MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE
Patrubány Miklós elnök
1051 Semmelweis u. 1-3.
Tárgy: MVSZ-hez címzett magyar mentő közérdekű tájékoztatás közzététele
Tisztelt MVSZ Elnök Úr!
Kérem a t. Magyarok Világszövetségét, hogy pl. a Hírlevelükkel, minden kapcsolatban lévő hazai és külföldi
személyhez juttassák el a lelepleződött magyar kiirtás módjára és eredményére vonatkozó figyelem felhívást:
1950 óta, a hazai kormányok (mindegyik) szisztematikusan irtják a magyarokat. Az alkalmazott módszer az
5 Mózes 7/1-26, 2 Mózes 23/20-33, Talmud Taanith 10. a. lap, és Baba kamma 93 b. lap szerinti ivóvíz- és
étel összetételi diszkrimináció. A szennycsatornákból bejuttatott vegyszerekkel, vírusokkal szennyezett
ivóvíz életrövidítő hatása mindig is ismert volt. Az viszont nem, hogy a nyugati országokban 1950-től
folytatott kálisóval műtrágyázás és kálisóval sózás tényleges, általa eltitkolt oka egy izraeli tudós nemrég
közzétett ama várakozásának, hogy 2050-re nemzőképtelen lesznek a nyugati férfiak, köztük a magyarok is!
Ezt, a káliumműtrágyázással és konyhasó helyett kálisóval sózással folytatott népirtást újabban „Nemzeti
Stop Só Programnak” és „Menzareformnak” is nevezik. A férfiak, ill. a hím állatok negyedik nemzedéke lesz
nemzőképtelen tőle. Nobel díjas biológiai hatás mérések bizonyítják! 1950-ben kapta a Nobel-díjat három
biológus (mellékvesekéreg) kutató, akik patkányokon és embereken végzett biológiai hatás vizsgálatokkal
egyértelműen bebizonyították az élelmiszer káliumtartalom növelés és konyhasótartalom csökkentés magas
vérnyomás előidéző, életrövidítő és nemi jelleg torzító, nemzőképesség elveszejtő, vagyis fajirtó hatását.
A hazai kormányok a magyarok népirtás következtében kiürült ingatlanait kiárusíthatják a nemzőképes keleti
bevándorlóknak? (Ők azért nemzőképesek, mert nem műtrágyáztak és nem sóztak mérgezően a káliummal!)
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2018/01/nyugd%C3%ADjasokrolnyugdijasoknak171213email2.pdf
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2017/11/emailkonyv-101-ivartalanitanak2050re.pdf,
http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2018/03/Bakondi-kozerdeku-bejelentes-180228.pdf.,

Ezt a tájékoztatást mindenki továbbítsa legalább 10 magyar családhoz, hogy ők is megértsék a problémát és
elkezdhessenek védekezni. Aki ennyit sem tesz meg a többiekért, azt sem érdemli meg, hogy tovább éljen!!!!
U.i.: Nyilván magyar ellenes minden képviselőjelölt, párt és egyéb tömegszervezet, s valamennyi jogász, ill.
egyéb szakértő is, amelyik nem követeli azoknak a „bibliai és talmudi törvényi” előírásoknak a véglegesen
hatályon kívül helyezését, amelyek a fenti módszerekkel fajirtással ingatlanszerzésre biztatják fel a zsidókat!
Verőce, 2018. március 5.
Jogos védelemként (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.), mint „Magánhonvédő”, tisztelettel:
(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc nyugdíjas,
oknyomozó mérnök, korábban minisztériumi, országgyűlési
önkormányzati és akadémiai hatásmérés tudományi szakértő
Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.tejfalussy.com
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
+36 20 2181408
Cc.: Orbán Viktor miniszterelnök úr segítésére, az élettanilag optimális, naponta szükséges 15-25 gramm
konyhasódózis 5 gramm alá csökkentését, s a naponta szükséges 0,5 gramm káliumdózis (lásd a Ringer
fiziológiás infúziós oldatnál alkalmazott dózisait) 5 gramm fölé növelését előírással közveszély okozó,
életveszélyesen hamis Nemzeti Stop só Program, Menzareform és Chips-adó betiltását követelve. Ha nem
tiltaná be, továbbítsa önmaga ellen, népirtó elleni magánvádas feljelentésként az illetékes büntetőbírósághoz!
(Iratjel: ittazidovalaszthattok180305)
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Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és
törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy
annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

