
TERJESSZÉTEK!  Amiről minden magyarnak haladéktalanul tudnia kell:

KIEGÉSZÍTÉS: Étkezésnél  és a fiziológiás infúziós oldatoknál (Ringer,  Salsola,  Salsol  stb.)  egyaránt  
optimális az egészséges ember testnedveiben lévő víz, konyhasó, nátrium és kálium arányok alapul vétele.  
Tehát ezen anyagok víz : NaCl =110 és Na : K =30 dózisarányokkal pótlása a lehető legjobb. Pl. a Ringer  
oldattal napi 3 liter víz mellé 27 gramm tiszta NaCl konyhasót, de csak 0,4 gramm káliumot juttatnak be a  
vérbe, tudva, hogy élettanilag ez az optimális. Miért hallgatják el, hogy a szájon át lassanként bejuttatott  
napi 2,2-3,6 grammnál több kálium is jellegzetes EKG torzulást okoz, vagyis elrontja a szívműködést?  
Miért titkoltatják,  hogy a literenként 1,5 gramm káliumot tartalmazó Coca-Colával  vagy más gyorsan  
felszívódó  kálium  túladagoló  folyadékkal  éhgyomorra  bejutó  1-2  gramm kálium  is  rontja  a  vese-  és  
szívműködést? Miért titkolják, hogy 1 nap alatt fokozatosan bejuttatva is mérgező a 7-11 gramm feletti  
káliumdózis? Miért titkolják, pl. nemrég a NÉBIH is, hogy tizedennyi kálium is mérgező 1 órán belül a  
vérbe  juttatva?  Miért  titkolják,  hogy  a  MEDICINA Orvosi  Könyvkiadó  közzétette,  hogy  Nobel-díjas  
kutatók 1950 előtti mérései szerint az állat és ember egészségét is tönkreteszi, ha az étkezéssel hiányosan  
pótolják a konyhasót és vagy, ha túladagolják a káliumot? Azért, mert a valakik tömegsírban akarnak  
nemzet egyesíteni minket?  Megállapítom: tudatos vegyi fegyver használat,  magyar kipusztítás, hogy az  
Európa Tanács, USA, OÉTI és MTA nyilvánvalóan elmebeteg „főszakértőire” hivatkozva rendeleti úton  
ránk  erőszakolják  a  „Nemzeti  Sócsökkentési  Stop  Só  Programot”,  amivel  akármennyi  víz  pótlásnál,  
legfeljebb  napi  2  gramm  nátrium-  és  legalább  4,7  gramm  kálium  pótlást  erőltetnek  ránk,  s  a  
gyermekeinkre  is!  Ezt  a  titkos  étkezési  vegyi  fegyver  alkalmazást  az  OÉTI  és  az  MTA szakértőivel,  
egészségügyi  miniszterként  Dr.  Surján  László  alapozta  meg.  Napi  70  grammig  ártalmatlannak  
nyilvánították a szájon át kálium bejuttatást, azután, hogy az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletekben  
1-2 gramm vízben oldott káliumot ivás mindegyik addig egészséges embernek, tízből: tíznek megmérgezte  
a veséjét, felére csökkentve le a vizelet kiválasztást, s a 2 gramm káliumtól mindegyiküknek 5 mmol/liter-
nél nagyobbra, a már kálium-mérgezést jelentő 5,5 mmol/liter értékre nőtt a vérszérum kálium tartalma!!!  
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