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Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez!
Miután Izraelből* –szerintem dicsekvésként- híresztelik, hogy 2050-ig
nemzőképtelenné lesz az összes nyugaton élő férf, de hamis okokat
neveznek meg, mellékelten megküldöm a hatás-mérési bizonyítékokat
arról, hogy a mérgező kálium az oka. Én mindig a békés megoldások
híve vagyok, de attól tartok, hogy az elkövetők közül mindenkit főbe
fognak lőni azok a férfak, akiket mérgeztek. Részükről nyilvánvalóan
ez a logikus megtorlás. Kínában is kivégzik a lakosságot mérgezőket.
A mai pártok válaszra sem méltatják, ha az ember szakértőként szól nekik. Csupa hülye
és/vagy gazember alkotja ezeket a hatalomra törő, a nevükben is hazug pártokat? Nem
mindegy, ezek közül melyik kerül be a hazai országgyűlésbe, ha igaza van az izraeli tudósnak,
aki szerint 2050-től nyugaton nem lesz nemzőképes férfi s sajnos igaza van. n több mint 30
éve látom, mondom ugyanezt, a nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós ANTIRANDOM
hatás mérések alapjáni Az izraeli tudós gondosan elhallgatta a nemzőképtelenség valódi okát,
a mérgező káliumoti A mérgező kálium minden élőlényt sejtszinten mérgező hatású. Nobel
díjas mellékvesekéreg kutatók patkány és ember kísérletek alapján már 1950 előtt
bebizonyították a szaporodási képesség leépítő, fajirtó hatásáti A bizonyítékok megtekinthetők
a mellékletekben. Lásd a minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati, tudományos
akadémiai, egyetemi hatás mérés tudományi szakértőként évtizedek óta folytatott, általam
vezetett hatás mérés ellenőrzésről csatolt dokumentumokati Mindegyiket szembehazudják,
Áder Jánosig bezárólagi (Aki egy Göncz Árpád által íratott hamis irattal rontja a szakértői
tekintélyemet (X-398/98.), szembehazudva a folytonos választójogomati)
Egyik sem "zöld párt" amelyik engedi a mérgező kálium műtrágyák és mérgező káliummal
kevert étkezési sók használatát és a 4 db lejárt üzemidejű atomreaktor további 20 évig
használatáti A világon eddig működő kb. 500 reaktorból legalább 4 okozott nagyon súlyos
katasztrófát. Megengedhetetlen a normál üzemidőben történt katasztrófa 1% körüli
gyakorisága mellett a paksi mai 4 db reaktor 20 évig tovább használata.
Tömeggyilkosok között tömeggyilkos aki némai
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