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A NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI STOP SÓ PROGRAM ÉS A SZENNYCSATORNÁZÁSI
PROGRAM TITKOS CÉLJA, VALLÁSI, POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI FŐÉRDEKELTJEI

Véleményem szerint  ezeknek  tudható  be,  hogy kálisóval,  timsóval  stb.  korlátozhatatlanul  növelhetik  az
élelmiszereink  (kálium,  alumínium stb.)  káros  anyag  tartalmát,  és  eközben elszennyezhetik  a  vezetékes
ivóvizünket és akadályozhatják a méregtelenítő, gyógyító hatású tiszta desztillált víz ivóvízként használatát: 

Az anyagkutatás- és hatásvizsgálat gyorsító nemzetközi szabadalmaim szerinti méréseink kimutatták, hogy a
kálisóval (és kálisóval kevert konyhasóval) műtrágyázás aszálykárt is fokozó mérgező hatású. Beszereztük
mások mérési eredményeit is. Azok szerint a kálisóval műtrágyázással és a konyhasó helyett ételízesítőként
használt kálisóval növelt káliumtartalmú élelmiszer is mérgezi az állatokat és embereket. Beszereztük a hazai
ivóvíz-szennyezettségről a KÖJÁL által 1988-ban közzétett országos ellenőrző mérések eredményeit is. Ezek
szerint országos átlagban hazánkban kb. minden második vízminta túlszennyezett. Beszereztük a vízminőség
alakulásról az Állami Számvevőszék jelentését. Szerintük is elfogadhatatlan és egyre rosszabb a vízminőség!

Kárelhárítási célból felértem az Országgyűlés és a vízminőségért felelős minisztériumok illetékeseit, hogy
hagyassák abba a termőföldek és élelmiszerek kálisóval  mérgezését.  Kértem őket,  hogy büntetés helyett
támogassák a háztartási szennyvíz öntözésre és növénytáplálásra újrahasznosító kerttulajdonosokat. Kértem,
hogy a hiányosan tisztított, mérgeket is tartalmazó, vírusfertőzött, háztartási szennyvizeket ne vezettessék be
az ivóvíz készítéshez is használt folyókba, víztározókba. A Bibliában és a Talmudban is szerepel a termőföld-
és kenyér sózás és az ivóvíz tisztaság fontossága. Ezek a „honfoglaló zsidók” által elfoglalt területek népeit
kirabláshoz és kiirtáshoz sózási és ivóvíz tisztasági diszkriminációkat írnak elő „mindennapos módszerként”.
Kiderült, hogy az Izraelita Szövetség 1910-ben közzétett „százéves terve” azt tűzte ki célként, hogy a világ
zsidói végleg elfoglalják Magyarországot (és Gallíciát). A jelenlegi izraeli elnök nyíltan hirdeti, hogy Izrael
felvásárolja hazánkat (is). Ez az 1910-ben meghirdetett terv azt is előírta, hogy a zsidók vegyék el a nem
zsidók minden vagyonát, s hogy valamennyi nem zsidót űzzenek el, irtsanak ki Magyarországról. Ezzel lehet
összefüggésben a  Kapu c.  folyóirat  1990.  februári  száma „Hogyan bánjunk a  bennszülöttekkel  c.  cikke
szerinti „KGB-s titkosszolgálati program”, ami a szennyvíz ivóvíz bázisokba vezetését is kötelezően előírja...

Véleményünk szerint a hazai kormányok a hazánkban szaporodó zsidók országterület foglalásai elősegítésére
a Biblia (lásd: 2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/2, 22. és a Talmud (Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap)
által  előírt  faji  diszkriminációkat  valósítanak meg a  magyarok kárára.  Ez az  egyik titkos  főoka,  hogy a
„Nemzeti  Sócsökkentési  Stop  Só Program”-jukkal  életveszélyesen mérgezőre  növelik  a  magyar  lakosok
vérszérumának a káliumtartalmát és életveszélyesre csökkentik a nátriumtartalmát, s annak is, hogy mérgező,
fertőző anyagokat juttatnak be a szennycsatornákkal a vezetékes ivóvíz készítéséhez felhasznált folyókba és
egyéb vízbázisokba.  Az ügyben megkeresett  illetékesek,  Surján László,  Gergátz Elemér és Keresztes K.
Sándor miniszterek szembehazudták az Országgyűlésben 1992. dec. 8-án előadott 8253. számú válaszukkal
az általunk előkészített interpelláció mérési tényadatait, a kálisó mérgező hatásait bizonyító mezőgazdasági
és klinikai mérések valamennyi eredményét. Egyéb retorziók: az interpelláció idején súlyos életveszélyes
balesetet  okozott  a  Feleségemnek  egy programozó  és  eltüntette  az  általam feltalált  döntés-optimalizáló
APLA software új dokumentációját. Az ezúton eltűnt APLA software-t azóta „expert choice”-ra átnevezve az
interneten is világszerte árusítják. A KTM megkísérelte nem kifizetni az APLA software-rel általunk 1992-
ben elvégzett minisztériumi pályázat értékeléseket. A MÉM vezetői, belügyminiszter(ek), ügyészek, jegyzők,
bírák és Göncz Árpád köztársasági elnök, utóbbi azért is, hogy fedezze vele az 1997. szept. 10-én hajnalban
az irodámba betörő és engem előbb ott, majd a III. ker. Rendőrségen összeverő rendőrök bűncselekményét,
hamis hivatalos iratokat készítettek, A köztársasági elnökök és bűntársaik a mai napig is ezzel az engem
becsmérlő  hamis  hivatalos  irattal  akadályozzák  a  szakértői  munkámat,  ill.  azzal  is,  hogy  „sorozat-
kitüntették” a fenti visszaéléseket is leleplező találmányaim, nemzetközi szabadalmaim szerzőségét az MTA
vezetői segítségével (Nobel-díj szerzési céllal?) eltulajdonító Furka Árpád és Roska Tamás akadémikusokat..
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