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Segítség kérés Dr. Zacher Gábor toxikológus szakértőtől, a fajirtó „Stop sós Menzaprogram” ügyében
Tisztelt Dr. Zacher Gábor toxikológus szakértő Úr!
Javaslom, hogy minél előbb tartsuk meg az ügyben korábban tervezett személyes megbeszélést!
Addig is szeretném kérni, hogy amikor a kálium, a kálisóval sózás hatásáról véleményt kérnek tőled,
vedd figyelembe azt is, hogy a vérbe akárhonnan 1 órán belül bejutott kálium sokkal mérgezőbb, mint a
24 óra alatt lassan bejutott ugyanannyi kálium. Vedd figyelembe, hogy 1 órán belül bejutott a 20 mval,
vagyis 0,8 gramm kálium is mérgező lehet, s hogy az 1 órán belül bejutott 40 mval, vagyis az 1,6
gramm kálium kb. annyira mérgez, mint 24 óra alatt lassanként bejutott 11 gramm. Továbbá azt
is vedd figyelembe, mondd el ezt is, hogy szájon át 24 óra alatt fokozatosan bejuttatva, esetleg már 5
grammnyi kálisó (2,2 gramm kálium) is, de a 8 grammnál több kálisó (3,5 grammnál több kálium) már
biztosan eltorzítja az EKG-t, azaz mérhetően elrontja a szívműködést, előtte egészséges felnőtt
ember esetén is. A napi dózis (RDA) előírói által elhanyagolt kálium bejuttatási sebesség hatására
Prof. dr. Szabó Árpád, az Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet (néhai) főigazgatója és
más orvosszakértő ismerőseim is felhívták a figyelmemet. Pl. a mellékletekben szereplő tankönyvi
tantételek megmutatásával is, amikor az Országgyűlés Szociális- és Egészségügyi Bizottsága (néhai)
titkára, Dr. Kovács Pál felkért, hogy készítsem elő az általa benyújtani kívánt interpellációt, a kálisó
műtrágyaként és étkezési konyhasópótlásra használata mérgező hatásait bizonyító mérések alapján. A
káliummal kapcsolatban azt is szükséges elmondani, hogy 24 óra alatt összesen is csak legfeljebb fél
gramm káliumot kell pótolni egy egészséges ember vérében, tehát olyan ember esetében aki eszik is,
megalapozatlan a „káliumhiánnyal” riogatás, sőt közveszélyes is „a napi legalább 4,7 gramm kálium
akármilyen gyors ütemben pótlásra”, és a „sós íz konyhasó helyett kálisóval pótlására” felbiztatás!
Mellékelem a Budapesti Műszaki Egyetem Műszer- és Méréstani Tanszék (volt) vezetője, Prof.
Dr. Péceli Gábor szakértő társammal ezekkel kapcsolatban 1994-én készített emlékeztetőnket.
Azt is el kell mondani, hogy egy felnőtt ember izzadáskor 18 gramm konyhasót is elveszíthet, vagyis 8
grammnyi nátriumot, és egy sportoló naponta 15-től 25 gramm mennyiségű konyhasót kell pótoljon!
Nyilván életveszélyes ennyi konyhasót kálisóval, ill. ennyi nátriumot káliummal pótolni! Ha valaki ennyi
konyhasót kálisóval „pótol”, akár meg is halhat! Valamint arra is fel kell hívnunk az emberek figyelmét,
minden esetben, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi víz mellett mennyi konyhasót és mennyi
káliumot pótolnak, s hogy étkezésnél is a Salsol, Salsola és Ringer infúziós oldat dózisai szerinti az
élettanilag optimális víz:konyhasó beviteli 110-es súlyarány. Minden 1 liter desztillált vízzel 9 gramm
konyhasót juttatnak be - megfelelő ütemben - a vérbe. A Ringer infúziós oldat víz, nátrium, kálium és
klorid adagjai étkezés esetén is optimálisak: minden 1 liter desztillált víz mellé 9 gramm konyhasót
és 0,133 gramm káliumot juttat be. Vagyis 1:1, hanem 30:1 az optimális nátrium:kálium pótlási
arány. Mellékelem az Na:K=1 arányt egészségjavítónak hazudó hamis VIVEGA felirat felelősei
elleni feljelentést is. Szerepelnek benne a fent említett tankönyvi és egyéb bizonyítékok is. Pl. Nobel
díjas kutatók vonatkozó mérési eredményei. Egyértelműen bizonyítják, hogy a „Menzaprogram”, „Stop
Só” és Chipsadó”, amelyekkel a napi legfeljebb 2 gramm nátrium (max. 5 gramm konyhasó) és legalább
4,7 gramm kálium fogyasztást kényszerítik ránk és utódainkra, életrövidítő és ivartalanító, fajirtó
hatású, közönséges mérési hamisítási és határértékezési csalás, hogy az óvodai és iskolai menzák
erőszakkal rászoktassák, kényszerítsék a „sóhiányos”, kálium túladagoló étkezésre a magyar
gyermeket, hogy ne legyenek utódaik. Kiknek jó ez?
A mellékletek iratjelei: 1./Eml-BME-kalium-941121a, 2./vivegabunozoketfeljelentes151230.
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