
Potraty jako základní právo na reprodukci? To nedává smysl. 

Jane Kaufman, 8. července 2022 

Kolem toho, že americký nejvyšší soud převrátil rozhodnutí z r. 1973, nazvané „Roe vs. Wade,“ 

které povolovalo potraty po celém území Spojených států, vznikl značný křik. A ti, kteří snad 

nejvíc zatracovali tuto „nespravedlnosti a potlačování ženských práv,“ byli Židé. Židé prohlásili, 

že potraty jsou součást jejich židovských hodnot, je to součást jejich židovské víry a potvrdila to 

i Sheila Katz, ředitelka „Národní rady židovských žen“ při veřejném proslovu. 

Americké ADL, B’nai B’rith a všecky ostatní židovské organizace začaly okamžitě protestovat, 

protože údajně jsou potraty součástí jejich náboženství. 

Takže vražda člověka, který se ještě nenarodil, je součástí židovského náboženství? Věří tito lidé 

vůbec na Bibli a na jiné biblické texty? 

Podle židovského chápání, zabití lidského zárodku není zločin, to není vražda. Ten zárodek není 

člověk. Člověkem se stává až s prvním nadechnutím po narození. Do té doby není nic, je to jen 

prázdný vzduch a nafouknuté bříško budoucí maminky je asi plné ničeho. 

Tím pádem nenarozený člověk, který není považován za člověka, protože se ještě nenadechl, 

nemá žádná lidská práva, ani to základní právo: právo na život. 

Již zmiňovaná paní Katz se vyjádřila, že „my, Židé, vidíme v potratu akt základní zdravotní 

péče, který nejen že je dovolen, ale v některých případech je přímo požadován naší tradicí. 

Vážíme si rozhodnutí Kongresu, když odsouhlasil „Zákon na ochranu ženského zdraví“ 

(Women’s Health Protection Act), což nás přiblížilo k tomu, aby všichni lidé měli přístup 

k reprodukčním možnostem, včetně potratů, což je v souladu s jejich hodnotami a s tradicí jejich 

víry … Zajištěný přístup k potratům je podstatný pro ekonomickou spravedlnost, reprodukční 

nezávislost a pro naši budoucnost.“ 

Noah Harari vysvětluje o co jde 

Jak říká Dr. E. Michael Jones, historik a autor mnoha knih a odborník na biblickou a židovskou 

historii, Noah Harari je považován Klausem Schwabem a snad celým WEF (Světové 

ekonomické fórum) za nejschopnějšího člověka na světě. V tom případě, říká Jones, se Židé 

nemají čím chlubit. 

Harari, o kterém bylo nedávno psáno v článku „Manipulace lidského myšlení podle potřeb 

dnešních otrokářů,“ propaguje čistě tendenční názory a příliš často si protiřečí. Je přesvědčen, že 

nějakým zázrakem technologie bude zařízeno, pokud se tak už nestalo, že lidé budou na úrovni 

Boha. Lidé sami budou svůj vlastní Bůh. 

Těmi „lidmi“ ovšem nejsme myšleni my, protože mezi ně nepatříme. Tím jsou myšleni pouze a 

výhradně Židé, kteří se stanou svým vlastním Bohem, anebo už jím jsou. Cítí se jako Bůh, 

protože mají právo rozhodování nad lidským životem. Vyzkoušeli si to už na Palestincích, na 

Libanoncích, na Syrii a na mnohých jiných. A mezi to spadá rovněž právo rozhodovat nad bytím 

nebo nebytím nenarozeného dítěte. 

https://www.jpost.com/diaspora/abortion-is-a-jewish-value-and-should-be-safeguarded-national-council-of-jewish-women-680255


Tím, že nemohou tomu tvorečkovi, který se ještě nedovede bránit, vzít život kdy se jim zlíbí, že 

nemohou diktovat někomu jiném kdy jeho život začne a kdy skončí, tak je jim upíráno jejich 

„božství“ a to je důvod, proč je zákaz potratů proti jejich náboženství. 

Skutečnost, že člověk byl započat při početí a že pak se pouze dále vyvíjel, jim nic neříká. Jejich 

židovská privilegia jim dovolují tvrdit, že pravda je vyjádřením názoru mocných, bez ohledu na 

pravdu skutečnou. Tomu tak ale není a i oni musí dospět k bodu, kdy narazí na skutečnou, tvrdou 

pravdu a pak se celá jejich vymyšlená historka zhroutí jako domek z karet. 

Tento názor se promítá do mnoha dalších záležitostí 

Na příklad pornografie, říká Dr. Jones, je čistě židovská záležitost, od začátku až do konce. 

Zrovna nedávno se v Americe odehrála oslavná demonstrace homosexuálů ve městě Seattle, 

nazvaná „Pochod hrdosti.“ Zúčastnily se jí různé skupiny naivních nadšenců, ale také hodně dětí, 

byli tam skauti, tělocvičné spolky, BLM, hasiči a jiní. Mezi průvodem se také objevili cyklisté na 

kolech, úplně nazí, viz obrázek. Jinde poskakovali nazí lidé kolem kašny a předváděli své 

pohlavní orgány dětem a kolemjdoucím. Policie, na dotaz proč v tom něco neudělají, řekla, že to 

není proti zákonům města. 

 

Při „Pochodu hrdosti“ se děly značné ohavnosti. Nejen že se tam nazí, obézní zkaženci hromadně 

předváděli před celým davem s dětmi a že došlo i k tak zvaným „zlatým dešťům,“ kdy shora 

močili na lidi, ale dokonce někteří jedli i svoje výkaly, včetně stolice. A policie města přihlížela, 

aniž by prstem pohnula a vůbec se nesnažila těmto ohavnostem zabránit. 

V jednom případě stála ohromená matka spolu s malým dítětem před polonahými muži, kteří 

bičovali jeden druhého. Sadomasochisté! Jindy zase stála „drag queen“ (muž, vydávající se za 

ženu) na velkém baklažánu a kolem ní se natřásali spoře oblečení tanečníci se zvýrazněnými 

pohlavními orgány. Jak říká reportáž o těchto nepravostech na závěr: „Jestli Bůh Ameriku 

nepotrestá, pak bude muset vykopat Sodomu a Gomoru a omluvit se jim.“ 

Proč to dělají? Chtějí za každou cenu pohoršovat, anebo je to druh náboru? 

Za tím vším je stejný názor jako za propagací potratů: zkoušet, jak daleko se dostanou. Zkouší žít 

jakousi jejich vlastní realitu a snaží se ji rozšířit i na okolní svět. Ale skutečnost je jiná a až se 

s ní dostanou do konfrontace, tak jejich bublina splaskne jako balón a budou zdecimováni na 

úroveň těch nejnižších, což jsou. 

http://www.informationliberation.com/?id=63176
https://www.youtube.com/watch?v=EFG6pMGnfe8


To stejné platí o rozšiřování NATO. Zde existuje jakási patologická záležitost, nazvaná americké 

cizinecké vztahy, která je založena na podkladě židovského mesianismu, což znamená, že zkouší 

změnit celý svět na to stejné, co jsou sami. S komunismem to bylo stejné, taky ho chtěli rozšířit 

na celý svět. Jenže v případě Ukrajiny si Rusové řekli, že už je té roztahovačnosti NATO dost. 

Media lhala jak mohla a překrucovala situaci jak to šlo, jenže už s Koronou to začalo, kdy 

nakonec vyšlo najevo, že většina těch hrůzostrašných zpráv je vylhaná, tak také s Ukrajinou 

pomalu vyplouvá najevo, že situace je naprosto opačná, než jak ji media představují. Ten rozdíl, 

mezi jejich lživým podáním a mezi skutečností způsobí, že celá mediální bublina rovněž praskne 

a pravda převládne. Pravda vždycky převládne, na to se můžeme spolehnout. A media, se všemi 

jejich fanfárami, tympány, bubny a světelnými efekty, půjdou do starého sběru, kam patří. 

Potrat je náboženský obřad 

Všichni propagátoři vakcín, podpůrci potratů, homosexuálové, pedofilové, ti, kteří si operativně 

nechávají změnit pohlaví, což je v současné době nesmírně propagováno, ti všichni patří do 

jedné skupiny, do jednoho kultu a je to kult smrti. Tím, že Nejvyšší americký soud převrátil 

rozhodnutí Roe-Wade, tak vyplavala na povrch a ukázala se v pravém světle celá obrovská šíře 

posedlosti těchto stoupenců Satana a přívrženců pekla. 

Potraty nás ve skutečnosti přesunují zpátky, do temných dob otroctví, kdy byli lidé přeprodáváni, 

zneužíváni, biti, znásilňováni a mnohdy i zabíjeni. Potracené dítě je ve stejné situaci jako dřívější 

otrok: pro někoho bylo nepohodlné a tak je nechal zabít. Může se stát, později, že celé lidské 

skupiny mohou být někomu nepohodlné a tak je vyvraždíme? A co je horší, ta „nepohodlná“ 

skupina může být právě ta, ke které patříme my sami. Co pak s tím uděláme? 

Že potrat je náboženský obřad, to je zjevné. Je to přinášení obětí starodávnému bohu Molochovi. 

Byl to bůh Kananitů a je to pouze jiná figurka, nahrazující původního Satana, se kterým je často 

ztotožňován. Molochovi se přinášely krvavé oběti ve formě novorozeňátek a dělo se tak při 

orgiích, které byly k tomu účelu zorganizovány. Staří Kananité ve své prostotě zkoušeli tímto 

způsobem zajistit úrodu na příští rok. 

Stejně tak válka, ti zabití vojáci jsou lidské oběti Satanovi. Proto jsou všichni označeni 

hvězdami, aby o tom nebylo sporu. 

Podle mého názoru, my všichni se musíme naučit nést následky svých činů a to se vztahuje i na 

potraty. Dokud toto nebudeme umět, tak nebudeme skutečnými lidmi. Co považuji za strašné je, 

že až žena, která měla potrat jednou zmoudří (pokud se tak stane), tak pochopí ztrátu, kterou si 

způsobila a to vědomí je velice bolestivé a někdy dokáže zničit celý zbytek života. 

Bylo mnoho případů, kdy jediný syn nebo dcera byli zabit ve válce, při nehodě, nebo zemřeli na 

nemoc a rodiče zůstali sami. Pak to vědomí, že mohli mít ještě dalšího syna / syny, nebo dceru / 

dcery, je opravdu krutý trest. 

Je to pravda, že pravda vždycky převládne 

Ve středu, 6. července, ve 4 hodiny ráno někdo umístil výbušniny na tak zvaných „Návodních 

kamenech“ (poradní kameny) v americkém státě Georgia a zničil jejich část. Později musel být 

https://dcdirtylaundry.com/roe-decision-brings-us-incredible-clarity-on-the-luciferians-running-the-abortion-child-sacrifice-cult/
https://www.wyff4.com/article/georgia-guidestones-demolished-after-explosion/40542355


zbytek této více než 6-metrové stavby zbořen a odklizen, protože byl výbuchem učiněn 

nestabilní. Krátké video trosek je na stránce. 

 

To je velice symbolická událost. Někdo nám zkouší dát tímto způsobem najevo, že Nový světový 

řád, plánovaný globalisty na naše zotročení, se nebude konat. 

Kameny obsahovaly návod, jak má nový svět vypadat a předpisovaly podmínky pro jeho 

zavedení. Jednou z těchto podmínek bylo vyhubení 92% lidské populace. Další podmínky byly 

poněkud kryptické. Pravděpodobná vysvětlení jsou v závorkách: 

1. Udržujte lidstvo pod 500 000 000 v trvalém souladu s přírodou. (Při současném stavu 

populace 7 753 miliard, tvoří 500 milionů zhruba 6,5%) 

2. Veďte reprodukci moudře – vylepšujte fyzickou zdatnost a různorodost. (Jen někteří se 

budou moci množit, jiní ne. Různorodost znamená rasové křížení) 

3. Spojte lidstvo s jednou živou řečí. (Národy a národnostní rozdíly odpadnou) 

4. Vládněte vášni, víře a tradici – a všem věcem s umírněným rozumem. (Udržovat lidstvo 

nadrogované, aby byli ke všemu lhostejní, včetně svých tradicí, morálky, víry) 

5. Ochraňujte lidi a národy s pomocí správných zákonů a spravedlivých soudů. (Kdo určí co 

je správné a spravedlivé? Na podkladě čeho a k prospěchu koho?) 

6. Nechte všechny národy vládnout samy sobě a venkovní spory řešte u světového soudu. 

7. Chraňte se ubohých zákonů a nepotřebných úředníků. (Diktátorský systém) 

8. Vyvažujte osobní práva se společenskými povinnostmi. (Odstranění osobních práv) 

9. Važte si pravdy, krásy, lásky a hledejte soulad s nekonečnem. (Jejich pravda, krása a 

láska, ne naše. Soulad s nekonečnem je soulad s vesmírem, o kterém nemají ponětí) 

10. Nebuďte rakovina na zemi, ponechte místo přírodě – ponechte místo přírodě. (Odstranit 

lidstvo, nechat převládnout přírodu) 

Takže tento plán podle všeho skončil. Pravda opět zvítězila! 

 

 


