
TERRORELHÁRÍTÓ PETÍCIÓ,TERRORELŐÍRÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRE

Egy izraeli kutató a spermaromlási nemzetközi statisztikák alapján azt várja, hogy 2050-től 
csak keleti férfiak lesznek nemzőképesek. A nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai 
(Antirandom) hatásmérések alapján is egyértelmű, hogy a káliummal műtrágyázás és a 
patkányméreg kálisóval (lásd BONSALT) a konyhasó helyett élelmiszer „sózás” az oka. 

1950 óta Nobel-díjas kutatók biológiai hatás mérései is bizonyítják a többszörösre növelt  
káliumtartalmú és hiányos konyhasótartalmú („Menzareform”) élelmiszerek életrövidítő és 
nemzőképességet is tönkretevő hatását. Más mérések szerint, a káliummal műtrágyázott 
legelőn tartott birka kosok negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett. Embernél a 
nemzőképtelen negyedik nemzedék férfi  2050-re várható.  A mérési  stb.  bizonyítékokat 
lásd a honlapomon: 1., 58., 101. email könyv, 8., 10., 61. videó, GTS-Antirandom  rovatok.

MIÉRT CSINÁLJÁK

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet 
könnyebben  leigázhatnánk,  mint  Galíciát  és  Magyarországot.  E  két  országnak 
mindenképpen  a  miénknek  kell  lennie,  mert  számunkra  ott  a  legkedvezőbbek  a 
körülmények.  Ti,  zsidó  testvérek,  fáradozzatok  minden  erőtökkel  azon,  hogy  mindkét 
országot teljesen birtokotokba vehessétek... az adományok váratlan bőséggel folynak be 
pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és 
magyarok kezéből kiragadjátok, és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek.” (Alliance 
Israelite Universelle felhívása, 1910)

A Biblia és a Talmud ma is kötelezően előírja valamennyi zsidónak, hogy a leigázandó 
területekről lassanként pusztítsák ki a nemzsidókat. Lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-
26, valamint Talmud Baba kamma 93 b. lap és Talmud Taanith 10 a. lap. Ezekkel csinálják:

1. A gyógyhatású tiszta esővíz (desztillált víz) ivás csak zsidóknak megengedésével.
2. A nemzsidók élelmiszerei káliumtartalma több mint tízszeresre növelésével. 
3. A nemzsidók élelmiszerei konyhasótartalma ötöde alá csökkentésével.

Betegítőnek hazudják a tiszta desztillált vizet és a napi 5 grammnál több konyhasót és a 
napi 4,7 grammnál kevesebb  káliumot. Valójában napi 3 liter desztilláltvíz mellé 27 gramm 
konyhasó és 0,36 gramm kálium vérbe juttatása az optimális. Ez a természetes arányuk 
az élő ember testnedveiben.  (A Ringer infúzió is ilyen dózisokat juttatja be őket a vérbe.)

BÜNTETNI KELL

Egy kettős kémet megmérgezés világbotránnyá fajult „tiltott vegyi fegyver használat, de a 
káliummal a 10 millió magyart kb. 100 év alatt ivartalanítás nem vegyi fegyver használat?! 

HALÁLRA KELL ÍTÉLNI A MAGYAROKAT MÉRGEZTETŐ KORMÁNY-TERRORISTÁKAT. 
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