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Tárgy: Szakértői segítség a magyar lakosságot étkezési sóként árusított patkányméreg kálisóval
mérgező kereskedők megfékezéséhez.
Kedves Szakügyintéző!
A korábbi MSZ-01-10007/82. étkezési só szabvány valamennyi étkezési sóban tiltotta a kálisót.
A megváltoztatott tartalmú szabvány csak olyan étkezési sóknál tiltja a kálisót, amelyekre
ráírták, hogy megfelel az új MSZ 11007:2013. szabványnak. A nagyon hasonló szabványjel
következtében is, a magyar emberek azt hihetik, hogy bármelyik általuk vásárolt étkezési só
„államilag garantáltan” kálisómentes.
Nem tájékoztatták őket, hogy a WHO megengedte a gyermekétkezésben, hogy konyhasó helyett
kálisóval sózzanak. Nem tudják, hogy ennek alapján a gyógyszertárak évtizedekig árusították
gyógytápszerként, REDI SÓ elnevezéssel a patkányméreg kálisót, amit akkoriban a sószabvány
tiltott, de az élelmiszer törvény megengedett. (!!!!) A zsidók egészségvédő étkezési sóként
jelenleg is árusítják a kálisót, lásd a „Star kosher tanúsítványos BONSALT” (jósó) hamis
elnevezésű „sót”!
A kálisó klinikákon mért életrövidítő és nemiségtorzító („patkányméreg”) hatásait lásd a velem
szemben hamisan vádaskodó rendőrségi és ügyészségi vezetők által Önhöz eljuttatott, általuk
szembehazudott közérdekű bejelentéseimben, s a mérgezőket és fedezőiket feljelentő
irataimban.
Kérem Önt, segítsen eljuttatni az alábbi mellékleteket, amelyek a magyarok egészségét
veszélyeztetést és ezek tényleges okait, okozóit dokumentálják, valamennyi olyan település
jegyzőjéhez, önkormányzati képviselőihez, nyomtatott és internetes önkormányzati újságjához,
s ezúton is minden magyar emberhez, ahol a helyi kereskedők tudatosan és/vagy az „államilag”
megtévesztettségük folytán nem hajlandók jelezni (kiírni) az élelmiszer üzleteikben árusított
étkezési sóknál, hogy akármennyi lehet a patkányméreg hatású kálisó az olyan „étkezési sókban”,
amelyekre nincs ráírva, hogy megfelelnek a káliumsó mentességet is előíró MSZ 11007:2013.
szabványnak. Nem garancia a kálisó mentességre a nem szabványos sók feliratain reklámként
szerepeltetett „adalékmentes”, természetes só” felirat sem. A mérgező kálisó „nem adalék”,
hanem ugyanannyira természete só, mint az egészségvédő tiszta nátrium-klorid konyhasó!
Mellékletek iratjelei:
hamis-soarakkal-onpusztitasra-osztonzik-a-vasarlokat150201
rakbetegseg-terrorizmuselharitas150128
népmentő-röpirat-170608-6x
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