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     Áder János köztársasági elnök vízügyi és öntözési konferenciákon szereplése szélhámoskodás
 
 Egyrészt, mert talajtrágyázásra használat helyett, ivóvízbázisokba engedi vezetni a szennyvizet.
 Másrészt azért, mert nem hajlandó fellépni az aszálykárokat megsokszorozó kálium műtrágyázás  
ellen. Akkor sem, ha aszálykár okozó hatását a nemzetközi szabadalmaimban szereplő sokváltozós 
Antirandom software szerinti kár-ok megjelenítő parcellák segítségével végzett stressztolerancia  
méréssel műszerek nélkül is bárhol ki lehet mutatni. Áder János ahelyett, hogy ezzel szerepelne 
a nemzetközi színtéren, az aszálykár felfokozó csalókat fedezi a legkülönfélébb módszerekkel: 
 Például a hazánk termőterületeit (és élelmiszereit) kálium vegyületekkel mérgeztetőket. Azokat a 
minisztereket és államtitkárokat, és ezek hamis akadémiai stb. szakértőit, akik az izraeli kálium 
műtrágyák aszálykár fokozó hatását is leleplező méréseim megtorlására, az eltitkolásához, csaló 
elmeorvosok, csaló ügyészek, csaló bírák és bűnöző rendőrök segítségével, többször is sikertelenül  
megpróbáltak „cselekvőképesség korlátozó gondnokság” alá helyeztetni. Azokat is Ő fedezi, akik 
rendőröket uszítottak rám, összeverettek, hogy „bolonddá nyilváníttatáshoz” megfelelő állapotba 
hozzanak, majd megbilincselve odahurcoltak a gondnokság alá helyezni próbáló csaló bíró elé. Így 
sem sikerült a bűnöző miniszterek által a bűnöző ügyészektől megrendelt csalárd gondnokság alá 
helyeztetés (megmaradt a választójogom, mert a csaló bíró belebukott az okirat hamisításaikba). 
Mit tettek ezután? Azt, hogy a csaló bírót és felbujtóit fedező Göncz Árpád köztársasági elnök 
készíttetett egy hamis iratot (X-398/1998). Ebben azt hazudják, hogy sikeresen gondnokság alá  
helyeztek. Azóta Göncz utódai, Áder János is ezzel a hamis irattal rontják a tudományos kutatói  
hitelemet. Miért? Csak nem azért, mert addig akarják mérgezni a magyar termőföldeket, amíg 
az aszálykár csődbe juttatja a magyar gazdákat, hogy a termőföld az ide települő izraeli cégek 
tulajdonává legyen? Ezek majd eltávolíthatják a növény-és élelmiszer mérgező többlet káliumot?!
 Jól látható az Antirandom stressz-tolerancia mérésem alábbi képén, hogy csak a káliummal nem 
műtrágyázott cserepekben élte túl fóliaházi mesterséges aszályt a négy paprikafajta mindegyike:

 Nemzetbiztonsági célú közérdekű terrorelhárító ügyvitel, külön megbízás nélkül, a Ptk. alapján!
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