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Aborcja. Kanibalizm. Płody w formie maseczek.
Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie – 49” - Krwawy biznes.

„Żaden kraj nie może upaść bez
pomocy wewnętrznych trolli”
- jj -

„Standardy nie są dogmatami”
- prof. T. Tołoczko [Menadżer Zdrowia] -

W głupocie i ciemnocie
żyje się w szczęściu i cnocie
- powiedzenie z XVIII w. -

Jak wiadomo, od wielu lat toczy się krwawa wojna pomiędzy tzw. zwolennikami aborcji, czyli
pospolicie mówiąc skrobanek, a przeciwnikami tego procederu. O szkodliwości skrobanek pisałem już
kilka lat temu. Przypomnę:
„I tak nawet www.medexprespl. z dnia 04 grudnia 2013 roku, zrobił prezent mikołajkowy kobietom. Opublikował
mianowicie pracę opartą na metaanalizie 36 badań klinicznych. Wnioski są jednoznaczne.

Kobita, która przeszła aborcję, ma 44 % szansę zachorowania na raka piersi.
Kobita, która przeszła dwie skrobanki, ma aż 76% szansę na zachorowanie na raka piersi.
A kobieta, która przeszła 3 usunięcia płodów ma aż 89% szansę zachorowania na raka piersi.
Czyli prawie pewność. Innymi słowy, chcesz mieć raka piersi, musisz się skrobać.
I teraz zastanówcie się chwilę Drogie Panie, czy kiedykolwiek, jakikolwiek lekarz wam o tym przed
zabiegiem skrobanki powiedział? Czy kiedykolwiek, jakakolwiek prasa zwana kobiecą o tym pisała?”
•
•
•

Oczywiście, ta informacja nie tylko nie znalazła się w sejmie podczas ustalania praw, ale nawet w
magazynach kobiecych. Przecież nam chodzi o zupełnie co innego. Nam są potrzebne martwe płody,
mówią ludzie trzymający władzę! Dlatego właśnie jest taki permanentny krzyk o wolność dysponowania
swoim brzuchem i wprowadzanie pigułek poronnych dla dzieci. Dlatego odpowiednie osoby cały czas
walczą o dowolność skrobanek. Nie da się ukryć, że dominują w tej walce partie noszące nazwę
socjalistycznych. Jest to długa tradycja, ponieważ nie kto inny, tylko członek KC Helena Kołłontaj w
1918 roku, po rewolucji w Rosji, opracowała dekret, że wszystkie kobiety w wieku od 16 do 30 lat,
stanowią własność wspólną [niestety dekret długo się nie utrzymał].
Stąd taka duża ilość tzw. organizacji kobiecych, nie wiadomo oficjalnie przez kogo opłacanych, jest za
wolnością aborcji. Mamy takie zagorzałe feministki, jak p. Nowicka, na etacie marszałka Sejmu tego
wesołego baraku nad Wisłą [J. Pietrzak],czy prof. Środę, a czy kiedykolwiek one wspominały o
konsekwencjach fizycznych aborcji?
Nie znam żadnego czasopisma tzw. kobiecego, które pisałoby, jakie są skutki prawidłowo
przeprowadzonej aborcji. Podobnie, dziwnym trafem, brak tego w programach edukacji szkolnej. Sam
musisz sobie odpowiedzieć, Czytelniku, dlaczego tak jest. Zamiast nauki o szkodliwości aborcji, nasi
posłowie uczą dzieci, jak nakładać prezerwatywy.
Tak więc widzicie, że cała ta szopka z feminizmem jest tylko i wyłącznie fałszywą flagą. Stąd takie
ukrywanie się pod pojęciem poprawności politycznej tych wszystkich urzędników. Doskonale to opisał
ks. dr Mariusz Sztaba, w artykule pt: „W oparach nonsensu i absurdu”.
PT Autor opisuje dewiacje umysłowe odnośnie prawdy. Odsyłam do artykułu www.polishclub.org/2013/05.19. Skupię się
na relatywizmie poznawczym, według którego prawda jest stopniowalna, zmienna i zależna od tego, kto i w jakich
okolicznościach ją głosi.
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Sprawy te opisał wyczerpująco Michael Jones w książce pod tytułem „Libido dominandi. Seks jako
narzędzie kontroli społecznej” [wydawnictwo Wektory]. Więcej w artykule Jana Bodakowskiego
Polskiclubonline z 23.09.2013.
W wielkim skrócie, teoria ta sprowadza się do twierdzenia:
„Państwo, poprzez przejęcie kontroli nad życiem seksualnym obywateli, zyskuje nad nimi
władzę w sferze, która jest ich najsłabszym punktem. Kontrola ta jest skuteczna dlatego, że
nie jest postrzegana jako kontrola, tylko jako wolność”.
Jest to bez wątpienia prawda, co widać na rogach ulic, gdzie po 1990 roku, czyli przemianach
„politycznych”, lawinowo wyrosły sklepy i sklepiki z pornografią, opisywaną przez zasłużonych
ekspertów, jako dopuszczalna edukacja. Podobnie Ministerstwo Oświaty, wprowadzając tylnymi
drzwiami edukację seksualną do szkół podstawowych, wpisuje się w realizację tego programu. Ale to nie
wszystko. Po skrobance w jamie brzusznej zostaje około 500 - 750 ml krwi. Krew ta musi się usunąć.
Taki proces powoduje powstawanie stanów zapalnych w jamie otrzewnowej, co doprowadza do zrostów i
następnie, po 10 - 20 latach, do zaburzeń przewodu pokarmowego, wątroby. O tym się także nie mówi.
Komu potrzebne są martwe płody?1
Cały program polityczny sprowadza się bowiem do tzw. aborcji na żądanie. Wprowadzenie takiego
neologizmu prawnego daje nieograniczony dostęp do materiałów dla odpowiedniego przemysłu. Wyszło
to na jaw, kiedy firma Neocutis [nowaskóra] opublikowała na swojej stronie internetowej informacje, że
do produkcji kremów używa tkanek uzyskanych z płodów po aborcji.
Kremy te to: Bio-restorative Skin Cream, Lumbre Bio-restorative Eye Cream, Bio- Gel Bio-restorative
Hydrogel, Journee Bio-restorative day Cream. Fachowo są one nazywane proteinami skórnymi.
Na przykład krem Journee Bio - restorative day Cream kosztuje w pudełku 30 gramowym aż 120 dolarów
i wyprodukowany został z dodatkiem komórek z ciała 14 tygodniowego chłopca.
Life DYNAMISC W RAPORCIE Z 2009 ROKU WYJAŚNIA SZCZEGÓŁOWO, W JAKI SPOSÓB TE
FIRMY NABYWAJĄ CIAŁA.
Doskonale o tym mówi ks. Prof. Zwoliński. Takie poaborcyjne płody kosztują w Chinach tylko 75
dolarów za kilogram, a już we Francji cena wzrasta do 220 dolarów. Chińskie sądy wydają zgodę na taki
handelek. Wiadomo, że w niektórych kantonach wolno kobiecie mieć tylko jedno dziecko, każde
następne jest mordowane.
Ostatnio ujawniono o wiele więcej zapotrzebowań na płody ludzkie. Okazało się, że wiele firm
spożywczych używa komórek płodowych do poprawy smaku. Takie firmy jak Kraft, PepsiCo, Nestle
używają różnych substancji smakowych, wyprodukowanych z wykorzystaniem tkanek płodów ludzkich.
Firma Senomyx z Kalifornii produkuje „fałszywe chemikalia” zmieniające poczucie smaku. Środki te są
dodawane do wielu produktów spożywczych każdego dnia.
Senomyx opiera się na preparacie HEK 293, otrzymanym właśnie z aborcyjnego płodu. Komórki są
pobierane z nerek wyskrobanych płodów. A podobno kanibalizm jest karalny… A wszyscy korzystający
z tych preparatów, to jak to jest naprawdę?
Ale to nie wszystko. Właśnie ostatnio tak reklamowane szczepionki przeciwko odrze -MMR- również
zawierają pochodne otrzymane z komórek aborcyjnych płodów.

1 To już dawno temu wyjaśniły raporty organizacji Life Dynamics. Natalia Dueholm przedstawiła całą sprawę w artykule z
20.08.2010 roku [www.dakowski.pl]
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Podobnie komórki takie są zawarte w szczepionkach:
-MMR II (Merck)
-ProQuad (MMR + Chickenpox, Merck)
-Varivax (Chickenpox, Merck)
-Pentacel (Polio + DTaP + HiB, Sanofi Pasteur)
-Vaqta (Hepatitis-A, Merck)
-Havrix (Hepatitis-A, Glaxo SmithKline)
-Twinrix (Hepatitis-A and B combo, Glaxo)
-Zostavax (Shingles, Merck)
-Imovax (Rabies, Sanofi Pasteur)
I w innych lekarstwach:
-Pulmozyme (Cystic Fibrosis, Genetech)
-Enbrel (Rheumatoid Arthritis, Amgen).
Możesz zapytać swojego lekarza - szczepionkowca, czy cokolwiek o tym wie. Izby Lekarskie jakoś
dziwnie nie są zainteresowane informowaniem swoich członków o tym fakcie. Ciekawe dlaczego? A
jeżeli nie wie, to lepiej zmień lekarza, bo reszta jego wiadomości także może być niepełna. Za to cały
czas reklamują szczepienia rozmaitej maści gremia feministyczne.
Musisz także wiedzieć Dobry Człowieku, że te cząstki płodów ludzkich wstrzykiwane do krwioobiegu,
posiadają ładunek elektryczny dodatni. Prawidłowy ładunek elektryczny komórek jest ujemny. Jeżeli
dziecko dostaje duża ilość szczepionek, to te dodatnie ładunki „zaklejają” na przykład membrany
kanalików nerkowych. A to się klinicznie nazywa niewydolnością nerek, lub cukrzycą młodocianych.
Do 1960 roku dzieci otrzymywały koło 3 szczepionek, mniej więcej do roku 1980 liczba ta wzrosła do
10, a obecnie już około 26 szczepionek. Sam więc możesz policzyć, jak wzrosło zagrożenie
uszkodzeniem nerek, czy trzustki.
Poniżej przytoczę parę przykładów produktów spożywczych, zawierających komórki uzyskane z
płodów ludzkich. A podobno ludożerstwo istnieje tylko wśród dzikich.
PEPSI:
Wszystkie napoje bezalkoholowe: Sierra Mist • Mountain Dew • piwo korzenne i inne bezalkoholowe •
napoje No Fear • Ocean Spray • Napoje najlepsza kawa w Seattle • tazo • AMP Energetyczne • Aquafina
woda • Aquafina aromatyzowane napoje • Napoje energetyczne DoubleShot • napoje Frappuccino •
Lipton Ice Tea • napoje pobudzające • sobe • Gatorade • Fiesta Miranda • soki Tropicana
Nestle:
Wszystkie śmietanki do kawy • Maggi Brand błyskawiczne zupy, kostki bulionowe, keczupy, sosy,
przyprawy, makaron instant
KRAFT - Cadbury ADAMS: • Guma do żucia: Black Jack • Bubbaloo • Bubblicious • Chiclets • Clorets
• Dentyne • Freshen Up • Wiśniowa • Kwaśne jabłk • Stride • Trident
Cadbury ADAMS CUKIERKI: • Wiśnia Blaster • Fruit Mania • Bassett likiery wszystkie rodzaje •
guma Maynards Wino • Szwedzkie Ryby • Szwedzkie Jagody • Juicy Squirts • • Fuzzy Peach • Sour
Chillers • Sour Patch Kids • Mini Fruit Gumy • CERT miętówki • Halls Dropsy
NEOCUTIS kosmetyki: Neocutis używa męskich komórek dziecka po 14-tygodniowym okresie ciąży do
swoich kremów przeciwzmarszczkowych. Poniższe kremy, które sprzedają zawierają komórki płodowe,
ale musimy bojkotować wszystkie ich produkty. • Bio-Żel Prevedem Journee • Bio-Serum Lumiere • Bio
Krem regenerujący skórę.
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SZCZEPIONKI: • MMR II (Merck) • ProQuad (MMR + Ospa wietrzna - - Merck) • Varivax (Ospa
wietrzna - Merck) • Pentacel (Polio + DTaP + HiB - Sanofi Pasteur) • VAQTA (wirusowe zapalenie
wątroby typu-- Merck) • Havrix (wirusowe zapalenie wątroby typu-- GlaxoSmithKline) • Twinrix
(Hepatitis- A i B kombi - Glaxo) • ZOSTAVAX (Półpasiec - Merck) • Imovax (Wścieklizna - Sanofi
Pasteur); innych leków: • PULMOZYME (Mukowiscydoza - Genetech) • Enbrel (reumatoidalne
zapalenie stawów - Amgen)
Źródła: http://www.endalldisease.com http://www.ewg.org http://www.naturalnews.com
I mamy kolejny problem. Oficjalnie w państwach tzw. cywilizowanych. kanibalizm jest przestępstwem.
Co do tego nikt chyba nie ma wątpliwości. A tutaj na rynek wpuszcza się produkty zawierające komórki
ludzkie. Czyli pierwsza bariera została przełamana. Po cichu, ale wszyscy się zgodzili i nikt nie
protestuje.
Pytanie bowiem jest jedno: jeżeli wolno mi zjeść 10 - 1000 komórek ludzkich, to dlaczego nie 10
milionów. Przecież to jest to samo ciało ludzkie. Cała różnica polega tylko na ilości, bowiem co do
jakości, już się zgodziliśmy.
I kolejne pytanie. Jeżeli wolno do pepsi, to dlaczego nie wolno do kiełbasy, czy jakiejś tam pasty do
chleba?
Jeżeli wolno dodawać do żywności płody dziecięce, to dlaczego nie wolno na przykład po eutanazji? A
dlaczego tak prą do wprowadzenia eutanazji? A zobacz, jaka to ilość mięsa.
Miałem pacjenta, który był dyrektorem produkcji w dużych zakładach mięsnych w latach 70. ubiegłego
wieku. Powiedział mi kiedyś, że gdyby w tamtych latach tak przyrządzał wędliny, jak się to robi obecnie,
to z więzienia długo by nie wychodził. A obecnie wszyscy się zgodzili, że to, co było dawniej odpadem,
obecnie jest kiełbasą po 5 - 10 zł za kilogram. I jeszcze ludziki się cieszą, że tak tanio kupili. A przecież
na żadnej wędlinie nie ma podanego składu, pomimo istnienia takiego wymogu prawnego. A jeżeli
kilogram mięsa kosztuje 20 złotych, plus robocizna, to jak kiełbasa może kosztować 15 złotych?
I wszystko dzieje się zgodnie z prawem!
I najważniejszy problem: utrzymujemy, jako podatnicy, całe stada tzw. etyków, moralistów, filozofów, a
czy kiedykolwiek, problem powyższy był przez nich publicznie poruszany? Czy na uczelniach, zwanych
wyższymi, uczy się o tym studentów, że biorą udział w kanibalizmie, w celu wzrostu dochodów
jakiegoś tam koncernu?
•
•

Czy jakikolwiek pediatra, dermatolog, położnik, wspomniał o tym swoim pacjentom?
Czy te wszystkie dezinformatorki głównego nurtu pisały o tych sprawach?

Jak widzisz więc, Dobry Człowieku, jest to kolejny dowód, że uczelnie zmieniono na pralnie mózgów i
tresurę młodych ludzi w poprawnej, na danym etapie rozwoju, ideologii. Podobnie jak religie, w Europie
żadna oficjalnie nie protestuje przeciw temu procederowi, przywiezionemu z Azji i Ameryki. A tylu
mamy hierarchów!
Na marginesie podam jeszcze jedną informację, ukrywaną przez media głównego nurtu dezinfomacji i te
wszystkie dziennikareczki serwisów medycznych. Czy kiedykolwiek jakikolwiek pediatra poinformował
Panie, że mleko sojowe przyczynia się do bezpłodności dziecka?
Już w 1995 roku angielscy lekarze obliczyli, że dziecko spożywające produkty sojowe, na przykład
mleko, w stosunku do swojej wagi dostaje 3-5 razy więcej fito estrogenów, aniżeli wielkości mogące
zakłócać cykl menstruacyjny dorosłej kobiety. Zmienia to gospodarkę hormonalną noworodków,
zmniejszając płodność. Ten nadmiar estrogenów może powodować także wzrost komórek rakowych,
szczególnie raka piersi.
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Francuska Agencja ds Bezpieczeństwa Żywności - AFSSA - odradza podawanie soi dzieciom do 3 roku
życia. Od 2001 roku Francuskie Towarzystwo Pediatryczne również odradza podawanie mleka sojowego
dzieciom. A w Polsce? W POlsce lekarze pediatrii właśnie zalecają mleko sojowe jako nie powodujące
uczuleń!!!
Dlaczego nie piszą o tym czasopisma medyczne? Zastanawiałyście się nad tym Szanowne Panie? A
odpowiedź jest prosta: ponieważ są finansowane przez przemysł. Dodam, że 95% soi na rynku, to
soja genetycznie modyfikowana! Same musicie sobie, Szanowne Czytelniczki, resztę dopowiedzieć.
Dlaczego uważam, że artykuł ten pasuje do cyklu: „Państwo istnieje formalnie”? A jaki gospodarz działa
na szkodę swojego gospodarstwa? Masowe wybijanie ludzi tworzących dane państwo, jest na pewno
działaniem na jego szkodę. Żadne prawdziwe państwo nigdy by sobie na takie zachowanie nie pozwoliło.
Po prostu obywatele zbojkotowaliby takowe rozporządzenia. Przykładem może być sprawa przymusu
szczepień w mieście Lancester w 1868 roku. Pisałem o tym wcześniej.
Zdaję sobie sprawę z tego, że co niektórym moje artykuły spać nie dają. Ale dlaczego tylko ja mam się
męczyć w nocy?
- dr J. Jaśkowski* http://gazetawarszawska.eu/2012/07/01/dr-jerzy-jaskowski-wspolczesna-medycyna/
http://www.polishclub.org/2013/12/21/dr-jerzy-jaskowski-chcecie-miec-raka-skrobcie-sie-baby-czesc-2/
http://www.polishclub.org/2014/10/19/abp-hoser-zaden-wyrok-nie-zaprzeczy-temu-ze-aborcja-to-zabojstwo-czlowieka/
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cicha-wojna-o-swiadomosc-dr-jerzy-jaskowski-2013-11
http://naszeblogi.pl/30431-dr-jerzy-jaskowski-fluor-cichy-zabojca
http://gloria.tv/?media=524822
http://narodowyszczecin.pl/index.php/archives/15545
http://educodomi.blog.pl/tag/poronienia-po-szczepieniach/
http://polscott24.com/dr-jaskowski-odpowiada-3/
http://www.polishclub.org/2015/04/07/dr-jerzy-jaskowski-poszczepionkowe-cmentarzyska-bioetyka-w-praktyce/
http://wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6665:dr-jerzy-jaskowski-tajne-akta-cia-a-edukacja-z-cyklu-polska-istnieje-formalnie&catid=6:warto-przeczytac&Itemid=18
http://www.iddd.de/umtsno/bocianatomowyFukushima.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SqmUy1PWKDo
https://www.youtube.com/watch?v=kZ_lcNpIRyQ
https://www.youtube.com/watch?v=QjwRKYSnY1A
https://www.youtube.com/watch?v=SFUP8dSM5c4
https://www.youtube.com/watch?v=txong9sy1Hk
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https://www.organicconsumers.org/categories/genetic-engineering

* Kontakt: jerzy.jaskowski@o2.pl
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