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Iratjel: komuvesgezahamisvadaskodasatvisszautasitas150822

KŐMŰVES GÉZA HAMIS VÁDASKODÁSÁT VISSZAUTASÍTÁS
feladó:Kőműves Géza <apor45@gmail.com>
címzett:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
dátum:2015. augusztus 22. 15:14
Re: Tejfalussy András nyilvános észrevétele a "Kőműves Géza levele Sütő Gábor
tárgy:
Úrnak"-hoz
küldő:gmail.com
hitelesítő:gmail.com
Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő üzeneteken végrehajtott műveletek miatt
:
fontos.
Kedves András!
Megint tisztességtelen trükköt dobsz be, ezzel csak magadat hitelteleníted!
Jómagam és Tácsi is a magyarság megmentésén fáradozik, de nem gerinctelenül elferdítve
mások álláspontját. Jómagam is terjesztettem az írásaidat, de nem abból fog állni a
tevékenységem, tehát semmi új a nap alatt és ...
Azzal az állítással, hogy túl sok az ember a Földön, én is egyetértek, kiemelve, hogy a jóravaló
viszont kevés és pusztítják is, miként te is tudod, tehát azok megmentéséért küzdünk, a magunk
területén.
Ahol túlszaporodnak az emberek, ott egyszerűen pozitív módszerrel folytatott
születésszabályozással, felvilágosítással, jobb életnívóval lehetne megoldani, nem egyéb
globalista módszerekkel, melynek számtalan válfaja van, nem csak a káliumos, mely csak egy
gyilkolási módszer a sok közül, ez teljességgel világos.
Az pedig aljas csúsztatás és pofátlanság állítani, hogy Tácsi valaha is egyetértett volna bármiféle
aljas módszerrel, sőt már megkért téged, hogy találjatok már ki valami gyorstesztet, hogy a földi
halandó gyorsan meg tudja mérni a só káliumtartalmát, mert biztosan kell legyen a kereskedelmi
forgalomban is olyan só, mely ehető. Ráadásul pedig pofátlanság elvárni a kis jövedelmű
nyomorultaktól, akiknek évi 3- 5000 ft többletköltségre sem telik, hogy postán rendeljenek, vagy
gyógyszertárban vegyenek, mint én, ötszörös áron sót. Persze ez annak biztos jó, aki forgalmazza.
Magyarországi viszonylatban maradván egyetlen hatásos módja van a tömeggyilkosság, vagyis a
magyarság számtalan módon történő gyilkolásának megakadályozására és a humagyarság
létszámának, életminőségének, kultúrájának megfelelő szintre emelésére : A párturalom
felszámolása és a magyar sors-magyar kézbe helyezése! Kézzel fogható, hogy nincs más mód,
mint a parazitákat kitiltani a közéletből. Sajnos a mostani kormányunk is parazita helytartó, népirtó
kormány.
-----------Iratjel: válaszkomuvesgezaeknak150822
Kedves Géza!
A saját stílusodban válaszolok, hogy lásd az mennyire szép: Pofátlanság eldöntened, hogy kit kell,
s kit nem kell felvilágosítani arról, hogy mi az oka a magyarok ivartalanodásának. Pofátlanság
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azzal hülyítened a magyarokat, hogy sokkal fontosabb az "igaz hunmagyarok" győzelemében
reménykedés, a rátok várás, mint az ivartalanító káliumtartalmú étkezési sók és egyéb
élelmiszerek elleni védekezés. Hülyeség is volt azt állítanod, hogy érdemes a személyenként napi
kb. 10 Ft költségű gyógyszerkönyvi tisztaságú só helyett az otthon csak hiányosan ellenőrizhető,
kevésbé tiszta, de olcsóbb sókat vásárolni, s ezzel naponta fejenként akár 8,-Ft-ot is
megtakarítani. Rágalmazás azzal vádolnod, hogy üzleti érdekből ajánlom a tisztítási technológiával
biztosított tisztaságú gyógyszerkönyvi tisztaságú sót, a jelenlegi ellenőrizhetetlen szennyezettségű
mindenféle sók helyett, Tácsi István mennyire ért a mérésekhez, ha azt hiszi, hogy van olyan
mintavétel, ami kizárja az ellenőrzési hibát? Pofátlanság volt azzal érvelni, hogy Tácsi nem kapott
tőlem a laikus kérésére választ. Évtizednél régebben rajta van a www.aquanet.fw.hu honlapomon
egy olyan pénzvizsgáló lámpa, amivel látni lehet a kálisót. Leveledből egyébként visszaigazolódik
az a gyanú, hogy Tácsi nem véletlenül nem egészítette ki a népfogyatkoztatási elveit azzal, hogy
miként tervezitek az emberiség 90% vagy 99%-a, szerinted is kívánatos eltüntetését. Népirtással,
ha mellékesként kezelitek a mérésekkel leleplezett ivartalanítási módszer mindenkivel
megismertetését és népirtás ellen védekezés módjának és eszközeinek a mindenkivel
megismertetését. Én viszont már kb. 10 évvel ezelőtt közzétettem a www.aquanet.fw.hu honlapon,
hogy lehet az érintett lakosok egyetértésével normálisan megszervezni az egyes települések
lakosai szaporodásának normalizálását. Nem ártana néha olvasnotok. A többszöri stílus váltásod
alapján úgy látszik, Te is az általad bírált zsidó módon jársz el.
Üdv, András
feladó:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett:Kőműves Géza <apor45@gmail.com>
Gábor Sütő <retorno@hu.inter.net>;
másolatot kap:
András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
dátum:2015. augusztus 22. 20:59
Re: Tejfalussy András nyilvános észrevétele a "Kőműves Géza levele Sütő Gábor
tárgy:
Úrnak"-hoz
küldő:gmail.com

Mellékelt függelék: KÖZIGAZGATÁS-HARMONIZÁLÓ ANTIRANDOM MODELLPROGRAM
Iratjele: Iratjel: kozigazgatas-harmonizalo-antirandom-modellprogram-040724, forrás:
http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/szoveg/harmonikuskozig1.ht m
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