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TÚL SOK A KÁLIUM 
ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN

ÚJ SZÓ 1988. SZEPTEMBER 16. POZSONY

A  termőterületek  műtrágyázásával,  illetve  a  terméseredmények  szempontjából  a  kemizálás 
optimális  mértékével  és  ennek  környezeti  hatásaival  nem egy  szakcikk,  értékezés,  vagy  laikus 
eszmefuttatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a 
zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszármazékokat nevezték meg, s 
ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb 
eredmények  azonban  egy másik  bűnösre  mutatnak rá, amely  részt  vállal  a  modern 
mezőgazdaságban mutatkozó negatív  jelenségek szinte  mindegyikéből.  Ez a figyelemre és 
főleg ellenőrzésre  méltó elem -Ján Královicnak,  az említett  intézet  munkatársának véleménye 
szerint - a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak. 

GOND A TEJJEL

A probléma  bevezetőjében  el  kell  mondani,  hogy  a  csehszlovák  mezőgazdaság  a  műtrágya-
felhasználása, a gyom- és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a 
termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt 
nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A 
nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális,  de a legújabb eredmények arra engednek 
következtetni,  hogy  ebben  is  a  túladagolt  kálium  illetve  néhány  helyen  a  foszfor  hatását  kell 
látnunk. 

Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak 
az állattenyésztésben ahol  a  világ  fejlett  országaival  való összehasonlítás  nem éppen hízelgő  a 
számunkra.  Ez  leginkább  a  tömegtakarmányok  minőségével  kapcsolatban  ütközik  ki.  A 
tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-
tenyésztéssel  rendelkező  országok  ,  mivel  tömegtakarmánnyal  nem  tudjuk  elérni  a  kívánt 
tejhozamot.  A  szárított  tömegtakarmány  ugyanis  nálunk  25-30  gramm  káliumot  is  tartalmaz 
kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne.
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De ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sõt még a 
gabona  korai  érése  is,  amely  utóbbi  legalább  féltonnás  veszteségeket  okoz 
hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint a káliumtartalomra vezethető vissza.

HIÁNYZÓ MIKROELEMEK

DEFORMÁLJA A SEJTET

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi 
a sejtfalat és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megtámadják a 
mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elősegíti a szabad aminosavak 
felvételét  -  amelyek  a  mikroorganizmusokat  táplálják  -  így  azok  elszaporodnak,  a  növényeken 
betegségek jelennek meg.

A kálium  az  az  alapvető  elem,  amely  a  növényekben  az  ionok  felvételéről  dönt.  Bizonyos 
koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium 
és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk 
csontlágyulást, csontritkulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a 
betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A kalciumot és a 
magnéziumot a növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha 
ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez 
csak két elem. 

A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét  is akadályozza,  például a 
légzés szempontjából fontos vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, 
mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat 
ammóniákra bontják és az távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy 
végbe, csak nitridek vagy egyéb nitrogénszármazékok, például nitrozaminok keletkeznek, s mivel 
ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő.

A (kálium a) talajban lévő kalcium a cink felvételének blokkolásával a 
gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti. 

Kedvező  körülmények  alakulnak  ki  a  káliumot  kedvelő  gyomok  számára  is  s  ezek  már  nagy 
mértékben el  is  szaporodtak.  Ha körülnézünk a  földeken, ahol  egyébként  egyre több gyomírtót 
használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a 
konkoly,  amelynek  nem  kedvez  a  kálium,  de  van  helyette  libatop  és  parlagi  tüske  minden 
mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megint csak 
elősegíti  a  kálium felvételét.  Ez újra  lazábbá teszi  a  sejtek kötését  s  csökkenti  a  kórokozókkal 
szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma 
láncolatát  és  a  kör  bezárult.  S  mindezekben a  folyamatokban amelyek bonyolultabbá  teszik és 
drágítják a termelést, rontják a termékek minőségét, alapvető okként ott találjuk a káliumot.
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De nemcsak a  növények ellenálló  képességét,  illetve  a  mezőgazdasági  termékek ásványianyag-
összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással  van a gazdasági haszonra is.  A burgonyában 
valamikor  a  hatvanas  évekig  még  20-21%-os  volt  a  keményítő  tartalom.  amely  mára  13-14 
százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos 
cukortartalmat mérhettünk., s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az  ötvenes 
években  a  talaj  káliumtartalma  kilogrammonként  még  körülbelül  90 
milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körüli értéket is mérhetünk.

CSÖKKENTENI KELL

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és 
Rovartani  intézetének  eredményei  szerint  -  a  legfontosabb  feladat  a  talaj  káliumtartalmának 
csökkentése.  Ez  nemcsak  jobb terméseredményeket  hozhat,  hanem ami  lényeges,  javítja  annak 
minõségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák , a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. 
Évek óta végzik a  kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását  vizsgáló 
kísérleteket..  Bebizonyosodott,  hogy  a  legnagyobb terméseredményeket  akkor 
érik el, ha a talaj kilogrammja 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz 
és, hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években 
16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos 
szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a 
kísérletek  során,  hogy  a  nagyobb  mennyiségű  termés  elérése  érdekében  magas 
káliumtartalom  mellett  háromszor,  négyszer  nagyobb  mennyiségű 
nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának 
csökkentése  még  egy  sor  probléma  megoldásában  is  segítene  és 
egyszerűbbé  tenné  -  természetesen  olcsóbbá  is  -  a  mezőgazdasági 
termelést.  Ehhez  a  tudományos  dolgozók  véleménye  szerint  szükséges,  hogy  mindenütt 
pontosan megállapítsák a talaj  összetételét  és  kidolgozzák a  műtrágyák szükséges adagolásának 
arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés 
nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett 
problémához.

(Szénási)

MÉRÉSTANI SZAKÉRTŐI MEGJEGYZÉSEK, KIEGÉSZÍTÉSEK
TEJFALUSSY ANDRÁSTÓL a Túl sok a kálium című cikkel kapcsolatban:
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Az  Új  Szó  cikke  hamisan  jelöli  meg  a  "talajok  káliumtartalmaként"  a  talajok  vízben  oldható  
káliumtartalmát.  Valójában  nem  ekkora  a  talajok  káliumkészlete,  hanem  nagyságrendekkel  
nagyobb! Ugyanis a talajokban, az agyagásványokhoz kötődve sokkal több, hatalmas mennyiségű  
kálium van. Hazánkban pl. 1-6% a talajok káliumtartalma, ennyi az ún. potenciális káliumkészlete!  
Az agyagásványokból a növények természetes igénye szerint oldódik ki az általuk felvett kálium,  
vagyis a talajok önmaguktól is sokáig fenntarthatják a vízben oldható kálium optimális 90 mg/kg-os  
szintjét! A talajokban vízoldott állapotban lévő káliumtartalmat a kálisóval csalással mérgezőre, a  
természetes  90  mg/kg-nak a többszörösére  növelték,  hamisan a kálium talajból  elfogyásának a  
veszélyére hivatkozva. Ezáltal tették veszteségessé a paraszti gazdálkodást, amit a  leigázandó 
országokban előírt, a KGB 45 pont szerinti nemzet tönkretevési software, amelyet a Kapu 
című folyóirat 1990. februári száma ismertet (a másolatát lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon).  
Megállapítom,  hogy  a  Túl  sok  a  kálium  című  cikk,  miután  csak  kevesen  ismerik  és  az  arra  
alkalmatlan  talajvizsgálatok  javításában  keresi  a  megoldást,  SUNYIPUBLIKÁLÁS.  Az  
ilyen  sunyipublikálásokkal  a  természetes  anyagok  optimálistól  eltérő  mennyiségei  titkos  vegyi  
fegyverként  használatát  megszervező  tudományos  akadémiák  a  kálisóval  talajt,  növényt,  
állatot  és  embert  mérgezési  nemzetközi  bűncselekmény  megszervezésében  és  fel  nem 
jelentésében való egyéni felelősségeket igyekeznek elködösíteni. Elszaporodtak a sunyipublikálások 
amióta mi, 1982-ben a KITE Nádudvari Kukoricatermesztési Rendszernél, 1983-ban a Kertészet  
Egyetem Zöldségtermesztési Tanszékén, 1983-ban a Mezőhegyesi Állami Gazdaságnál, 1984-1986  
kötött az Abádszalóki Lenin MGTSZ-nél, s több más helyen is, a szabadalmaim szerinti  GTS-
ANTIRANDOM software-im  szerint  elrendezett,  az  akadémiai  korábbi  mérések  hibáit  is  
feltáró, sok tízezer parcellával végzett multifaktoriális tolerancia-optimum méréseink eredményei  
alapján észrevettük a kálisóval talajmérgezési, aszálynövelési műtrágyázási csalást és azt, hogy az  
állati és emberi sejtek membránjait megmérgezi a kálisóval növelt káliumtartalmú növényekkel és a  
konyhasó  helyett  adagolt  kálisóval  folytatott  kálium-túladagolás.  Ez  egy  olyan  vérmérgezés,  
amelyet  engedélyezett  természetes  anyagok  természetellenes  arányban  a  vérbe  juttatásával  
folytatnak. Az élő ember vérszérumában 30 : 1 az élettanilag optimális nátrium : kálium arány, ez  
optimális  a  köldökzsinór  vérben  is,  amely  a  magzatokat  táplálja,  valamint  a  magzatvízben  is,  
amelyet a magzat kortyolgat, ugyanez az arány az élővizű óceánok vizében, s ennek megfelelően az 
orvosi gyógyítás eszközeként alkalmazott fiziológiás sóoldatokban is. A káliumnak a 98%-a sejteken 
belül van, a nátrium viszont elsősorban a sejtnedvekben van. Amikor a sejtek a halál következtében  
elpusztulnak, a vérszérum nátrium : kálium aránya az 1 : 1 -hez közelít. A kiirtásra ítél állatok és  
emberek  vérszérumának  a  nátrium  :  kálium  arányát  az  1  :  1  arány  felé  tolják  el  a  fokozott  
káliumtartalmú ételekkel és italokkal, és a konyhasót fogyasztásuk korlátozásával. Ez lerövidíti az  
életüket  és  ivartalanító  hatású  is.  A  mérések  alapján,  mint  közérdekű  bejelentő  1986-ban  
bejelentettem  mindezeket  a  mezőgazdasági  miniszternél,  majd  1987-ben  a  Központi  Népi  
Ellenőrzési  Bizottságnál.  Miután  megrágalmaztak,  feljelentettem  őket,  mint  bűnszervezetet  a 
Fővárosi  Bíróságnál  (2.P.20.129/1993.)  és  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróságnál  
(13.B.24.211/1993.).  2010-ben  Petíciókat  is  benyújtottunk  a  mezőgazdasági  és  egészségügyi  
miniszterekhez.  Ezek alapján derült ki, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke  
személyesen is fedezi a kálisóval kevert konyhasóval magyarokat mérgezőket.

Verőce, 2010. 08. 30.

(Sydo) TejfalussyAndrás (Béla Ferenc)
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Dr. Béres József tudományos kutató emlőrákot 
okozott növelt káliumtartalmú táplálékkal 
egereknek:
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Mérgező a (búza)fű rendkívül nagy kálium 
tartalma! 
Teheneknek tetániát, lovaknak fáradságot és idegrendszeri 
zavarokat okoz, lásd az alábbi amerikai állatorvosi könyv alapján:

A tönkölybúzafű 

káliumtartalma kb. ötször nagyobb a normál búzákénál, vagyis 
azoknál is sokkal veszélyesebb:
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USA Akadémiai kiadvány szerint  a  felnőttek  csak  0,4  -  0,8  gramm 
káliumot veszítenek naponta, s az izzadsággal való  káliumvesztés annyira csekély,  
hogy elhanyagolható:
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Az élelmiszer mindig feleslegben tartalmazza a káliumot, ez a táplálék  lánc természetes jellemzője. 

A természetes táplálékok is tartalmazhatnak mérgezően sok káliumot, pl. a búzafű, amiről 
a  fenti,  USA Állatorvosi  könyv is  szól.  A nem túlságosan  sok  felesleges  káliumot  a  szervezet 
elsősorban a vesék útján tudja eltávolítani. 2-4 gramm kálium felesleg még okoz problémát.egy 
egészséges felnőttnél. Azonban hogyha a kálium felesleg ennél is nagyobb, rontja a vesemüködést 
is. 

Egy felnőtt egészséges ember részére csak 200 - 400 milligramm, azaz 
0,2  -  0,4  gramm  káliumpótlás  szükséges  élettanilag  (5-10  mEqv/l) 
naponta:

Csökken a vizelet képződése, ami mérhető,.lásd a fenti cikk diagramja lapján, hogy 2 
- 4 gramm kálisó (0,9 - 1, 8 gramm kálium) szájon át bevitele után is már a felére 
csökkent  a  bevitt  víz  kiválasztódása  és  eközben  a  mérgezési  küszöb,  a 
normokalémiás  határ  (5  mmol/liter)  fölé  növekedett  a  vér  kálium koncentrációja. 
Ilyenkor az EKG görbe is már torzul, mutatja, hogy a szív működése romlott. Alább 
majd bemutatjuk egy ismert hazai belgyógyászati tanköny erről szóló részletét is.

A szóban  forgó  belgyógyászati  tankönyv  szerint  (is),  egy  egészséges  felnőtt 
embernek  is  mérhetően  romlani  kezd  a  szívműködése,  hogyha  24  óra  alatt 
összesen legalább 5 - 8 gramm kálisónak megfelelő (2,2 - 3, 5 gramm/nap) vagy 
több kálium jut be a szervezetébe (szájon át) : 
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A káliumot etetési klinikai vizsgálatok szerint valóban mérgező a kálisó. 1 - 8 db 
kálium tablettától 10 - 80 százalék volt az egészségre veszélyes hatás akkor is, ha 
csak 8 óra alatt szivárgott ki a tablettákból a kálium. 1-1 ilyen (Kálium-R) tablettában 
mindössze kb. 0,5 gramm a kálium:
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Ezek a tabletták ma is használatosak. Ezeknél az engedélyezői és gyártói, s a klinikai  
ellenőrző kísérleteket végző egyetemi oktatók eltitkolják, s a hiányos és/vagy hamis  
ismeretekkel  ellátott  orvosok  és  gyógyszerészek  többsége  nem tudja,  hogy  ezek  a  
tabletták milyen gyakorisággal okoznak gyomor- és bélfali  felmaródást,  és ezáltal  
fekélyt,  rákot  kiváltó  lokális  kálium-mérgezéseket.  Miután  rendőrségi  segítséggel,  
nyomozás keretében sikerült  beszereztetni a kálium-tabletták hivatalos,  de eltitkolt  
klinikai összefoglaló jelentését, a Magyar Tudományos Akadémián, a több különböző 
szakterület  szakértőiből  álló  szakértői  csoportunk megállapította  a  Kálium-Retard  
tabletták és a REDI-Só káliumtúladagolás életrövidítő hatásait. 

Bár  a  hazai  sajtóban  is  közzétettük  e  mérgek  felelőtlen  forgalomba  hozatalának  
kritikáját, vagyis az elítélő megállapításainkat rögzítő akadémiai emlékeztetőnk teljes  
szövegét  azzal,  hogy  a  klinikai  mérések  egyértelműen mind  azt  bizonyítják,  hogy  
feltétlenül szükséges lenne a hivatalos mérgezési küszöbértékeknek és kálium beviteli  
sebesség  ajánlásoknak,  s  nem  csak  a  napi  dózis  (RDA),  hanem  a  gyorsabb  
káliumbevitel szabályainak is a helyreigazítása, az egészségügyi kormányzat folytatja 
a kálium túladagolással életrövidítést, egészségügyi reform címén. 

Árusítják a mérgező, életrövidítő káliumos sókat, nem csak a gyógyszertárakban, de  
az  élelmiszer  üzletekben  is.  Miután  a  kóser  boltokban  nem árusítják  a  kálisóval  

kevert mérgező étkezési sót, valószínűsítem, hogy a TÖBBSÉGÉBEN 
nem kóser étkezésű magyarok ingatlanainak 
az elszedéséhez és a nyugdíjbefizetéseinek a  
megkaparintásához kísérletezték  ki,  engedélyezték  
csalással  a KÁLIUM-R káliumtablettát,  valamint  a  
nátriumszegény  étkezési  sóként  engedélyezett  mérgező 
Redi-sót és  a  csökkentett  nátriumtartalmúnak 
nevezett (a  konyhasó  helyett  20-50  %  mennyiségben 
kálisót  tartalmazó)  SARA-LEE,  Sale  Marino,  
VIVEGA, stb. tervszerűen fajirtó étkezési sókat. 
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Az orvosok és  gyógyszerészek és  fogyasztók  számára  hozzáférhető  gyógyszertári 
termék ismertető teljesen hamisan tájékoztat a lényeges kérdésekben. A Kálium-R 
tabletta előnyeként hangsúlyozzák azt, hogy nem marja gyomort- és bélnyálkahártyát, 
szemben az egyéb kálisó formációkkal.  Pedig tudják,  hogy nagyon gyakran, kb. 
10%-os gyakorisággal biztosan felmarja azokat!

Másfelől azt is közlik a gyógyszertári termék ismertetők, nyilvánvalóan  számítva az 
olvasó  orvos,  gyógyszerész  és  mások  gyanútlanságára  (vagy  számolni  nem 
tudására?), hogy napi 5-6 gramm kálium pótlási igényt elégít ki egy kb. 5,0 gramm 
kálium tartalmú Kálium-R tabletta. Ez azt a látszatot kelti, mintha helyes lett volna 
napi 4,5 gramm kálium evés ajánlása, (RDA  = 4,5 gramm, az RDA a napi ajánlott 
adag), ugyanis időközben ezt írták elő, mint szükséges napi kálium evést, és a más 
termékeken már ez az  RDA előírás  szerepel.  a  0,4 -  0,8  grammról felemelték az 

RDA-t az 5 - 10- szeresére, vagyis 4,5 gramm/nap-ra.

Például  a  Dr.  Lenkei  Gábor  "dr.  Fit"  cége  által  forgalmazott  vitamin  készítmény 
felirata is életveszélyesen magas, 4,5 gramm/napos kálium pótlási ajánlást tartalmaz: 
ha  ugyanis  45  mg kálium az  RDA-nak  csak  az  1  százaléka,  akkor  az  RDA  4,5 
gramm:
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Hamis termék felíratokkal is fedezik a túladagolt kálisó méreg jellegét. A kálisót 
az  engedélyezői  "gyógytápszernek"  nevezik  és  ajánlják  a  nátrium-klorid  (NaCl), 
vagyis  az  étkezési  konyhasó  teljes  mértékben  helyettesítésére  is  azzal,  hogy  az 
emberek  akár  egyszerre  is  megehetnek  napi  6-10  gramm  gyorsan  felszívódó 
kristályos  kálisót. Például  lásd  az  alábbi  Redi-só  és  a Sara  Lee  sók  feliratait, 
melyek szabványt is sértének, mert a Magyar Szabvány valamennyi étkezési 
sóban tiltja a kálisót: 
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A MAGYAR SZABVÁNY (MSZ) NEM VÉLETLENÜL, 
HANEM NYILVÁN AZÉRT TILTJA A LEGKEVESEBB 
KÁLISÓT IS MINDEGYIK ÉTKEZÉSRE 
ALKALMAZOTT SÓBAN, MERT AZ ILLETÉKESEK 
NAGYON IS JÓL TUDTÁK, HOGY VESZÉLYES 
MÉREG A KÁLISÓ!
A  kálisó  miatti  rossz  ízt  nevezik  "inzernzív  természetes"  íznek,  s  hamisan 
hivatkoznak  az  MSZ-re  mivel  durván  sértik  a  Magyar  Szabványt  a  40%  kálisó 
tartalommal!  Tudni  kell,  hogy  a  Sarah  Lee  cég  neve  megegyezik  egy  zsidólány 
nevével,  aki  a II.  Világháborúban meghalt.  Vagyis a nevét  viselő cég eteti  a  nem 
vallásos zsidó lakosokkal az ivartalanító, életrövidítő kálisót, amelytől a nem vallásos 
zsidó többség is elpusztul?! Hitler kevesebb zsidót ölt meg! Arra agitálnak, hogy a 
betegek is egyenek ilyen módon 6 - 10 gramm kálisót naponta, akár egyszerre is. S 
miután nem szokás méricskélni az étel ízesítésénél a sót, csak kóstolgatni szokták az 
átelt, hogy elég sós-e már, ezekkel sokan esetleg 15-25 grammal fognak "sózni' egy 
étkezés során naguknak. Konyhasóból ez nem is, de a kálisó miatt a szívük is leállhat. 
A sportolóknak 15 -25 gramm az előírás szerinti napi konyhasó pótlásuk:
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Tehát egy egészséges erős sportolónak is  annyi konyhasó javítja az erőnlétét, 
mint egy legyengült embernek, akinél az infúzióval kell pótolni a vizet és a sót. 1 
liter víz pótlása esetén 9 gramm konyhasó, azaz 4 gramm nátrium szükséges, de 
csak 0,2 gramm kálium pótlás kell, mivel ezek az élettani arányok, ez a legjobb. 
Ha  ettől  durván  eltérő  arányban  juttatják  be  a  szervezetbe  bármelyik 
vérelektrolit  komponenst,  emiatt  a  szervezet  (vér-)  elektrolit  egyensúlya akár 
életveszélyesen  is  megbomolhat,  melynek  eredménye  azonnali  halál  is  lehet!  
Valójában fiziológiásan, azaz élettanilag optimálisan 8 gramm/nap kell legyen a 
Nátrium  RDA,  és  0,4  gramm/nap  kellene  legyen  a  Kálium  RDA.  Például  a 
Ringer  infúziós  élettani  sóoldatban  is  ezt  a  mennyiséget  alkalmazzák  tiszta 
desztillált vízben feloldva. A 0,9% konyhasó kötelező, de nem mindig van kálisó 
is a fiziológiás sóoldatban. 
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A TALMUDISTA ZSIDÓK EZER ÉVNÉL RÉGEBBEN TUDJÁK EZT. DE A 
MAI NAPIG IS ELTITKOLNI IGYEKEZNEK A TÖBBIEK ELŐL: UGYANIS 
AZT ÍRJA A BIBLIA (MÓZES II. 23., 20-33, V. 7., 2, 22.) ÉS A TALMUD, AMI 
A MAI  IZRAEL ÁLLAM  ALAPTÖRVÉNYE,  HOGY LEGKÖNNYEBBEN 
ÚGY  JUTNAK  HOZZÁ  AZ  ÁLTALUK  TERVSZERŰEN  LEGYILKOLNI, 
KIŰZNI KIRABOLNI AKART NEM ZSIDÓK ADDIGI ÉLETTERÉHEZ ÉS 
VAGYONÁHOZ A ZSIDÓK, HOGY A TELJESEN TISZTA (DESZTILLÁLT) 
ESŐVIZET ISSZÁK ÉS HOZZÁ (A TELJESEN TISZTA NaCl-dal) SÓZOTT 
KENYERET ESZIK:  
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Íme egy gyilkos jótanács, amit az ENSZ Egészségügyi Szervezet, a WHO útján 

tettek  közzé,  a kivégzőméreg,  idegméreg kálisót a 
gyermekeknél is a konyhasó korlátozatlan helyettesítésére való ajánlással:

Megmértük  a  Magyarországon  is  kapható  kóser  étkezési  sót,  és  az  
Izraelben  árusítottat  is,  hogy  van-e  bennük  kálisó.  Nem volt  bennük 
kálisó!
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A VILÁG NAGYRÉSZÉN PÉLDÁUL AZ ALÁBBI MÉRÉS-KALIBRÁLÁSI 
„TUDOMÁNYOS” CSALÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL BESZÉLIK BE, HOGY 
A  FIZIOLÓGIÁSNÁL MINTEGY TÍZSZER KEVESEBB KONYHASÓT, S A 
FIZIOLÓGIÁSNÁL KB. TÍZSZER TÖBB KÁLISÓT EVÉS GYÓGYÍTJA A 
MAGAS VÉRNYOMÁSOS BETEGEKET: 

A Magyar  Tudományos  Akadémia elnöksége  (és  bűntársai)  ezen  mérés  
kalibrálási csalásra is alapozó, népirtó hatású hamis állásfoglalását Dr.  
Rigó  János  Országos  Dietetikai  Intézeti  főigazgató  népszerűsítette  a  
Családorvosi  havilap 1999.  március,  VII.  évf.  3.  számában,  cikkében a  
kálisó rákellenes hatását állatkísérletek alapján korábban publikálásáról  
elhíresült Béres József által alapított Béres Rt. cég által is árusított 40%, 
kálisót tartalmazó, vagyis rákkeltő mérget, a VIVEGA-t is reklámozva! 
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KÁRELHÁRÍTÁSKÉNT, AZ ÁLLAMI SZERVEK HELYETT, A PTK. 484-487. §. ALAPJÁN!


