Az Ószövetségben és Talmudban (a vallásos zsidók mindennapjait szabályozó zsidó törvénykönyvben)
benne van az élethosszabbítási, betegségekből kigyógyulási és szaporodóképesség megőrzési megoldás!
A minket körülvevő országokhoz képest szinte Magyarországon a legkisebb az átlagos élethossz és a férfiak
termékenyítő képessége. Egyre többen szenvednek keringési rendellenességben, nő a fiatalkorú szívbetegek,
vesebetegek, magas vérnyomásosak, bőrbetegek, rákbetegek, allergiás betegek és homoszexuálisok száma.
Mindezt az ÁNTSZ, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat elsősorban a következő okokkal
magyarázza: légszennyezettség, cigarettázás, alkoholizmus, elhízás, túl sok zsírt, túl sok cukrot, túl sok
konyhasót, túl kevés káliumot tartalmazó ételek, túl kevés mozgás, túl kevés ásványi anyagot tartalmazó
ivóvíz, túl kevés vizet ivás, az élelmiszernövények és a gyümölcsök ásványi anyag- és vitamintartalmának
csökkenése, parlagfű stb. allergia, rovarok, repkedő állatok által terjesztett fertőző baktériumok, vírusok stb.
Az ÁNTSZ a magyarok többsége által hallgatott rádiókban és televíziókban állandóan ezeket az okokat
szerepelteti. Folyamatosan óvatosságra inti, figyelmezteti a lakosságot, amikor valahol „határértéken felüli”
a légszennyezettség. Mutogatják a lejárt szavatosságú élelmiszereket. Azokat is, amelyek a hazai ellenőrzést
megkerülve jutottak be Magyarországra. Sokat dicsekednek, hogy rendszeresen ellenőrzik az élelmiszerbiztonságot, a vezetékes- és egyedi kút vizek tisztaságát, s a közkonyhák, menzák ételeinek az összetételét is.
Országos botrányokat rendeznek, ha valahol valami lelepleződött. A magyar lakosság állandóan retteg, nem
tudva, hogy mikor, mi fogja megmérgezni, befertőzni. Az alábbiakról szeretnék itt mindenkit világosítani:
A felszín alatti ivóvízkészlet védése címén a szennyvizeket bevezetik az ivóvíz készítéséhez használt
folyókba. A folyó homokon, kavicson átszűrt klórozott vizét „ásványi anyag pótlóként” ajánlja az ÁNTSZ,
és életveszélyesnek hazudja az átpárlással, desztillálással megtisztított ivóvizet. A települések ivóvizét
(átlag) kb. 8 naponta ellenőrzik 1 vízmintával. A közbenső időben bármennyi méreg, vírus stb. lehet benne.
1950 óta növelik az élelmiszereink káliumtartalmát. Előbb a káliumtartalmú műtrágyákkal. Ha a talajt
vízben oldódó káliumvegyülettel műtrágyázzák, a természetes kb. 90 mg/kg-ról akár 350 mg/kg fölé is
növelhető a vízben oldódó káliumtartalma. A talaj nagyobb víz oldható káliumtartalma áttételeződik a
növényekre. 1960 óta a természetes többszörösére, mérgezőre növeli az élelmiszernövények káliumtartalmát.
Az ún. rendszerváltás óta a magyar lakosságot arra is felbiztatják, hogy kálisóval sózza az ételeit a
konyhasó helyett. Ez a lényege a „Nemzeti Stop Só Program, Chipsadó és Menzareform” nevű csalásnak is,
amit az Élelmiszer Törvény és étkezési só szabvány hamis szövegei alapoztak, meg, ill. fedeznek. Előírták,
hogy csak napi 2 gramm nátriumot (5 gramm konyhasót) szabad, de legalább 4,7 gramm káliumot kell
pótolnunk. (A korábbi élelmiszertörvény és étkezési só szabvány tiltotta a kálisóval ételízesítést, az új
élelmiszertörvény és új étkezési só szabvány viszont engedi, hogy konyhasó helyett kálisóval sózásra
biztassák fel a magyarokat.) A Ringer oldattal a vérbe juttatott víz, konyhasó és kálium dózisarányok az
optimálisak. Étkezésnél is ilyen dózisokkal, vízpótlás arányosan kell pótolni a konyhasót és a káliumot.
Mi, miután a testnedvekben lévő elektrolitban 30-szor több a nátrium mint a kálium (110 a víz: konyhasó
arány és 30 a nátrium : kálium arány, s a vérbe gyógyítási célból bejuttatott, több száz éve használatos Ringer
infúziós oldatban is ugyanilyen a víz : konyhasó és nátrium : kálium dózisarány, pl. napi 3 liter víz mellé 27
gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe) megnéztük, hogy mit tanulnak
ezekről a „magyaroknál állítólag sokkal okosabb zsidók”. Kiderült, hogy ők ivóvízként lehetőleg csak tiszta
esővizet, desztillált vizet isznak és konyhasóval erőteljesen sózott kenyérrel, étellel is hosszabbítják az
életüket. Ezekkel gyógyítják magukat és védik a saját szaporodási képességüket, de ezt a nem zsidók részére
tiltják!!! (Lásd: Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap és 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/2, és 22.)
Közben azt is kiderítettük, hogy 1950-ben Nobel-díjjal jutalmaztak három kutatót, akik patkányokon és
embereken végzett nátrium- és kálium dózis variációs konkrét mérésekkel bebizonyították, hogy a túl kevés
nátriumot és túl sok káliumot evés, ivás épp azokat a betegségeket idézi elő, amelyek miatt egyre rövidebb
életűek és fokozódó mértékben ivartalanok a magyarok. Kínában főbelövik az ilyen élelmiszermérgeztetőket.
A mai Magyarország, ahol kizárólag a zsidónak szabad tiszta desztillált vizet inni és tiszta konyhasóval
kellően sózni: nem alkotmányos jogállam, hanem a nemzsidó magyarok kiirtására szolgáló haláltábor.
Mindegyik országgyűlési vagy önkormányzati képviselő, de lelkész is bűnöző, amelyik ezeket szolgálja!
Magyarország, 2016. augusztus 26.
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