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Államelnökök részére, a nemzetük önvédelméhez nélkülözhetetlen GTS-ANTIRANDOM hatás-mérési software-
és hatáskalibráló mérő létesítmény terv licenceim nyilvános felajánlása, közvetlenül és közvetítő követek útján is.

Tisztelt Államelnök Úr/Hölgy!

Ajánlatomat igyekeztem úgy összeállítani, hogy nem legyen szükséges az ellenkezőjében érdekelt szakértőikre bízniuk.

A nemzetközi szabadalmaim oltalmi idejét követően is fennálló biológiai hatás kalibrálási software- és létesítmény terv
feltalálói szerzői jogaim alapján, licenc hasznosítási szerződést ajánlok fel a káliummal műtrágyázással (és kálisóval sós
íz pótlással) régóta mérgezett Oroszország és más országok, s az önmérgezésre biztatott Kínának és más országoknak is.
Önök nyilván tudják, hogy a nemzőképesség csökkenési statisztikákra hivatkozó egyik izraeli tudós „2050-re a nyugati
férfiak” teljes nemzőképtelenségét prognosztizálta a Haarec nevű izraeli lapban. Azt állította, hogy „keresik az okát”,
lásd: www.tejfalussy.com, 101. email könyv. Kiderítettük, hogy az étkezési kálium túladagolás a legfőbb tényleges oka. 

1950-ben Nobel kapott az a három „mellékvesekéreg kutató”, akik a patkányokon és embereken végzett kísérleteikkel
kétséget  kizáróan  bebizonyították  a  túladagolt  kálium  és  a  hiányos  konyhasópótlás  betegítő,  életrövidítő  és
nemzőképesség vesztés előidéző hatásait.  Azóta mérgeznek minket és számos más országot is kálium műtrágyákkal, s a
konyhasó ízét pótlás ürügyén, kálisóval „ételízesítéssel”. (1. melléklet). A konyhasó helyett kálisóval sózásra felbiztató
tudósok csalásairól lásd „A Só mítosz” című publikációt! (2. melléklet).

A nemzetközi műtrágya felhasználási  statisztikák szerint, kb. 1987-ig, Kína és az iszlám országok (a nitrogén és a
foszfor műtrágyák mennyiségéhez képest) nem, ill. alig használtak káliumos műtrágyákat, de újabban őket is rábeszélik.

A nemzetközi szabadalmaim szerinti sokváltozós Antirandom biomonitoros méréseink közvetlenül megjelenítették a
kálium-klorid és a kálium-nitrát műtrágyák aszálykárokat is fokozó, sejtmérgező hatását. Az ezt bizonyító hatásmérési
eredményeinket   a  Magyar  Tudományos  Akadémiára  titokban benyújtott  egyetemi  tanszéki  jelentésben  valakik  az
ellenkezőjére hamisították. Máshol megismételt méréssel is bebizonyítottuk, de ezt semmibe vették az „akadémiánkon”.

Nem nehéz bebizonyítani az élelmiszerekkel túladagolt káliumnak a mérgező vegyi fegyver hatását. Konkrét mérések
bizonyítják a káliummal műtrágyázással és kálisóval ételízesítéssel bejuttatott túl sok kálium sejtmérgező hatását, ami
tönkreteszi  a  növények,  állatok  és  emberek  valamennyi  sejtjét.  Például  a  birka  kosok  4.  nemzedéke  teljesen
nemzőképtelen lett a káliummal műtrágyázott legelőn. Embernél ehhez kb. 4X25 év kell. Valóban 2050-re várható a
káliummal mérgezett országokban a nyugati férfiak teljes nemzőképtelensége! 

A káliummal mérgezésnek az ország ingatlanait megszerzési gazdasági és politikai okai is vannak. Programozottan
csökkenthető a kiszemelt országok versenyképessége a vegyi fegyverként túladagolt káliummal, hogy az utódnemzés
megakadályozásával kiürített ingatlanok ingyen/olcsón megszerezői nagy haszonnal kiárusítsák a becsalt migránsoknak.

A vegyszerek és vegyszer kombinációk mezőgazdasági élelmiszeripari alkalmazásának a tényleges hatásait, biológiai
következményeit  csak  a  nemzetközi  szabadalmaim szerinti  GTS-Antirandom software  és  mérőlétesítmény  terveim
szerinti hullám-szuperpoziciós gradienshatás mérésekkel lehet alkalmazás előtt (és közben is folyamatosan) kalibrálni! 
Arthur Koestler „Sötétség délben” dokumentum regénye szerint a II. világháború előtt a Szovjetunióban kivégeztek 31
tudóst, akik ellenezték a káliummal műtrágyázást (3. melléklet). A fenti bizonyítékaink alapján rehabilitálni illene őket!

1.  Melléklet: VEGYI FEGYVER ELLENÜNK A KÁLIUM (Kód: TÖR-akaliumnepirtovegyifegyver-180929)
2. Melléklet: „A Só mítosz  Kód: A-So-mitosz.ModusVivendiMagazin-Szennai-Laszlo-1407)
3. Melléklet: Arthur Koestler 1940-ben megjelent „Sötétség délben” című könyvéből, a káliummal műtrágyázást ellenző
31 orosz tudós kivégzéséről szóló rész, angolul. (Kód: KoestlerEn82Putyin090817)
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