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(Kód: MTA-elnokehez-170911)

NE A „TEÓRIÁKNAK” HIGGYETEK, HANEM A HATÁSOK ÉS
KÖVETKEZMÉNYEIK BEMÉRÉSEINEK:
A vérben a konyhasóval benntartott tiszta desztillált többletvíz kioldja az
osztódó rákos sejtekből, az osztódásuk helyén gyengébb membránon át
a sejtekben lévő (a külső térhez képest kb. 49-szer több) káliumot és
ezáltal elpusztítja az osztódott mindkét rákos sejtet. Ennek az infúziós
változata a SALSOL. A SALSOL-ban 99% desztillált víz és 0,9%
nátrium-klorid konyhasó van. Más nincs benne. Vagyis napi 3 liter
SALSOL-ban 27 gramm konyhasó van. Tehát ennyi konyhasó ennyi
desztillált vízzel együtt nem ártalmas, hanem gyógyhatású. A hazai
egészségügyi szervezetek mégis életveszélyesnek hazudják tiszta
desztillált vizet is, és a napi 5 grammnál több konyhasót is. Konyhasó
helyett kálisóval (a kálisó patkányméreg is!) ízesíttetik az ételeket. Azt
kérdezed miért? Azért, hogy minél több magyar ember elpusztuljon.
Azért, hogy ingatlan spekulánsoké, majd betelepülőké legyen a magyar
föld. Egyébként: a Talmud szerint, a zsidók évezredek óta a desztillált
ivóvízzel és konyhasóval gyógyítják önmagukat (Taanith 10 a. la, Baba
kamma 93 b. lap), De újabban az interneten ők is kálisót árusítanak
gyógyító étkezési sóként. Lásd a Star kosher tanúsítványos BONSALT
reklámjaikat. Miért? Azért, hogy ezzel is eltereljék a figyelmet, hogy kik
állnak a fajirtási célú csalás mögött. Azután kezdték el reklámozni a
BONSALT (nátriummentes) mérget étkezési gyógysóként, hogy a
méréseink kimutatták, és ezt közhírré is tettük, hogy a kálisó a
növények, állatok és emberek mérgezését okozza, és hogy az izraeli
(tényleges) kosher só tökéletesen káliummentes tiszta NaCl konyhasó.
Vagyis, hogy tudatos népirtás a kálisóval műtrágyázásra és
ételízesítésre felbiztatás. 1950-ben Nobel díjat kapott 3 biológus kutató,
akik nagyszámú konkrét konyhasó és kálium dózis variációs patkány és
ember kísérletekkel egyértelműen bebizonyították a konyhasópótlás
korlátozás és a káliumtúladagolás IS életrövidítő, ivartalanító, vagyis
fajirtó hatását. Természetesen nem általában „a zsidókat”, hanem a 2
Mózes 23/20-33 és 5 Mózes 7/1-26-ban is szereplő fajirtással
ingatlanszerző zsidókat és nemzsidókat kell hibáztatni ezen
népmérgezési
bűnügyben.
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