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NYÍLT LEVÉL VALAMENNYI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐHÖZ
Ezúton valamennyi országgyűlési képviselőnek megküldöm a mellékleteket. Kérem, hogy közülük mától
számított 8 napon belül mindenki jelezze e-mail-ben vagy levélben, hogy hajlandó-e eljuttatni a
rákbetegségek nemzsidók elől eddig eltitkolt főokaival és természetes gyógymódjával kapcsolatos
információkat az országgyűlési képviselői mandátumának a megszerzéséhez a képviselőválasztási
szavazáson történt megjelenésével hozzájárult állampolgárokhoz ezek pártállásától, vallási, faji stb. hova
besorolásától függetlenül. Akik megtagadják a segítséget vagy nem válaszolnak, a betegség elhárítási
segítséget megtagadó országgyűlési képviselők közzétett névsorát fogják gyarapítani.
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