Azok siránkoznak a kipusztulásunkon, akik kipusztítanak ???

Iratjel: azoksirankoznaka160102

Az emberek, ha erre módjuk van (volt), ösztönösen is, az általuk fogyasztott víz arányában pótolnák a
konyhasót. Úgy, hogy a testnedveikben, a vérszérumukban lévő víz és konyhasó víz:konyhasó élettanilag
optimális aránya fennmaradjon. Az optimális arány 110. A vérbe közvetlenül beadott infúziós oldatok is
ilyen arányban pótolják a vizet és konyhasót. A nagytisztaságú desztillált vízből és nagytisztaságú
(„gyógyszerkönyvi tisztaságú”) konyhasóból készült SALSOL és SALSOLA infúziós oldatban is 110 a
víz:konyhasó arány. A testnedvekben, a vérszérumban kálium is van. De harmincszor kevesebb, mint a
feloldódott konyhasó nátrium tartalma. Az emberi test elektromos rendszerének működéséhez
szükséges „testelektrolit” kizárólag ezekből az anyagokból, vagyis vízből, nátriumból, káliumból és
klor(id)ból áll. Tehát az élő, egészséges ember testnedvei optimális nátrium:kálium aránya = 30. Ahol a
sejtes élet kifejlődött, vagyis az óceánok vizében is 30 a nátrium:kálium arány. A vérbe gyógyító
infúzióként beadagolt fiziológiás oldatban is. Vagyis a testnedvekben és a Ringer oldatban is 110 a
víz:konyhasó arány és 30 a nátrium:kálium arány. Ennek megfelelően a Ringer oldattal minden 1 liter
desztillált vízzel 9 gramm konyhasót, de csak 0,133 gramm káliumot juttatnak be. Ezeknek az
arányoknak a nagyfokú elrontása egészségkárosító hatású. Kimondható, hogy kormányzati szintű
egészségrontási szándékot bizonyító (tudományos titkosszolgálati) csalás, hogy naponta legfeljebb 5
gramm konyhasó (2 gramm nátrium) és legalább 4,7 gramm kálium bármilyen ütemben, akármilyen
gyorsan, bármennyi vizet bejuttatás mellett pótlására kötelezik az őshonos magyarokat a FIDESZKDNP kormány ”nemzeti stop só program, chips adó és menzareform” elnevezésű hamis előírásai.
Az őshonos magyarok fogyását elsősorban ezek, a hazai kormányok által „hivatalosított” életrövidítő
és ivartalanító hatású csalások okozzák. Úgy változtattak a víz- és sópótlásunkon, hogy kipusztuljunk.
Közben épp ők siránkoznak azon, hogy „csökken az őshonos magyarok létszáma”. Ők, akik tudatosan
okozzák! Lehet, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek (MAZSIHISZ) volt elnöke, akit újabban
kormányzati tanácsadóként foglalkoztatnak, nem ismeri a Talmudot, ami szerint a tiszta desztillált víz
a legegészségesebb ivóvíz (Taanith 10 a. lap) és a tiszta desztillált víz és (tiszta konyhasóval jól)
sózott kenyér a legjobb gyógyszer számos (83) betegségre (Baba kamma 93 b. lap)? Onnan is látszik,
hogy tudatos a fajirtás, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányokon és embereken előre
kikísérletezték a fenti „sózási reform” életrövidítő és ivartalanító, vagyis fajirtó hatásait. Azóta
ízesíttetik a konyhasó helyett - a kivégzéseknél és szívműtéteknél is szívleállításra alkalmazott mérgező kálisóval az őshonos magyarok ételeit, italait, a gyerekekét is. Mi másért, ha nem azért, hogy
megdögöljünk, hogy az ország elfoglalni akarását nyíltan hirdető Izrael betelepülhessen a helyünkre? E
célból sorolták életveszélyes méreg kategóriába a konyhasó optimális adagját, s hazudják „ivóvízként
életveszélyesen mérgezőnek” az infúziókhoz használt, biztosan méreg- és vírusmentes desztillált vizet.
A fentiek mérési stb. bizonyítékai régóta közzé vannak téve. A korábbi (www.aquanet.fw.hu) és az új
(www.tejfalussy.com) internetes honlapomon is. Lásd MEHNAM intézkedéseink, Videók, Email könyvek.
Az egyéni védekezés legjobb módszerét is megtalálhatod: a Ringer oldat szerinti étkezési víz,
konyhasó és kálium pótlás, s ehhez ivóvíz desztillálás, és saját sószóróból, tiszta konyhasóval jól sózás.
Budapest, 2016. január 2.
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