HAZÁNK KIÁRUSÍTÓI MÉRGEZŐ KÁLIUMMAL IVARTALANÍTJÁK A MAGYAR FÉRFIAKAT:
A nyugati férfiak 2050-re időzített nemzőképtelenség vesztésének a kálium műtrágya az oka, de ezt elhallgatta az izraeli tudós, aki megjósolta. A
kálium műtrágyával mérgezőre növelt kálium tartalmú élelmiszer a biológiai hatás mérő kísérletekben a 4. nemzedéket tette véglegesen
nemzőképtelenné. Reális a 2050, miután 1950-ben tették közzé a Nobel díjas kutatók a mérgező kálium ezen hatását. A káliummal élelmiszer
mérgezést a WHO-tól is szervezték, szervezik. Minden a betelepülő keleti népeké lesz, akiket nem ivartalanítanak a káliummal. Az Európai Unió azt
is megengedte, hogy a mérgező káliumot legjobb (BONSALT) étkezési sóként Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal is árusítsák. Nyilvánvaló,
hogy akik kiirtják a nyugati férfiakat, azok a kiürült ingatlanainkat eladják a keletről betelepített népeknek. A mérgező káliumhasználat biológiai hatás
mérési bizonyítékait lásd a HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlap Email könyv 101-ben, a javasolható védekezést pedig az Email könyv
1-ben. Emellett tekintsétek meg a Videókat, pl. a 10. videót, Prof. Dr. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szívsebész egyetemi tanár szakvéleményével.
Ezt a rövid értesítést mindenki küldje, adja tovább legalább 10 magyar családnak, hogy ők is elkezdhessenek védekezni! Aki ezt a figyelem felhívást
nem veszi komolyan és nem terjeszti, nem érdemli meg, hogy éljen! Budapest, 2017. 12. 08. Feljelentésként megküldte Orbán Viktor
miniszterelnöknek: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, nemzetközi oknyomozó hatásmérés tudományi szakértő feltaláló
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