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NYÍLT LEVÉL A GREEN-PEACE-hez
Szükséges lenne, hogy a GREENPEACE az állatokat közvetlenül pusztító hatásokon
kívül az embereket közvetlenül pusztító technológiákkal is foglalkozzék. Például: 1./
hiányos tisztítás után bevezetik a folyókba a háztartási szennyvizet. Az ürülékkel
bejuttatott vírus befertőzi a folyó vizet, amiből ivóvíz készül. A vízművek homok és
kavics szűrői és a klórozás alkalmatlan vírus hatástalanításra. Alkalmatlan a mérgező
vegyi anyagok eltávolítására, hatástalanítására. A folyók a tengerbe juttatják a
mérgező anyagokat. Ott is pusztítanak. Az emberek által evett élelmiszerek
legnagyobb része a talajból származik. A talajból kivont anyagokat műtrágyákkal
pótolják. A műtrágyák élettani hatása hiányosan van kikísérletezve. 2./A nemzetközi
szabadalmaimban is szereplő hatás mérés elrendezési software-eimen alapuló
Antirandom stresszhatás mérés* pl. akárhol képes bizonyítani a kálium műtrágyák
termőtalaj mérgező, növénymérgező, foszfor- és nitrogén hatóanyag pazarlás okozó,
aszálykárt, vagyis vízpazarlást is fokozó káros hatásait. Jelenleg - Kína és az iszlám
országok kivételével - a termőföldet mindenhol kálisóval műtrágyázták. 3./A káliumos
műtrágyák embert és állatot is mérgezőre növelik a növények káliumtartalmát. 1950ben Nobel-díjat is kaptak tudományos kutatók, akik a patkányokon és embereken
végzett konkrét hatásmérésekkel bebizonyították, hogy mérgező hatású a megnövelt
káliumtartalmú (és vagy csökkentett konyhasó tartalmú) élelmiszer. Életrövidítő és
ivartalanító, vagyis fajirtó hatású. 4./Tehát a kálisó titkos vegyi fegyver. Az étkezési
sóként árusított kálisó is vegyi fegyver. 5./A kálisóval mérgezően műtrágyázás sokkal
inkább fokozza az aszálykárt, mint a „klímavátozás”. 6./Az emberek és állatok által
megevett anyagokat mindig oda kell visszajuttatni, ahonnan származtak. Ha tengerből
származtak oda, ha a talajból, akkor oda, ugyanabba a talajba. 7./Legyen tilos a kálium
műtrágyákkal mérgezőre növelni a termőtalajok vízoldható káliumtartalmát, csalás! 7./
Célszerű „APLA-rangsorolniuk”* a problémákat, és probléma elhárító megoldásokat is.
Egyébként csak a másod- és harmadlagos fontosságú problémákkal lehet foglalkozni.
Kérem a T. GREENPEACE-t, hogy mielőbb válaszoljanak a fenti téma felvetéseimre!
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