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Tysiące Amerykanów protestuje 'kliniki' aborcyjnego molocha- Planned 
Parenthood w Ameryce

Unijna i globalistyczna kontrola umysłu, 'reforma myślowa','psychologiczne niszczenie oporu','manipulacja  
emocjonalna','przeprogramowanie społeczeństw wg matrycy Illuminati','trans  

społeczny','reedukacja','produkcja potulnych zombie','kreacja sztucznej rzeczywistości','złamanie  
normalności','nowomowa-1984','Nowy Porządek Świata'.



2z5 AntyEkumenia 2015, Sierpień

Nawet dla wielce ekumenicznej i pobłażliwej dla grzechu Ameryki, ostatnie rewelacje okazały się dla nich zbyt 
wielkie. Niesamowitym praniem mózgu w Ameryce i nie tylko, jest nazywaniem uboju nienarodzonych dzieci- 
nie tylko aborcja, ale miejsca uboju- organizacjami zdrowia.

Od lat 70' po dziś dzień, istnieje inny, cichy i zagłuszany holokaust- mord na nienarodzonych. The Center for 
Medical Progress dokonało wspaniałego dzielą pokazania ukrytych praktyk sprzedaży ubitych płodów 
ludzkich, z których Planned Parenthood czerpie niesamowite korzyści.

Protesty maja na celu wymusić na Rządzie Ameryki, aby zaprzestała fundowania tej organizacji. Zauważmy, ze 
ci, którzy nakręcili te nagrania, jak i protestujący są 'ekstremistami' w oczach fabryki aborcji! PP zarzuca także, 
ze te nagrania są 'bardzo okrojone', sugerując 'wzięcie ich wypowiedzi zdała od kontekstu'. 

Washington Post podaje, ze demonstracje miały miejsce przed ok 320 klinikami w całych Stanach 
Zjednoczonych. I znowu, PP twierdzi, ze ma to na celu 'zastraszanie pacjentów' z dala od naszych centrów 
zdrowia (które są non- profit).

Obama natomiast, jest bardzo zadowolony z molocha. Na tzw Gali Planned Parenthood w 2013 r. chwalił i 
opiewał tego typu organizacje i jej 'szlachetna działalność':1

„Niesamowici doktorzy, pielęgniarki, zwolennicy i załoga, którzy pracują bez przestanku aby drzwi 
centrów zdrowia (PP) stały szeroko otwarte...Jedna na piec kobiet w tym kraju (USA)zwróciła się do PP 
'o pomoc'...Wiec w każdym Stanie są historie jak te- życie, które uratowaliście, kobiety, którym daliście 
uprawnienia oraz rodziny, które wzmocniliście...Chce abyście tez wiedzieli, ze macie Prezydenta 
(fałszywego- urodzony w Kenii), który zamierza iść z wami walcząc o każdy punkt na tej drodze. 
Dziękuje, Planned Parenthood. Bóg wam błogosławi. Niech Bóg błogosławi Amerykę! ”ze strony 
Białego Domu.

'Czynienie dobra','Gala świętująca 70 mln zabójstw','Chwała dla pracowników reżimu molocha','nazywanie 
zabijania nienarodzonych- aborcja','polityczna poprawność','manipulacja emocjonalna nieuświadomionych 
obywateli','walka psychologiczna poprzez nazywanie oponentów- ekstremistami','wywoływanie sztucznego 
poczucia wstydu' itd.

Oto manipulacja 21 wieku. Oto rodzący się nienormalny reżim pod bandera Unii Europejskiej, ONZ i 
generalnie- globalizmu. 

Parady pedałowa przeprowadzane są w dokładnie ten sam sposób. Pochwala odrażających praktyk, marketing z 
udziałem znanych twarzy, uśmiechających się i rozkoszujących zapachem kupska. Jeden Uniwerek w Ameryce 
przesuwa propagandę pedałowa do granic. 

Demony homoseksualizmu tworzą światowa kulturę, która jest finansowana przez miliony dolarów, która chcą 
wpychać na sile tam gdzie są normalni. 

W języku angielskim she (oznacza ona- kobieta), he(oznacza on, mężczyzna), oraz it (to- w odniesieniu do 
rzeczy martwych, zwierząt) wyznaczają jasny podział na kobietę, mężczyznę i obiekt martwy. Wyznacza to 
płeć o której mówisz. I tak było do dnia dzisiejszego. Infiltracja pedałowa ma miejsce tez w światku 

1 https://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/04/26/president-obama-speaks-planned-parenthood-gala#transcript  
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akademickim, szkol itd. Chcą robić toalety dla osób, które są 'między tymi płciami'. Diabeł wynalazł masę 
określeń aby wbijać do głów jego oszustwo. 'Neutralne płciowo' toalety i znaki zaczynają pojawiać się na 
zachodzie. Ludzie buntują się, bo nie chcą aby ciota w sukience wchodziła i lala do damskiej toalety. Na takich 
tolaletach pojawia się trzeci znak- figurka z polowa mężczyzny i polowa kobiety z widoczna sukienka. 

Uniwersytet w Tenessee postanowił aby wprowadzić określenia jak : ze, hir, zir, xe, xem i  xyr. Oto taktyka 
ataku na płeć.2 3To jest gorsze niż chińskie techniki prania mózgu! 

Niedługo pastorzy w zborach będą musieli prowadzić klasy na temat odprogramowania wierzących od 
globalistycznej kontroli umysłu! 

Hir oznacza połączenie slow his i her (jego, jej). Inna forma to hirself.
Ze (he i she)
Xe (xyrself)

 
wtkr.com

Pojawiają się tez glosy, ze słowa jak: chłopak, dziewczynka czy mąż, zona, są słowami, które są 'pełne 
nienawiści' i 'krzywdzące' dla ciotek w szmatkach matki.  W 2014 r. w Nebrasce w sieci szkol o nazwie 
Lincoln Public Schools zakazali używania 'boy','girl' (chłopak, dziewczynka) proponując zamiast tego 
określenie 'purple penguins'(purpurowe pingwiny).4

Rzeźnia Planned Parenthood dystrybuuje tez ulotkę nauczająca 'edukacji seksualnej' z obrazkiem z pedalskim 
pierniczkiem- tzw genderbread person. (Gra słów- Gingerbread man oznacza pierniczkowego człowieka)5

2 http://wtkr.com/2015/08/28/university-encouraging-students-to-use-gender-neutral-pronouns-like-ze-and-zirs/  

3 http://www.charismanews.com/opinion/american-dispatch/51669-call-me-ze-not-he-university-wants-everyone-to-use-gender-  
inclusive-pronouns

4 http://www.foxnews.com/opinion/2014/10/09/gender-inclusive-school-district-says-drop-boys-and-girls-call-kids-purple.html  

5 http://www.christianpost.com/news/planned-parenthood-distributes-genderbread-person-sex-ed-leaflet-at-school-teaches-students-  
they-can-be-genderqueer-genderless-two-spirit-131115/
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Popatrzcie na metody kontroli umysłu- aby kojarzyć piernik z takimi obrzydliwościami. Podobnie robi ruch 
pedałowy, z użyciem symbolu tęczy. Co wymyśla dla re-edukacji społeczeństwa w kierunku normalizacji 

pedofilii? Edukacja tego typu chroni demony perwersji i chce aby dzieci takie się stały! Jesteś pod masowa 
kontrola umysłu z Unii Europejskiej! 

„Bronisław Komorowski zauważył również, że „Polacy należą do społeczeństw zachowujących wysoki 
poziom euroentuzjazmu” dodając, że jednym ze źródeł tego zjawiska jest przekonanie, że elementem 
bezpieczeństwa międzynarodowego jest udział w projektach UE i NATO. – Nie napinajmy strun, 
napędzając siły w poszczególnych krajach Europy przeciwnym wyznawanym wartościom – zaapelował. 
– W Polsce jeszcze nie ma środowisk ekstremistycznie nastawionych do UE. Podkreślam –  jeszcze – w 
przyszłości pewnie będziemy musieli zmierzyć się z siłami kwestionującymi integrację europejską – 
ostrzegł. Jego zdaniem należy wykorzystać, to co jest źródłem atrakcyjności nowej części Europy i 
krajów spoza UE. „Onet.pl

„EDUKACJA W czwartek w jednej z pomorskich szkół podstawowych nie odbył się uroczyście 
zapowiadany „Dzień zmiany płci”. Tylko dzięki interwencji rodziców oraz radnych po decyzji wójta nie 
doszło do dziecięcych przebieranek. ”http://gpcodziennie.pl

Rządy świata powoli przygotowują się na masowe protesty! 

Polityczna poprawność, 'prawa człowieka', ekumenizm, 'Unijna edukacja seksualna' to narzędzia Elity dla 
zniszczenia społeczeństwa w ofierze dla Lucyfera. To niszczenie normalności, granic między płciami, granic 
między naukami Pisma a herezjami, to psychologiczna manipulacja aby urobić cie przez fałsz!

Jedynie Biblia jest dziś opowiedzia na ten szatański plan 'eksternalizacji hierarchii' oraz wdrożenia zasad 
okultyzmu do codzienności życia! Jezus Chrystus przyszedł by wybaczyć grzechy, by z nienormalnego uczynić 
normalnym, by ze zwiedzonego uczynić tego, który poznał Prawdę. Bóg stworzył osobno mężczyznę i kobietę. 
Nie ma nic pośrodku. „Bo Ty stworzyłeś nerki moje,Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. (14) Wysławiam 
cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie. (15) Żadna kość  
moja nie była ukryta przed tobą,Choć powstawałem w ukryciu,Utkany w głębiach ziemi. ”Psalm 139.

Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wyznaj mu grzechy. Przyjmij wybaczenie. Pros o chrzest w Duchu 
Świętym. Amen!
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Źródła:

http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/08/22/thousands-protest-outside-planned-
parenthood-clinics-around-the-country/

http://www.reuters.com/article/2015/08/22/us-usa-abortion-protests-idUSKCN0QR0UG20150822

Transkrypty nagrań wideo (po angielsku!):

1. Lunch meeting with Dr. Deborah Nucatola, Senior Director of Medical Services, Planned Parenthood 
Federation of America

2. Second Planned Parenthood Senior Executive Haggles Over Baby Parts Prices, Changes Abortion 
Methods

3. Planned Parenthood VP Says Fetuses May Come Out Intact, Agrees Payments Specific to the 
Specimen

4.     Intact Fetuses “Just a Matter of Line Items” at Planned Parenthood TX Mega-Center  

5. Dinner meeting with Planned Parenthood Baby Parts Partner StemExpress, LLC
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