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Hozzászólás a http://alimento.blog.hu/2014/06/20/mint_az_emberek_a_sot blogbejegyzéshez:
Az alábbi hatás mérési bizonyítékok a cikkíró hozzá nem értését és vagy rosszindulatú
félretájékoztatási törekvését bizonyítják. Csak a magyar lakosság egészségét védőket gúnyolni és
becsmérelni tudja? Nem tudja, hogy ha napi 3 liter Ringer oldattal, desztillált vízzel, 27 gramm
konyhasó és 0,36 gramm kálium jut be a vérbe, akkor egyik komponens sincs túladagolva, és az
egészséges szervezetnek nincs több káliumra szüksége? A Ringer oldat szerinti étkezési víz,
konyhasó és kálium dózisoknál elektrolitzavar ("vízmérgezés"), konyhasómérgezés, és
káliummérgezés sincs! Nem tudja, hogy a hazai kálisóval (REDI SÓ-val) sózást engedélyezési
klinikai kísérlet során éhgyomorra szájon át egyszerre bejuttatott, s a vérbe, kb. másfél órán belül
bejutott, szájon át bejuttatott 0,8 gramm kálium tízből mind a tíz embernek 50%-osra csökkentette
a vizeletkiválasztását, a kétszeresétől pedig kb. 1 órán át mérgező lett a vérükben a
káliumtartalom? Nem tudja, hogy ugyanezt írja le az Intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata c.
könyv Hyperkalaemia fejezete is, azt, hogy 20-40 mval (0,8-1,6 gramm) kálium egy órán belül a
vérbe juttatása is már mindenkinél mérgező? Azt sem tudja, hogy a Belgyógyászat alapvonalai
című orvosi tankönyv Hyperkalaemia fejezete szerint, a szájon át 24 óra alatt bejuttatott 5-8 gramm
kálium-kloridtól (2,2-3,5 gramm káliumtól) az előtte egészséges felnőtt EKG-je láthatóan torzul,
vagyis rontja a szívműködését? Nem tudja, hogy a rendszeresen, de nem halálosan túladagolt
kálium a negyedik nemzedéknél nemzőképtelenséget okoz? Nem tudja, hogy ezért írja az izraeli
Haarec lapban egy tudós, hogy 2050 után csak keleti férfi lesz nemzőképes? Azért írhatja, mert
nem műtrágyáznak mérgezően káliummal és nem sóznak mérgezően a kálisóval, őket nem
adagolják túl a káliummal. Nekünk meg izrael állami kóser tanúsítvánnyal árusítják legjobb
étkezési sóként a patkányméreg kálisót, lásd internet! A Talmud és a 2 Mózes 23/20-33. szerinti
ingatlanszerzési célú „lassanként fajirtás” bűnügyének, a káliummal sejtmérgezésnek a további
biológiai hatás mérési stb. bizonyítékait lásd: www.tejfalussy.com, 101. emai könyv és 10. és 61.
Videó.

