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Részlet mindenki figyelmébe:
3.)
Egyetlen anyaggal kapcsolatban sincs olyan összevisszaság, és annyi ellentmondás mint a
káliummal kapcsolatban! Problémák, ahol kilóg a lóláb:
- A 24 órás gyűjtött kálium ürítési referencia tartomány nonszensz!
- A káliumos gyógyszerek adagolásával probléma van!
- 9 gramm kálium klorid (ami 9 db kálium-r tablettának felel meg), bevitele garantáltan
halálos, ugyanakkor az 50%-os káliumklorid tartalmú Norbi Update só, 500 grammos
kiszerelésben kapható a boltokban, ami 250 db!!! (igen 250 darab) kálium-r tabletta
hatóanyagát tartalmazza! Ebből elkészít magának valaki egy igazán sós sóletet, eszik
belőle reggel, délben, este, másnap garantáltan temetik!!!
- A nátrium tartalmat szinte mindenen feltüntetik, pedig nem jelent közvetlen életveszélyt.
Ugyanakkor a káliumtartalmat, aminek a túladagolása közvetlen életveszélyt jelent,
még a veszélyesen sok káliumot tartalmazó szója italokon sem tüntetik fel!
- A kálium klorid LD 50 értéke (ez azt jelenti, hogy ennyitől a kísérleti állatok 50%-a
elhullik) hivatalosan 2500 mg/testsúlykilogramm. Ha ezt átszámoljuk egy 70 kilós
emberre, akkor azt jelenti, hogy egy 70 kilós ember 175 (igen százhetvenöt) kálium-r
tabletta elfogyasztása esetén vagy meghal, vagy nem. NONSZENSZ! A valós érték kb
90 mg/ttkg! (a különbség mindössze 2410 mg/ttkg)
- Az eredeti infúzió(ringer oldat) nátrium kálium arányában a következőket tartalmazta:
0,9% Nátrium-klorid ami 154 mmol/l tiszta nátrium, és 0,03% kálium klorid, ami 4
mmol/l. Ez volt az egészséges arány, de ez már a múlté, ez már nincs! Jelenleg a Ringer
Laktát-Hartmann infúzió van helyette, ami nátrium, kálium vonatkozásában a
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következő: 0,7655% Nátrium klorid, ami 131 mmol/l. (REFERENCIA TARTOMÁNY
ALATTI ANTIFIZIOILÓGIÁS MENNYISÉG!), és 0,04% kálium klorid, ami 5,4
mmol/l tiszta kálium (REFERENCIA TARTOMÁNY FELETTI ANTIFIZIOLÓGIÁS
MENNYISÉG!) Doktor Úr, vagy bárki más, erre adjon értelmes magyarázatot!Ja, és
még a vér, PH szempontjából legfontosabb pufferrendszer szerepét betöltő HCO3-at is
lecserélték laktátra. Szintén, merő jóindulatból. (Az eredeti Ringer-oldatban 0,02%
NaHCO3 volt, helyette most csak laktát van!)
- Gyakorlatilag a Doktor Úr is egyetértett velem abban, hogy káliumhiányos étrend jelen
világunkban elképzelhetetlen. Miért is kell, akkor óriási összegeket költeni arra, hogy az
embereket arra buzdítsuk, hogy egyenek több káliumot. Ennek, egyszerűen nincs más
magyarázata, mint az, hogy tudják, hogy ez megbetegíti az embereket, és ez is a cél!!!
Erre senki nem tud más magyarázatot 
adni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ez a levél több tekintetben is iskolapélda, egyrészt, jól mutatja az írásomra a várható
reakciókat. Fogok, még ettől különb „kritikákat” is kapni. Azt nem tudom, hogy a
betegséggyártók fizetett emberei, vagy a fanatikusok lesznek-e hangosabbak, majd
meglátjuk. Látható az is, hogy egy orvos csúsztatásokkal teli, tévedésektől és
önellentmondásoktól sem mentes magyarázata rendkívül hihető tud lenni.
Iskolapélda abban a tekintetben is, hogy ha a Doktor Úr tévedéseinek, vagy csúsztatásainak
én csak a töredékét követtem volna el, akkor rögtön hitelemet vesztem mindenki szemében,
és onnantól kezdve, kinevetett volna a kedves olvasó is, az orvosokról nem is beszélve. A
doktoroknál alacsonyabb végzettségem, sajnos nem engedi meg azt a luxust, hogy tévedjek,
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ezért nagyon sok munka (több mint 10.000. oldal orvosi könyv tanulmányozása),
többszörös saját tapasztalat, a józan ész diktálta következtetés, illetve az egész folyamat
megértése és átlátása előzte meg, a tanulmány megírását. Ezért igyekszem a lehető
legtömörebben, legpontosabban és legközérthetőbben fogalmazni, ami nem biztos, hogy
mindig tökéletesen sikerül. Ez egy egyenlőtlen küzdelem, és még ha esetleg orvosok is
állnak mellém, egy dogmát, akkor sem könnyű megdönteni.
Köszönöm azért a Doktor Úrnak, hogy vette a fáradtságot, és leírta, amit jónak látott, és
köszönöm, Bíró Attilának, hogy eljuttatta hozzám.
Látható, hogy milyen könnyen félrevezethető egy orvos is a témában, és jóindulata ellenére,
milyen „fanatikusan” védi az álláspontját. Végigpraktizált egy életet nagy tudással, és jó
szándékkal, azonban egy lényeges ponton hazugságra alapozva. Érthető, hogy nem fogadja
el, az első jöttmenttől hogy valami nincs rendben! Pedig csak számolni kell. A számok azok
számok. Ha pedig, egy számítással valaki nem ért egyet, sőt kijelenti, hogy rossz, akkor
minimum illik, SZÁMOKKAL alátámasztani. A tényeket, kéretik tényekkel-, a számokat és
a számításokat, számokkal és számításokkal cáfolni!
Továbbá köszönöm ezt a levelet a Doktor Úrnak azért is, mert érthetővé tette számomra,
hogy hogyan vannak az orvosok félrevezetve:
A túl sok káliummal mérgezett vese ürítését tekintik normálisnak, és erre alapozva
indokolják a mérgező mennyiségű kálium fogyasztását. Továbbá közlik a szervezet teljes
káliumtartalmát (amiből 98% nem vesz részt a káliumforgalomban), és ezzel e jelentős
mennyiségű káliummal sugallják azt, hogy a napi 2-3 grammos káliumforgalom,
jelentéktelen mennyiség, így teljesen normálisnak tekinthető.
Doktor Urak! Gondolkozzanak el azon, hogy bármilyen anyag, jelen esetben a kálium napi
szükségletének megállapítását arra alapozni, hogy ennyit ürít a szervezet, úgy hogy közben
nem tudjuk biztosan nem-e azért ennyi az ürítés, mert a szervezet feleslegtől próbál
szabadulni, egyszerűen rossz kiindulási alap, ami tévedésre adhat, és ad is lehetőséget!
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