Změna soudního rozhodnutí „Roe vs. Wade,“
týkající se potratů, je naprosto nepochopena
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Americký nejvyšší soud právě převrátil své vlastní rozhodnutí z r. 1973, které povolovalo potraty
po celém území Spojených států. Všichni před tímto činem varovali a předpovídali, že jakákoliv
změna způsobí velké nepokoje mezi lidmi a měli pravdu, nepokoje a protesty začaly hned, jak se
o tomto námětu začalo jednat. Demokratická strana dokonce zkoušela vpašovat Roe–Wade
rozhodnutí do federálního zákona, ale neuspěli. President Biden zase zkoumal možnosti odvrátit
katastrofu skrze presidentské „executive orders“ (výkonné příkazy), ale taktéž marně.
Ke všem protestujícím se přidali i známí kuplíři s lidskými osudy, Bill Gates a George Soros,
kteří oba svorně odsoudili změnu tehdejšího soudního rozhodnutí. Gates řekl, že „je to smutný
den, když bylo soudní rozhodnutí Roe–Wade změněno; je to nepřijatelné zpátečnictví.“ Tento
člověk vidí v potratech ženskou rovnoprávnost a civilizační progres.
Soros to zase chápe jako útok na lidská práva a ničení globální demokracie. Ani mu nevadí, že
tím dává demokracii na úroveň potratů. Podle něho, takové rozhodnutí ohrožuje reprodukci.“
Také satanisté, neboli členové „Satanova templu“ se přidali k protestující demokratické straně,
prý nutně potřebují potraty jako součást jejich „náboženských“ rituálů. Jsou prý uznáváni
Finanční správou země (IRS) jako náboženství a to je opravňuje k tomu, aby měli potraty
povoleny, neboť jsou součástí jejich rituálů. Žádají proto výjimku, aby mohli dále používat tyto
služby ve všech státech a hrozí právními zákroky v případě, že by členové jejich „církve“
narazili na nějaké obtíže.
Nakonec vypustili bombu, když prohlásili, že v současné době zjišťují možnosti, jak by si sami
mohli založit své vlastní „náboženské potratové služby.“
A přitom jakoby nikdo nechápal, že o nic nejde
Ta celá šaškárna je asi pouhá snaha vyvolat protesty a vzpoury v populaci za každou cenu. Další,
přídavná serie protestů zavalila Ameriku jako vlna kvůli nově vydanému omezení, které se týká
nošení a používání zbraní. Sice to valně nic neřeší, ani nemění, podobně jako převrácení
soudního rozhodnutí Roe–Wade, ale lidé protestují a páchají násilnosti a to je zřejmě o co
vládním manipulátorům jde. Chtějí nahnat lidi do protestního zápalu, chtějí aby se mezi sebou
vybíjeli, ničili, rozdělovali na menší a menší skupiny, které je pak snadné ovládat.
Je zcela možné, že je to snaha rozpoutat v Americe občanskou válku. Jedna taková už byla,
v letech 1861 až 1865, také zvaná válka severu proti jihu a byla opravdu strašná. Zahynulo v ní
obrovské množství lidí: 620 000 až 750 000 vojáků a nesčetné množství civilního obyvatelstva.
A lidé, jako ti největší oslové, nechápou tyto souvislosti.
Změna soudního rozhodnutí Roe–Wade totiž neznamená zákaz potratů. Ne, tato změna pouze
odstranila povolení provádět potraty celostátně, pod ochranou federální vlády a vrátila toto právo
jednotlivým státům Unie. Takže různé státy si mohou samy určit, jestli potraty povolí, nebo ne.

To rovněž docílilo, že dřívější místní zákony, na to se vztahující, které federální zákon Roe–
Wade v r. 1973 převládl a učinil neplatné, mohou zpátky vejít v platnost, když byla federální
forma odstraněna.
A různé státy se již rozhodly. Některé mají v úmyslu potraty povolit, jiné zakázat. Kalifornie,
New York, New Jersey, Connecticut a jiné, potraty povolují a je snadné si tam zajet nebo zaletět
v zemi, která nemá mezi jednotlivými státy vůbec žádné hranice. A státy jako Texas, Mississippi,
Oklahoma a jiné, potraty zakazují. Některé státy si kladou podmínky, do kterého měsíce
těhotenství může být potrat proveden, jiné ne. Ty státy, které si zvolily zákaz, nemají právo
zasahovat do rozhodnutí svých občanů, když tito cestují za účelem vykonání tohoto úkonu do
jiného státu, kde tento zákaz neexistuje.
V r. 2019 bylo v Americe provedeno 629 898 hlášených potratů. Protože hlášení je dobrovolné a
některé státy, jako Kalifornie, Maryland a New Hampshire hlásit odmítají, tak ten počet potratů
byl určitě mnohem vyšší. O tolik nových občanů Amerika přišla, takže si tam museli navozit
nežádoucí populaci z jiných zemí, což často bývají lidé, kterých se jejich domovina zkouší
zbavit, jako jsou zločinci, trestanci a jiné pochybné elementy.
Amerika zbrojí
Teoretický názor, že se něco chystá, právě zmiňovaný a že jde o snahu vyvolat s pomocí protestů
další občanskou válku potvrzuje zjištění, že Finanční instituce (IRS) začala nakupovat munici
v obrovském množství. Podle člena Kongresu z Floridy, jménem Matt Gaetz, nakoupili letos
nábojů za 700 000 dolarů a přitom veřejnost je v kupování munice všemožně omezována.
Proč kupuje IRS tolik nábojů? Vědí něco, co my nevíme? Jejich agenti, pověření kriminálním
vyšetřováním, kterých je 3500 po celém světě opravdu nosí zbraně, ale že by do nich potřebovali
takové množství nábojů, je nepravděpodobné. Podle zprávy v časopise „Forbes“ z r. 2019, IRS
kupuje obrovské zásoby munice již několik let, oproti dřívějším časům, kdy jejich útrata za rok
bývala kolem 3000 dolarů a nejvíc 92 260 dolarů. Zdá se, že bankéři a finančníci mají z něčeho
řádný strach, což by souviselo s teorií, že jde o snahu rozpoutat občanskou válku.
V současné době má IRS asi 4 487 pistolí, pušek a kulometů a více než 5 milionů nábojů do
nich. A zatím Američanům je neustále zdůrazňováno, že zbraně jsou nepotřebné a je zde již
dlouhá léta zjevná snaha tyto zákonem zakázat. Bidenova vláda dokonce zakázala armádnímu
skladu v Lake City, který vyrábí 30% veškeré munice, prodávat přebytečné náboje veřejnosti.
Pravděpodobný důvod pro změnu soudního rozhodnutí
Ten skutečný důvod není omezování potratů, ale spíš jejich podpora. Potraty budou stále dál
prováděny, pokud lidé sami nepochopí, co tím způsobují. A odstranění federálního, neboli
celostátního zákona a jeho nahrazení zákony jednotlivých států na celé záležitosti moc nemění.
Zde ale může být ještě jiný, skrytý důvod pro něco takového: jelikož injekce proti Covidu
způsobují neplodnost, tak vláda považovala za nutné zabránit zvědavým reportérům a jiným
pátrajícím toto zjistit podle poklesu potratů v zemi. Když jsou lidé neplodní, tak potraty
nepotřebují, to je jasné. Takže změna zákona mohla být navržena k tomu, aby lidé nevěděli, že
množství potratů podstatně kleslo, protože pak by se nenechali očkovat.

Injekce proti Covidu nejsou to jediné a ani to poslední, co je na nás chystáno. Přijdou další a
další a všecky budou mít stejný záměr: způsobit očkovaným nemoci, neplodnost a smrt. Bill
Gates, stejně jako Soros a ostatní boháči jsou skoro všichni eugenisté a z celého srdce si přejí jen
jedno: vyhubit co nejvíc z nás.
Už třeba skutečnost, že i dřívější „očkování“ proti chřipce mělo v sobě již celá dlouhá léta viry
korony a způsobovalo přesně to, proti čemu mělo fungovat. A nejen to, způsobovalo také
neplodnost. Očkování proti tetanu rovněž má v sobě látky, které způsobují neplodnost. A tak
bychom mohli jít dál a dál.
Žádné očkování prostě nefunguje a nikdy nefungovalo. Je to v základě špatná teorie,
podporovaná obrovským množstvím propagandy. Proto musely být vždycky všecky děti
očkovány, aby se nepoznaly rozdíly mezi nimi a těmi neočkovanými. Postupem času se to našim
paňácovským vládám podařilo vtlouct do našich hlav jako naprostou nutnost, jako něco, co
prostě musí být a my jsme se poslušně všichni nechali opíchat i s našimi dětmi.
Kanadský lékař, Dr. Andrew Moulden přišel na to, že každé očkování způsobuje dočasnou
srážlivost krve, na kterou mnohé děti a i dospělí zemřeli. Také dokázal podle fotografie obličeje
rozeznat očkované děti od neočkovaných – ty očkované mají kolem očí kruhy nemoci. Podle
postupnosti fotografií s věkem dítěte rozpoznal původ Down syndromu, který je způsobován
očkováním a dokázal ho vyléčit. A tak zemřel nedobrovolnou smrtí ve věku asi 45 let.
Po pravdě řečeno, v začátcích 20. století bylo hojně lékařů, kteří se přímo vyjadřovali proti
očkování a zatracovali tento proces. Tehdy ještě bylo možno psát to, co si člověk myslel a
censura v tomto směru nefungovala tak, jako v současné době. Dnes si to nikdo nemůže dovolit,
protože by ztratil oprávnění provozovat medicínu.
Jen tak na okraj, členové anglické královské rodiny nejsou nikdy očkováni a nepoužívají žádné
léky, pouze homeopatické přípravky. Ne, ne – očkování je pouze pro nás!
Je potrat přirozená a neškodná záležitost?
Jak říká americký zpravodaj Tucker Carlson, dnes již víme, že lidské zárodky, vyvíjející se v těle
matky, cítí bolest. V rozhovoru s ním řekl Dr. Marty Makary, chirurg z prestižní Johns Hopkins
university, že lidské zárodky mezi 15-20 týdny těhotenství ve skutečnosti vzdorují nástrojům,
používaným na potrat. Očividně se brání smrti. Ty zárodky, které jsou operativně odstraněny
dokážou přežít mimo tělo matky až do poloviny délky těhotenství.
Někdy musí lékaři provádět operace na zárodcích, vyvíjejících se uvnitř matky, za účelem
záchrany života dítěte. A z toho používají stejné procesy k tomu, aby dítě usmrtili. Když vidíte
skutečné ukázky toho, co se při takovém potratu děje, tak vám to zatíží svědomí. Není to tak
nevinné, jak je předstíráno.
Jenže dnes o takových záležitostech ani nemůžete mluvit. Sestrám je vyhrožováno propuštěním,
když odmítají pomáhat při potratech a studenti jsou zesměšňováni, když se vyjádří proti nim.
Různé lékařské spolky jsou zpolitizovány a povolují potraty až do 6. měsíce těhotenství.
Bohužel, jsou i takové instituce, které dovolují „potrat“ i po narození dítěte.

Přitom lidí je míň a míň
Celkově vzato, lidská rasa vymírá, hlavně ta bílá. Je to všecko před námi tajeno, ale ta holá
pravda je, že nedochází k žádnému přelidnění a už vůbec nehrozí nebezpečí, že by nebylo dost
potravy pro všecky lidi, jak zde na světě jsou. Je pravda, že jsou místa, kde ještě lidé strádají
hladem, ale to bývá zaviněno nedostatkem technologického vývoje, špatným plánováním a
špatnou úschovou osiva, výchylkami počasí, které vždycky byly a budou, ale také politickou
situací patřičné země a přístupem jejího lidu k práci tohoto druhu.
Na příklad, oproti tomu, co je nám tvrzeno, evropská kolonizace Afriky těmto lidem velice
pomohla. Státy, kde se bílí Evropané usídlili, vzkvétaly a prosperovaly; ty, kde k žádné
kolonizaci nedošlo, jsou ještě dnes ty nejchudší. A pak docházelo k tomu, že občas původní
černé obyvatelstvo vyhnalo bílé sedláky ze země, jako na příklad v r. 1980 v Zimbabwe, kdy
pozabíjeli mnohé, ukradli jim veškerý majetek a pak to tam šlo od desíti k pěti.
Asi 4000 bílých sedláků a jejich rodin tehdy vyhnali ze země a jejich majetek byl přidělen
milionu černých zemědělců. Rusko si jich tehdy vzalo podstatnou část, nebo jim to aspoň
nabídli, protože tito lidé prakticky neměli kam jít; v Zimbabwe žili často již několik generací,
byli tam doma. Také Australie si některé vzala, pokud vím.
V současné době, prakticky o 20 let později musela vláda Zimbabwe prosit tyto vyhoštěnce, aby
se vrátili. Dostali možnost získat zpět ukradená území a finanční náhradu.
Ten problém je, že tam, kde je v Africe bída a nevede se jim, tak se tito lidé snaží dostat do
Evropy, aby si přilepšili, na úkor jimi nenáviděných bělochů. My jim nesmírně vadíme, ale naše
peníze zřejmě ne!
Jenže – co s sebou tito lidé přinášejí? Přijde snad s nimi k nám do Evropy a do Ameriky nějaké
zlepšení, nebo prosperita? Těžko. Protože kdyby byli něco takového schopni vytvořit, tak by si
to zavedli už tam, kde byli doma. Ale takto k nám přinášejí ty stejné podmínky a tu stejnou
situaci, jaká je v jejich mateřských státech. Dokud budou běloši schopni je živit, všecko bude
jakž takž. Ale až tato podpora skončí, pak se z Evropy a z Ameriky stane přesně to, co jsou
chudé africké státy dnes. S tím je určitě čítáno a je to tak spolehlivě plánováno.
A to ještě si málokdo uvědomuje skutečnost, že tito lidé jsou k napadení Evropy a Ameriky
naverbováni. Někde, v těch nejchudších zemích světa dochází k náboru mladých mužů pro
válečné účely a tito jsou pak hromadně posíláni na sever, do původně bílých částí Evropy a
severní Ameriky.
Je to otevřená a zjevná snaha o náhradu původní bílé populace našich kulturních zemí touto
směsí naprosto neslučitelných elementů.
Taková emigrace je velmi špatná. Ničí zemi, kam přijde a ničí i tu, ze které odešla.

