
Hozzászólás a Hazai Pálya c. újság Dúró Dórával kapcsolatos ma kézhez kapott cikkéhez

Kedves Dúró Dóra!

Véleményem szerint teljesen hiteltelenítik a Hazai Pálya 2017. júniusi számában (7.old.)
a magyarok felé hangoztatott egészségügyi ígéretet, s a többi ígéretet is a következők:

1.  Elhallgatjátok,  hogy  egészségkárosító  a  szennycsatornákkal  és  mezőgazdasági
vegyszerekkel  szennyezett  vezetékes  víz,  de  otthoni  átpárlással  desztillálással
megbízhatóan meg lehet tisztítani az ilyen vizet is.

2.  Elhallgatjátok,  hogy  jelenleg  akármennyi  kálisó  lehet  a  bolti  nem  szabványos
„étkezési” sókban. 

3. Elhallgatjátok, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott az a három biológus kutató, akik
konkrét étkezési  kálium- és konyhasó- dózis  variációs  hatásmérésekkel  egyértelműen
bebizonyították  a  többletkáliumot  és  túl  kevés  konyhasót  bejuttató  étkezésre
kényszerítés életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatását. 

4. Miért hallgatjátok el, hogy a hazai Nemzeti Stop só program, Menzareform és a
Chips-adó tönkreteszi a magyarok egészségét és szaporodóképességét, vagyis népirtás??

Nem részletezem tovább, ugyanis a Jobbikos Verőcei Magyar Sziget rendezvényeken
többször is előadtam, bemutattam a bizonyítékokat, s a honlapomon is közzétettem!

Verőce, 2017. 07. 13.
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