Nic w przyrodzie się nie marnuje czyli ludzie na opał!

„Szanujcie 'matkę ziemie'”,”Globalistyczne BHP”
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Zarys historyczny
Żyjemy w czasach formującego się Nowego Ładu Społecznego(NŁS) i grupy ludzi
na świecie pracują aby ten świat nie wyglądał nigdy tak samo. W Nimrodowym
dążeniu do stworzenia szatańskiej utopii Unia Europejska, ONZ, NATO, Watykan,
Światowa Rada Kościołów i inne globalistyczne organizacje próbują sztucznie
stworzyć polityczna poprawność i biurokracje NŁS.
Upadek Nazizmu był postrzegany przez wielu jako wymówka, by stworzyć takie
monstra jak Unia Europejska. Winni zostali skazani, a teraz pod pozorem
bezpieczeństwa świata, ludzie na wyrzynkach zaczęli tworzyć diaboliczna utopie,
której językiem jest polityczna poprawność a prawem jest ich własne BHP.
Ludziom wmawia się pozory wolności. Ludziom nie mówi się prawdy. Ludzi wodzi
się za nos polprawdkami i owczym pędem.
Slogany: 'tolerancja', 'za wyborem' i inne tego podobne rzeczy zostały wypracowane
w laboratoriach CIA i po dokonanych eksperymentach, stworzono podstawy
manipulacji. Badano zachowania ludzi w grupie, badano na ile człowiek pod presja,
wiedząc, ze coś jest złe, ale ze jest to 'aprobowane' przez prawo posunie się do
zrobienia krzywdy innemu. Taka 'psychologia' nie jest nauczana w szkole!
Naziści obok palenia milionów ludzi w komorach gazowych, przy współpracy
ówczesnych potęg produkcyjnych a dziś niewątpliwie wielu czołowych firm tego
świata, dbali aby 'nic się nie zmarnowało'. W rzeczywistości taki typ myślenia
pochodzi od czarnej magii. Można znaleźć artykuły w gazetach, gdzie opisują, jak
ludzie w Afryce czy Azji są sprzedawani na organy, w celach okultystycznych. To nie
fikcja, ale fakt.
Przykładem jest firma niemiecka, która używała włosów Żydów zamordowanych w
obozach przy produkcji... samochodów!1 Słyszeliśmy o tego typu diabelskim
'przemyśle' z opowieści byłych więźniów!
„Wystarczył mały czerwony budynek z cegły obok Instytutu Anatomicznego we Wrzeszczu
pod Gdańskiem, by z ludzi zamordowanych wytapiać tłuszcz na mydło, a skórę ich
garbować na pergamin. ”2 Zofia Nałkowska Medaliony

„Wagonami szły całe skrzynie okularów, zegarki, puderniczki, szczoteczki do zębów wszystko miało swoją wartość. Utylizowanie spalonych kości na nawóz, tłuszczu na mydło,
skóry na wyroby skórzane, włosów na materace - to był już tylko produkt uboczny tego
1 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/4930165/German-car-company-used-hair-from-Jewsmurdered-at-Auschwitz.html
2 http://evacska.republika.pl/materialy/lektury/zofia_nalkowska/medaliony.htm

olbrzymiego przedsiębiorstwa państwowego, przynoszącego w ciągu lat nieobliczalne
dochody. Ta stała dywidenda płynęła z ludzkiej męczarni i z ludzkiego przerażenia, a także z
ludzkiego upodlenia i zbrodni, i stanowiła istotną ekonomiczną rację całej imprezy obozów.
Ideologiczny postulat wytracenia ras i narodów służył temu celowi, stanowił jego
usprawiedliwienie. ” Medaliony

Echa z obozów koncentracyjnych...

Echa Nazistowskiego przemysłu odzywają się dzisiaj w Anglii ale i także dookoła
świata. Pod koniec Marca 2014.r gazety rozpisują się o kolejnym skandalu w Anglii.
Okazuje się, ze pozostałości ponad 15 000 nienarodzonych dzieci, zostały używane
przez szpitale w ramach ich planu oszczędności, w ramach projektu –
przemieniamy odpadki w energie.3
27 grup powierniczych pod bandera NSA4, czyli Narodowej Służby Zdrowia z
Wielkiej Brytanii, miała wypalić ponad 15 500 szczątków w ciągu 2 lat. Szczątki
3 http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/10717566/Aborted-babies-incinerated-to-heat-UK-hospitals.html
4 http://www.nhs.uk/

dzieci nienarodzonych pochodziły z aborcji oraz poronień, a rodzicom wmawiano
kolejne kłamstwo po tzw 'aborcji', ze ciała ich 'płodów'('jeszcze' nie ludzi) zostały
poddane kremacji!
Najwięcej 'ciał przemienionych w energie' by ogrzewać zimne szpitale mógł wypalić
największy szpital w narodzie czyli szpital Addenbrooke5 mieszczący się w
Cambridge. A potem mówią, ze ludzie nie ufają polityka czy instytucja! Ciekawe jest
to, iż w np. doświadczeniach na ludziach w Ameryce uczestniczyły najbardziej
renomowane firmy i instytucje w Ameryce! Oto ich 'etyka'. Oto ich 'BHP' i
'recykling'! W końcu 'matka ziemia ' jest zabrudzana! Szkoda, ze tej 'matce ziemi' nie
zależy na życiu ludzi!
Ten szpital spalił 793 dzieci. Inny szpital – Ipswich6, spalił 1,101 szczątków dzieci.
To skandal i po prostu zrobili sobie 'ludzka baterie słoneczna'! Jeśli malec w brzuchu,
to płód albo nie człowiek, to oczywiście kierując się taka sama logika, płód można
łatwo zniszczyć! Czy to wysysaczka, czy zalaniem kwasem, czy potem można 'to'
potraktować jako kawałek drewna, czy węgla i użyć, 'aby się nie zmarnowało'.
Wg Telegraph.co.uk jedna na 7 ciąż ma się w Wlk Brytanii kończyć poronieniem.
Wg danych rządowych 7189, 931 aborcji miało miejsce w r. 2011. Od 2001 ich liczba
podskoczyła o 7,7%! Ten przypadek to tylko kropla w morzu. Prawie 200 000 dzieci
mogło być spalonych i ogrzać szpitale w Anglii i Szkocji!
Z niedowierzaniem czytamy o 'klinicznych odpadach' czy projekcie 'zmiany odpadów
w energie'! Organizacja Human Tissue Authority8 (Autorytet ds ludzkiej tkanki)
zajmuje się regulacja tego co dzieje się z ludzkim ciałem po śmierci. Ta organizacja
teraz zamydla. Można skontaktować się z nią pod adres: enquiries@hta.gov.uk.
Po skandalu HTA napisała list9 wyjaśniający jak traktują człowieka. Polecam
przeczytać cały. Oraz jeszcze inny.10 Oto fragmenty:
„Human Tissue Act 2004 nie robi różnicy między usuwaniem 24 tygodniowej
ciąży a pozbyciem się innego typu TKANKI pochodzącej z żywego organizmu.
”
„Pozostałości płodu są traktowane jako TKANKA kobiety”
5 http://www.cuh.org.uk/addenbrookes-hospital
6 http://www.ipswichhospital.nhs.uk/
7 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/213386/Commentary1.pdf
8 http://www.hta.gov.uk/
9 http://www.hta.gov.uk/legislationpoliciesandcodesofpractice/adviceonthehandlingoffetaltissueanupdate.cfm
10 http://www.hta.gov.uk/newsandevents/htanews.cfm/1278-Inappropriate-handling-of-fetal-remains--HTA-letter-toChief-Medical-Officer.html

Oto Nazistowski recykling naszych czasów! Dziecko nie rozni się w oczach tych
oprawców od kawałka ułamanego paznokcia podczas pedicure czy tez woskowiny
usznej na waciku! I tacy ludzie maja stać na czele czegokolwiek?

Globalistyczne ABC
Ci sami ludzie promują aborcje (jako źródło wielu materialnych i innych korzyści dla
państwa), pedalstwo (aby rozbić rodzinę i zniszczyć ludzkość), 'wyzwolenie' kobiet,
aby mogły być gotowymi 'gumowymi lalkami' aby się na nich wyżyć, a potem puścić
kantem. Jeśli ich 'zabawy ' skończą się ciążą, i na lafiryndy spadnie ciężki 'los' by
urodzić dziecko, to państwo czeka na rogu, by zaproponować korzystna cenę.
Aborcja, homoseksualizm, feministki pochodzą z tego samego źródła i ma to na
celu redukcje populacji. Elitom świata nie podoba się 7 miliardów ludzi, i to ze ta
liczba szybko wzrośnie. Wiec postanowili 'wyjść do niczego nie spodziewającego' się
społeczeństwa z 'pomocą', 'wolnościami' i 'opieka'!
Liczba aborcji dawno przekroczyła licznik największych wojen na świecie! Nie ma
dla nich sensu organizować wojny, lepiej 'wyedukować seksualnie' motłoch, aby
zachowywali się jak warchlak w świniarni. Potem biznes sam się napędza! I jeszcze
oni to kochają! To jest diabelski umysł!
Kobieta przyjaźniąca się ze zboczeńcami, straciła rozum. Po angielsku zowie się to
fag hag, queer dear, fruit fly. Niestety 'wielkie gwiazdy' typu Madonna, Rihanna,
Lady Gaga, Miley Cyrus, kręcą się i promują tego typu globalistyczne i odrażające
dla normalnego człowieka praktyki!
Prawdziwa twarz Obamy, nieznana Polakom
Obama przyjeżdża do Europy ale ma swój cel. Próbuje on mamić kasa i rzekoma
potęga Stanów Zjednoczonych.11 Ile jednak osób wie, ze zanim przywitał się w tym
roku z Prezydentem Komorowskim, trzasł łapę z banda pedałów zarówno w Białym
Domu jak i … armii Stanów Zjednoczonych? Czy słyszałeś o tym? Obama mianował
miesiąc Czerwiec i jak dyktator nakazał aby świętować 'pedalstwo'!12 Czy wiesz, ze
Obama na co dzień potrząsa rekami pedałów, od których aż roi się w Białym Domu!
11 http://www.nydailynews.com/news/politics/obama-seeks-congressional-backing-1b-boost-u-s-military-presenceeurope-article-1.1814971
12 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/30/presidential-proclamation-lesbian-gay-bisexual-andtransgender-pride-mon

Ilu żołnierzy Amerykańskich jest w Polsce?13 Ale nie wiesz, ze Obama mógł wysłać
pedałów do Polski, po to by skazić myślenie Polaków? W Polsce gdy masz iść do
woja, to lekarz sprawdza, czy czasem jakiś dewiant z rozepchanym rowem nie chce
wkraść się do sil zbrojnych kraju. Obama takie badania nazywa 'rasizmem',
'domorosłym terroryzmem'! W jednym z jego ogłoszeń, czytamy, ze Obama ogłasza
Dzień Docenienia Partnera Żołnierzy.14 Normalne sformułowanie tego dnia
powinno brzmieć Dzień Docenienia Żony Żołnierzy. Jak się jednak okazuje pisze
tam : „bez względu na seksualna orientacje”. Widzimy tu jawna manipulacje.
'Orientacja' to mit i kłamstwo.
Obama każe Amerykanom 'uhonorować partnera żołnierzy odpowiednimi
ceremoniami i zajęciami'. Czy widzisz tu straszna manipulacje i odrażające praktyki
Obamy? Honorować cioty? Honorować ich choroby weneryczne i zaprzeczenie
ludzkości? Tylko opętany, wariat lub osoba motywowana pieniądzmi (ale kompletne
zero jako człowiek) mógłby napisać takie słowa.
Armia amerykańska musi znosić pedałów gapiących się na nich na wojnie!Co zrobią
generałowie i żołnierze w Polsce gdy przyjdzie im zmierzyć się z tym złem?
Obama chce uzbroić Europe by pociągnąć ja do jego osobistych oprzędzeń i
porachunków z Putinem! Posłuchajcie uważnie co tu pisze. Obama traktuje Polskę
jako jelenia, którego może użyć przez umiejętne manipulowanie faktami! Polsko
obudź się! Obama rwie się do bitki z Putinem, bo ten oponuje planom NLS! Od II
Wojny Światowej minęło zaledwie ok 75 lat. Obiecując 1 MLD $ (!) krajom
Europejskim aby pociągnąć ich do wojny w imię globalistów i osobistych pobudek
Obamy jest karygodne.
Obama agituje: Putin dokonał agresji na Ukrainę!15 A jego szopka wpłynęła na
Prezydenta Komorowskiego aby zwiększył środki na mobilizacje armii Polskiej!16
Obama spotkał się z przedstawicielami Europejskich krajów, by nakłonić ich do
posunięć przeciwko Rosji. NATO przymierza się na Rosję.
NATO przyjmuje zboczeńców do służby wojskowej! NATO to globalistyczna
organizacja!

13 http://www.foxnews.com/politics/2014/04/22/us-troops-arrive-in-poland-for-exercises-across-eastern-europe-amidukraine/
14 www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/08/presidential-proclamation-military-spouse-appreciation-day-2014
15 http://www.bbc.com/news/world-europe-27691607
16 http://www.voanews.com/content/remarks-by-president-obama-and-president-komorowski-of-poland-in-a-jointpress-conference/1929129.html

Obama spotyka się z liderami państw Europy w pałacu w Warszawie. 17

W Polsce gdy żołnierz wyjeżdża bądź przyjeżdża z konfliktu, czeka na niego jego
ukochana zona.18
W Ameryce przez Obame, na pedała w wojsku, czeka inny pedał. To skandal i
17 http://news.oneindia.in/international/komorowski-obama-meet-with-european-leaders-1459390.html
18 http://otvetnavse.com/uploads/posts/2014-05/thumbs/1399666639_621.jpg

obrażenie wszelkiego typu weteranów! Stad jeśli w Polsce ludzie oponują temu
ohydnemu zboczeniu, Obama może na złość wysłać wojsko składające się z
obślinionych, z krzywa ręka dewiantów! On taka taktykę stosował już wcześniej
wysyłając np. ambasadorów pedałów do krajów gdzie tego typu nieludzkie praktyki
są karana i piętnowane. Polacy, czy znacie prawdziwe oblicze Obamy?
Obama na co dzień wita dziesiątki zboczeńców na korytarzach splamionego Białego
Domu! Obama jest tym złem, które gwarantuje bezpłatne świadczenia w ramach ich
MediCare dla schorowanych dewiantów!19 On stawia normalne na równi z
nienormalnym! Widza to starsi, oglądają i zamykają oczy młodzi oraz dzieci!
Obama nawołuje Amerykę w IMIENIU Jezusa Chrystusa aby Amerykanie uznali
bezeceństwo pedalstwa jako 'pełne szacunku, rodziny'!
Obama jest ZLY! ZLY! ZLY! I współdziała z demonami!
„Mój zarząd pracuje aby wypełnić nasza święta powinność”Barack Obama
„Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. ”Ew
Lukasza 16
U Boga obrzydliwym jest zły, który promuje zło, jako coś dobrego, coś pożądanego!
U Boga obrzydliwym jest zabijać niewinnych, uprawiać zdrożne praktyki LGBT,
kłamanie w żywe oczy i omamianie narodów, próba ich podkupienia dolarami czy
funtami. Te kraje które nie chcą wdrażać obrzydliwości Obamy są pod naciskiem i
groźba wycofania funduszy! U Boga obrzydliwym jest czynić ikonę lub figurkę,
wystrugana z drewna(katolicyzm) i nazwać ja imieniem, które jest ponad wszelkie
imię na tym żyjącym bez Boga świecie!
To imię, imię Jezus może tylko cie zbawić. Żyjemy w czasach korupcji i zakłamania,
politycy są kupowani by promować rzeczy, które nawet ich brzydzą! To masowa
konspiracja i pionków w tej grze jest wielu.
Nadzieja ludzkości jest powrót do jedynego Pana i Zbawiciela- Jezusa Chrystusa. On
JEST przeciwko aborcji, On jest PRZECIWKO LGBT! Jezus nienawidzi zła, i
niegodziwości. Jezus stoi przeciwko Obamie, UE, ONZ, NATO, Watykanowi i innym
pionkom na planszy szatana!Tego nie usłyszysz w politycznie poprawnym i letnim
kościele XXI wieku!
Zatrzymaj się, popatrz na swoje życie, nie biegnij z tłumem w szczurzym pedzie na
wyżyny grzechu i w dol do przepaści. Jezus umarł za ciebie, abyś mógł mieć
wybaczone grzechy. Zapros Go do Twojego serca, wyznaj mu grzechy i wolaj aby
zmienil twoje życie, aby ci otworzyl oczy na to co się dzieje, aby objawil się Tobie,
19 http://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/3/hhs-tweaks-medicare-accomodate-gay-marriage/

bo to nie drewienko ani kamień, ale Żywy Bóg, który działa!
Jezu, wieze ze te słowa kierowałeś do mnie. Jestem tu, zapraszam Cie do mojego
serca. Wybacz mi moje grzechy. Zmień mnie od środka, potrzebuje się na nowo
narodzić! Napełnij mnie obiecywanym już w ST Duchem Świętym! Jestem
dzieckiem Bożym, moje imię figuruje w księdze Żywota Baranka- Jezusa! Znalazłem
Prawdę i autora Prawdy! Prowadź mnie Twoimi drogami!
Amen!

Ze względu na informacje podane w tej publikacji, zachęcam każdego aby wysłał ja do swoich
znajomych, rodziny i ludzi zainteresowanych. To może zmienić także ich życie. O tym nie pisze
prasa, która kupujesz w kiosku ruchu. Ku chwale Baranka Bozego, Żywego Jezusa i mocy Jego
krwi, która oczyszcza dziś najgorszego grzesznika, który szczerze przyjdzie do Niego!

