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Vajna cinikus kirohanása az embereket féltő Bálint Gyuri bácsi véleményére: "nem kell itt
annyira...  

Andy Vajna nagyon öregszik, ha már veszi a bátorságot és a köztiszteletben álló Bálint Gazda véleményét is kritizálja.
Tegnap tettük közzé, hogy Bálint Gazda mennyire aggódik a felnövekvő nemzedékért, hisz a legtöbb családnak nincs

pénze egészségesen táplálkozni, a betegségeket megelőzni.  

Ő is, mint sokan mások pontosan tudja, hogy szándékosan mérgeznek bennünket, ami ellen nincs módunkban tenni. 
Vajna természetesen erre is lát "megoldást", nem is akár milyet. 

A következőt nyilatkozta erről: 
"Gyuri bácsi olyan dolgokról beszél, amit már az 5 éves gyerek is tud. 
Mi az, hogy nincs megoldás? 
Ilyen az én nézeteimben nem létezik. 
Többet kellene az embereknek dolgozni, hogy meg tudják venni a "kóser"élelmiszereket. 
Nem cigarettába és alkoholba fojtani a felesleges energiájukat, hanem még többet vállalni. 
A magyar ember egyébként is pesszimista, ezért van annyi betegség az országban. 
Pozitívabb hozzáállás, kevesebb kesergés, több munka és akkor meg lesz a pénz az egészséges táplálékokra. 
Tehát nem kell itt annyira aggodalmaskodni! 
Ha nem ezt teszik, vessenek magukra, hisz tudjuk, hogy sok a 7.5 milliárd ember a Földön!"

"Ez úgy fest, hogy az a közösség, amely biológiailag, fizikai értelemben nem képes saját magát fönntartani, az

nem is méltó arra, hogy létezzen!" (Orbán Viktor) 

Forrás: https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgxvzLDxjZwwZtGnHNjLkJtZmvmhR

https://mail.google.com/mail/u/4/#inbox/FMfcgxvzLDxjZwwZtGnHNjLkJtZmvmhR


https://zoom.hu/hir/2018/03/22/balint-gazda-ha-karacsony-gergely-faradt-erre-kanyarodik/

Hozzászólás (2018. 10. 21.)

Kedves Bálint György Úr! Gratulálok a tevékenységéhez! Kérem, segítsen az ismeretségi
körébe  tartozó  gazdálkodók  figyelmét  is  felhívni  a  nemzetközi  szabadalmaim  szerinti
ANTRANDOM biomonitoros aszálystressz mérésre. Közvetlenül is megjeleníti a káliummal
talajműtrágyázás aszálykár fokozó sejtmérgező hatását. Fontos, mert a vízoldható kálium
tartalom  növelés  tényleges  hatásának  az  ellenkezőjét  hirdetik  a  Potash  cég  által
befolyásolt  kutatók  és  reklámok.  Lásd  www.tejfalussy.com  /GTS-Antirandom  rovat.
Korábban nem volt ilyen mérés, ezért csak kevesen tudják! A témával foglalkozó Videók
(pl.  8.,  10.  és  61.),  Email  könyvek  (pl.  1.,  58.,  101.  és  102.)  és  az  elérhetőségeim
megtalálhatók a honlapomon. Üdvözlettel: Tejfalussy András

https://zoom.hu/hir/2018/03/22/balint-gazda-ha-karacsony-gergely-faradt-erre-kanyarodik/

