
Másold  és  terjeszd  jogos  védelemként! A MENZAREFORM-nak  nevezett  étkezésnél  nátrium helyett 
káliummal etetnek, itatnak. Az ivartalanító és életrövidítő stb. hatásait bemérő kutatók 1950-ben Nobel-díjat 
kaptak! Nemzedékről nemzedékre csökkenti a szaporodóképességet! Például teljesen szaporodásképtelen lett 
a káliummal műtrágyázással növelt káliumtartalmú növényeket legelő hímbirkák 4. nemzedéke! Konyhasó 
helyett kóser tanúsítvánnyal is árusítják a patkányméreg hatású BONSALT kálisót! Nemrég 153 hazai férfi 
spermadonornak jelentkezett. 150-ük spermáját minősítette hibásnak a laboratórium! Ti is tiltakozzatok ezek 
ellen az Európai Uniónál! Itt tanulmányozhatjátok a bizonyítékokat: www.tejfalussy.com / Videó 10., Email 
könyv 52. és www.aquanet.apla-atw.hu! (Bp. 2017-06-08. Tejfalussy András, korábbi országgyűlési szakértő)
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