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"Israel va primii ceea ce merită!"  - Satan 
În legătură cu evreii: "NU sunt ai mei" 
 
Evreii au reușit să-i ducă Gentili în rătăcire prin blestemarea și blasfemierea Adevăratului Nostru Zeu 
Creator, timp de secole. Cuvântul „Satan” înseamnă „inamic” și „adversar” în ebraică! Tot ceea ce se 
găsește în biblia evreo-creștină a fost furat din religiile păgâne ale Gentililor, care au precedat 
iudaismul cu sute și mii de ani. Evreii NU sunt capabili de a crea. Au eliminat prin forță dar cu succes 
cunoștința și puterea ocultă/spirituală, care reprezintă puterea Gentililor, folosind Biserica 
Creștină ca unealtă primară. 
 
Încă de la bun început, creștinismul nu a fost decât un program. Planul acestui program este de a 
distruge Rasa Ariană (descendenții Zeului nostru „Satan”), folosind puterile oculte și eventual 
transformarea celor rămași în sclavi, avându-i pe evrei în control total. Evreii au folosit magia neagră 
împotriva Gentililor care nu au avut puterea de a se apăra, timp de secole întregi. Această 
cunoștință a fost eliminată din rândul Rasei Ariene (Rasa Albă) prin forță și în mod sistematic în 
timpul „Inchiziției”, când preoții arieni și liderii spirituali - cum a fost cazul druizilor și a multor altora 
- au fost torturați până la moarte și uciși în masă. Rasa Albă a avut cel mai mult de suferit de pe urma 
„vânătorii de vrăjitoare”, în cadrul căreia sate întregi au fost distruse aproape complet în Europa, 
mai ales în Germania. 
 
Oricine dintre Neamuri/Gentili care în mod eronat crede sau argumentează că evreii nu sunt o rasă 
distinctă, are nevoie de o revizuire serioasă  asupra realității. Genele reptilienilor evrei 
sunt transmise numai prin mamă. Evreii ortodocși recunosc evreii în mod legitim numai dacă 
aceștia sunt născuți dintr-o mama evreică. Am auzit de „jumătate iudeu”, „un sfert iudeu” „în 
parte evreu”, însă NU am auzit de „jumătate catolic” sau „un sfert luteran"; de asemenea nu am 
auzit de „în parte musulman”, sau că este „ceva sânge budist” în familie. După cum spunea și George 
Lincoln Rockwell: „Poți recunoaște un evreu după înfățișare, însă nu poți face acest lucru 
cu un catolic sau cu un protestant”. 
 
Evreii întorc cuțitul în rană. Timp de secole ne-au avut proprii noștri oameni la dispoziție, făcându-le 
munca distructivă împotriva rasei noastre. Creștinismul a fost unul dintre cele mai letale și de 
amploare programe și una dintre cele mai formidabile unelte pentru îndeplinirea acestui plan. 
Privește în jurul tău: creștinismul este promovat peste tot. Trilioane și trilioane de dolari, energie 
psihică și efort au fost puse în forțarea acestei minciuni asupra publicului fără apărare. Adevărul a 
fost inhibat  în mod vehement. Singura informație disponibilă despre Satanism trebuie să se 
conformeze standardelor evreiești din biblie, cabala (pe care evreii au furat-o de la egipteni, 
pângărind-o și blasfemiind-o), qlippoth și învățăturile generale cum că Satan (originalul nostru Zeu 
Creator și Demonii Săi – Zeii Adevărați ai Neamurilor) sunt inamicii monstruoși ai omenirii. În adevăr, 
ei sunt inamicii evreilor și de aceea evreii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a ne ține departe 
de ei. Prin tăierea legăturii cu Zeii noștri și prin îndepărtarea tuturor cunoștințelor din rândul 
Neamurilor – în special cele oculte/legate de suflet, minte și puteri psihice – evreii ne-au avut la 
mâna lor de-a lungul secolelor și, dacă nu ne împuternicim ACUM, distrugerea 
noastră este iminentă. Heinrich Himmler știa asta și, împreună cu Adolf Hitler și alți lideri din cel de-
al Treilea Reich, a lucrat neobosit și implacabil pentru a eradica programul evreiesc al creștinismului 
din Germania. 
 
EVREII POT FII ÎNVINȘI NUMAI PRIN INTERMEDIUL INAMICULUI LOR, SATAN!! 

http://anticrestinism.blogspot.be/2012/10/crestinismul-religia-pacii-si-porcul_24.html


6 | M i n i s t e r u l  B u c u r i a  l u i  S a t a n   

 
„Satan” este cuvântul ebraic pentru „inamic”. Satan dorește ca cunoștințele oculte și puterea să 
ajungă înapoi în mâinile Gentililor. 
 
Te poți lua la contraziceri cu un evreu mediocru pe stradă, însă el este la fel de ignorant legat de 
această situație precum sunt și majoritatea Gentililor; adevărul este că bătrânii sionului – familiile 
evreiești aflate la putere, împreună cu mișcarea religioasă hasidică extrem-ortodoxă evreiască – 
cunosc toate aceste lucruri și le țin secrete, de multe ori chiar și față de majoritatea semenilor lor. 
Știu când să tragă cortina și să obțină control total, iar ai lor vor fi mai mult decât fericiți să li se 
alăture. 
 
Ce a făcut programul evreiesc, creștinismul: 

 A eliminat toate cunoștințele spirituale și oculte din rândul Neamurilor, de orice origine, 
lăsându-ne la mila puterilor oculte direcționate de evrei prin magie neagră. Evreii au folosit 
magia neagră împotriva Neamurilor care, din lipsa cunoștințelor, n-au avut puterea de a 
lupta sau apăra de-a lungul secolelor 

 A inventat o istorie falsă și împreună cu alte minciuni, i-a fost băgată Gentililor pe gât cu 
forța.  

 Vaticanul a eliminat textele antice ale Gentililor și le-a înlocuit cu religia creștină – un 
„mesia” fals și evreiesc, un zeu fals evreiesc și îngeri evreiești. Scopul lor este de a domina 
lumea, odată cu „venirea lui mesia". Energia psihică a creștinilor - care se roagă într-un mod 
pasionat pseudo-salvatorului lor nazarinean care dară-mi-te „va veni din 
nou” - este direcționată spre a-l face pe mesia o realitate. Acesta nu există. Rescrierea 
istoriei predomină până și în școlile din ziua de azi.  

 Liderii religioși ai Neamurilor au fost torturați și uciși într-un mod inuman. Oricine deținea o 
oarecare cunoștință era etichetat ca „vrăjitor” și ucis de Inchiziție. 

 Zeii Neamurilor și Adevăratul Zeu Creator, EA (cunoscut ca „Satan”), au fost blestemați și 
etichetați ca „diabolici” și transformați în monștrii. În mass media de azi, care este controlată 
de evrei, Zeii Rasei Ariene sunt ridiculizați și defăimați, prezentați drept sperietori sau spirite 
diabolice, făcuți să arate ca niște bufoni - roșii la culoare, cu coarne și cu o înfățișare hidoasă 
- prezenți aici pentru a „poseda” sufletele oamenilor, pentru a manipula gândurile sau 
controla mințile oamenilor. 

 Sărbătorile și practicile Gentililor sunt și ele etichetate ca „diabolice”; de fapt, tot ce are 
legătură cu cultura Gentilă, Cultura Ariană, a cunoscut această soartă. Sărbătoarea 
Beltane, care în mod original era celebrată în ajunul zilei de 1 mai, a fost înlocuită cu 
celebrările zilei de 1 mai ale comunismului evreiesc (care este conturat și implementat în 
biblia iudeo-creștină de la început până la sfârșit). 1 mai este o zi puternică, întrucât Pământul 
se aliniază cu diferite energii, moment în care anumite ritualuri și lucrări magice/vrăjitorești au 
mai multă putere. Aceasta a fost o tactică a evreilor – să aducă blasfemie împotriva Zeilor 
noștri prin instituirea programelor aducătoare de moarte spirituală și sărbătorirea acestora în 
zilele sărbătorilor tradiționale păgâne. Acest lucru nu se diferențiază de Biserica 
Creștina, care a înlocuit sărbătorile păgâne cu rahatul lor fals și corupt. Același lucru s-
a întâmplat și cu Samhain care a fost înlocuit cu "Halloween", etichetat ca "diabolic", pentru a 
ține masele păcălite ale creștinismului departe de rădăcinile lor religioase. Și în acest 
caz frica și denigrarea blasfematoare a Zeilor noștri sunt folosite pentru a controla 
mintea populației. 

 Biserica Creștină, în special fundamentaliștii, au lucrat de-a lungul timpului pentru a elimina 
practicile păgâne, cum ar fii brazii de Crăciun și iepurii și ouăle (originile lor fiind toate în 
religiile păgâne). De asemenea și Halloween-ul a suferit un atac intens. Necunoscut de 
majoritatea publicului, creștinii fundamentaliști au primit milioane și milioane de dolari ca 
donații de la guvern. Evreii controlează toți banii din lume și numai programele benefice 

http://bucurialuisatan.com/beltane/
http://666soarelenegru.blogspot.be/2010/09/crestinismul-si-comunismul-gemenii.html
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acestora primesc cele mai multe fonduri. Programele care le descoperă adevărata identitate 
sunt menținute în deficit financiar. Religia creștină lucrează peste program pentru a elimina 
orice urmă a sărbătorilor Gentile, a culturii Gentililor și a Zeilor Gentili, și pentru a 
forța gunoiul lor evreiesc asupra populației, drept substituent. Puțini sunt aceia care 
realizează cât de evreiască a devenit cultura noastră. 

 Programele care lucrează pentru a lega proprii noștri oameni de îngerii evreiești și de 
„dumnezeul” lor, sunt finanțate din greu. Francmasoneria modernă, Iluminati, Zorii de Aur, 
Rosicrucienii, chiar și Martorii lui Iehova primesc multe de la Rockefeller și de la alte familii 
extremiste evreiești care conduc Comisia Trilaterală (trinitatea). (Numele de 
„Rockefeller” vine de la „Rockenfelder”, tipic evreiesc, deși puțini evrei admit acest fapt, 
întrucât sunt rușinați). Este mai mult decât evident faptul că fraternitățile menționate mai 
sus NU sunt sub nici o formă ale lui Satan. Creștinii întotdeauna exagerează în legătură cu 
așa numita „conspirație satanică”, lucru pe care de altfel evreii și-l doresc, deoarece 
reprezintă o momeală și o distragere formidabilă; ei joacă de ambele părți, împotriva părții 
de mijloc. Datorită bogățiilor și puterii imense ale Francmasoneriei, a Iluminati și a altor 
organizații relaționate acestora, puține au mai putut fii făcute pentru avansarea 
Satanismului. Ei acordă mai multă credibilitate afirmațiilor creștine, fiindcă susțin lipsa de 
informație și discriminarea împotriva sataniștilor din toate timpurile și plasează creștinismul 
ca religie legitimă. Aceste grupuri au fost infiltrate și preluate de către evrei, care fac tot 
ceea ce le stă în putință, ca avansarea satanismului să fie imposibilă. Versiunea denaturată 
și evreiască a Cabalei, care a fost furată din culturile Gentile, a fost instituită în aproape orice 
societate “ocultă" care a apărut de-a lungul timpului. Prin aceasta, „zeul” lor fictiv 
și "îngerii" lor scârboși sunt înălțați în slăvi, în timp ce Zeii Gentililor aparțin "iadului". 
Întreaga temă de bază a bibliei iudeo-creștine, este stabilirea unei istorii fictive a evreilor în 
mintea gloatelor. Ceea ce este acceptat și crezut de gloate, are puterea și energia de a se 
manifesta în realitate, deoarece gândurile sunt energie și putere. 

 
Tema Bibliei este următoarea: 

1. Evreii se numesc „Oamenii Aleși” cărora le este dat „dreptul” - de către un „zeu” - de a 
invada pământurile Neamurilor, de a masacra locuitorii lor și de a securiza pământurile 
pentru ei înșiși. 

2. Evreii invadează și ucid în masă Neamurile din tot felul de națiuni, murdărind-le și 
profanându-le Zeii și învățăturile religioase. 

3. Neamurile sunt apoi cucerite de evrei. Bărbații Neamurilor uciși în masă iar femeile și copiii 
lor sunt violați și vânduți ca sclavi. 

 
Levitic 26:7 - Veți urmări pe vrăjmașii voștri, și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. 
Numeri 21:34 - Domnul a zis lui Moise: "Nu te teme de el; caci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul lui, 
și toată țara lui; să-i faci cum ai făcut lui Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon." 
Numeri 21:35 - Și ei l-au bătut, pe el și pe fiii lui, și tot poporul lui, de n-au lăsat să scape niciunul măcar, și 
au pus mâna pe țara lui. 
Numeri 31:7 - Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise, Domnul; și au 
omorât pe toți bărbații. 
Numeri 31:8 - Împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Tur, Hur si 
Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor. 
Numeri 31:9 - Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiților cu pruncii lor și le-au jefuit toate vitele, 
toate turmele și toate bogățiile. 
Numeri 31:10 - Le-au ars toate cetățile pe care le locuiau și toate ocoalele lor. 
Numeri 31:14 - Și Moise s-a mâniat pe căpeteniile oștirii, pe căpeteniile peste o mie și pe căpeteniile peste 
o suta, care se întorceau de la război. 
Numeri 31:15 - El le-a zis: "Cum? Ați lăsat cu viață pe toate femeile? 
Numeri 31:17 - Acum, dar, omorați pe orice prunc de parte bărbăteasca și omorați pe orice femeie care a 
cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el; 
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Numeri 31:18 - dar lăsați cu viață pentru voi pe toți pruncii de parte femeiască și pe toate fetele care n-au 
cunoscut împreunarea cu un bărbat. 
 

PENTRU TOȚI ACEIA DINTRE VOI CARE AȚI FOST ÎNDOCTRINAȚI DE CREȘTINISM, POPORUL 
MADIAN ERA GENTILI, ADICĂ FRAȚII NOȘTRI!! 

 
4. Să-l introducă pe „mesia” evreiesc sub forma lui „Iisus”. Nazarineanul nu este nimic mai mult 

decât un caracter fictiv furat din peste 18 Zei păgâni ai Gentililor, așa cum este cazul lui Odin, 
care a fost spânzurat de un pom. Mintea maselor a fost îndoctrinată cu forța cu „a 2-a venire 
a lui Hristos”, ceea ce este îndeajuns pentru a-l materializa și a-
l aduce pe mesia evreiesc, care îi va unii pe toți evreii (și-au însușit Palestina pentru că este 
un centru foarte important pentru cele 3 religii, iudaismul, creștinismul și islamul, deoarece 
este situat într-o zonă cu linii lay puternice)și va înrobii Neamurile, plasând evreii drept 
conducători ai Pământului. 

 
Citat din talmudul evreiesc: Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Când Mesia va veni, fiecare evreu va avea 
2800 de sclavi”. 
 
„În același fel, grecii și romanii și-ar fi venerat divinitățile, socotindu-le ca fiind bune. Dar Scripturile 
Creștine declară că toți Zeii Neamurilor sunt Demoni” – Enciclopedia Catolică: Venerarea Diavolului 
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 
 
EVREII NE-AU TRANSFORMAT ZEII ORIGINALI ÎN MONȘTRII HIDOȘI. PĂGÂNISMUL GENTIL A 
PRECEDAT INVENȚIA EVREIASCĂ A CREȘTINISMULUI ȘI ÎNSUȘI IUDAISMUL, CU SUTE ȘI MII DE ANI! 
 
„ZEUL” LOR NU ESTE ZEUL NOSTRU!. „ZEUL” LOR ESTE CEL CU ADEVĂRAT DIABOLIC! 
 
TREZIȚI-VĂ!! 
 

 

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
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“Cele 10 porunci și-au pierdut valabilitatea; cât despre conștiință, aceasta a fost o invenție evreiască: 
o meteahnă la fel ca circumcizia.” – Adolf Hitler 
 
„Adolf Hitler și Partidul Nazist au ajuns la conducere în 
1933. Majoritatea liderilor oculți credeau că Hitler era 
Conducătorul Cel Mare.”  
 
555 este echivalentul cabalistic al unui cuvânt antic 
evreiesc, pentru "întuneric". De asemenea, 555 este 
valoarea numerică a cuvântului "Necronomicon". 
Numărul Partidului Nazist lui Hitler era 555. Partidul 
începea numărătoarea de la 500 pentru a părea mai mare 
decât era în realitate. 
 
Întotdeauna evreii joacă de ambele părți. În fața 
creștinilor, pretind că Hitler a fost un satanist, iar în fața 
păgânilor și a sataniștilor pretind că acesta a fost creștin. 
Adevărul este că Hitler a fost satanist. Fiind politician, a 
căutat să fie diplomatic, având în vedere puterea 
bisericilor creștine din acel timp. Hitler a fost liderul mult 
așteptat pe care multe loje satanice germane lucrau 
pentru a-l aduce în existență. Aveau nevoie de un lider. 
Însuși Hitler era membru într-o lojă satanică.  
 
Citat:  
„Aș dori să transmit o parte din informația care, conform lui Otti Votavova, a fost primită direct de la 
Franz Bardon. Potrivit acesteia, Adolf Hitler a fost un membru al Lojei 99. În afară de asta, Hitler și 
câțiva dintre apropiații săi erau membrii ai Ordinului Thule, care era doar organul extern al unui grup 
de vrăjitori tibetani puternic care a folosit membrii Ordinului Thule în scopuri personale. De 
asemenea, Hitler a angajat câteva dubluri la diverse ocazii, pentru camuflaj.” 1 

 
Adevărul este că Hitler, împreună cu alți membrii ai lojelor satanice și cu alți naziști de rang înalt, 
comunicau cu Zeii Nordici, cunoscuți ca „Demoni”. La acel moment a apărut imaginea național 
socialistă a femeii/bărbatului ideal și de aici a început programul eugenic sau al “perfecționării 
genelor” (studiul metodelor de îmbunătățire a calităților genetice prin intermediul controlului 
împerecherii).  
 
Un alt citat:  
“Hitler credea cu tărie în venirea unei noi rase, a “superoamenilor”. Se aștepta să fie o “mutație” a 
homo sapiens, literalmente, obținută prin atingerea “nivelelor superioare ale 
conștiinței”. Compozitorul și ocultistul, Richard Wagner era obsedat de “rasa superioară”, Hitler a 
fost foarte inspirat de acesta. Odată, Hitler a spus: “pentru a înțelege Partidul Nazist, trebuie să îl 
înțelegi pe Wagner”. 
 
Evreilor le place de asemenea să afirme că Hitler a fost evreu. Și aceasta este o tactică de 
batjocorire. Oricine este competent în identificarea unui evreu prin intermediul caracteristicilor lor 

                                                           
1 Frabato the Magician, de Franz Bardon, pagina de prefață „despre autor” 

http://1.bp.blogspot.com/-J55s5i-7iRg/UETyl2T2MZI/AAAAAAAAAAc/1rcVXMaRFho/s1600/AdolfHitlerPortrait.jpg
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fiziologice, poate constata cu ușurință că Hitler NU are sânge evreiesc, deoarece nu are nici măcar o 
trăsătură evreiască. Oricine, chiar și cu o cantitate minoră de sânge evreu va avea cel puțin două sau 
mai multe trăsături fiziologice evreiești, cum ar fi buza de jos mult mai evidențiată, urechile de 
șobolan specifice și forma clasică a craniului evreiesc. 
 
Citat despre moartea lui Hitler: 
“Devotamentul personal al lui Hitler pentru principiile oculte a fost dovedit în cele din urmă de 
moartea provocată de el însuși. La fel de bine, alegerea datei de 30 aprilie pentru a se sinucide, a 
putut însemna un sacrificiu; era ajunul sărbătorii Beltane (cunoscută în Germania ca ”noaptea 
Walpurgis”), identificat pe site-urile wicca populare, drept o sărbătoare druidică în onoarea Zeității 
Bel. În vrăjitorie, această zi puternică este considerată o „sărbătoare mare”, egală în putere cu 
Halloween-ul. Bel derivă de la canaanitul Baal; însă Helena Blavatsky merge mai departe în cartea 
„The Secret Doctrine” (vol.2), reconstituind o trinitate astrologică a lui Bel/Baal (soare – dumnezeu 
tatăl), Mercur(Hristos, fiul) și Lucifer (Venus, sfântul duh). Cât despre sinuciderea lui Hitler, din 
punctul de vedere ocult, acesta nu este un act de lașitate, ci este mai degrabă o practică onorabilă 
printre druizi, la fel și printre catari, acei gardieni medievali ai Gralului, pe care l-au numit ritualic 
„endura”. O cerință interesantă a „endurei” era faptul că întotdeauna trebuia să fie făcută de perechi 
de prieteni apropriați, un detaliu știut de către naziști, ceea ce dă sens sinuciderii lui Hitler împreună 
cu recenta sa soție, Eva Braun. Că tot veni vorba de asta, asociații lui Hitler, Karl Haushofer și 
Goebbels, s-au sinucis de asemenea, în mod ceremonial, împreună cu soțiile lor.” 1 
 
De asemenea, există destule dovezi că Hitler și Cel de-al Treilea Reich lucrau neobosiți pentru a 
distruge toate formele creștinismul: 

 „Sub cizma mea voi strivi creștinismul, ca pe o broască otrăvitoare.” 
 „Iudaismul, creștinismul și bolșevismul sunt legate împreună. Prieteni în agitație, unelte 

înnăscute ale declinului, posedă același talent să distrugă structura normală a societății. 
Bolșevismul este continuarea istorică și logică a creștinismului. Acesta realizează la un nivel 
tehnic ceea ce creștinismul a făcut pe un nivel metafizic.” 
 -  Adolf Hitler.  

 
Un citat despre impresia lui Hitler legată de creștinism, de la Alfred Rosenberg:  
„Nu a permis niciodată vreunui membru al clerului său să participe la vreo întâlnire de partid sau la 
înmormântarea vreunui membru al partidului. Ciuma iudeo-creștină se apropia de sfârșit. A spus că 
era oribil faptul că o religie, care în mod literal își mănâncă propriul zeu în credința ei, a putut fi 
vreodată posibilă.” 2 
 
„O parte dintre asociații lui Hitler împărtășeau cu acesta aceiași ură pentru biserică, împreună cu 
decizia acestuia de a o distruge. Probabil cei mai bine știuți dintre ei erau Bormann, Himmler, 
Heydrich, Rosenberg și Goebbels." Gerhard Reitlinger îl caracteriza pe Himmler în felul 
următor: „Slujba lui Himmler a devenit distrugerea evreilor, liberalilor și preoților.” 3 
 
Conform unei notițe de-a lui Holy See, datată pe 2 martie 1943: „La începutul lunii octombrie 1941, 
numărul preoților din dioceza „Warthegau”, care erau sub arest la Dachau, se ridica la sute; dar 
acest număr a crescut considerabil în fiecare lună, drept un rezultat al unei puternice întăriri ale 
masurilor poliției ce a rezultat în arestarea și deportarea a mai multor alte sute de preoți...” 4 
 

                                                           
1 Extras luat din: Hitler și Naziștii 
2 Hans-Gunther Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs 1934-1935 und 1939-1940 (Gottingen, 1956), p. 97. Activitatea 

creștină pentru Israel 
3 Gerhard Reitlinger, Die SS-Tragodie einer Deutschen Epoche (Munich, 1977), p. 29. Activitatea creștină pentru Israel 
4 Activitatea creștină pentru Israel 
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„Toate școlile catolice au fost închise” 
„Un ordin al guvernatorului Reich, datat pe 19 august 1941, a spus că tinerii nemți pot primi instruiri 
religioase doar între 10 și 18 ani, și mai departe, doar la locurile de venerare, o oră pe săptămână, 
oră care trebuia fixată între 15:00-17:00 (excluzând zilele pentru exercițiile tineretului hitlerist). S-a 
dat ordin ca poliția să fie informată dinainte legat de ora, locul și personalul instruitor... Nenumărate 
biserici au fost... scoase din uz ca locuri de închinare. Multe alte biserici au primit mai târziu restricții 
similare... serviciile religioase erau limitate la ore specifice...” 1 
 
Ce avea Hitler de spus legat de „creștinismul pur, original” și un „hristos Arian”? 
„Lăsați despicatul firelor de păr altora. Chiar dacă este Vechiul sau Noul Testament, sau doar 
cuvintele lui Iisus, totul este parte a aceeași escrocherii evreiești. Aceasta nu ne va elibera. O biserică 
germană, ca și creștinismul german, este o distorsiune. Poți fi fie german, fie creștin. Nu poți fii 
ambele... Nu vrem oameni care să se gândească la viața de apoi. Avem nevoie de oameni liberi care 
știu că zeitatea este în ei înșiși.” 
 

Hitler a făcut clar faptul că nu era interesat într-un „creștinism arianizat” sau în mitul unui „Iisus 
Arian” promovat de Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels și alți membrii ai partidului. El 
(Hitler) a afirmat:  „Nu poți scoate un Arian din Iisus, asta este o prostie”. 
 
„Toate religiile sunt asemănătoare, nu contează cum se intitulează. Nu au un viitor – cu siguranță 
niciunul pentru germani. Dacă fascismului îi place, poate face o înțelegere cu biserica. Așa voi face și 
eu. De ce nu? Aceasta nu mă va opri din distrugerea rădăcinii și branșelor creștine, și din anihilarea 
acesteia în Germania. Italienii sunt naivi; se pricep de minune în a fi păgâni și creștini în același timp. 
Italienii și francezii sunt cu siguranță păgâni. Creștinismul lor le este adâncit în piele. Însă germanul 
este diferit. Este serios în tot ceea ce face. El vrea să fie ori creștin, ori păgân. Nu poate fi ambele. Pe 
lângă asta, Mussolini nu va face eroi din fasciștii săi. Acolo nu contează dacă sunt creștini sau păgâni. 
Dar pentru oamenii noștri, este decisiv dacă recunosc crezul unui hristos evreu - împreună cu 
compătimitele sale etici efeminate - sau dacă adoptă o puternică credință eroică în Zeitatea Naturii, 
Zeitatea din proprii noștri oameni, din propriul destin, din propriul sânge.” 2 
 
„Lăsați despicatul firelor de păr altora. Chiar dacă este Vechiul sau Noul Testament, sau doar spusele 
lui Iisus, totul este parte a aceeași escrocherii evreiești. Aceasta nu ne va elibera. O biserică germană, 
ca și creștinismul german, este o distorsiune. Poți fii fie german, fie creștin. Nu poți fii ambele...  
 
„Nu poți scoate un Arian din Iisus, asta este o prostie”. Nu știi ce trebuie făcut? Vă voi spune: trebuie 
să prevenim bisericile din a face orice altceva decât ceea ce fac acum: adică să piardă teren zilnic. 
Dar putem grăbi lucrurile. Preoții vor fi obligați să își sape propriile morminte.” 3 
    - Adolf Hitler  
 
Hitler comunica cu Satan și Demonii Săi. În acel timp, Demonii erau legați. Hitler a fost informat că 
trebuia sa stabilească o bază puternică pe care alții să o urmeze. Chiar dacă a pierdut războiul, cei 
aleși de Satan vor urma cu succes stabilirea "Celui de-al 4-lea Reich”. „Patru” este numărul lui 
Satan/Enki. Hitler a văzut idealul uman în Satan și Demonii Săi, care sunt din rasa extraterestră 
cunoscută ca „Rasa Nordică”, datorită staturii lor înalte, a părului blond deschis și a ochilor albaștrii. 
Mass-media controlată de evrei lucrează neobosită pentru a suprima informația legătă de Rasa 
Nordică a extratereștrilor, în timp ce promovează extratereștrii inamici, cunoscuți ca "extratereștrii 
cenușii". 
 

                                                           
1 Idem 
2 Hitler’s Quotes: A series of political conversations with Adolf Hitler on his real purposes – de Hermann Rauschning, prima ediție, 1939 
3 Idem 
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Reichsführer Heinrich Himmler a fost satanist și avea un covan de 12 ofițeri SS. El era cel de-al 13-lea 
membru. A lucrat cu sârguință împreună cu Adolf Hitler pentru a distruge creștinismul. Simboluri, 
caractere (care sunt în totalitate evreiești) și ritualuri creștine au fost înlocuite cu rituri păgâne 
(păgân înseamnă „Gentil”) originale. 
 
„Tot așa, era format din două ceremonii de bază, ceremonii adaptate din ritualurile păgâne, pentru a 
înlocui sărbătorile creștine – acela al solstițiului de vară și de iarnă. Un vizitator englez a participat la 
ritualul solstițiului de vară din 1936: un cerc al Tineretului Hitlerist cânta litanii păgâne în mod 
conștient, pregătindu-te pentru momentul de la amiază, când soarele atingea apogeul. Era o liniște 
profundă când dintr-o dată  „un imn de laudă a început să răsune pentru Zeul Arian”.1  
(Zeul Arian este Satan) 
 
„‘Sursa întregii vieți este Got’. În germană, cuvântului i-a fost dat numai un singur „t” în transcriere, 
chipurile vechea scriere germană, însă a fost foarte folositor pentru a face diferența dintre Zeul SS și 
tradiționalul Zeu creștin.” 2 
  
„Himmler a fost fascinat de Orientul Îndepărtat și de religiile acestuia. „Ura creștinismul și purta un 
carnețel în care colectase cuvântări din Hindu Bhagavadgita” 3 
 
Reichsfűhrer Himmler a condus numeroase ritualuri de magie neagră la castelul Wewelsburg. Aceste 
ritualuri au fost conduse în cea mai mare discreție. Aceste ritualuri includeau necromanția 
(comunicarea cu persoanele decedate). Wewelsburg avea multe simboluri satanice puternice, multe 
dintre acestea au fost șterse și eliminate de pe pereți și de pe piloni la începutul anului 1945. În 

                                                           
Die Gestaltung der Feste im Jahres– und Lebenslauf in der SS-Familie [Ritualuri în Familia SS ] 

1Himmler by Peter Padfield © 1991 – [Această carte conține multă clevetire] 
2 Idem 
3 Himmler’s Crusade: The Nazi Expedition to Find the Origins of the Aryan Race by Christopher Hale © ediția 2003; 2006 

http://2.bp.blogspot.com/-6EmIT__hwbY/UEZC4MozUpI/AAAAAAAAABY/i27m7pbwGMs/s1600/heinrich-himmler1-e1321183930410.jpg
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1945, sub ordinele lui Reichsführer Himmler, Wewelsburg a fost detonat pentru a-l proteja de 
armatele invadatoare. O parte din castel a scăpat și a fost restaurat în mare parte. Adevăratul 
Păgânism - care este sinonim cu Satanismul - este recunoscut pentru importanța majoră pe care o 
acordă Soarelui (666). 
 

 

Simbolul Soarelui Negru în pardoseala "Obergruppenführersaal" (Sala Generalilor SS) 

 

Acordă atenție candelabrului cu opt laturi, care corespunde cu Steaua lui Isis (Astaroth). În 
pardoseală se află Simbolul Soarelui Negru. 
 
“Himmler și cercul său interior de 12 Gruppenführeri s-au angajat în comunicarea mistică cu Teutonii 
morți și efectuarea altor exerciții spirituale. Discreția a fost elementul cheie al SS, în special la 
Wewelsburg”. “Walter Schellenburg, șeful inteligenței externe, povestea despre Himmler: ‘Mi s-a 
întâmplat să intru din greșeală în cameră și să-i vad pe acești 12 lideri SS stând într-un cerc, toți 
cufundați în contemplare adâncă și tăcută, a fost o imagine într-adevăr remarcabilă.’” 1 

 
Reichsführer Himmler a lucrat cu sârguință pentru a distruge creștinismul din cel de-al 3-lea Reich. 
Înțelesese în întregime programul infam al creștinismului și faptul că acesta este o unealtă foarte 
puternică, creată de evrei pentru a subjuga omenirea în sclavie și pentru a distruge Popoarele 
Arienilor. Evreii au o istorie îndelungată în care au lucrat din interiorul grupurilor inamice, pentru a le 
distruge în totalitate. În majoritatea timpului, fac asta prin infiltrarea lor sau infiltrarea Gentililor care 

                                                           
1 Heinrich Himmler’s Camelot: The Wewelsburg Ideological Center of the SS, 1934-1945 © 1999 
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lucrează pentru ei. S-a scris carte după carte, ținându-se sus și tare că naziști ar fi fost creștini. Nimic 
nu poate fi mai departe de adevăr. Multe simboluri runice, îndeosebi cele SS și svastica vorbesc de la 
sine. Adolf Hitler a jucat Vaticanul. 
 
Afirmația lui Reichsführer Himmler, în legătură cu căsătoria creștină, 3 mai 1943: 
“Căsătoria din zilele noastre este munca diabolică a bisericii creștine. Privită fără pasiune și 
prejudiciu, legile căsătoriei din prezent sunt absolut imorale. Se presupune că legile căsătoriei de azi 
au fost scrise pentru protejarea familiei, dar au condus de fapt la declinul numărului membrilor 
familiilor. După război… se va înceta forțarea monogamiei asupra unei omeniri imorale. SS și eroii 
acestui război vor avea privilegii speciale. Vor avea dreptul imediat de a avea o a 2-a soție, care va fi 
considerată la fel de legitimă ca și prima. Permisiunea de a avea două soții va fi un semn al 
distincției.” 1 
 
Ofițerul SS Otto Rahn a scris o carte cu titlul “Luzifer’s Hofgesind’ (Servitorii curții lui Lucifer): 
„A vorbit în fața unei mari audiențe pe data de 9 ianuarie 1938, la Dietrich-Eckart Haus în Dortmund, 
Germania. Rahn a stabilit o nouă limită spiritului de roman, conceptului vieții după moarte și fricii de 
Iad; a respins pe yahweh și învățăturile evreiești și a susținut „Luzifer’s Hofgesind” în numele căruia 
Kurt Eggers a sfârșit seara cu următoarea salutare: „Lucifer, căruia I s-a greșit nespus, să te 
întâmpine” 2 
 
Aici este un extras din Luzifer’s Hofgesind: 
“Există mult mai multă (lumină) decât în casele lui dumnezeu – catedralele și bisericile acestuia – 
unde Lucifer nu intră și nici nu dorește să intre datorită geamurilor pătate și sumbre, pe care sunt 
pictați profeții, apostolii și sfinții evreiești. Aceea, Pădurea, aceea a fost liberă!” 
 
„Cel puțin servitorii lui Lucifer sunt o parte autentică a propagandei naziste și câteva pasaje 
reprezintă un bun exemplu al adorării lui Lucifer. Într-adevăr, această idee cum că Lucifer ar fii o 
ființă milostivă și divină era normală și apropiată teozofilor „luminii albe” din 1920 care în cele din 
urmă au intitulat una dintre publicațiile lor germane oficiale „Lucifer”.” 7 
 
„Pentru Rahn, Gralul era un simbol înscenat pentru opunerea bisericii stabilite – într-adevăr, era un 
simbol Luciferian – și pentru aceasta naziștii erau recunoscători.” „ ... lupta eternă dintre lumină și 
întuneric. În acest caz, lumina era reprezentată – nu Iisus sau Iehova – ci de către alt spirit, 
„Deținătorul-luminii”. Pentru Rahn, această entitate reprezenta bunul suprem. Pentru Rahn, Reich-ul 
Nazist în general – și SS în special – deveniseră servitori ai unul cult păgân străvechi al cărui Zeu era 
știut de creștinii medievali NU ca Iisus ci ca Lucifer.” „ ... și stabilind acestea, au sărbătorit – cum 
numeroasele exemple au dovedit – minunile Coroanei lui Lucifer, lăsându-ne să credem că au fost 
convinși de existența unei coroane Luciferiene a unei vieți eterne. Și dacă urmăm acest gând către 
concluzia sa logică, vom spune că pentru ei, Zeul preaiubit nu era nimeni altul decât Lucifer în 
persoană. Zeul dragostei este Zeul Primăverii, așa cum este Apollo. Apollo a adus înapoi lumina 
Soarelui; el este deținătorul-luminii, sau „Lucifer”. Conform Apocalipsei lui Ioan, Apollyo-Apollo era 
egal cu Diavolul, iar conform credinței bisericii romane... Lucifer este Satan.” 3 
 
Membrii SS au fost puternic descurajați de la a participa la orice fel de ceremonii religioase creștine 
și erau încurajați în mod activ să se rupă în mod oficial de biserică. Ceremoniile religioase păgâne le-
au înlocuit pe cele creștine. Ceremoniile solstițiului de iarnă au înlocuit crăciunul.4 „Începând cu 
1939, s-a interzis apariția cuvântului „crăciun” în orice document SS oficial” și solstițiul de vară a fost 

                                                           
1 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult, scursă de Peter Levenda – © 2002 
2 Westfalia Landeszeitung, January 9, 1938, Dr. Wolff Heinrichsdorff 
3 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult, scrisă de Peter Levenda – © 2002 
4 Idem 
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sărbătorit în mod formal. Aceste ceremonii erau sărbătorite în felul vechi, cu focuri sacre și proceduri 
de aprindere cu torța.”  
 
„Nunțile și botezurile au fost înlocuite de ritualuri păgâne SS și, treptat, întreaga rubrică liturgică 
creștină se afla într-un proces de înlocuire cu o versiune complet păgână. Nici Tineretul Hitlerist nu a 
fost imun. Un așa numit „Manual elementar nazist” a fost publicat în timpul războiului și conținea 
multe exemple ideologice păgână și sentimente împotriva creștinismului, creat pentru cititorii 
tineri.” 1 
 
Un ofițer SS a luat locul unui preot creștin în oficializarea nunților, botezurilor și funeraliilor. Un 
manual intitulat „Procedura Familiei SS de organizare a ceremoniilor de familiale” a fost publicat 
pentru fiecare bărbat si femeie SS. Acesta conținea ceremonii păgâne pentru toate cele 8 sărbători 
importantele ale anului.  
 
„Visul lui Himmler era să creeze, înafara SS-ului, o religie nouă, bazate pe elemente păgâne, din ceea 
ce ei considerau ca fiind religia originală, și anume religia Ur-Ariană a Indiei și Europei Antice . În 
orice caz, mulți nemți erau creștini devotați. Însuși Hitler a realizat asta și a știut că trebuie să îi 
trateze pe aceștia în mod politic, pe durata în care bisericile încă mai aveau putere, și cât timp 
oamenii simțeau că le mai datorează supunere spirituală bisericilor și la ceea ce acestea mai 
reprezentau. În acest fel, era cinic în relațiile sale cu biserica, ducă cum era pragmatic cu 
capitaliștii.” 2 
 
Neștiut de mulți, meditația zilnică era o cerință a SS.   
„Himmler a construit o școală ocultă în Berlin și multora din rangurile conducătoare ale SS Totenkopf, 
Sicherheitsdienst și Gestapo le-a fost ordonat să participe la cursurile de meditație, 
transcendentalism și magie. La  înființarea acesteia, s-a întâmplat ca Himmler să fie convins să 
fondeze și Ahnenerbe, biroul ocult nazist. Ahnenerbe incorporase membrii ai Ordinului Templier ai 
Vrilul și Thule Gesellschaft în Ordinul Negru SS.” 3 
 
Fundatorul templului lui Set, Michael Aquino, a vizitat de câteva ori Wewelsburg la începutul anului 
1980 și a fost foarte impresionat de acesta. A executat un ritual în Turnul de Nord pentru a învia 
energiile Wewelsburg-ului în lume și să stârnească o „Renaștere Satanică: să facă un salt la noua 
faza a evoluției umane. Cu siguranță, acest subiect este de găsit printre toate scrierile naziste și 
discursurile din zilele de început.”  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult, scrisă de Peter Levenda – © 2002 
2 Idem 
3 The Spear of Destiny by Trevor Ravenscroft, A 5-a Ediție, © 1988 
4 Unholy Alliance: A History of Nazi Involvement with the Occult, scrisă de Peter Levenda – © 2002 
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Acum, aceia care cred ca Francmasoneria Moderna este a lui Satan, să se mai gândească odată! 
Francmasoneria care, la început, era un ordin Gentil, a fost infiltrat și preluat de evrei.  
 
Mai jos este un citat din cartea "Rule by Secrecy" scrisă de Jim Marrs, © 2000, paginile 58 – 59: 
 
"Această dinastie bancară secretă a fost începută de Mayer Amschel Bauer, un evreu de origine 
germană, născut în Frankfurt pe 23 februarie 1744 ..." 
 
"Tânărul Mayer a studiat pentru a ajunge Rabin. A fost școlit cu precădere în Hashkalah, un loc în 
care se împleteau religia, dreptul evreiesc și logica. [...] Moartea părinților lui l-a forțat pe Mayer să 
părăsească școala rabinică și să intre ca ucenic într-o casă bancară. [...] Învățând repede comerțul, 
acesta a devenit agent financiar la curtea lui William IX, administrator regal al regiunii Hesse-Kassel 
și un francmason remarcabil. A intrat în grațiile lui William, care era doar cu un an mai în vârstă 
decât el, atunci când a început să împărtășească interesele acestuia pentru Francmasonerie și 
antichități. Mayer căuta monede antice pe care le vindea binefăcătorului său la prețuiri mult mai 
reduse. Luând în considerare pregătirea sa rabinică și căutările sale serioase după antichități, acesta 
a căpătat cu siguranță o profundă înțelegere a misterelor antice, cu precădere a cabalei evreiești. Tot 
în această perioadă, metafizica cabalei evreiești a început să se îmbine cu tradițiile Francmasoneriei." 
 
Evreii infiltrează orice fel de sursă de putere a Gentililor. Din interior, aceștia fie dobândesc control 
total, fie caută să o eradicheze prin corupție.  
 
Francmasoneria Modernă este orientată spre reconstruirea "Templului lui Solomon". Oricine are 
cunoștințe despre construirea acestui edificiu biblic, știe că Demonii noștri, mai ales Asmodeus, au 
fost abuzați în mod vicios și forțați de "Solomon" - cunoscut și ca "Shlomo" - să-l construiască, 
împotriva voinței lor. Citându-l pe Lewis Ginzberg din cartea sa Legends of the Jews (Legendele 
evreilor), Asmodeus era "în lanțuri". După cum cei mai mulți dintre noi știu deja, Demonii (Zeii 
Gentililor) Goetici au fost legați și degradați timp de secole. Asmodeus mi-a explicat multe și mi-a 
răspuns celor mai multe întrebări referitoare la subiectul de față. "Templul" evreiesc "al lui Solomon“ 
este o alegorie, fiind și una din temele de bază ale bibliei iudeo-creștine. Întreaga biblie este o 
unealtă subliminală care utilizează energia psihică a maselor și care este consolidată cu putere ocultă 
și magie.  
 
Lucrurile stau în felul următor: 
Solomon avea o bogăție inimaginabil de vastă. "Templul lui Solomon" îl simbolizează pe poporul 
evreu (Israel) ca întreg. 
 

1 Împărați 4:1 Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 
20  Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se 
înveseleau. 
21  Solomon mai stăpânea și toate împărățiile de la Râu până în țara Filistenilor și până la hotarul 
Egiptului. Ei îi aduceau daruri, și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. 
22  În fiecare zi Solomon mânca: treizeci de cori de floare de făină, și șaizeci de cori de altă făină, 
23  zece boi grași, douăzeci de boi de păscut, și o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări 
îngrășate. 
24  Stăpânea peste toată țara de dincoace de Râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărății de 
dincoace de Râu. Și avea pace pretutindeni de jur împrejur. 
25  Iuda și Israel, de la Dan până la Beer-Șeba, au locuit în liniște fiecare sub via lui și sub smochinul lui, 
în tot timpul lui Solomon. 
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26  Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui, și douăsprezece mii de călăreți. 
27  Îngrijitorii îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, 
fiecare în luna lui; și nu lăsau să fie vreo lipsă. 
28  Aduceau și orz și paie pentru armăsari și fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după 
poruncile pe care le primise. 
29  Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere, și cunoștințe multe ca nisipul de 
pe țărmul mării. 
30  Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor Răsăritului și toată înțelepciunea 
Egiptenilor. 
31  El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și 
Darda, fiii lui Mahol; și faima lui se răspândise printre toate neamurile, dimprejur. 
32  A rostit trei mii de pilde, și a alcătuit o mie cinci cântări. 
33  A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit de 
asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. 
34  Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor 
împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. 
 
1 Împărați 10:21  Toate paharele împăratului Solomon erau de aur, și toate vasele din casa pădurii 
Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint: pe vremea lui Solomon argintul n-avea nici o 
trecere. 
22  Căci împăratul avea pe mare corăbii din Tars cu ale lui Hiram; și corăbiile din Tars veneau la fiecare 
trei ani, aducând aur și argint, fildeș, maimuțe și păuni. 
23  Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului în bogății și înțelepciune. 
24  Toată lumea căuta să vadă pe Solomon, ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în 
inima lui. 
25  Și fiecare își aducea darul lui: lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri; 
așa era în fiecare an. 
26  Solomon a strâns care și călărime; avea o mie patru sute de care și douăsprezece mii de călăreți, 
pe care i-a pus în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim lângă împărat. 

 
"Solomon" mai avea și câteva sute de neveste și un belșug în orice alt lucru.  
 
Bun, și ce se întâmplă cu Gentilii? Citește în continuare ... 

1 Împărați 9:20 - Iar pe tot poporul care mai rămăsese din Amoriţi, Hetiţi, Fereziți, Heviți și Iebusiți, ne 
făcând parte din copiii lui Israel, 
21  pe urmașii lor, care mai rămăseseră după ei în țară și pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu 
desăvârșire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadă, și așa au fost până în ziua de astăzi. 
22  Dar Solomon n-a întrebuințat ca robi de corvoadă pe copiii lui Israel; căci ei erau oameni de război, 
slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cârmuitorii carelor și călărimii lui. 

 
Neamurile care nu au fost "NIMICITE CU DESĂVÂRȘIRE" de către "copii lui Israel", au fost făcuți 
“SCLAVI". PRINZI IDEA???? 
 
Zeii Gentililor au fost legați de și abuzați în mod vicios de evrei, după care a urmat uciderea în masă a 
popoarelor Gentile și transformarea în sclavi a supraviețuitorilor. Asmodeus mi-a explicat 
că "Templul lui Solomon" reprezintă "imperiul evreilor".  
 
Nazarineanul este o altă alegorie în care cei 12 apostoli reprezintă cele 12 triburi ale lui Israel, pe 
care acesta le unește. Întreaga biblie blestemată nu este nimic altceva decât o puternică lucrare 
subliminală, o alegorie, în care evreii își creează istoria lor fictivă (furată din legendele Gentile pe 
care le-au sucit și pervertit), uzurpând întreaga cunoștință.  
 
(Solomon i-a cerut "dumnezeului" evreiesc înțelepciune, întrucât cunoștința este cheia tuturor 
lucrurilor) de la Gentili, care au fost ucise în masă și torturate până la moarte - cum a fost cazul 
vrăjitorilor (persoane care dețineau cunoștințe oculte), după care Gentilii rămași au fost subjugate în 
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sclavie, la mâna evreilor care controlează toată bogăția și puterea. Pasajele biblice de mai sus le spun 
pe toate ... 
 
De asemenea, se mai spune că nazarineanul este descendentul direct al lui "Solomon". 
 
O altă temă a bibliei creștine este aceea a datoriei și a plății. "Adam și Eva" au "păcătuit", așa că 
omenirea trebuie să plătească pentru asta. Acesta este doar unu din numeroasele exemple. Tuturora 
trebuie să le pară rău și să plătească. Acolo începe mesajul subliminal al datoriei și a plății. Toți 
trebuie să se simtă vinovați. Acest gunoi subliminal le este trâmbițat Neamurilor încă din prima zi de 
viață. 
 
"Puterea minților unite al unui număr de persoane este întotdeauna mult mai mare decât puterea 
minților lor luate separat." - The Astral Body and Other Phenomena, scrisă de Lieut. Colonel Arthur E. 
Powell, © 1927. 
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Aici este prezentată o scurtă istorie a mult discutatului subiect al Francmasonilor și a Iluminati și a 
evenimentelor care au condus la subversiunea Masonilor de către evrei și de asemenea, adevărul 
despre Iluminati: 
 
Rothschild l-a angajat pe Adam Weishaupt, fiul unui rabin evreu, pentru a crea un ordin masonic fals 
(Iluminati), înarmându-l cu relații și fonduri masive; în felul acesta scena a fost fixată.  
 
Istoria notează faptul că pe 1 mai 1776, Dr. Adam Weishaupt a fondat Ordinul Bavarian al 
ILUMINATI. Weishaupt era un Profesor al Legii Canonice Evreiești la Universitatea Ingolstadt din 
Bavaria, Germania. S-a născut într-o familie de evrei, iar mai târziu s-a "convertit" la romano-
catolicism. A devenit un membru de seamă al Ordinului Iezuiților, ordin pe care ulterior l-a 
abandonat, pentru a-și forma propria organizație, după porunca clară a "Casei Rothschildilor" 
proaspăt formată.  
 
Idea conform căreia numai câțiva aleși se pot califica pentru îndeajuns de multă "iluminare" pentru a 
conduce și guverna lumea, a fost idea evreului Weishaupt. Problema era următoarea: unde putea el 
să găsească destui intelectuali "purtători de lumină", pentru a-și putea începe planul? Ulterior i-a 
găsit în diferite loje și ordini contemporane, cum au fost lojele masonice, Ordinul Rosicrucian, 
precum și alte ordini legitime și loiale antichității. Acest lucru este încă odată confirmat de Edith 
Starr-Miller în cartea sa clasică Occult Theocracy: "Odată cu dezvoltarea organizației Iluminati, au 
crescut și ambițiile acesteia, care a sfârșit cu un complot de a răsturna Francmasoneria, mânat de 
intenția acesteia de a domina lumea cu orice preț ... După ce au obținut controlul câtorva loje 
masonice, Weishaupt și asociații acestuia au început să se laude orbește cu creșterea lor în putere". 
 
Weishaupt s-a auto-numit Spartacus, deoarece, asemenea luptătorului Roman cu același nume, el 
era dedicat eliberării (gloatelor) de sub asuprirea monarhiilor și puterilor religioase, iar dorința lui de 
a zgudui jugul limitării a inclus nu numai guvernele și organizațiile religioase, dar și instituția 
căsătoriei și chiar familia ... 
 
Weishaupt și-a dorit un sistem de dimensiuni cu adevărat globale, chiar dacă acest lucru producea 
revoluții mondiale violente și râuri de sânge. "Dictatura generoasă" a acestuia cuprindea șase puncte 
principale, care presupunea abolirea: 

1. guvernelor ordonate sau naționaliste în formă de monarhii. 
2. proprietății private. 
3. dreptului la moștenire. 
4. intereselor patriotice și naționaliste. 
5. ordinii sociale în familie, legilor prohibiției sexuale și a tuturor codurilor morale. 
6. toate disciplinele religioase bazate pe credința într-un zeu întruchipat, în opoziție cu credința 

în natură, om și rațiune. 
 
Aceste șase puncte sunt identice aproape cuvânt cu cuvânt cu ideile lui Karl Marx din cartea THE 
COMMUNIST MANFESTO, potrivindu-se aproape perfect cu Protocoalele Înțelepților Sionului 
(demonstrând încă odată legitimitatea acestora).  
 
Viziunea lui Weishaput pentru lume era un comunism total, cu toate posesiunile - chiar și copiii - 
ținute în comun.  
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Este și mai interesat de aflat că fondatorul real a revoluției comuniste nu a fost Karl Marx. Părintele 
acesteia a fost chiar Adam Weishaupt, fondatorul ordinului francmasonic iluminati – Marschalko 
 
"Măreața putere a ordinului nostru stă în tăinuirea lui; acesta nu ar trebui să apară niciodată și 
nicăieri sub adevăratul său nume, ci întotdeauna mascat de un alt nume și de o altă ocupație. Nimic 
nu funcționează mai bine decât cele trei grade ale Francmasoneriei; publicul este obijnuit cu ea, 
are puține așteptări de la ea și prin urmare, ia puțină seamă de ea." – Adam Weishaupt 
 
La începuturile sale, Iluminati nu a fost un ordin masonic și însuși Weishapt nu a intrat în nicio lojă 
până în 1777, când a fost introdus în 'Consiliul Lojei Theodore de Bon' din Munich. Apoi, odată ce s-a 
văzut în masonerie, Weishaupt a văzut imediat potențialul valoros al acestui fapt pentru realizarea 
viselor sale cu Iluminati. Pentru a crea o unire oficială între Iluminati și Francmasonerie, Weishaupt a 
organizat Congresul Wilhelmsbas la Castelul lui William al IX-lea al regiunii Hesse-Kassel, care a avut 
loc pe data de 16 iulie 1782. La acel eveniment special, care a fost memorabil atât în mărime cât și în 
aspirații, au participat elite reprezentative ale lojelor masonice de pretutindeni.  
 
În cadrul aceluiași congres s-a luat și decizia admiterii evreilor în Francmasonerie, care până la acea 
dată erau complet excluși din aceasta. Crezul Iluminati afirmă că toți oamenii sunt egali. 
(comunism/creștinism) 
 
Oricum, a existat un alt motiv tacit pentru care politica masonică cu privire la evrei s-a schimbat: era 
nevoie de bani... iar evreii erau bancherii principali din Europa, un rol pe care aceștia și l-au asumat 
odată cu căderea Cavalerilor Templieri. Și să nu uităm că regele William IX era în datorii în acea 
vreme, fiind și un psihopat.  
 
Când a venit timpul pentru a se vota cu privire la admiterea lor în Wilhelmsbad, evreii erau atât de 
anxioși și de nerăbdători să câștige în acea zi, încât au umplut până la refuz sala cu suporteri evrei. 
Nu după multă vreme, apartenența la Iluminati a inclus în mare număr familiile bancherilor evrei, 
cum sunt Rothschild, Oppenheimer, Wertheimer, Schuster, Speyer și Stern.  
 
Au fost create noi loje în Frankfurt - capitala financiară europeană a Rothschildilor - în care evreii 
erau predominanți și, la scurtă vreme, toți francmasonii din ordinul Iluminati și-au stabilit acest oraș 
ca sediu mondial. 
 
Primul ordin pentru evreii inițiați în Iluminati, care promitea manifestarea profețiilor acestora despre 
Sion: o lume condusă de poporul ales al lui yahweh. Lucrurile au început să fie puse în mișcare, 
pentru a-și materializa în sfârșit "țara în care curge lapte și miere", țară care le-a fost promisă de atât 
de multă vreme (în propria lor minte evreiască) și care va fi întreaga lume.  
 
Oportunitatea pentru a-și manifesta Sionul a apărut odată cu Revoluția Rusească, care a fost 
finanțată de bancherii evrei. Unul de-al lor, evreul de origine germană Karl Marx, a catalizat 
evenimentul prin publicarea cărții Communist Manifesto.  
 
Karl Marx, al cărui nume real a fost Rabbi Mordechai Levi, a fost membru în Liga Dreptății, ligă care a 
condus la crearea Ligii Comuniste.  – 1841, Moses Hess l-a adus pe Marx într-o societate numită "Liga 

Dreptății" 
 
Motto-ul Ligii Dreptății (Bund der Gerechten) era "Toți oamenii sunt frați" iar misiunea ei era 
"stabilirea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, bazată pe idealurile iubirii aproapelui, a egalității și a 
dreptății." 1 Creștinismul este fratele geamăn al comunismului! 

                                                           
1 The coming Gnostic Civilation, scrisă de M. A. Pinkham 
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Conducătorul bolșevic al revoluției, Lenin, care era evreu după ambii părinți, a contribuit la planul 
stabilirii unui guvern centralizat, care să fie controlat de oligarhia evreiască. După ce Lenin împreună 
cu cohortele lui din Iluminati și-au ridicat steagurile învingătoare la sfârșitul Revoluției Rusești, a 
apărut noul lor guvern comunist, cu un procent de 75% evrei ocupând cele mai înalte poziții ... Și a 
sfârșit cu uciderea a 60 milioane de suflete Gentile, până când comunismul a luat sfârșit. Mulți dintre 
aceștia au fost uciși într-un sistem de lagăre, toate conduse de comisari evrei.  
 
De asemenea, bancherii evrei au urmat  altă tactică, începând să construiască un imperiu al 
instituțiilor financiare pentru a controla infrastructura capitalistă care va guverna lumea. După cum 
bancherul evreu și patron Iluminati, Amshel Rothschild, este recunoscut pentru faimoasa 
remarcă: "Dați-mi controlul financiar al unei țări și nu îmi va mai păsa de conducătorul acesteia!" 
 
Singurul loc la care acestea în cele din urmă conduc, este comunismul, unde evreii dețin întreaga 
avere și putere, iar Gentilii sunt reduși la o sclavie totală în Noua Ordine Mondială evreiască.   
 
Națiunile se vor aduna pentru a oferi omagiu poporului lui Dumnezeu: toate averile națiunilor vor 
trece în mâinile poporului evreu, în timp ce acestea vor mărșălui captive în lanțuri în spatele 
poporului evreu, plecându-se înaintea acestuia; împărații Neamurilor își vor aduce fii înaintea 
poporului evreu, iar prințesele lor le vor dădăci pruncii. Evreii vor porunci națiunilor și vor cârmui 
popoare despre care nici nu au auzit până atunci. Bogații mărilor și avuții națiunilor se vor înfățișa 
înaintea evreilor pentru a-și primi partea.  
 
"Orice popor al împărăției, care nu îl va servi pe Israel, va fi distrus" – Isidore Loeb (Le Litterature des 

Pauvres dans la Bible). 

 
Care au fost efectele subversiunii Francmasoneriei de către evrei, în această organizație? Masoneria 
Modernă a ajuns să își aibă bazele în Iudaism: Elimină învățăturile Iudaismului din Ritualurile 
Masonice, și cu ce vei mai rămânea? – The Jewish Tribune (28 octombrie 1927, New York) 

 
„În zilele de azi, Francmasoneria este numai pentru beneficiul evreilor" – Theodore Herzel (fondator și 

lider al Sionismului Mondial) 

 
"Am fondat multe asociații secrete care funcționează pentru scopurile noastre, după ordinele și 
direcțiunile noastre. Unul dintre triumfurile Francmasoneriei este acela că, Gentilii care devin 
membrii în lojele noastre, nu trebuie să suspecteze niciodată că noi îi folosim la construirea propriilor 
lor pușcării, peste terasele cărora noi ne vom ridica tronurile Împărăției noastre universale a evreilor; 
de asemenea aceștia nu ar trebui să știe că noi le comandăm să făurească lanțurile slugărniciei lor 
pentru viitorul nostru Rege al Lumii." – Discurs de deschidere ținut la convenția evreiască B'nai B'rith de la 

Paris (publicat în februarie 1936 de Chatoric Gazette) 

 
Acum ar trebui să fie cât se poate de evident motivul pentru care Al Treilea Reich a interzis 
asemenea organizații în Germania. Ele sunt organe ale comunismului evreiesc. 
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Există multă confuzie în ceea ce privește Francmasoneria, Noua Ordine Mondială și Statele Unite, cât 
și despre poziția lui Satan cu privire la toate acestea. Această confuzie se datorează infiltrației. 
Francmasoneria ORIGINALĂ, care în principal este responsabilă de crearea Statelor Unite ale 
Americii, de proiectarea orașului Washington DC, precum și a multor alte orașe americane în care 
arhitectura este special proiectată iar așezarea geografică este cu atenție aleasă pentru scopuri 
viitoare și care s-a folosit de cunoștințele oculte pentru a face aceste lucruri - aceasta avea o 
ideologie cu totul diferită cu privire la Noua Ordine Mondială.  
 
Această Nouă Ordine Mondială pe care Fondatori Statelor Unite ale Americii (dintre care aproape 
toți erau francmasoni) o aveau în minte, era bazată pe principii Luciferiene. Scopurile acestei N.O.M. 
erau următoarele: 

1. de a stabili o țară liberă în care cetățenii puteau scăpa de opresiile severe din partea 
creștinismului și în care puteau învăța secretele antice ale strămoșilor, fără teama că își vor 
pierde viețile. 

2. se intenționa ca Statele Unite ale Americii să devină "Noua Atlantida", fiind menită să 
reprezinte un model pentru națiunile lumii în ceea ce privește cunoștința spirituală. 

3. de a înființa o națiune liberă, în care fiecare individ putea excela. 
4. celelalte intenții ale acestei Noi Ordini Mondiale pot fi găsite în doctrinele originale ale 

Statelor Unite ale Americii. 
 
Acum, ce s-a întâmplat cu intențiile enumerate mai sus și unde duce *cealaltă* N.O.M. și care este a 
evreilor, este o cu totul altă poveste. Îmi amintesc că l-am întrebat pe Tatăl Satan despre 
Francmasonerie cu ceva timp în urmă, căci eram confuză din cauza informațiilor contradictorii. 
Răspunsul lui a fost "a fost infiltrată", adăugând că Francmasoneria de azi este foarte diferită de cea 
originală, care avea la bază Principiile Luciferiene. 
 
Curând după aceea am citit cum Mayer Amschel Rothschild, tatăl dinastiei multitrilionare evreiești, 
s-a folosit de poziția lui de încredere: 
 
Aici este un citat din cartea "Ruled by Secrecy", de Jim Marrs © 2000, paginile 58 - 59: 
"Această dinastie bancară secretă a fost începută de Mayer Amschel Bauer, un evreu de origine 
germană, născut în Frankfurt pe 23 februarie 1744 ..." […]"Tânărul Mayer a studiat pentru a ajunge 
Rabin. A fost școlit cu precădere în Hashkalah, un loc în care se împleteau religia, dreptul evreiesc și 
logica."[...] "Moartea părinților lui l-a forțat pe Mayer să părăsească școala rabinică și să intre ca 
ucenic într-o casă bancară. Învățând repede comerțul, acesta a devenit agent financiar la curtea lui 
William IX, administrator regal al regiunii Hesse-Kassel și un francmason remarcabil. A intrat în 
grațiile lui William, care era doar cu un an mai în vârstă decât el, atunci când a început să 
împărtășească interesele acestuia pentru Francmasonerie și antichități. Mayer căuta monede antice 
pe care le vindea binefăcătorului său la prețuiri mult mai reduse. Luând în considerare pregătirea sa 
rabinică și căutările sale serioase după antichități, acesta a căpătat cu siguranță o profundă 
înțelegere a misterelor antice, cu precădere a cabalei evreiești. Tot în această perioadă, metafizica 
cabalei evreiești a început să se îmbine cu tradițiile Francmasoneriei." ** 
 
Evreii infiltrează orice fel de sursă de putere a Gentililor. Din interior, aceștia fie dobândesc control 
total, fie caută să o eradicheze prin corupție.  
 
Noua Ordine Mondială evreiască este un stat mondial de sclavie, în frunte cu și condusă de evrei.  
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Această N.O.M. este exact opusul a ceea ce se intenționa de francmasonii originali, care erau cu toții 
Gentili (ne-evrei): 

1. Mesia evreiesc în forma lui "Iisus" (o conexiune simpatetică magică, în care au fost axate 
toate rugăciunile și energia psihică a creștinilor), care îi va unii pe evrei și va pune bazele 
statului comunist de ordine mondială condus din Israel (care a fost furat de la palestinieni pe 
baza istoriei fictive ale evreilor prezentate în biblie și care a fost ales  în special datorită 
poziției acestuia la intersecția dintre cele trei continente majore: Europa, Africa și Asia și a 
centrării acestuia peste linii ley extrem de puternice) și în care evreii vor avea conducerea și 
controlul total asupra Gentililor fiecărei națiuni, cultură sau rasă de pe fața pământului. 

2. Oamenii vor fi însemnați cu coduri de bare precum vitele (vezi cuvântul derogatoriu evreiesc 
"goyim", folosit pentru Gentili), pentru a asigura controlul total. Implanturile cu micro-cip 
reprezintă o altă posibilitate care asigură că Gentilii pot fi urmăriți precum animalele. 

3. Toată cunoștința ocultă va fi îndepărtată în mod sistematic din rândul populației (adevăratul 
scop atât a creștinismului cât și a comunismului) prin ucidere în masă și tortură, după cum s-
a întâmplat în timpul Inchiziției, dar și mai recent (1950) - an în care președintele Tse-Tung 
din China Comunistă a mărșăluit în Tibet unde a ars din temelii mănăstirile și a măcelărit 
liderii religioși. Tibetul, datorită izolării lui în inima Munților Himalaya, încă mai păstra multe 
din doctrinele antice ale învățăturilor spirituale originale, atunci când iudaismul, creștinismul 
și islamul, împreună cu cohortele lor, au intrat în scenă. 

4. Cunoștința spirituală și puterea ocultă se vor afla exclusiv în mâinile evreilor, pentru 
controlul total al lumii. 

5. Aproape toți evreii neimplicați, căldicei sau neutrii vor fi mai mult decât bucuroși să li se 
alăture fraților lor în această nouă clasă de conducere, atunci când va veni timpul. 

6. Programul de amestecare a raselor va eradica toată identitatea rasială și culturală, pentru 
control total. Prin pierderea individualității, prin distrugerea rasială și a identității culturale, 
istoria poate fi rescrisă exact după placul evreilor. Ei au făcut acest lucru timp de secole, 
necunoscut majorității populației Gentile. Acest lucru a fost deja realizat în cazul satanismul 
(religia originală a omenirii), unde învățăturile originale, preoți, preotese, alți lideri spirituali 
și oamenii care aveau astfel de cunoștințe, împreună cu librăriile lor, au fost distruse în mod 
sistematic. Biserica creștină a avut libertatea totală de a defini Satanismul exact așa cum 
aceasta a găsit de cuviință, avându-se în vedere că mai există foarte puține rămășițe despre 
trecut, în ceea ce privește cunoștința și adevărul. Biblia nu este nimic mai mult decât o 
istorie fabricată a poporului evreu, pe care aceștia nu au avut-o niciodată. Datorită 
îndoctrinării în masă și a credințelor băgate pe gât cu forța, mintea gloatelor a creat o formă 
mentală puternică care a asistat poporul evreu în setea lui de a conduce lumea. 

7. Ființele umane nu vor fi nimic mai mult decât suflete pierdute, fără identitate, libertate, 
cunoștință sau individualitate; nu vor fi decât un obiect de unică folosință, în folosul total al 
statului de sclavi condus de evrei. 

 
Cele de mai sus se află într-o opoziție totală cu Noua Ordine Mondială intenționată de Francmasonii 
originali, care erau Gentili. Din nefericire, din nou, evreii joacă pe ambele părți, împotriva părții de 
mijloc. Ritualurile din Francmasoneria modernă - care acum sunt direcționate spre a doua venire a 
spurcăciunii de mesia și spre fuziunea religiilor lumii - sunt pe cât se poate de diferite de ritualurile 
întreținute în primii ani ai Francmasoneriei, ale căror registre au fost îndepărtate și pecetluite în 
secret.  
 
Este atât de evident, odată ce vraja este ruptă, cum evreii au pus mâna pe puterea oculte și au 
abuzat de ea, în pornirea lor de a deveni "dumnezeu". Dacă faci cercetările și studiul necesar, vei 
vedea cât de țipătoare sunt asemănările dintre biblia iudeo-creștină, comunism și versiunea 
evreiască a Noii Ordini Mondiale. Cartea "Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top 
Leaders" de James D. Shaw și Tom C. McKenney, care, deși a fost scrisă dintr-o perspectivă creștină, 
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conține multe informații utile cu privire la Francmasoneria Modernă. 
 
Din cauza infiltrării pe scară largă și a controlului pe care aceștia îl au în punctele cheie, mulți Gentili 
– în special creștinii, sunt confuzi și sustrag această N.O.M. în una singură, când în fapt sunt două idei 
diferite. Dat fiind faptul că s-a folosit putere ocultă, aceștia omit să vadă acest monstru care le stă în 
curtea casei, sa zicem așa, fiind înșelați în a lucra pentru el în mod pătimaș.  
 
Părinții Fondatori ai Statelor Unite ale Americii au folosit puterea ocultă în scopuri generoase, pentru 
a întemeia o națiune liberă în care învățăturile antice și cunoștința ocultă puteau înflori fără teama 
de persecuție. Ar trebui de asemenea să fie extrem de evident faptul că nu există NIMIC "spiritual" în 
“religia" creștină. Aceasta este și întotdeauna a fost un materialism pur. Creștinii nu au nici un fel de 
cunoștință despre anatomia sufletului lor și nici nu știu cum să se vindece pe ei însuși sau pe cei 
dragi, cum nu au nici un fel de cunoștință despre nimic din domeniul spiritual. 
 
Întreaga așa-numită "religie" este complet falsă și contrafăcută. Creștinii care ajung în nivelele 
avansate ale creștinismului își pun acea față artificială și cleioasă, peste care acești infami își lipesc 
un zâmbet fals și patetic. Acest lucru se datorează faptului că întreaga lor viață se rotește în jurul 
minciunilor, până acolo încât încep să adopte o înfățișare artificială care seamănă cu minciunile în 
care aceștia sunt atât de scufundați. Aceasta este o parte a pedepsei lor, care în cele din urmă va 
conduce la damnare eternă datorită degenerării sufletului lor și datorită respingerii cunoștințelor 
spirituale și blestemării și blasfemierii Adevăratului Zeu Creator, care nu este nimeni altul 
decât "Satan".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
**Vezi: The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry, scrisă de Christopher Knight și Robert 
Lomas. Publicată în New York : Barnes & Noble, 2000.  
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Cabala NU este de origine evreiască. Evreii au furat cabala de la egiptenii antici și au modificat-o. Ca 
fapt divers, cuvântul „Cabala” derivă din egipteanul „KA BA ANKH”.   
 
Pentru a pune accent pe originile egiptene ale Cabalei, hai să analizăm puțin cuvintele din care 
aceasta derivă: religia egipteană susținea că ceea ce noi numim spirit sau suflet, este format din trei 
părți diferite, și anume: Ka, Ba și Ankh. 
 
Egiptologii caracterizează KA-ul (reprezentat prin 2 brațe ridicate) drept „geamănul spiritual” al 
individului. Faraonii puteau să aibă mai multe KA-uri în timp ce muritorii de rând aveau decât unul. 
KA-ul este dublura eterică a corpului fizic al unei persoane; fantoma sau imaginea unei persoane în 
prezent sau din ultima viață anterioară. 
 
BA-ul este sufletul. Sufletul nu are nici-o legătură cu imaginea corpului deoarece se reîncarnează din 
corp în corp de-a lungul vieților. Motivul pentru care faraonii care erau foarte apropiați de Zei 
puteau avea mai multe KA-uri a venit mai mult ca sigur de la o abilitate de a-și schimba forma în 
timpul proiecției astrale. Această abilitate aparține Zeilor. 
 
ANKH-ul este forța vitală; aura. 
 
Caracterele în ebraică pe care multe societăți oculte le folosesc în ceremoniile lor, sunt lipsite de 
putere, deoarece ebraica nu este nici scrisul și nici limba originală. Sunt folosite exclusiv pentru 
control și manipulare. 
 
La fel cum minciuna creștinismului a înlocuit religiile originale, așa este și cu ebraica, numai că mai 
rău, deoarece creștinismul este unealta evreilor. Prin intermediul infiltrării evreiești, (un exemplu 
bun este ceea ce a fost făcut în cazul Francmasoneriei), caractere evreiești și misticismul au început 
să fie împinse în societăților oculte. Nu se diferențiază deloc de modul în care creștinismul a fost 
forțat asupra populației. Așa controlează ei. Joaca de ambele părți, împotriva părții de mijloc. Pe de-
o parte, controlează Neamurile prin intermediul programului lor, creștinismul, și pe cealaltă parte, 
prin intermediul infiltrării, controlează societățile oculte. Prin intermediul societăților oculte, au 
controlat „Păgânismul” și „Satanismul”. Fiecare parte o recunoaște pe cealaltă ca fiind cel mai 
marele inamic. Aceasta nu e nimic altceva decât o deviere și o distragere; Neamurile împotriva 
Neamurilor, în timp ce evreii privesc și așteaptă ca noi să ne distrugem între noi, până când ei pot 
avansa fără obstacole și revendica lumea pentru ei înșiși.  
 
Societățile amintite mai sus sunt infestate de arhetipuri evreiești, simbolism, zeități impostoare, 
limbă, scris și „cultura” furate și corupte, neavând nimic de-al lor. Până și ateii și organizațiile 
cu „gândire liberă” sunt controlate de evrei. În acest caz, încurajează invenția evreiască a 
comunismului. Comunismul (în care spiritualitatea nu este recunoscută), este punctul în care 
creștinismul conduce. Creștinismul un program de minciuni și corupere, băgat pe gâtul Arienilor cu 
forța, care în final conduce la un stadiu în care începi să îți pui întrebări, întrebări care sunt răspunse 
de evrei prin ateism: și așa ajungi să negi tot ceea ce este spiritual. Deoarece aceste religii bazate 
pe iudaism sunt o minciună, fiind bazate pe un materialism total, puțin sau chiar nimic din ceea ce 
se întâmplă în el, este de natură spirituală. 
 
Cabala runică a fost pierdută. Aceasta este cheia folosirii runelor. Druizii foloseau cabala runică în 
mod intens. Cu toții au fost măcelăriți de către Inchiziție iar pedeapsa pentru posesia sau folosirea 
runelor era moartea. Toate cunoștințele spirituale au fost distruse în mod sistematic și eliminate. 
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Runele se bazează pe constelații și sunt foarte apropiate de acestea, fiind chiar scrisul original, dat de 
către Zei. Runele sunt similare în multe feluri formelor literelor antice cuneiforme. Liniile literelor 
conectează planetele constelațiilor, fiecare într-o formă specifică. 
 
Bineînțeles că „Yahve” nu este o ființă reală, ci reprezentarea celor patru elemente ("yod heh vau 
heh" înseamnă "foc, aer, pământ, apă". Găsești acest lucru în toate textele de magie evreiască)  Din 
nou, acest concept a fost furat și iudeificat, la fel ca toate celelalte. Nu avem nevoie de expresia 
evreiască „yod heh vau heh”. Pentru Neamuri, puterea adevărată vine din rune și nu din caracterele 
evreiești. Evreii au corupt, abuzat și profanat cabala originală și au spus că este a lor. Neamurile, cum 
au fost druizii - care aveau cunoștințe despre adevărata cabala, au fost torturați la moarte și 
masacrați. 
 
Zeii noștri au fost blestemați în moduri crunte și înlocuiți de impostori evreiești. Adevărata 
semnificație a numelui „Iisus”, „Yeshua” este „fie ca numele său să fie eradicat”. Învățăturile și 
textele noastre sacre ne-au fost îndepărtate, corupte, profanate, abuzate și etichetate ca fiind de 
origine „evreiască”. 
 
Oamenii noștri, Înalții Preoți și marii învățători spirituali au scăzut în număr din cauza uneltei 
evreiești a creștinismului. 
 
Vacanțele și sărbătorile noastre au fost pângărite și corupte cu mizeria creștină, unde zeități evreiești 
fictive sunt venerate în timp ce adevărații noștri Zei sunt blasfemiați și blestemați. 
 
Spiritualitatea noastră a fost transformată și coruptă de minciunile și materialismul evreiesc și 
a început să fie văzută ca ceva ridicol și lipsit de sens. 
 
CEL MAI RĂU ESTE FAPTUL CA FIECARE NAȚIUNE ȘI POPOR DE UNDE EVREII AU FURAT, A FOST 
CALOMNIATĂ ȘI MURDĂRITĂ ÎN SCRIERILE LOR FICTIVE, CUM EBIBLIA. EGIPTUL ESTE UN EXEMPLU 
ȚIPĂTOR. CU BÂLBÂIELILE LOR, EVREII AU DISTRUS FARAONUL, EGIPTENII ȘI „ZEUL” LOR FALS A 
COPLEȘIT ZEII EGIPTENI ȘI A ADUS SUFERINȚĂ ASUPRA POPULAȚIEI. EVREII NU DAU DOI BANI PE CEI 
PE CARE I-AU DISTRUS, LUÂND TOT CE POT ȘI NUMINDU-L AL LOR DUPĂ CE PROFANEAZĂ ȘI CORUP. 
EVREII ÎNCEARCĂ ÎNTOTDEAUNA SĂ PARĂ INOCENȚI ȘI MAI MULT CA ORICE, OVICTIMĂ 
PROFESIONALĂ; EXACT CA ȘI MAREA LOR INVENȚIE: NAZARINEANUL. 
 
Toate cunoștințele oculte ale Neamurilor au fost eliminate cu forța și aduse în mâinile 
evreilor, care le-au folosit pentru a ne înrobi Zeii, popoarele și națiunile. A venit timpul de ne lua 
înapoi ceea ce este al nostru și ce ne aparține de drept și să fim mândrii cu ceea ce suntem. Satan 
este de-al dreptul înfuriat!! 
 
„Pentru că acesta este timpul răzbunării și o urgie nespusă va fi dezlănțuită peste acești oameni.” 
Învățăturile și textele antice conțin puterea de care avem nevoie pentru o adevărată luptă spirituală. 
De asta îi este cel mai frică inamicului. Evreii au control spiritual asupra oamenilor noștri cât timp 
amăgiții le folosesc simbolurile, le cred minciunile, li se închină zeităților lor fictive și cred că ei 
sunt “poporul ales”. Trebuie sa punem din nou mâna pe ceea ce este al nostru!! 
 
HAIL SATAN PENTRU TOTDEAUNA!!!!! 
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Coșmarul Nuclear 
 
 
Anticristul nostru mi-a spus că 'Israel va folosi bomba [nucleară]'. Recent, după ce am citit știri de 
actualitate, am ajuns la concluzia că acest lucru nu se află prea departe în viitor. 
 

**** 
 
‘’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, 
profesor israelian de Istorie Militară la Universitatea Ebraică din Ierusalim, într-un interviu pentru 
revista săptămânală olandeză: Elsevier, 2002, nr. 17, p. 52-53. 
 

**** 
 
Mai jos este doar o parte din lista cu evreii implicați în proiectul de dezvoltare a bombei atomice. 
Numărul total al acestora este de-a dreptul șocant, însă datorită presiunii timpului, această listă este 
incompletă, enumerându-i doar pe cei mai însemnați oameni de știință evrei care au fost implicați în 
mod direct în Proiectul Manhattan. Aproape toți dintre cei enumerați mai jos au fost comuniști 
înrăiți; mulți alții au fost spioni care au pus formula bombei atomice în mâinile sovieticilor. În urma 
cercetărilor, am fost îngrozit de felul în care acești autori (dintre care cei mai mulți au fost evrei), 
care au scris articole și biografii ale indivizilor listați mai jos, i-au prezentat pe acești criminali în serie 
într-o lumină foarte pozitivă, ridicându-i pe mulți la rangul de erou. Simte-te liber să cercetezi și de 
unul singur.  
 
O listă parțială a evreilor implicați în mod direct în Proiectul Manhattan: 
 
Prima bombă nucleară a fost proiectată și construită în Los Alamos, New Mexico. Numele de cod top 
secret acordat acestei lucrări a fost "Proiectul Manhattan". Motivul pentru acest nume a fost 
Bernard Baruch [evreu], care a locuit în Manhattan New York - la fel ca mulți alți funcționari de top 
din același proiect. Șeful oamenilor de știință din Laboratorul Los Alamos între 1943 - 1945 a fost J. 
Robert Oppenheimer, un alt evreu de seamă. Fratele lui Oppenheimer, Frank, un comunist legitim, a 
fost și el un om de știință de primă importanță care a lucrat în Los Alamos.  
 
'Una dintre personalitățile de seamă, care nu numai că a pus baza teoretică dar care l-a si determinat 
pe președintele Roosevelt să lanseze întregul program al bombei atomice, a fost Albert Einstein, un 
evreu din diaspora, cu 16 afiliații de front comuniste.' 
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O LISTĂ PARȚIALĂ A EVREILOR IMPLICAȚI ÎN MOD DIRECT ÎN PROIECTUL MANHATTAN 
 

NUME Origine, implicare și alte detalii 
J. ROBERT OPPENHEIMER  Director științific - Proiectul "Y" 
FRANK OPPENHEIMER  Fratele și asistentul lui J. Robert Oppenheimer 
ALBERT EINSTEIN  Evreu de origine germană - consilier al proiectului 
NIELS BOHR  Evreu de origine daneză - consilier al proiectului 
LEÓ SZILÁRD  Evreu de origine ungară - lider de grup - Laboratorul Metalurgic 
NICHOLAS KÜRTI  Evreu de origine ungară - a lucrat cu Franz Eugen Simon [evreu de 

origine germană] și a dezvoltat metoda de separare a Uraniului 235 
de Uraniul 1 (forma brută) 

DAVID BOHM  A efectuat calcule teoretice pentru calutroane, la instalația Y-12 din 
Oak Ridge, folosite pentru a îmbogăți electromagnetic Uraniul, pentru 
bomba aruncată peste Hiroshima în 1945 

RUDOLF PEIERLS  Evreu de origine germană - Misiunea Britanică 
FELIX BLOCH  Evreu de origine elvețiană - a lucrat sub conducerea lui Hans Albrecht 

Bethe, efectuând cercetări în fuziunea nucleară 
EUGENE [PAUL] WIGNER  Evreu de origine ungară - lider de grup - Laboratorul Metalurgic 
JAMES CHADWICK  Evreu de origine britanică - șef - Misiunea Britanică 
JAMES FRANCK  Evreu de origine germană - director - Grupul Chimic 
OTTO FRISCH  Evreu de origine germană - Misiunea Britanică 
EDWARD TELLER  Evreu de origine ungară - cercetare termonucleară 
EMILIO GINO SEGRÈ  Evreu de origine italiană - lider de grup 
HANS ALBRECHT BETHE  Evreu de origine germană - șef - Divizia Teoretică 
KLAUS FUCHS  Evreu de origine germană - Divizia Teoretică [spion comunist] 
RICHARD PHILLIPS 
FEYNMAN  

Lider de grup - Divizia Teoretică 

MORRIS KOLODNEY   Manager - Situl DP 
LOUIS ROSEN  Părintele fondator al Centrului Științific Neutron din Los Alamos 
LOUIS SLOTIN   
JACOB BESER  Fuziunea și descărcarea armamentelor 
THEODORE ALVIN HALL  Cel mai tânăr om de știință în Los Alamos 
SAMUEL T. COHEN  A lucrat în grupul de randament 
SAMUEL GOUDSMIT  Evreu de origine daneză - conducătorul științific al Misiunii Alsos 
GEORGE PLACZEK  Evreu de origine moraviană - Misiunea Britanică 
EUGENE RABINOWITCH  Evreu de origine rusă - Laboratorul Metalurgic 
JOSEPH ROTBLAT  Evreu de origine poloneză - a lucrat cu James Chadwick [spion 

comunist] 
GREGORY BREIT  Evreu de origine rusă - predecesorul lui J. Robert Oppenheimer 
DAVID GREENGLASS  Infiltrat în Proiectul Manhattan [spion comunist] 
GEORGE ABRAMOVICH 
KOVAL  

Detașamentul tehnic special [spion comunist] 

VICTOR WEISSKOPF  Divizia Teoretică 
ALVIN MARTIN 
WEINBERG  

Fizician teoretic, sub conducerea lui Eugene [Paul] Wigner 

RUDOLF PEIERLS  Misiunea Britanică 
ISIDOR ISAAC RABI  Evreu de origine poloneză - consilier al Proiectului 
STAN FRANKEL  Divizia Teoretică 
ENRICO FERMI  Arian de origine italiană însurat după o evreică - lider de grup - Divizia 

Teoretică 
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'Primul comisar al Comisiei Energiei Atomice a fost David E. Lilienthal, un evreu care a fost membru 
activ în cel puțin două fronturi comuniste. Acesta a rămas în această poziție pentru o considerabilă 
perioadă de timp.' 1 
 
Niels Bohn [un evreu de origine daneză] căruia i s-a acordat un Premiu Nobel în 1922, a fugit din 
Danemarca în 1943. 'În septembrie 1943, acesta a aflat din surse de încredere că urma să fie arestat 
de poliția germană; opoziția daneză a reușit să îl ajute pe Bohn și pe soția acestuia să fugă pe mare 
în Suedia. Puțin mai târziu, Bohn a zburat într-un avion militar în Marea Britanie. Acolo, acesta a fost 
introdus în proiectul britanic al bombei atomice, care la acea vreme era încă secret. În cele din urmă, 
acesta a fost direcționat spre locația principală a proiectului din Statele Unite ale Americii. Bohn a 
lucrat în Proiectul Manhattan în laboratorul top secret Los Alamos din New Mexico, unde din motive 
de securitate, a fost cunoscut sub numele de Nicholas Baker.' 2 
 
Leó Szilárd [evreu de origine ungară], născut la Budapesta, l-a ajutat pe Enrico Fermi la efectuarea 
primei reacții atomice în lanț. 
 
Nicholas Kürti [evreu de origine ungară: Kürti Miklós] și Franz Eugen Simon [evreu de origine 
germană care a zburat în Marea Britanie când Hitler a venit la putere] au descoperit cum să separe 
Uraniul 235 de Uraniul 1, lucru care este necesar construirii unei bombe atomice.3 
 
'Este de o importanță extremă a se evidenția faptul că atât bomba atomică cât și bomba cu hidrogen 
au fost în mare măsură niște producții evreiești. Practic, bomba atomică și proliferarea ulterioară a 
acesteia, este o idee evreiască. Una dintre personalitățile de seamă, care nu numai că a pus baza 
teoretică dar care l-a si determinat pe președintele Roosevelt să lanseze întregul program al bombei 
atomice, a fost Albert Einstein, un evreu din diaspora, cu 16 afiliații de front comuniste.'  
 
'Acesta a fost momentul în care cele mai multe secrete Atomice au fost furate și plasate în mâinile 
sovieticilor. Când vine vorba despre spionii și trădătorii implicați aici, parcă am citi dintr-o 
enciclopedie cu numele și profesiile evreilor.  Cei mai faimoși au fost Julius și Ethel Rosenberg, care au 
fost judecați și executați pentru trădare - singurii trădătorii din istoria modernă a Statelor Unite ale 
Americii, care au suferit această soartă. Alții implicați în această rețea de spionaj au fost Harry Gold, 
Abraham Brothman, David Greenglass, [fratele lui Ethel Rosenberg], Israel Weinbaum, Miriam 
Moscowitz, Sidney Weinbaum, Morton Sobell. Toți aceștia au fost evrei și toți au fost condamnați 
pentru trădare. De asemenea, un alt lucru semnificativ în dezvoltarea bombei cu hidrogen, este acela 
că în funcțiile de conducere s-au aflat din nou evreii, cum ar fi J. Robert Oppenheimer, Steve Nelson 
[al cărui nume real este Joseph W. Weinberg] și Edward Teller.'  
 
'Continuând cu enigma disertației noastre și anume aceea a proliferării comerciale și industriale ale 
deșeurilor nucleare (cel puțin..) în Statele Unite, care mai mult decât orice altă problemă se ține de 
noi precum un profet prevestitor de necazuri. Amenință marea parte a populației cu moarte, cancer, 
leucemie și afecțiuni din naștere și în cele din urmă cu exterminarea a însăși omenirii.' 
'Este de o semnificație majoră să clarificăm faptul că rețeaua evreilor a avut sub control dezvoltarea 
și proliferarea celei mai devastatoare dintre toate realizările tehnice: fisiunea și fuziunea nucleară.' 4 
 
 
  

                                                           
1 Ben Klassen, Racial Loyality issue 27, Creativity Movement 
2 Articolul de pe Wikipedia despre Niels Bohr 
3 International Council for Science (ICSU) Committee on Data for Science and Technology CODATA Newsletter Number 79 March 1999 
4 Ben Klassen, Racial Loyalty issue 27, Creativity Movement 
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Paragraful de mai jos a fost luat din cartea "Nature's Eternal Religion" de Ben Klassen: 
 
Notă* Cu toate că acest articol a fost scris pentru cei din Rasa Albă, comunismul evreiesc afectează 
toate Neamurile (ne-evreii), indiferent de rasă și prin urmare merită să fie citit. Creștinismul nu face 
decât să îi pregătească pe adepți pentru comunism, doctrinele acestuia fiind identice cu filozofia 
comunistă și nu are nimic spiritual în el. Toate cunoștințele și puterea ocultă - care le-ar permite 
Neamurilor să riposteze prin luptă spirituală (pe care evreii au folosit-o împotriva noastră timp de 
secole) - au fost îndepărtate în mod sistematic. După ce aceste cunoștințe au fost îndepărtate prin 
forță în timpul Inchiziției, puterea a rămas în mâinile rabinilor evreilor de top și a fost folosită pentru 
a arunca blesteme, pentru a crea avere și putere de neimaginat și de a fi folosită împotriva noastră, a 
Neamurilor, după bunul lor plac. Cu alte cuvinte, după cum YHVH, cunoscut ca "Jehova" este în 
adevăr poporul evreu, aceștia au devenit "Dumnezeu".  
 
Comunismul este o altă fraternitate și escrocherie evreiască, prin care Neamurile sunt prostite în a 
crede că acesta are ca scop egalitatea, pacea și o viață mai bună. Nimic nu poate fi mai departe de 
adevăr. Este un program evreiesc de ucidere în masă, genocid și sclavie pentru Gentili/Neamuri, 
indiferent de culoare.  
 
Citat din Talmudul evreiesc: Nidrasch Talpioth, p 225-L: 
"Iehova a creat Neamurile (ne-evreii) în formă umană, pentru ca evreii să nu fie serviți de fiare. În 
consecință, ne-evreii sunt animale în formă umană, condamnate spre a-i sluji pe evrei zi și noapte." -
citat din talmudul evreiesc 
 
Creștinismul și Comunismul: Gemenii Evreiești, din "Nature's Eternal Religion", de Ben Klassen 
Conservatorii kosher spun că în zilele noastre se poartă o luptă intensă, feroce și înverșunată, între 
forțele diabolice ale comunismului și forțele sacre ale Creștinismului. Ni se sugerează că este o luptă 
între bine și rău. Ni se spune că aceste două forțe sunt esența a două poluri aflate în opoziție - într-o 
luptă completă și diametrală. Este o luptă care trebuie să aibă loc. În adevăr ele nu sunt decât niște 
produse degenerate de mintea colectivă evreiască, având un singur scop, bine determinat: de a 
distruge Rasa Albă. Dacă aruncăm o privire mai atentă asupra acestor două forțe care au chinuit și 
oropsit mințile Rasei Albe pe tot parcursul acestor ani, descoperim că acestea nu se află de loc la 
poluri opoziție. Descoperim că ele amândouă sunt la polul evreimii internaționale, îndeplinindu-și 
scopul pentru care au fost create și anume: de a aduce confuzie și de a nărui inteligența omului alb, 
astfel încât acesta însuși îi va ajuta pe evrei la distrugea Rasei Albe.  
 
Comparându-i, vom descoperi că sunt izbitor de asemănători și nicidecum în opoziție. În adevăr, 
exista atât de multe similarități între aceste două programe și în filozofia acestor două crezuri, încât 
se poate detecta cu ușurință amprenta aceluiași autor. Acest autor este rețeaua internațională a 
evreilor. Ei și numai ei au creat atât crezul creștin cât și cultul comunist. Atât creștinismul cât și 
comunismul predică împotriva materialismului. Comunismul desemnează acele forțe productive și 
creative ale societății noastre - cărora le datorăm în mare parte beneficiile unei civilizații Albe 
productive - drept "burghezie". Apoi, se azvârle cu o furie fără pereche asupra burghezilor, 
spunându-ne din nou și din nou că aceștia trebuie distruși. În loc să acorde credite unde se cuvine, 
comunismul năpăstuiește și defăimează aceste elemente constructive și productive ale societății, 
anume burghezia sau capitalismul, prezentându-le ca ultim diabolism. Practic, Creștinismul ne spune 
exact același lucru. Ne spune că îi este mai ușor unei cămile să treacă prin urechile acului, decât îi 
este unui bogat să intre în cer. Ne spune că ar trebui să "vindem tot ce avem și să împărțim 
săracilor", un sfat insidios care, dacă este urmat, ne va transforma în niște săraci hoinari și cerșetori. 
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Mai mult decât sigur, ar produce prăbușirea societății noastre. Creștinismul merge mai departe, 
spunându-ne să "nu ne strângem comori pe pământ, ci să ne strângem comori în ceruri". Consecința 
acestui lucru este clar, de la început și până la sfârșit. Nu strânge pentru tine nimic din lucrurile bune 
în viață, iar dacă ai muncit din greu și ai economisit ceva avere, scapă de ea, împarte-o săracilor și 
mai mult decât orice, dă-o bisericii: aceasta o va savura. Rezultatul net al acestui sfat fantastic de 
rău, desigur, este că averile tale vor ajunge în mâinile evreilor mult mai ușor, căci aceștia nu subscriu 
unei asemenea nebunii. Tot ce speră ei, este să ne facă pe noi nebuni, cunoscând prea bine vechea 
zicală "Un nebun este repede despărțit de banii săi", zicală care este mai mult decât adevărată.  
 
De cealaltă parte a monedei stau însăși conducătorii Creștinismului și cei ai comunismului, care sunt 
extrem de materialiști. Dacă observăm Biserica Catolica de-a lungul anilor, în timp ce lua ultimul 
bănuț de la văduva săracă, însăși biserica aduna și secera aur, argint și pietre prețioase în cantități de 
neimaginat. Nu numai că a cules mai tot aurul, argintul și pietrele prețioase pe care le-a putut 
culege, ci a mai dobândit și nespus de multe averi imobiliare, iar azi, Biserica Catolică este fără nici 
un dubiu cea mai bogată instituție de pe fața pământului. Chiar și în timpul epocii întunecate, când 
sărăcia era răspândită la scară largă - în cele mai multe cazuri din cauza creștinismului însuși - găsim 
aceste imense și fabuloase catedrale, construite în mijlocul sărăciei, cu altare placate cu aur, cu 
abside, bolți și coloane. Conducerea bisericii a provocat construirea unor imense bazilici, catedrale, 
abații, baptisterii, mausolee, mănăstiri și biserici. Practic, toate acestea erau atât de luxoase și de 
imense - în comparație cu împrejurimile sărăcăcioase ale timpului, încât au ieșit în evidență în mod 
flamboaiant ca depozit primar a întregii averi materiale - aur, argint și lux arhitectural - atât în era 
respectivă cât și în locația geografică dată. Biserica nu s-a sinchisit niciodată să explice de ce era atât 
de necesar să se afișeze cu averii atât de mărețe și luxoase în fața închinătorilor credincioșilor, cărora 
li se spunea din nou și din nou că este diabolic să “strângi comori pe pământ". Până în ziua de azi, 
bisericile sunt construite flamboiar, excentric și țipător la ochi. Se pare că banii nu reprezintă un 
obstacol.  
 
Vaticanul, acea cetate a călăuzirii "spirituale" care continuă să propovăduiască "să nu îți strângi 
comori pe pământ", încă nu pune în practică ceea ce predică. Din contră, ceea ce practică, nu 
reprezintă nimic altceva decât cea mai înaltă treaptă a ipocriziei și a antitezei spirituale. Tot ceea ce 
Vaticanul face, este să strângă comori pe pământ. A acumulat pentru el însuși un portofoliu de 5,6 
miliarde de dolari în stocurile proprii, fără a menționa proprietățile imobiliare, averile artistice, 
precum și alte valori. Se bucură de un venit anual de 1,5 miliarde de dolari - cea mai mare parte din 
acești bani fiind fără nici un dubiu colecționați din "ultimul bănuț al văduvei" și din exploatările vaste 
pe care le deține. Numai în Statele Unite ale Americii, instituția creștină ca întreg, este confirmată la 
102 miliarde de dolari. În 1969, din cele 17,6 miliarde de dolari pe care indivizii americani le-au dat 
pentru caritate, un procent de 45 la suta, sau 7,9 miliarde de dolari, au fost alocate scopurilor 
religioase. Destul de materialist pentru o religie care "se ferește" de comorile pământești și predica 
faptul că "împărăția mea nu este pe pământ".  
 
La fel ca și maeștrii comuniști din Rusia, care practic sunt toți evrei, au acumulat toate bogățiile din 
provincii. În timp ce sclavul comunist trudește doisprezece ore pe zi, după care se întoarce acasă în 
micul apartament întunecat, murdar, urât și înghesuit, pe care îl împarte cu alte familii, șefii lui evrei 
dețin palate opulente, împrăștiate prin toată țara. Au cele mai bune mașini - cu șofer, desigur - și se 
răsfață cu cele mai bune mâncăruri. Pe lângă asta mai au și cele mai luxoase avioane personale la 
dispoziție, haine importate și croitori și o galaxie de servitori. Când au nevoie de odihnă de la 
conducerea imperiilor lor de sclavi, se aciuiesc în vilele lor private de la Marea Neagră sau din alte 
locuri de vacanță alese. Exact așa funcționează Paradisul Muncitorilor Proletari.  
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Hai să trecem la următoarea similaritate. Atât comunismul cât și Creștinismul se folosesc în mod 
extensiv de armele terorii, atât psihologice cât și reale. Fără nici un dubiu, cel mai înspăimântător și 
vicios concept născocit vreodată de mințile depravate și colective ale evreimii, este conceptul 
Iadului. Ești în stare să te gândești la ceva care să poată fi mai oribil decât aruncarea a milioane de 
oameni în confinare în camere de tortură supra încălzite, după care să îi arzi pentru vecie, fără a le 
oferi nici măcar mila de a-i lăsa să moară? 
 
Cu această "Veste Bună", Creștinismul începe să cucerească mințile victimelor lui superstițioase și 
iraționale. Faptul că o astfel de cameră de tortură era inexistentă, nu a micșorat deloc realitatea 
conform căreia aceasta reprezenta o adevărată amenințare pentru cei care au fost convinși să 
creadă că aceasta exista cu adevărat. Spre exemplu, dacă unui copil îi spui că o să vină Bau-Bau să îl 
ia, iar el în mod inocent te crede, atunci, pentru el amenințarea este la fel de reală ca și cum Bau-Bau 
ar fi existat cu adevărat. La fel este și cu Iadul. Pentru aceia care au devenit convinși că acesta există, 
amenințarea este la fel de reală ca și cum Iadul ar exista în mod literar. Însă Creștinismul nu s-a 
limitat numai la folosirea terorii psihologice. Aceia care deviau de la linia oficială trasată de biserică, 
erau declarați eretici și arși pe rug numaidecât. Se pare că idea folosirii focului sub o formă sau alta, 
ca metodă de torturare a oponenților, a obsedat mințile "iubitoare" a creștinilor. Potrivit faimoasei 
Martyr's Mirror a lui van Braght, în jur de 33.000 de creștini au fost omorâți de alți așa-numiți 
creștini, prin ardere pe rug: o metodă sumbră de răzbunare. Numai dintre strămoșii mei (care după 
credință erau menoniți), în jur de 2.000 de martiri au fost arși pe rug de către acești creștini veșnic 
iubitori. O caracteristică remarcabilă a acestei afaceri de ardere pe rug, a fost aceea că numai 
oamenii Albi erau arși. Nici măcar odată nu am auzit de vreun evreu să fie ars pe rug pentru că nu a 
urmat cu precizie liniile prevăzute de Iudaism, cu toate că aceștia nu credeau deloc în Hristos. 
Arderea pe rug nu a fost singura metodă de tortură și moarte folosită de acești creștini împărțitori de 
iubire, care erau atât de flămânzi să își împartă mesajul lor de iubire.  
 
În timpul Inchiziției și nu numai, cele mai bestiale și rafinate metode de tortură pe care o minte 
depravată a omului le putea concepe, au fost folosite de Biserica Catolică pentru a stoarce confesia 
și pentru a-i târî pe eretici înapoi pe "calea îngustă". Zdrobirea degetelor, scufundarea în apă cu 
capul în jos, corsetul de fier, tăieri, scoaterea ochilor cu fierul înroșit și ruperea înceată a membrelor 
prin metode de întindere sunt numai câteva dintre tehnicile și uneltele folosite de acești creștini 
veșnic-iubitori, în calea lor de împrăștiere a Evangheliei dragostei. Atunci când comuniștii au intrat în 
scenă și au început să folosească tortura ca unul dintre instrumentele lor de cucerire, le-au rămas 
foarte puțin de inventat, trecând la metodele pe care creștinii le-au folosit deja cu succes, înaintea 
lor. Acest lucru este exact după cum se aștepta, deoarece diabolismul evreiesc a fost acele care a 
proiectat metodele de tortură atât pentru creștini cât și pentru comuniști. Biserica nici nu a ezitat să 
folosească orice fel de război pentru a distruge națiuni întregi care nu s-au supus dictărilor lor 
religioase. De fapt, de-a lungul secolelor XVI, XVII și XVIII, cauza principală a războaielor a fost 
disensiunea religioasă, în care un grup religios a căutat să își impună credințele peste oponenți, prin 
războaie și măceluri angro. Registrul comunist de utilizare angro a terori, atât psihologice cât și fizice, 
este atât de recent, răspândit și bine-cunoscut încât nu mai este nevoie să le enumerăm aici.  
 
Numai în Rusia, evreiescul regim comunist a folosit tortura la un nivel necunoscut până atunci de 
analele istoriei. Pentru a extermina cea mai strălucită parte din Rasa Albă din Rusia, anume rușii Albi, 
evreii au măcelărit nici mai mult nici mai puțin decât 20.000.000 de suflete. Teroarea, uciderile și 
omorurile continuă să aibă loc în Rusia și în ziua de azi, sfidând imaginația minții omului Alb obișnuit. 
În orice caz, atât comunismul cât și Creștinismul folosesc și au folosit teroarea din totdeauna, pe 
scară largă, atât cea psihologică cât și cea fizică, pentru a-și subjuga victimele. În timp ce 
Creștinismul a excelat în teroarea psihologică, comuniștii au excelat în teroarea fizică. Însă în ambele 
cazuri, evreii au fost experții care au făcut uz de acestea pentru a-și atinge țelurile. Atât comunismul 
cât și Creștinismul au o carte care presupune scrierea crezurilor lor mișcării lor. Creștinismul are 
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biblia evreiască, care a fost scrisă de către evrei, în cea mai mare parte despre evrei, cu intenția de a 
uni rasa evreiască și de a distruge Rasa Albă.  
 
Biblia comunistă este Das Kapital și Communist Manifesto ale lui Karl Marx, scrisă de Karl Marx în 
asociere cu Friedrich Engels, ambii fiind evrei. Aceste crezuri evreiești, comunismul și Creștinismul, 
sunt amândouă extrem de distructive, iar dacă sunt urmate, dărâmă fabrica societății care le-a căzut 
victimă. Creștinismul învață despre răutatea omului, cum că acesta nu este bun, că este un păcătos 
nevrednic, că este născut în păcat și că fiecare instinct al său este diabolic. Comunismul spune că 
elementul productiv și creativ al societății noastre, și anume "burghezia" - după cum o numesc ei - 
este stricată și diabolică și trebuie distrusă. Se poate spune, fără a greși deloc, că orice societate 
solidă și sănătoasă care s-a întors fie la a întregi Creștinismul, punând în practică toate principiile 
acestuia, fie la a practica comunismul în forma lui pură, în curând se va distruge pe ea însăși. Din 
nou, vrem să clarificăm în mod viguros că contrar a tot ceea ce acești conservatori ai kosher-ului ne 
spun, comunismul nu este sub nici o formă egal cu socialismul sau colectivismul.  
 
Cele două din urmă, sunt elemente de bază constructive a oricărei societăți sănătoase, în timp ce 
comunismul este de departe un lagăr evreiesc al forței de muncă. Deoarece am dezbătut în detaliu 
acest aspect, în unul din capitolele precedente, nu îl vom relua. Atât comunismul cât și Creștinismul 
predică egalitatea omului. Creștinismul spune că noi toți suntem egali în ochii Domnului, în timp ce 
comunismul spune că noi toți trebuie să fim egali în societatea comunistă. Ulterior argumentează  că 
noi nu suntem cu totul egali datorită mediului înconjurător în care trăim, motiv pentru care 
ei  trebuie să corecteze acest mic capriciu al naturii. În timp ce trec prin procesul de a ne aduce într-
un mediu înconjurător egal, se asigură că ne-au coborât atât de mult încât să fim toți egali.  
 
Acest lucru va fi mai mult decât adevărat, căci Rasa Albă va fi coborâtă până când ajunge o hoardă 
de sclavi mizerabili, în timp ce de cealaltă parte, fiecare evreu va fi un rege. Nu numai că atât 
comunismul cât și Creștinismul predică egalitatea individului, acestea mai predică și despre 
egalitatea raselor: o altă minciună vicioasă aruncată Naturii în față.  
 
Ambele crezuri au o dogmă foarte șireată și complicată, care este mai degrabă încurcată și confuză, 
ca să nu spunem contradictorie în ea însăși. În consecință, ambele au stabilit o ierarhie care are 
puterea de a interpreta și stabili care este dogma corectă a timpului și pe care fiecare ar trebui să o 
urmeze îndeaproape, or altminteri, va suferi consecințele unei structuri fortificate la putere. Și 
Creștinismul și comunismul și-au avut schemele lor. În cazul Creștinismului, aceia care nu se 
conformau au fost numiți eretici, iar în comunism, aceștia sunt numiți devianți. Desigur, în 
Creștinism, Marea Schismă s-a întâmplat în timpul Reformei în care segmentul protestant s-a mărit și 
s-a rupt de Biserica Catolică. Apoi, de acolo a continuat să se despartă și să se despice în sute de 
direcții diferite, totul spre detrimentul și distrugerea Rasei Albe. Prima mare despărțire a fost, 
desigur, când Imperiul Bizantin s-a rupt de cel Roman sau de jumătatea Vestică.  
 
Și printre comuniști au existat câteva schisme, cum e cea menșevică și bolșevică, precum și câteva 
alte schisme, chiar înainte ca aceștia să ajungă la putere. După ce aceștia au ajuns la putere, au 
existat comuniști Staliniști și comuniști Troțkiști, cei din urmă fiind urmăriți și eliminați din ranguri. 
Acum, se presupune că avem și aripa Mao a partidului comunist și pentru o vreme i-am avut și pe 
devianții Tito și așa mai departe. În orice caz, ideea principală în comunism și Creștinism este 
aceeași: deasupra unei dogme confuze și imposibile stă o ierarhie strânsă și puternică care dictează 
linia de urmat pentru adepții lor, iar teroarea, moartea și represaliile sunt consecințele destinate 
celor care îndrăznesc să gândească pentru ei înșiși. Nu este deloc surprinzător de ce Adolf Hitler este 
dușmanul de moarte al acestor două crezuri evreiești, deoarece el a îndrăznit să iasă public cu o 
structură socială sănătoasă și naturală, care întruchipa acele principii care sunt în armonie cu legile 
naturale și cu instinctele sănătoase de prezervare a Rasei Albe.  
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Prin urmare, găsim presa evreiască, presa comunistă și Creștinismul, care ne spun în cor cât de teribil 
de teribil a fost acest bărbat, Adolf Hitler. Toate perpetuează și repetă din nou și din nou aceleași 
minciuni evreiești despre Adolf Hitler, minciuni pe care evreii înșiși și le-au imaginat și pe care le-au 
furnizat marionetelor lor lingușitoare. Similaritățile dintre aceste crezuri continuă la nesfârșit. 
Ambele predică distrugerea societății actuale. Ei insistă în special pe distrugerea și retrogradarea 
celor mai creative și productive elemente ale societății ca întreg. Ambele acuză și defăimează cele 
mai bune elemente ale societății date, bucurându-se de eșecurile și de slăbiciunile umane, astfel 
afirmând că dovedesc corectitudinea teoriei lor comunisto-creștine.  
 
Evreii, care sunt autorii comunismului, și-au imaginat sediul central al Națiunilor Unite localizat în 
Israel, în Ierusalim. Creștinismul de asemenea, vorbește în continuu despre Sion, Noul Ierusalim și 
privesc Ierusalimul drept pământul sfânt, drept origine și sediu spiritual.  
 
În mod constant, ambele crezuri evreiești urmează politici care sunt dezastroase pentru bunăstarea 
Rasei Albe. Am intrat deja în detalii considerabile despre efectele catastrofice ale Creștinismului în 
civilizația Albă a Romanilor. De asemenea, am vorbit despre evreii din Rusia comunistă care au ucis 
20.000.000 dintre cei mai buni dintre Albii din Rusia. Cu toate acestea, programele și politicile 
acestor două crezuri se întind mult mai mult decât cele doua catastrofe majore ale istoriei și pentru 
a putea clarifica cât de dezastroase au fost atât efectele Creștinismului cât și ale comunismului 
asupra Rasei Albe, ar fi nevoie de un volum întreg numai pe acest subiect. Cred că am împrăștiat 
destule exemple despre acest fapt, în cadrul acestei cărți, motiv pentru care nu cred ca mai este 
nevoie să le reluăm. O altă similaritate care se manifestă în ambele crezuri evreiești este abilitatea 
incurabilă a acestora de a înainta o frazeologie bogată care este extrem de imprecisă și învăluită în 
confuzie. Această frazeologie nu este doar bogată, ci în mod incredibil și lipsită de esență. Acesta 
este un vechi truc evreiesc prin care aceștia confuzează și zăpăcește mințile oponenților lor, cei din 
urmă fiind înșelați în a crede că această vastă colecție de cuvinte trebuie să aibă un înțeles mai înalt, 
care depășește înțelegerea lor.  
 
Pentru a distruge și înfrânge opozițiile și mai mult, ambele crezuri au dezvoltat enorm de mult arta 
de a arunca cuvinte declanșatoare și cuvinte de ură asupra oponenților. Creștinii au dezvoltat 
cuvinte declanșatoare gen ateu, păgân, eretic, renegat, blasfemie, idolatru, păcătos și Anticrist. 
Comunismul la rândul său, a dezvoltat și el o serie de cuvinte declanșatoare similare, unele dintre ele 
fiind fascist, nazist, rasist, bigot/fanatic, prejudiciu și antisemit. Fără ca cineva să se oprească și să 
analizeze ce înseamnă fiecare dintre aceste cuvinte și de ce ar trebui să fie considerate rele, aceste 
cuvinte au ajuns să fie considerate extrem de diabolice și prin simpla pronunțare a acestora, te simți 
nevoit nu să dezbați problemele, ci să îți trântești fără milă oponentul la pământ, fără a recurge la 
nici un fel de dezbatere sau raționament. Dacă similaritățile dintre Creștinism și comunism par mai 
degrabă frapante, există un motiv foarte bun pentru ideologia lor paralelă. Bine înțeles, acel motiv 
este că ambele au fost născocite de puterea structurii evreiești, cu scopul general de a distruge Rasa 
Albă. Din nefericire, până în prezent ambele lor ideologii au fost în mod devastator de efective. În 
parte, acesta este motivul cărții de față și a Mișcării Creativității: de a confrunta acest atac 
devastator asupra minții Rasei Albe și de a expune adevărata față a acestor ideologii evreiești. Mai 
mult, sunt ferm convins și aceasta îmi este concluzia, că evreii nu ar fi reușit niciodată să ne bage pe 
gât în mod fraudulos comunismul modern, dacă n-ar fi înmuiat mai întâi, dacă n-ar fi adus la perigeu 
și dacă n-ar fi zăpăcit mințile intelectualilor noștri cu cursele eronate ale Creștinismului. Prin urmare, 
acesta este obiectivul următor al Creativității, de a ajuta la întărirea gândirii bete ale Rasei Albe, 
astfel încât aceștia să fie capabili și să își dorească să șteargă de pe fața acestei planete aceste 
amândouă plăgi gemene evreiești. 
 
  



35 | M i n i s t e r u l  B u c u r i a  l u i  S a t a n   

 

Mărturia unui evreu 
 
 
Ceea ce urmează este un fragment din ”The White Man`s Bible” de Ben Klassen: 
 
Mărturia unui evreu – implicațiile devastatoare a lui Pavel din Tars și a creștinismului, în 
distrugerea civilizației romane. 
 
Cele de mai jos au fost scrise de Marcul Eli Ravage, un scriitor evreu (1884-1965). A apărut în revista 
Century, la februarie 1928. Acest articol este atât de clar și direct, iar implicațiile acestuia sunt atât 
de ambițioase, încât întreg dezastrul precizat atât de explicit aici, îi scapă pe deplin creștinului de 
rând zăpăcit cap. 
 
UN CAZ REAL ÎMPOTRIVA EVREILOR 
 
”Bineînțeles că ne repugnați. Nu are rost să afirmați contrariul. Așa că, hai să nu pierdem deloc 
timpul cu tăgăduiri și alibiuri. Voi înșivă știți că o faceți, și o știu și eu, și ne înțelegem unii cu ceilalți. 
Doar ca să clarific, unii dintre prietenii voștri cei mai buni sunt evrei. Cred că am mai auzit despre 
asta, odată sau de două ori până acum. Și cunosc, de asemenea, că nu mă includeți pe mine personal 
– ”mine” fiind orice individ evreu în parte – când vă aruncați asupra noastră în maniera voastră en-
gros, pentru că sunt, ei bine, atât de diferit, nu știți, aproape pe atât de bun ca unul dintre ai voștri. 
Această mică scutire nu mă duce, în vreun fel, la recunoștință; însă n-are importanță acum. Felul 
agresiv, băgăreț și materialist este ceea ce vă displace – acestea, într-un cuvânt, îmi amintesc atât de 
mult de frații voștri aristocratizați. Ne înțelegem perfect unul cu celălalt. Nu o pun la suflet împotriva 
voastră.” 
 
”Dumnezeule, nu ocărăsc pe nimeni pentru că displace pe cineva. Lucrul care mă intrigă cu privire la 
această afacere antievreiască, pe care voi o jucați, este lipsa voastră absolută de tărie de caracter. 
Sunteți atât de indirecți și ocolitori cu ea, veniți cu scuze atât de transparente, păreți a suferi atât de 
oribil de conștiință de sine, încât, dacă prestația nu ar fi grotescă, aceasta ar fii de-a dreptul 
iritantă.”  
 
”Nu e ca și cum ați fi amatori: pentru că faceți asta de mai bine de cincisprezece secole. Cu toate 
acestea, privindu-vă și luând seama la pretextele voastre copilărești, rămân cu impresia că n-ați știut 
niciodată care sunt adevăratele motive. Ne repugnați, însă nu cunoașteți de ce anume. Vă gândiți la 
noi scuze – motive, după cum le numiți voi – la fiecare câteva zile. Va-ți strâns justificări de-a lungul 
acestor multe sute de ani, și fiecare invenție nouă este mai hazlie decât ultima, și fiecare scuză nouă 
o contrazice și o anihilează pe cea precedentă. Nu cu mult timp în urmă obișnuiam să aud că noi 
eram nehaliți de bani și materialiști comerciali; acum reclamația este împrăștiată peste tot, că, nicio 
meserie și nicio profesie nu este în siguranță împotriva invaziei evreiești. Noi suntem, dacă vă vine să 
credeți, în același timp tribali și exclusivi, dar și neasimilabili deoarece noi nu ne încrucișăm cu voi; de 
asemenea, mai suntem și ariviști și băgăreți, și un pericol pentru integritatea voastră rasială.” 
 
”Standardele noastre de trai sunt atât de modeste încât constituim mahalalele orașelor voastre și a 
industriilor pline de sudoare, și atât de înalte încât vă copleșim din cele mai scumpe secțiuni 
rezidențiale. Ne eschivăm de datoriile noastre patriotice în timp de război, deoarece suntem pacifiști 
din fire și tradiție, în timp ce suntem conspiratori nemaipomeniți a războaielor universale și 
beneficiarii de top ai acestora (vezi ”Protocoalele Înțelepților Sionului.”) 
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”În același timp, suntem fondatorii și adepții conducători ai capitalismului, dar și autorii șefi ai 
rebeliunii împotriva capitalismului. Cu siguranță că istoria nu a cunoscut nimic care să ni se asemene, 
când vine vorba de versatilitate. Ah! Aproape am uitat de motivul motivelor. Noi suntem 
încăpățânații care niciodată nu au acceptat creștinismul, și noi am fost poporul criminal care i-a 
crucificat fondatorul.” 
 
”Însă vă spun: vă înșelați pe voi înșivă. Vă lipsește atât autocunoașterea cât și râvna de a confrunta 
faptul în mod fățiș și de a dobândi adevărul. Repugnați evreii nu pentru că noi l-am răstignit pe Iisus, 
după cum unii dintre voi par a crede, ci pentru că noi l-am născut. Adevărata voastră altercație cu noi 
nu se datorează faptului că noi am respins creștinismul, ci pentru că noi vi l-am impus! Neglijența 
voastră și acuzațiile contradictorii împotriva noastră nu sunt un plasture peste ticăloșenia delictului 
nostru istoric dovedit. Ne acuzi că am stârnit revoluție în Moscova. Să presupunem că admitem 
acuzația. Așa, și? Comparativ cu ceea ce Pavel, evreul din Tars, a realizat în Roma, revolta rusească 
este un simplu tărăboi de stradă. Vă agitați și vă înfuriați pe influența evreiască necuvenită din 
palatele tale teatrele și de film. Foarte bine; aveți dreptate, oftatul vă este bine fondat. Însă ce este 
aceasta în comparație cu influența noastră amețitoare din bisericile, școlile, legislațiile și guvernele 
voastre, și chiar a gândurilor pe care le stresați în fiecare zi? Un rus neghiob copiază un set de 
documente, pe care le publică într-o carte numită ”Protocoalele Înțelepților Sionului”, care arată că 
noi am complotat pentru a provoca Războiul Mondial. Noi credem în acea carte. De acord! De dragul 
discuției, noi ne subscriem fiecărui cuvânt cuprins în acea carte. Aceasta este veritabilă și autentică. 
Însă ce este aceasta în comparație cu conspirația istorică de netăgăduit, pe care noi am efectuat-o și 
pe care nu am negat-o niciodată, deoarece voi nu ați avut niciodată curajul de a ne acuza de ea, și a 
cărei întreagă înregistrare istorică o poate citi oricine?” 
 
”Dacă chiar ești serios atunci când vorbiți de complotările evreiești, n-ar trebui oare să vă direcționați 
atenția către una care merită cu adevărat a fi dezbătută? Ce rost are să vă irosiți vorbele pe 
presupusul control al opiniei voastre publice de către bancherii, proprietarii de ziare și magnații de 
filme – toți evrei – când, la fel de bine și pe drept, ne puteți acuza de controlul dovedit al întregii 
civilizații, prin evangheliile evreiești?” 
 
”Nu ați început încă să evaluați adevărata adâncime a vinovăției noastre. Suntem intruși. Suntem 
perturbatori. Suntem subversivi. V-am luat lumea voastră naturală, idealurile voastre și destinul 
vostru, și le-am transformat în ravagii. Ne-am aflat nu numai la temelia recentului Război Mondial, ci 
la temelia majorității războaiele voastre; nu am stârnit numai revoluția rusă, ci fiecare revoluție 
majoră din istorie. Noi am adus discordie, confuzie și frustrare în viața voastră publică și personală. 
Încă mai facem asta. Nimeni nu poate prezice cât de mult vom continua cu toate în felul acesta.” 
 
”Aruncați o scurtă privire în trecut și observați ce s-a întâmplat. Cu nouăsprezece secole în urmă erați 
o rasă păgână, inocentă și lipsită de griji. Dădeați închinare la nenumărați Zei și Zeițe, la spiritele 
aerului, la cele ale cursurilor de apă și ale ținuturilor împădurite. Vă mândreați fără rușine cu 
corpurile voastre goale. Sculptați chipuri ale Zeilor voștri și figuri omenești tantalice. Găseați plăcere 
în luptele din arene și de câmp. Războiul și sclavia erau instituții fixe în sistemele voastre. 
Răsfățându-vă pe dealurile și prin văile ținuturilor voastre splendide, ați început să meditați asupra 
minunilor și misterelor vieții, și ați pus bazele științei naturale și a filozofiei. Cultura voastră a fost una 
nobilă, senzuală, netulburați de usturimea cugetului social sau de orice fel de îndoieli sentimentale cu 
privire la egalitatea umană.” 
 
”Cine știe cât de glorios și măreț ar fi fost acum destinul vostru, dacă v-am fi lăsat în pace. Însă noi nu 
v-am lăsat. Am intrat în scenă și v-am dărâmat structura frumoasă și generoasă pe care o 
cultivaserăți, și astfel am schimbat întregul curs al istoriei voastre. V-am cucerit cum nici un imperiu 
de-al vostru nu a subjugat vreodată Africa sau Asia. Și am făcut asta fără armate, fără gloanțe, fără 
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sânge și tumult, fără nici un fel de forță. Am realizat asta exclusiv prin măreția irezistibilă a spiritului 
nostru, prin idei și propagandă. V-am transformat în purtători voitori dar inconștienți ai misiunii 
noastre către întreaga lume, către rasele barbare ale pământului, către nenumăratele generațiile 
nenăscute încă. Fără să înțelegeți pe deplin ce vă făceam, ați devenit agenții noștri liberi pentru 
tradiția noastră rasială, purtându-ne evangheliile până la capetele neexplorate ale pământului. 
Obiceiurile noastre tribale au devenit miezul codului vostru moral. Legile noastre tribale au saturat 
fundamentul bazic a mărețelor voastre constituții și sisteme legale. Legendele și poveștile noastre 
folclorice reprezintă acum doctrina voastră sacră, pe care le-o fredonați infanților voștri. Poeții noștri 
v-au umplut culegerile de imnuri și cărțile cu rugăciuni. Istoria noastră națională a devenit 
indispensabilă pastorilor, preoților și a savanților voștri. Împărații noștri, politicienii, profeții și 
războinicii noștri sunt eroii voștri. Mica noastră țară antică este Pământul vostru Sfânt. Literatura 
noastră națională este Sfânta voastră Biblie.” 
 
”Ceea ce oamenii noștri au cugetat și propovăduit, a devenit țesutul indisolubil al graiului și tradiției 
voastre, până acolo încât niciunul dintre ai voștri nu poate fi considerat educat, dacă nu este 
familiarizat cu patrimoniul nostru rasial. Meșteșugarii și pescarii evrei sunt învățătorii și sfinții voștri, 
cu incalculabile statui sculptate în asemănarea lor și cu nenumărate catedrale ridicate în amintirea 
lor. O evreică a ajuns să fie idealul maternității și feminității voastre. Un profet rebel evreu este figura 
principală a închinării voastre religioase. V-am dărâmat idolii, v-am desconsiderat moștenirea rasială 
și în locul lor v-am substituit Dumnezeul nostru și tradițiile noastre. Nicio cucerire din istorie nu se 
poate compara, nici măcar pe departe, cu această lovitură brută a succesului pe care l-am avut, 
cucerindu-vă pe voi.” 
 
”Cum am făcut toate acestea? Aproape prin accident. Cu acum aproape două mii de ani în urmă, în 
îndepărtata Palestina, religia noastră a intrat în declin și materialism. Schimbătorii de bani erau în 
posesia templului. Preoții decăzuți și egoiști ne-au înșelat poporul și s-au îngrășat pe seama asta.” 
 
”În acea vreme s-a ridicat un tânăr patriot idealist, care a cutreierat țara, îndemnând la o deșteptare 
a credinței. Nu avea în gând înființarea unei noi biserici. Asemenea tuturor profeților dinaintea lui, 
scopul lui a fost de a purifica și revitaliza credințele vechi. Acesta a atacat preoții și a scos 
schimbătorii de bani din templu. Acest lucru l-a băgat în conflict cu conducerea și cu pilonii acesteia. 
Autoritățile romane, care ocupau țara, văzând agitația lui revoluționară ca pe un efort politic de a-i 
detrona, l-au arestat, judecat și condamnat la moarte prin crucificare – o formă obișnuită de execuție 
din acea vreme.” 
 
”Adepții lui Iisus din Nazaret, în principal sclavi și muncitori săraci, în doliul și dezamăgirea lor, au 
întors spatele lumii și s-au grupat într-o fraternitate de nedizidenți pacifiști, împărtășind amintirea 
conducătorului lor crucificat și trăind împreună în stil comunist. Erau pur și simplu o nouă sectă în 
Iudeea, fără vreo putere sau însemnătate, nici prima, nici ultima de acest fel. Noul crez a devenit 
proeminent numai după distrugerea Ierusalimului de către romani. Atunci, un evreu patriot pe nume 
Pavel sau Saul, a zămislit idea de a înjosi puterea romană prin distrugerea moralei – sau a celor care 
o promovau – cu niște doctrine ale dragostei și a supunerii pasive, toate predicate de mica sectă a 
creștinilor evrei. Acesta a devenit apostolul Gentililor, el care până acum, a fost unul dintre cei mai 
activi persecutori ai mișcării. Și atât de bine și-a pregătit Pavel lucrarea sa, încât, în patru secole, 
marele imperiu care a subjugat Palestina împreună cu jumătate din lume, a ajuns decât un morman 
de ruine. Iar legea care a venit direct din Sion, a devenit religia oficială a Romei.” 
 
”Acesta a fost începutul dominației noastre în lume. Însă acesta nu a fost decât un început. Din acest 
moment, istoria voastră este puțin mai mult decât o bătălie pentru stăpânire între vechiul vostru 
spirit Păgân și spiritul nostru evreiesc. Jumătate din războaiele voastre, mari și mici, sunt războaie 
religioase, luptate din pricina interpretării a câte-un lucru din învățăturile noastre. Nu va-ți 
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descotorosit de simplitatea voastră religioasă primitivă, atentând la practicile învățăturii romane 
păgâne, decât din vremea lui Luther, care, înarmat cu evangheliile noastre, s-a ridicat pentru a vă 
pune pe voi la pământ și pentru a reîntrona patrimoniul nostru. Ia cele trei revoluții principale din 
timpurile moderne – revoluția franceză, americană și rusă. Ce sunt acestea dacă nu triumful ideii 
evreiești a dreptății sociale, politice și economice?” 
 
”Iar sfârșitul este mult prea departe. Încă vă dominăm. Chiar în acest moment, bisericile voastre vă 
sunt sfâșiate de războiul civil dintre fundamentaliști și moderniști, adică dintre aceia care se agață cu 
toată puterea lor de învățăturile și tradițiile noastre în mod literal, și aceia care se luptă, cu pași 
mărunți, să ne izgonească. În Dayton, Tennessee, o comunitate Biblică interzice învățăturile științei 
voastre deoarece acestea intră în conflict cu explicația noastră antică și evreiască, cu privire la 
originea vieții; iar dl. Bryan – liderul Ku Klux Klan anti-evreu din Democratic National Convention – se 
angajează în lupta supremă a vieții lui, în folosul nostru, fără să observe contradicția. Din nou și din 
nou, patrimoniul puritan al Iudeei erupe în valuri de cenzuri, legi duminicale și legi de prohibiții 
naționale. Și, în timp ce toate acestea au loc, voi pălăvrăgiți despre influența evreiască din filme!” 
 
”Mai e de mirare că ne repugnați? Am pus capac progresului vostru. Noi v-am impus o carte străină 
și o credință străină, pe care nu le puteți înghiți sau digera, care intră în conflict direct cu spiritul 
vostru nativ, care vă ține într-o eternă anxietate și pentru care vă lipsește atât duhul de a o respinge, 
cât și cel de a o accepta pe deplin. Bineînțeles că niciodată nu ne-ați acceptat învățăturile creștine pe 
deplin. În inimile voastre încă mai sunteți păgâni. Încă mai iubiți războiul, chipurile cioplite și 
competițiile. Încă vă mai mândriți cu gloria sculpturilor umane nude. Cugetul vostru social, în ciuda 
întregii democrații și a tuturor revoluțiilor voastre sociale, încă mai rămâne o chestiune imperfectă și 
demnă de compătimire. Pur și simplu v-am împărțit sufletul, v-am zăpăcit impulsurile, v-am paralizat 
dorințele. În mijlocul luptei, sunteți obligați să îngenunchiați în fața celui care va ordonat să vă 
întoarceți celălalt obraz, care a spus ”nu vă împotriviți celui ce vă face rău” și ”ferice de cei 
împăciuitori.” În lupta voastră pentru câștig, sunteți dintr-o dată deranjați de o amintire din zilele de 
școală duminicală, care vă spune să nu vă gândiți la ziua de mâine. În zbuciumul vostru industrial, 
când a-ți începe o grevă fără nicio remușcare, vă este reamintit că ferice este de sărac și că oamenii 
sunt frați în împărăția Domnului. Când sunteți pe cale să vă predați tentației, antrenamentul vostru 
evreiesc vă bate intimidator pe umăr și vă îndepărtează cupa plină de la gură.” 
 
”Creștinilor, voi niciodată nu ați devenit creștinați. În acest sens am eșuat în ceea ce vă privește. Însă 
v-am stricat mereu bucuria Păgânismului. Așadar, de ce nu ne-ați repugna? Dacă ne-am fi aflat noi în 
locul vostru, v-am fi displăcut mult mai cordial decât o faceți voi. Și nu v-am fi ascuns motivele pentru 
care am fi făcut-o. Nu am fi recurs la subterfugii și pretexte transparente. Cu milioane de negustori 
evrei nespus de respectabili, nu am fi insultat inteligența voastră și sinceritatea noastră, vorbind 
despre comunism ca despre o filozofie evreiască. Și cu milioane de săraci evrei care muncesc din greu 
ca necalificați și în comerțul ambulant, nu am fi devenit ridicoli, vorbind despre capitalismul mondial 
ca despre un monopol evreiesc. Nu, ci am fi trecut direct la subiect. Am fi contemplat această 
harababură confuză și anostă pe care o numim civilizație, această amestecătură jumătate creștin- 
jumătate păgân, și – dacă ne-am fi aflat în locul vostru – v-am fi spus hotărât: 
”Pentru această dezordine vă mulțumim vouă, profeților voștri și Bibliei voastre.” 
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Puterea evreiască întotdeauna face tot posibilul de a dobândi controlul ambelor părți aflate în 
opoziție, ca mai apoi să le direcționeze pe amândouă spre materializarea agendei lor. Spre exemplu, 
pe de o parte afirmă că sunt împotriva creștinismului. Fac asta pentru că ei știu că ei l-au inventat ca 
un program puternic pentru „goyim”, așa că pretind că îl urăsc și că sunt victimele acestuia. Acest 
lucru îi înșală pe mulți, ca și în cazul programului „Identitatea Creștină”. Evreii sunt aceia care 
promovează acuzațiile cum că ei l-au „omorât pe Isus”, cum că ei sunt de partea lui Satan, că ei sunt 
antihriști, și alte informații neadevărate. Creștinismul este piatra lor prețioasă și rădăcina puterii lor 
peste Gentili. Prin promovarea acestor afirmații, îi influențează pe mulți dintre Gentilii dezorientați, 
făcându-i să creadă că creștinismul este împotriva evreilor; în acest fel, amăgiții sunt mai mult decât 
gata să accepte minciunile creștinismului și să adere la programele inventate de evrei, cum 
e „identitatea creștină”. Evreii fac exact același lucru și cu comunismul. Aceștia pretind că sunt 
persecutați de comunism și afirmă că comunismul este „antisemitic”, când, în adevăr, creștinismul și 
comunismul sunt unul și același lucru; aceiași escrocherie evreiască. Cu toate acestea, la suprafață, 
comunismul și creștinismul sunt promovate în opoziție unul față de celălalt. Nu trebuie decât să treci 
dincolo de aparențe în cercetările și în studiile tale. 
  
Asta nu se deosebește deloc de Vaticanul care în mod deschis critică comunismul, iar în spatele 
scenelor lucrează pentru avansarea acestuia. Acest lucru induce în eroare publicul nebănuitor. 
Întreaga temă a bibliei iudeo-creștine, de la început și până la sfârșit, este o doctrină comunistă. 
 
Într-o cameră profesională de interogații, de cele mai multe ori îl ai pe interogatorul drăguț și pe cel 
dur, lucrând împreună pentru a obține informații de la cel interogat. Mai întâi, interogatorul dur va 
intra și va face un scurt spectacol de ferocitate, amenințând-l pe cel interogat, după care va intra în 
cameră cel drăguț, jucând rolul persoanei a-tot-înțelegătoare. Ambii lucrează pentru același dosar, 
pentru aceiași agendă – exact același lucru se întâmplă și cu liderii creștini și evrei de top. 
 
Adesea, trebuie să se pună în scenă un mic spectacol de ochii lumii, pentru a împuternici minciuna. 
Acea ”religie spurcată” despre care s-a scris în Talmud și în Protocoalele Înțelepților Sionului, NU 
este creștinismul – așa cum mulți au fost amăgiți să creadă – ci Satanismul/Păgânismul, dat fiind 
faptul că traducătorii acestor cărți au fost toți evrei care pretindeau a fi Gentili creștinați. Evreii au 
distrus deja Păgânismul Gentil și l-au înlocuit cu programul lor, cu creștinismul. În medie, evreul de 
rând are un IQ de 135. Asta reprezintă 2% din populația globului. Mulți Gentili chiar îi subestimează. 
 
”Creștin/i” este un cuvânt de cod pentru ”Gentil/i”, atât în Protocoalele Înțelepților Sionului, cât și în 
Talmud. Mulți Gentili care nu înțeleg acest lucru sunt prostiți să creadă că ”creștinismul trebuie că 
are ceva adevăr în el, din moment ce evreii vor să îl distrugă”. Nimic nu poate fi mai departe de 
adevăr! Acest lucru alimentează amăgeala și conceptul fals cum că iudaismul și creștinismul ar fi 
inamici unul cu celălalt. Creștinismul își are rădăcinile în iudaism. Nătărăii cu inteligentă redusă 
încearcă să raționalizeze acest lucru și declară că, caracterele evreiești cum e nazarineanul, în fapt, 
nu sunt evreiești ci gentile. Acest lucru se datorează și faptului că sunt sub o puternică vrajă și au 
puțină înțelegere ocultă, motiv pentru care cad victime direct în plasele evreilor. Nu trebuie decât să 
te uiți la scripturile biblice pentru a vedea clar, cine și ce sunt aceste caractere cu adevărat. 
 
Toți Zeii și toate Zeițele Gentililor au fost înlocuiți cu caractere evreiești fictive, după ce 
personalitățile lor au fost denaturate și schimbate cu trăsături evreiești. Nu nazarineanul este 
blasfemiat în Talmud, ci Satan. La fel stau lucrurile și cu fecioara Maria, care este o impostoare 
evreiască coruptă din Demonița Astaroth (pe care evreii o numesc ”boshet”, adică curvă/târfă, în 
ebraică). Fecioara evreiască a luat locul lui Astaroth. Aproape toți Zeii Gentililor au fost înlocuiți cu 
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impostori evreiești.  Acest lucru creează legătura subliminală psihică esențială, prin care evreii 
exercită putere spirituală peste Gentili. 
 
Tot ce ai nevoie e să studiezi Cabala evreiască, pentru a vedea adevărul. În Talmud este scris că orice 
evreu care îi învață pe Gentili secretele cărților lor sfinte, va fi omorât (Sanhedrin 59a). Zeii gentili 
sunt exilați în ”qlippoth”-ul evreiesc al morții, excrementelor și decăderii. Este atât de evident că cei 
blasfemiați nu sunt nazarineanul cu fecioara, ci Satan/Lucifer, Astaroth și ceilalți Zei gentili. ”Satan” 
înseamnă ”INAMIC” în ebraică. 
 
Evreii sunt maeștrii ai înșelăciunii și psihologiei. Pentru a vedea ce suportă evreii cu adevărat, nu 
trebuie decât să te uiți la lucrurile care primesc cele mai multe fonduri și cea mai mare publicitate. 
Cu ce este îndoctrinat publicul? Cine are putere? Când îi cunoști pe evrei și tacticile acestora, îți este 
ușor să vezi cum creștinismul este un program evreiesc. Problema este că muți pun botul la 
minciunile evreilor, crezând că aceștia lucrează pentru a distruge creștinismul – ceea ce nu e deloc 
cazul. Ei l-au inventat, ei se află în spatele lui, ei îl promovează și, doamne ferește ca nu cumva 
Gentilii să se trezească la realitatea acestui fapt! Creștinismul deschide și netezește calea pentru 
comunism și ateism. Când ești ateist, nu mai reprezinți nici un fel de amenințare pentru puterile 
evreiești, întrucât nici nu recunoști ocultul și nici nu crezi în așa ceva, ceea ce le permite evreilor să 
se folosească nestânjeniți de aceste puteri, pentru scopurile lor blestemate de înrobire a lumii. Apoi 
evreii își asumă statutul de dumnezeu. 
 
Cu secole în urmă, religiile păgâne gentile – cum este Druidismul – erau resurse pline de o puternică 
cunoștință ocultă. Evreii au folosit creștinismul lor pentru a confisca această cunoștință de la Gentili, 
după care le-a omorât preoții și conducătorii religioși. ”Diavolul” a devenit sinonim cu ”cunoștința”, 
iar cunoștința, în acord cu doctrinele creștine, se presupunea a fi un ”păcat”. Evreii, care sunt 
considerați ”oamenii cărților”, erau de o cu totul altă părere. Dacă vrei să îți păstrezi domnia peste 
sclavi, aceștia trebuie ținuți ignoranți. Cunoștința spirituală a fost îndepărtată cu forța din rândul 
populației gentile, după care a fost înlocuită cu niște corupții pervertite ale Zeilor gentili – corupții 
care au devenit arhetipurile evreiești, mantre gentile (vibrații vocale ale unor cuvinte de putere, 
folosite pentru avansarea sufletului și amplificarea puterilor minții) au fost înlocuite cu niște 
rugăciuni robotice fără sens, practicile magice gentile au fost corupte și ele – cum e cazul celor patru 
direcții/elemente, care reprezintă fundamentul magiei și care erau reprezentate prin crucea cu 
brațele egale; aceasta a fost înlocuită cu crucea latină, de care l-au atârnat pe nazarinean. 
 
Nazarineanul a împlinit mai multe scopuri. În primul rând, acest caracter fictiv (evreii știu că e fictiv, 
motiv pentru care e evident faptul că nu i-ar devota numeroase pagini în Talmudul lor, doar pentru 
a-l blasfemia) a acționat pe post de distracție pentru popoarele Gentile. Crezând că acest caracter 
”salvează” și ”moare pentru păcatele tale”, nu mai ai nevoie să studiezi sau să ai cunoștință în ocult. 
Puterile oculte pot sta liniștite în mâinile puterilor evreiești. Gentilii sunt învățați să ”aibă credință” și 
să nu pună întrebări. Creștinismul, pe lângă faptul că este o doctrină comunistă, îi condiționează pe 
adepți să se lase abuzați și să fie sclavi. ”Întoarce celălalt obraz”, ”nu te împotrivi celui ce îți face 
rău” și alte sfaturi suicidale din ”predica de pe munte”, au menirea de a DISTRUGE SPIRITUL GENTIL. 
 
În al doilea rând, nazarineanul este fără doar și poate un caracter evreu. Acesta a fost tăiat împrejur 
și botezat în ziua a 8-a, în templu, de către un rabin – care este o tradiție iudaică (Luca 2:21); părinții 
lui au sărbătorit ”paștele evreilor” și el a fost bar mițvat la vârsta de 12 ani  
 
Luca 2:42: Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. 

 
Învățăturile lui erau de natură evreiască, iar el ținea legea iudaică. 
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”Yeshua (Isus) nu i-a învățat numai pe alții cum să trăiască o viață evreiască, ci, la rândul lui, a trăit-o 
și el. Semn clar al acestui lucru, este faptul că el purta tzitzit (poale) peste hainele sale (Luca 8:43; 
Mat. 14:36), pentru a servi drept reamintire a poruncilor (Num. 15:37-39). Acesta celebra paștele 
evreilor (Ioan 2:13), motiv pentru care ”s-a suit la Ierusalim” (Deut. 16:16). Acesta sărbătorea 
”praznicul corturilor” (Ioan 7:2, 10) și s-a suit la Ierusalim (Ioan 7:14). Isus ținea și ”praznicul înnoirii” 
(Ioan 10:22-23), și cel mai probabil și praznicul Rosh Hashana (Ioan 5:1), suindu-se la Ierusalim 
pentru fiecare dintre ele.” 1 
 
Aceste legături cu iudaismul au reprezentat niște elemente foarte importante pentru caracterul său. 
Evreii au avut dintotdeauna o obsesie cu întoarcerea lui ”Mesia”. Atunci când presupusul Mesia se 
întoarce, se presupune că poporul evreu va fi unit și va conduce lumea. Acum, orișicine are ceva 
cunoștințe despre felul în care funcționează puterile minții – magia – cunosc cât de importantă este 
stabilirea unei legături, exact ca în ”magia simpatetică”. Energia psihică a Gentililor, care este foarte 
puternică, a fost încărcată cu această ”a doua venire a lui Hristos” prin rugăciuni, credință, dorința de 
a pune capăt suferinței (o dorință foarte puternică) și de a aduce cerul pe pământ, etc. Acest lucru dă 
naștere unui imens vortex de energie, care, necunoscut majorității, este direcționat spre 
materializarea agendei evreilor. Gentilii creștini, fiind dezbrăcați de orice cunoștință și putere ocultă, 
sunt ca niște păpuși în mâinile evreilor. Evreii aflați la putere știu prea bine că creștinismul este 
numai un program care pregătește populația pentru comunism și ateism – adică pentru o societate 
în care toată cunoștința spirituală va fi moartă și pierdută pentru totdeauna în populația Gentilă. 
Odată ajuns în acest stadiu, nu mai ai nicăieri unde să fugi. 
 

*** 
 
Acum, să vedem puțin de Lojile și Ordinele Oculte Gentile. Toate acestea au fost infiltrate și evreii au 
acum control asupra lor. În Francmasonerie avem ritualul de inițiere al reconstruirii ”Templului lui 
Solomon”. Din nou, acesta înseamnă a doua venire a lui Hristos, adică ”mesia” (versiunea evreiască a 
noii ordini mondiale). În același fel, toate celelalte grupuri și loje oculte majore sunt saturate de 
simboluri iudaice, de litere ale alfabetului ebraic, de misticismul evreiesc și de îngerii și impostorul 
lor ”YHVH”; iar dacă cineva va dori vreodată să evadeze din această închisoare spirituală urâcioasă, 
întotdeauna va exista pentru ei Satanismul Creștin - în care aceiași evrei împuțiți le dictează că, fie i 
se închină lui Satan prin sacrificii de sânge și fapte diabolice (cu cât mai diabolice cu atât mai bine), 
fie exploatează Goetia și urmează aceleași învățături în care Zeii noștri sunt blasfemiați și înjosiți în 
cele mai atroce feluri. Evreii controlează totul. Literele ebraice care înconjoară Baphometul Bisericii 
lui Satan, în adevăr leagă Baphometul. Cercul poate fi folosit ca simbol al legării. Literele ebraice care 
îl înconjoară, conțin puterea. 
 
E timpul ca Gentilii să se trezească la adevăr și să punem din nou mâna pe puterea noastră ocultă. 
Evreii pot fi învinși numai prin Satan, iar ei cunosc acest lucru. Acesta este motivul pentru care 
aceștia au lucrat din greu și cu atât de multă sârguință pentru a ține oamenii, cu orice preț, cât mai 
departe de el. Frica și groaza sunt folosite la tot pasul și Hollywoodul controlat de evrei produce film 
după film despre Satan și Demoni, în care reîmputernicește conceptul creștin despre aceștia, dând 
mai tare volumul terorii. Pe de altă parte, filmele despre nazarinean sunt cât se poate de respectate 
și, dacă se întâmplă să se regizeze vreun film care să îl pună pe acesta într-o lumină negativă, presa 
controlată de evrei sare imediat să critice acest lucru – și din nou ai evreu vs. creștin, pentru un 
spectacol de ochii oamenilor, ceea ce îi conferă programului creștin mai multă crezare în ochii 
Gentililor amăgiți. La sfârșit, cortina va cădea și evreii vor striga tare ”V-am avut tot timpul la degetul 
mic.” 

                                                           
1 Jesus is a Jew (acest link este foarte informativ) http://jesusisajew.org/Jesus_is_a_Jew.htm  
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Aceia care cred în ”identitatea creștină” se amăgesc singuri, în sensul că îi înfățișează pe evrei ca 
fiind de partea lui Satan. ”Satan” înseamnă ”adversar/inamic” în ebraică. Este adevărat că evreii sunt 
de partea celui diabolic, însă adevăratul diabolic NU este Satan, ci ”yaweh/iehova”. Evreii i-au înșelat 
pe Gentili, făcându-i să se închine ”dumnezeului” *lor*. Referințele din talmud au fost traduse în 
mod eronat. Dat fiind faptul că Biserica Catolică și cea Ortodoxă au fost dintotdeauna pline de evrei, 
nu e de mirare că talmudul a fost tradus greșit în multe părți, în special în acelea care tratează tema 
nazarineanului și a altor entități relaționate acestuia. Acuzațiile cum că evreii ar fi de partea lui 
Satan, că l-au ”omorât pe Isus” și că ar fi antihriști, servesc un scop măreț în agenda lor de amăgire a 
cât mai multor oameni, făcându-i să creadă că creștinismul e calea adevărată. Creștinismul este 
piatra prețioasă a evreilor, iar aceștia îl protejează ca pe regele de pe tabla de șah. La fel stau 
lucrurile și cu programul lor geamăn al comunismului: ei pretind că se află în opoziție atât cu 
creștinismul cât și cu comunismul, și merg până acolo încât spun că sunt persecutați de acestea 
amândouă.  
 
Referințele făcute la „Isus”, în talmud, nu sunt cu adevărat despre „Isus”. Acest lucru este atât de 
evident, ținându-se seama de ceea ce este scris. Versetele în care se spune că „Gentilii defechează în 
fața Zeului lor” și „Isus fierbe în semen în Iad” – NU sunt nici pe departe o trimitere la nazarinean sau 
iehova, ci la Adevăratul Zeu al Gentililor cunoscut ca Satan/Lucifer, care a avut de suferit cele mai 
multe blasfemii, umiliri și un disrespect cumplit din partea oamenilor lui, la mâna evreilor. Problema 
celor mai mulți oameni este lipsa cunoștinței. Puțini sunt aceia care se deranjează să întrețină 
cercetarea necesară, să învețe alfabetul ebraic (care în fapt este destul de ușor), pentru a descifra și 
înțelege anumite cuvinte și să descoase programele evreiești.  
 
„Dumnezeul” evreiesc nu este nimeni altul decât Yaweh/Iehova. Isus Hristos este fictiv. DA, fictiv. 
Creștinii care mai au parte de ceva experiențe supranaturale, au în adevăr de a face cu diabolicul. 
Isus Hristos a fost folosit timp de secole ca nimic altceva decât o distragere. Nu poți spune pur și 
simplu „sunt salvat”, după care să te abandonezi unei vieți pline de inacțiune și tăgăduire de sine. 
Aceasta este exact ceea ce evreii vor: ca toți Gentilii să renunțe la toate puterile lor spirituale, astfel 
încât acestea să rămână exclusiv în mâinile câtorva „aleși”; aleși care controlează lumea – adică 
evreii înșiși. În adevăr, noi ne „salvăm” propriile noastre suflete prin meditația de împuternicire. Nu 
există nimic „spiritual” și niciodată nu a existat ceva asemănător în creștinism. Programul 
creștinismului – fără a se diferenția deloc de forma sa geamănă, comunismul – este și dintotdeauna 
a fost totalmente material. E ușor să îi prostești pe aceia care nu au experimentat niciodată 
adevărata spiritualitate, din moment ce ei nici măcar nu au habar de existența unui astfel de nivel de 
conștientizare. 
 
Acesta s-ar putea să fie cel mai important articol pe care îl vei citi vreodată, asta dacă chiar îți pasă 
de Rasa, Națiunea și viitorul tău. Da, evreii sunt de partea diabolicului, fără urmă de îndoială, însă 
problema este IDENTITATEA acestui diabolic. Dacă ne uităm în biblie, acesta poate fi identificat cu 
ușurință după acțiunile lui. Există multă înșelăciune aici, întrucât timp de secole, Gentilii au fost 
învățați numai să „aibă credință” și să nu gândească pentru ei înșiși. Ține minte că adevăratul 
diabolic, asemenea „aleșilor” lui, este maestrul amăgirii și a minciunilor, iar dacă ai răbdare să citi în 
continuare, vei învăța că evreii au înșelat toate Națiunile să dea închinare acestui monstru în 
bisericile lor, iar numele lui nu este Satan, ci yaweh/iehova. Această înșelăciune a rezultat într-un 
uriaș stoc de energie psihică, putere și bogăție pe care evreii le-au folosit pentru a distruge Gentilii – 
în special Rasa Albă, care le-a stat mereu în calea agendei lor de subjugare și dominare a lumii. 
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Gentilii sunt prostiți când învață despre lucrurile pe care talmudul le are de spus despre creștini și 
despre Isus Hristos. Adevărul e că evreii au inventat această religie pentru a-i înrobi pe Gentili. 
Creștinismul pregătește și netezește calea pentru comunism. TOT ceea ce se găsește în Vechiul și 
Noul Testament a fost furat și corupt din religiile păgâne ale Gentililor, care i-au precedat pe înșiși 
evreii cu mii și mii de ani. Dacă continui să citești, îți voi DOVEDI acest lucru. 
 
Este evident că israeliții NU sunt și nu fac parte din Rasa Albă. Vechiul Testament este plin până la 
refuz cu ucideri în masă, violuri și tortură atât a Albilor cât și a altor popoare Gentile, sub directivele 
”dumnezeului” lor extraterestru yaweh/iehova și la mâinile israeliților – care nu sunt nimeni alții 
decât evreii. Aici sunt incluse și SACRIFICII UMANE: 

 Deuteronomul 12:27 
 Judecători 11:34-40 
 2 Samuel 21 
 Numeri 31:25 

 
Nathan Ausubel în The Handbook of Jewish Knowledge ©1964; paginile 302-303, este pe cât se 
poate de clar pe această temă (Judecători 11:34-40): 
 
”Iefta, unul dintre judecătorii care a domnit după cucerirea canaanului, și-a sacrificat singura lui fiică 
înaintea Dumnezeului lui Israel, sărbătorind o victorie militară împotriva amoniților; Samuel 
”văzătorul” a spintecat corpul lui Agag, într-un sacrificiu adus Domnului; David, regele senzitiv care 
scria poezii, i-a dat pe cei șapte fii a lui Saul pe mâinile gabaoniților, pentru a-i ”spânzura înaintea 
Domnului.” 
 
Crimele ritualice evreiești NU sunt făcute în numele lui Satan, ci în numele lui iehova. Acesta este un 
exemplu cu privire la proporția înșelăciunii și minciunilor cu care evreii, împreună cu maestrul lor 
diabolic, au amăgit omenirea timp de secole. Întreaga lume se închină acestui monstru în bisericile 
lor, care este adevăratul ”înșelător al tuturor națiunilor”. Evreii cunosc acest lucru. Acesta este 
motivul pentru care aceștia au lucrat neobosiți pentru a infiltra toate societățile oculte proeminente, 
și pe care mai apoi le-au injecteze cu numele lui iehova, cu îngerii lor, cu Cabala și cu învățăturile lor; 
toate fiind modificare, corupte și concepute special pentru Gentili. Este bătător la ochi cum *orice* 
organizație, mișcare sau societate care este împotriva evreilor sau în dezacord cu interesele 
acestora, rămân în handicap financiar, sunt atacate sau mai rău. Timp de milenii, bisericile creștine 
întotdeauna au avut nespus de multe bogății. Chiar și cu laicismul de azi, supermarketurile, librăriile, 
etc., sunt pline până la refuz cu literatură creștină și cu biblii. Dat fiind controlul pe care evreii îl au în 
presă și în mass-media, acest lucru nu este un accident. Cât de mult suport primește Adevăratul 
Satanism sau Socialismul Național? Acestea amândouă sunt promovate exclusiv din perspectiva 
inamicilor și cu foarte multă părtinire. Evreii care în medie au un IQ de 135 și sunt ”oamenii 
cărților”, știu cum să controleze ambele părți, cum să le direcționeze una câte una spre manifestarea 
propriei lor agende; controlând ambele părți din interior. 
 
Pe lângă asta, vicleanul evreu a ținut întreaga cunoștință spirituală pentru el, în timp ce dezarma 
popoarele Gentile prin teroare. Inchiziția este responsabilă de moartea a milioane de suflete prin 
ucidere în masă, și nu se deosebește cu nimic de metodele folosite de sistemul comunist evreu, care 
omoară pe orișicine este suspectat a fi în opoziție cu el. Cei mai mulți oameni nu sunt conștienți de 
adevărata semnificație a simbolului ocult, hexagrama, de pe steagul Israelului. Este un simbol al 
amalgamului; sinonim cu noua ordine mondială pe care aceștia intenționează să o materializeze și să 
o opereze din statul Israel. Evreii au lucrat timp de secole ca să țină această cunoștință departe de 
ochii populației. Prin acest lucru s-au asigurat că puterea spirituală va rămâne exclusiv în mâinile 
conducătorilor evrei, astfel încât aceștia să îți poată asuma statutul de Dumnezeu. Au folosit această 
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putere pentru a-și grăbi materializarea planurilor lor, în multe feluri diferite: de la averi vaste și de 
neimaginat, până la blestemarea inamicilor lor. Când cineva crede în programul creștinismului, 
acesta se plasează sub controlul lor psihic, fiind deschis și vulnerabil blestemelor și manipulării lor 
spirituale. Dat fiind faptul că cunoștința spirituală a fost coruptă și scoasă din circulație, Gentilii care 
cad în plasa lor sunt complet neajutorați. 
 
Evreii au infiltrat aproape toate societățile oculte și i-au amăgit pe Gentilii care sunt/erau membrii în 
Francmasonerie, Zorii de Aur și altele. Adolf Hitler era profund implicat în ocult; profesorul lui, 
Dietrich-Eckart, era membru în The White Order of Thule și era un Satanist dedicat. Când Hitler a 
văzut magnitudinea infiltrării Francmasoneriei și a altor societăți de către evrei, acesta le-a interzis, 
întrucât acestea erau o amenințare psihică puternică la adresa celui de-al Treilea Reich. 
    
Întorcându-mă la Vechiul Testament din biblie, hai să aruncăm o privire la uciderile în masă și la 
tortura pe care popoarele gentile albe le-au avut de suferit, la mâna israeliților. Prin simpla citire a 
scripturilor, poți vedea limpede cine și ce sunt acești evrei: 
 
Egiptenii – care făceau parte din Rasa Albă – au fost torturați și uciși de către evrei. Toiagul lui Moise 
și „șarpele” reprezintă în adevăr șira spinării și șarpele Kundalini. Șira, prin care Kundalini urcă, mai 
este cunoscută și ca ”toiagul divin”. 
 
Moise a ucis un egiptean, după ce s-a asigurat că nimeni nu îl vede: 
 
Exod 2:11-12 
11. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut 
pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. 
 12. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. 

 
”Dumnezeul” evreilor s-a asigurat că Faraonul Egiptului nu ascultă de Moise, astfel încât acesta să 
poate ucide egiptenii cu armatele lui. Un alt exemplu de genocid împotriva Rasei Albe: 
 
Exod 7:5 
Totuși, faraon n-are să v-asculte. Apoi Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din tara Egiptului 
oștile Mele, pe poporul Meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. 

 
Aceste versete arată clar că uciderea în masă a copiilor inocenți ai Gentililor Albi de către dumnezeul 
evreu a fost premeditată. Este mai mult decât evident cine este adevăratul ”ucigaș și mincinos încă 
de la începuturi”: 
 
Exod 11:4-5 
4. Moise a zis: „Așa vorbește Domnul: „Pe la miezul nopții, voi trece prin Egipt; 
5. și toți întâii născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui faraon, care șade pe scaunul lui de 
domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță, și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor. 
 
Exod 12:29-30 
29. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui faraon, 
care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță, și până la toți întâii 
născuți ai dobitoacelor. 
30. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui, și toți egiptenii; și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era 
casă unde să nu fie un mort. 

 
„Dumnezeu” este gata să ucidă copiii egiptenilor albi, numai ca să arate ce deosebire face el între 
egipteni și evrei: 
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Exod 11:6-7 
6. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. 
7. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba 
lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel.” 

 
După ce „Domnul” a împietrit inima lui faraon îndeajuns de mult, acesta ucide toți întâii născuți – 
copiii poporului egiptean, de Rasă Albă. Când acesta a terminat cu măcelul, ”nu era casă unde să nu 
fie un mort”. În final, acesta rămâne fără copii pe care să îi omoare, așa că trece la animale și ucide și 
toți întâii născuți ai acestora. Exod 12:29 
 
După ce mai împietrește inima Faraonului de încă vreo câteva ori, ”Domnul” aruncă armata lui 
Faraon în mare. Exod 14:4-28 
 
 Filistenii, de Rasă Albă și ei: 

 Evreul David ucide 200 Gentili dintre filisteni: 1 Samuel 18: 22-30 
 Evreul David îl omoară pe Gentilul filistean Goliat: 1 Samuel 17 
 Filistenii măcelăriți de regele evreu Zedechia: 2 Împărați 18:8 
 Cu ajutorul ”Domnului”, evreul Samson se sinucide și împreună cu el omoară 3000 de 

filisteni, bărbați și femei, prin dărâmarea clădirii: Judecători 16:27-30 
 
Gentilii canaaniții; israeliții au râvnit la țara lor, cum fac și cu Palestina din zilele noastre. Și istoria se 
repetă, în sensul că, în același fel în care îi torturează și îi măcelăresc astăzi pe palestinienii pentru a 
le fura țara, tot așa au procedat și cu canaaniții: 
 
Numeri 21:3 Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe canaaniți în mâinile lui. Israeliții i-au nimicit cu 
desăvârșire, pe ei și cetățile lor; și locul acela l-au numit Horma. – dacă îi ceri „Domnului” frumos, acesta va 
distruge orașe întregi pentru tine … 

 
Alte popoare gentile: 
Sub directivele lui dumnezeu, armata lui Moise i-a nimicit pe madianiți. Aceștia i-au ucis pe toți 
bărbații, însă au luat copiii și femeile ca prinși de război. Când Moise a aflat că aceștia au femeile în 
viață, le spune plin de furie: ”Cum? Ați lăsat cu viață pe toate femeile? Acum, dar, omorâți pe orice 
prunc de parte bărbătească și omorâți pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu 
el; dar lăsați cu viață pentru voi pe toți pruncii de parte femeiască și pe toate fetele care n-au 
cunoscut împreunarea cu un bărbat.” Așa că, aceștia s-au întors și au făcut după cum le poruncise 
Moise (și, probabil, ”Domnul”), ucigând pe toată lumea cu excepția virginelor. Numeri (31:15-18) 
31:1-54. 
 
Dumnezeu le cere israeliților să ”șteargă pomenirea lui Amalec de sub ceruri”. Câteva sute de ani mai 
târziu, Domnul îi ordonă lui Saul să îi ucidă pe amaleciți ”să omori bărbații și femeile, copiii și 
pruncii”.  
Deuteronomul 25:19; 1 Samuel 15:2-3 

 Ascultând de instrucțiile Domnului, Iosua și armata lui au trecut prin ascuțișul sabiei pe ”toți 
locuitorii din Ai”. Au fost omorâte 12.000 de persoane. Iosua 8:22-26 

 Dumnezeu îi măcelărește pe amoriți și îi mai și ”urmărește”, când aceștia încearcă să scape. 
După care, face să cadă din ceruri pietre mari și astfel ucide și mai mulți dintre aceștia. Iosua 
10:10-11 

 Iosua, la comanda Domnului, îi ucide pe toți și toate la Macheda, inclusiv copiii și sugarii – 
sau, după cum narează biblia ”a nimicit cu desăvârșire tot ceea ce avea suflare, după cum 
poruncise Domnul”. Iosua 10:28-32 

 Toți oamenii din Ghezer – omorâți. Iosua 10:33 
 Toți locuitorii cetății Lachis – omorâți; ”toți cei ce se aflau în ea”. Iosua 10:32 
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 Oamenii din Eglon – evreii i-au măcelărit în totalitate: un adevărat genocid. Iosua 10:36-37 
 Orașele Hebron și Debir au suferit aceiași soartă. Iosua 10: 38-39 
 Cades-Barnea, Gaza, Gosen: toate au fost atacate – în același fel în care arabii și palestinienii 

sunt atacați de evrei în zilele noastre – și toți locuitorii au fost uciși în masă. Iosua 10:40-42 
 Domnul mai dă ”în mâinile aleșilor lui” mai mulți oameni nevinovați. ”Au ucis atunci aproape 

zece mii de oameni din Moab, toți voinici și viteji, și n-a scăpat unul.” Judecători 3:28-29 
 42.000 de eframiți sunt uciși în masă, doar pentru că nu pronunțau corect cuvântul ”șibolet”: 

 
Judecători 3:29 atunci îi ziceau: „Ei bine, zi: Șibolet.” Și el zicea: „Sibolet”, căci nu putea să-l spună bine. Atunci 
bărbații Galaadului îl apucau și-l înjunghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea 
patruzeci și două de mii de bărbați din Efraim. 

 
„Șibolet” este cuvântul de cod folosit în zilele noastre de francmasoni. Francmasoneria, la fel ca orice 
altă societate ocultă infiltrată de evrei, a ajuns să fie îmbibată cu tradițiile evreiești, iar ritualurile lor 
sunt folosite pentru reconstruirea „Templului lui Solomon”, care în realitate este noua ordine 
mondială. Evreul Mayer Rothschild a infiltrat Francmasoneria în secolul al XVIII-lea și, cu 
fundamentul pe care acesta îl avea în ocultism, a introdus simbolismul ebraic și în această societate. 
 
Există mult, mult mai multe exemple de ucidere în masă în biblia iudeo-creștină; ucidere în masă a 
popoarelor GENTILE. Această atitudine nu se diferențiază deloc de palestinienii pe care aceștia îi 
astupă cu buldozerele în casele lor, îi bombardează și îi măcelăresc în lagăre; inclusiv pe copiii 
acestora, a căror piele le-a fost arsă până la os și care în mod literal au fost fierți de vi, toate la mâna 
israeliților. 
 
În adevăr, evreii râd la ignoranța Gentililor, care, au fost amăgiți până acolo încât sărbătoresc 
măcelul propriilor lor fraților. Imaginea Zeilor Gentililor a fost distrusă în mod sistematic, preoții și 
popoarele lor au fost ucise în masă, templele și locurile lor de închinare au fost rase de pe fața 
pământului, iar reputația lor a fost calomniată și ruinată. Au fost demonizați și etichetați 
ca ”diabolici” de către evrei, care mai apoi i-au înlocuit cu propriul lor ”dumnezeu”. Un exemplu mai 
recent este ceea ce aceștia au făcut cu imaginea lui Adolf Hitler, care li s-a opus pe față; acum 
gândește-te la cât mai multă ură au avut ei pentru Zeii Gentililor. 
 
Acest citat, extras din Enciclopedia Catolică, este foarte relevant: 
„În același fel grecii și romanii și-ar fi venerat divinitățile, socotindu-le ca fiind bune. Însă Scripturile 
Creștine declară că toți Zeii Gentililor sunt Demoni” – Enciclopedia Catolică: închinarea Diavolului 
 
DEMONII SUNT ZEII GENTILILOR!!!! 
 
 Evreii știu că Isus Hristos este fictiv. Tot ceea ce au în biblia iudeo-creștină a fost furat și corupt (tipic 
evreilor, care nu au o cultură proprie) din religiile păgâne care i-au precedat. Spre exemplu, 
”Abraham” este o anagramă pentru ”Brahma”; în sanscrită, Brahma înseamnă multitudine. Evreii s-
au perindat la un moment dat și prin India Antică. Unii creștini idioți cred că Isus a fost Arian. Acest 
lucru nu are cum să fie adevărat sub absolut nicio formă. Din învățăturile lui, reiese clar că acesta a 
fost un evreu comunist pe cinste. Paralelele lui cu comportamentul tipic evreiesc sunt mai mult 
decât evidente; acesta a fost o victimă profesională; tuturora trebuie să le pară rău și toată lumea 
trebuie să își ceară scuze. Acesta a cauzat tot felul de războaie și alte tragedii, însă, ca orice alt evreu 
respectat, întotdeauna iasă nevinovat. A fost circumcis și botezat în templu în ziua a 8-a de către un 
rabin, în acord cu legea iudaică din acele timpuri: Luca 2:21-22. Linia genealogică a părinților lui 
merge înapoi până la regele David; aceștia au sărbătorit paștele evreiesc: Luca 2:41. Trebuie să ai în 
vedere întreaga biblie și mesajul din ea. Acest mesaj este unul comunist și de distrugere și înrobire a 
popoarelor Gentililor, de la început până la sfârșit. Anumite versete din biblie au fost copiate cuvânt 
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cu cuvânt din alte religii și din alte scrieri. Biblia a fost rescrisă de multe, multe ori; Consiliul din 
Trenet este un bun exemplu. 
Învățăturile lui Isus sunt menite să îi pregătească pe amăgiți pentru noua ordine mondială a 
comunismului, în care oamenii vor fi indexați cu coduri de bare – asta dacă nu se trezesc din timp la 
adevăr: 

 Trupul tău nu îți aparține; este proprietatea ”domnului” (în comunism, trupul tău este 
proprietatea statului) 

 Nu poți avea pofte sexuale, căci dacă ai, atunci proprietarul corpului tău va face exact ceea 
ce poftește cu el – adică îl va ”arunca în Iad” (uite cum domnesc prin teroare!) Matei 5:27-30 

 ”domnul” are control peste toate posesiile și peste toate relațiile tale personale: Matei 19:9. 
(în comunism, statul are control asupra a tot ceea ce ai) 

 Nu ai libertate de exprimare – la fel ca și în comunism. Matei 5:33-37; 12:36 
 Nu te apăra și nu contraataca niciodată; fi un sclav perfect: Matei 5:39-44; Luca 6:27-30; 

6:35 
 Cei blânzi sunt cei mai buni sclavi; ”blând” înseamnă ”supus”: Matei 5:5 
 Trăiește pentru moartea ta; nu te preocupa de viața pe care o ai acum. Acest lucru este 

clasic pentru buna funcționare a unui stat de sclavi. Nu se merită să lupți pentru viața ta. 
Matei 5:12; Luca 12:51-53 

 Permite haosului să domnească. Matei 18:21-22 
 Nu deține nicio proprietate. Matei 19:21-24; Marcu 12:41-44; Luca 6:20; 6:24; 6:29-30 
 Abandonează-ți familia – ”tată, mamă, soră și frate” – aceasta este și cerința statului 

totalitarist, care îi premiază pe aceia care își dau propria familie pe mâna securității, pentru a 
fi executați. Matei 19:29 

 Cu cât mai multă sclavie și servitudine, cu atât statul de sclavi este mai efectiv: Exod 21:7; 
Exod 21:20-21; Leviticul 25:44-46; Luca 12:47; Efeseni 6:5; Coloseni 3:22; 1 Timotei 6:1; Titus 
2:9-10; 1 Petru 2:18 

 Nazarineanul, la fel ca învățăturile din Vechiul Testament, cere o supunere completă și 
absolută și a împuternicit acest concept prin frică și teroare. Preoții amăgesc congregațiile în 
a crede că ”isus te iubește”. În cazul în care încerci să le areți adevărata față a bibliei și a lui 
Isus, aceștia urlă și te acuză că ”scoți lucrurile afară din context”, când, în adevăr, ei sunt 
aceia care pierd întreg mesajul fiind în totalitate ”afară din context” 

 Nazarineanul nu a învățat niciodată omenirea despre independență și progres. Creștinii 
trâmbițează la nesfârșit despre vindecările pe care acestea le-a făcut; însă el nici nu a învățat 
niciodată pe nimeni cum să se vindece pe ei înșiși și nici cum să înțeleagă natura bolilor. 
Acesta s-a înconjurat mai tot timpul cu ignoranții și servilii. Religia creștină îi ridică în slăvi pe 
cei debili mintal. Acesta NU este deloc un concept nou; bisericile creștine nu s-au schimbat 
prea mult în ultimii 1500+ ani. Pe lângă asta: 

 
 Isus a furat (Luca 19: 29-35; Luca 6: 1-5), 
 A mințit (Matei 5:17; 16:28; Apocalipsa 3:11) 
 A susținut uciderile (Luca 19:27) 

 
Acestea toate pregătesc terenul pentru haos. Numeroasele contradicții din biblie au dezbinat Rasa 
Albă și i-au sculat la război pe Arieni, unii împotriva altora – după cum se și intenționa. Haosul este 
necesar pentru ca o revoluție comunistă să aibă succes. Întregul mesaj din biblia iudeo-creștină este 
un plan bine structurat pentru comunism. Permite ca infracțiunile și crimele să iasă de sub control, și 
populația nebănuitoare și neștiutoare o să cadă direct în plasa evreilor, fiind gata să renunțe imediat 
la drepturile lor, în favorul unor legi ultra stricte. Evreul creează problema, după care te înghesuie cu 
soluția lui evreiască. 
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Creștinii s-au dezbrăcat de orice putere și înțelegere ocultă, au finanțat și au lucrat neobosiți pentru 
toate acestea timp de secole, iar acum vin și dau vina pe „Diavol”. Nu pot vedea că adevărata 
problemă este ”dumnezeul” căruia au fost amăgiți să se închine, împreună cu nazarineanul fictiv – 
care se nu este nimic altceva decât o simulare a unui sacrificiu uman. Evreii au folosit puterea ocultă 
timp de secole, pentru a-și avansa agenda. Gentilul de rând este neajutorat în fața magiei negre, 
deoarece a fost amăgit de către evrei să creadă că ”va fi aruncat în Iad” dacă se apucă să studieze 
ocultismul. 
 Cunoștința ocultă poate fi folosită de orișicine, în orice scop. Cel cu adevărat diabolic este tatăl 
înșelăciunii și a minciunilor; el este acela care ”amăgește lumea” cu adevărat. Plătind prețul pentru 
propria ta damnare este principala temă aici. NUMELE LUI *NU* ESTE SATAN/LUCIFER, CI 
YAWEH/IEHOVA!! 
 

Ce a avut Adolf Hitler de spus despre creștinism: 
 
Vorba vine că Hitler ar fi fost creștin – un romano-catolic până în ziua în care a murit. În fapt, Hitler a 
respins creștinismul. Cartea Hitler’s Secret Conversations 1941-1944, publicată de Farrar, Straus și 
Young, Inc.; prima ediție 1953, conține dovezi definitive cu privire la adevăratele opinii ale lui Hitler. 
Cartea a fost publicată în Britania, sub titlul Hitler’s Table Talk 1941-1944, titlu care a fost folosit în 
Statele Unite de Oxford University Press, ediție în broșură. Cele de mai jos sunt toate citate din 
scrierile lui Adolf Hitler: 
 
În noaptea dintre 11-12 iulie 1941: 
”Socialismul Național și religia nu pot exista împreuna … Cea mai grea lovitură pe care a primit-o 
vreodată omenirea, a fost apariția creștinismului. Bolșevismul este copilul legitim al creștinismului. 
Ambele sunt invenții ale evreilor. Minciuna deliberată pe chestiunea religiei a fost introdusă în lume 
de creștinism … Să nu se mai spună că creștinismul a dăruit omului viața sufletească, deoarece 
evoluția s-a găsit în ordinea naturală a lucrurilor” (p 6, 7) 
 
10 octombrie, 1941 la amiază: 
”Creștinismul este o rebeliune împotriva legii naturale, un protest împotriva naturii. Privit prin logica 
lui extremă, creștinismul ar însemna cultivarea sistematică a falimentului uman.” (p 43) 
 
14 octombrie 1941, la amiază: 
”Cel mai bun lucru este să lași creștinismul să moară de o moarte naturală … Când înțelegerea 
universului va fi larg răspândită … doctrinele creștine vor fi condamnate pentru absurditate … 
creștinismul a atins apogeul absurdității … Iar acesta este motivul pentru care, într-o zi, structura lui 
se va prăbuși … singura cale de a te descotorosi de creștinism este îl lași să moară puțin câte puțin … 
creștinismul cel mincinos … Vom mai vedea noi, căci bisericile nu pot răspândi în public învățături 
care intră în conflict cu interesele Statului.” (p 49-52) 
 
19 octombrie 1941, noaptea: 
”Motivul pentru care lumea antică a fost atât de pură, luminoasă și senină, este pentru că nu a știut 
nimic despre cele două calamități: sifilisul și creștinismul.” 
 
21 octombrie 1941, la amiază: 
”Inițial, creștinismul nu a fost decât o încarnare a bolșevismului, distrugătorul … Falsificarea decisivă 
a doctrinei lui Isus a fost lucrarea Sfântului Pavel. Acesta s-a dăruit lucrării lui … în scopul exploatării 
personale … N-a mai văzut lumea, purtat chiar în mijlocul Evului Mediu, același sistem vechi de 
martiri, torturi, pisălogi? În vechime, a fost în numele creștinismului. Astăzi este în numele 
bolșevismului. Instigatorul de ieri a fost Saul: instigatorul de astăzi este Mardochai. Saul a fost 
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schimbat în Sf. Pavel, iar Mardochai în Karl Marx. Prin exterminarea acestui parazit, vom face un 
favor omenirii, despre care soldații noștri nu pot avea nicio idee.” (p 63-65) 
 
13 decembrie 1941, miezul nopții: 
”Creștinismul este invenția unor creiere bolnave: nu ți-ai putea imagina nimic mai idiot, și nimic mai 
indecent, pentru a transforma ideea Dumnezeirii într-o bătaie de joc … Când totul este spus, nu avem 
nici un motiv să ne dorim ca italienii sau spaniolii să se elibereze de drogul creștinismului. Hai să fim 
singurul popor care este imunizat împotriva acestei boli.” (p 118, 119) 
 
14 decembrie 1941, la amiază: 
”Kerrl voia să încerce o sinteză între Socialismul Național și creștinism. ”Nu cred că acest lucru este 
posibil, și obstacolul îl văd chiar în creștinism … creștinismul pur – creștinismul catacombelor – este 
preocupat de traducerea doctrinelor creștine în fapte. Acest lucru conduce destul de ușor la 
anihilarea neamului omenesc. Este pur și simplu bolșevism cordial sub o beteală de metafizică.” (p 
119, 120) 
 
9 aprilie 1942, la cină: 
”Este ceva foarte nesănătos în tot acest creștinism …” (p 339) 
 
27 februarie 1942, la amiază: 
”Ar fi dizgrațios să apar posterității ca un bărbat care a făcut concesii în acest domeniu. Realizez că 
omul, în imperfecțiunea lui, poate comite nenumărate erori – dar să mă dedic erorilor în mod 
deliberat, acesta este un lucru pe care nu îl pot face. Personal, nu voi cădea niciodată de acord cu 
minciuna creștinismului. Epoca noastră, până în 200 de ani, cu siguranță va cunoaște sfârșitul bolii 
creștinismului … Regretul meu va fi acela că nu am putut … vedea cu ochii mei acest lucru.”(p 278) 
 
Învață adevărul: studiază cartea Creștinismul Expus (publicată împreună cu PDF-ul de față) pentru 
dovada că evreii au furat tot ceea ce au, din alte religii care au precedat iudeo-creștinismul cu sute și 
mii de ani. Acest lucru le este atât de tipic, încât aceștia nu pot și niciodată nu au putut crea nimic de 
la ei înșiși. 
 
Mai multe dovezi cum că iehova/yaweh este cu adevărat cel diabolic, pot fi găsite în grimoarele cu 
magie neagră, scrise și promovate de evrei, folosite de rabinii ortodocși și date Gentililor pentru a-și 
blestema, calomnia și blasfemia proprii lor Zei, în numele lui iehova. ”Yaweh/iehova” este folosit de 
către evrei în lucrările lor de magie neagră. Aceia care nu sunt familiarizați cu puterea ocultă – pe 
care evreii au folosit-o de altfel, și pe care aceștia se luptă să o țină departe de populația ignorantă – 
se află în totalitate la cheremul și la mila lor. Puterile minții sunt folosite în războiul spiritual, război 
în care antrenamentul fizic nu reprezintă absolut nicio amenințare. Evreii trebuie învinși atât în astral 
cât și în lumea fizică. 
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Evreii controlează aproape toate bogățiile lumii, bogății pe cale le-au dobândit prin putere ocultă. 
Această putere a fost îndepărtată din rândul Gentililor cu forța, prin unealta evreiască a 
creștinismului și prin Inchiziție; toți Zeii Gentili au fost înlocuiți cu caractere și arhetipuri evreiești 
impostoare, lăsându-ne Zeii Originali să fie blasfemiați drept Demoni îngrozitori, atribuindu-le 
imagini monstruoase și insultătoare. Legendele Gentililor au fost furate, sucite, corupte și pervertite 
în gunoiul literar evreiesc. Textele sacre – care conțineau înțelepciunea și învățăturile Zeilor Gentili și 
care au fost proiectate cu scopul de a oferi omenirii cunoștința necesară avansării sufletului și 
atingerea nivelelor mai înalte ale spiritualității – au fost înlocuite în mod sistematic cu spurcăciunile 
literare evreiești și cu prostiile rabinice lipsite de sens, care umple talmudul, tora și biblia iudeo-
creștină. Așa-numita ”tora” este în adevăr o perversiune a Tarotului Egiptean (a se nota anagrama; 
asta nu se diferențiază cu nimic de ”Abraham” care este o anagramă pentru ”Brahma”). Acesta este 
și cazul ”Cabalei”. Acesta este motivul pentru care biblia iudeo-creștină conține atât de multe 
avertizări îngrozitoare, pentru a-i ține pe Gentili departe de accesul la cunoștința ocultă.  
 
”Yeshua” care este ”Isus”, înseamnă ”Fie ca numele lui să fie eradicat.” 
 
Este mai mult decât evident la cine se referă aici. Acel rege al sclavilor atârnat de o cruce și lipsit de 
orice fel de valoare, este un impostor fictiv, un alt arhetip evreiesc proiectat cu scopul de a înlocui 
Zeii Reali, mai ales Zeul nostru Creator – SATAN – și de a-i șterge existența din amintirea noastră (fie 
ca numele lui să fie eradicat). Acest lucru nu este numai o palmă uriașă peste botul tuturor 
Gentililor, ci și o rușine la adresa Zeilor noștri. Cu cât studiez mai mult, afundându-mă mai adânc în 
ocultism, este flagrant că SATAN este DUMNEZEU.  
 
Ceea ce a mai rămas din textele originale, care au fost alterate, nu e decât gunoi literar evreiesc, 
scrieri rabinice fără sens și alte rebuturi jidănești. Învățăturile oculte moderne au fost infestate cu 
litere ebraice, arhetipuri angelice evreiești și au la temelie exclusiv corupții evreiești.  
 
Exemple țipătoare ale porcăriilor evreiești, includ: 
2 Împărați 18:27 Rabșache le-a răspuns: „Oare stăpânului tău și ție m-a trimis stăpânul meu să spun aceste 
vorbe? Oare nu acestor oameni care stau pe zid să-și mănânce balega și să-și bea udul cu voi?” 

 
Iov 20:7 va pieri pentru totdeauna, ca murdăria (fecalele) lui, și cei ce-l vedeau vor zice: „Unde este?” 

 
Povestea lui Iov a fost furată din ”Povestea lui Keret”. Povestea originală a lui ”Iov” a fost scrisă în 
limba ugaritică (script cuneiform), fiind compusă cca. 1400 î.e.n. de ”scribul Ilimilku”. Această epică îi 
are ca protagoniști pe ”Keret” și pe Zeul ”El”, nicidecum pe Iov cu fictivul ”iehova”. În povestea 
originală, Satan nici măcar nu a intrat în cadru; nici scrieri cu privire la excremente nu au existat în 
textul original. 
 
Alte legende gentile care alcătuiesc epica lui Iov, includ: 

 Suferindul și sufletul 
 Fermierul și palatul 
 Suferindul și prietenul 
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Mai multe murdării rabinice, includ: 
 
Proverbe 26:11 
Cum se întoarce câinele la ce a vărsat (la vomă), așa se întoarce nebunul la nebunia lui. 
 
Isaia 19:14 Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de amețeală, ca să facă pe egipteni să se clatine în toate 
faptele lor, cum se clatină un om beat și varsă, 

 
Isaia 30:22 Veți socoti ca spurcate argintul care vă acoperă idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. 
Ca pe o necurăție le vei arunca și le vei zice: „Afară cu voi de aici!” 
 
Ieremia 4:4 Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda și locuitori ai 
Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge, din 
pricina răutății faptelor voastre! 
 
Ieremia 8:2 Le vor întinde în fața soarelui, în fața lunii și în fața întregii oștiri a cerurilor, pe care le-au iubit ei, 
cărora le-au slujit, pe care le-au urmat, pe care le-au căutat și înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai 
strânge, nici nu le vor mai îngropa, și se vor face gunoi pe pământ. 

 
Cele de mai sus sunt doar un mic exemplu de mâzgă literară evreiască care umple biblia – care a fost 
concepută pentru a-i înșela și înrobi pe Gentili. Nu există absolut nimic ”spiritual” în aceste scrieri 
odioase. Și totuși, cu acestea au fost înlocuite învățăturile Zeilor noștri. Cu acest gunoi împuțit au 
fost îndoctrinați copiii Gentililor și aceste rabate le sunt băgate Gentililor pe gât cu forța pe parcursul 
întregii lor vieți. Nu e de mirare că atât de mulți oameni au o impresie atât de negativă despre 
spiritualitate. Creștinilor ar trebui să le fie flagrant de evident că, în fapt, ei dau închinare celui cu 
adevărat ”diabolic”. 
 
Puțini sunt cei ce sunt familiarizați cu Cabala Egipteană. Adevărata Cabală este instrucția unei 
meditații patru-dimensionale, foarte puternică, în care se folosesc tonuri și vibrații specifice și care 
sunt aplicate diferitelor părți ale sufletului. Cabala originală avea la bază runele, care la rândul lor au 
fost proiectate după constelații; asemenea Tarotului. Aceasta nu este decât o foarte scurtă 
prezentare, întrucât instrucțiunile sunt complexe și necesită mult studiu. 
 
Ce au făcut evreii? Au scos adevărata cunoștință spirituală din circulație; și pentru a ține această 
cunoștință exclusiv în mâinile evreilor fruntași, pentru controlul lumii (și motivul pentru care aceștia 
au la momentul de față atât de multă bogăție și putere), aceștia, prin intermediul creștinismului, au 
măcelărit pe toți aceia care dețineau această cunoștință – vezi druizii. În Evul Mediu, pedeapsa 
pentru toți aceia care foloseau runele, era moartea. 
 
Aproape toate cele rămase în circulație publică sunt rămășițe a cunoștinței sacre, care a fost 
profanată, coruptă și spurcată, din care au supraviețuit numai câteva fărâmituri sucite și denaturate, 
cum e cazul ”gematriei” care este o corupere și care este folosită ca o distragere de la textele reale; 
și apoi mai este povestea despre ”golem” care are la bază realitatea elementelor; oh, și să nu mai 
vorbim de versiunea lor coruptă a ”pomului vieții”. Fictivul ”YHVH” și arhetipurile angelice evreiești 
sunt ținute mereu în mare cinste, în timp ce Zeii Gentililor sunt exilați în ”qlippoth”-ul morții, 
gunoiului și murdăriei. Se pare că poporul evreu ca întreg, are o obsesie bolnavă cu urina, fecalele și 
celelalte mizerii asociate acestora. 
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Există mai mulți proști amăgiți care afirmă că nazarineanul a fost Gentil. Pasajele biblice de mai jos 
dovedesc clar originea evreiască a nazarineanului, dar și relația acestuia în ceea ce îi privește pe 
Gentili. Nazarineanul este un ARHETIP FICTIV INVENTAT DE EVREI, căruia Gentilii să  îi dea o 
închinare de sclav. Acest caracter își are rădăcinile în mai mult de 18 Zei păgâni crucificați, care au 
fost FURAȚI și CORUPȚI din panteonurile GENTILILOR! Evreii știu că nazarineanul este o minciună! 
Nazarineanul servește un scop preaînalt în stabilirea unei legături subliminale/psihice în mințile 
Gentililor, prin care evreii pot recolta întreaga energie direcționată către acesta. Nu se diferențiază 
cu nimic ce toate celelalte arhetipuri din biblie. În plus, credincioșii nu fac nimic spiritual cu scopul de 
a-și împuternici propriile lor suflete. Sunt amăgiți în a crede că ”isus salvează” și că tot ceea ce ei 
trebuie să facă, este să se conformeze.  
 
Matei 1:1 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. – Cine a fost Avraam? 
 
Geneza 14:13 A venit unul, care scăpase, și a dat de știre lui Avram, evreul; acesta locuia lângă stejarii lui 
Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. 

 
Geneza 17:10 Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi, și sămânța ta după tine: tot ce 
este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur (circumcis) 
 
Circumcizia nu a fost o practică populară în rândul Gentililor. 
 
Circumcizia în timpul Renașterii:  
”Europenii, cu excepția evreilor, nu au practicat circumcizia.1 
 
În Londra la 1753, a existat o propunere pentru emanciparea evreiască. Aceasta a fost respinsă cu 
furie de pamfletarii vremii, care au împrăștiat teama cum că emanciparea evreiască însemna 
circumcizie universală. Bărbaților li se cerea să-și protejeze: ”Cea mai bună parte a proprietății lor” și 
să își apere prepuțul amenințat … o indicație clară a cât de central identității sexuale a bărbaților era 
considerat prepuțul în acea vreme.” 2 
 
Aceste sentimente au existat până târziu în secolul al XIX-lea. Richard Burton nota ”Practic, 
creștinătatea (Gentilii) privește circumcizia cu oroare.” Acest lucru este reflectat și în ediția din 1876 
a Enciclopediei Britanica, care descrie această practică ca ”un ritual religios printre evrei, musulmani, 
egiptenii antici și alte popoare tribale din diverse părți ale lumii.” Autorii lucrării au respins 
explicațiile sanitare a procedurii, în favoarea celei religioase: ”la fel ca alte mutilări corporale … (și 
aceasta este) de natura unui sacrificiu reprezentativ.” 3 
 
Matei 1:2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și frații lui; 
Evrei 7:14 Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire 
la preoție 
Matei 2:1-2 
1. După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din 
răsărit la Ierusalim 
2. și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit și am 
venit să ne închinăm Lui.” 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_male_circumcision > WikiPedia, enciclopedia gratuită: articol despre istoria circumciziei 

masculine (History of male circumcision) 
2 Idem 
3 Idem 
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Isus, în acord cu legea rabinică și cu tradiția bărbaților, a fost tăiat împrejur și botezat în templu 
(termenul iudeu pentru sinagogă) în ziua a opta, de către un rabin: 
Luca 2:21 Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele Isus, nume care 
fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece. 
 
Mama lui Isus, ținea și ea legea ortodoxă evreiască care spune că o femeie este necurată în perioada 
de după menstruație și de după naștere: 
Leviticul 12:1-4 
1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 
2. „Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: „Când o femeie va rămâne însărcinată și va naște un copil de parte 
bărbătească, să fie necurată șapte zile; să fie necurată ca în vremea sorocului ei. 
3. În ziua a opta, copilul să fie tăiat împrejur. 
4. Femeia să mai rămână încă treizeci și trei de zile ca să se curețe de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru 
sfânt și să nu se ducă la Sfântul Locaș, până nu se vor împlini zilele curățirii ei. 
 
Evreii ortodocși din zilele noastre încă mai țin aceste legi. Următorul pasaj este mai mult decât 
evident cu privire la identitatea evreiască a nazarineanului și a poziției acestuia față de ne-evrei 
(Gentili): 
Luca 2:25-32 
25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui 
Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era peste el. 

26. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. 
27. El a venit în Templu, mânat de Duhul. Și, când au adus părinții înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească 
cu privire la El ce poruncea Legea, 
28. Simeon L-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: 
29. „Acum, sloboade în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. 
30. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, 
31. pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, 
32. lumina care să lumineze Neamurile și slava poporului Tău, Israel.” 

 
A se observa distincția care se face între Gentili și ”Israel”, în versetul 32 de mai sus! 
 
Ambii părinți ai nazarineanului erau niște evrei foarte reverențioși, care făceau pelerinajul anual 
pentru Praznicul Paștelui: 
Luca 2:41 Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelui. 

 
Nazarineanul a fost foarte clar în atitudinea sa către Gentili și în distincția pe care o făcea între evrei 
și Gentili: 
Matei 20:25-26 
25. Isus i-a chemat și le-a zis: „Știți că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, și mai marii lor le poruncesc 
cu stăpânire. 
26. Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 

 
A fost numit ”rabi/rabuni” (învățător) de propriul său popor (evreii): 
Ioan 20:16 Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors și I-a zis în evreiește: „Rabuni!”, adică: „Învățătorule!” 
 
Ioan 3:1-2 
1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. 
2. Acesta a venit la Isus, noaptea, și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu; căci 
nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” 
Ioan 6: 24-25 
24. Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-
au dus la Capernaum să caute pe Isus. 
25. Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învățătorule, când ai venit aici?” 
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Ioan 1:37-38 
37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. 
38. Isus S-a întors; și, când i-a văzut că merg după El, le-a zis: „Ce căutați?” Ei I-au răspuns: „Rabi (care tălmăcit 
înseamnă Învățătorule), unde locuiești?” 

 
În timp ce Gentilii îl numeau ”iudeu” (evreu): 
Ioan 4:9 Femeia samariteană I-a zis: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană?” – Iudeii, în 
adevăr, n-au legături cu samaritenii. 

 
Isus a susținut legea evreiască: 
Matei 5:17-18 
17. Să nu credeți că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 
18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă 
din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. 

 
Acesta a frecventat cu regularitate sinagoga evreiască și a ținut sabaturile evreiești. Evreii l-au iubit și 
l-au glorificat: 
Luca 4:14-16 
14. Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea și I s-a dus vestea în tot ținutul dimprejur. 
15. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. 
16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; și, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a 
sculat să citească, 
 
Luca 21: 37-38 
37. Ziua, Isus învăța pe norod în Templu, iar noaptea Se ducea de o petrecea pe muntele care se cheamă 
Muntele Măslinilor. 
38. Și tot norodul venea dis-de-dimineață la El în Templu, ca să-L asculte. 

 
Numai evreilor li se permitea să intre în templu. Gentilii erau și încă sunt considerați ”necurați” până 
în ziua de azi, atât de evreii conservatori cât și de cei ortodocși: 
Faptele Apostolilor 21:25-28 
25. Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile 
jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie.” 
26. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățat și a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească 
sfârșitul zilelor curățării când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. 
27. Către sfârșitul celor șapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, 
au pus mâinile pe el 
28. și au început să strige: „Bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată 
lumea împotriva norodului, împotriva Legii și împotriva Locașului acestuia; ba încă a vârât și pe niște greci în 
Templu și a spurcat acest Locaș sfânt.” 

 
Cele de mai sus nu sunt făcute de Isus ci de ”Pavel”. Potrivit scripturilor, nazarineanul era deja plecat 
demult. Cu toate că Pavel era evreu, misiunea lui ar fi fost pentru Gentili. 
 
Asemenea părinților lui, și nazarineanul a sărbătorit Praznicul Paștelui: 
Ioan 2:13 Paștile iudeilor era aproape; și Isus S-a suit la Ierusalim. 
Ioan 7:2 Și praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape. 
Ioan 7:10-11 
10. După ce s-au suit frații Lui la praznic, S-a suit și El, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. 
11. Iudeii Îl căutau în timpul praznicului și ziceau: „Unde este?” 
Ioan 7:14 Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Și învăța norodul. 
Luca 22:14-15 
14. Când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece apostoli. 
15. El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc păștile acestea cu voi înainte de patima Mea; 
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Acesta a mai sărbătorit și Praznicul Corturilor: 
Ioan 10:22-23 
22. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul Înnoirii Templului. Era iarna. 
23. Și Isus Se plimba prin Templu, pe sub pridvorul lui Solomon. 

 
Isus cita din scripturile evreiești: 
Matei 4:1-11 
1. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. 
2. Acolo a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți; la urmă a flămânzit. 
3. Ispititorul s-a apropiat de El și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă 
pâini.” 
4. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura 
lui Dumnezeu.” 
5. Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streașina Templului 
6. și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze 
asupra Ta; și ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.” 
7. „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.” 
8. Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și I-a zis: 
9. „Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.” 
10. „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-
I slujești.” 
11. Atunci diavolul L-a lăsat. Și deodată au venit la Isus niște îngeri și au început să-I slujească. 
 
Deuteronomul 8:3 Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o 
cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice 
lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. 
 
Deuteronomul 6:16 Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru, cum L-ați ispitit la Masa. 

 
Deuteronomul 6:13 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-I slujești, și pe Numele Lui să juri. 

A se observa cum în pasajul de mai sus – care cu toate că este fictiv – Satan nu l-a abordat pe 
nazarinean cum l-ai aborda pe un superior și nici măcar pe un egal, ci la privit de sus, cum privi la 
cineva care îți este inferior. Dacă nazarineanul îi era superior sau dacă era de același rang cu Satan, 
atunci Satan nu îi putea cere să i se închine; totuși, acesta a făcut-o! Evreii cunosc cine și ce este 
Satan cu adevărat: acesta este cu mult superior ”dumnezeului” lor.  
 
Isus a admis cu promptitudine identitatea sa evreiască: 
Marcu 15:2 Pilat L-a întrebat: „Ești Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. 
 
Mulți Gentili amăgiți cred că nazarineanul a fost omorât de evrei, motiv pentru care acesta, fătă doar 
și poate, a fost Arian. Acestea sunt niște prostii trase de păr întrucât scripturile dovedesc contrariul. 
Pe lângă asta, după cum dovedesc multe alte articole de pe acest website, evreii sunt aceia care 
controlează ambele părți aflate în opoziție; evreii sunt aceia care promovează această minciună 
pentru a-i aduce pe Gentilii care le cunosc șustele, înapoi sub controlul lor psihic prin creștinism. Este 
mai mult decât evident și clar faptul că creștinismul este de origine evreiască, din cap până-n 
picioare. ”Evreu” ”iudeu” și ”Israel” apare pe aproape fiecare pagină din biblie. Toate caracterele și 
toți eroii biblici sunt fără nicio îndoială niște arhetipuri evreiești; nu trebuie decât să le citești biblia 
pentru a vedea clar acest lucru. Pe de altă parte, tot evreii sunt cei care afirmă despre ei că ar fi 
agenții lui Satan, omorându-l pe Cristos, și așa mai departe. Adevărul să fie cunoscut: 
presupușii ”creștini” – cum sunt cardinalii din Biserica Catolică – care au ”tradus” anumite părți din 
Talmud cu privire la Isus și la fecioară, sunt în fapt evrei care lucrează în mod activ pentru agenda 
evreiască. Gentilii care sunt conștienți de problema evreiască, sunt adesea amăgiți în a accepta 
creștinismul; și prin aceasta se plasează sub controlul psihic al evreilor. Acest lucru a lucrat de 
minune pentru evrei, în lupta acestora de exercitare a controlului peste inamicii lor. 
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Singura situație în care evreii îi pedepsesc pe ai lor, este atunci când aceștia încalcă legea evreiască; 
numai aceia care sunt născuți din mamă evreiască sunt considerați evrei, prin urmare numai aceștia 
sunt supuși legii evreiești: 
Matei 26:64-66 
64. „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la 

dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului.” 

65. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați 

auzit hula Lui. 

66. Ce credeți?” Ei au răspuns: „Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea.” 

 
Ioan 19:7 Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege, și după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a 

făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.” 

Ioan 18:31 Atunci Pilat le-a zis: „Luați-L voi și judecați-L după Legea voastră.” „Nouă nu ne este îngăduit de 

Lege să omorâm pe nimeni”, i-au zis iudeii. 

Ioan 18:35 Pilat a răspuns: „Eu sunt iudeu? Neamul Tău și preoții cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea: ce 

ai făcut?” 

 
Isus a fost înmormântat ca un evreu: 
Ioan 19:40 Au luat deci trupul lui Isus și L-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei 

iudeii să îngroape. 

 
Problema este că cei mai mulți oameni cred tot ceea ce le este spus. Pentru a expune creștinismul, 
trebuie să răscolești adânc prin ”cunoștința interzisă”. Când unii oameni încep să cerceteze 
”ocultismul”, adesea au parte de experiențe înfricoșătoare. Acest lucru se datorează anumitor 
blesteme aruncate peste Gentili, pentru a ne împiedica din a învăța adevărul. Iudeii ortodocși din 
cercurile conducătoare, împreună cu lacheii lor Gentili – cum este cazul Vaticanului ultra corupt; 
Biserica Catolică (care dintotdeauna a fost unealta lor de control peste Gentili) – au avut cunoștință 
de aceste puteri și le-au folosit împotriva noastră timp de secole. Trebuie să persiști neobosit și în 
cele din urmă vei putea accesa adevărul exact așa cum este el; și din acel moment, puterile pe care 
inamicii le-au folosit împotriva ta nu vor mai avea nicio putere peste tine. 
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Dintotdeauna, biblia iudeo-creștină a folosit frica extremă ca pe o unealtă, pentru a ține oamenii 
departe de ocultism, magie, ”vrăjitorie” și lucrările minții. În articolul care urmează, motivele sunt 
scoase la lumină. Pentru ca o vrajă de dimensiunile creștinismului să aibă succes, este important ca 
victima să nu aibă cunoștința necesară, ci să fie o oaie cumințică care pur și simplu ”crede” tot ceea 
ce i se spune.  
 
Exod 22:18 Pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască. 

 
”YHVH” sau ”Yaweh/Iehova” nu este nimic altceva decât un sistem de magie evreiască. ”YHVH” mai 
este cunoscut și ca ”tetragramaton”, și reprezintă cele patru direcții și cele patru elemente; ”INRI” și 
cele ”patru evanghelii” înseamnă exact același lucru. Acestea reprezintă cele patru cornere 
vrăjitorești și cele patru elemente, care sunt atât de importante în orice lucrare magică. ”YHVH” este 
folosit în mod excesiv în magia evreiască; evreii au furat Cabala de la egipteni, și au corupt-o. În mod 
tradițional, aceasta este incantată ”Yod Heh Vau Heh”, în diferite combinații. 
 
Popoarelor Gentile le-au fost băgat creștinismul pe gât cu forța, pentru a ne dezbrăca de toată 
cunoștința și puterea spirituală. Cei aflați la conducere, adică evreii, controlează ambele părți aflate 
în opoziție, în defavoarea părții de mijloc. Asta înseamnă că ei lucrează din interiorul ambelor părți – 
ambele ciondănindu-se una cu cealaltă, în timp ce amândouă lucrează la materializarea aceleiași 
agende. Acest lucru este analog unui polițist care, în mod public este implicat în diferite programe 
antidrog, în timp ce în secret, vinde și distribuie droguri fără ca familia sau comunitatea lui să aibă 
habar de asta. După dărâmarea Templului lui Solomon de către romani, în anii 70 e.n., creștinismul a 
fost inventat de către evrei (în frunte cu Pavel sau ”Saul din Tars”), plecând de la îndrăzneața dorință 
de a controla lumea, folosindu-se de puterile minții și ale sufletului. Evreii înșiși cunosc faptul că 
nazarineanul este un caracter fictiv, care are la bază peste 18 eroi preluați din panteonurile păgâne. 
Cu secolele de credință în această entitate și cu energia psihică care a fost turnată în ea prin 
rugăciuni, aceasta a prins viață. 
 
Spre exemplu, Odin a fost spânzurat de un copac, Set a fost crucificat pe o ”furka”, Buddha a stat sub 
pomul Bo (boa – șarpe) pentru iluminare, și lista poate continua. Cea mai mare parte din caracterul 
nazarineanului a fost furat din Zeul persan ”Mithra”. Atunci când faci o vrajă, este întotdeauna 
important să stabilești o conexiune psihică/subliminală. În cazul creștinismului, toți Zeii originali ai 
păgânilor au fost legați și înlocuiți cu zeitățile fictive ale evreilor. Evreica fecioară Maria a luat locul 
lui Astaroth, evreul Moise a fost furat din Sargon (amândoi au fost născuți în secret, abandonați pe 
un râu într-un coș și adoptați de familia regală), evreul Abraham a fost furat din Zeul hindus Brahma. 
Și apropo, în sanscrită ”Brahma” înseamnă ”multitudine” … la fel ca ”Abraham”, în biblie. Și din nou, 
lista poate continua. Pentru mai multe informații despre asta, citește cartea Creștinismul Expus  
 
Nu există nimic în religia creștină (și islamică), care să nu fie furat și corupt din religiile păgâne care 
au precedat-o cu sute și mii de ani. Zeii păgâni – care reprezentau o puternică amintire rasială în 
mințile Gentililor – au fost înlocuiți cu caractere evreiești, cărora Gentilii au fost forțați să le dea o 
închinare și o supunere de sclav. Acest lucru a pregătit scena pentru un control și o putere imensă 
pentru evrei. 
 
Încă de la început, creștinismul a fost o unealtă de îndepărtare a cunoștinței și puterii spirituale de la 
populația gentilă și, de asemenea, de a ne ține departe de Zeii noștri – în special de Adevăratul Zeu 
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Creator Satan, care înseamnă ”inamic/adversar” în ebraică. Preoții și conducătorii Gentililor au fost 
torturați și omorâți. Toți ceilalți care nu au acceptat creștinismul au suferit aceiași soartă, și orice 
Gentil care era *suspectat* că avea ceva legături cu vechile religii era etichetat drept ”eretic” și 
omorât. Bineînțeles că tot evreii sunt aceia care se văicăresc și se tânguiesc că bisericile creștine le-
au persecutat micile lor comunități, în Evul Mediu; însă acesta nu este decât veșnica lor tactică prin 
care joacă în ambele părți aflate în opoziție, în defavoarea părții de mijloc. Conducătorilor evrei nu le 
pasă că trebuie să mai sacrifice câțiva dintre ai lor, atâta timp cât acest lucru contribuie la avansarea 
agendei lor. Și apropo, Tomás de Torquemada, primul mare inchizitor al Spaniei, a fost evreu. 
 
Evreii au avut control total asupra Bisericii Catolice (biserica creștină originală), de la bun început. 
Cea mai mare parte din papalitatea catolică au fost de origine evreiască, cum e și cazul ultimului 
papă Ioan Paul II, care a fost născut de o evreică (Katz), fiind deci recunoscut ca evreu de către 
evreimea ortodoxă. Prin sacramentul confesiunii catolice, clerul catolic i-a avut la mână pe toți liderii 
și pe toată nobilimea gentilă, știindu-le cele mai adânci și întunecate secrete. Biserica Catolică este 
piatra prețioasă a evreilor. De când cu reforma protestanților, aceștia au dobândit controlul și asupra 
sectelor. ”Consiliul Mondial al Bisericilor” este un alt exemplu.  
 
Prin creștini, evreii au avut dintotdeauna la dispoziție un vast zăcământ de energie psihică din care 
să se adape. Evreii s-au auto-numit ”aleșii lui dumnezeu”; cea mai mare vedetă din creștinism, 
nazarineanul, este evreu (și o formă mentală puternică); fecioara Maria și soțul ei sunt amândoi 
evrei; cei 12 apostoli ai nazarineanului (12+nazarineanul= 13, numărul membrilor unui covan – încă 
un lucru furat din religiile Păgânilor Antici) au fost toți evrei. Pe lângă asta, toate caracterele din 
Vechiul și Noul Testament au fost furate din tradițiile și panteonurile gentile, care au fost înlocuite cu 
acești evrei ”aleși”. Apoi, Gentilul creștin de rând, ignorant cu privire la ocult și la lucrările 
clandestine ale evreilor, continuă să toarne mai multă și mai multă energie psihică în acest vortex de 
energie prin devotament și rugăciune, după care vine și se minunează cum se face că această rasă 
minoritară deține cea mai mare parte din puterea și averea lumii. Creștinii s-au aflat sub o puternică 
vrajă, timp de secole. Ne-au deconectat de la Zeii noștri, de la tradițiile și moștenirea noastă 
religioasă și spirituală prin ucidere în masă și prin frică; ne-au înlocuit istoria cu minciuni gogonate în 
timp ce ei colectau și scoteau din circulație întreaga cunoștință gentilă. 
 
Gunoiul lor angelic – majoritatea dintre ei au numele din șapte litere: Gabriel, Raphael, etc. Numărul 
șapte reprezintă cele șapte chakre, iar numele lor au fost folosite pentru a-i lega pe Zeii Gentililor și 
pentru a-i transforma în sclavi în ”Goetia”. Cărțile Negre Goetice sau ”grimoarele”, toate au fost 
scrise de evrei, cum sunt: ” The Key of Solomon”, ” The Sacred Magic of Abramelin the Mage” și 
multe altele (le poți găsi cu ușurință pe Internet) – în original, acestea toate au fost scrise în ebraică, 
pentru că majoritatea Gentililor nu înțeleg această limbă. Toate folosesc simboluri și incantații în 
ebraică, direcționând blasfemii intense la adresa Zeilor Gentili, care au fost transformați în ființe 
diabolice, demoni și monștrii vrednici de osândă. 
 
Creștinismul operează în trepte. Din moment ce este fictiv, acesta nu este statornic din punct de 
vedere spiritual. Din când în când, anumiți creștini au accesat acest vortex de energie, obținând 
rezultate. Grupurile de rugăciune pun energie în mișcare. Creștinilor amăgiți li se spune să ”aibă 
credință”. Credința este necesară dacă vrei ca o vrajă sau o lucrare a minții să aibă succes. Cei mai 
mulți creștini nu au primit niciodată vreun răspuns la rugăciunile lor. Acele foarte puține cazuri care 
au primit un ”răspuns” la rugăciunile lor, țin mulțimile în ovație – fără să realizeze măcar că nu e 
vorba de nici un ”miracol” ci doar de puterea minții lor. Obiectivul final al creștinismului este 
ateismul. Ateistul nu crede în nimic și nesocotește tot ceea ce ține de ”supranatural” sau de ocult. 
Ateistul este ca un miel blând care așteaptă să fie manipulat de aceia care dețin cunoștință și putere 
ocultă 
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Sau escrocheria adusă consumatorului 
 
Taxa mâncării kosher este cea mai mare fraudă adusă consumatorului, de pe fața pământului. 
Examinează fiecare aliment din dulap și verifică dacă au una din inscripțiile (U) sau (K). Aceste 
simboluri reprezintă o „binecuvântare” evreiască și dacă le găsești, înseamnă că ai plătit o taxă unui 
grup religios evreu, fără să ști și fără să vrei. Acestea nu se vor găsi întotdeauna pe fața ambalajului; 
pot fi ascunse în mijlocul imprimeului minuscul de lângă sigiliul etichetei. Acest cod criptat are de-a 
face cu codul ebraic, o tâlhărie care arată puterea evreilor în Europa, Statele Unite și multe alte 
locuri. 

 
 
 (U)-ul încercuit, uneori însoțit de cuvântul „Parve”, înseamnă Uniunea Evreilor Ortodocși (UEO), 
iar(K)-ul înseamnă „kosher” (KOV K). Nu le vei găsi pe amândouă pe același ambalaj. Aceste simboluri 
semnifică faptul că producătorul produsului a plătit o taxă evreilor pentru ca niște rabini să 
„binecuvânteze” aceste produse alimentare. 
 
Nu confunda aceste litere cu ® - Marcă Înregistrată, sau © - Drepturile de Autor. Probabil și aceste 
litere se vor găsi în același loc. Tocmai ai descoperit ceea ce evreii numesc „hechsers”, un cod al 
înșelăciunii, găsit pe majoritatea alimentelor. 
 
În 1959 Jurnalul Wall Street a estimat acest bacșiș dat evreilor la aproximativ 20 de milioane de 
dolari. Asta s-a întâmplat acum 50 de ani. De atunci, Jurnalul Wall Street, care este un ziar evreiesc, a 
rămas tăcut cu privire la această problemă. În zilele noastre, se crede că acest furt a ajuns la sute de 
milioane de dolari. Postarea evreiască din 30 iulie 1976 raporta că Rabbi Harvez Sentor recunoștea 
faptul că Kov K era o „afacere bănoasă”. UEO obține exact același impozit ca și Kov K, în exact același 
mod. 
 
Bineînțeles că evreii încearcă să justifică aceste „binecuvântări” în orice fel posibil, însă ele nu se 
reduc decât la înșelăciune și jaf "legal" pentru Gentili. Se pare că, cu toate că evreii reprezintă doar 
2.9% din populație, Neamurile nu au opțiunea de a înlătura această „taxă” sau eliminarea 
minusculelor litere evreiești de pe produsele cumpărate. 
 
Dacă aceasta nu era o ceremonie religioasă bizară – aprobarea de către rabini a mâncării 
și a produselor alimentare preparate într-un mod special pentru o dietă neobișnuită – atunci de 
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ce nu sunt incluse și pe buretele de sârmă pentru vase și ustensilele de bucătărie? Evreii au într-
adevăr o dietă ciudată! Dacă aceste „binecuvântări” sunt atât de importante pentru evrei, atunci de 
ce au o taxă pentru ele? E de crezut că doresc să acorde gratis acest serviciu – pentru beneficiului 
propriilor lor oameni – și eventual să plătească ceva companiilor producătoare de produse 
alimentare, pentru furnizarea acestor identificare kosher. Însă lucrurile stau exact pe dos: companiile 
trebuie să plătească pentru a afișa marca kosher. 
 
Din moment ce evreii reprezintă un procent mic al populației, de ce de ce trebuie Gentilii să scoată 
această „taxă” tâmpită din buzunarul lor? De ce au fost consumatorii Gentili atât de tăcuți pentru 
atât de mult timp în legătură cu această fraudă perfectă a evreilor? Și din moment ce această povară 
vine sub forma unei „taxe”, nu ar trebui ca Gentilii să aibă dreptul de a știi unde și cum sunt acești 
bani cheltuiți? Cum se poate întâmpla că evreii scapă cu acest jaf ziua în amiaza mare? Răspunsul 
este că agențiile evreiești care binecuvântă produsele alimentare au o putere enormă prin 
intermediul dominației evreiești asupra distribuției și comerțului.. iar evreii posedă presa americană. 
Dacă un producător de produse alimentare nu se conformează, aceasta va atrage după sine boicotul 
evreiesc a produsului și eventual reclama negativă prin mediile de informare! Adică falimentul! 
 
Cam așa lucrează această schemă ingenioasă. Un rabin ortodox va aborda o companie și va avertiza 
proprietarii că dacă produsul lor nu este recunoscut drept kosher, sau „potrivit pentru consumul de 
către un evreu”, vor înfrunta boicotul fiecărui evreu. Odată ce se conformează acestui șantaj, le este 
cerut să păstreze suma totală plătită rabinilor anual, strict secret! 
 
Creșterea acestei ilegalități kosher nu a fost nimic mai puțin decât fenomenală. În 1960, doar 225 
produse alimentare plăteau taxa kosher. Până la 1966, aceste numere au crescut la 476 și au sărit la 
1.000 până la 1974. Astăzi, un număr impresionant de 17.500 companii au fost intimidate să 
plătească această taxă. 
 
Cum funcționează taxa kosher: 
Uniunea Rabinilor Ortodocși care publică simbolurile (U),dețin 80% din afacerea certificării kosher. 
Aceasta angajează în jur de 300 rabini care călătoresc la nivel național, „inspectând” plantele 
alimente. În primul rând, compania trebuie să plătească o taxă anuală pentru uzul simbolului 
dreptului de autor – (U) sau (K), sau o variantă a acestora. În al doilea rând, compania trebuie să 
plătească o altă taxă mare și separată, de fiecare dată când o echipă de rabini vin la fața locului 
pentru a „inspecta” plantele. (Anumitor 
companii care procesează carnea le este cerut 
să angajeze rabini cu contract și salarii enorme). 
În al treilea rând, compania trebuie să plătească 
aceste taxe din nou și din nou pentru fiecare 
produs comercializat.  
 
De asemenea, fiecare companie sub-
contractoare care furnizează orice tip de 
ingredient ce ajunge în produsul final, trebuie să 
plătească taxe separate pentru „vizita rabinilor”. 
Uneori, un singur produs, în cele din urmă poate 
fi taxat de o duzină de ori chiar înainte să ajungă 
la consumator! În final, dar nu în cele din urmă, 
aceste taxe trebuie plătite anual și cresc în 
fiecare an. 
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Doar prin înștiințarea publicului despre taxa mâncării kosher și prin efortul de a ne abține de la a 
cumpăra produsele cu simbolurile „K” sau „U”, putem pune capăt acestei nelegiuiri, care este 
săvârșită asupra oamenilor noștri. Cu puterea de cumpărare a banului din zilele noastre, care 
este din ce în ce mai mică, nu ne permitem să lăsăm această nelegiuire să continue la nesfârșit. 
În completarea articolului de mai sus, aș vrea să adaug că dacă acesta este insigna lor, atunci ce pun 
în mâncărurile care nu o conțin? Această insignă este mai mult decât „kosher”, ea înseamnă 
că mâncarea respectivă este în regulă de consumat pentru evrei. Din moment ce publicul Gentil nu 
cunoaște nimic despre toate acestea, nu înseamnă asta că mâncarea sănătoasă și cu ingrediente 
naturale este rezervată evreilor? 

 

 

Exemplu de marcă (K)osher pe ambalaj de ketchup 

 
 

Una din echipele de rabini care verifică diverse companii, în vederea acreditării acestora pentru 
mărcile K sau U 

 


