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Amit a közszolgálati média és kormány elleni tüntetők is elhallgatnak: Vegyi fegyverként, a 
mérgezően túladagolt káliummal nemzőképtelenné mérgeztetik a „a nem kívánatos férfiakat”
 
Állítólag tilos a vegyi fegyver használat. Kivéve, ha sunyiban csinálják. Természetes anyagokkal. 
Például  a  káliummal.  A szükséges  mennyiségnél  sokkal  több,  mérgező  mennyiségű  káliumot 
tartalmazó ételekkel és italokkal.  Vagy infúziókkal.  És a mérgező többletet  eltávolítódásának az 
akadályozásával. A gyorsan bejuttatott  mérgező mennyisége szívleállást,  azonnali halált okoz. A 
„Fekete Angyalként” elhíresült ápolónő is ezzel sorozat gyilkolt, de egy „Poznani kórházi ápoló” is.
Kevésbé növelt,  de folyamatosan bejuttatott mennyisége lassabban gyilkol. Keringési zavarokat, 
idegrendszeri és izomműködési zavarokat, daganatokat, nemi torzulásokat stb. okoz. A kálisóval is 
műtrágyázott  legelő teljesen nemzőképtelen tette  a  birka kosok negyedik nemzedékét.  Ugyanez 
várható a  káliummal műtrágyázott  növényekből  és   konyhasó helyett  kálisóval  sózással  készült 
élelmiszereket  fogyasztó  férfiaknál  is.  A férfiak  negyedik  nemzedéke is  nemzőképtelen  lesz.  A 
káliummal  műtrágyázott  növényeket  és  kálisóval  ízesített  élelmiszereket  fogyasztókat  tudják 
kiirtani vele. A keleti népek országai (1987-ig van meg róla a statisztika) nem használtak mérgező 
mennyiségben műtrágyaként káliumot. Ezért Kínában és az iszlám országokban, s Izraelben sem 
csökkent a nemzőképesség, miközben a káliummal mérgezően műtrágyázó és a mérgező kálisóval 
ételízesítő országokban, például nálunk, a nulla felé tart. Azóta műtrágyáznak mérgezően, amióta 
közzétették,  hogy  1950-ben  Nobel  díjat  kaptak,  akik  konkrét  biológiai  hatás  mérésekkel, 
patkányoknál  és  embereknél  egyértelműen  bebizonyították  az  étkezéssel  túladagolt  kálium  (és 
csökkentett konyhasópótlás) fajirtó hatását. Ez az eltitkolt oka, hogy az azóta káliummal mérgezett 
országokban, pl. nálunk is, kb. 2050-re várható a negyedik nemzedék teljesen nemzőképtelen férfi.
Egy izraeli kutató – ál okokra hivatkozva és elhallgatva a fenti tényleges okot - valamennyi nyugati  
országban élő férfi nemzőképtelenségét várja 2050-re (Haarec). Hazánkban már ma is tragikus a 
helyzet. Nemrég, 153 spermadonornak jelentkező fiatal magyar férfiből csak 3-nak volt megfelelő a 
spermája. A gyermeket akaró fiatal magyar pároknak már a 10 - 15%  képtelen a gyermeknemzésre! 
Ezért is, kb. 1980 óta, évente kb. 40.000-rel több magyar pusztul ki, mint amennyi születik. Emiatt 
évente kb. egy nagyvárosnyi ingatlan kerül az elárvult ingatlanokkal kereskedők kezére. Kié lesz a 
sok elárvult ingatlan? Ezeké az ingatlankereskedőké és tőlük a nemzőképesen maradó „keletieké”. 
Semmit sem kell elhinni. Meg lehet nézni a fenti konkrét statisztikai és biológiai hatás mérési tény 
bizonyítékokat a honlapomon, lásd 1., 58., 101. email könyv, 8., 10. és 61. Videó, valamint GTS-
Antirandom, MEHNAM rovatok. Népirtásban bűnsegédkezik, aki nem nézi meg és nem terjeszti,. 
Kínában kivégzik az élelmiszer mérgezőket és bűnsegédeiket. Nálunk viszont ők az állami vezetők!
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