
TOTH KINGA
Bébi CA C-kezű gyerekekhez a 2. hónapban 1 elég és megállnak a kezek a lábak rövidek.A humangenetiker nyilatkozata szerint nem jó állatokon lett kipróbálva a jókon ugyanaz lett bizonyítva.Passzívban mondják el a tv-benhogy a bonbonosdobozokban át a ddr-berosszul lettek az anyák megérkeztek a c-babyk.A sajtóban derült ki a ddr bizonyítottaez a kapitalizmus nyugati veszedelmes termékefelfigyelt a világ. Vényköteles lett mindende az USA-ba is eljutottaztán a színésznő abortuszra mentnémetből ezt kapta tudta hogy a gyereke az leszez megpecsételte a karrierjét. Aztán egy németaki már orvosi segítséggel megöltemert kiskezű lesz mert akkor jön a szégyen.Ez a hatvanas évek be kell őket integrálni a C-gyerekeket Bethel árvaházba lehajtották a babakocsi fedelét a mosdóba szaladtak. Nincs speciális óvoda nincs pénz robotkézre nem mindenki kap jegyet.

die Taschen waren schwer hogy veszik fel a táskát. Speciális az asztal hogy lábbal tudjanak írni +- a halva születettek. A G-per a felelősségre vonás ezt itt mindenki tudja ez egy megjelölt per több mint 200 gyerek stiftung és kártalanítás kell. Nincs egyéni bűn nincs egyéni büntetés a C világgá megy. Bőse Drogból Gute Drog lesz jó lepra és rák ellen így megérkezik a Neugeneration von C Kindern in Brasilien.A brazil kiskezű gyerekek azért jönnekmert mindenhol nincs rajta ezt ne szedjék terhesek.A C-szobor a mementó és a bocsánatkérés 2012



2017. június 23 9 Jde ez symbolpolitik. A szobor is kiskezűde még nem történt igazság. A médianyilvánosságés a felnőttek élő mementók. Keressük a géntazt ami az embriót megváltoztatjanagyok a remények pár mutációami nem fog krónikushoz vezetni ez lesz a vége.A mozaikszavas titkos diagnózisoknak egyből benyúlunk és nem lesz hatása mert még nem léteznek csak kicsit.Nem lesz alzheimer sem mert feloldjuk a tiltást és belecsípünk a kicsikbe ott bent épp hogy csak egy szúrás lesz.Ez egy nemzetközi vetélkedéstúl kicsi a feje mintha a teteje hiányoznaaz agy nem fog fejlődni. Ez a Z-vírusegy moszkító csinálta és most nem leszcsak félig feje és nincs rá gyógyszerés itt vannak a moszkítók Brazíliában most minémetek akkor megmutathatjuk a C utánhogy minket hívtak és mi is fogjuk ezt megoldani.




