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Autorka: WK Maxine
Chciałabym przedstawić kilka wypowiedzi dotyczących tego tematu. Przede wszystkim, Narodowy Socjalizm
jest Nowym Ładem Świata Ojca Szatana. To jest fakt. Jest to również powód, dla którego w e-grupach JoSa był
tak silny nacisk na Nazizm. To, co dzieje się obecnie w Europie nie jest przypadkiem.
W przeciwieństwie do nienawidzącego ludzkości wrogiego „boga” i hołoty, Szatan dba o, i jest odpowiedzialny za
ludzkie dusze. Te dusze, które są od Szatana nie wędrują zwyczajnie po wymiarze astralnym, rezydują w Piekle.
Gdy zadedykowana osoba umiera, Demony docierają do niej / niego i bezpiecznie odprowadzają duszę do
Piekła, gdzie będzie bezpieczne. Wróg, który zionie nienawiścią do Ludzkości pozostawia większość do
reinkarnacji wyrywkowo lub daje im wędrować po astralu. Inni, którzy całkowicie się podporządkowani i ulegli,
jak pobożni chrześcijanie są używani jako energia; jako gospodarz energii, który jest połączeniem dusz, do
którego wróg odnosi się jako „jedność” i „światło.”

Większość czołowych Nazistów, którzy byli lojalni do końca są w Piekle. Kapłaństwo JoSa pracuje z nimi, tak jak
inni członkowie. Nie mam swobody aby mówić o szczegółach, ale powiem wam tyle - w żaden sposób nie
zamierzają zabrać praw kobiet. Oni wszyscy powrócą. Lilith była odpowiedzialna za nadzorowanie tego projektu
i mogę wam powiedzieć, że stanowczo popiera prawa kobiet. Są tam też Nazistki.
Przemówienie Goebbelsa zostało wygłoszone w innym czasie, epoce oraz innych okolicznościach. Ludność
niemiecka została poważnie zdziesiątkowana po I Wojnie Światowej, zatem dzieci były potrzebne. Kobiety nie
były zmuszane do macierzyństwa, tylko zachęcane. Nie każda jest stworzona by być matką. Ponadto oddział
kobiecy SS pracował wraz z mężczyznami. Niemcy zostały zaatakowane przez światowy, kontrolowany przez
żydów rząd i pchnięte do kolejnej wojny. Prawdziwym celem dla SS było uczynienie ich liderkami społeczności.
Już tutaj dowodzi to, że Nazizm popierał prawa kobiet i traktował je jak równe. Kobiety SS były przygotowywane
do ról liderek społeczności.
Powrót w tym czasie, przed połową 1960 roku, kobiety nie miały takich same przywilejów jak mężczyźni, to było
także w USA i wielu innych krajach. Wtedy większość kobiet na całym świecie nosiły spódnice i wiele zawodów
było dla nich niedostępne. To jest fakt. Żyd zawsze wykorzystuje wszystko i działa po drugiej stronie by zmuszać
kobiety do pracy z konieczności, zwykle finansowej. System teraz wychowuje wiele dzieci w ośrodkach opieki
dziennej, ponieważ jest to kolejny krok w rozbijaniu rodziny{1}.
Mogę śmiało wam powiedzieć, w Nowym Ładzie Świata Ojca Szatana kobiety będą miały prawa, jakie mają
teraz, i jeszcze więcej w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kobiety lekarzy są potrzebne i wiele innych
zawodów, które potrzebują kobiety. Macierzyństwo nie jest dla wszystkich {2}. Ci w Piekle również wiedzą o
zmianach w czasach dotyczących wielu zagadnień. {3}
----------------------------------------Autor: WK Hooded Cobra
Ten wątek jest wątkiem o każdej kobiecie Satanistce / Narodowej Socjalistce. Chodzi o to, ze względu na
propagandę wroga odnośnie tego jak Naziści przedstawiali kobiety i jak widzieli je było zupełnie inne niż to, co
większość zna. Dobrze znanym faktem o wrogu i tych, którzy szerzą czarną propagandę jest staranie się
wcisnąć nam, że kobiety powinny (w zależności od ich schrystianizowanej przez wroga wersji Nazizmu) być w

1/5

kuchni, zmywać naczynia, dbanie o dzieci i tak dalej.
To nie tak.

Aby zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie tak wierzą, trzeba obserwować kontekst historyczny. Niemcy po WW1
zostały niemal całkowicie zniszczone. Kobiety były całkowicie upokorzone a żydzi, którzy w Niemczech
panoszyli się jak zaraza robili z kobietami to, co zawsze, nawet dzisiejszych czasach. Starali się wcisnąć
bezsensowną propagandę, starali się zrobić z kobiet dziwki i tego rodzaju pierdoły. W XX w. chrześcijaństwo
wciąż znajdowało się w jego mocnym uścisku. O co chodzi -komunizm wcale nie rozróżnia mężczyzna / kobiet,
każdy jest pracownikiem, co wróg zaplanował dla kobiet w Nazistowskich Niemczech i gdziekolwiek indziej,
zgodnie z żydowskim planem.
Kobiety, które miały lub znają inne, które mają dzieci, wiedzą, że pracując w pełne 12 godzin dziennie w
niewolniczym żydowskim programie, nie można wychować dzieci, nie mówiąc już o funduszach na nie, że o zbyt
stresującej, intensywnej fizycznie praca dla kobiet nie wspomnę. Kobiety z natury W WIĘKSZOŚCI (UWAGA:
WIĘKSZOŚĆ) nie są przeznaczone do ciężkiej pracy, jako że powoduje to wszelkiego rodzaju uszkodzenia w
dłuższej perspektywie. Ani też kobiety nie są perfekcyjne do pracy, powiedzmy w górnictwie czy gdziekolwiek
indziej. Żydowscy kapitaliści / komuniści (dwie strony tego samego medalu) po prostu chcieli, żeby wszyscy
ludzie byli równi. Kobiety musiały pracować jak bydło, przez cały dzień. Jak mówi biblia i ich tory, główne linie,
kobiety są bezwartościowymi świniami, są nieczyste, są źródłem wszelkiego grzechu itp. choć w całym tym ich
szaleństwie, także chcą nadużywać kobiety bez końca, wykorzystując je seksualnie i tak dalej, wciskając
propagandę po obu stronach – cel, jaki zawsze chcą osiągnąć.
Rzeczy jakie większość ludzi nie pojmuje, celowo, jest to, że podjęte środki aby większość kobiet pozostała w
domu, były działaniem podjętym przez Niemcy w stanie ciężkiej regresji, próbując ponownie się wybić. Niemcy
miały małą populację powodu WW1, wielu ludzi zostało jak wiadomo zarżniętych. Oznacza to że kobiety musiały
mieć dzieci i dbać o nie, gdyż lud by wymarł. To takie proste. Żadna kosmiczna teoria, że kobiety powinny być w
domu, to był sposób potrzebny w tym czasie. Mężczyźni musieli wykonać ciężką pracę uratować kobiety, chyba
że był to ich wybór, aby dostać się do całej tej pracy. Wiele kobiet wybrało na przykład służbę w Luftwaffe
(niemieccy piloci) i były traktowane nie gorzej niż jakikolwiek inny żołnierz. Chodzi o to, Rzesza miała na celu
ochronę kobiet przed plagami wojny, pornografią, perwersją i niepożądanym środowiskiem stworzonym przez
żydów. Wróg wie, kiedy uderzyć.
Na wojnie, uderzenie w kobiety jest znacznie bardziej kłujące w kraj, jako że niszczy przyszłość narodu i
najsilniejszy jego atom, którym jest właśnie kobieta. Również pamiętajcie, że wszystko to stało się w 1910 roku i
potem – w dzisiejszych czasach kobiety były już w kuchni, a jeśli pójść do tyłu, jak np. w Ciemne Wieki, kobiety
oraz mężczyźni byli świniami i prawdopodobnie niewolnikami jakiegoś pasożyda w wielu regionach. Innymi
słowy, nazistowskie Niemcy nijak represjonowały kobiety - były rewolucyjne, dając kobietom więcej wolności i
praw.
Sam Hitler wspomniał w swych przemówieniach, że kroki takie zostały podjęte wyłącznie dlatego, aby kobiety
nie cierpiały z powodu wojny. Kobieta może spotkać się ze znacznie większą dawką upokorzenia niż mężczyzna
w czasie wojny i to jest oczywiste dla każdego, kto jest świadomy takich okoliczności. Również młodzież Hitlera
oraz inne sprawy akceptowały kobiety i wszystkie te rzeczy. Kobiety traktowano wyjątkowo, a ich pozycja była
podobna do tej dawnych Spartańskich kobiet. W rzeczywistości, ponieważ kobiety były tak ważne, musiały być
chronione w czasach wzrostu z dala od regresu, co jak wszyscy wiedzieli, doprowadziło by do wojny. Kobiety
mogły chodzić do teatrów i wszystkich tych rzeczy, podczas gdy w tak zwanych „wolnych” krajach były one
całkowicie ograniczane.
Wyjątki traktowano jak wyjątki, np. Hanna Reitsch była najlepszym pilotem w Nazistowskich Niemczech
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanna_Reitsch.
Rzecz w tym, że wróg zawsze robi to, co robi. Winę za Rasizm zwala na nas. Obwiniają za to, że pchamy
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kobiety do kuchni, a oni sami napisali kurewsko starą, 2000 letnią książkę mówiąc co 2 strony, że kobiety to
kurwy, bezwartościowe, bezsensowne, zostały wykonane z żebra adama, że bóg jest mężczyzną, że nie ma
żony (degradacja kobiet), i tak dalej. W świetle Nazistowskiego oraz Satanistycznego poglądu, kobieta i
mężczyzna mają równe pozycje, ale jako ludzie i osoby możemy wybrać jako takie partnerstwo, wybrać kogoś,
aby pozostać na „szczycie.” To, co możemy również uznać, to że u obu płci pewne oznaki są widoczne jak u
mężczyzn, mają na przykład większą masę mięśniową i są wykonani w sposób naturalny W WIĘKSZOŚCI by
być wojownikami, podczas gdy WIĘKSZOŚĆ kobiet powinna mieć lżejsze zadania i inne orientacje w pracy i itd.

Należy pamiętać, że Nazizm jest odwieczny, więc rozumiemy zmianę. Dziś mężczyźni są chłopcami a kobiety,
jak się wydaje w większości wypadków, nie mogą znaleźć godnych mężów. Wróg stworzył wiele nierównowagi.
Ale ci, którzy głoszą czarna propagandę w naszych szeregach jest równowartym kłamstwem. Kosmiczna teorii
wokół naszych kobiet nigdy nie była związane z ich ciemiężeniem. Po prostu pasożyd czyni ochronę przed ich
czynami wobec kobiet by wydawały się „ograniczeniami.”
To pojęcie chrześcisraństwa i abrahamicznych programów, żydowskiej propagandy, widzą kobiety jako świnie.
Nazizm był rewolucyjny, a jak lata mijały, kobiety stawały się o wiele bardziej wolne niż kiedykolwiek przedtem.
Istnieje wielu niewykształconych ludzi i czarnych propagandystów, którzy mówią wszelkiego rodzaju gówna,
próbując oczerniać rolę kobiety. Na zakończenie, weźcie pod uwagę 4 rzeczy:
1. kontekst historyczny czasów.
2. żydowskie programy i programy komunistyczne, oraz jak one widzą kobiety
3. kobiety stopniowo stawały się coraz swobodniejsze w Nazistowskich Niemczech i miały najlepszy czas ich
życia, tak długo Hitler był wodzem narodu.
4. czasy się zmieniają, lecz żydowską plagę nie można zmieść z większości populacji od tak. Każdy rozsądny
człowiek to wie. Nie można przeskoczyć z roku 1850, kiedy kobiety były po prostu wydawane za mąż przez
swoich rodziców, do roku 1890 i oczekiwać, że wszystko się zmieni. Nawet w dzisiejszych czasach w wielu
miejscach na świecie takie rzeczy mają się jeszcze zmienić, przez żydowskie programy.
Satanizm i Nazizm były tutaj, aby uwolnić nas od tej plagi. Jednak, aby uwolnić nas, musimy być żywi i chronieni.
W dzisiejszych czasach głoszą, że kobiety są „wolne”, podczas gdy w rzeczywistości są one najczęściej
podświadomie dręczone, ciemiężone pogrywa się z nimi na ich najgłębszych instynktach urody, starając się
znaleźć partnera i tak dalej. Pasożydzi pchają to wszystko by spowodować reakcję zwrotną. Nigdy nie należy
dawać się wciągać w ich dwustronną gierkę. Zawsze jest trzecia i czwarta i piąta opcje, a są to opcje
Satanistyczne.
Ucisk kobiet nigdy nie miał do czynienia z Satanizmem i Nazizmem. Jest to pochodna chrześcisraństwa i tego
typu chłamu.
Sława naszym Kobietom i Sława naszym Mężczyznom!!!
-----------------------------------------------Określenia ‘nazizm’ i ‘narodowy socjalizm’ używane są tu zamiennie, bo Ludzie świadomi tak to będą
postrzegać. Plaga natomiast wykorzystuje termin nazizm aby, jak zawsze, wzbudzać terror wśród toczonej
ignorancją populacji swoich niewolników.
Pragnę przypomnieć, że feminizm jest, podobnie jak szowinizm, żydowskim nowotworem. Bettye Naomi
Goldstein, twórczyni feminizmu, była liberałem gatunku żydowskiego. Feminizm nijak walczy o prawa kobiet,
tylko udaje – „gdzie dwóch Ludzi się bije tam żyd korzysta”, „dziel i rządź”
Chrześcijaństwo a kobiety
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{1}biblia jest przesrana klątwami niszczącymi rodzinę, jak to dobrze jest odejść od niej, zabić ją i pójść za
zjebzusem.
Łk 9:
59 Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego
ojca!
60 Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!
61 Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!
62 Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do
królestwa Bożego."
Łk 14:26 „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr,
nadto siebie samego, nie może być moim uczniem."
Mt 10:21 „Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią.”
{2} wymuszanie społecznej presji na kobietach by były matkami jest jedną z większych zbrodni, jakie
chrześcijańskie bydło na nich dokonuje. W jakim stopniu kobieta jest MNIEJ kobieca BEZ dziecka? Czy w myśl
tej chorej (anty)logiki Katarzynę Waśniewską (i jej „uczennice”) uznalibyście za bardziej kobiecą? A czy matkę,
która porzuca dziecko, bo zaliczyła wpadkę także? Bo urodziła, tylko coś było nie tak… Przypadek Waśniewskiej
to dowód na to, jak słaba psychika może zostać zdewastowana przez chłonięcie żydowskich energii – należała
do wspólnoty Tebah (hebr. arka)
{3} jeśli matka-polka, to WYŁĄCZNIE katolka, prawda? Kobieta przestaje być przeklęta (przez żydowską
patologię) gdy jest w ciąży, w stanie błogosławionym, co nie? Co łączy te dwa zwyrodniałe poglądy? Pasożyd.
Bogini kobiet i ulubionej żonie Ojca Szatana…
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SŁAWA LILITH!
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