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A VÁD: ZSIDÓ VEGYI FEGYVER A KONYHASÓPÓTLÁSRA ÁRUSÍTOTT BIOKÓSER KÁLISÓ
Ma, a Kossuth Rádióban, Kránitz Balázs interjúalanya a konyhasópótlás csökkentését szorgalmazta.
Miközben a kardiológusok rábeszélik a magyarokat a konyhasó ízét pótló szívrontó méreg kálisóra*.
Miről van szó? Az élő egészséges emberek testnedveiben, pl. a vérszérumban és a magzatvízben 110 a víz
és a konyhasó (NaCl) természetes aránya, az egészséges, természetes nátrium és a kálium arány pedig 30.
(Víz/NaCl=110, Na/K=30). Élőknél a kálium 98% a sejteken belül van, s 2% van a testnedvekben. Viszont a
nátriumnak a 98%-a van a testnedvekben és csak 2%-a van sejteken belül. Ezeket az anyagokat csak a
testnedvekből veszíti a szervezet. Nyilvánvaló, hogy az egészséges élő ember testnedveiben lévő élettanilag
optimális arányuk szerinti dózisokkal célszerű pótolni a vizet, nátriumot, káliumot, klórt. Ebből az is
következik, hogy csak a víz, nátrium, kálium és klór Víz/NaCl=110, és az Na/K=30 dózisarányokkal pótlása
lehet ténylegesen optimális élettanilag. Infúzióval és étkezéssel bejuttatás esetén is. Ezért az infúzióval a
víz/NaCl=110, Na/K=30 dózis arányokkal juttatják be a vérbe a desztillált vizet, a nátriumot, káliumot és a
klórt (lásd a csecsemőknél és felnőtteknél alkalmazott Ringer fiziológiás infúziós oldat dózisait). Pl. Napi 3
liter Ringer infúzióval 3 liter desztillált vizet, 27 gramm konyhasót és 0,4 gramm káliumot juttatnak
be. Nyilvánvaló, hogy mi az előre tervezett várható hatása a kormány Stop Só programjának. Annak, hogy a
magyarok étkezéssel napi 5 gramm konyhasót és 4,7 gramm káliumot (Na/K=0,43) pótoljanak, annak, hogy
csalással előírták az élettanilag optimális korábbi étkezési nátrium és kálium dózisok életveszélyes,
több ezer %-os megváltoztatását. Korábban azt szajkózta az ÁNTSZ, a egészségügyi miniszterek,
államtitkárok, a hazudozó tudományos akadémiai vezetők, a gyógyszergyárak, orvosok, gyógyszerészek,
természetgyógyászok és az általuk eluralt közmédia, hogy Na/K=1 dózisaránnyal kell pótolni a nátriumot és
a káliumot. Kb. ennyi a halottak testnedveiben a nátrium és kálium arány, miután a testnedvekbe beszabadul
az elpusztult sejtek káliumtartalma. A csecsemőtápszer HUMÁNA nátrium/kálium aránya ma már 0,3!
Tudatos a népirtás. Kiszámítható a várható eredménye. Ugyanis 1950-ben Nobel-díjjal jutalmazták azokat a
mellékvesekéreg kutatókat, akik állatokkal (patkányokkal) és emberekkel hosszabb ideig több és kevesebb
nátriumot és káliumot is etettek és mérték ezek hatását. Patkányoknál és az embereknél is egyértelműen
bebizonyították a konyhasódózis csökkentés és káliumdózis növelés hatásai méréséből, hogy (a Ringer-oldat
dózisai szerinti optimálishoz képest) hiányos konyhasópótlástól csökken a vér víztartama, ami besűríti a vért,
s emiatt a keringés fenntartásához a korábbinál magasabb vérnyomás jön létre, és a szívet még nem leállító
káliumtúladagolás is életrövidítő betegségeket idéz elő és szaporodásgátló és érzelemmentesítő méreghatása
is van. Ezek a konkrét hatásvizsgáló élettani mérések előre jelezték, mi lesz a következménye a rendszeresen
hiányos konyhasó pótlásnak és vagy a rendszeresen túladagolt káliumnak. Kimutatták, hogy lerövidítik az
életet, bárgyúsítanak és ivartalanítanak is. A még egészséges ember szervezete igyekszik ellensúlyozni a víz,
a konyhasó és a kálium élettanilag nem optimális arányban pótlását, de ez a védekezési mechanizmus csak
vészhelyzetekre való. Egyébként a gyors káliumtúladagolás szívleállító hatását szívműtéteknél és kivégzésre
is használják. Pl. a „Fekete Angyal” is ezzel gyilkolt. Sokadszor hívom fel a hazai és külföldi jogi szervek
figyelmét, hogy a konyhasó helyett kálisóval sózató hazai és külföldi kormányok tömeggyilkosok! Mint
vegyi fegyverekkel, a nátrium és kálium étkezési arányát csalással megváltoztatva és az ivóvizet elfertőzve,
elszennyezve tudatosan irtják a népeket. Újabban pl. az interneten „bio-kóser Bonsalt” elnevezéssel tiszta
kálisót árusítanak. Valószínűsíti, hogy a sózáselrontásos (és ivóvízszennyezéses) szemita népirtást a
talmudista zsidók koordinálják, nálunk pl. a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a MAZSIHISZ.
Zsidók számára csak a zsidó vallás szabályai szerint egészséges élelmiszer engedélyezhető „kóserként”. ( A
kenyér- és vízrontásos népirtás kötelezően elő van írva a szemiták Talmud és Mózes törvénykönyveiben, pl.
lásd: Talmud, Baba kamma 93 b. lap, és Talmud, Taanith 10 a. lap és 2 Mózes 23./20-33. és 5 Mózes 7./ 2,
22.) Tehát a nem szemitáknak szánják a kálisó Bonsalt-ot. *Megjegyzés: az Óbudai Szent Margit kórház
Kardiológiai Osztálya várótermében is ajánlják a konyhasóval kevert szívrontó kálisóval „sópótlást” a
konyhasó fiziológiás (15-25 gramm/nap) dózisaival! Fentiek élettani méréstani és bűnügyi bizonyítékait lásd
(ezen működik a www.aquanet.fw.hu és a többi honlap is) a www.tejfalussy.com honlapon, ahol a szemita
csalások konkrét bizonyítékait bemutató 94. Email könyvem iránymutató a Nemzeti Kocsma-i vitákhoz is.
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