O Kobietach i Boginiach
madroscpiekla.blogspot.com /2016/07/o-kobietach-i-boginiach.html

O Kobietach i Boginiach
Autor: WK Hooded Cobra
To jest coś, co muszę napisać dla Kobiet. Wszystko jest otwarte na dyskusję i komentarze. Zawsze mile
widziane są te od naszych ludzi. Musimy zaadresować to, tak samo jak po drodze sprawy męskie. Jeśli chodzi o
nas, Satanistów, istnieje wiele rzeczy, które są obecne w przeciwieństwie do wielu innych ludzi. Z jednej strony,
jesteśmy oddani, zadedykowani Szatanowi. Imię Szatana dosłownie oznacza WIECZNĄ PRAWDĘ. Nie tylko my
jesteśmy tymi, stawiają czoła i mówią o tych prawdach, ale musimy skupić się również na dokładnie tej rzeczy.
We wszystkim, co mówimy, jak podchodzimy do prawd ogólnych, musimy też zrozumieć, że ZAWSZE istnieją
wyjątki. Każda istota, która zagląda w głębię siebie znajdzie Prawdy wieczne. Mamy się nimi dzielić, czcić je i
podtrzymywać.
Jak wszyscy wiecie, nie inaczej jak w przypadku mężczyzn, kobiety były jednakowo zaatakowane. Homo,
hetero, od kobiet chcących platońskiej relacji, po te, które nie są takimi zainteresowane. Jak widać we
wszystkich religiach wroga, takich jak islam lub chrześcijaństwo, głoszące wręcz przemoc wobec kobiet,
lekceważenie ich, utrzymywanie pod kluczem – jednocześnie prowadzące do rzeczy dokładnie przeciwnych,
fałszywego pojęcia „wolności” dla kobiet, można łatwo zrozumieć, że wróg prawdziwe drży przed kobietami. Z
tego wszystkiego wyrosło takie traktowanie kobiet w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat.
Przynajmniej w wielu innych częściach świata, ponieważ na Zachodzie, bez względu na cokolwiek, ludzie nie byli
traktowani tak surowo, głównie dlatego, że w naturze zachodnich ludzi nie leży traktowanie kobiet w ten sposób,
tak samo jak to jest w społeczeństwie Japońskim na przykład. W niektórych miejscach na Wschodzie, na
szczęście, gdzie kultura duchowa została podtrzymana, pierwiastka kobiecego nie demonizowano. Jeśli chodzi
o wrogów, to dają oni nam znać o ich tezach. Widać to w swoich tekstach jako niekończąca się nienawiść do
żeńskiego aspektu, przeklinanie Węża (żeńskiej energii Szakti) oraz jak to pogardzają Starożytnymi Boginiami.
W Starożytnych Cywilizacjach, było 12 Bogów, jak powiedzmy, w greckim Panteonie. Mieliśmy taką samą liczbę
Bogów i Bogiń. Było to z szacunku do żeńskiego pierwiastka, oraz jego jedności z męskim. To dlatego, że
kobiety były postrzegane jako równe mężczyznom. Jedna płeć dopełniała drugą. Pomimo tego, co twój
marksistowski historyk ma zamiar powiedzieć.
Na przykład, istniały Natury kobiet w tych 6 Boginiach. Po pierwsze, mieliśmy Atenę. Atena była Boginią wiedzy,
sprawiedliwości, wojny, etyki, edukacji, obliczonych wojennych działań. Następnie jest Artemida. Artemis była
Boginią łowów, bardziej brutalnej walki, natury, nawet ogrodnictwa i czegokolwiek innego, wzrostu, niektórzy
mogą nawet odnosić się do jej lekkoatletyki. Potem jest Afrodyta, Bogini piękna, miłości, seksu, związków,
dosłownie, Bogini miłości, zjednoczenia przeciwieństw. Dalej, Hestia, Bogini mająca związek z domem, jego
utrzymywaniem, wszystkim, co ma do czynienia z krajem lub państwem, dbaniem o rodzinę (państwo jako wielki
dom, itp.). Demeter, Bogini zajmująca się żniwami, Ziemią, żywnością i ziarnami, także bogini sprawiedliwości
oraz prawa. Bo bez domów, najwyraźniej nie ma cywilizacji. A bez rodziny - nie ma istnienia. A bez żywności jest
śmierci. Wreszcie mamy Herę, która była równą żoną Zeusa, abstrahując od części, gdzie to Zeus ma być
„Ojcem Wszystkich Bogów.” Hera jest Boginią magii, dosłownie, kobieta, która jest kobietą, żoną, ale w tym
samym czasie, surową matką, dosłowna szefem w razie potrzeby. Boginie związane z magią jak Hekate, były
tymi o najwyższej mocy w tych panteonach.
Ale oczywiście, wy najprawdopodobniej tylko wiecie o Afrodycie. Bo była taka piękna. I tak, była. Ale to nie o to
chodzi w tej rozmowie. Bo jeśli pasożydzi starają się mówić dogłębnie o powyższym, to zrozumiecie, że wasza
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wolność nie do końca jest wyrażona twerkowaniem dupą, lub ćpaniem na potęgę, lecz dbaniem o ważne rzeczy
w życiu. I rzeczywiście godziwe żyć. Bo jeśli mieli byście żyć „YOLO”, to lepiej uczyńcie wasze życie
przynajmniej wartościowym. LUB rzeczywiście zdrowym i pełnym przyjemnych rzeczy. Albo duchowe rzeczy, co
jest JESZCZE gorsze dla żyda. A potem pasożydzie mają wiele pytań do odpowiedzi, a oni są jak „Aj waj! Te
kobiety są ćjeemienżżoneee!! Załufaj nam!!”
To jest tak, że kobiety w zasadzie miały najważniejsze rzeczy cywilizacji umieszczone na swoich rękach. Albo
równo, rzeczy, które były bardzo ważne. Mówimy o tysiącach lat ewolucji w ten sposób. To nie tak, że słowo
żyda jest najważniejsze. Ludzie, którzy występują przeciwko temu są nękani przez naturę - i słusznie. Więc
powyższe miały trudności. Teraz to odrzucają, aby uzyskać wygląd z Madame Figaro, który uczy ich, jak mają
dalej pogłębiać swoją wewnętrzną pustkę.
Można to zobaczyć w Hypatii, Kleopatrze i innych znanych postaciach świata Starożytnego. Egipcjanie mieli
kobiety faraonów od czasu do czasu, może to być bardziej sporadyczne, ale niektóre kobiety wymyślały
niezbędne umiejętności oraz przywództwo. Nie mamy oczywiście na myśli feministek, pizd, i takich tam.
Mówimy o naturalnych wystąpieniach uzdolnionych ludzi. Kobiety były również kapłankami w Egipcie, Grecji i
innych krajach. Brak kapłanek w religiach wroga. Czemu? Ponieważ kobiety są uważane za brudne, nieczyste i
za dziwki.
Masywna nienawiść wroga została skierowana na Lilith, tak samo jak ich próby uprzedmiatawiania kobiet, takie
jak z tymi 72 dziewicami, o jakich pasożydzi mówią arabom że dostaną po tym, jak wysadzą się w centrum
handlowym. Kobiety, natomiast, są istotami duchowymi. To wszystko znajduje się na obrazach Zachodu, takich
jak dziewice-kapłanki Artemidy. Ale wasz marksistowski historyk nie ma zamiaru nauczyć was tego, że te kobiety
były całkowicie wolne, traktowane na równi, chociaż jak Boginie w ciele, tak jak w przypadku Pytii. Kobiety te nie
były nawet dziwkami, czy czymkolwiek zdegenerowanym, co wróg siłowo wpycha ludziom do gardła.
Ale były one nazywane Boskimi Prostytutkami, tj. nie były pospolitymi ulicznicami, ale uprawiały sztukę kochania
dla mężczyzn, którzy nie mogli znaczącej partnerki, ze względu na utrzymanie pokoju i postępu. Niewiele
wiadomo też o tym, jak to było w Narodowo-Socjalistycznych Niemczech, państwo Nazistowskie otaczało
kobiety, które pracowały w domach publicznych szczególną troską, dbając o ich zdrowie, opiekowało się nimi,
trzymał je dobrej kondycji, itp. W przeciwieństwie do żydowskich opinii, to nie jest złe, a o kobiety, które w to
wchodzą, należy dbać, muszą być pod opieką. Żydzi są dobrze znani jako „źli alfonsi” i „gangsterzy”, które
niszczą i zabijają kobiety. Ale oczywiście, kto was nauczy tego wszystkiego, wasz marksistowski pasożydowski
historyk? Oni po prostu uczą was o tym, co nazywają „dziwkami” i ich rzekomych „swobodach”, oraz jak to
powinniśmy postępować zgodnie z tą samą ścieżką. Feministyczną, kurewską, paradującą jak wolność. I tani
materializm.
I jakoś związać to do Marilyn Monroe, żydówki, pustej „wyzwolonej-kurwodziwki” kobiety-żydowskiej niewolnicy,
Madame Figaro, Cosmopolitan, Seks w (pasożydowskim) Mieście, i niektóre puste obłudne idiotyczne kawałki
życia, które po prostu kwitną na szmince zamiast na tlenie. Jak „wolna” jest kobieta, która nie wie, gdzie
zmierza, albo w ogóle nie ma kierunku? To jakby rzec, że jesteś kobietą, jeśli kupisz markę „X”. Jeśli masz te
pewne pomysły. Jeśli lubisz barbie. Jeśli zachowujesz się jak gwiazda porno, czy coś. To zawsze ma do
czynienia z KONSUMPCJONIZMEM, który ma do czynienia z robieniem PIENIĘDZY dla żydów. Żydzi nie są
zainteresowani waszymi prawami, ani prawa mężczyzn, ani nikogo. Oni po prostu biorą niektóre fragmenty, w
których ludzie czują się komfortowo, takie jak „prawa dziecka”, albo to, co macie, dzielą ludzi w ten sposób, a
następnie używają części dzielącej by zniszczyć większą całość w złośliwy, chytry sposób. Są zainteresowani
tym, byście dawali im wasze ciężko zarobione pieniądze, aby wypełnić puste przestrzenie, które tworzą się w
waszej Duszy, takie jak, to, że jesteś brzydka, niekompetentna, że twoje piękno nigdy nie wystarczy, że jesteś
głupia, itp. Również żerują na braku wiedzy i kierunku kobiety.
Te głupie kobiety które podążają za tym paradygmatem wroga, nigdy nie są „wolne.” Nie można być wolną od
głupoty, nie ważne ile się zapłaci żydom, czy ile się dyplomów uniwersyteckich ma, ilu mężczyzn się zaatakuje
lub zdemoralizuje w podróży do „Kurwowa.” Ponieważ jest to oczywiście głupota samym centrum myślenia.
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Ślepota. Tutaj mamy do zbadania SATANISTYCZNE Kobiety w przeciwieństwie do tej kobiety. Nie te goje,
kobietę-bydło, lub muzułmankę, czyli to, co większość z was pozostawiła hen w tyle. Jest to czysta,
kontrolowana przez wroga zgnilizna. Jego smutne kobiety muszące przejść przez to wszystko, jego smutni
mężczyźni muszący przejść przez to wszystko. To wszystko smutna, ponura, sytuacja, jak żydowska matki, która
urodziła wszystkie te problemy.
Jest to największe lekceważenia kobiet, jakie kiedykolwiek mogły one same sobie zadać. Kobiety, które się
obudziły, mogą to zobaczyć. Jest nawet gorzej niż skażona żydem burka, czy cokolwiek innego. Żadna kobieta
nie jest już wolna. Te, które są „wolne” w rozumieniu wroga, prawie zawsze kończą samotne, potrzebujące
nimfomanki przez całe ich życie, porzucone i pozostawione na bok, oglądające Seks w wielkim mieście,
próbując naśladować pasożydowską aktorkę „Samantę” czy coś, lub tą drugą żydówę w filmie. Potem głupie
kobiety, które są na tyle naiwne, by zaufać tym rzeczom, podążają tą drogą tylko po to, aby znaleźć się na
końcu, zniszczone. Następnym etapem jest pojawienie się poważnych problemów z zaufaniem, problemów
miłosnych, problemów z samo-nienawiścią, które nigdy nie mogą być rozwiązane. Znam wiele kobiet, które
mogą się odnosić do tego. I bądźmy szczerzy, mężczyźni obrywają tak samo przez cały czas, więc nie ma tu nic
do ukrycia w tej sytuacji. Jej po prostu przeciwko żydom.
Kobiety, u których budzą się instynkty, jak lunatyk, odzyskują zmysły. Rozumieją, na przykład, że krew z ich
okresu jaką dostają co miesiąc, nie jest przekleństwem, ale duchowym błogosławieństwem od Matki Natury. Ich
moc zostaje podwojona potrójne. Ale jaka moc? Trzeba pomedytować aby to zobaczyć. W przeciwnym razie,
można zobaczyć nawet największy dar jako największe przekleństwo. Żyd widzi dla ciebie, nie widzisz za siebie.
Dlatego jesteś w gorszej sytuacji niż po prostu ślepa.
Zdają sobie sprawę, że w ich ciałach, są domem życia. Nagle budzą się aby uświadomić sobie, że są one
łańcuchem życia w ich kosmosie, oraz że ich ciało może należeć do nich, acz jest to wynik licznych śmierci i
pracy. Więc nie można tego od tak zmarnować. Budzą się na fakt, że są one jedyną w kosmosie istotą, która
może mieć doświadczyć posiadania drugiego, osobnego życia, oddzielnej Duszy w nich. Są dawczyniami życia i
jego obrończyniami, życia samego w sobie. Nie tylko to, ale są one również hipnotyzerkami, mającymi władzę
nad życiem i wyborem. Czasem mówią, że nawet przed najbardziej wpływowym mężczyznom, istnieje równie,
lub bardziej wpływowa kobieta. Wielu mężczyzn może o tym zaświadczyć, jak wielu liderów we wszystkich
czasach i prawach. Potem oczywiście mamy kobiety, które są przyziemne, które są liderami.
Wiedzą, że jest to bardziej możliwe dla szanującej się kobiety jest bycie wysłuchaną i szanowaną, niż dla tych
okropnych ścier, promowanych jako „kobiety” i „mówczynie.” Te babsztyle nie są kobietami. Są jak zagubione
dzieci u stóp prawdziwych kobiet. To wasze zadanie by uratować wasze koleżanki-kobiety na drodze do
samozagłady, gdziekolwiek dostrzegacie jak to się dzieje. Zwyczajnie to wróg się boi. I słusznie. Więc po prostu
próbują, racjonalnie, zniszczyć to, czego się boją. Jak zawsze. Uświadomiona kobieta jest, co wróg stara się
zniszczyć, pozostawiając wszystkie swoje głupie odpowiedniki do rządzenia i mówienia za wszystkie kobiety.
Inne kobiety toną w morzu zamieszania. Nasze Satanistyczne Kobiety - NIE. Znalazły one swój dom, swoje
Boginie i same siebie. I to nie może zostać skradzione lub im zabrane. W zależności od presji rówieśniczek i
prania mózgu, przynajmniej mają szansę jeśli nad tym pracują. Inne nigdy nie będą wiedziały.
Jedna sprawa pojawia się też, aby pokazać prawdziwą wartość kobiety - matki, albo babci. Ilu z was miało dobrą
matkę i wie jakim to jest wielkim błogosławieństwem? Sam Adolf Hitler otwarcie wspomniał matkę cały czas, i
miłość, akceptację jaką dla niej miał. Tak wielu innych wielkich ludzi zrobiło podobnie. Gdyby nie ona, nie byłoby
go. Inni, którzy nie mieli dobrych matek, zawsze pozostawali z tą luką. Czy kiedykolwiek pytaliście sieroty?
Dzieci boli, kiedy nie ma ojca w pobliżu, ale matka wydaje się być nie do zastąpienia przez nikogo. Przez nikogo
i nic. Jest to często rzecz, jaką większość ludzi mówi. Oni po prostu chcieliby mieć więcej miłości od matki lub
coś innego. A wszystko to zaczyna się od matki. Dobrze wychowane dzieci, dobrzy obywatele, dobry świat.
Nigdy nie wiesz. W oczach matki widzimy czystą godność i boskość. A co widzi wróg? Pusta skorupę, czekającą
na zniszczenie.
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Podstawowa natura tego czym jest kobieta, bez względu na podziały i wybory, jakich kobiety mogą dokonać, lub
ich różnic, jest bycie atakowanymi. Nie ma znaczenia, czy są poligamiczne lub monogamiczne. Dopóki jesteś
prawdziwą kobietą, uczciwą kobietą, kobieta, która jest szanowana i o wyższej naturze duchowej, będą starali
się ciebie zniszczyć. Tak długo robisz to, co żyd chce, zawsze będziesz miała problemy, nawet jeśli NIE robisz
tego. W jednej chwili tracisz się, a w następnej jesteś WŁAŚCICIELKĄ SAMEJ SIEBIE. Nie będziesz już
zwykłym, posiadanym pionkiem żyda. Bo tak to działa. Kobiety są albo umieszczane w bezlitosnej konkurencji z
innymi kobietami, aby uzyskać garstkę samców alfa, które istnieją (dzięki żydzi, wielu z nich zachowuje się jak
młode bachory) lub mają podjąć samotną ścieżkę, wykorzystując mężczyzn jak niewolników, przymuszając się
do podążania w innych kierunkach. Lub ścieżka samotności… Więc przychodzę z przesłaniem nadziei dla was.
Możesz mieć swoje życie i decydować o swoim własnym losie. Macie moce oraz wszystkie środki. Wasze ja, wy
same, możecie i potraficie je przywrócić.
To jest po prostu albo-albo. Kobiety są atakowane przez cały czas bez powodu. Jak chociażby, ważenie o pół
kilograma lub dwa „wjencej” (ponad standardami pasożydowskiej branży porno, lub według „postanowień”
jakiegoś innego pasożydowskiego projektanta mody dla kobiet). Kobiety, te przeciętne, zwykłe, są głupie, bo
„podążają” za „trendami”, „przytakując” swoim pasożydowskim projektantom, , ale jeśli mężczyzna ma sprzeciw,
to mamy feminizm. Jestem pewien, że większość Satanistycznych Kobiety dostrzega to i chce im się też rzygać.
Nie no, poważnie?
Niektóre rzeczy z natury są nam dane takimi, jakimi są. Możemy nimi podążyć, albo możemy podjąć inną drogę
i rozwalić się na kawałki. Na przykład, kobieta ogólnie nie może być budowniczym (OGÓLNIE, BO *ZAWSZE*
ISTNIEJĄ WYJĄTKAMI, TAKIE JAK PRO ATLETYCZNA SPORTSMENKA, ETC), przeciętny mężczyzna nie
może mieć tego pewnego instynktu matki, który sprawia, że kobieta jest sto razy bardziej inteligentna w
wychowywaniu jej dzieci. Chodzi o to, by nie rozbijać osób i być zbyt indywidualnymi. Chodzi o to, aby
zrozumieć, że kobiety muszą być częścią swoich mężczyzn, a mężczyźni częścią ich kobiet, bez podziału.
Przynajmniej dla ludzi, którzy chcą aby zaszła jedność.
To jest to, za czym ludzkie serce tęskni, ale wróg utrudnia, sprawia, że są kłótnie, sprawia, że cierpienie rodzi
głupotę, niestabilność, niepewność i strach w każdym miejscu. Czasami świat jest niepewny, potem ty, potem
druga osoba, cokolwiek. Nic nie jest przeznaczone by trwać w tym świecie. Wróg przynosi nieufność,
rozdzielanie i zniszczenie w płciach - dziel i rządź. Zwróć co ma być jednym przeciwko sobie. Jest to alegoria, w
sposób jaki „IHVH” odcina Adam od żony. I przeklina ich obu, tak samo jak ich potomstwo. To nie tyle temat
preferencji seksualnych, jako że można być wolną i robić, co chcesz, ale wolność może, paradoksalnie, stać się
przeszkodą, która trzyma nas z dala od robienia czegokolwiek.
Żyda NIE OBCHODZI, W JAKI SPOSÓB, DLACZEGO LUB JAKIE KONSEKWENCJE BĘDĄ PO TYM, JAK
BĘDZIE DZIELIŁ. On po prostu chce podzielić to, co jest zjednoczone, a przez to potężne. Nijak różni się to od
ich starań podzielenia mężczyzn i kobiet wewnętrznie, poprzez niszczenie ich duszy. To oni również robić
zewnętrznie, w społeczeństwie. Sekretem sukcesu w relacjach ludzkich jest rozumie się nawzajem od
WEWNĄTRZ. Od zrozumienia własnej natury męskiej i żeńskiej.
Wszystkie kobiety udają teraz, że są takie inne od reszty, ale tego, co sprawia, że są piękne, różne i Boskie,
jakoś w nich brak. Tak samo jak brakuje tego całemu światu, który słucha wroga. Kobiety zawsze mówią, że są
kobietami. Ale kiedy zapytane CO to jest rzeczą, która sprawia, że jest kobietą? Usłyszycie torby na zakupy, jej
ciało, albo coś innego. Rzeczy, które ona posiada. Nigdy nie usłyszycie rzeczywistej przyczyny, że są one
uosobieniem Boskiej energii Duchowej. Nie czują tego. Nie są tak naprawdę ŚWIADOME tego. To nie nasyciło
ich umysłu. Kobieta, która jest wewnętrznym duchowym wymiarem kobiety, czystej kobiecej mocy, silnego
słowa, wsparcia, jej roli w społeczeństwie.
Kobieta, tak samo jak rodzina, jest kręgosłupem społeczeństwa. Każdego społeczeństwa. Nie ma znaczenia,
czy tego szariatu, lub czegokolwiek, nawet jeśli kobiety są traktowane w poniżający sposób czy nie. Kobiety
zasługują na więcej, niż na bycie postawioną na „piedestał” równości aby zwyczajnie „czuć” się równe lub na
pseudo podstawie „praw człowieka” wymyślonych przez wroga, lub po prostu równych warunkach
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zewnętrznych. Zasługują na to, by się obudzić i być istotami duchowymi, mającymi realny wybór, a nie jego
złudzenie. Ale tego wszystkiego po prostu brakuje. I widzicie puste kobiety, które starają się wypełnić swoje dni
narkotykami, niezadowoleniem, strachem i paranoją. Przynajmniej w większości. Albo po prostu widzicie kobiety,
których potencjał się marnuje. Lub wszystkie inne patologie. Czemu? Ponieważ wierzyli żydowi, który powiedział
im, że są wolne.
Od kiedy to słowo „wolna” rymuje się z głupia, nieodpowiedzialna, zachowująca się jak profesjonalne tępe,
służalcze zwierzę bez samoświadomości, opierające własną tożsamość wyłącznie na konsumpcjonizmie i
budowaniu tzw. osobowość na blokadach, lękach i Seksie w wielkim mieście? Czy to jest wolność? Ponieważ
dziewczęta, jeśli jego wolność, to ja błądzę. Muszę być po prostu kolejnym fallokratycznym ciemiężycielem…
Ale nasz Satanistyczne Kobiety wiedzą lepiej!
Spokojnie dziewczyny, to nie tak, że autorzy biblii, koranu i religii monoteistycznych, którzy kamienują kobiet na
śmierć, przeprowadzali inkwizycję, itp. – ŻYDZI - nagle zainteresowali się waszymi „prawami.” Oni zwyczajnie
wiedzą, że pierwiastek żeński, będąc narodzinami wszystkiego, jest chaotyczny, chyba że określony i
uszlachetniony przez wewnętrzny pierwiastek męski w danej osobie. Pierwotne wody stworzenia, uosobione
przez kobietę w literaturze duchowej, są równie całkowicie destrukcyjne jak i twórcze. To, co określa je to
pierwiastek męski w przyrodzie, będący pokierowaniem energii. Pod kierownictwem wroga, obraca to
społeczeństwa w całkowite zniszczenie, śmierć i nieszczęście. To dlatego można zobaczyć kobiety na
Zachodzie, niewielką część z nich, niszczącą ich Rasę czy coś. To dlatego zostawiają wszystko, pozwalają na
popadnięcie w chaos, przejść powszechne na Zachodzie, sprawiając, że „wolne” kobiety stają się „kurwami”,
paradoksalnie zmuszając je do zaakceptowania byciem zgwałconą przez imigranckiego mężulka 5 innych
burek, sprawiając, że swoi dźgają swoich w plecy.
Ponieważ jest właśnie tak, jak jest. Nikt tak naprawdę nigdy nie będzie bardziej kochającym niż własny lud,
własny mąż, syn, córka, rodzina i ludzie z własnej Rasy. Bo was kochają, a dla nas będzie zawsze Boskie. Do
tego stopnia, że zawsze, w dowolnym momencie, poświęcamy się dla was, jeśli to konieczne. I, nie, wasza
feministyczna „najlepszy psiapsiółka”, która za jakiś czas zejdzie się z jakimś facetem, ponieważ była żydówą
albo coś i musi replikować swój gatunek, zdradzi cię z tą cukierkowatą, lukrowaną „zawsze feministka, suki!"
obietnicą, jaką ci składał - nie, ona nie kocha cię bardziej, niż kochające oczy własnego dziecka, męża lub syna.
Zdaję sobie sprawę, wiele kobiet, zwłaszcza Satanistycznych kobiet którzy są silne, nawet do tego stopnia, że
wielu mężczyzn panicznie się ich boi, mogą mieć problemy w związkach. Ale wiem również, macie siłę,
zdolności i inteligencję, by w razie potrzeby być nawet szefem w swoich relacjach. We wszystkim, nie pozwólcie
nikomu powstrzymać was i nie dajcie się nadużywać. Istnieje wszelkie środki niezbędnych w waszym arsenale,
aby przyciągnąć właściwych partnerów. Czy to dla seksu, miłości, uczucia, rodziny, dla platonicznego związku,
lub innych rzeczy. I to musi być wypełnione jakąś dawką próżności. Kobiety są pchane do samoponiżania się by
stać się pustym mięsem, a na pewno mężczyźni są pchani w tym samym kierunku. Obie płcie mają poważne
problemy.
Spędziłem większą część mojego życia wokół kobiet. Widziałem ich piękno, zawsze podziwiałem, jak się
utrzymywały w czystości, mocne, mają wszystkie te wymyślne i pokojowe rzeczy, aby utrzymać się na chodzie,
widziałem też matki, babcie i kobiet we wszelkiego rodzaju rolach. Widziałem też, co jest definiowane jako
„kobieta” w dzisiejszych czasach. Jakoś jest to istota bez wymiaru wewnętrznego. W tych kobietach nie odbywa
się żadne myślenie, a mają jak gdyby kobiety miały nie myśleć, a zachowywać się jak kawałki mięsa. Tak samo
jest w przypadku mężczyzn. Podobno niosą rewolucję. Widziałem także suki „imprezowicz ki”, Madame Figaro
we własnej osobie i co tam nie jeszcze. Żyd śmieje się so rozpuku z tych „wolnych” kobiet, bo dobrze się, że są
one całkowicie zależne od niego, nie mają one zdrowego rozsądku.
Wszystkie zdroworozsądkowe kobiety prawdopodobnie się zgodzą. Nie ma sposobu, kobieta jest kobietą, jej
zmysły są bardzo świadome, by zatraciły siebie w taki sposób. Jedną rzeczą, jaką kobiety mają widoczną,
przynajmniej prawdziwe kobiety, jest godność. To dlatego widzicie kobiety jaką biorą na siebie więcej niż reszta,
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nawet cierpienia w pracy, by wojować o swoje prawa. Ponieważ mają godności. Oczywiście żyd w życiu nie
poprzestanie na tym. Żydówy są nauczycielkami braku godności, braku zdrowego rozsądku, zniszczenia i bólu.
To tak jak, według żydów, żydówy są tak złe, że żydowski bóg nie chciał ich. Lecz jeśli chodzi o Kobiety,
Poganki, cóż, nasi Bogowie bardzo ich pragnęli. A nasze niesamowite Boginie chciały nas z powrotem… Więc
kto cię pyta, chorowita żydowino? Mogą iść do swoich paskudnych, obrzydliwych „kobiet” których nawet ich
własny „bożek” nie chce. Co do nas, wiecie, Szatan ma swoją Lilith, a Lilith ma swojego Szatana. Więc żydzi
ponownie przegrywają z kretesem.
Kończąc, nie jest to kwestia "kobiety” i „mężczyzny.” Każde takie podejście byłoby niepotrzebne oraz trujące.
Musimy patrzeć na rdzeń, który jest nami, przeciwko nim. Każde z nas jest równie lub nawet bardziej atakowane
i poszkodowane przez tego samego wroga. I nie mamy nic do rozdzielenia przeciwko nim.

------------------------------A co może piękniej wyrazić uczucia, jeśli nie wiersz? (uwaga! Mocne!)
Matka
Autor: Adolf Hitler
Gdy twa matka zestarzała się
Gdy jej kochane, wierne oczy
nie widzą już życia jak niegdyś,
gdy jej stopy zmęczyły się,
nie chcąc już nieść jej tak, gdy chodzi.
Udziel jej wtedy swego ramienia we wsparciu,
Towarzysz jej z miłą radością.
Bo godzina nadejdzie, gdy płacząc
Będziesz musiał towarzyszyć jej w ostatnim spacerze.
A jeśli o coś poprosi,
To daj jej odpowiedź.
A jeśli zapyta się ponownie, mówże!
A jeśli zapyta i znowuż, odpowiedz jej
Bez zniecierpliwienia, lecz z łagodny spokojem.
A jeśli nie może cię dobrze zrozumieć
Radośnie wyjaśnij jej wszystko .
Bo godzina nastanie, gorzka godzina,
Gdy jej usta nie poproszą już o nic więcej.”
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