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Komisarz Anita Sarkeesian edukuje nas na temat przesłania żydowskiej marksistowskiej biblii{1}

https://www.youtube.com/watch?v=SA0aKjY8K50

Anita Sarkeesian: „wszystko jest seksistowskie, wszystko jest rasistowskie, wszystko jest homofobiczne”

Ona podsumował to, co zawiera cała Ewangelia żydowskiego marksizmu. Dziel i rządź na każdej linii. Zniszcz
społeczeństwa nosiciela wszelkimi dostępnymi środkami, a następnie ustanów komunistyczną bajeczkę aby
narzucić nam żydowską kontrolę i uczynić świat żydowskim. Feminizm jest częścią żydowskiego komunizmu.
Komunizm jest judaizmem jak mówią nam to sami żydzi.

Widzimy to w ich oryginalnym piśmie, tj. żydowskiej biblii.

Żydowski nazarejczyk oświadcza: Łk 14:26 „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego Ojca i
matki, żony i dzieci, braci i sióstr, tak, nawet ich własne życie, taka osoba nie może być moim uczniem.”

Podzielić gojów wobec wszystkich i wszystkiego, a nawet ich samych. Poprzez broń uwarunkowanej nienawiści.
Wzdłuż wszystkich linii - rasy, klasy, płci, narodu. Jest to rdzenna taktyka komunizmu.

„Niektórzy nazywają to marksizm - ja to nazywam judaizmu" (rabin Stephen S. Wise, The American Bulletin, 15
maja 1935).

Jak już powiedziano nam wprost przez żyda Maurice’a Samuela w swojej książce: „You Gentiles”

„My, Żydzi, my, niszczyciele, pozostaniemy niszczycielami na wieki. Nic, co robicie nie spełni naszych potrzeb i
wymagań. Będziemy na zawsze zniszczyć, ponieważ żądamy naszego własnego świat, świata-Boga
[Żydowskiego Ładu Świata]” Samuel mówi nam prosto z mostu czym ten „boży świat” jest.
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“My [Żydzi] mamy narodowego Boga. W sercu każdego pobożnego Żyda, Bóg jest Żydem.”
Dla żydów to ostateczne pragnienie świata jest wyrażone jako świata komunistyczna dyktatura.

„Komunistyczna dusza jest duszą judaizmu. Stąd wynika, że podobnie jak w rewolucji rosyjskiej triumf
komunizmu był triumf judaizmu….”

(Rabin Harry Waton - A Program for the Jews and Humanity, s. 143-144).

Żydowscy twórcy i pchacze Socjalistycznego feminizmu marksistowskiego:

-Gloria Steinem (1934- ); założycielka, Ms. Magazine.
-Bella Abzug (1920-1998); adwokat praw obywatelskich i pracy, wybrana do Kongresu z Nowego Jorku; na
stanowisku 1971-1977.
-Betty Friedan (1921- ); liderka feministek i autorka książki “The Feminine Mystique” [żeńska mistyka] (1963).
-Shulamith Firestone (1945- ); kanadyjska feministka. Napisała “The Dialectic of Sex” [dialect płci] (1970).
-Andrea Dworkin (1946- ); radykał; jawna lesbijka. Autorka książki “Intercourse” [stosunek płciowy] (1987).
-Susan Brownmiller (1935- ); amerykańska feministka. Napisała książkę “Against Our Will” [wbrew naszej woli]
(1975).
-Susan Faludi (1959- ); autorka ksiązki “Backlash” [ostry sprzeciw] (1992).
-Naomi Wolf (1962- ); doradczyni Ala Gore’a w wyborach prezydenckich w 2000 roku
-Emma Goldman (1869-1940); wczesna amerykańska feministka.
-Ernestine Rose (1810-1892); ur. w Polsce; wczesna feministka.
-Phyllis Chesler (1941- ); amerykańska feministka; autorka ksiązki “Woman’s Inhumanity to Woman”
[nieludzkość kobiety w stosunku do kobiety] (2002).
-Judy Chicago (Cohen) (1939- ); amerykańska feministka. Autorka książki “The Dinner Party” [proszony obiad]
(1996).
-Robin Morgan (1941- ); amerykańska feministka. Była redaktor naczelna Ms. magazine.
-Letty Cottin Pogrebin (1939- ); amerykańska feministka; współzałożycielka Ms. magazine.
-Gerda Lerner (1920- ); ur. w Austriai.
-Annie Nathan Meyer (1867-1951); amerykańska feministka.
-Maud Nathan (1862-1946); siostra Annie Nathan Meyer; amerykańska feministka.
-Geri Palast (1950- ); przewodnicząca Komitetu Kobiet w Światowej Gospodarce; amerykańska feministka.
-Rose Schneiderman (1882-1972); ur. w Polsce.
-Anita Pollitzer (1894-1975); amerykańska feministka; kumpelka artystki Georgii O’Keeffe.
-Gene Boyer (brak daty urodzenia); założycielka N.O.W.; prezes Żydowskich Feministek; amerykańska
feministka.
-Lucy Komisar (1942- ); autorka książki “The New Feminism” [nowy feminizm] (1971); amerykańska feministka.
-Karen Nussbaum (1950- ); (najprawdopodobniej żydówka); przywódczyni 9to5 – Narodowego Stowarzyszenia
Kobiet Pracujących.
-Eleanor Flexner (1908-1995); (najprawdopodobniej żydówka – krewny jest syjonistą); amerykańska feministka.
-Riane Eisler (1931- ); ur. w Wiedniu; autorka/feministka; autorka ksiązki “The Chalice and the Blade” [kielich i
ostrze] (1987).
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Żydzi nigdy nie będą naszymi przyjaciółmi i sojusznikami jako Poganie / Ludzie. [Oni] tylko nas zniszczą, [nie
ma] żadnych dobrych żydów, są tylko żydzi:

„Nie wierzę, że pierwotna różnica między Ludźmi i Żydami jest do pogodzenia. Wy i my możemy dojść do
porozumienia, ale nie do pogodzenia. Będzie między nami gniew tak długo, jak jesteśmy w bliskim kontakcie. Bo
natura, budowa fizyczna i wizja na zawsze dzielą nas od was wszystkich - a nie jedynie przekonanie, a nie
jedynie język, a nie jedynie różnica przynależności narodowej lub religijnej”
-Maurice Samuel, s 23-24.

Samuel mówi nam prosto w twarz: „We wszystkim, my [Żydzi] jesteśmy niszczycielami - nawet w narzędziach
zniszczenia, do których to zwracamy się o ulgę.”

Jeśli zamierzamy się z tego wydostać, Ludzie, my potrzebują siebie nawzajem. Razem jesteśmy silni i żydzi
wiedzą o tym. W przeciwnym razie nie próbowaliby podzielić nas na każdej płaszczyźnie.
-------------------------------

{1} Porównania biblii oraz Manifestu Komunistycznego

Tak, wszyscy i wszystko jest problemem, tylko nie żydzi i wszystko, co żydowskie…

Ja dowiedziałem się o tej damie oglądając te filmiki (ANG)

ANITA SARKEESIAN, YOU OFFICIALLY SUCK AT FEMINISM
https://www.youtube.com/watch?v=EJjA4lKoHPc

FEMINISM vs. FREEDOM OF SPEECH
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https://www.youtube.com/watch?v=M2KPeMcYsuc

Anita Sarkeesian vs. Butts
https://www.youtube.com/watch?v=doOzjH5gjK0

kanał nazywa się the Amazing Atheist, a sam koleś ma cięty język i bystry umysł. W przeciwieństwie do tej
szanownej żydowskiej damy, która – jak na jej gatunek przystało – dolewa oliwy do wyniszczającego kobiety
ognia feminizmu, pokazując swoim sukom / owcom (byłym kobietom) drogę do ich zagłady.
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