Kód: Jezushozimadkozasszervezoknek180220
NYÍLT LEVÉL, A NÁZÁRETI JÉZUSHOZ KOLLEKTÍV IMÁDKOZÁST SZERVEZŐKHÖZ
Kérem, hogy minden ismerősötökhöz juttassátok el ezt a levelet és a mellékleteit, hogy ők
is tájékozódni tudjanak és eldönthessék, ki akarnak-e pusztulni, s hogy tovább is szeretni
akarják a mózesi-talmudi módszeres fajirtással ingatlan szerző bűnszervezetet, vagy sem.
A nyugati férfiak nemzőképtelenné válása várható 2050-re, amit egy izraeli tudós teljesen
hamis okokra vezet vissza. A valódi oka ugyanis a káliummal műtrágyáztatás és a kálium
mérgező hatását csökkentő ételek és italok tiltása. Ez a népirtás csak imádkozással nem
védhető ki. Mindenkit fel kell világosítani róla, és arról is, mivel lehet védekeznie. Amelyik
felvilágosított nem segít, részt vesz a mózesi-talmudi (2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26,
és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap) módszeres, alattomos fajirtásban.
Nyilvánvalóan mózesi-talmudi módszeres, ingatlanszerzési célú fajirtás, hogy „Nemzeti
Stop Só programként” legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó
fogyasztására kényszerítik a gyerekeinket (MENZAREFORM és Chips-adó) és minket is,
és mérgezőnek hazudják felénk a biztosan méreg- és vírusmentes tiszta desztillált víz
ivást, miközben a Talmud tiszta esővizet ír elő ivóvízként, megfelelő konyhasó pótlással a
zsidóknak és több száz éve, pl. a napi 3 liter víz mellé 27 gramm konyhasót és 0,36
gramm káliumot optimális a vérbe juttatni, mert ez az élettanilag optimális természetes
arányuk a testnedvekben, vagyis a vérszérumban is, lásd a Ringer infúziós oldat dózisait
és 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik patkányoknál és embereknél is bebizonyították a
növelt káliumbevitel és a csökkentett konyhasóbevitel életrövidítő, és ivartalanító, vagyis
fajirtó hatását. A kiirtott magyarok helyére izraeli stb. zsidók betelepítése a nyilvánvaló cél.
Mellékletek: megismeteltszakvelemeny171227, emailkonyv101, MTAsokbuncselekmenyeKadarImre-172271LazarJano, illuminatis171225, emailkonyv101-ivartalanitanak2050re,
Kaliummalfajirtanak180215, 13.B.4.211-93-2-OV-170928, magyarorszagifajirtas180218,
MTA-etikaibizottsagi180216email2, nemzetbiztonsagifeljelentes180219mail2,
SzentKorona900516bk, AllianceIsraeliteeFelhivas1910.
A mellékletekre adott vagy elmulasztott válaszokból eldönthető, ki a valóban Jézus követő,
s ki, aki mózesi-talmudi módszeres fajirtásban bűnsegédkező aljas, alattomos néphülyítő
ügynök/bérenc, olyan, aki az Ószövetséget a zsidó fajirtási módszer betanulásához, az
Újszövetséget pedig a zsidó fajirtás vétlen áldozatai védekezés képtelenné hülyítéséhez
használja.
Például a Youtube-on nemrég közzétették, amint egy nyírkátai lelkész a debreceni
református gyülekezetnek felolvassa a 2 Mózes 23/20-33-ban lévő fajirtó zsidó programot,
s utána hálálkodik érte Jehovának, a gyülekezet jelenlévő és nem jelenlévő tagjait is erre
biztatva!
Budapest, 2018. 02. 20.
Tejfalussy András
Közérdekű bejelentésként is kapja: az eredetileg református pap, Balog Zoltán miniszter

