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Các loại nấm trồng bằng hoá chất 
Saturday, August 3, 2013 2:43 AM 

 

Cám ơn Lan. 

Kính chuyển đến những Vị ăn trường chay để phòng 

ngừa đừng ăn loại nấm  trồng bằng hoá chất để tránh 

khỏi bệnh. Không biết ăn gì đây, cái gì cũng có chất 

độc giết người kiểu mới. Mới đây, mình có hai vợ 

chồng một chị bạn từ VN sang chơi, mình được 

nghe tận miệng của bạn mình rằng có thật, cái gì 

ngoài chợ cũng không dám mua ăn, vì người bán 

tham lời, cái gì họ cũng bỏ vào chất hóa học, họ 

không thương tiếc sinh mạng của chúng sanh. Gạo 

cũng có chất hóa học, rau, trái cây vv...không có cái 

gì mua ăn được hết! Có phải quả đất này đang biến 

thành Địa Ngục hay không? Con người thì toàn là 

người gian trá, dối trá và lừa lọc, giết người không 

gớm tay...không ngày nào mà đài Tivi không nói 

đến. Thế giới này đang trong cái đà xuống dốc trầm 

trọng, ghê tởm quá...thế mà con người vẫn còn 

"tham sân si " đầy trong tâm, chưa biết và chưa chịu 

buông xuống thật sự. Tây Phương Cự Lạc Tịnh Độ 

là tại ngay nơi đây, chứ không đâu xa lạ vì Đức Phật 

có dạy rằng Phật trong tâm ta, khi nào ta biết xoay 

vào trong, nhìn và hiểu thấu Phật Tánh của ta...người 
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người đều chứng nghiệm được như vậy...thì cõi Ta 

Bà này hóa thành cõi Cự Lạc Tịnh Độ rồi, chỉ nghe 

và thấy bàn tay tinh thương chân thật mở ra chào 

đón mọi người. Ta xem người như ta, chỉ là Một 

thôi, khi cái bản ngã, cái tôi mà ta biết chà đạp 

nó...chừng đó Cực Lạc Tịnh Độ Hạnh Phúc Vĩnh 

Cửu không ở đâu xa, ở tại nơi đây, chúng ta đừng 

ngu si, tự lừa gạt chúng ta nữa! 

Thoại Hoa 

 

Sujet:  Các loại nấm trồng bằng hoá chất  

Date :  Sat, 3 Aug 2013 01:30:39 -0700 

Pour :  Kim Lien <kimlien@wanadoo.fr> 

 

Sent: Friday, August 2, 2013 7:32 AM 

Subject: Fwd: Tr : FW: Các loại nấm trồng bằng 

hoá chất do mấy thằng Tàu sản-xuất 
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Đây là  nấm  " Hoàng Tử"  người VN  cho  là  bổ  

béo  lắm,  lại  bị  bọn  chệt  lừa. 

Chúng  đang  đầu  độc  cả  thế  giới 

  

”: Các loại nấm trồng bằng hóa chất 

 
Đây là các loại nấm ươm ủ bằng hóa chất độc hại 

bán la liệt tại các chợ Tàu Việt. 
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Nấm cũng từ hóa chất, giá đỗ cũng từ hóa chất. Và 2 

loại này được làm thành nhiều loại thức ăn chay 

ngon miệng! 
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Thật đáng sợ! 

 

Mong là báo chí địa phương nên đưa tin về những 

loại thức ăn được làm từ hóa chất của Tàu như các 

loại nấm này. 

Để bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta, nên in ra 

những hình ảnh này, đem đến các chợ yêu cầu chủ 

chợ không nên bán nhựng thứ độc hại này. Nếu 

không, chúng ta cần thu thập hình ảnh chứng cớ gởi 

lên văn phòng FDA địa phương yêu cầu kiểm tra và 

cấm bán. 

 

FDA Office 

San Francisco District (Pacific Region) 
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1431 Harbor Bay Parkway 

Alameda, CA 94502 

 


