
Barne-'vernet' er farlig!!!
De tar barn fra foreldrene. Selv om mamma og pappa 
elsker barna.
 

På YouTube.com  , (internet) er det filmer. Noen viser politi og 
barne-'vern' stjele barn i Vindafjord. Filmene er sanne!
 

Barne-'vernet' synes ikke det er nøye hvem barn er hos.* 
Bare de får bestemme. Normale folk vet at barn ikke må 
miste mamma og pappa. Barn forstår selvsagt også det.

Se hvor mye rart barne-'vernet' mener:
– Foreldre er ofte farlige for barn.
– Rot og leker på gulvet er farlig.
– Fattige må ikke ha barn. Penger er viktigst.
– Annen hver familie bryr seg ikke om barns behov.**
– Syke foreldre er farlige for barn.
– Det må være så rent at folk blir syke.***
– Foreldre skal være lydige mot barne-'vernet'.
 

Mange synes dette er tull, De skal fratas sine barn.
 

Alle normale forstår at dette er helt galt.
 

Galskapen til barne-'vernet' kan kalles sosionisme. 
Sosionistene har ikke lært av kommunismen, nazismen, 
fascismen og andre farlige «ismer». Fremdeles tror de det er 
bra å ta makten over andre mennesker. Noen lærer aldri!

* Tilknytningsteoriene til barnefjernerne, har ikke hold i virkligheten eller kvalitativ forskning.
** Kari Killén og andre sine teorier og idéer.
*** Blant annet hud-sykdommer og autoimmune sykdommer. For ikke å snakke om meningsløst stress.
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De tar barn fra foreldrene. Selv om mamma og pappa elsker barna.
 

På YouTube.com (internet) er det filmer. Noen viser politi og barne-'vern' 
stjele barn fra en mor i Vindafjord. Filmene er sanne!
 

Barne-'vernet' synes ikke det er nøye hvem barn er hos.* Bare de får 
bestemme. Normale folk vet at barn ikke må miste mamma og pappa. Barn 
forstår selvsagt også det.

– Foreldre er ofte farlige for barn.
– Rot og leker på gulvet er farlig.
– Fattige må ikke ha barn. Penger er viktigst.
– Annen hver familie bryr seg ikke om barns behov.**
– Syke foreldre er farlige for barn.
– Det må være så rent at folk blir syke.***
– Foreldre skal være lydige mot barne-'vernet'.
 

Mange synes dette er tull. De skal fratas sine barn.
 

Alle normale forstår at dette er helt galt.

 

Galskapen til barne-'vernet' kan kalles sosionisme. Sosionistene har ikke lært 
av kommunismen, nazismen, fascismen og andre farlige ''ismer''. Fremdeles 
tror de det er bra å ta makten over andre mennesker. Noen lærer aldri!

* Tilknytningsteoriene til barnefjernerne, har ikke hold i virkligheten eller kvalitativ forskning.
** Kari Killén og andre sine teorier og idéer.
*** Blant annet hud-sykdommer og autoimmune sykdommer. For ikke å snakke om meningsløst stress.
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