
HAZÁNK KIÁRUSÍTÓI  KÁLIUMMAL IVARTALANÍTJÁK  A MAGYAR  FÉRFIAKAT:
Izraeli tudósok „a nyugati férfiak 2050-re várható, teljes nemzőképtelenségét valószínűsítik”.

A mérgező kálium az eltitkolt valódi oka! Reális a 2050, mert Nobel díjas kutatók 1950-ben tették
közzé a mérgező kálium fajirtó hatását! A kálium műtrágyázás a kíséretekben a 4. nemzedéket tette
nemzőképtelenné! A káliummal mérgezést a  WHO is  szervezi!  Már  Izrael állami Star kosher
tanúsítványos étkezési  sóként  is  árusítják a  mérgező kálisó  BONSALT-ot!  Kipusztítanak vele!
Miért pusztítanak minket? Azért, hogy eladhassák a népirtással kiürített ingatlanainkat a betelepülő
keleti  népeknek! A kálium fajirtó hatásai konkrét hatás mérési  bizonyítékai is megtekinthetők a
HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapon! Lásd: Email könyv 1. és 101. és 10. Videó!

Megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében, jogos védelemként, mint fajirtó  terroristák elleni
feljelentést Orbán Viktor miniszterelnök kezéhez is megküldte: Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
okl.  vill.  mérnök,  oknyomozó  hatásmérés  tudományi  szakértő  feltaláló.  Mindenki  továbbítsa
legalább 10 magyar családhoz! Aki ezt a figyelem felhívást nem veszi komolyan és nem terjeszti,
nem érdemli meg, hogy éljen! Verőce, 2017.12.07. (Iratjel: OVnepmentofeljelentoropirat171207jj1)
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Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.
 

Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett.
Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje,  úgy  kérjük,  hogy  telefonon,  vagy  e-mail-ben  értesítse  erről  az  üzenet  küldőjét  és  törölje  az
üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban
az esetben tilos az üzenetet  vagy annak bármely csatolt  mellékletét  lemásolnia,  elmentenie,  az üzenet
tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

https://support.google.com/mail?hl=hu&p=tls&authuser=5
http://www.tejfalussy.com/

