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Cieszę się, że poruszono tą kwestię, ja już dawno chciałam napisać coś o współczesnym ruchu
"feministycznym".
Nowoczesny feminizm jest tworem na wskroś pasożydowskim, niczym innym jak komunistycznym gównem.
Prawdę mówiąc, nie ma tam nic „kobiecego”, a działa on również w celu zniszczenia kobiecego aspektu duszy
tak samo jak chrześcijaństwo, tylko z innej perspektywy. Coś innego co ma wspólnego z chrześcijaństwem to po
raz kolejny staranie się o unicestwienie równowagi - nie ma równowagi. W chrześcisraństwie kobiety są
bezwartościowe. We współczesnym feminizmie, mężczyźni są bezwartościowe. Potrzebna jest równowaga. W
Starożytnym Pogaństwie zarówno fallus oraz joni były czczone i rozumiane pojęcie równowagi między nimi. To
jest coś niezbędnego w Prawdziwej Duchowości.
Hermafrodyta był jednym z najświętszych symboli, jako idealna równowaga między mężczyzną i kobietą. Termin
pochodzi od „Hermesa” i „Afrodyty”, Hermes reprezentujący samca a Afrodyta samicę, a hermafrodyta został
„zrodzony ze związku Boga Hermesa i Bogini Afrodyty.” Jest to oczywiście alegoryczne i dotyczy duszy. Ci,
którzy w Starożytności urodzili się Obojnakami byli czczeni i szanowani, kończąc najczęściej w stanie
Kapłańskim.
W każdym razie, chodzi mi o to, że równowaga jest kluczem.
Istnieje wiele rzeczy, które są bardzo złe w nowoczesnym feminizmie, a doktryny jakie głosi są trujące dla
społeczeństwa. One poniżają mężczyzn i nijak są lepsze od chrześcisraństwwa.
Tak, kobiety POWINNY mieć możliwość wyboru własnego życia i nie być ŻADNĄ własnością mężczyzn, jak to
są traktowane w chrześcijaństwie, islamie, czy innych programach wroga. Kobiety powinny mieć prawo do pracy
i być niezależne. Ale ten pasożydowski feminizm to chore kurestwo, pchając wszystko do absolutne ekstremum
i DYKTUJĄC kobietom, jakie powinny lub nie być, jednocześnie atakując każdą kobietę, która nie zgadza się z
nim. Ma ona również na celu rozbicie jedności rodzin, jako że wiele kobiet uczy się, że rodzina nie jest ważna
oraz i inne brednie, co jest oczywiście poważnie szkodliwe dla społeczeństwa. Społeczeństwo potrzebuje matek
i opiekunów, i NIE MA ABSOLUTNIE NIC złego w kobiecie, która decyduje się zostać matką. Urodzenia dziecka
jest piękny i oczywiście istotną częścią życia. Jednak pochodzący od żydowskiej zarazy feminizm próbuje
wmusić pogląd, że te kobiety są „zacofane” z powodu ich wyborów i rzuca na nich wszelkiego rodzaju etykiet,
aby wmusić im poczucie winny.
Równowaga jest kluczem, a pasożydzie zawsze działają na rzecz jej usunięcia. Ten nowoczesny feminizm
powoduje również wiele animozji między płciami i po raz kolejny, Ludzie walczą przeciwko Ludziom, a
koszernemu gównu uchodzi to na sucho.
Równowaga!
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