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Nei til abort!
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Abort er rått mord! Rester av et ca. 8 uker gammelt barn:
gammelt barn: Et ca. 22 uker gammelt barn:
Et ca. 22 uker gammelt barn: Du skal ikke slå i hjel!
2. Mos. 20,13

Rester av et ca. 8 uker gammelt barn:

Rester av et ca. 12 uker

Film

Abort i all sin gru!Orker du å se inngrepet,
trykk på denne linken:
abortionno.org

Link1

Link2

Link3

Link4

Link5

Linker i USA med høy oppløsning:
Choice Blues is the update to Harder Truth. Chapter one shows abortions in progress (2 1&frasl;2 minutes). Chapter two
contains footage of aborted embryonic and fetal tissue (5 minutes) . Warning: This video is extremely graphic because
abortion is an act of violence which kills a baby. Parental discretion advised.
Chapter 1: Quicktime - Hi (15M) / Quicktime - Lo (2M)
Windows Media - Hi (6M) / Windows Media - Lo (616K)
iPod (15M)
Chapter 2:
Quicktime - Hi (30M) / Quicktime - Lo (4M)
Windows Media - Hi (12M) / Windows Media - Lo (1M)
iPod (33M)

Senabort!

Også kalt "Partial Birth Abortion"

Ledet av at et ultralydbilde griper drapslegen barnets ben med en tang.

Barnets føtter blir dradd ut gjennom fødselskanalen.

Abortlegen drar ut hele kroppen til barnet bortsett fra hodet.

Drapslegen stikker en saks inn i hode på barnet. Saksen blir så åpnet for å gjøre
http://www.abort.no
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hullet større.
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Til slutt blir saksen fjernet og et sugerør blir stukket inn i hodet på barnet.
klapper sammen.
Det døde barnet blir så fjernet.

Hjernen blir sugd ut og forårsaker at skallen

Veldig praktisk og greit er dette. For ved en vanlig abort blir alt en blodpøl. Alle
lemmer blir revet fra hverandre. Men
her får man ut barnet helt og pent. Og det kan
brukes til forskning, til reservedeler og til kosmetikk. Men helt sikkert også
til mange
andre "nyttige" ting. De gjør jo alt for livet disse noble legene!
Helvete kommer til å bli deres endelig lønn for strevet! - Hvis de da ikke øyeblikke
menneskeheten og vender om til livets Gud.

avslutter sin forbrytelse mot

Det
tause skriket!
Du kan nå se filmen "Det tauset skriket" på nettet. Klikk her.
Dette er ingen film for barn! Et lite forsvarsløst barn i mors liv blir brutalt myrdet

av en abortlege.

Abort er drap!
Filmen "Det tause skriket" viser med all tydelighet at abort ikke er en
kosmetisk operasjon, men et brutalt mord.
Det er ikke en celleklump som blir fjernet, men et medmenneske som blir drept.
Barnet i mors liv
Trykker du her får du se de nydeligste fargebilder av
3. Og det siste ca. 6
måneder gammelt.

barn før fødselen. Det ene er ca. 2 måneder gammelt. Det andre

Av de to første fostrene - de mellom 8-12 uker - blir det på norske sykehus drept ca.
langt over 10 000 barn hvert eneste år.
Av de siste - de som er eldre en 3 måneder - blir det i snitt myrdet ett hver dag.

Dvs. 300-400 hundre hvert eneste år.

På
halv stang!
Vi flagger på halv stang for alle dem som også i dag er blitt myrdet i mors liv ved

http://www.abort.no
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50-60 hver eneste dag. Det blir

abort.
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