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  KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM JOGÁSZAIHOZ
  (Feljelentés és közérdekű büntetőper kezdeményezés a hazai tömeggyilkos egészségügyi vezetők ellen)
 
  A Nemzeti Stop só programmal és a Chips adóval legalább napi 4,7 gramm kálium és legfeljebb napi 2 
gramm nátrium (5 gramm nátrium-klorid) evésére, ivására biztatják fel, kényszerítik rá a hazai lakosságot, s 
közben mérgezőnek (életveszélyes vízmérgezés okozónak) tüntetik fel az átpárlással teljesen megtisztított 
ivóvizet. A hivatalos orvosi média, a parlamenti pártok által uralt egyéb médiumok, s úgynevezett független 
médiumok is rendszeresen híresztelik, azt a látszatot keltik, hogy az ennél kevesebb kálium és vagy több 
nátrium (konyhasó) fogyasztása, és a tiszta átpárolt (desztillált) ivóvíz is, életrövidítő, mérgező hatású.

  A gyógyhatású SALSOL és SALSOLA infúziós oldat a napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm nátrium-
kloridot juttat be közvetlenül a vérbe. A gyógyhatású RINGER infúziós oldat napi 3 liter desztillált vízzel 27 
gramm nátrium kloridot és 0,4 gramm káliumot juttat be. Ez az egészséges élő ember testnedvei természetes 
víz : nátrium : kálium : klorid aránya szerinti optimális dózisarány. Az ettől nagymértékű eltérés megbetegít.

  Ezúton felkérem a Jobbik Magyarországért Mozgalom jogászait, hogy nyújtsanak be közérdekű feljelentést, 
majd folytassanak le közérdekű büntetőpert is a víz, konyhasó és kálium pótlás egészséges dózisait sok száz 
százalékkal megváltoztató hazai egészségügyi vezetők ellen, akik ezzel a magyarok többsége egészségét és 
szaporodó képességét tudatosan rontják. A tudatosságukat az bizonyítja, hogy válasz nélkül hagyták a fenti 
bizonyítékok alapján tőlük kárelhárítási intézkedés kérést. A sózás korlátozás miatt a gyerekek is túl kevés 
vizet isznak, védekezve a „vízmérgezés” ellen, ugyanis sóhiány esetén elektrolit zavart okoz a több ivóvíz. 

  A Talmud (Baba kamma 93 b. lap) szerint a zsidók (tiszta nátrium-klodiddal) jól sózott kenyértől és tiszta 
esővíztől, vagyis a tiszta desztillált víztől (Taanith 10 a. lap) gyógyulnak. Ezzel biztosítják a betegségekből 
kigyógyulásukat, hosszabb életüket és jobb szaporodó képességüket (Mózes II.23/20-33), de ezt mindenki 
másnál akadályozni kötelesek. MAZSIHISZ-peri jogerős ítélet szerint a Talmud Izrael érvényes törvénye!

  A Jobbik ügyvédei a nem bűnöző zsidók védelmére is kezdeményezhetnék a megfelelő fórumoknál, hogy 
helyezzék hatályon kívül azokat a mózesi, talmudi stb. rasszista zsidó törvényeket, amelyek a keresztények 
kíméletlen kiirtására kötelezik az izraelitákat (lásd Mózes V.7/2 és 22.) az olyan országokban, amelyeket a 
zsidók elfoglalni terveznek. Magyarország teljes elfoglalását és a magyarok innen végleg kiűzését, kiirtását 
több mint 100 éve eltervezte az Izraelita Szövetség, s ez a tervük ma is hatályban lehet, lásd melléklet-1.
A Statisztikai Hivatal szerint a múlt évben több mint 50.000-rel fogyott a magyar lakosság. Egészen biztos, 
hogy nagy részben a Stop só program, s annak következtében, hogy az egészségügyi vezetők és a média 
folyamatosan akadályozzák az élettanilag optimális sózással és desztillált ivóvíz ivással való egészség 
megőrzést és öngyógyítást, az egyszerű, biztonságos, olcsó egészség önvédelmet (lásd melléklet-2). 

Melléklet-1: Kolumbán Sándor (Székelyudvarhely):  NYÍLT LEVÉL GLATZ FERENC EGYETEMI 
TANÁRNAK! Nézzen a tükörbe … Professzor Úr! (iratjele: Glatznak …), Melléklet-2.: EGÉSZSÉG 
ÖNVÉDELEMRE FELHÍVÁS (iratjele: mehnam-info-egeszseg-150714).
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