NÉPSZAVAZÁS SZÜKSÉGES ahhoz, hogy betiltsák végre a tiszta desztillált víz ivás tiltását és a tiszta
konyhasó helyett kálisóval sózást megengedő élelmiszer törvényt és új magyar sószabványt, s a tiszta
konyhasó helyett a mérgező kálisóval sózásra felbíztató orvosi és természetgyógyászati tanácsadást???
Megköszönöm Orbán Viktor intézkedését, hogy a hazai menzákon a napi max. 2 gramm helyett 5
gramm sóval sózhassanak, DE felnőttnél most is napi max. 5 gramm sópótlást írnak elő és gyereknél és
felnőttnél is tovább sózathatnak a mérgező kálisóval, és gátolják a gyógyító tiszta desztillált vizet ivást!
Nobel-díjas kutatók mérései is bizonyítják, hogy nátrium és kálium veszélyességi határérték hamisítási
államigazgatási csalásokon alapul a káliumfogyasztás növelésére és a konyhasópótlás csökkentésére, a
konyhasó helyett a mérgező kálisóval sózásra felbíztató, rákényszerítő „Nemzeti Stop Só Program”,
„Menzareform”, meg a „Chips adó”, amivel a kálisó helyett konyhasóval sózó élelmiszer előállítókat,
pékeket, éttermeket sújtják. Chipsadó bevételből fizetés emeléssel jutalmazzák a bűnsegéd orvosaikat.
1950-ben kapták a Nobel díjat a tudományos kutatók, akik konkrét nátrium- és kálium dózisvariációs
hatásmérésekkel bebizonyították a csökkent konyhasótartalmú és növelt káliumtartalmú táplálékok vese-, szív- és rákbetegségeket, magas vérnyomást is előidéző - patkány- és emberirtó hatását. A hazai
miniszterek, tiltva a desztillált tiszta víz ivást, akármennyi vízhez napi 5 grammnál kevesebb konyhasó
és akármilyen gyorsan „napi” 4,7 grammnál több, pl. Surján László napi 70 grammig, kálium evésére,
ivására is felbiztatják a magyarokat, mert a legfőbb ügyészek nem engedik elítéltetni őket népirtásért!
Napi 3 liter Ringer oldattal 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe .
A rákbetegek hatékony gyógyítására alkalmazott SALSOL infúziós oldatban csak konyhasó van, desztillált
vízben oldva, ugyanilyen víz:konyhasó=110 dózisaránnyal. Étkezéssel is ennyit kell(ene) bejuttatni a vérbe!
Az egészségügyi vezetők tisztában vannak vele, hogy ha 1 vagy két grammnál több kálium jut be a vérbe
1 órán belül akárhonnan, akárhogyan, vagy ha 24 óra alatt 3,5 grammnál több, akkor torzul az EKG,
romlik a szívműködés. Azt is tudják, hogy a Ringer fiziológiás infúziós oldat víz, konyhasó és kálium
dózisarányai azért optimálisak, mert megfelelnek a testben lévő elektrolit, a testnedvek, a vérszérum víz,
nátrium, kálium és klorid természetes arányainak. Lásd a www.tejfalussy.com, Videó rovatbeli 10. videót!
Közben a vallásos zsidók mindennapjait szabályozó ma is érvényben lévő törvénykönyv, a Talmud az
izraelitáknak tiszta esővíz ivást és konyhasóval sózott kenyeret ajánl az általános gyógyító hatására
hivatkozással. Lásd Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. Ennek ellenére újabban az interneten kálisót
ajánlanak gyógyhatású étkezési sóként, Star kosher tanúsítvánnyal, BONSALT (jósó) elnevezéssel. Ez azt
a hamis látszatot kelti, mintha az izraeliták is áttértek volna a konyhasó helyett kálisóval ételízesítésre. Nem
mindenkit vernek át! A közvetlenül Izraelből behozatott kosher só teljesen tiszta nátriumklorid konyhasó. A
„sztárrabbi” Köves Slomónak ez ügyben írt üzeneteimet miért tiltotta le a Magyar Narancs facebook?!
Évezredekig, aki csak hozzájuthatott, tiszta esővizet ivott és tiszta konyhasóval erősen sózta az ételeit.
Most, a táplálkozásügyi kiadványokban, egyre kevesebb az ajánlott napi konyhasópótlás és egyre több
az ajánlott káliummennyiség. Az iskolai tankönyvekben is. Ezek a profi néphülyítők úton-útfélen a KCl
kálium kloriddal, a patkányméreg hatású kálisóval „ízesített” ún. egészségvédő ételek, italok fogyasztására
bíztatják fel a hiszékeny magyarokat. Hivatalos és nem hivatalos „étkezési tanácsadó könyvek” és a NÉBIH
is felbiztatnak a nátriumklorid konyhasótól mentes, csökkentett nátriumtartalmú ételekre, italokra áttérésre.
Elhíresztelték a desztillált víz esővíz „életveszélyes mérgezőségét”. Előírták, hogy a tiszta étkezési desztillált
vizet túlszennyezett csapvízhez keverve igyuk!! Az ivóvizek előnyének tüntetik fel, ha hiányzik belőlük a
nátrium, vagyis a konyhasó. Ezek a vegyi fegyver használatok tűrhetetlen népirtási bűncselekmények!!!!
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