Evtanazija otrok čaka sprejetje v belgijskem parlamentu;
zdravniki za masovno evtanaziranje otrok in alzheimerjevih
bolnikov

(Natural News) Belgijski parlament je tik pred odobritvijo zakona, ki otrokom
dovoljuje, da sami sprejmejo odločitev o tem, ali naj jih medicinsko osebje
evtanazira (»umori«).
Trenutno belgijsko pravo omejuje evtanazijo na osebe stare 18 let in več, a s
porastom avtističnih otrok, zahvaljujoč biopesticidom, gensko spremenjenim
organizmom in cepivom, se narodi vse bolj soočajo z vprašanjem, kaj storiti
z vsemi temi, zaradi zdravil in biotehnološke industrije, trajno poškodovanimi
otroci.
Odgovor je seveda, da se jih preprosto pobije.
Kakorkoli, pod veljavnim pravom je otroka težko ubiti, ne da bi odgovarjali
za umor.
Torej bi ta predlagani novi zakon dovolil zdravnikom, da se odločijo ali lahko
otrok katerekoli starosti (da, tudi petletnik) sam poda soglasje za evtanazijo,
brez starševske odobritve.
Ni presenetljivo, da je zakon predlagala socialistična stranka, saj se
socialisti nagibajo k sovraštvu do človeštva, ne glede na to v kateri državi
živijo. Predlagana zakonodaja poziva k »razširitvi dosedanje ureditve na
mladoletnike, če so le ti razsodni ali trpijo za neozdravljivo boleznijo ali
drugo bolečino, ki je ni mogoče omiliti,« poroča AFP.
V nadaljevanju zgodbe je po poročanjih »socialistični senator Philippe
Mahoux, ki je pomagal napisati predlagane spremembe, izjavil, da so bili
primeri mladostnikov, ki 'so bili zmožni odločiti se' glede svoje prihodnosti«.
Ker, seveda, šestletnik je premlad, da bi vozil avto ali kupil pivo, a zagotovo
lahko poda soglasje, da ga ubije država... še sploh v primeru, da je že breme
za zdravstveno blagajno.
Kot trdijo predlagatelji zakona, »to označuje točko preobrata v narodovem
pristopu k pravicam mladih; če bo zakon sprejet, bodo nekateri med njimi
bili sposobni odločiti se, da umrejo, čeprav še vedno ne bi smeli voziti avta,
se poročiti, glasovati na volitvah ali pili alkohola, dokler ne dopolnijo 18 let,«
poroča IBtimes.com.
(Zgodba se nadaljuje spodaj…)

Tudi alzheimerjevi bolniki se soočajo z evtanazijo po predlagani zakonodaji.
A počakajte, tu je še več! Ne le otroci, pod novim zakonom so za evtanazijo
ocenjeni tudi alzheimerjevi bolniki.
»Parlamentarci menijo, da naj usmiljeno ubijanje razširimo na ljudi, ki trpijo
za tipom alzheimerjeve bolezni,« je izjavil socialistični senator.
Seveda, evtanazija je najenostavnejši način, da se vlada znebi ljudi, za
katere ne želi skrbeti. Namesto, da bi javnost naučili, kako zmanjšati
tveganje za nastanek bolezni in kako se prepreči njeno napredovanje, vlada
preprosto sprejme nov zakon, s katerim jih vse pobije in to imenuje
»sočutna medicina«.
Doba masovnih pobojev s strani vlade je pred nami. Ni daleč, ko se bodo
takšni zakoni razširili do ostalih narodov in bili raztegnjeni nad ljudi z
'mentalnimi težavami' ali celo rakom.
Medtem, ko ima teoretično ideja o evtanaziji v izredno omejenem obsegu
lahko nekatere prednosti, je resnica ta, da so vlade izkoristile njeno
'popularnost' (jumped on a bandwagon op.p.), s čimer poskušajo pravno
utemeljiti masovni poboj otrok in ostarelih, ki jih ne želijo več podpirati z
izdatki iz zdravstvene blagajne. Rešite vlado pred bankrotom!
Evtanazirajte babico! (In še malega avtističnega Janezka...)
Vlade so v končni fazi politični stroji smrti in uničenja, kar pojasnjuje
zakaj so vse bojevane vojne v 20. stoletju začele one in ne ljudstvo.
Vojna je preprosto drugi način za doseganje masovnih pobojev, v katerih
spletkarski blazneži na vrhu vsake vlade resnično uživajo.
In za te, na moč mahnjene čudake, ni nič bolj slastnega kot pobijanje malih
otrok. Če lahko petletnika zvlečete v zdravniško ordinacijo in mu žile
napumpate s smrtonosnimi kemikalijami, medtem ko to imenujete 'usmiljeno
ubijanje', je to skoraj erotično tem oblasti-lačnim norcem.
Res škoda, da BBC-jevega Jimmyja Savila ni več zraven, ali pa bi se celo
spomnil kaj drugega, kar bi lahko zatem storili z otroškimi trupli.
Bolno? Prav imate. Tu je govora o državno sponzoriranem ubijanju otrok.
Tu ni nič vljudnega. Lahko še pričakujete, da bo to postal način, kako vlade
obravnavajo avtiste in potem trdijo, da stopnja avtizma 'upada', saj ga nima
več toliko otrok. (Ja, potem, ko so bili evtanazirani)
Vidite, vlade se bodo zatekle celo k masovnemu pobijanju otrok, da bi
zaščitile proizvodnjo cepiv. In kaj je cepivna industrija drugega kot začetek

pošastnega otroko-morenja?
Tudi zato industrija tako rada izvaja nevarne cepivne eksperimente na
majhnih otrocih.
Nič jih ne nagradi bolj kot to, da vidijo visoko inteligentnega otroka
spremenjenega v slineč se, kričoč, pozombljen primer avtizma nekaj ur po
prejemu injekcije cepiva.
Bog nam pomagaj! Vsi smo masovno pobijani s strani fašistične globalne
države in večina populacije je pre-poneumljena, da bi prepoznala kaj se
dogaja.
Več na:
http://www.naturalnews.com/040744_euthanasia_children_mercy_killings.ht
ml#ixzz2W4iG9fu7

