Kedves Dr. Eva Maria Barki!
Köszönöm, hogy megtisztelt Kossuth tér 2016. szeptember 17 című írása megküldésével.
Engedje meg, hogy tájékoztassam arról, hogy a muszlim országok és Kína sem használ
a nitrogén műtrágyához képest nagy mennyiségben kálisót, vagyis nem ivartalanítják az
ott élőket. Ugyanis a káliumműtrágyákkal növelt káliumtartalmú élelmiszerek ivartalanítják
a népeket. A kálisóval műtrágyáztató valamennyi kormány népirtást folytat, Orbánéké is.
Az Európai Unióra hivatkozással, akadályozza meg a magyarországi "Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal", hogy rá legyen írva az élelmiszerekre, hogy életveszélyes a túl kevés
konyhasó és a túl sok vagy túl gyorsan bejutó kálium. Csak az ellenkezőjét engedik ráírni.
Az élő ember testnedvei természetes nátrium/kálium aránya helyett, ami 30, és ami a több
száz év óta gyógyításra alkalmazott Ringer infúzió nátrium/kálium dózisaránya is, előírták,
hogy 0,43 legyen napi étkezéssel, az ételekkel és italokkal (étkezésnél) bejuttatott nátrium
és kálium aránya. Borzalmas a hatása. Betegítő, vese-, ideg- és szívmérgező, ivartalanító,
vagyis fajirtó hatású. Először a nitrogén műtrágyákhoz kevert káliumvegyületekkel
növelték mérgezőre az élelmiszerek káliumtartalmát, ma már konyhasó pótlóként is
patkányméreg kálisót árusítanak. A WHO a gyermekeknél is ajánlja a konyhasó helyett
kálisóval sózást. Ez vegyi fegyverként alkalmazott kálisóval (és konyhasópótlás
akadályozással) folytatott aljas világháború. A konyhasóhiány a vízpótlást is akadályozza,
konyhasó pótlás nélkül a tiszta ivóvíz megszokott mennyisége is ártalmas. Ha a
ténylegesen szükséges napi 15 vagy 25 gramm konyhasó helyett csak 5 grammot pótol
valaki, akkor a víz pótlását is a harmadára vagy ötödére kell csökkentenie, hogy
fennmaradjon a vérszérumában az élettanilag optimális víz/Na=110 arány. A Ringer oldat
is a napi 3 liter vízzel 27 gramm konyhasót juttat be a vérbe, étkezés esetén is ez az arány
optimális. A Nemzeti Stop Só programnak, MENZAREFORM-nak elnevezett vegyi fegyver
használat fajirtó hatását Nobel-díjas kutatók kálium- és nátrium hatás vizsgálati
eredményei is bizonyították, lásd melléklet-1: "kaliumtartalom-rairatasa-az-elelmiszerekre160919j"). Azért írtam meg ezeket Önnek is (sokadszor), mert szeretném, ha kiderülne,
hogy a kálisóval fajirtást, amivel a hazai kormányok folyamatosan mérgezik űzik, pusztítják
Magyarországról a magyarokat, hogy minden a betelepülő izraelitáké lehessen, Önök
miért nem említik a publikációikban és a tüntetéseken előadott beszédeikben! Válaszát is
közzé fogom tenni az interneten.
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