A KONYHASÓ ÉS KÁLIUM TARTALMAIKAT IS ÍRASSA RÁ VALAMENNYI ÉLELMISZERRE A NÉBIH!
Élelmiszer biztonsági csalás, hogy a konyhasó- és kálium tartalmuk
eltitkolásával az étkezési sókat „tengeri sónak, fűszersónak, koshernek”
stb. nevezik, s hogy a nátrium-klorid konyhasót kálisóval „helyettesítik!
Az embereknek legalább 15-25 gramm konyhasót kell pótolniuk
naponta, ha sportolnak vagy fizikai munkát végeznek. Ha konyhasó
helyett ennyi kálisóval ízesített vizet isznak éhgyomorra, leállhat a
szívük! 1 vagy 2 gramm kálium gyors vérbejutása is veszélyezteti a
szívműködést! Lásd „Az Intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata”
című orvosi könyvben, a „Hyperkalaemia” fejezetcím alatt (Medicina
Könyvkiadó, Bp. 1977.)
Nemzetközi csalás, hogy a gyerekeknél IS javasolja a WHO a konyhasó
korlátlan mértékben helyettesítését kálisóval. Az erre is alapozott hazai
„Nemzeti stop só program Menzareform és Chips adó” tudatos népirtás!
A hazai élelmiszer biztonsági NÉBIH-es vezetők szerint, „tilos ráírni az
élelmiszerekre, hogy milyen sok kálium mérgező, s hogy mennyi
konyhasó a túl kevés”. Arra hivatkoztak, hogy az EU azt engedi csak
ráírni az élelmiszerekre, hogy „a túl kevés kálium és a túl sok konyhasó.
is veszélyes. Ezért naponta legalább 4,7 gramm káliumot, de csak 2
gramm nátriumot szabad ennünk, innunk. Bár tudják, hogy pl. a 3 liter
Ringer infúzió napi 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat
be a vérbe, mert ennyi optimális a szívműködéshez. Étkezéssel vérbe
juttatva is! A túladagolt kálium és a hiányos konyhasópótlás ivartalanít
is, kb. 2050-re. E hatását Nobel díjas kutatók, 1950-ben, előre jelezték!
Egyéb átnevezésekkel is becsapják a fogyasztókat. A mérgező
kálisóhoz a mérgezőségét jelző maró ízét elfedő fűszereket
adagolnak, és „fűszersónak” nevezték el az ezzel álcázott sót.
„Fűszerezett só” helyett „fűszersónak”, meg „Vivegának”, és
„Star kosher Bonsalt”-nak (jósónak) nevezik a fajirtó sókat.
Nagyon magas árukkal és kosher tanúsítvánnyal is azt a
hamis látszatot keltik, hogy a (patkányméreg) kálisó jóval
egészségesebb étkezési só, mint a tiszta nátrium-klorid
konyhasó. A Bibliát is hozzá hamisították. Lásd Ézsaiás
30/24: az eredeti, a „sózott” helyett „tiszta” takarmányt ír elő!
„Tengeri sóként” is árusítják a mérgező kálisót étkezési
sóként, ha a tengervízből származik. Vagy „bányasóként”, ha
a sóbányából származik. Bármennyi kálisó meg van engedve!
A magyarok érzelmeire rájátszva, „erdélyi sóként” is árusítják
az akármennyi kálisót tartalmazó, tehát életveszélyes ”sókat”.
Egy nyírtassi cég pl. állati takarmánysóként is kálisót árusít.
Sok magyart kiirtott vele, amikor bekeverte az étkezési sóiba!
Ki a főbűnös? Nyilvánvalóan a NÉBIH vezetése. Valamint
azok, akik a kálisó konyhasó-pótló étkezési sóként árusítását
is megengedik, a hamis élelmiszer törvénnyel és a kálisóval
kevert sók ékezési sóként árusítását megengedő szabvánnyal.
Kik csinálják? Akik a magyarok ingatlanaira pályáznak: a
káliummal nem mérgezett, ezért nemzőképes rablógyilkosok.
Sóként árusított élelmiszer adalékok félrevezető elnevezései fedezik évi kb. 40.000 magyar kálisóval legyilkolását!
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