Az OÉTI-sek népirtó Nemzeti Stop Só, Menzareform, Chips-adó csalását bizonyító táblázatok
Egészséges ország látszatát keltik a magyar sportolók világviszonylatban kiemelkedő teljesítményei
és az egyre több méregdrága stadion, miközben hazánkban sokkal rövidebb az átlagélethossz mint a
környező országokban! Mi az oka? Ez az oka: sportolók jól sózhatnak, nem sportolók nem jól, az
OÉTI-s csalásokon alapuló „Nemzeti Stop Só Program, Menzareform, Chips adó” rendeletek miatt:
Egy sportoló 20-25 gramm konyhasót (8-10 gramm nátriumot),
egy nem sportoló viszont csak 2-5 gramm konyhasót (1-2 gramm
nátriumot) ehet ma naponta! Mérgezően túladagolják a káliumot,
amit a vese nehezebben távolíthat el hiányos konyhasópótlásnál.
Az étkezéssel napi 1-2 gramm nátriumot, de legalább napi 3-5
gramm káliumot juttatnak be a vérbe. Gyorsan is, amikor sokkal
mérgezőbb, mintha lassan jut be. Valójában napi 3 liter desztillált
vízhez 27 gramm konyhasó + 0,36 gramm kálium vérbejuttatása
optimális, mert ilyen az egészséges arányuk a testnedvekben. Az
infúziós Ringer oldat is épp ennyit juttat be! A túl sok kálium és
túl kevés konyhasó vese-, ideg- és szívmérgező, izomgyengítő, s
vérnyomásnövelő is! A csalásokra alapozott kormány programnak
életrövidítő és nemzőképesség veszés előidéző, fajirtó hatása van!

A zsidók rendesen sózhatnak, tiszta nátriumklorid konyhasóval, míg a nem zsidóknak a
BONSALT (kálium-klorid) „sót” árusítják!
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Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
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visszaélnie.

