Kedves Hölgy!
Tisztelt Uram!
Semmelweis Ignác 200. születésnapjára készítettem süteményt.
Őt egy kis klór miatt verték agyon, engem egy kis tej miatt
akarnak. A Megatej sütemények nem tartalmaznak:
cukrot,fruktózt egyéb édes cukrokat. SEMMELWIS 200
alkalmából, indítottam el a https://vaszily.hu web oldalt. Az
ENSZ nyolc FAO szervezetének és a WHO svájci központjába
küldtem el „Levél az ENSZ-nek” című leveket(web oldal első
ablak.)
Az ENSZ kapcsolatban van az EU-val is, oda is küldtem levelet.
Választ még nem kaptam.
Ismételni szoktam, a cukor halálútja: 1. cukornádból készül
cukorhoz vér tapadt,sok rabszolga karját leszakította gép. 2.
Olcsó lett a cukor sok- sok beteg lett, kimondták a cukor néma
gyilkos, 2009. fruktóz méreg, az izocukor Amerikát már
tönkretette. Kínában 96-ról 114 millióra emelkedett a diabets
betegek száma, a kínai emberek csontjából lebontja kalciumot a
cukor, ott a Kánaánból már a tejért kiáltanak
A Bibliára gondolok a „tejjel mézel folyó Kánaán” nekem azt
üzenték, készíts tejalapú süteményeket , készítettem és rájöttem
:Semmelweis Ignác óta minden, csak az emberek lelke nem
változott.
Az EU eldöntötte, hogy 2018-tól támogatja az innovációt, talán
így könnyebb pénz szerezni, tehát MENTOROKAT,
támogatókat keresek. Harminc éve egyedül dolgozom a
tálentumon. Magyarországon még azt is duplán visszavették
tőlem amit meg sem kapta. Zsolti a fiú, aki látásban korlátozott
volt és diabetes lett, ma már felnőtt ember, de sok-sok gyerek
már az anya hasában diabetes lesz. SEGÍTSÜNK.
Köszönöm türelmét, egészséget, békességet kívánok.
Vaszily József
WEB SITE: https://vaszily.hu

Dear madam,
Dear Lady,
Dear
Dear
Gentlemen,
Gentleman,
I made cake for the 200th birthday of Ignatius Semmelweis. He was
beaten for a bit of chlorine because of a little milk. The Megatej cakes
do not include: sugar, fructose and other sweet sugars. On
SEMMELWIS 200, I launched the https://vaszily.hu web site. I sent the
"Leaf to the United Nations" (the first window of the web site) to the
United Nations' eight FAO organizations and to the WHO headquarters
in Switzerland.The United Nations is also in contact with the EU, I also
sent a letter. I have not yet received an answer. I repeat, the sugar path
of death: sugar from sugar cane is glued to blood, and many slave arms
have been severed. 2. Sugar has become very cheap and many patients
have been diagnosed as sugar mute killer 2009. fructose is toxic, and
isosis has destroyed America. In China, the number of diabetic patients
has increased from 96 to 114 million, the Chinese people break down
the calcium from the bones of cancer, the Canaan is crying for milkI
think of the Bible as "the Canaan on the Milky Way" I told me to make
milk-based cakes, I did it and realized: Since Ignatius Semmelweis
everything but the souls of people has not changed.
The EU has decided to support innovation from 2018, perhaps making
it easier to get money, so I'm looking for supporters. For thirty years
alone I work on the Talent. Even in Hungary, I was duplicated by me,
which I did not even get. Zsolti the boy, who was limited in sight and
became diabetic, is now an adult, but many children are already having
diabetes in the mother's belly. LET'S HELP.
Thank you for your patience, health and peace.

Joseph Vaszily WEB SITE https://vaszily.hu

