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Tortury kobiet w komunizmie
Demaskowanie feministycznego raju
Zanim zacznę chciałbym ostrzec. Ten artykuł o Komunistycznych / Czerwonych Chinach nie będzie przyjemne
nie tylko dla wrażliwych ludzi z wyobraźnią, ale dla kogokolwiek, kto posiada jakieś współczucie czy miłość do
człowieka w ogóle. Lecz jeśli nadal decydujecie się aby go przeczytać, zawsze pamiętajcie, WSZYSTKIE
NAJGORSZE PRZESTĘPSTWA JAKIE MOŻNA SOBIE WYOBRAZIĆ, OPISANE W TYM ARTYKULE BYŁY I
SĄ WYKONYWANE PRZEZ FEMINISTKI. Komunizm JEST feminizmem, a poniżej podaję na to dowody.
Chociaż żydzi żyli w Chinach na długo przed tym jak udało im się je zniszczyć poprzez komunizmu, to rosyjska
żydowska rewolucja 1917 roku dała im tę szansę.
Pan Guang - Jews in China: Legends, History and New Perspectives [Żydzi w Chinach: Legendy, historia i nowe
perspektywy]
"W przeciwieństwie do Żydów sefardyjskich, Rosyjscy (aszkenazyjscy) Żydzi przybyli do Chin nie głównie dla
handlu, ale raczej ze względu na wzrost antysemityzmu w Rosji i Europie Wschodniej od 1880 roku począwszy.
Fala ta doprowadziła do migracji milionów rosyjskich Żydów do Ameryki Północnej, a także dziesiątki tysięcy
przekroczyło Syberię, docierając północno-wschodnich Chin, Mongolii Wewnętrznej, i dalej do południowej
części Chin. W tym okresie, budowa Kolei Wschodniochińskiej , ekspansji rosyjskiej władzy w Chinach, wojna
rosyjsko-japońska, a dwie rosyjskie rewolucje z 1905 i 1917 roku wprawiła w ruch migrację Żydów rosyjskich do
Chin. [5] Na początku żyli głównie w Harbinie i sąsiednich obszarach, gdzie ustanowili największą społeczność
żydowską na Dalekim Wschodzie. Po japońskiej inwazji na północno-wschodnie Chiny, przenieśli się na
południe i osiedlił się w społecznościach, w miastach takich jak Szanghaj, Tianjin i Qingdao ....
…Długo przebywający rosyjscy Żydzi patrzyli na Chiny jak na drugą ojczyznę. Niektórzy solidnie uczyli się i
zostali włączeni do kultury chińskiej, odgrywając pozytywną rolę w promowaniu chińsko-żydowskiej oraz
chińsko-rosyjskiej wymiany kulturalnej. Po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku, liczba Rosjan
Żydów pozostała. Dopiero na początku Rewolucji Kulturalnej ostatnia grupa rosyjskich Żydów odeszła.”
Pan Guang uważa, że rosyjscy i europejscy żydzi przybyli do Chin na początku XX w. Nic więc dziwnego, że
według Wikipedii pierwszy komunizm / feminizm przybył do Chin w przybliżeniu tego samego okresu.
„Ruch Nowej Kultury (chiński uproszczony: 新文化 运动; tradycyjny chiński: 新文化 運動; pinyin: Xin Wenhua
Yundong) od połowy lat 1910 i 1920 roku wyrósł z rozczarowania tradycyjną kulturą chińską po upadku
Republiki Chińskiej, założonej w 1912 w celu rozwiązania problemów Chin. Młodsi zwolennicy wzywali do:
• literatury miejscowej{1}
• kresu patriarchalnej rodziny na rzecz indywidualnej wolności i wyzwolenia kobiet
• poglądu, że Chiny to kraj między narodami, a nie jako wyjątkowo konfucjańska kultura.
• ponowne zbadanie tekstów konfucjańskich i starożytnych klasyków z wykorzystaniem nowoczesnych metod
tekstowych i krytycznych, znane jako Szkoła Kwestionowania Starożytności
• wartości demokratycznych i egalitarnych
• zorientowanie na przyszłość, a nie przeszłość
To dokładnie te same wartości, które pasożydzie ze Szkoły Frankfurckiej, prowadzonej przez Trockiego
przywieźli z Nowego Jorku do Rosji w czasie I wojny światowej, a wprowadzone w komunistycznej rewolucji w
1917. Te same wartości niszczenie tradycyjnej rodziny jakie widzimy teraz w Zachodnim Społecznym
marksizmie vel feminizmie.
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„Chiński ikonoklazm wyrażono najbardziej jasno i głośno przez Chena Duxiu podczas Ruchu Nowej Kultury,
które miało miejsce w latach 1915 i 1919. Proponowanie ‘całkowitego unicestwienia tradycji i wartości z
przeszłości’, Ruch Nowej Kultury został zainicjowany przez Nową Młodzież, periodyk publikowany przez Chena
Duxiu, mający głęboki wpływ na młodego Mao Zedonga, którego pierwsze opublikowane dzieła pojawiły się na
stronach magazynu.”
"Według dziennika the People’s Daily, myśl Mao Zedonga ‘to marksizm-leninizm stosowane i rozwijany w
Chinach’.”
Coś ważnego pragnę tutaj wyjaśnić przed udaniem się do drugiej części tego artykułu. Nie ma „prawicowego” i
„lewicowego” komunizm. Komunizm jest zawsze komunizmem. Merkel, która teraz masowo morduje Niemców
na własny koszt, wraca do partii komunistycznej. Putin, który teraz wskrzesza radzieckich zasady i prawa w
Rosji, a także sięga partii komunistycznej, tajnej służby KGB. Obama, który stworzył Państwo Islamskie, Bractwo
Muzułmańskie i Al-Kaidę, jest agentem KGB. A lista jest długa. We wszystkich artykułach na wiki o chińskiej
Partii Komunistycznej używają różnych haseł, takich jak walki klasowej, socjalizmu, ekonomiczne komunizm,
demokracji, a nawet „nacjonalizmu” (jeśli chodzi o wojny przeciwko Japonii), ale nigdy nie wspominają samego
feminizmu / liberalizmu, choć i tak powyższe cytaty udowadniają że nim jest, ponieważ są one jedną rzeczą
nazwaną na dwa sposoby.
Zatem jeśli zdecydujesz się czytać dalej, nie mów mi, że jest tak dlatego, że to „tradycyjne”, „chińskie”,
„ekonomiczne” lub „słuszny” typ komunizmu, bo coś takiego po prostu nie istnieje. To, o czym piszę poniżej to
ten FEMINISTYCZNY RAJ PRAW KOBIET o który Zachód tak walczy.

„Żyd może zrobić nie-Żydówcie, to co może zrobić. Może ją potraktować jak traktuje kawałek mięsa” - Hadarine,
20, B.; Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348.
W ich chińskim Żyda Ładzie Świata oni naprawdę traktują kobiety jak kawałek mięsa … po prostu je pożerają.
Prawdą jest, że tworzą one niszczące rodzinę prawa jak „tylko jedno dziecko”, a to oznacza, że jeśli płeć dziecka
nie jest odpowiednia dla rodziców, po prostu zostawiają ją w szpitalu, który z kolei sprzedaje ją do pobliskiej
restauracji jako mięso. Ale ci, o których mam zamiar napisać mogą pozazdrościć „zupom z dzieci”, bo koszmar
jakie ci pierwsi przechodzą, przechodzą żyjąc.
Warto również zauważyć, jak w większości państw ateistycznego materializmu najokrutniejsza możliwa do
wyobrażenia inkwizycja pracuje teraz w świetle dnia. To pokazuje, jak ortodoksyjny, fanatyczny i walczący z
niewiernymi ten „naukowy ateizm” naprawdę jest. Dalsze linki do witryny następują. Moje komentarze są w
nawiasach kwadratowych.
od http://www.falunhr.org/
[żydzi znani są z obwiniania swoich ofiar w przestępstwach jakich sami się dopuszczają. Komuniści zmuszają
do rozwodów i tortur praktykujących Falun Gong, a potem oskarżają ich ofiary o niszczenie ich rodzin]
Overview of Persecution of Families (przegląd prześladowań rodzin)
Forced into Divorce (zmuszani do rozwodu)
Wife Tortured to Death, Husband Missing, Child Placed in Orphanage (Żona torturowana aż do śmierci, mąż
zaginął, dziecko umieszczone w domu dziecka)
[feministkom jest absolutnie względne{2} by zniszczyć rodzinę za wszelką cenę, uwielbiają one torturować ludzi
na oczach członków ich rodzin, aby zmusić rodzinę do rozbicia, jeżeli nie mogą tego zrobić poprzez propagandę]
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Girls Forced to Listen while Mother is Tortured (Dziewczyny zmuszane do słuchania podczas gdy matka jest
torturowana)
[feministki umieszczają męskiej gwałt na kobiecie jako podstawę ich teorii. Uważają wszystko za gwałt, nawet
stworzenie rodziny i przyjemności seksualnej między zgadzającymi się między sobą partnerami:
„Małżeństwo jako instytucja, rozwinęła się z gwałtu jako praktyka.”
- Andrea Dworkin
ale tej samej partii komunistycznej nie przeszkadza gwałcić żeńskiego „wroga ludu” ile tylko się da aby chronić
swoje kłamstwo ateizmu przed jego prostą demaskacją przez Falun Gong]
Sexual Violations and Torture of Female Falun Gong Practitioners (Seksualne gwałty i torturowanie kobieta
praktykujących Falun Gong)
[Feministki nie zawahają się rozebrać nową siostrę i pozbawić ją piersi, aby uwolnić ją od starego, Pogańskiego
konserwatywnego ucisku praktyki duchowej i wprowadzić ją do nowego, wolnego świata „wolności, równości i
braterstwa”]{3}
A Woman’s Breasts Disfigured and Infected from Severe Electric Shock Torture at Masanjia Labor Camp
(Kobiece piersi zniekształcone i zainfekowane od ciężkich tortur rażenia prądem w Obozie Pracy w Masanjia)
[feministki używają wstrząsów elektrycznych na narządach płciowych kobiet, biją je na śmierć, wybijają stawy za
pośrednictwem metod Katolickiej inkwizycji, polewają benzyną i, jak muzułmanie, żywcem je palą na oczach
swoich dzieci, tak jak sowieccy żołnierze zrobili Niemcom po II wojnie światowej [również feministki]. Teraz
dosłownie wybijają dzieci z łona kobiety, prawdopodobnie to „wyzwala ich z ucisku roli matki” - zwykle raz na
zawsze, bo często kobieta umiera od bycia bitą z dzieckiem w jej wnętrzu - podczas tej inicjacji do feminizmu] {4}
Beatings Caused Ms. Tan Yajiao to Suffer a Miscarriage in the Bailou Detention Center, Liaoning Prov (bicie
spowodowało u pani Tan Yajiao poronienie w Bailou Detention Center, prow. Liaoning)
Liu Yunxiang Suffers Two Miscarriages Due to Beatings by Local Authorities (Liu Yunxiang dwukrotnie poroniła w
związku z pobiciem przez władze lokalne)
[Ludzkie kobiety odmawiają odrzucenia macierzyństwa i rodziny. Dzieci muszą być wyrżnięte siłą swoich
brzuchach przez noże. One po prostu nie mogą pojąć, że macierzyństwo jest zue]
Cruel Treatment of Pregnant and Nursing Mothers (okrutne traktowanie kobiet ciężarnych i karmiących piersią)
Forced Abortions Used to Persecute Falun Gong Practitioners (Przymusowa aborcja używana do
prześladowania praktykujących Falun Gong)

źródła:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_the_People%27s_Republic_of_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China#Formal_ideology
https://en.wikipedia.org/wiki/Maoism#Mao.27s_intellectual_Marxist_development
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Culture_Movement
Jews in China: Legends, History and New Perspectives. By Pan Guang . POLECANE
http://www.falunhr.org/ [wysoce polecane, cudowne źródło]
Source: http://www.deathofcommunism.josru.com/torture-of-women-in-communismexposing-feminist-paradise/
-----------------------------------------
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{1} „Głównym postulatem Ruchu Nowej Kultury było upowszechnienie języka mówionego ( baihua)[3]. Do tej pory
literatura była pisana w klasycznym języku chińskim, niezmiennym od czasów dynastii Han, którego
przyswojenie zajmowało wiele lat. Był on pełen ezoterycznej terminologii, erudycyjnych aluzji, zaś używane do
jego zapisu znaki pisma chińskiego mogły mieć nawet kilkadziesiąt różnych znaczeń, w zależności od kontekstu
w jakim zostały użyte w zdaniu[1]. Było to język różny pod względem słownictwa i gramatyki od tego, którym
mówiono na co dzień, a nauczenie się go wymagało specjalnej edukacji.”
Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Nowej_Kultury_%28Chiny%29
{2} „relative” – względne. Miało być zapewne „imperative” – niezbędne, konieczne
{3}, Protokoły, P.I, ak. 25
„Hen daleko w czasach starożytnych, byliśmy pierwszymi, którzy rzucili masom narodów słowa: „ Wolność,
Równość, Braterstwo", wyrazy od tej chwili tyle razy powtórzone przez papugi bezmyślnie, które ze wszystkich
stron zleciały się na tę przynętę, a wraz z nią wyniosły dobrobyt świata, istotną wolność jednostki, tak chronioną
dawniej od ucisku tłumu. Rzekomo inteligentni GOJE nie wyczuli abstrakcyjności wyrazów wypowiedzianych,
nie zauważyli sprzeczności w ich treści i stosunku do siebie, nie spostrzegli, że w naturze nie ma również i nie
może istnieć wolność, że natura sama ustaliła nierówność rozumów, charakterów i zdolności, jak również i
podległości prawom swoim. Nie zrozumieli ze tłum to potęga ślepa, że cwaniacy, wybrani spośród tłumu do
objęcia rządów, w dziedzinie polityki są również ślepi jak tłum, ze człowiek nawet ograniczony, lecz świadomy jej
tajników, może rządzić, zaś nawet nie wtajemniczony geniusz nie jest w stanie zrozumieć nic z polityki.”
{4} Protokoły, P.III, ak. 7
„Pojawiamy się jako rzekomi oswobodzicielami robotników spod tego jarzma, kiedy zaproponujemy im
wstąpienie do szeregów naszej armii, czyli do socjalistów, anarchistów i komunistów, których stale popieramy
(rzekomo na zasadzie prawa braterskiej solidarności ogólno-ludzkiej) naszej SPOŁECZNEJ MASONERII.
Arystokracja, korzystając na podstawie prawa pracy robotnika, obchodziło żywo to, by robotnicy byli syci, zdrowi
i krzepcy.
WYRZYNANIE GOJÓW
My jesteśmy zainteresowani rzeczą dokładnie odwrotną – zmniejszeniem, MORDOWANIEM SIĘ GOJÓW.
Nasza moc tkwi w chronicznym niedoborze żywności oraz fizycznej słabości pracowników, gdyż poprzez te
metody staje się on niewolnikiem naszej woli, a nie znajdzie u swych władz ni siły ni energii do przeciwdziałania
naszej woli. Głód wytwarza dla kapitału pewniejsze prawa do rządzenia robotnikiem, niż te którymi obdarzyła
arystokrację prawna władza monarchiczna.”
Feminizm wyzwala? Tak, od życia, od kobiecości.
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