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Második nyilvános közérdekű kárelhárítási javaslat a Magyar Tudományos Akadémia új elnökéhez címezve:
Tisztelt Elnök Úr!
Helyre kellene állítani az étkezési víz, nátrium, kálium és klór pótlási optimum határértékeket és
veszélyességi határokat. Étkezésnél is a Salsol, ill Salsola infúziós oldatok szerinti víz/konyhasó= 110
dózisarány optimális. Emellett a Ringer infúziós oldat szerinti nátrium/kálium=30 dózisarány optimális a
szív számára. Egy egészséges felnőtt étkezési teljes 24 órás kálium pótlási szükséglete kb. 0,3-0,6 gramm.
Már a 24 órán belül szájon át bejutott 2,6-36 grammnál több vízoldott kálium is torzíthatja az EKG-t, rontva
a szívműködést. A vérbe 1 órán belül akárhonnan bejutó 0,8-1,6 grammnál több kálium is veszélyes mérgez!
Jelenleg Európai Uniós és MTA állásfoglalások alapján az optimálistól több ezer százalékkal különböző
0,43-as nátrium/kálium dózisarány elfogadására, (1 napon belül bármilyen ütemezéssel) átlagosan napi 5
gramm konyhasó és 4,7 gramm kálium étkezési bejuttatására kényszerítik a magyar lakosságot, lásd
melléklet!
Mellékletek: 1./ Segíts, hogy Téged is segítsenek (Iratjel: segitshogytegedissegitsenek-140711gaudi),
2./ Amit mindenkinek tudnia kell a kálium, nátrium, klór és víz veszélytelen étkezési pótlásához
(Iratjel: k-na-cl-viz-etkezesi-potlasi-tudnivalok).
Utóirat: Kérem jelezze, ha zavarja, hogy én nem a tudományosan fajirtó moszadista, talmudista, mózesista
rablógyilkosok híve vagyok, hanem az Antiszemétizmus Mozgalomé, ahol a következő hét alapelv érvényes:
7 PONTBAN,
AMIT MINDIG AKARNI KELL:
1. Okos és becsületes legjobb szakember vezetőket.
2. Valamennyi magyar állampolgár emberi jogait biztosító
Magyar Alkotmányt és joggyakorlatot.
3. Teljes körben helyesen kalibrált mérési adatokra alapozó
oktatást, kutatás-fejlesztést, tudományt.
4. Az egész Földgolyó és közvetlen környezetünk
ökoszisztémája kiegyensúlyozott működését biztosító
környezetharmonikus termelést és fogyasztást.
5. Minden magyarnak a munkája össztársadalmi
hasznosságával arányos, a nemzetközi átlagnak megfelelő
munkadíjat, nyugdíjat és teljes körű, lehető legnagyobb
egészségbiztonságot.
6. Teljes körű nyílt tájékoztatást a problémák minden
lényleges okát feltáró és a problémák kiküszöbölését
mindenben elősegítő jól érthető helyzetelemzésekkel.
7. Szeretet alapú igaz emberséget és barátságot.
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