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:מאת Shira Isakov Moshe <shirisakov@gmail.com>
:נשלח 11:34 2020ספטמבר  17חמישי יום
:אל Aviad Moshe
:נושא Re: תחסום את אחותך שפוגעת יום יום במשפחה שלך, חוסם אותי!!! תתבייש לך !!!!!

 אתה חתיכת חצוף ובן אדם שפל!
להזכירך אמא שלי הייתה איתי על הו ושמעה את כל מה שמתרחש בבית ושני ההורים שלי יודעים שבגלל זה ולא 

  סתם היו כל כך עצובים!!! 
  עצובים שנפלתי בידיים של גבר שלא מעריך ומצדד רק במשפחה שלו במקום במשפחה הגרעינית שלו

  
צידך ואתה לעומת זאת בחיים לא תמכת בי ולא היית קמתי ועזבתי את הבית שלי בת"א כדי לתמוך בך ולהיות ל

  לצידי לא בטוב ולא ברע!!! 
  

  את ההורים שלך לא קיללתי אז אל תכניס לי מילים לפה
אחיות שלך שפוגעות בנפש, אמרתי דברים נכונים חולת נפש זה מחלה לא קללה, קנאית זה אופי! אופי   2באשר ל 

  ללהזה אופי. לא ק חרא אבל אופי, גם מכשפה 
  עובדות!!! תלמד לחיות עם עובדות ועם אמת!!! 

  
לך תעשה איתן את החג, אם הן יקבלו אותך בכלל!!!! לא רצו לראות את הפרצוף שלך,ולא את ליאוני, גועל נפש של 

  התנהגות!!!!!! 
  
  

עם איש כמוך  היית צריך להישאר רווק כל החיים שלך וכל כמה חודשים להחליף בת זוג!!!! לא מגיע לאף אשה לחיות
  שלא מעריך

  ככה ולתת לה ככה לבכות בהריון  לצעוק עליה אישה בהריון
  איבדת את העובר -את העונש שלך קיבלת  

  ולצערי נענשתי יחד איתך!!!
  
  

    מצטערת על הרגע שהכרתי אותך!!!!
  אתה פשוט העונש שלי!!! עונש!!

  
  
  
  
  

  aviadmai@gmail.com< viad MosheA<:מאת   11:26-ב 2020בספט׳   17בתאריך יום ה׳,  
  בניגוד אליך
  !הסיפורים שאת מספרת להורים שלך שאני באמת מרחם עליהם
 את פשוט עושה להם רע 
 
 אני רוצה להגיד לך שההורים שלי לא יודעים שום דבר וממליץ לך להספיק כי יש גבול שאני רואה אותך מולם ובתוך תוכך רק קללות 
 שימי לב כמה פעמים אני מודה לך על הברכות 

כי אם תוכלי פעם אחת ולתמיד להבין שאת מקללת את עצמך אני רק מקווה ומתפלל שתפסיקי  
 

כדאי לך   ימי סליחות עכשיו אז  !! 
לא לענות בשביל לצאת  מעניין כמה תתאפקי    באמת לעצור, ולהירגע להפסיק "צודקת" 
 אלוהים שלח אותנו למדבר וזה תיכף נגמר 
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 :<Shira Isakov Moshe <shirisakov@gmail.com בתאריך יום ה׳,  17 בספט׳  2020, 11:11, מאת
 !!!!פשוט אדם שפל אתה
 לא ראוי לאשה כמוני 
  ,תתבייש לך
 !!!במקום לעמוד איתן עם המשפחה שלך


