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Mert azt hiszed el amit sulykolnak a médiákban!
És NEM  a TÉNYEKNEK  HISZEL!
Olvasd el a lentieket, és NE  HAGYD, hogy sajnáljanak!
-szalontay-

Nézz fel az égre, mert permeteznek minket!
Írta:  Boróka

Láttál már gyanús, órákig fennmaradó „kondenzcsíkokat" az égen? 
Ezek abban különböznek a hagyományos és valódi kondenzcsíkoktól, 
hogy sokkal tovább fennmaradnak, általában behálózva az eget, mint 
egy négyzetrácsos füzet egy lapja és szép lassan oszlanak szét egy 
tejfölszerű vékony réteget képezve alacsonyabb magasságban. 
Ismerős? Az utóbbi 3-4 napban mindennapos jelenség az égbolton.

Alávaló merénylet az emberiség ellen, ami galádul és rejtve már 
évek óta folyik.

. . . . 

Tejfalussy András válasza:

KEDVES MINDENKI!

Reálisak  a  leírt  légszennyezési  és  talajszennyezési  veszélyek,  de  a 
zsidók által uralt kormányok nem szoktak olyasmit megengedni, ami a 
hithű  a  zsidókat  is  károsítja.  Tehát  kipróbálták,  de  az  igazi  fajirtási 
módszer  a  Nemzeti  Stop  Só  Program  és  a  Menzareform.  Négy 
nemzedéken  keresztül  alkalmazva  ivartalanítja  a  férfiakat,  miközben 

www.tejfalussy.com

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


kábít,  gyengít  és  életrövidítő,  vagyis  fajirtó  hatású.  Lásd  a  hatásai 
mellékelt  tünetleírását  a  Nobel  díjas  kutatók  vonatkozó  hatásmérési 
eredményei  alapján.  Bizonyítja,  hogy  1950  óta  ismerik,  titkolják, 
szembehazudják a sózásrontással népirtást. A zsidó rabbiknak észhez 
kellene  térniük.  Elsősorban  hatályon  kívül  helyezniük  a  valamennyi 
zsidót  világszerte  fajirtásra  és  rablógyilkosságra  felbiztató  mózesi  és 
talmudi törvényeiket.
A  mellékelt  hozzászólásommal  ezt  kezdeményeztem  a  „szombat” 
elnevezésű  internetes  lapjukon.  Rövid  távon  nyilván  eredménytelen 
lesz, de legalább felhívja rá a tisztességes zsidók figyelmét arra, hogy a 
holokausztot szervezik ellenük a vezetőik a nem vallásos zsidók és a 
nemzsidók ellen nálunk is folytatott fajirtással.

TÚLÉLÉSI STRATÉGIA: MENTSÜK MEG A MAGYAR NÉPET!
Legújabb intézkedéseinket elolvashatod a www.tejfalussy.com
honlap MEHNAM / Terjesztendő anyagok-nál. Terjesszétek!

Mellékletek: 

1.  nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606a

2. zsido-karelharitas-szombat-150719 
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