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Obama amerikai lakosság irtó orvosi csalásra figyelmeztetése
Tisztelt Barack Obama Elnök Úr!
Tudományos kutatóként, akinek az USA-ban is számos méréstani szabadalma van, ismét szeretném
figyelmeztetni Önt, hogy csak akkor lehetnék az amerikaiak egészségesebbek és hosszabb életűek,
ha Ön törvényekkel betiltaná a következőket:
1. A talaj növénymérgező káliumsókkal műtrágyázását. Ugyanis a kálium sóival, KCl-dal,
kálium-nitráttal stb. műtrágyázás megbetegíti a növényeket és azok fogyasztóit is. Például
sokszorosára fokozza az aszályos időjárás miatti károkat is (Újfajta méréseink bizonyítják).
2. Az étkezési káliumtúladagolást. Ugyanis 1950-ben Nobel díjat is kaptak a kutatók, akik a
mérésekkel bebizonyították, hogy a kálium étkezési túladagolása is betegségeket okoz és
Ivartalanít is. Tehát nem csak az infúziós túladagolása a mérgező, amivel Önök az
elítélteket kivégzik.
3. A testnedveknek megfelelő összetételű Ringer fiziológiás infúziós oldat élettanilag optimális
víz/NaCl/K arányaitól nagymértékben különböző víz-, NaCl- és káliumdózisok étkezési
ajánlását. Ugyanis a testnedvekben is a Ringer-oldat szerintiek a víz, az NaCl és kálium arányai
(víz/NaCl=110, Na/K=30). Pl. 2 liter Ringer oldattal 2 liter tiszta desztillált vizet + 18 gramm NaClot, de csak 1,2 gramm KCl-ot juttatnak be a vérbe. Étkezésnél is ez ugyanilyen dózisarány optimális
élettanilag. Az USA-ban, nálunk és más országokban (kivéve Kínát és iszlám országokat)
tudatosan azzal betegítik az embereket, azzal rövidítik le az életüket, ill. azzal akadályozzák
a nyugdíjkorhatárnál továbbélésüket, s a normális mértékű szaporodásukat is, hogy előírták,
bebeszélik nekik a napi legfeljebb 2 gramm nátrium, de legalább 4,7 gramm kálium étkezéssel
bejuttatását. Vagyis több ezer %-kal eltorzították a Ringer-oldat szerinti természetes dózisarányokat!
Ezt a tudományos csalást nálunk "Nemzeti Sócsökentési Stop só" programnak nevezték el
(a gyilkosok).
Amióta mindenhol nyíltan hirdetik, hogy a túlszaporodott emberiség 90-99%-át ki szabad irtani,
elsősorban ezzel a titkos egészségügyi csődokozással gyilkoltatnak minket. Pedig lenne más
megoldás. Pl. a tűzhányóktól elvont energiával, magmahővel energiatermelés, áramtermelés. Persze
vannak, akik attól félnek, hogy az ilyen módon hűtött talpazatú Japán tűzhányó nem fog kitörni és
nem fogja Japánt kellően versenyképtelenné tenni ...
Tiltsa be törvénnyel ezt a tudományos akadémiák és a WHO-n által szervezett fajirtást!
Tömeggyilkosok az olyan állami vezetők, akik a fenti bizonyítékok ellenére folytatni engedik a
Stop Só programmal népirtást!
Hungary, 2014. 04. 18.
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