Tiltsa be a Médiafelügyeleti Hatóság a kálisóval fajirtásban segédkező televíziót! (kalitaktika)
1. Korábban az emberek a Biblia (Máté, Márk) tanácsára is kerülték a rossz ízű mérgező sót, vagyis a kálisót.
2. A II. Világháború előtt, a Szovjetunióban fellépett egy tudós a kálisóval műtrágyázás ellen. A 30 társával
együtt kivégezték. (Koestler: Sötétség Délben). Ártatlanok voltak! Bizonyítják az „Antirandom” méréseink!*
3. 1950-ben Nobel díjat kapott három mellékvesekéreg kutató, akik patkányoknál és embereknél, konyhasó
és kálium dózisvariációs mérésekkel bebizonyították, hogy ellehetetleníti a stressz elleni védekezést,
mindenféle életrövidítő betegségeket és nemzőképesség vesztést is okoz az étkezéssel túladagolt kálium.
4. 1982-ben egy WHO-s kiadvány az étkezési konyhasó korlátozatlan helyettesítését is javasolta a kálisóval.
5. *1983-ban a nemzetközi szabadalmaim szerinti Antirandom sokváltozós biológiai hatás mérés közvetlenül
is megjelenítette növényekkel, „biomonitorként”, a káliummal műtrágyázás sejtmérgező, aszálykár fokozó,
nitrogén- és foszfor hasznosulás gátló, pusztító hatását. Megismételtük a mérést. Ismételten bebizonyította.
6. 1985-ben, az OÉTI, az ember kísérleti adataik meghamisítására alapozva, „étkezési konyhasót helyettesítő
gyógytápszerként” engedélyezte a 99%-os kálisótartamú „Redi sót”, napi 6-10 gramm fogyasztását ajánlva.
7. 1988-ban egy szlovákiai akadémiai kutató közzétette, hogy a kálium műtrágyázással a talajban megnövelt
vízoldott kálium tartalom elrontja a növények sejtműködését, s az ilyen növényekkel táplálkozás elrontja az
állat és ember sejtműködését, megmérgezi az anyatejet, rák- és egyéb betegségeket, életrövidülést és
nemzőképtelenséget is okoz. (A túladagolt kálium „veszélyezteti a gazdasági állatok szaporodóképességét”.)
8. 1995-től az Élelmiszer Törvény is engedélyezi az étkezési konyhasó korlátlanul kálisóval helyettesítését.
9. 2013-ban törölték az étkezési só szabványból, hogy valamennyi étkezési sóban tilos a 3%-nál több kálisó.
10. 2014-től előírták „Menzareform Nemzeti Programként”, a napi élelmiszer, min. 4,7 gramm kálium és
max. 5 gramm konyhasó tartalmát. Az ellenszegülőket „Chips adóval” büntetik, amiből orvosokat pénzelnek.
11. Nemrég is félmilliárd forintot adott a kormány a Debreceni Egyetemnek a Menzareform reklámozásához.
12. Konyhasómentes kálisót is reklámoznak magyarul az interneten „kosher” étkezési sóként, lásd „Bonsalt”.
13. Magas káliumtartalmú egyéb étkezési sókat is egészségjavítóként reklámoznak, lásd Vivega, Bonosal stb.
14. a NÉBIH szerint az Európai Unióban csak az a figyelmeztetés írható rá az étkezési sókra, hogy ártalmas
a túl kevés kálium és a túl sok konyhasó. (Bíróságtól kértük a közveszély okozó hamis EU-s előírás törlését!)
15. Ugyanazok is, akik eddig rábeszéltek a mérgező káliummennyiség fogyasztásra, ma már lebeszélnek
róla, és hangsúlyozzák, hogy a nátrium/kálium=30 dózisarány az optimális, de miközben rábeszélnek a nem
fehér, nem tisztított étkezési sókra, melyekben akármennyi lehet a kálisó. Lásd Jakab István és Csicsor János
beszélgetését a VivaNatura televízióban! Előtte mind a kettő mérgező káliumdózist népszerűsített! Jakab és
Csicsor bebeszélik a magyaroknak, hogy „egyenek tisztítatlan sót, mert a fehér kristályos tiszta konyhasó
egészségtelen, mivel nincs benne az óceán vízében lévő többi só”. Holott nincs olyan kristályos só, amiben
olyan arányban lennének a sók, mint az óceánvízben, mert a sók nem együtt kristályosodnak ki! (Különböző
medencékben kristályosítják ki a különféle sókat a tengervízi sólepárlásnál, és a sóbányákban is egymásra
vannak rétegeződve! Ezért „fedősó” a kálisó!) Jakabék bebeszélték, hogy a szervezet „csak szerves kötésben
lévő sókat tud hasznosítani”. A tengervízből vagy sóbányákból származó kristályos sók melyike van szerves
kötésben?! Mivel a káliumos műtrágyázás és kálisóval sózás elkezdésétől számított negyedik nemzedéknek
meg fog szűnni a nemzőképessége, Izraelben megalapozottan hirdetik (Haarec), hogy „2050 után csak a
keleti férfi lehet nemzőképes”. Ehhez ma már elég, ha a kálisótól nem megtisztított sókat esszük! Hamis
törvényeink biztosítják, hogy a kálisóval sózással fajirtásban bűnsegédkező médiásokat ne lehessen büntetni?
Budapest, 2018. július 11.
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