
Prevenirea unui război major (1) 
 

Exodul 15:3 – Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul. 

  

Evreii deja au planificat un alt război major. Dacă îl vor şi pune în aplicare, va fi ceva catastrofal 

pentru întreaga omenire. Toată lumea va avea de suferit, deoarece Israelul şi alte puteri majore 

dețin rachete şi alte arme capabile să distrugă Pământul de încă 5 ori în dimensiunea sa, ceea 

ce face ca atacurile dezastroase efectuate împotriva Hiroshimei şi a Nagasaki să pară 

minuscule. Deoarece crimele evreilor împotriva omenirii au fost expuse peste tot pe internet, 

evreii reacționează din nou pentru a distrage şi devia atenția populației, nu este diferit față de 

al Doilea Război Mondial, în care Adolf Hitler i-a expus. Rezultatul este uciderea în masa a 

milioane de gentili. 

 

„Avem în dotare câteva focare și rachete atomice pe care le putem lansa înspre ținte în toate 

direcțiile, probabil chiar și la Roma. Majoritatea capitalelor europene sunt vizate de forțele 

noastre aeriene. Dați-mi voie să îl citez pe Generalul Moshe Dayan: 'Israel trebuie să fie precum 

un câine turbat, prea periculos pentru a-l deranja.' Consider ca totul este fără speranță la 

momentul de față. O să fim nevoiți să încercăm să împiedicăm ca lucrurile să conducă la așa 

ceva, dacă este cu putință. Totuși, forțele noastre armate nu sunt pe locul treizeci dintre cele 

mai puternice din lume, ci mai degrabă pe locul al doilea sau al treilea. Suntem capabili să 

scufundăm întreaga lume odată cu noi. Și vă pot asigura că acest lucru se va întâmpla, înainte 

ca Israel să piară.”--Martin van Creveld, prof. israelian de istorie militară la Universitatea 

Ebraică din Ierusalim 

 

Vibrează paragraful de mai jos de 9 ori: 
 

OM-AŞ • AVO-HO-I • A-MAKH-LIM • ŞII • AVO-HO-I 

 

După care fă următoarele de 9 ori: 
 

Vibrează AUM 

• Dumnezeul lui Israel a pierdut toată puterea            

• Evreii au pierdut toată puterea şi influența asupra gentililor în mod complet şi 

pentru totdeauna 

• Profețiile de război, de distrugere şi devastare împotriva gentililor au eșuat complet 

şi pentru totdeauna 

Vibrează AUM 

 

HAIL SATAN PENTRU TOTDEAUNA!!! 

 

Sfârșitul ritualului. 


