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Jakab István Viva Natura televíziója is felbiztat a mérgező kálium túladagolásra

A VivaNatura videója a KÁLIUMTÚLADAGOLÁSSAL NÉPIRTÁS FEDEZÉSÉRE SZOLGÁL: Miközben a nevem
említése nélkül, de engem becsmérelnek, a videóval bebeszélik a hamis 1:16-hoz dózisaránnyal nátrium : kálium
pótlást. Szendi Gábor és Jakab István is tudja, pl. tőlem is, hogy a testnedvekben 30 a természetes nátrium:kálium arány.
Azt is kell tudják, hogy a vérbe közvetlenül bejuttatott gyógyító Ringer infúziós oldatban is ennyi! Tudniuk kell, hogy a
Ringer infúziós oldat 1 liter desztillált vízben feloldva 9 gramm konyhasót, de csak 0,12 gramm kálium juttat be!
Vagyis a napi 3 liter vízzel 27 grammi konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot! Azért ennyit, mert a szív számára így
optimális. Mint parlamenti szakértő én vizsgáltam a hivatalos ellenőrző méréseket. A hazai klinikai kísérletek során már
1 gramm kálium szájon át, fél liter vízzel bejuttatása is, 10-ből 10 ember mindegyikénél, a korábbinak a felére
csökkentette a vizelet kiválasztást! Vagyis mérgezte a vesét. A kétszer ennyi pedig az 5 mmol/liter mérgezési küszöbnél
magasabbra növelte a vérszérum káliumtartalmat. Vagyis rontotta a szívműködést is! Amikor pedig 8 óra alatt
felszívódó 4 gramm káliumot juttattak be felnőtt emberekbe szájon át, egy a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végzett
kísérlet során, ún. "Kálium R tablettával", 6-ból 5 embernek fájdult meg tőle a gyomra! Egyiküknél gyomorfali
bevérzést (akkut gyomorfali erroziót) okozott. Szendi Gábor és Jakab István emellett azt is régóta kell tudja, hogy 1950ben Nobel-díjat kaptak biológus kutatók, akik hatásmérésekkel, patkányoknál és embereknél is, bebizonyították a
kálium túladagolás ivartalanító és életrövidítő, vagyis fajirtó hatását! És persze azt is kell tudják, hogy 1 banánban is
több a kálium, mint amennyi egy felnőtt 1 napi igénye! Az általam hivatkozott biológiai hatás mérési bizonyítékok is
közzé vannak téve a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon. Mivel Jakabék tudják, hogy nem a
káliumhiány a valódi veszély, hanem a káliumtúladagolás, a videójukkal tudatosan vezetik félre a lényeget illetően a
magyar embereket. Ezúton nyilvánosan is visszautasítom az ellenem és a nekem segítő szakértőtársaim ellen
hangoztatott rágalmaikat. A hatásmérési bizonyítékok alapján, népirtás tudatos bűnpártolásának minősítem a magyar
embereket félrevezető videójukat! Követelem, hogy a Médiafelügyelet haladéktalanul tiltsa le őket az internetről, ill. a
YouTube-ról!
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