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Elnézését kérem, hogy ismeretlenként az alábbiakkal jelentkezem, de jó szándékból, közérdekű kárelhárításként teszem!

Kovács Zoltán matematikus barátom, akivel a sokváltozós ANTIRANDOM hatás méréseimhez általam feltalált APLA
(Automatizált  Pszicho  Logikai  Analízis)  software-et  fejlesztjük  és  alkalmazás  közvetítőket  kerestünk,  észrevette  az
interneten az Ön „Boldogság Programját”. Látom Ön is segíteni szeretne az embereken. De tudnia kell, hogy gátolja az
emberek boldogságát, ha mérgezően sok káliumot esznek-isznak, ha tilos rendesen sózniuk, s ha tilos tiszta vizet inniuk:

1./A korábbi egészségügyi tankönyvek szerint az infúziós Ringer oldat szerinti víz, konyhasó és kálium pótlás a legjobb
a szív számára. A neves szívsebész Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár akadémiai nagydoktor véleménye szerint is
a Ringer szerinti dózisok a legjobbak, az étkezésnél is! Lásd: Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról – YouTube

2./SALSOL infúzióval minden 1 liter desztillált vízzel 9 gramm konyhasót juttatnak be a vérbe. Csak ezek vannak benne!

3./”Az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata” tankönyv (lásd Hyperkalaemia) szerint, a 20 vagy 40 mval (0,8
vagy 1,6 gramm) kálium többlet 1 óra alatt (akárhonnan) a vérbe jutása is már komolyan veszélyezteti a szívműködést!

4./A Magyar-Petrányi „Belgyógyászat 2” tankönyv (lásd Hyperkalaemia) szerint, a szájon át 24 óra alatt bejutó 5 vagy
8 gramm kálisó (2,2 vagy 3,5 gramm kálium) is már torzítja az egészséges felnőtt EKG-jét is, vagyis szívmérgező!

5./Az OÉTI által végeztetett (a kálisó „Redi Só gyógytápszerként” engedélyezési) kísérletek során, az addig egészséges
felnőttekkel, fél liter desztillált vízben feloldva, 2 gramm kálisót, 0,88 gramm káliumot itattak. Mind a tíz embernél több
órán át 50%-osra csökkentette a vizelet kiválasztást (vesemérgező volt). A kétszerese pedig kb. fél óra múlva és kb. 1
órán keresztül 5 mmol/liter fölé, a veszélyzónába emelte a vérszérum kálium tartalmat. Mindenkinél szívmérgező volt!

6./1950-ben  Nobel  díjat  kapott  biológus  mellékvesekéreg  kutatók  hazánkban is  közzétett  hatás  mérési  eredményei
szerint („Technika a biológiában 8., A mellékvesekéreg biológiája”) a növelt étkezési káliumdózis és vagy csökkentett
konyhasódózis vérnyomásnövelő, életrövidítő és nemi jelleg torzító, fajirtó hatású volt a patkányoknál és embereknél is!

7./Az Új Szó lapban, „Túl sok a kálium” címmel, a szlovák akadémiai kutatóintézeti kutató mérnök, Jan Královich
magyar nyelven közzétett szakvéleménye szerint, az anyatejet is mérgezővé teszi, sejtmérgező hatású, rákbeteggé is tesz,
és a gazdasági állatok, s így az emberek szaporodóképességét is veszélyezteti a táplálékul szolgáló növények kálium-
tartalmának a növelése, amit a talajok vízben oldódó káliumtartamának káliumos műtrágyákkal növelésével folytatnak!

8./A nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós biológiai hatásvizsgáló (ANTIRANDOM) mérési eljárás közvetlenül
láthatóan is megjelenítette a mérgező kálium műtrágyák stressz helyzetben (aszály esetén) fokozott pusztító hatását!

9./Egy internetes hírportál, a nem túl hiteles WIKIPÉDIA, például korábban azt írta a kálisóról, hogy az USA-ban a
kálisót ma is kivégző méregként használják, s korábban a pszichiátriai betegek „érzelemmentesítésére” is használták!

10./A kálisót az interneten Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal, BONSALT (jósó) elnevezéssel is árusítják, legjobb
étkezési sóként! A WHO azt ajánlja, hogy a gyermekétkeztetésben is (!) korlátlanul helyettesítsék a konyhasót kálisóval!

Érdekli Önt, hogy ne higgyék el a magyar emberek a napi legalább 4,7 gramm kálium és a legfeljebb 2 gramm nátrium
pótlás egészségvédő hatását a Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só, Menzareform, Chips adó rendelteknek? Segít megértetni
a magyar emberekkel, hogy étkezésnél helyre kell állítaniuk azt a víz : konyhasó : kálium pótlási arányt, ami a több száz
év óta gyógyításra használt Ringer infúziós oldat (desztillált)víz : konyhasó =110, nátrium : kálium=30 dózisarányai
szerinti? Ugyanis ez az arány felel meg ezen „elektrolit komponensek” természetes arányának az élő egészséges ember
testnedveiben! Tudna tenni azért, hogy a szájon át bejuttatott tiszta desztillált ivóvizet és a napi 5 grammnál több tiszta
nátrium-klorid konyhasót se híresztelhessék mérgezőnek? Tudna tenni azért, hogy ne híreszteltessék a hazai miniszterek
és államtitkárok, hogy a „napi 70 grammnál (!) kevesebb kálium” bármilyen gyors megevése-megivása is ártalmatlan? 

Kötelességemnek tartom megemlíteni, hogy Arthur Koestler „Sötétség Délben” című könyve szerint, a II. világháború
előtt, a Szovjetunióban kivégeztek 31 tudóst, akik ellenezték a kálisóval műtrágyázást. De, ha ennek ellenére vállalkozik
rá, hogy segít az általunk elkezdett rendcsinálásban, szeretnénk Önnel találkozni és együttműködni a kárelhárításban!

A fent említett tankönyvi és biológiai hatás-mérési stb. bizonyítékok az interneten is megtalálhatók a Google keresővel! 
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https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMnNLrncTXAhVH7hoKHUVmC9cQtwIIJjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmcKvATZd2e0&usg=AOvVaw2aUY7pnVejpvyCVMm8PFPs

