlatból. A Salsol 
infúzióban csak tiszta desztillált víz és abban oldott nátrium-klorid van, víz:NaCl=110 a dózis aránnyal. 
Étkezésnél is irányadó, hogy a gyógyhatású infúziós oldatból naponta 3 litert is bejuttatnak a vérbe. A 3 liter 
desztillált víz + 27 gramm konyhasó élettanilag optimális. A Ringer infúzió ugyanennyi vízzel 27 gramm 
konyhasót juttat be a vérbe, s csak 0,4 grammnyi káliumot. Az optimális dózisarány NaCl:KCl=30, így 
legjobb pótolni a vizet, nátriumot, káliumot és klórt. 1950-ben Nobel díjjal jutalmaztak 3 tudományos 
kutatót, akik patkányokon és embereken mérésekkel vizsgálták, hogy a fenti optimális víz, nátrium, kálium 
és klór pótlástól eltéréseknek mi lesz a hatása. Megállapították, hogy a nátriumpótlás korlátozása és a kálium 
túladagolása is betegít. Elbutító, izomgyengítő, szívműködés rontó, vérbesűrítéssel keringés rontó és magas 
vérnyomás okozó hatású. Daganat keltő hatású, nemi jelleg torzító, ivartalanító hatású is. Vagyis életrövidítő 
és fajirtó. Tudatos népirtás a konyhasópótlás nagyfokú csökkentése és káliumpótlás megtöbbszörözése is. 
Népirtás az élelmiszerek káliumtartalmát 1000 %-kal növelő kálisóval műtrágyázás és ételsózás, s az is, 
hogy kb. 1000%-kal több a tényleges nátrium pótlási szükséglet ahhoz képest, mint amit pótolni ajánlanak. 
 
  Szabványsértő étkezési sók is forgalomban vannak. Ezek hamis szakvéleményekkel felbiztatják a népet, 
hogy legalább annyi káliumot pótoljon, amennyi nátriumot. A „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só 
Programnak” és „Chips adónak” nevezett csalással, „államilag”, napi max. 2 gramm nátrium és min. 4,7 
gramm kálium pótlására  biztatják fel a népet. A túl kevés nátrium kétszeresénél is több kálium evésére, 
ivására. A mérgező kálium-klorid KCl kálisóval (a gyógyhatású NaCl helyett) „sózást” gyógyhatásúnak 
hazudják. Hamis élelmiszer rendelet a méreg kálisó gyógytápszerként és kóser tanúsítvánnyal árusítását 
is lehetővé teszi. Felbiztatják a szülőket, hogy kálisóval sózzák a gyerekeik ételét, italát a konyhasó helyett. 
Nem csak az Na:K=2:4,7 hamis nátrium:kálium arányt hazudják élettanilag optimálisnak. A dózisokat 
is meghamisították. Az optimális napi nátrium dózis kb.1000%-kal több, mint amennyinek a pótlására 
felbiztatnak! A kálium dózist a valódi kálium szükséglet kb.1000%-ára csalták fel! Arra is felbiztatják 
a népet, hogy „igya bátran” a szennycsatornákkal vírusfertőzött, mérgezett folyóvizekből primitív 
homok-kavics szűrőkkel és klórozással készített vezetékes vizet. A szennyezett vizet legegészségesebb 
tápláléknak, a fertőző vírusoktól és mérgektől átpárlással megtisztított vizet életveszélyes vízmérgezés  
okozónak hazudják. A NÉBIH figyelmét közzétett videóval is felhívom a hamis szakvéleményes bolti 
sókra: https://www.youtube.com/watch?v=uFSLjPSvUs, s a csatolt ”sougyi-csalas-fedezo-ragalmazo-
cikkirot-feljelentes-150525” számos klinikai sóhatásmérési eredmény hamisítási csalást is dokumentál! 
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