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Hozzászólás:

NYÍLT  LEVÉL,  Egely  Györgyhöz  és  az  egészségüggyel  foglalkozó  Hatoscsatorna  tv-s  műsorvezető
társaihoz és a Riportalanyaikhoz 

Véleményem szerint valamennyi egészséggel, betegséggel foglalkozó műsorotokban első helyen és mindig
kellene foglalkozok az egészség alapfeltételét jelentő víz, konyhasó és kálium dózisaránnyal. Ma, Nemzeti
Stop Só Program, Menzareform elnevezés alatt, a korábbi normális ötödére csökkentették a konyhasópótlást
és legalább tízszeresre növelték a káliumpótlást. Az élettanilag optimális dózisarány étkezés esetében is a
Ringer infúziós oldat dózisai szerinti.  A Ringer infúziós oldatnak a testnedvekben, a vérelektrolitban lévő
arányok szerinti, élettanilag optimális a dózisaránya. Például 3 liter desztillált vízhez 27 gramm konyhasó, de
csak 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. Nobel-díjat kaptak 1950-ben, akik dózis hatás mérésekkel,
patkányoknál  és  embereknél  is  bebizonyították  a  csökkentett  konyhasópótlás  és  túladagolt  kálium
mindenkinél betegítő, vérnyomásnövelő, ivartalanító, vagyis fajirtó hatását. Orvosi tankönyvi tantétel is, hogy
az 1 óra alatt a vérbe juttatott 2 grammnál több (24 óra alatt 11 grammnál több) kálium életveszélyesen
rontja a szívműködést. Az OÉTI kísérletei során azt mérték, hogy miután 2 grammnyi kálium oldatát megitta,
mindenkinek felére csökkent a vizeletkiválasztása és EKG torzító lett a vérszérum kálium tartalma!  Jelenleg
mindenkinek,  gyereknek és felnőttnek is,  a „napi  legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm
kálium étkezési  pótlását  írják elő.  Akármilyen ütemmel,  akármennyi  víz  mellé.  Ha a témával  nem azért
foglalkoztok túl ritkán, mert a figyelem elterelés a feladatotok, hívj fel, és beszéljük meg, mivel tudnátok ti is
hatékonyan  akadályozni  a  kálisóval  kevert,  vagyis  életveszélyes  Redi  só,  Bonsalt,  Bonosal,  Vivega,
Nyírtassi,  Sara  Lee,  Bad  Ichler,  Parajdi,  Himalája  stb.  elnevezésű  életveszélyes  sók  „étkezési  sóként"
forgalmazását,  fogyasztását.  Volt  már  a  témáról  műsorotok,  de  nem  a  gyógyszerkönyvi  tisztaságú
kálisómentes  sót,  hanem  a  véletlenszerű  káliumtartalmú,  vagyis  életveszélyes  Himalája  és  Parajdi  sót
ajánlottátok,  és azt,  hogy mindenki  saját  magán kísérletezze  ki  a  számára optimális  nátrium és kálium
pótlást,  ami  felelősség  áthárítás,  és  jogsértő  emberkísérletre  felbiztatás.  A  hivatkozott  hatás  mérési
bizonyítékokat lásd a honlapomon.
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