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Următoarele articole din această carte aduc dovada că totul din religia creștină și din Biblie a fost
FURAT din alte religii din întreaga lume, care au precedat-o. Creștinismul este o unealtă de
îndepărtare a cunoștințelor spirituale/oculte din rândul populație, astfel încât, această putere să
poată fi ținută exclusiv în mâinile câtorva „aleși,” pentru manipularea și subjugarea maselor.
Pentru a înțelege biblia cu adevărat și pentru a putea vedea adevărul, trebuie să fii foarte bine
educat în ocultism. Spiritul de turmă este foarte puternic. Când studiezi îndeajuns de mult și
dobândești o cunoștință avansată despre ocultism, adevărul este extrem de șocant. Întreaga
biblie iudeo-creștină este o farsă de proporții catastrofale, care, cu un obiectiv foarte clar,
folosește înțelesuri subliminale și canalizează energiile psihice ale credincioșilor.
Ori de câte ori creștinismul și cohortele sale au preluat controlul asupra unei țări sau regiuni,
textele spirituale și înscrierile antice au fost îndepărtate și/sau distruse, iar aceia care aveau
cunoștințe spirituale au fost omorați în masă de către Inchiziție. Aceasta a scos din circulație
multe cunoștințe pe care cei de la putere le-au folosit și continuă să le folosească pentru a
manipula populația ignorantă, abuzând de puterile spirituale/oculte. Biblia este una dintre cele
mai puternice unelte subliminale, folosită de către câțiva „aleși,” pentru a subjuga gloatele. Cei
mai mulți oameni nu sunt conștienți de toate acestea din cauza lipsei de educație pe tema
ocultismului, a puterilor minții și a energiei psihice. Distrugerea înscrierilor antice a permis
scrierea unei „istorii” noi, inventate și alternative, care a deconectat omenirea de la adevăratele
sale origini. Controlarea istoriei este vitală deoarece, dacă cineva manipulează felul în care privim
ceea ce noi numim „trecut," acesta ne influențează atât prezentul cat și viitorul.
Întreaga biblie este o unealtă subliminală extrem de puternică, plină de numere, mesaje, alegorii
și materiale oculte furate și corupte din religiile antice. În completare, această carte a fost
infuzată cu energia și puterea psihică de a insufla teamă, pentru a o face credibilă. Când ochii ne
sunt deschiși și când dobândim cunoștința necesară, vraja și legăturile acestor programe nu vor
mai fi eficiente. Tema de bază a întregii biblii iudeo-creștină este stabilirea istoriei fictive a
evreilor în mintea maselor. Lucrurile pe care mulțimile le cred, au puterea și energia necesara
pentru a se manifesta în realitate, deoarece gândurile sunt energii.
Exista raioane întregi în biblioteca de la Vatican care conțin sute și mii de cărți ezoterice antice din
toată lumea, care au fost furate și tezaurizate de-a lungul anilor și ținute departe de circulația
publică. Biserica Catolică, care este rădăcina religiei creștine, este controlată de către o societate
secretă care a abuzat de puterile oculte pentru a subjuga masele. Scopul final este înrobirea
totală a omenirii, scop pentru care ei au lucrat dintotdeauna, necruțător și fără milă.
Toate aceste lucruri ne-au afectat în mod direct pe fiecare dintre noi. Omenirea a avut de suferit
în mod inutil din cauza negării acestei cunoștințe. Oamenii s-au constrâns de-a lungul secolelor în
a plăti pentru propriile lor damnări, pe melodia a miliarde și miliarde de dolari, doar pentru a
menține această minciună prosperă și puternică.
Pentru ca această farsă vicioasă să supraviețuiască și să prospere, era nevoie doar de UN SINGUR
lucru: O LIPSĂ DE CUNOȘTINȚE!
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Contrar cu ceea ce majoritatea oamenilor au fost îndoctrinați să creadă, iudaismul, creștinismul și
islamul sunt religii relativ noi. Omenirea este cu mii de ani mai bătrână. Aceste trei „religii” au
lucrat fără milă pentru a ne ține departe de cunoștința spirituală/ocultă, dar folosindu-se ele
însele de aceste puteri pe care fiecare dintre noi le avem.
Aceste așa numite „religii” sunt construite pe crime, torturi și minciuni. Singurul mod prin care
orice minciună de o asemenea magnitudine poate supraviețui, este prin inventarea din ce în ce
mai multor minciuni și prin eliminarea oamenilor care știu adevărul.
Creștinismul nu este nimic mai mult decât un program. Nu este nimic religios sau spiritual în el.
Milioane de oameni suferă de depresie, neajutorare și confuzie cu privire la viață. Sufletul are
nevoie de lumină însă foarte puțini sunt cei care practică în mod activ meditația de împuternicire,
care literalmente le salvează propriile lor suflete. Din cauza lipsei de cunoștință și a ignoranței
ocultismului, omenirea ca întreg a fost plasată sub o vrajă puternică, folosită fiind puterea ocultă
și îndoctrinarea de tip „nu întreba,” în ceea ce privește aceste trei așa-numite „religii.” Acest lucru
a fost consolidat timp de secole bune, creștinii fiind înșelați să își pună pe tavă energiilor lor
psihice și sufletești, pentru a fi canalizate în perpetuarea acestei minciuni, în urma cărora, la
sfârșit, vor beneficia doar câțiva aleși: evreii.
Citat din Talmudul evreiesc: Simeon Haddarsen, fol. 56-D: – „Când vine Mesia, fiecare
evreu va avea 2800 de sclavi.”
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Biblia: o conspirație evreiască și o înșelăciune pentru
Gentili
Biblia este o conspirație. Creștinii sunt înșelați sub o vrajă puternică. Creștinismul nu este nimic mai
mult decât un program vicios, care are următoarele scopuri:
Forțarea neamurilor de a ceda toate cunoștințele și puterile oculte astfel încât toată puterea
psihică să rămână în mâinile câtorva aleși evrei, care să exercite control total.
Îndoctrinarea maselor gentile cu un pacifism și o mentalitate de servitute ca sclav.
Încurajarea neamurilor/gentililor de a renunța la toți banii și bunurile pământești, ca apoi
acestea sa fie strecurate în mâinile domnitorilor evrei și a marionetelor gentile ale acestora,
cum e gunoiul de Billy Graham.
Canalizarea energiei psihice ale neamurilor precum și a rugăciunilor acestora în „a doua
venire a lui Cristos” care în realitate este evreul „mesia.”
Deconectarea gentililor de la proprii lor Zei și Semizei, a căror identitate a fost mai apoi
alterată și înlocuită cu caractere evreiești fictive. Adevăratul nostru Zeu Creator a fost
denigrat, blasfemiat în moduri atroce, hulit și portretizat ca dușman al omenirii.
„Fie ca Numele si amintirea Lui sa fie șterse de pe fața pământului” - Talmudul evreiesc
Lista este fără sfârșit și bătătoare la ochi. Acum, toți știm că nazarineanul este fictiv. „Evreii înșiși
cunosc acest lucru și nu cred în el, deoarece el este o minciună bazată pe mai bine de 20 de
„salvatori” crucificați, furați din panteonurile păgâne din întreaga lume. Ne vom strădui acum să
răspundem întrebărilor care trebuie că s-au născut în mințile celor care sunt puși pentru prima dată
în fața similarităților dintre legendele evreiești și cele ale Națiunilor Neamurilor. Și anume, au fost
oare evreii aceia care au copiat legendele celorlalte Națiuni, sau celelalte Națiuni le-au copiat de la
evrei? Pentru a răspunde la această întrebare, în primul rând vom reda o scurta parte din istoria
Pentateuhului și a altor cărți a vechiului testament, de unde vom lua legende și vom arată în ce timp
au fost ele scrise; în al doilea rând vom arată că aceste legende au fost în posesia altor popoare cu
mult timp înainte și că evreii le-au copiat de la ele.”1
„NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEȘTE SĂ DEA
ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ȘI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qu’ret Al-Yezid
Creația: „În mod structurat, Geneza 1-11 prezintă printr-o perspectivă fascinantă felul în care biblia a
evoluat de la o colecție de mituri și legende politeiste, luate de la diferite culturi, în cea mai coerentă
versiune monoteista a istoriei Israelite.”2
Pe scurt, toate caractere din bibliei a fost furat din religiile păgâne ale Neamurilor/Gentililor și
înlocuit cu caractere evreiești:
Monoteismul evreiesc a fost furat de la egipteanul Akhenaton.
Creația evreiască a fost furată din creația egipteană.

1
2

Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, de T.W Doane 1882, pagina 92
101 Myths of the Bible de Gary Greengurg A© 2000, pagina 3
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Utilizarea cuvântului pentru a crea, de către evreiescul iehova, a fost furat de la egipteni
(evreiescul iehova ia locul lui Ptah).
„Să fie lumina” a fost furat din Epica Creației din Theban.
„Cerul din mijlocul apelor” a fost furat din creația egipteană.
Adam și Eva sunt copii ale egiptenilor Geb și Nut.
Proveniența Evei din Coasta lui Adam a fost furat din Epopeea lui Enki și Ninhursag: „Fratele
meu, ce te doare?” „Coasta mă doare” ANET, 41. Ninti a cărei nume înseamnă „Doamna din
coastă” a prin viață din coasta lui Enkia.
Pedeapsa lui Adam și a Evei, precum și pierderea imortalității au fost furate din povestea
mesopotamiana a lui Adapa. (evreiescul yahwe/iehova ia locul sumerianului Enki).
Cain, Abel și Set sunt copii ale lui Set, Osiris și Horus.
Conflictul dintre Cain și Abel a fost furat din povestea lui Set și Osiris și mai apoi, pe povestea
sumerienilor Dumzi și Enkimdu.
Samson cel evreiesc a fost furat din povestirea cu Heracles.
Scoaterea ochilor are la bază întâmplarea lui Oedip.
Doborârea stâlpilor de susținere a fost furată din povestea egipteană despre
ReHerakhte
Povestea lui Iacob și a scării care cobora din cer, este luată din funeraliile religioase egiptene,
funerarii folosite la moartea unu rege.
„Slava ție, scară a lui dumnezeu, slavă ție, scară a lui Set. Ridica-te o scară a lui
Horus, pe care Osiris s-a ridicat la cer” – scara egipteană formată din autoritățile a
două divinități egiptene pe care Osiris s-a urcat la cer, a fost înlocuită de o scară cu
numeroase entități (îngeri) care se plimbă pe ea în sus și în jos, între pământ și cer.
Moise este o copie a numeroși Zei și regi, în funcție de stadiul poveștii vieții sale:
1. Saragon (născut și abandonat pe rău, fiind apoi găsit de altcineva și în cele din urmă
ajunge în familia regală, unde provoacă răscoală, etc.)
2. Peregrinările prin deșert au avut la bază povestea Zeului Soare Bacchus, așa cum se
poate vedea în imnurile lui Orpheus
3. Pregetul Evreu „de 40 de ani în desert” susținută în cartea evreiască a Exodului și,
ulterior, pribegia de „40 de zile și 40 de nopți” a nazarineanului evreu prin locuri
pustii, au fost furate din „Lupta dintre Set și Horus in deșert, care a ținut patruzeci de
zile, și care era comemorată în cele patruzeci de zile ale Marelui Post Egiptean. În
acest timp, Set, care reprezenta puterea secetei și sterilității, a făcut război lui Horus
în apă și în cerealele îngropate ale Nirvanei ... aceste patruzeci de zile au fost extinse
la patruzeci de ani, și mărturisite apoi de evrei.”
„NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEȘTE SĂ DEA
ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ȘI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qu’ret Al-Yezid
Iosua a fost luat din mitologiile egiptene despre Shu și Nun.
Debora este o copie a zeiței egiptene Neith.
Noe este o copie a sumerianului Ziusudra. Yahwe – dumnezeul fictiv al evreilor prezent în
povestea lui Noe – este un înlocuitor al Zeului sumerian Enlil, cunoscut și ca Belzebut.
Fiul lui Noe, evreul Ham, este luat din povestea lui Belus.
Nimrod evreul ia locul faraonului egiptean Sosetris.
Avraam este copia regelui hindus Hariscandra al Sankhayana-Sutra.
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Isaac este omologul fiului regelui Hariscandra, Rohita. Yahwe, fictivul dumnezeu evreu din
această poveste ține locul dumnezeului hindus Varuna.
Caracterul iudeu Daniel, a fost furat din povestea egipteană cu Nefertiti.
Iona cel cu balenele este furat din caracterul hindus „Saktideva” găsit în Somadeva Bhatta.
Cele „douăsprezece triburi ale lui Israel” precum și cei doisprezece discipoli ai lui Hristos își
au baza în cele douăsprezece semne ale zodiacului.
Evreul Lot și soția sa sunt furați din grecii Orpheus și Euridice. Evreiescul Yahwe tine locul
Zeului grecesc Hades.
Evreii Iacov și Eșua îi înlocuiesc pe Horus și Set.
Rebeca este furată din Zeița egipteană Isis.
Iosif împreună cu cei doisprezece frați ai săi sunt furați din egipteanul Psammetichus.
Povestea evreiască a lui Iosif și soția lui Potifar, furați din povestea egipteană a lui Anubis și
Bata.
„Cele zece plăgi” împotriva Egiptului au fost
alterate și exagerate în mod grosolan; au fost
furate din papirusul Ipuwer.
Cele zece porunci au fost furate din Codul lui
Hammurabi. Yahwe, dumnezeul iudeu tine
locul Zeului sumerian al Soarelui, Shamash –
cunoscut și ca Azazel.
Povestea în care evreul David ucide pe
filisteanul Goliat, este furată din scena în
care Thor aruncă ciocanul spre Hrungnir,
izbindu-l-l pe acesta în frunte (imagina din
dreapta).
Iov a fost preluat din pățania ugaritului Keret,
iar iehova ține locul Zeului „El.”
Evreul Iov a fost preluat dintr-o poveste scrisă în limba Ugaritică (scriere cuneiformă), scrisă în jurul
anului 1400 î.e.n. de către „scribul Ilimilku.” Această epopee îi are că protagoniști pe „Keret” și pe
Zeul „El” – NU pe Iov și pe Iehova. Boala și tragedia familiei lui Keret sunt comparabile cu povestea
lui Iov. În povestea originală, „Satan” nu a intrat în imagine nici măcar odată. Aici, evreiescul Iehova
ține locul lui El.
Prin crearea dumnezeilor antagonici – unul „bun” și unul „malefic” – evreii au fost capabili de a
manipula lumea mai mult decât se poate crede.
„NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEȘTE SĂ DEA
ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ȘI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qu’ret Al-Yezid
Cartea evreiască a Proverbelor, împreună cu scrierile din cartea lui Eclesiastul au fost furate
din învățăturile și maximele egipteanului Ptah-Hotep.
Multe dintre scrierile evreice din cartea lui Iosua au fost furate din Scrisorile lui El Amarna
Cartea Judecătorilor cuprinde materiale furate din:
Povestea lui Aquat
Jurnalul lui Wen Amon
Almanahul Ghezer.
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Cărțile lui Samuel și a Regilor conțin materiale furate din:
Profețiile Mari
Stelele lui Mesha – articolul de pe WikiPedia este corupt: „David” și „Solomon” nu au
existat în realitate; cu toate acestea, se poate vedea sursa originală din care aceștia
au fost preluați.
Inscripțiile Karatepe
Analele lui Shalmanaser III
Obeliscul negru al lui Shalmanaser III
Analele lui Tiglath Pileser III
Analele lui Sargon
Inscripțiile Siloamului
Inscripțiile Yavne Yam
Scrisorile Lachlish
Ostraca Arad
Analele lui Sennacherib
Analele lui Nebucadnețar II
Mai multe materiale din cărțile biblice Ezra și Neemia sunt furate din:
Cilindrul lui Cyrus
Mardoheu, din povestea Esterei, este o copie a Zeului babilonian Marduk
Evreica Estera, din cartea cu același nume, este furată de la Ishtar (Astarte, Ashtar)
Fecioara Maria – „regina cerului” – a fost furată de la Astaroth
Ioan botezătorul a fost furat de la Anup, botezul lui Horus; amândoi și-au pierdut
capetele.
Iuda a fost copiat după Set.
Matei creat după Toth
Toma a luat locul lui Tammuz
„La fel ca și Isus, Grecescul Zeu Hermes a fost de asemenea înfășat în scutece și
culcat într-o iesle; la fel și Dionysus”
Zeii Neamurilor au fost lichidați în grimoare ale blasfemiei.
„Nici un alt popor nu a fost vreodată atât de conștient de supremația finală, prin intervenție
supranaturală. Această i-a dat coeziunea și curajul de a persevera în fața persecuției și a decimării.
Convingerea că într-o zi fiecare evreu – conform destinului său divin, va face parte din rasa de
guvernare a pământului – l-a făcut să fie mândru și l-a ajutat să supraviețuiască printre Națiunile
Pământului.”
„Inclus în moștenirea promisă, a fost un izbăvitor, Mesia, care aduce „împărăția” evreilor pe pământ.
Acest Mesia va fi fie un conducător uman temporar, care cu armată sa va răsturna dușmanii
Israelului, fie o entitate supranaturală care ar face la fel, stabilind o împărăție „veșnică” a Israelului.”
„Prin urmare imperialismul evreiesc va veni, deoarece izbăvitorul așteptat va distruge dușmanii
Israelului. Precum spune Larson, „acest Mesia pune Neamurile în genunchi, făcându-le sclavi ai
evreilor...” 1

1

Aceste paragrafe au fost luate din cartea „Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold” de Acharya S. © 1999, paginile
325 și 326
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„NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEȘTE SĂ DEA
ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ȘI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qu’ret Al-Yezid
Scopurile Bibliei au fost:
De a da poporului evreu o istorie pe care acesta nu au avut-o niciodată și la care nu era
îndreptățit.
De a da evreilor un statut special de „aleși ai lui Dumnezeu.”
Să permită poporului evreu să avanseze în râvna lor de a domină lumea. Neamurile au fost
dezarmate și duse cu zăhărelul de o filozofie de viață anti-pacifiste, prin intermediul
creștinismul.
De a ține sub controlul evreilor toate puterile oculte, psihice și cele ale minții și de
asemenea, de a dezarma Neamurile din punct de vedere psihic.
Pentru ca complotul secret al evreilor să sporească și să fie canalizată cât mai multă energie
psihică posibilă, pentru a materializa a doua venire a lui „mesia”, care va uni toți evreii și va
domni lumea (acesta este fictivul Hristos – înșiși evreii știu că acesta este fictiv – „templul lui
Solomon” precum și alte fețe ale aceleiași teme).
Datorită multitudinii caracterelor, numerelor și a miturilor care au că sursă mitologiile
Neamurilor și care au fost furate și alterate, evreii au devenit îndeajuns de puternici în
memoria rasială pentru a folosi uneltele psihice puternice, în scopuri manipulative.
În încheiere, în Al Jilwah și în Qu’ret al-Yezid, Satan a fost foarte clar în ceea ce privește această
minciună:
„NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEȘTE SĂ DEA
ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ȘI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qu’ret Al-Yezid

Ministerele Bucuria lui Satan

10

Adevărul despre „Isus Hristos”
Mulți dintre voi care vizitați acest website știți că nazarineanul este un arhetip evreiesc fictiv, căruia
Gentilii să i se închine ca niște sclavi. Mai presus decât orice, nazarineanul este o distragere pentru a
împiedica omenirea să avanseze spiritual și să lucreze pentru a-și împuternicii sufletele. Caracterul
fictiv „Isus” a fost inventat din CONCPTE spirituale originare din Orientul Îndepărtat, cum e alchimia
spirituală, energia kundalinică (Șarpele lui Satan) și ceea ce este cunoscută numele de „putere
vrăjitorească,” „chi,” „forță vitală.”
Adevărul să fie cunoscut: noi ne salvăm propriile noastre suflete prin avansarea spirituală și prin
activarea acestei puteri. Nazarineanul acționează ca niște bețe în roată și împiedică oamenii din a face
ceva spiritual și ține omenirea înrobită prin trăirea unei existențe strict materiale. Creștinii n-au ce
argumenta aici pentru că ei nu cunosc adevărata spiritualitate. N-au experimentat-o. Câți creștini sau
câți pastori/preoți creștini pot face o diagramă a sufletului uman?
Când ochii îți sunt deschiși și când ești conștient de conceptul puterii vrăjitorești, poți vedea cu
claritate felul în care acest caracter a fost inventat.
Caracterul fictiv al nazarineanului:
a fost folosit pentru a îndepărta toată cunoștința spirituală și pentru a o înlocui cu arhetipuri,
orașe și sate evreiești și alte gunoaie evreiești pur fictive. Expresiile tâmpită „Isus salvează” și
„născut din nou” au fost răstălmăcite și atribuite acestui caracter fictiv. Cu alte cuvinte, proștii
au fost amăgiți să creadă că acest caracter se va ocupa de întreaga lor situație spirituală atâta
timp cât ei se conformează agendei dictate de preoții și pastorii creștini și de edițiile revizuite
ale „sfintei scripturi.” Acest lucru îi împiedică pe creștini (musulmani, etc.) să lucreze la
avansarea sufletelor lor. Nu există absolut nimic spiritual nici în nazarinean și nici în programul
creștin inventat de evrei.
caracterul „Isus” a fost folosit pe post de polițai al gândurilor creștinilor, pentru control deplin.
Războaie după războaie au fost purtate din cauza interpretărilor diferite ale acestui program.
Dacă inamicul controlează lucrurile din mintea populației, atunci inamicul controlează
populația!
din moment ce nazarineanul este fictiv, fiecare îl poate interpreta după cum vrea. Acesta poate
imita orice afirmă sau dictează moda vremii. Se poate schimba cu timpul și se conformează
oricărei agende. Nu se diferențiază cu nimic de biblia iudeo-creștină care conține versete
contradictorii, astfel încât să poată lua apărarea oricui.
Este timpul ca toată lumea să se trezească din corupția spirituală care a dejucat omenirea pe tonul a
trilioane și trilioane de dolari, a damnat suflete, a provocat războaie interminabile și nenecesare și a
ținut știința îndărăt (în mod periculos de mult), împreună cu toate celelalte urâciuni provocate de
paraziții cușer. Programul creștin, împreună cu doctrinele hidoase ale islamului, au împiedicat și oprit
omenirea din avansarea spirituală. Aceasta este o cauză majoră a suferinței omenirii ca întreg.
Fiecare eveniment din viața nazarineanului are la bază câte un CONCEPT, FURAT ȘI CORUPT DIN
RELIGIILE PĂGÂNE CARE AU PRECEDAT CREȘTINISMUL.
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În mod original, nașterea nazarineanului ar fi avut loc într-o peșteră, nu într-un grajd. „Conform
tradiției creștine timpurii, Isus a fost născut într-o peșteră care era folosită pe post de grajd.”1
Multe doctrine care au precedat creștinismul, cum e cea a taoismului, spune că glanda pineală este
situată într-o „peșteră.” Există o zonă în creier în care este localizat acest centru spiritual important și
care apare precum o scobitură și care este lăcașul acestei glande; din nefericire aceasta este defunctă
în majoritatea oamenilor. Glanda pineală este o cheie foarte importantă în deschiderea sufletului și
dobândirea conștiinței expandate, împreună cu abilitățile psihice.
Apoi cică au mai fost „cei trei magi de la răsărit” care „AU URMAT STEAUA” până la locul nașterii
nazarineanului. Acești înțelepți erau magi, adică vrăjitori. Din nou, acesta este simbolic al unui concept
furat din alchimia spirituală. Pentru aceia care sunt noi în ocult și meditația de împuternicire
(adevărata spiritualitate), va trebui să studiați pentru a înțelege acest concept (vezi site-ul Bucuria lui
Satan); însă aceia care meditează, știu despre condensarea bioelectricității/chi-ului/puterii vrăjitorești,
care trebuie circulată prin chakre; această forță vitală condensată strălucește, apărând precum o stea
în miniatură. Acesta este adevăratul înțeles pentru „urmărirea stelei.”
Încă odată numărul trei – la fel ca și numărul șapte (cele șapte chakre) – apare din nou în povestea cu
cei trei magi și este simbolic pentru ida, pingala și sushumna, cele trei nadii (canale energetice)
principale din suflet; de asemenea, sufletul conține trei granthi (noduri majore în suflet: chakra
sexuală, a inimii și a 6-a). Conceptul numărului trei a fost prolific în religiile păgâne care au precedat
creștinismul cu sute și mii de ani, fiind simbolizat de „furca Diavolului” cunoscut sub numele de
„trishul” și care este originar din Orientul Îndepărtat. Trishul simbolizează energia Șarpelui Kundalini
care străpunge prin cele trei granthi (vezi simbolurile satanice). Numerele 3 și 7 sunt folosite în mod
excesiv în biblia iudeo-creștină, loc în care au fost blasfemiate și corupte.
Nașterea dintr-o fecioară este un alt concept și se referă la chakre, care trebuie să fie curate și pure
pentru ca energia spirituală să poată urca și circula prin acestea. Cu alte cuvinte, acesta este adevăratul
înțeles al „purității spirituale.” Uniunea cu zeul ăla fictiv simbolizează spiritualitatea divină implicată în
ridicarea puterii vrăjitorești, nicidecum falsul iahve – care nu este decât un sistem de vrăjitorie
evreiască folosită pentru a-i înrobi pe Gentili.
Presupusa crucificare a caracterului impostor „Isus cristos” a fost furat din mai bine de 18 Zei gentili
diferiți, care au fost atârnați de pomi. În biblia iudeo-creștină există mai multe versete în care se afirmă
că nazarineanul a fost atârnat de pom (lemn):
Faptele apostolilor 5:30 – Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus, pe care voi l-ați omorât,

atârnându-l pe lemn.
Faptele apostolilor 13:29 – Și, după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe

lemn și l-au pus într-un mormânt.
Zeul norvegian Odin l-a precedat pe Isus hristos. Odin a fost atârnat de un pom și a trecut prin moarte
pentru a obține cunoașterea. Fiind „renăscut,” a căpătat gnoza (cunoștință spirituală avansată), la fel
ca Zeul egiptean Set, care a fost „crucificat” pe o „cruce” cunoscută sub numele de furka.2 Acesta este
1
2

The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects de Barbara G. Walker, pagina 54
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și semnificația cărții de tarot Spânzuratul. Buddha de asemenea a șezut sub un pom numit „bo.” „Bo”
se trage din „boa” și înseamnă „șarpe” – adică Kundalini. Pomul este o reprezentare antică pentru
sufletul uman: trunchiul era simbolic pentru șira spinării, ramurile simbolizau cele 144.000 de nadii
(canale energetice din suflet), iar frunzele și fructele erau simbolice pentru roadele meditației de
împuternicire. Pe lângă asta, Krishna, Marsyas, Dodonian și Zeus au fost și ei, la rândul lor, agățați de
copaci. „144.000” este o altă alegorie coruptă care apare în biblia iudeo-creștină: în mod original
aceasta are de-a face cu forța chi (puterea vrăjitorească personală).
Aproape toate lucrurile care apar în biblie au fost furate și corupte din religiile din Orientul Îndepărtat.
Povestea cu presupusa creație biblică, în care se afirmă că „grădina edenului” era în Mesopotamia,
este o eroare intenționată pentru a distrage atenția de la Orientul Îndepărtat, întrucât acesta este locul
în care a început civilizația și adevăratele învățături spirituale. Din nefericire, datorită infestării
creștine, musulmane, etc., din aceste zone, multe dintre doctrine au fost corupte și distruse.
Crucea latină nu a fost folosită de creștini decât undeva prin secolul al VII-lea și nu a fost acceptată pe
scală largă decât în secolul al IX-lea. Sufletul uman are forma unei cruci. Acest lucru arată felul în care
cunoștința spirituală a fost distrusă și înlocuită cu prostii. Crucea mai reprezintă și cele patru direcții,
sau tetragramatonul.
Se spune că în timpul presupusei „crucificări” a avut loc o eclipsă care a întunecat cerul; în alchimia
spirituală aceasta simbolizează stadiul nigredo. Acest stadiu mai este simbolizat de cioară și de Soarele
Negru.
Cele trei crucificări, cu nazarineanul în mijloc, este o altă alegorie spirituală care simbolizează cele trei
cruci energetice (granthi) din sufletul uman. Acestea sunt trei secțiuni majore din suflet unde se
intersectează energiile; prima fiind în dreptul chakrei inimii (aceasta este cea mai mare și importantă;
aici apar și aripile sufletului; este o chakră neutră), a doua este în dreptul chakrei sexuale (este o
chakră electrică) și a treia apare în dreptul chakrei a șasea (este o chakră magnetică).
Înălțarea nazarineanului la „ceruri” este un alt concept despre urcarea Șarpelui Kundalini până în
chakra coroanei. Cer, pământ și iad sunt toate concepte furate din taoism, care a precedat creștinismul
și iudaismul. Cerul este simbolic pentru a șaptea chakră (sau chakra coroanei), pământul sau „regatul
de mijloc” este simbolic pentru chakra inimii, iar iadul simbolizează chakra bazei în care Kundalini șade
inactiv.
„Miracolele” pe care nazarineanul le-a făcut sunt de asemenea o ALEGORIE și un CONCEPT pentru ceea
ce vrăjitoria poate face. Profețiile nazarineanului sunt și ele ALEGORII pentru abilitățile psihice care se
manifestă după ce ți-ai activat puterea vrăjitorească.
Cei 12 apostoli sunt o corupere a celor 12 semne zodiacale, simbolizând de asemenea covanul
vrăjitoresc, în care nazarineanul este al 13-lea membru. În mod tradițional, un covan este format din
13 membrii. De asemenea, sufletul uman are 13 chakre principale, într-un an sunt 13 Luni Pline, iar
Magnum Opus conține 13 trepte.
Se presupune că nazarineanul ar fi trăit 33 de ani. Aceasta este un alt concept: cele 33 de vertebre din
șira spinării, prin care urcă Șarpele Kundalini (și care constituie un progres major în avansarea
spirituală).
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În încheierea acestui articol, studiul personal mi-a arătat că creștinismul nu este „vechi de 2000 de ani”
așa cum pretind ei. Din ceea ce eu personal cred, creștinismul a intrat în scenă odată cu Inchiziția.
Cercetările arată spre Vatican, care a făcut un pact cu extratereștrii „cenușii,” promițând suflete umane
în schimbul averii și puterii. Pentru ca acest lucru să aibă succes, toată cunoștința spirituală a trebuit să
fie distrusă. Acest lucru nu se diferențiază cu nimic de comunism, care este 100% evreiesc.
Biblia este o schiță a comunismului și îi pregătește pe credincioși să accepte sclavia și abuzul. Ori de
câte ori comunismul evreiesc preia controlul – cum a fost cu fosta URSS, China Roșie, Cambodgia, Tibet
și orice altă țară – tortura și uciderile în masă încep să curgă din abundență, exact ca în perioada
Inchiziției.
„Creștinismul și comunismul sunt foarte apropiate unul de celălalt din punct de vedere spiritual
și ideologic. Acesta este un concept destul de bine-cunoscut și care a fost adoptat de mai mulți
filozofi, de la Thomas More la Lev Tolstoy. Puțini oameni știu că primul stat socialist din lume a
fost fondat în Paraguay și că a avut la bază ideile iezuiților catolici, chiar înainte ca Marx să-și fi
creat învățăturile.” „Societatea lui Isus” – sau ordinul religios iezuit – din Biserica Catolică a fost
echivalentul KGB-ului din Uniunea Sovietică.”
-- acest citat a fost luat din Pravda (principalul ziar al partidului comunist și al fostei Uniuni
Sovietice). Articolul a fost intitulat: Există vreo diferență între creștinism și comunism?
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Jertfe de sânge uman și animal, în biblia iudeo-creștină
Deuteronom 12:27 – „Să-ți aduci arderile de tot, carnea și sângele, pe altarul Domnului,

Dumnezeului tău: în celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului,
Dumnezeului tău, iar carnea s-o mănânci.
Biblia iudeo/creștină este o lucrare plină de jertfe umane - jertfe de sânge UMAN. Cei mai mulți creștini
se limitează doar la ceea ce predicatorul lor are de spus și/sau sunt prea leneși sau provocați mental ca
să citească și să studieze ei înșiși. Câți oameni chiar se deranjează să GÂNDEASCĂ cu ADEVĂRAT? Pe
lângă jertfele umane care au fost și continuă să fie făcute pentru ”iehova”, băi de sânge după băi de
sânge au avut loc sub directivele și ordinele acestei entități însetate de sânge, sub forma a nenumărate
războaie și alte acte inumane. Textele Sfinte și scrierile sacre ale Neamurilor au fost înlocuite cu aceste
gunoaie inventate și scrise de evrei. Nu e nimic spiritual în ele, ci doar crimă după crimă, fără a se
deosebi de Hollywoodul controlat de evrei și emfaza acestuia pe violență, vărsare de sânge și omoruri
fără sfârșit.
Exod 22:29 „Să nu pregeți să-Mi aduci pârga secerișului tău și a culesului viei tale. Să-Mi dai pe

întâiul născut din fiii tăi.”
Ezechiel 20:25-26
25. Ba încă le-am dat și legi cari nu erau bune, și porunci prin cari nu puteau să trăiască.
26. I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc pe toți întâii lor născuți; am

vrut să-i pedepsesc astfel, și să le arăt că Eu sunt Domnul.
II Samuel capitolul 21 este un alt exemplu de jertfă umană pentru a-i potoli setea lui Iehova.
21:6 să ni se dea șapte bărbați din fiii lui, și -i vom spânzura înaintea Domnului, la Ghibea lui Saul,

alesul Domnului.`` Și împăratul a zis: ,,Vi -i voi da.”
21:9 i -a dat în mâinile gabaoniților, cari i-au spânzurat pe munte, înaintea Domnului. Toți cei șapte
au pierit împreună; au fost omorâți în cele dintâi zile ale seceratului, la începutul seceratului
orzurilor.
21:10 Rițpa, fata lui Aiia, a luat un sac și l -a întins subt ea peste stâncă, de la începutul seceratului
până când a căzut peste ei ploaie din cer; și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul
zilei, și fiarele câmpului în timpul nopții.
Când șapte bărbați sunt uciși cu sânge rece doar pentru a-l domoli pe iehova, în speranța că acesta va
pune capăt unei foamete, poate fi numita doar jertfă de sânge uman.
Mai multe jertfe de sânge: Numeri 31:25-40
25. Domnul a zis lui Moise:
26. ”Fă, împreună cu preotul Eleazar și cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie
oameni fie dobitoace. 27. Împarte prada între luptătorii cari s-au dus la oaste și între toată
adunarea. 28. Să iei întâi din partea ostașilor cari s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, și
anume: unul din cinci sute, atât din oameni cât și din boi, măgari și oi.
29. Să le luați din jumătatea cuvenită lor, și să le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru
Domnul. 30. Și din jumătatea care se cuvine copiilor lui Israel să iei unul din cincizeci, atât din
oameni cât și din boi, măgari și oi, din orice dobitoc; și să le dai Leviților, cari păzesc cortul
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Domnului.” 31. Moise și preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul. 32. prada de
război rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste era de șase sute șaptezeci și cinci de mii oi
33. șaptezeci și două de mii de boi, 34. șaizeci și una de mii de măgari,
35. și treizeci și două de mii de suflete, adică femei cari nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat.
36. Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste, a fost de trei sute treizeci și șapte
de mii cinci sute de oi, 37. din cari șase sute șaptezeci și cinci au fost luați ca dare Domnului;
38. treizeci și șase de mii de boi, din cari șaptezeci și doi luați ca dare Domnului;
39. treizeci de mii cinci sute de măgari, din cari șaizeci și unu luați ca dare Domnului;
40. și șaisprezece mii de inși, din cari treizeci și doi [de persoane] luați ca dare Domnului
Următorul fragment este din luat din „The Handbook of Jewish Teaching” de Nathan Ausubel ©1964,
paginile 302-303:
„Iefta, unul dintre judecătorii legii, care a judecat după cucerirea Canaanului, și-a jertfit singura lui
fiică pentru Dumnezeul lui Israel în celebrarea victoriei militare împotriva amoriților; Samuel
„văzătorul” a tocat corpul lui Agag înaintea lui Dumnezeu, ca jertfă; David, regele poet, i-a dat pe
cei șapte fii ai lui Saul pe mâna Gabaoniților, „pentru a-i spânzura înaintea lui Dumnezeu.”
Un astfel de exemplu poate fi observat mai jos, cum versetul din Judecători 11:39 a fost schimbat.
În celelalte, elementul uman a fost înlocuit cu un „miel”
Judecători 11:30-31, 34-40
30. Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis: „Dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon,

oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiii lui Amon, va
fi închinat
31. Domnului și-l voi aduce ca ardere de tot.”
34. Iefta s-a întors acasă la Mițpa. Și iată că fiica sa i-a ieșit înainte cu timpane și jocuri. Ea era
singurul lui copil; n-avea fii și nici altă fată.
35. Cum a văzut-o, el și-a rupt hainele și a zis: „Ah! fata mea! Adânc mă lovești și mă tulburi! Am
făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce.”
36. Ea i-a zis: „Tată, ai făcut o juruință Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ți-a ieșit din gură, acum
când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmașii tăi, pe fiii lui Amon.”
37. Și ea a zis tatălui său: „Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă duc să mă cobor
în munți și să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele.”
38. El a răspuns: „Du-te!” Și a lăsat-o slobodă două luni. Ea s-a dus cu tovarășele ei și și-a plâns
fecioria pe munți
39. După cele două luni, s-a întors la tatăl ei, și el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu
cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul
40. ca, în toți anii, fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta, galaaditul, patru zile pe
an.
Cât de evident este acest lucru. În Judecători 11:35, Iefta își „sfâșie” hainele. Pentru aceia dintre voi care
nu familiarizat cu acest termen, el este evreiesc și de asemenea antic: de a-ți sfâșia hainele datorita
morții cuiva drag. „Am făcut o juruință Domnului și n-o pot întoarce.” A promis să aducă o jertfă umana
lui iehova, iar iehova a ales-o pe fiica s-a. Este de asemenea de înțeles ca iehova a cerut acest lucru în
schimbul victoriei împotriva inamicilor și a „fiilor lui Amon,” deoarece el a afirmat că „n-o pot întoarce”
[juruința]
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În Judecătorii 11:37, fiica lui Iefta spune: „Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă duc să
mă cobor în munți și să-mi plâng fecioria cu tovarășele mele.” De aici se deduce clar ca iehova a cerut
jertfirea unei fete virgine.
Judecători 11:39-40
39. ”După cele două luni, s-a întors la tatăl ei, și el a împlinit cu ea juruința pe care o făcuse. Ea nu

cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul
40. ca, în toți anii, fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta”
Este evident ca el și-a adus singura lui fiică ca jertfă înaintea lui iehova, care a CERUT acest lucru în schimbul unei
victorii a lui Ieftea împotriva Amoriților.

CANIBALISM:
Deuteronom 28:53-58
53. În strâmtorarea și necazul în care te va aduce vrăjmașul tău, vei mânca rodul trupului tău,

carnea fiilor și fiicelor tale, pe care ți-i va da Domnul, Dumnezeul tău.
54. Omul cel mai gingaș și cel mai milos dintre voi se va uita rău la fratele său, la nevasta care se
odihnește pe sânul lui, la copiii pe cari i-a cruțat:
55. nu va da nici unuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrănește, fiindcă nu-i va mai
rămânea nimic în mijlocul strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în toate
cetățile tale. 56. Femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care, de gingașă și miloasă
ce era, nu știa să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va privi fără milă pe bărbatul care se
odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fiica ei:
57. nu le va da nimic din pielița noului născut, pieliță ieșită dintre picioarele ei și din copiii pe cari-i
va naște, căci, ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării și necazului în
care te va aduce vrăjmașul tău în cetățile tale. 58. Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele
legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit și înfricoșat, adică
de Domnul, Dumnezeul tău.
JERTFELE UMANE NU AU FOST ÎNDEAJUNS, AȘA CĂ IEHOVA DĂ ȘI INSTRUCȚIUNI CLARE PENTRU
RITUALURILE DE SACRIFICARE A ANIMALELOR
Exod 20:24 „Să-Mi ridici un altar de pământ, pe care să-ți aduci arderile-de-tot și jertfele de

mulțămire, oile și boii. În orice loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine, și
te voi binecuvânta.”
Exod 24:4-8
4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la

poalele muntelui, și a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminții ale lui Israel.
5. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot, și să junghie tauri
ca jertfe de mulțămire.
6. Moise a luat jumătate din sânge, și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.
7. A luat cartea legământului, și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: ”Vom face și vom asculta tot
ce a zis Domnul”
8. Moise a luat sângele, și a stropit poporul, zicând: ”Iată sângele legământului, pe care l-a făcut
Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”
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Alte instrucțiuni date de iehova pentru jertfele de sânge:
Exod 23:18 „Să n-aduci cu pâine dospită sângele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu să nu

rămână toată noaptea până dimineața.”
Exod 29:10-31
10. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii, și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului.
11. Să junghii vițelul înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii.
12. Să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar cellalt sânge să -l

verși la picioarele altarului. 13. Să iei toată grăsimea care acopere măruntaiele și prapurul ficatului,
cei doi rărunchi cu grăsimea care -i acopere, și să le arzi pe altar.
14. Dar carnea vițelului, pielea și balega lui să le arzi în foc, afară din tabără: aceasta este o jertfă
pentru păcat. 15. Să iei pe unul din cei doi berbeci; și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul
berbecului.
16. Să junghii berbecul; să -i iei sângele, și să -l stropești pe altar de jur împrejur.
17. Apoi să tai berbecul în bucăți și să-i speli măruntaiele și picioarele, și să le pui lângă celelalte
bucăți și lângă capul lui. 18. Berbecul să -l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru
Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
19. Să iei apoi pe cellalt berbec; și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecului.
20. Să junghii berbecul; să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe vârful
urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mânii lor drepte și pe degetul cel mare al piciorului
lor drept, iar cellalt sânge să -l stropești pe altar de jur împrejur.
21. Să iei din sângele de pe altar și din untdelemnul pentru ungere, și să stropești pe Aaron și
veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor. Astfel vor fi închinați, Aaron și veșmintele lui, fiii și
veșmintele lor în slujba Domnului. 22. Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care
acopere măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care -i acopere și spata
dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului;
23. din coș să iei din azimele, puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu untdelemn și o
plăcintă. 24. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui, și să le legeni într-o
parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului.
25. Să le iei apoi din mâinile lor, și să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfă
mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului.
26. Să iei și pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului, și să -l legeni
într-o parte și în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi partea ta.
27. Să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aaron și a
fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănând -l într-o parte și într-alta, spata înfățișând -o înaintea
Domnului prin ridicare.
28. Ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor lui, printr-o lege vecinică, pe care o vor ținea copiii lui Israel;
căci este o jertfă adusă prin ridicare; și, în jertfele de mulțămire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă
prin ridicare va fi a Domnului.
29. Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, cari le vor pune când vor fi unși și când
vor fi închinați în slujbă.
30. Vor fi purtate timp de șapte zile de acela din fiii lui, care îi va urma în slujba preoției, și care va
intra în cortul întâlnirii, ca să facă slujba în sfântul locaș.
31. Să iei apoi berbecul pentru închinarea în slujba Domnului, și să pui să -i fiarbă carnea într-un loc
sfânt.
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Leviticul 1:1-17
1. Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din Cortul întâlnirii și a zis:
2. „Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: „Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l
aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă.
3. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; și
anume să-l aducă la ușa Cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului.
4. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă
ispășire pentru el
5. Să înjunghie vițelul înaintea Domnului; și preoții, fiii lui Aaron, să aducă sângele și să-l
stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa Cortului întâlnirii.
6. Să jupoaie vițelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăți.
7. Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc.
8. Preoții, fiii lui Aaron, să așeze bucățile, capul și grăsimea, pe lemnele puse pe focul de pe altar.
9. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele; și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o
ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
10. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească
fără cusur. 11. Să-l înjunghie în partea de miazănoapte a altarului, înaintea Domnului; și preoții, fiii
lui Aaron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur.
12. El să-l taie în bucăți; și preotul să le pună, împreună cu capul și grăsimea, pe lemnele din focul
de pe altar.
13. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele, și preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar.
Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
14. Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din păsări să-l aducă din turturele sau din
pui de porumbel
15. Preotul să aducă pasărea pe altar; să-i despice capul cu unghia și s-o ardă pe altar, iar sângele
să i se scurgă pe un perete al altarului.
16. Să scoată gușa cu penele ei și s-o arunce lângă altar, spre răsărit, în locul unde se strânge
cenușa.
17. Să-i frângă aripile, fără să le dezlipească; și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe
foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
Leviticul 7:1-5
1. Iată legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt.
2. În locul unde se înjunghie arderea de tot, să se înjunghie și vita care slujește ca jertfă pentru
vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur.
3. Să i se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele,
4. cei doi rinichi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă
rinichi.
5. Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă
pentru vină.
Leviticul 7:14 „Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată, ca dar ridicat; ea să fie a

preotului care stropește sângele jertfei de mulțumire.”
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„DOMNUL” ARE NEVOIE DE FIECARE PICĂTURĂ DIN SÂNGELE JERTFELOR DE SÂNGE:
Leviticul 7:27 „Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!”

Aici, sunt nevoite mai multe jertfe de sânge pentru a îndepărta blestemul leprozității pe care chiar iehova
la provocat: Leviticul 14:34 „După ce veți intra în țara Canaanului, pe care v-o dau în stăpânire, dacă voi trimite o
rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpâni,”
Leviticul 14:49-57
49. Pentru curățarea casei să ia două păsări, lemn de cedru, cârmâz și isop.
50. Să înjunghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare.
51. Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul și pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării

înjunghiate și în apa curgătoare și să stropească de șapte ori casa. 52. Să curețe casa cu sângele
păsării, cu apa curgătoare, cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul și cârmâzul.
53. Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă astfel ispășire pentru casă, și
ea va fi curată. 54. Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia de cap,
55. pentru lepra de pe haine și de pe case,
56. pentru umflături, pentru pecingini și pentru pete:
57. ea arată când un lucru este necurat și când este curat. Aceasta este legea pentru lepră
Alte exemple de jertfe de sânge pentru iehova:
Leviticul 8:14-32
Leviticul 9:1-24
Leviticul 14:1-5
Leviticul 14:12-28

Leviticul 23:12-21
Numeri 19:1-7
Capitolul 10 din Iosua – Nimic altceva
decât ucidere în masă

Judecători 1:1- 18 – Alte băi de
sânge și ucideri în masă
Judecători 3:27- 31

Am putea continua cu astfel de exemple la nesfârșit, uciderile în masă și vărsările de sânge repetându-se
continuu. Cuvântul ”sânge” este folosit din nou și din nou în această carte iudeo/creștină: lucru care
descrie în mod clar caracterul acestei entități pe nume ”Iehova.”
Trebuie să ne amintim mereu că nazarineanul a fost ultimatumul jertfelor umane de sânge; de
asemenea "mănâncă trupul lui și bea sângele lui" este repetat la aproape toate împărtășaniile creștine,
de jur-împrejurul lumii.
Articolul de mai sus continuă să fie în construcție. Voi posta în curând un alt articol despre băile de
sânge și genocidele comise de evrei împotriva Neamurilor/Gentililor (ne-evrei).
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Vechiul Testament
Cei mai mulți creștini, dar și alți oameni, cred ca biblia iudeo/creștina este cuvântul lui „Dumnezeu.” În
realitate însă, aproape tot ceea ce găsești în biblie a fost FURAT din alte religii din toata lumea, religii
care au precedat iudeo/creștinismul cu mii și mii de ani.
Să începem cu scrierile evreiești. Cele „cinci cărți ale lui Moise”, de asemenea cunoscute și ca
„Pentateuh”, împreună cu „Tora” au fost FURATE și CORUPTE din „Tarotul” Egiptean. Atenție la „Tora”
care este o anagramă pentru „Tarot.” Cel mai bun exemplu pentru Tarot este pachetul cu cele 78 de
cărți vândute în multe magazine din zilele noastre și care sunt folosite pentru preziceri. Tarotul constă
în cinci seturi (de unde a fost furat și corupt numărul cinci din ”cele cinci cărți ale lui Moise”):
baghetele de foc, săbiile de aer, pocalele de apa, pentagramele de pământ și trâmbițele chintesenței.
Setul trâmbițelor a fost omis din pachetul standard a cărților; tot ceea ce a rămas din acest set este
cartea Nebunului, care a fost păstrată pe post de Joker. Toate acestea sunt elemente ale sufletului
uman, iar mesajul Tarotului – pe lângă puterea de divinație – este Magnum Opusului care conduce la
perfecțiune și imortalitate fizică și spirituală. Toate acestea au fost furate și corupte în istoria fictivă a
Evreilor, care nu are nimic de a face cu spiritualitatea.
Talmudul Evreiesc îi învață pe evrei să distrugă și să înrobească Neamurile; „YHVH” sunt în realitate
evreii.
Citate din Talmud:
Sinedriul 58b: „Dacă un păgân (Gentil) lovește un evreu, cel dintâi trebuie omorât. A lovi un
evreu este ca și cum ai lovi pe Dumnezeu.”
Sabbath 116a (pagina 569): „Evreii trebuie să distrugă cărțile creștinilor."
AICI, „CRESTIN" E UN NUME DE COD PENTRU „NEAMURI.” MULȚI OAMENȚII DE ȘTIINȚĂ – DAR ALȚII
– SUNT ÎNȘELAȚI CREZÂND CĂ RELIGIA "CREȘTINĂ" DIN ZIUA DE AZI ESTE PE LISTA DE DISTRUGERE A
EVREILOR. ADEVĂRUL NU ESTE DELOC ACESTA. ESTE EVIDENT CĂ, RELIGIILE PĂGÂNE ORIGINALE ALE
NEAMURILOR, PRECUM ȘI CUNOȘTINȚELE SPIRITUALE AU FOST DISTRUSE ȘI ÎNDEPĂRTATE DIN
RÂNDUL OAMENILOR DE RÂND; ÎN ACELAȘI TIMP, CONCEPTELE AU FOST ÎNLOCUITE CU CARACTERE
EVREIEȘTI (CUM E „ISUS" CRISTOSUL, DESPRE CARE EVREII ȘTIU CĂ ESTE FICTIV, FIID INVENTAT
PENTRU A ÎNROBI ȘI CONTROLA MASELE).
MAI MULTE DOVEZI DESPRE ASTA:
„CA NU CUMVA EVREII SĂ PĂCĂTUIASCĂ CU IDOLATRII CRESTINI, S-A DAT POVAȚĂ ÎN LEVI 14:14
- "(EVREUL) TREBUIE SĂ SE FEREASCĂ DE ORICE CONTACT CU EI ÎN ZILELE ÎN CARE EI SE ÎNCHINĂ
DUMNEZEILOR LOR"
NOTA: „DUMNEZEI" - ACESTA ESTE PĂGÂNISMUL NEAMURILOR, NICIDECUM CREȘTINISMUL!
PĂGÂNISMUL NOSTRU, AL NEAMURILOR, A FOST ÎNLOCUIT CU MONOTEISMUL EVREIESC. ACEST
LUCRU ESTE IZBITOR DE EVIDENT! ÎN RELIGIA CREȘTINĂ AFIRMĂ FOARTE CLAR ÎN PRIMA PORUNCĂ –
„SĂ NU AI ALȚI DUMNEZEI ÎNAFARĂ DE MINE" - ACEST LUCRU ESTE MONOTEIST ȘI FOARTE EVREIESC.
ESTE O ALTĂ INVENȚIE EVREIASCĂ ȘI UN PROGRAM JEGOS PENTRU NEAMURI.
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Numele fictivului „dumnezeu" evreu „yahwe/iehova" a fost introdus în scenă, înlocuind multe nume
ale Zeilor neamurilor/păgânilor. „Iehova" e fictiv. Numele de Iehova a fost furat din Zeul Roman „Jove"
[Jupiter]. Evlaviosul Dr. Parkhurst ... dovedește – sub autoritatea lui Diodorus Siculus, Varro, St.
Augustin, etc. – că „Iao,” „Iehova,” „Ieue” sau „Ie” al Iudeilor se trage din termenul latin și etrusc „Jove"
... În plus, „YHWH/IEUE" a fost Zeul Soare Ra al egiptenilor: Ra a fost tatăl în ceruri, numit și veșnicul
„Huhi", loc de unde evreii au derivat termenul de „Ihuh.” "Tradiția evreica mistică îl înfățișează inițial
pe Iehova sub forma unui hermafrodit, numele lui/ei fiind o combinație dintre numele Jah (jod) și
numele pre-ebraic Evei, Havah [sau Hawah], redactat „he-vau-he" în caracterele evreiești. Cele patru
litere împreună, dau naștere Tetragramatonului YHWH, sau „numele secret al lui Dumnezeu...” „Putem
de asemenea vedea cum povestea antagonică a lui Zeus (Jove) și Prometeu a fost folosita pentru a
promova conceptul unui dumnezeu rebel, care a fost condamnat si întemnițat pentru că a adus
cunoștințe oamenilor.”
Religia originală a omenirii a fost una politeistă. În biblia originală evreiasca, este folosit cuvântul
„Elohim.” În ciuda eforturilor enorme de compilație și editare a cărții Geneza în lumină monoteistă –
lupta pentru proclamarea credinței într-o divinitate unică într-o perioada în care se credea în mai mulți
Zei – au rămas numeroase scăpări în poveștile biblice în care naratorul vorbește despre ”dumnezei” la
plural. Cunoscutul termen folosit pentru 'divinitate,' (atunci când acesta nu este în mod specific numit
Yahwe), nu este folosit singularul El, ci pluralul Elohim.
Bazele creștinismului au fost furate din dualitatea lui Zoroastrian, care precedă religia creștină cu
secole. Yahwe/Iehova îl înlocuiește pe Ahura Mazda, în timp ce vechii Zei – care sunt Zeii originali – au
fost etichetați ca „malefici" cu scopul de a stabili un monoteism suprem a lui Yahwe/Iehova. Adevărații
Zei au fost transformați în Demoni și în monștri, reprezentanți ai maleficului. Cei mai mulți dintre
aceștia au sfârșit în „Goetia.” NOTĂ: a se observa similaritatea dintre rădăcina „Goet" – care înseamnă
„Diavol" – și insulta evreiască pentru Neamuri „goy" (la plural „goyim").
Mithra, intermediarul celest dintre Ahura Mazda și Angra Manyu, prezintă numeroase paralele care
sunt izbitor de asemănătoare cu cele ale nazarineanul creștin. Mithra a fost un salvator, care,
asemenea nazarineanului, a fost prevestit de profeți, care s-a născut într-o peșteră (multe sunt
relatările care afirmă că nazarineanul s-a născut într-o peșteră), și la nașterea căruia a apărut o stea de
excepție. Mithra l-ar înlocui mai târziu pe Visnu, care în Vedismul pre-Zoroastrianism, era salvatorul
lumii.
Ceea ce urmează este o dovadă a surselor diferite și diverse din care s-au inspirat autorii bibliei
iudeo/creștină:
CREAȚIA/GENEZA:
Enuma Elish a precedat Biblia cu cel puțin 1000 de ani și se presupune a fi mult mai veche.
Tablele sunt acum în Muzeul Britanic
Povestea Atrhaselor de asemenea a precedat povestea biblica a Genezei cu peste 1000 de ani.
Aceste două povestiri ale creației au precedat creștinismul și biblia iudeo/creștină cu secole.
Amândouă relevă faptul că au fost „DUMNEZEI" și nu „un singur dumnezeu.” Aici este locul în
care au greșit evreii, pe lângă celelalte cărți contradictorii. Este bătător la ochi faptul că biblia
iudeo/creștină NU este cuvântul lui „dumnezeu.” Uriașa prostie biblică declară cu îngâmfare și
delirează ca „dumnezeu este perfect.” Chiar aici avem o alta contradicție. Pentru o listă lungă
cu nesfârșitele contradicții, click aici.
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Aceste două povestiri ale creației au precedat creștinismul și biblia iudeo/creștină cu secole.
Amândouă relevă faptul că au fost "DUMNEZEI" și nu "un singur dumnezeu.”
Geneza 1:26 "Si Dumnezeu a spus "hai să facem un om după chipul nostru și după asemănarea noastră”
Chiar aici este demascat mitul evreiesc al monoteistului Yahwe. Ea (Satan) a creat ființa omenească, în
timp ce mai mulți Zei și Zeițe s-au implicat în creație. A se vedea mai jos imaginea sumeriana a Creației.
Aceasta a fost scobita în stancă, având o vechime de mii de ani. Fii sigur că a precedat iudaismul și
creștinismul.

POTOPUL:
Povestea potopului din vremea lui Ghilgameș a precedat relatarea creștină cu mai bine de
1000 de ani. Biblia iudeo/creștină pretinde că „iehova" a stârnit potopul. În adevăr, „ENLIL" a
îngăduit ca potopul să se întâmple. Urmând originile lui Enlil aici pe pământ, am descoperit ca
el este de asemenea cunoscut și ca „Bel", nume care a evoluat în „Baal" și în cele din urmă în
„Belzebut.”
„Potopul" este o altă ALEGORIE care a fost furată și coruptă din religiile originale păgâne și are
de a face cu potopul de energie care survine în timpul lucrării Magnum Opusului, după care se
revarsă o viziune plina de culori, indicând faptul că a fost trecută o etapă importantă. Alegoria
culorilor este locul de unde scriitorii evrei au luat și „curcubeul.” Alegoriile și CONCEPTELE au
fost FURATE și corupte în grețoasele caractere evreiești, caractere care au menirea de a înrobi
Neamurile în închinare de sclav. Învățăturile religiilor sacre, care aveau în plan evoluția
spirituala a omenirii, au fost profanate și înlocuite cu un GUNOI evreiesc. FICTIVUL caracter
evreiesc nu are NIMIC de a face cu spiritualitatea sau cu avansarea sufletului.
„Noe" construiește o arcă …
EA l-a atenționat pe „ZIUSUDRA" cunoscut și ca „UTNAPISHTIM" – și nicidecum pe „Noe" –
despre potopul iminent și l-a învățat cum să construiască o arca. Legenda e de origine
Sumeriană.
Un „porumbel" se întoarce în arcă, aducând cu sine o ramură de măslin, ceea ce însemna că
potopul se sfârșise și că apele se retrăseseră. În schimb, în relatarea originală sumeriană, un
CORB este cel care găsește pământ uscat și nu un „porumbel.”
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TURNUL BABEL:
ȘI AICI sunt implicați mai mulți Zei. De asemenea „Zeii au părăsit pământul în timpul
potopului.” A se nota pluralul: „Dumnezei”
Biblia declară ca „iehova” a fost acela care a încurcat limba celor care construiau Turnul Babel.
Nu est adevărat. DIN NOU autorii evrei ai bibliei au făcut o gafă, iar evidențierea mai multor
dumnezei este clară:
Geneza 11:7 „Haidem! Să Ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă
vorba unii altora.” DIN NOU, nu este implicat numai un singur dumnezeu. A se nota: „haidem,”
„ne coborâm,” „încurcăm.”
„Turnul Babel" este o alta ALEGORIE. În antichitate, oamenii puteau comunica telepatic - fără
cuvinte. Această abilitate ne-a fost luată, însă acum devine din nou o realitate, deoarece mulți
dintre noi experimentează asta prin deschiderea minții și a sufletului prin meditația de
împuternicire.
CELE ZECE PORUNCI:
Legile din Vechiul Testament și cele zece porunci au fost
furate din:
Codul lui Hammurabi. La dreapta este o fotografie
cu stela de bazalt înfățișând-l pe Zeul Soare al
sumerienilor, dându-i lui Hammurabi tabla cu lista
legilor. „Shamash" este de asemenea cunoscut ca
„Azazel", conducătorul așa numiților „Îngeri Căzuți"
– „Igigii" – care și-au luat neveste pământence.
Paralele:
Exodul 20:16 „Să nu mărturisești strâmb împotriva
aproapelui tău" – a fost FURAT din:
Codul lui Hammurabi, 3 „Dacă un nobil susține ceva
într-un proces, și nu își poate dovedi spusele, și dacă
în acel caz e implicată viața unui om, acel nobil
trebuie dat la moarte."
Alte lucruri furate din Codul lui Hammurabi:
Exodul 21:24 „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior"
Hammurabi 196 „Daca un nobil a distrus ochiul unui membru al aristocrației, trebuie sa îi fie
distrus și lui un ochi"
Hammurabi 200 „Daca un nobil i-a rupt un dinte unui alt nobil de același rang cu el, lui trebuie
de asemenea sa îi fie rupt un dinte"
Codul Sumerian: Codul Ur-Nammu este cel ai vechi cod antic din Orientul Apropiat descoperit
de arheologi. Codul Sumerian din 1800 î.e.n. aparține celei mai vechi tradiții juridice de durată.
Codul Hitit. În timp ce legea hitită s-a asemănat în multe feluri cu Codul Legii lui Hammurabi,
„Codul Hitit” conține două sute de reglementări, demonstrând o toleranță pentru imoralitatea
sexuala și cu un accent puternic pe problemele financiare. Hitiții erau cultivatori de orz și grâu,
preparând până și o bere din orz. Bucățile de argint erau folosite pe post de monezi.
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Codul Asiriei de Mijloc decretat de Tiglath-Pileser I, împăratul Asiriei în perioada 1115-1077
î.e.n. Inițial, codul juridic sublinia preocupările sociale și de interes ale Guvernului Asirian. A
fost descoperit în 1903 în orașul Ashur din Irak. A fost scris în script cuneiform pe 15 tăblițe de
lut ars. Numeroase legi din cărțile biblice Exodul, Deuteronomul și Leviticul au fost furate din
Codul Asirian.
Codul Neo-Babilonean
Scrierile din cartea biblica a PROVERBELOR au fost FURATE din diferite surse:
Cuvintele lui Ahiqar. Ahiqar a fost un sfetnic al lui Sanherib, împărat al Asiriei în perioada 704681 î.e.n. În 1906, câțiva arheologi germani au excavat o copie a acestor învățături, înscrisă pe
unsprezece file de papirus palimpsest din ruinele Elefantinei, care astăzi este o parte a orașului
Aswan din Sudul Egiptului.
Paralele:
Proverbe 20:20 „Dacă cineva blestemă pe tatăl său și pe mama sa, i se va stinge lumina în
mijlocul întunericului"
– a fost FURAT din:
Ahiqar 9:137 „Peste oricine nu aduce mândrie numelui tatălui și a mamei sale, soarele nu poate
străluci"
Proverbe 13:24 „Cine cruță nuiaua, urăște pe fiul său, dar cine-l iubește, îl pedepsește îndată"
– a fost FURAT din:
Ahiqar 6:81 „Cine nu folosește nuiaua cu fiul său, nu va fi în stare să își scape fiul de la
nelegiuire."
Proverbe 25:15 „Prin răbdare se înduplecă un voievod, și o limbă dulce poate zdrobi oase."
– a fost FURAT din:
Ahiqar 7:105 „Duioasa este vorba unui rege, dar e mai clara si mai puternica decât un cuțit cu
două tăișuri."
Învățăturile lui Amen-em-opet. Amen-em-opet, fiu al lui Ka-nakht, învățat al Egiptului anilor
1200-1000 î.e.n. Textele se găsesc în Muzeul Britanic – papirusul 10474 – iar o parte din tabla
cu aceste scrieri este în Turin, Italia. Se spune ca papirusul își are originile în Teba, speculândse că ar fii din secolele X - VI î.e.n.
Paralele:
Proverbe 17-18 „Ia aminte și ascultă cuvinte de înțelepți; apleacă-ți inima la ceea ce învăț,
pentru că este mai plăcut să le păstrezi în inimă, să le ai pregătite pe buzele tale.”
– a fost FURAT din:
Amen-em-opet 3:10 „Pune-ți urechile să asculte ceea ce spun, pune-ți inima să înțeleagă; lasă
învățăturile mele să se odihnească în pântecele tău, pentru ca ele pot fi o cheie pentru inima
lor.”
Proverbe 22:22 „Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă
la poartă!”
– a fost FURAT din:
Amen-em-opet 2:1 „Ferește-te din a-l jefuiri pe asuprit, și din a-l împovăra pe cel cu handicap.”
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Proverbe 25:21-22 „Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i este sete,
dă-i apă să bea. Căci, făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui, și Domnul îți va răsplăti.”
– a fost FURAT din:
Amen-em-opet 5:8 „Lasă-l în mâinile Domnului; Umple-i pântecele cu pâine din pâinea ta,
astfel încât sa fie săturat și să îi poată fie rușine.”
Proverbe 23:10-11 „Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul
lor este puternic: El le va apăra pricina împotriva ta.”
– a fost FURAT din:
Amen-em-opet 7:12-15 „Nu muta borna de hotar a ogorului unei văduve, nici nu muta funia
măsurătorii. Nu lacomi după un colț de teren, nici nu abuza de limitele unei văduve.”
Proverbe 15:16 și 16:6 „Mai bine puțin, cu frică de Domnul, decât o mare bogăție, cu
tulburare!” și „Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strâmbătate.”
– au fost FURATE din:
Amen-em-opet 8:19 „Mai buna este o singură măsură – dar pe care ți-o dă Dumnezeu, decât
cinci mii luate ilegal.”
[Aceasta de asemenea aduce cu ”hrănirea "celor cinci mii" de către Nazarinean”]
Proverbe 15:17 și 17:1 „Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste, decât un bou îngrășat și
ură.” și „Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă!”
– au fost FURATE din:
Amen-em-opet 9:9 – „Mai buna este pâinea mâncată cu fericire, decât bogății cu tristețe.”
Proverbe 22:24-25 „Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu
cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet.”
– a fost FURATA din:
Amen-em-opet 13:8 „Nu te amesteca cu nelegiuitul, și nici nu-ți pângări inimă cu el.”
Proverbe 23:8 „Bucata pe care ai mâncat-o, o vei vărsa, și cuvintele plăcute pe care le vei
spune, sunt pierdute.”
– a fost FURAT din:
Amen-em-opet 14:13 „Gura plină de o bucata prea mare de pâine, se îneacă și îți varsă propria
înghițitură.”
Proverbe 27:1 „Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi.”
– a fost FURAT din:
Amen-em-opet 19:11 „Nu îți petrece noaptea gândindu-te cu teama la ziua de mâine.
Cunoști cumva în zori, cum o să fie ziua ce vine? Omul nu știe cum este ziua de mâine.”
Proverbe 19:21 și 16:9 „Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se
împlinește." și „Inima omului se gândește pe ce cale sa meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii.”
– a fost FURAT din:
Amen-em-opet 19:15 „Una este ceea ce omul spune, alta este ceea ce Dumnezeu face.”
Proverbe 22:20 „N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări?”
– a fost FURAT din:
Amen-em-opet 27:5 „Vezi aceste treisprezece capitole? Ele sunt mai importante decât toate
cărțile.”
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Învățăturile lui Ptah-Hotep: Ptah-Hotep a fost un învățat care a trăit în jurul anilor 2450
î.e.n., în timpul celei de-a V-a dinastii a vechiului Regat al Egiptului. Învățăturile lui au fost
conservate atât pe table de lut cât și pe foi de papirus, aflându-se în prezent în Biblioteca
Națională din Paris. Completarea cărții Proverbelor, precum și multe alte scrieri din Eclesiastul
și Cartea Cântărilor, au fost furate din Învățăturile lui Ptah-Hotep.
Cântări egiptene de dragoste: Cântările egiptene de dragoste sunt mai vechi decât cântările lui
Solomon cu mai bine de 1000 ani. Paralelele sunt inconfundabile. Papirusul Harris 500 a fost
descoperit la Teba, în templul Karnak din Complexul Ramesseumdin.
Viziunile lui Nefertiti. Atât cărțile biblice a Regilor cât și cea a lui Daniel, imită scenariului în care
se prevestește căderea unui rege la petrecerea dată de acesta. Tema sclavului care ar ajunge sa
fie rege se repetă în „povestea lui Agar" (Geneza 16 și 21). Vedeniile lui Nefertiti datează din
timpul faraonului Snefu (2680-2565 î.e.n.). El a chemat-o pe Nefertiti pentru al distra. Nefertiti
i-a prezis acestuia căderea vechiului regat și instalarea unei noi dinastii, condusă de Amen-emhet I (1991-1786 î.e.n.)
De asemenea, cele mai multe texte scrise din cărțile biblice Exodul, Leviticul și Deuteronomul, au fost
luate din sursele amintite mai sus – și nu au venit NICIDECUM de la „yahwe.” Sunt destui creștini care
cred în mod prostesc că evreiescul „iehova” al lor este singurul dumnezeu. „Nu este nici un Dumnezeu
înafara de mine.” Ha ha ha!
MAI MULTE LUCRURI FURATE:
Povestea lui „Iosif si soția lui Potifar” din Geneza capitolul 39 a fost FURATĂ din povestea lui
„Anubis si Bata” (origine egipteană)
Paralelele povestii lui Moise:
Nașterea lui Saragon
Nașterea lui Horus
a) factorul secret din jurul nașterii
b) așezarea în coșul de papură și uns cu smoală
c) abandonarea pe râu
d) găsirea și adopția
Mai multe texte din cartea biblică a PSALMILOR au fost furate din:
Imnurile lui Aton – Imnurile lui Aton pot fi găsite la Mormântul Ochiului (datat din
1365-1349 î.e.n.)
Poveștile lui Ba'al și Anat – Sunt înscrise pe șase table de lut, în limba ugaritică, scrise
în cuneiformă. Sunt datate din cca 1400 î.e.n.
Plângerile după Ur
Multe din scrierile cărții lui IOSUA au fost furate din:
Scrisorile El Amarna
Stela lui Morneptah
Mai multe scrieri furate, în cartea biblica a JUDECĂTORILOR:
Povestea lui Aqhat
Jurnalul lui Wen-Amon
Almanahul Gezer
Cărțile biblice a lui SAMUEL și a REGILOR conțin și ele mult material furat din:
Profețiile Mari
Stela lui Mesha
Inscripțiile de la Karatepe
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Letopisețele lui Shalmanaser III
Obeliscul Negru al lui Shalmanaser III
Letopisețele lui Tiglath-Pileser III
Letopisețele lui Saragon II
Inscripția Siloam
Inscripțiile Yavne-Yam
Scrisorile Lachlish
Arad Ostraca
Analele lui Sanherib
Letopisețele lui Nebucadnețar II
Mai multe materiale din cartea biblică EZRA și NEEMIA au fost furate din:
Cilindrul lui Cirus
Mai multe povești și scrieri din cartea biblică a lui IOV și ECLESIASTUL, furate din:
Povestea lui Keret – aici este adevărata poveste a lui Iov, scrisă în limba Ugaritică
(scriere cuneiforma), compusă în cca 1400 î.e.n. de către „scribul Ilimilku.” Aceasta
epopee îi are ca protagoniști pe „Keret” si pe Zeul „El,” NICIDECUM pe Iov și pe iehova.
Tragedia și boala familiei lui Keret sunt comparabile cu povestea lui Iov. În povestea
originală, „Satan” nici măcar nu a intrat în joc.
a) suferindul și sufletul
b) fermierul și terenurile
c) suferindul și prietenul
După cum putem vedea din cele de mai sus, aceasta religie are la bază materiale furate și sucite,
stricate și distorsionate, cu scopul de a manipula, crea confuzie și de a incita teama în oameni.
CONTROL. A fost luat de la ADEVĂRATUL ZEU CREATOR AL OMENIRII EA/ENKI, cunoscut și ca
SATAN/LUCIFER, transformând-l pe acesta într-un presupus dușman al omenirii. A fost folosit
(controlul) pentru a-i blasfemia, batjocori și vorbi de rău pe Zeii de Odinioară, pentru a crea înstrăinare
și vrășmașei cu divinitățile legitime ale Neamurilor, înlocuind-le cu falsul dumnezeu „yahwe/iehova.”
Adesea se spune că adevăratul diabolism nu poate crea nimic. Tot ce ține de adevăratul diabolism este
artificial. Întregul fundament al acestei religii vicioase este furat și contrafăcut. În completare,
învățăturile acestei religii sunt anti-viață. Marele scop a acesteia este de a deconecta întreaga omenire
de la Adevăratul ei Zeu Creator, care este Satan. Făcând asta, extratereștrii reptilieni – precum și toți
aceia care lucrează pentru ei – își pot atinge țelul: înrobirea ființei umane. Satan ne-a dăruit cunoștința
și putere. Fără El, omenirea nu are nimic. Se cunoaște faptul că adevărata entitate diabolică este un
maestru al minciunilor și înșelătoriei. Ce înșelătorie poate fi mai mare decât aceea în care creația își
hulește și blestemă propriul lor Creator? Exact. Iar adepții acestor religii iudeo/creștine fac exact acest
lucru …

„ÎN TAINA ÎNVĂȚĂTURII MELE, NU ESTE ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE" – Satan, citat din „Pacea fie
peste El"
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Noul Testament
„Ne-a servit bine, acest mit al lui Hristos” – Papa Leo al X-lea (1457-1521)
MITUL ÎNVIERII: FURAT!
Învierea este o temă des întâlnită în multe religii complet diferite de pe întreg pământul și este
simbolică unei coborâri în lumea din adâncuri, urmată mai apoi de o reîntoarcere. În Mesopotamia:
coborârea și reîntoarcerea lui Ishtar/Inanna (aceasta a fost înviată din morți); în Egipt: Osiris, Zeul
infernului a fost înviat; în Grecia: coborârea și întoarcerea Perseforei din infern; etc. Lista cu Zeii care
au coborât în infern după care s-au reîntors pe tărâmul vieții, este una foarte vastă și are la temelie un
concept, nicidecum caractere efective. Această alegorie face referire la Magnum Opus și la ceea ce
este cunoscut drept „Stadiul Nigredo.”
TRIINITATEA
O listă cu câteva dintre trinitățile din religiile păgân
Anu, Enlil și Ea – de aici i-a furat
biserica creștină pe „dumnezeu tatăl”
și pe „dumnezeu fiul.”
Bel-Saturn, Jupiter-Bel și Baal-Chom
Brahma, Vishnu și Siva
Mithra, Varuna și Indra
Jupiter, Juno și Minerva
Osiris, Isis și Horus
Zeița Hecate cu trei trupuri
Scylla cu trei capete
Divinitățile din Cabiri.
Cerberus, câinele cu trei capete
În taoism: trinitatea San Qing [trei Zei
puri]. Yu Qing [purul jad], Shang Qing
[purul superior] și Tai Qing [marele
pur]

Monju Bosatsu, Fugen Bosatsu și
Buddha erau numiți "Trinitatea Shaka"
[SHAKA SANZON]
Ka [spirit sau ether], Ba [trup] și Ankh
[imortalitate]
Tamas [stabilitate], Sattwa [ordine],
Rajas [agitare], din traducerea
sanscrită "Guna"
Artemis, Aphrodite și Hecate
Kore, Persephone și Demeter
Shen [spirit], C'hi [vitalitate] și Ching
[esență] – cele trei comori ale
taoistului Wai Tai
Alpha, Omega și Iota
Tridentul Diavolului [sau "trishul"].

Trinitatea în: (1) creștinism; (2) religia din Egiptul Antic; (3) religiile din India Antică
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Și acum bineînțeles că și iudeo-creștinismul și-a ales o trinitate, atunci când a apărut în scenă, și
anume pe „dumnezeu tatăl, dumnezeu fiul și dumnezeu duhul sfânt.”
CRUCIFICAREA NAZARINEANULUI NU ESTE CEVA NOU
În biblie:
Faptele Apostolilor 5:30: Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi L-ați omorât,
atârnându-l pe lemn.
1 Petru 2:24: El a purtat păcatele noastre în trupul Sau, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față
de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.
În religiile și culturile gentile antice:
Zeul norvegian Odin l-a precedat pe Isus Hristos. Odin a fost atârnat de un copac și a trecut prin
moarte pentru a obține cunoștință. Atunci când a fost înviat, a obținut starea de gnoză (cunoștință
spirituală avansată), la fel ca și Zeul egiptean Set care a fost „răstignit” pe o „cruce” cunoscută drept
furka.1 Pe lângă asta, Krishna, Marsyas, Dodonian și Zeus, au fost și ei atârnați de copaci. Tot acesta
este și semnificația cărții de tarot Hanged Man. Buddha a stat sub „copacul bo” și astfel a primit
iluminarea. „Bo” vine de la „boa” și înseamnă „șarpe” – Șarpele Kundalini. Copacul este o
reprezentare antică a sufletului uman, în care trunchiul simboliza șira spinării, ramurile simboliza cele
144.000 de nadii, iar frunzele împreună cu fructele simbolizau roadele meditației: forța vitală și
puterile minții și ale sufletului. Numărul „144.000” este o altă alegorie care a ajuns să fie coruptă în
biblia iudeo-creștină; în mod original, aceasta simboliza nadiile din sufletul uman – adică canalele
speciale prin care circulă forța vitală.
Mai jos e o listă cu câțiva Zei păgâni care au fost atârnați de copaci2:
Tamuz din Siria, 1160 î.e.n.
Wittoba din Telingonese, 552 î.e.n.
Iao din Nepal, 622 î.e.n. Adesea, numele lui Iao este scris „Jao.” Sună familiar? Aceasta este
rădăcina cuvântului ebraic „Jehova.”
Hesus – un druid celtic – 834 î.e.n. A se nota similaritatea dintre numele „Hesus” și „Isus.”
Quetzalcoatl din Mexico, 506 î.e.n.
Quirinus din Roma, 506 î.e.n.
Prometheus, 547 î.e.n. „Pe seama crucificării lui Prometheus din Caucaz, după relatările lui
Seneca, Hesiod și a altor scriitori, se spune că acesta a fost pironit pe o grindă de lemn care a
fost extinsă prin două suporturi tot din lemn pentru brațe și că această cruce a fost așezată în
apropierea Strâmtorii Caspice.”
Thulis din Egypt, 1700 î.e.n.
Indra din Tibet, 725 î.e.n.
Alcestos din Euripedes, 600 î.e.n.
Atys din Phrygia, 1170 î.e.n.
Crite din Chaldea, 1200 î.e.n.
Bali din Orissa, 725 î.e.n.
Mithra din Persia, 600 î.e.n.

1
2

The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects" by Barbara G. Walker, Page 54
Această listă a fost luată din cartea „The World's Sixteen Crucified Saviors” de Kersey Graves, Sixth Edition – 1960
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De asemenea, în ceea ce ține de numele lui „Isus”, cele cinci litere din numele acestuia reprezintă cele
cinci elemente din sufletul uman: foc, pământ, aer, apă și chintesență. Acest caracter fictiv a fost furat
din ALEGORII păgâne. Se spune că acesta ar fi trăit „33 de ani” – acest
număr corespunde vertebrelor din șira spinării umane prin care urcă
Șarpele Kundalini, proces în urma căruia mintea și sufletul omului este
transformată în superconștiință. Acesta este mesajul din cele 33 de grade
din masonerie. Ceilalți doi care cică au fost răstigniți împreună cu
nazarineanul formează o altă trinitate și sunt, și de această dată, niște
ALEGORII pentru cele trei secțiuni majore din suflet, unde apar trei cruci
de energie: cea principală apare în chakra inimii și este neutră (formează o
cruce mai mare) – aceasta este formată dintre chakrele umerilor și
extensiile din față și din spate ale chakrei inimii; de aici pornesc și aripile
sufletului. Celelalte două cruci apar în dreptul coapselor (formată din
chakrele șoldurilor și din extensiile din față și din spate ale chakrei sexuale)
și în dreptul capului (formată din chakrele tâmplelor și din extensiile din
față și din spate ale chakrei a șasea). Pentru aceia dintre voi care nu sunteți familiarizați cu ocultul,
studiați tot ceea ce găsiți pe acest site dar și pe Bucuria lui Satan, care sunt foarte explicite în materie
de cunoștință spirituală.
Nazarineanul a fost inventat dintr-un CONCEPT. Nazarineanul este așa-numita „forță vrăjitorească”,
prana, chi, etc., care sunt termeni pentru puterile minții și a sufletului uman. În antichitate, nimbul
reprezenta urcarea completă a Șarpelui lui Satan, cunoscut și ca Kundalini. În mod original, crucea era
cu brațele egale, având astfel forma sufletului uman – și acest lucru a fost corupt în mod hidos. Năzăria
„Isus salvează” pe care creștinii o îndrugă la tot pasul ca niște jucării stricate, e falsă. În realitate, numai
puterile tale te pot salva.
Prin meditația de împuternicire ne putem vindeca și putem supraviețui în situațiile care pot fi
dezastroase pentru aceia care nu dețin această cunoștință. Un Kundalini complet urcat este un lucru
necesar în lucrarea Magnum Opus, care te face perfect și imortal din punct de vedere fizic și spiritual.
Acesta este un alt topic în care amăgiții de creștinii repetă fără încetate expresia „viață eternă”, fără să
aibă vreo idee cu privire la ce este aceasta cu adevărat, ce înseamnă sau cum poate fi obținută.
Crucea latină nu a fost o parte din creștinism decât începând cu secolul al VII-a și nu a
fost pe deplin recunoscută până în secolul al IX-a.
Bisericile primitive preferau să-l
înfățișeze pe nazarinean cu un miel.
Mielul, în realitate, este un alt simbol
furat. Mielul de Paște este reprezentat
de zodia Berbec (care începe în fiecare
an pe 21 martie. Tot în această perioadă – în care
Soarele se află în Berbec – este ținut și Paștele). Mielul
a fost purtat și de Hermes și de Osiris.
Mielul primăverii – simbolic pentru momentul în care
Soarele intră în Berbec și care este reprezentat de un
miel – mai are de-a face și cu momentul în care
lucrarea Magnum Opus trebuie începută.
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SĂRBĂTORILE CREȘTINE AU FOST FURATE ȘI ELE. TOATE COINCID CU SĂRBĂTORILE PĂGÂNE ȘI CU
PERIOADELE SEMNIFICATIVE DIN TIMPUL ANULUI.
Paștele (Easter) a fost furat de la Astaroth. Această sărbătoare a fost cunoscută în mod original
ca „Ashtar/Aștar.” Această sărbătoare coincide cu Echinocțiul de Primăvară, când ziua și
noaptea sunt egale. Anglo-saxonii au numit această sărbătoare „Eastre.” Ca Zeiță a fertilității, a
fost asociată cu iepurii și ouăle. Creștinii au furat această sărbătoare, sucindu-i semnificația.
Alte nume le includ pe: Easter, Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus (estrus înseamnă atunci când
un animal e în călduri; sezonul de împerechere), Oestrus, Oistros și Ostara. Încă odată: ”mielul
lui dumnezeu” a fost furat din semnul zodiacal Berbec, care are loc în fiecare primăvară.
Sezonul Yule/Crăciunul, 25 decembrie, coincide cu Solstițiul de Iarnă. În această perioadă zilele
sunt cele mai scurte din timpul anului. Data de 25 decembrie a fost data la care s-a născut Zeul
persan Mithra și tot pe această dată a fost ținută și sărbătoarea romană „Saturnalis.” Pomul,
decorațiile, coptul în cuptor, darurile și celebrările nu au NIMIC de-a face cu nazarineanul.
Acestea sunt fărâmituri rămase din sărbătorile păgâne. Și aici, pomul este un simbol al
sufletului omului, cu trunchiul simbolizând șira, ramurile simbolizând cele 144,000 de nadii
(canale ale vril-ului/chi-ului/puterii vrăjitorești) iar beculețele sunt simbolice nadiilor care sunt
iluminate de energia Satanică Șerpească. Steaua din vârful pomului simbolizează Șarpele
Kundalini ridicat – la fel ca și vârful piramidelor egiptene, care se încheie într-un punct. Există
mulți Zei păgâni care au fost asociați sau care au fost sărbătoriți în jurul datei de 25 decembrie.
„Ziua morților” îi corespunde sărbătorii ”Halloween/Samhain.”
„Ziua adormirii maicii domnului” coincide cu sărbătoarea „Lammas” de la Solstițiul de Vară.
Toate aceste sărbători care în mod original erau GENTILE/PĂGÂNE au fost înlocuite astfel încât să se
conformeze și să se concentreze pe caractere evreiești fictive.
Pentru mai multe informații detaliate cu privire la furtul și coruperea sărbătorilor păgâne, vezi Anul
furat.
VESTIMENTAȚIA CREȘTINĂ ȘI RĂDĂCINILE ACESTORA ÎN PĂGÂNISMUL GENTIL:
Brâul e analog cu cel folosit de preoții și vrăjitorii păgâni
Stiharul este o robă ceremonială întâlnită în majoritatea (dacă nu în toate) religiile păgâne
antice
Mitra episcopului este o copie a coroanelor faraonilor și a Zeilor egipteni
Cârja episcopală reprezintă toiagul vrăjitorului, fiind foarte asemănător cu cel păgân
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ALTARUL CREȘTIN CONȚINE APROAPE ACELEAȘI UNELTE CA ALTARUL RITUALIC VRĂJITORESC:
Clopoțelul
Arzătorul de tămâie/cădelnița
Lumânările
Cartea neagră
Pocalul cu vin
Uleiul
Însă, în ciuda acestui fapt, biserica creștină i-a omorât în masă pe aceia care au fost acuzați ca fiind
vrăjitori, magi și pe aceia care țineau religiile păgâne.
GLUMA SACRAMENTELOR CREȘTINE:
Când vine vorba de sacramentele creștine, e evident că acestea sunt false. Oamenii pot intra și ieși
când poftesc, pentru că acestea nu poartă nicio semnificație. Bineînțeles că acest lucru se datorează
faptului că sacramentele creștine au fost toate furate și corupte. Câteva exemple clare:
Botezul cu apă FURAT (dreapta)
Confesiunea – furată. Aceasta apare și
în papirusul mamei regelui Nezemt,
lucru care arată clar că era practicată cu
mult înaintea apariției creștinismului.
Împărtășania – în timpul serviciului
religios, preotul sau pastorul recită
bine-cunoscuta frază „mâncați trupul
meu și beți sângele meu,” pentru
binecuvântarea împărtășaniei. Aceasta
este o simulare a unui sacrificiu uman.
Pentru mai multe informații mai pe
larg, te rog citește articolul:
Împărtășania creștină: cum se leagă aceasta în crimele ritualice evreiești, de la pagina 43.
„SFÂNTUL SPIRIT”
Se spune că duhul sfânt s-ar fi coborât peste apostolii nazarineanului sub forma unor limbi de foc. DIN
NOU, acesta este Șarpele lui Satan, Kundalini și a fost furat și corupt din religiile păgâne, în special din
cele din Orientul Îndepărtat. Păgânismul a fost etichetat ca „satanism.” De asemenea, cuvântul
„păgân” înseamnă „Gentil.”
Faptele Apostolilor 2:2-4
2. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde
ședeau ei.
3. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțind-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare
din ei.
4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea
Duhul să vorbească.
Se cunoaște faptul că Șarpele aduce cunoștință și expandează conștiința; iluminează. „Ushnisha”
(deasupra) este cunoscută drept „flacăra din lumină invizibilă” care s-a așezat pe capul lui Buddha și a
sfinților budiști, indicând inteligență divină. Flăcările de deasupra capului reprezintă, și ele, un Șarpe
Kundalini complet ridicat, iar aceasta vine de la Satan.
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TURNUL BISERICII
…este o copie a obelixului
egiptean; singura diferență o
reprezintă crucea din vârf. Toți
suntem familiarizați cu obelixul
egiptean. Acesta are multe în
comun cu „armindenul.”
Armindenul era un simbol pentru
falusul Regelui Mai; este un
simbol al fertilității. În Ajun de
Beltane (30 aprilie), petrecăreții
dansau în jurul armindenului.
Obeliscul egiptean original
simboliza falusul. Acestea
reprezentau organul erect al
Zeului pământului „Geb”, în timp
ce acesta stătea întins pe jos,
încercând să ajungă cât mai sus
pentru a se uni cu Zeița văzduhului „Neith/Nut.” Necunoscut majorității creștinilor, turla bisericii lor
simbolizează penisul erect, în vârful căruia au împlântată o cruce.
ROZARIUL
… a fost furat din mărgelele tibetane „mala.” Mărgelele mala erau folosite la ținerea numărătorii
mantrelor, prin trecerea degetelor peste biluțele acesteia, astfel încât să nu te încurci cu
numărătoarea atunci când trebuia să repeți o mantră de multe ori, în cadrul meditației. Repetarea
rugăciunilor „ave maria” și „tatăl nostru” – cel mai des întâlnită la catolici – a fost furată și coruptă din
mantrele asiatice din Orientul Îndepărtat. Mantra este un cuvânt de putere; aceasta este vibrată în
mod repetat pentru a-ți focaliza mintea în timpul meditației și pentru a-ți materializa dorințele.
„AUM” e una dintre cele mai bine cunoscute mantre – și de aici creștinii și-au furat al lor „AMIN”; de
asemenea din Zeul egiptean Amon, a cărui nume înseamnă același lucru ca și AUM: adică „așa să fie.”
Repetarea robotică a rugăciunilor creștine sunt de asemenea o imitație coruptă a mantrelor.
NIMBUL
… indică faptul că Șarpele lui Satan (Kundalini) este urcat în mod complet. Nimbul a fost furat din Zeii
hinduși și din Buddha. Amândouă aceste religii au precedat creștinismul.
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PEȘTELE
Acel simbol enervant cu peștele pe care creștinii îl
lipesc peste tot, a fost și el furat și corupt. Numere
original al acestui simbol este „yoni,” iar creștinii l-au
întors pe o latură pentru a-și crea o insignă din el.
Acesta reprezintă vaginul și poziția corectă a acestuia
este ca în imaginea din dreapta. Yoni este un simbol
antic și poate fi văzut în multe seturi vechi de Tarot,
după cum se arată în prima imagine din dreapta.
PELERINAJUL
Pelerinajul creștin și venerarea relicvelor, prin tragerea clopotelor și arderea tămâii, creștinii îi copiază
întru totul pe hinduși și ritualurile acestora, care au fost practicate secole întregi înaintea apariției
iudeo-creștinismului și încă le mai practică și azi
ÎMPREUNAREA MÂINILOR
Poziția mâinilor împreunate pentru rugăciune au fost și ele furate. Aceasta reprezintă o mudra yogică
antică. Încă mai există statui antice cu Zei hinduși care își țin palmele în aceiași poziție de rugăciune. Și
Buddha apare în multe imagini în aceiași postură. Această mudră este cunoscută ca „MUDRA
NAMASTE.” Împreunarea mâinilor cu degetele intercalate provine tot dintr-o mudră păgână. Mudrele
sunt folosite în timpul meditației pentru a conecta circuitele energetice dintre chakrele minore din
palme și degete. Multe asana yogice folosesc aceste mudre. Caută pe internet imagini cu posturi
(asana) din yoga fizică (hatha). Yoga precedă creștinismul.
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SPĂLAREA PICIOARELOR
Acest obicei prin care creștinii
își amintesc mereu cât de
„smerit a fost Isus” și cum „sa coborât el la nivelul
ucenicilor lui,” dând el astfel
tuturor o lecție „demnă de
urmat,” în adevăr NU vine de
la „Isus” ci precedă atât
creștinismul cât și iudaismul
cu câteva mii de ani.
În adevăr această practică
este originară din India
Antică.
A se nota felul în care se privesc și nimbul care apare atât în jurul capului lui Shiva cât
și în jurul impostorului „isus”

TRIREGNUL PAPAL, NICI PE DEPARTE CREȘTIN

TOIAGUL „PAPAL”
… poate fi găsit și în hieroglifele din Egiptul Antic. Oare cine să-l fi furat: egiptenii antici de la creștini
sau creștinii de la egiptenii antici?
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SFINȚII
În biserica creștină „sfinții” au luat locul Zeilor antici, în încercarea Vaticanului de a converti politeiștii
la monoteism. Templele păgâne antice, împreună cu biblioteci întregi care conțineau texte spirituale
importante, au fost distruse și rase de pe fața pământului de creștini (sub directivele evreilor). Adesea,
peste aceste locuri au fost construite biserici creștine. Multe temple păgâne au fost construite în acord
cu liniile ley (locuri de răscruce în energiile pământului), în special în Europa.

Notează cele patru grupe cu zei/sfinți (cu roșu) de pe fiecare latură a imaginii. Apoi, jos (cu verde) apar aceia care îi susțin: în
Creștinism e „Iosif și Maria” iar în Brahmanism sunt labele tigrului.

În imaginea de mai jos observa nimburile „sfinților” dar și pana de păun, care e simbolul lui Satan! În
păgânism, simbolul ființei perfecte e androginul – uniunea dintre partea feminină și cea masculină a
sufletului. În creștinism, această uniune a fost ruptă, motiv pentru care în mijlocul imaginii nu mai
apare ființa perfectă ci un bărbat și o femeie (simbolici pentru partea masculină și cea feminină)

Ministerele Bucuria lui Satan

37

EMBLEMA BISERICII ANGLICANE
… vrea să sugereze că o avea relații cu faraonii antici? Sau e
doar un alt furt, la fel ca toate celelalte lucruri din creștinism,
islam și, bineînțeles, IUDAISM?
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Adevăratul scop al programului creștin
* Goy – cuvânt derogatoriu în ebraică, pentru toți ne-evreii; animal, necurat.
** Goyim – plural pentru ”goy.”

Citat din talmud: Sanhedrin 59a: „A dezvălui unui Goy* ceva despre relațiile noastre religioase ar fi
aidoma cu uciderea tuturor evreilor, căci dacă Goyim** ar cunoaște ceea ce noi propovăduim despre ei,
ne-ar ucide în drumul mare.”

Cu îndeajuns de multe cercetări, creștinismul împreună cu cohortele sale pot fi sumarizate,
descoperindu-le adevăratul scop. Până și martorii lui iehova cunosc adevărul despre toate originile
Păgâne ale sărbătorilor xine, cum sunt crăciunul și paștele. Însă aceștia sunt înșelați în ceea ce îl
privește pe nazarinean, întrucât în realitate acesta este un CONCEPT furat din peste 18 Zei Păgâni
care au fost crucificați sau spânzurați de copaci, cum e cazul lui Odin. Totul în programul creștin este
FALS, FURAT, CORUPT și CONTRAFĂCUT!
Întregul scop al creștinismului este acela de a PREGĂTI Neamurile pentru a fi supuși, închinători și
sclavi perfecți pentru maeștrii evrei într-o Nouă Ordine Mondială, în care evreii ar avea control total
– asta dacă oamenii nu se trezesc la timp și nu pun capăt acestor lucruri.
După cum se poate observa din articolele de pe acest website, panteonul cu Zeii Gentili/Păgâni au
fost înlocuiți cu arhetipuri evreiești FICTIVE; acest lucru a fost realizat cu ajutorul programului
creștinismului. Și odată cu asta, evreii au dobândit un statut special pe care nu îl meritau – statutul
de a fi ”aleșii lui dumnezeu.” Toate acestea au efecte subliminale, în sensul că creează o gândire de
sclav, una sacrificatoare de sine și o mentalitate de servitor în victimele sale (Neamurile), care sunt
gata să accepte ca evreii să preia controlul. Arhetipurile fictive evreiești – cum este nazarineanul –
creează o asociere subconștientă puternică cu ceea ce este cunoscut drept „partea dumnezeiască a
creierului,” transferând atitudinea de închinător către evrei, a căror singură intenție este aceea de a
conduce lumea. Nu există NIMIC spiritual în creștinism. Biblia nu este decât o istorie FICTIVĂ a
evreilor și o blasfemie intensă la adresa Zeilor Neamurilor și a Adevăratului Nostru Zeu Creator Satan
– care apropo, înseamnă ”inamic” în ebraică. Dovedim toate aceste lucruri în acest website.
Citat din talmud: Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Când vine mesia, fiecare evreu va avea 2800 de
sclavi.”

Ca și completare a lucrărilor subliminale, Neamurile sunt amenințate să nu se implice în ”ocult” și
prin asta îndepărtând toate puterile minții și ale sufletului din rândul populației, în timp ce aceste
cunoștințe și puteri oculte sunt ținute în cercurile conducătoare ale maeștrilor evrei, pentru abuz și
exploatare totală a Gentililor. Deoarece orgasmul sexual este calea spre putere și avansare a
sufletului, doctrinele creștine au lucrat neobosite pentru a îl suprima. Creștinismul le trâmbițează
credincioșilor cum că acestea nu sunt nimic altceva decât o posesie. Mintea, sufletul și trupul lor
aparțin lui „iehova” – care în adevăr sunt conducătorii evrei de top și care sunt adepți ai puterii
oculte.
Citate din talmud: Nidrasch Talpioth, p 225-L: „Iehova a creat ne-evreii în formă umană pentru ca
evreul să nu fie servit de fiare. Prin urmare, ne-evreul este un animal în formă umană și osândit să îl
servească pe evreu zi și noapte.”
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Seph. Jp., 92, 1: „Dumnezeu le-a dat evreilor putere peste averile și sângele tuturor Națiunilor.”
Denigrarea femeilor în aceste programe evreiești este din nou o încercare bolnavă, sucită, perversă
și bineînțeles subliminală, de a suprima sexualitatea umană și prin urmare să deposedeze Neamurile
de puterea ocultă. Aceasta își are originile în învățăturile „Shakti” din Orientul Îndepărtat, care
reprezintă aspectul feminin (subconștientul și puterea kundalinică) a sufletului uman. Aspectul
masculin este partea dreaptă și logică a creierului. Aceste două părți trebuie să lucreze împreună
pentru a se putea dobândi rezultate materiale – care este și scopul disciplinelor yoga. Prin
suprimarea părții feminine a creierului, puterile minții și ale sufletului sunt complet inactive și
inaccesibile.
Placa ouija, astrologia, precum și alte forme de divinație au fost de asemenea suprimate cu strictețe,
în încercarea de a ne împiedica, pe noi Neamurile, să comunicăm cu ADEVĂRAȚII noștri Zei – care la
rândul lor au fost blasfemiați într-un mod rușinos și hidos, după care au fost etichetați ca „diabolici.”
Zeii noștri au fost victimele filmelor de groază ale Hollywood-ului evreiesc, precum și a altor teme
denigrante și insultătoare, prin care Neamurile au fost înșelate și determinate să îi batjocorească,
blesteme și să se teamă de Zeii lor, iar pe de altă parte să lucreze la propria lor distrugere, plătind nu
numai cu trilioane și trilioane de dolari, ci și cu energie psihică. Evreii au o lungă istorie de amăgire a
Gentililor, făcându-i să plătească pentru propria lor distrugere și ruinare. Războiul din Irak este un
exemplu clar al acestui joc evreiesc: mii si mii de tineri și tinere americane și din multe alte țări,
inclusiv din România, au murit sau sunt schilodiți pe viață – toate pentru Israel.

NEAMURILE TREBUIE SĂ SE TREZEASCĂ!!!!
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De ce atacă creștinismul sexualitatea?
Biserica creștină a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a suprima și controla sexualitatea.
Energia sexuală este forța vitală și creatoare care eliberează Șarpele Kundalini și, deci, este o
amenințare directă pentru agenda ei, și anume aceea de înrobire a umanității.
Creștinismul nu are nimic spiritual în el. Creștinismul, în adevăr, este o unealtă pentru îndepărtarea
tuturor cunoștințelor spirituale și a spiritualității în sine. Acest lucru a fost realizat în mod efectiv prin
atacul direct asupra celei de-a doua chakre, chakra sexuală; prin asta, Șarpele Kundalini ajunge să fie
sigilat la baza coloanei vertebrale. Pentru ca energia kundalinică să poată urca fără complicații, toate
chakrele trebuie să fie curate și deschise. Complexele psihologie se manifestă în chakre - care sunt
părți cheie ale sufletului - creând blocaje care, la rândul lor, împiedică ascensiunea și circularea
energiei spirituale atât în cele 7 chakre principale, cât și în cele 144.000 noduri ale sufletului.
Creștinismul, islamismul și celelalte programe asociate acestora, atacă sexualitatea în mod vehement
și în orice fel posibil, indiferent că este vorba de heterosexualitate, homosexualitate, etc. Ceea ce ei
urmăresc, este inculcarea inhibițiilor sexuale, a sentimentului de vină și a rușinii, sucind sexul - care
este ceva frumos și care te împuternicește din punct de vedere spiritual - în ceva urât. Puțini - și asta
dacă există vreunul - dintre creștini sau musulmani sunt conștienți de ceea ce spiritualitatea este cu
adevărat. Toate aceste programe josnice au înlocuit conceptele spirituale cu caractere, locuri și
arhetipuri evreiești, gen Isus nazarineanul. Isus a fost folosit ca diversiune, buimăcindu-i și
împiedicându-i pe credincioși să acceseze adevărata spiritualitate și să lucreze la împuternicirea
sufletelor lor. Adevărul fie cunoscut: noi suntem cei care ne salvăm propriile suflete. „Isus” este un
caracter fictiv și evreiesc, care nu este nimic mai mult decât un impostor al unul CONCEPT.
Kundalini eliberează sufletul și, de asemenea, deschide psihicul. În plus, biserica creștină a făcut tot
ce i-a stat în putință pentru a ne împiedeca să comunicăm cu ființe precum Satan și Demonii Săi și, în
mod intenționat, ne-a izolat pe toți de orice cunoștință și putere. Acest lucru ne-a ținut în întuneric,
izolându-ne de Adevăratul nostru Zeu Creator.
„IAR NOI ÎL VOM DISTRUGE PE DUMNEZEU” - Protocolul bătrânilor învățați ai Sionului (evrei)
Suprimarea sexuală creează un dezechilibru în chakra bazală și cea sexuală, care se răsfrânge la nivel
emoțional (chakra); acesta continuă cu chakra următoare, iar de aici avem un alt dezechilibru care
creează un sentiment de frică și vină, precum și alte tulburări emoționale și psihologice. Datorită
izolării, nu există nicio alternativă, iar omenirea degenerează spiritual de la o generație la alta.
Fiecare generație a fost îndoctrinată și condiționată să se raporteze sexualității în felul
iudeocreștino-musulman. Sunt puțini aceea care sunt în mod complet liberi de această influență.
Sexualitate = viață, eliberare și evoluție spirituală.
Acum, când menționez „biserică” mă refer la cei de sus și nu la preotul pedofil de rând, ori la pastori.
Preoțimea catolică este un prim exemplu al nivelului îndoctrinării, ignoranței și a prostiei, toate
împreună cu supunerea orbească.
Molestarea și violarea copiilor sunt ilustrații de top a ceea ce survine atunci când cineva, în mod
conștient, își suprimă apetitul sexual - care nu este nimic altceva decât energia vitală în sine. Datorită
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suprimării acestei cunoștințe, umanitatea operează la doar 5 - 10 % din potențialul ei. Centrele
energetice (chakrele) rămân astfel închise și latente, izolând omenirea de alte dimensiuni, blocându-i
potențialul spiritual, mental, emoțional și fizic, cu scopul de a ține puterea în mâinile câtorva „aleși.”
Toate acestea se datorează interzicerii magiei negre în rândul oamenilor de rând, dar folosită în
ascuns de către cei de sus (evreii), timp de generații întregi. Mișcarea New Age învață și susține
boșorogeala și neputința, descurajând în mod accentuat orice formă de magie neagră, pentru a se
asigura că această putere rămâne în mâinile câtorva. Justiția și dreptatea sunt de asemenea
descurajate și atacate în mod direct, oamenii fiind îndoctrinați să fie victime și sclavi. Frica este
folosită încontinuu, la fel ca și în comunismul evreiesc - care este locul la care creștinismul conduce
în cele din urmă.
Adepții New Age care se ocupă cu magia, sunt de asemenea dezechilibrați. Egiptenii antici cunoșteau
faptul că, pentru a fi adept, este nevoie de pricepere și îndemânare atât în magia albă cât și în cea
neagră. Magia Neagră este suprimată și controlată de către acei puțini aflați la putere, care abuzează
de ea în mod deliberat. Omul de rând nu este numai ignorant acestui fapt, ci și neajutorat împotriva
lui.
Denigrarea și excluderea femeilor în religiile de dreapta (RHP), este de asemenea cu un scop bine
definit. Precum spunea odată Thoth, toate lucrurile au o pereche, pentru balans și armonie. Doi este
forța creatoare. Energia feminină din noi toți, aparține subconștientului și a psihicului. Aspectul
feminin ne conectează la dimensiunile superioare ale minții, în balans cu partea logică și masculină a
creierului. În mod ideal, amândouă ar trebui să opereze împreună, în armonie. Energia kundalinică
aparține părții feminine a sufletului. Prin atacarea și denigrarea femeilor, această energie este și mai
mult suprimată, de această dată în mod subliminal.
Distrugerea acestei energii feminine reprezintă un fundament al agendei inamice. Odată ce aceasta
energie feminină este complet subjugată, intuiția și stările superioare ale conștiinței sunt oprite,
urmând a fi dominate de conștiința inferioară. Chakrele inferioare (care se găsesc sub chakra Inimii chakră care reprezintă punctul de conexiune dintre chakrele superioare și cele inferioare) sunt
deconectate de cele superioare, dând naștere unui dezechilibru major. Biserica, împreună cu
cohortele sale, sunt conștiente de dezechilibrul care apare odată cu izolarea acestei energii
feminine. Toate chakrele lucrează împreună. Ceea ce survine, este pierderea completă a simțului
cunoscut ca „el de-al șaselea simț.” Omenirea este oarbă din punct de vedere spiritual și prin asta a
devenit în mod deplin, o victimă. Acesta este scopul bisericii creștine: de a crea niște Gentili
(neevrei) ignoranți; niște sclavi care nu pun întrebări, care sunt incapabili de a ridica armele
spirituale pentru a se apăra, aflându-se prin urmare la degetul mic al maeștrilor evrei (statul
comunist). De exemplu, când un adept evreu aruncă un blestem, acea victima dintre Gentili (neevrei), care a fost îndoctrinată în prealabil cu minciunile creștinismului, este fără ajutor, cedându-i.
Victima nici măcar nu poate vedea blestemul venind și nici măcar nu știe. În acest fel, evreii devin
„dumnezeu.”
Citat din talmud: Simeon Haddarsen, pas. 56-D: „Când vine mesia, fiecare evreu va avea 2800 de
sclavi.''
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Împărtășania creștină: cum se leagă aceasta în crimele
ritualice evreiești
Datorită secolelor de suprimare vehementă a cunoștințelor spirituale, cei mai mulți oameni se află
nu numai în neștire ci le este și cu neputință să vadă anumite adevăruri. Acesta este metoda de
cucerire a inamicului: crearea unei pete oarbe în suflet, prin care victima este dezarmata spiritual;
așa-numitul „al șaselea simț” este atrofiat în majoritatea oamenilor, în timp ce în alții acesta este
complet absent.
Milioane de oameni nefericiți sunt și au fost înșelați de programul creștinismului și cel al islamului;
iar unica intenție a acestor două programe este aceea de a distruge cunoștința spirituală și de a o
înlocui cu minciuni, pentru distrugerea omenirii și a tuturor celorlalte creaturi de pe acest pământ.
Biblia iudeo/creștină îi avertizează pe credincioși despre puterile minții și despre „vrăjitorie,” astfel
încât (cu toate că ei înșiși sunt legați prin vrăji) nu sunt în stare să vadă prin minciunile care sunt sub
nasul lor toată ziua bună ziua.
Evreii – care sunt paraziți din fire – întotdeauna i-au folosit pe Gentilii drept gazdă spirituală, din care
să se hrănească … fără a se deosebi de extratereștrii cenușii care se hrănesc din propria lor colecție
de suflete. Mulți dintre voi sunteți deja obișnuiți cu „crimele ritualice evreiești.” În timpul
sărbătorilor evreiești, rabinii de top răpesc copii pe care mai apoi îi sacrifică lui iehova în ritualurile
lor. Copilul este dus într-una din încăperile secrete ale sinagogii, este legat pe o cruce și torturat
până la moarte, cu sângele scurs prin cele patru direcții (mâini și picioare) în timp ce copilul este viu
și conștient, după care sângele copilului este băut de către rabini. Acest act atroce a fost întreținut în
mod repetat de-a lungul secolelor, motiv pentru care evreii au suferit nesfârșite revolte (în care
Neamurile au masacrat sate întregi cu evrei), au fost expulzați cu forța din aproape toate țările din
lume – cu excepția Statelor Unite ale Americii – și au fost urâți cu extremitate de fiecare rasă a
Neamurilor. Acesta este doar unul dintre motive … aș putea continua la nesfârșit cu crimele pe care
evreii le-au săvârșit împotriva Gentililor, însă tema predicii de față este felul în care toate acestea se
leagă în serviciile de împărtășanie (și nu numai) a adunărilor/bisericilor creștine.
Am remarcat titlul unei cărți de pe raftul unei biblioteci publice, carte scrisă de un rabin evreu și
anume „Thou Shalt Prosper” (Vei Prospera). Aceasta este și în biblie. Acest titlu făcea referire la
evrei. Aproape toată lumea este conștientă de averile materiale inimaginabile, succesul și puterea pe
care această rasă le-a avut timp de secole. Aceste lucruri rezultă în mod direct din abuzul lor în
puterilor oculte, iar toate acestea se leagă în mod direct în creștinism.
După cum am mai menționat de multe ori până acum, biblia iudeo/creștină este o carte de vrăjitorie
evreiască. Versetele, numerele acestora și așa mai departe. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să
cunoști felul în care funcționează vrăjitoria, cuvintele de putere și mai ales, felul în care funcționează
sublimarea și puterile minții, pentru a manifesta în realitate intențiile operatorului.
La fel ca în multele lucrări evreiești, se folosește subliminalul pentru a stabili conexiunea
subconștientă necesară pentru a fixa un link energetic. Repet, pentru a fi conștient și pentru a
înțelege pe deplin acest lucru, trebuie să ști cum funcționează vrăjitoria și puterile minții. Acesta este
motivul pentru care biblia îi avertizează și depune eforturi consistente pentru a înspăimânta și ține
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Neamurile departe de orice lucru mai spiritual … „să nu lași nicio vrăjitoare în viață” împreună cu
alte căcaturi gen „ei arde în iazul de foc,” etc. Pe lângă asta, am remarcat încă de la început că erau
implicate și blesteme în cazul în care cineva și-ar fi folosit puterile minții, pentru a preveni și pentru
a-i speria pe cei slab de înger din a se apuca de așa ceva.
„Mănâncă-mi trupul … Bea-mi sângele”
Întreaga temă a împărtășaniei bisericii creștine, este simularea unui sacrificiu uman. Cei mai mulți
oameni nu pot vedea acest lucru și nici nu sunt conștienți de el, întrucât mințile le sunt oblonite. În
fiecare împărtășanie nazarineanul este crucificat într-un sacrificiu de sânge înaintea lui iehova. Îmi
amintesc foarte bine frazele folosite de preot și repetate la nesfârșit pentru a se stabili conexiunea
necesară „acesta este trupul domnului/lui hristos” urmat de bucata aia stupidă de prescură … prin
care credinciosul mănâncă „trupul lui hristos.” Acum cu toții cunoaștem că nazarineanul a fost
pironit pe cruce, în mâini și picioare (cele patru direcții) – fără a se diferenția de copii Neamurilor pe
care evreii îi folosesc în sacrificiile lor. Acest lucru creează conexiunea și legătura necesară prin care
energiile credincioșilor alimentează crimele ritualice, aducând succes rasei evreiești, în special succes
în averi materiale.
În absolut fiecare împărtășanie, aceste versete sunt TRÂMBIȚATE în mințile congregației din nou și
din nou și din nou și din nou:
1 Corinteni 11:24, 25
24. Luați, mâncați; acesta este trupul meu care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta spre

pomenirea mea."
25. Acest pahar este legământul cel nou in sângele Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea
Mea, ori de cate ori veți bea din el
OBSERVI CONEXIUNEA???? ACESTA ESTE PE FAȚĂ UN SACRIFICIU UMAN!!!!
Oamenii nu pot vedea acest lucru pentru că au fost orbiți din punct de vedere spiritual. Pot vedea
toate aceste lucruri și multe altele, întrucât mi-am doborât zidurile din minte. Îmi amintesc cum
acum câtva timp în urmă când am auzit melodiile de crăciun care bâzâiau în magazinul în care mă
aflam, mi-a fost foarte evident cum acești creștini nebuni cântau pentru propria lor distrugere.
Pentru a crea distragerea necesară și pentru a-și confuza victimele, evreii au pretins dintotdeauna că
ar fi persecutați de creștini. Aceștia pretind că s-ar afla în conflict cu creștinismul. Dacă zidurile din
minte îți sunt doborâte, atunci vei vedea clar ceea ce se află chiar acolo sub nasul nostru, în fiecare
zi. Întreaga biblie are cuvântul „evreu,” „evrei,” „Israel” și alte cuvinte relaționate acestora, pe
fiecare pagină; și prin toate acestea, poporul evreu împreună cu patriarhii lor sunt onorați și exaltați.
Biblia urmează o temă subliminală prin care Neamurile sunt cucerite de evrei și de iehova lor, în
repetate rânduri în Vechiul Testament. După toate aceste cuceriri și înrobiri ale Neamurilor, apare în
scenă nazarineanul – mult așteptatul mesia evreiesc. Evreu de la naștere și până la moarte.
Caracterul nazarineanului evreiesc a fost inventat dintr-un concept și anume acela al „puterii
vrăjitorești a Șarpelui Kundalini.” Din nou, în cele mai multe cazuri pentru ca o lucrare magică să aibă
succes, trebuie să se creeze vreun fel de conexiune în mintea victimei. Cei mai mulți dintre creștini
nu pot vedea că iehova a fost un „ucigaș și un mincinos,” încă de la bun început. Noul Testament
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continuă aceste lucruri, însă de data aceasta cu nazarineanul, care în cele din urmă devine un
sacrificiu uman … omorât și sacrificat pentru iehova, „tatăl” criminal, sadic și însetat de sânge. În
felul său sucit, acest lucru se transpune în omorul de copii. Datorită faptului că în cele mai multe
cazuri mintea copiilor este precum o manta albă – în sensul că au puțină experiență personală care
să le modeleze atitudinea și să le coloreze personalitatea – aceștia devin victime primare.
Creștinismul este renumit pentru felul în care se năpustește asupra copiilor; la fel și îngerii și
bineînțeles, împuțiții și spurcații de jidanii. Aceștia cunosc faptul că se pot folosi de energiile copiilor
ca pe nimic, întrucât în cazul lor întâmpină foarte puțină sau chiar nicio rezistență spirituală.
Apoi, ca și căcat suprem în vârf de băț, se află „a doua venire a lui hristos,” care în adevăr este o altă
farsă creată cu scopul de a canaliza energia spirituală și credințele Neamurilor prin mintea colectivă,
pentru a materializa venirea acestui „mesia al evreilor.”
Citat din talmud:
Simeon Haddarsen, fol 56-D: „Când vine mesia, fiecare evreu va avea 2800 de sclavi.”
Cei mai mulți oameni nu sunt conștienți de cele de mai sus și nu le pot pricepe. Deja am scris într-o
altă predică despre felul în care evreii folosesc puterea ocultă. Mai jos este un fragment:
Video-ul de mai jos (pe care sfătuiesc pe toată lumea să îl vadă) nu este nimic nou și îi
expune în mod clar pe evrei și felul în care aceștia fac abuz de puterea ocultă, de puterea
sugestiei și a subliminalului, pentru a stabili conexiunea subconștientă necesară manifestării
în realitate a lucrărilor lor. Împușcăturile au avut loc cu scopul de a implementa legea de
controlare a armelor. Mulți oameni – cum este și cazul autorului video-ului de mai jos – nu
au nicio idee că puterea evreilor de a se hrăni și direcționa energia pusă la dispoziția
maeștrilor rabini de nebunii care urmează programul creștinismului, se află în spatele
tuturor acestor lucruri, așa că tot ce pot face este să dea cu ghicitul:
https://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
Abuzul puterilor oculte de către evrei își are rădăcinile în gematria lor. 911 este un alt
exemplu … foarte țipător. Acum câțiva ani, un coleg de muncă mi-a arătat cum vechea
bancnotă de $20.00 putea fi îndoită într-un anumit fel, astfel încât să apară imaginea celor
doua turnuri gemene arzând și lăsând în urmă o coloană de fum. Caută singur pe internet
despre asta, întrucât nu am destul timp să mă uit după site-urile care vorbesc despre acest
lucru. Apoi dintr-o dată, după incidentul de pe 9/11, bancnotele de $20.00 care puteau fi
îndoite în felul acesta au fost scoase imediat din circulație. Iar publicului i-a fost băgat pe gât
căcatul că „bancnotele respective erau prea ușor de falsificat.” Acestea au dispărut din uz pe
cât se poate de rapid, întrucât prea multe persoane știau șmecheria cu îndoitul. Bancnota de
20 este cea mai populară și cea mai circulată bancnotă din SUA.
Alte exemple includ asasinarea de președinți. Am cercetat puțin despre președintele Lincoln,
iar numele, dățile și numerele toate vin împreună într-un mod sinistru, indicând utilizarea
versiunii lor de vrăjitorie. 911 este foarte țipător, în ceea ce ține de dată, zboruri, numere –
cum e „New York City” 11 litere; apucă-te și cercetează singur pe tema asta.
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În încheiere, doctrinele suicidale conform cărora sărăcia este o virtute și respingerea bogăției
materiale, lucrează pentru a asigura că evreii prosperă și că averea și puterea rămân în mâinile lor.
Aceste învățături suicidale le sunt trâmbițate minților Neamurilor de la o vârstă foarte fragedă,
asigurându-se în felul acesta că acestea le sunt adânc înrădăcinate în suflet și că se vor extinde chiar
și în viețile viitoare, asigurând sărăcie.
Citate din talmud:
Seph. Jp., 92, 1: „Dumnezeu le-a dat evreilor putere peste averile și sângele tuturor Națiunilor.”
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: „Toate proprietățile celorlalte Națiuni aparțin
națiunii evreiești, care, în consecință, are dreptul să le confiște fără scrupule.”
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Când un evreu are un Arian prins la înghesuială, un
alt evreu îi poate împrumuta bani aceluiași Arian și în schimb să îl înșele, astfel încât Arianul să
fie ruinat. Căci în acord cu legea noastră, proprietățile Arienilor sânt ale nimănui, iar primul
evreu care dă de ele, are dreptul să le confiște.”
În spatele tuturor acestora, evreii sunt aceia care împing creștinismul, cu toate că încearcă să
amăgească lumea să creadă opusul. Văd asta la tot pasul, întrucât sunt foarte conștientă de acest
fapt. Până și mica și neimportanta carte de cuvinte încrucișate de puzzle – multe dintre acestea sunt
scrise de autori evrei – dai peste nenumărate referințe despre creștinism și împuțita aia de biblie, ca
și cum toată lumea ar trebui să cunoască spurcatele caractere și arhetipuri evreiești pe dinafară. Ca
și cum aceasta se presupun a fi cunoștință de zi cu zi și general acceptată.
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Adevărul despre îngeri
Se pare că entitățile angelice folosesc același model atunci când au de a face cu oamenii. Cunoscuți
sub diferite nume („supraveghetori,” „gardieni,” „păzitorii porților” etc.) adevăratul lor scop este
acela de a ține omenirea cât mai departe de progresa spirituală, ÎN SPECIAL în domeniul puterilor
minții sau a cunoștințelor despre dimensiunea a 4-a/astralul. Sunt precum gărzile într-un lagăr - vezi
„Turnurile de Veghere” - care țin omenirea în lanțuri, înrobită și fără nicio putere.
Aceia care sunt pe dinafară1 și care se adâncesc puțin mai mult în ocultism, adesea au parte de tot felul
de experiențe neplăcute (din nou, FRICA este folosită cu scopul de a controla). Într-un fel sau altul,
aceia care sunt pe dinafară vor fi amăgiți și vor sfârși în relații cu îngerii.
Bineînțeles că există variații, însă cele enumerate mai jos îți vor da o idee cu privire la lucrurile la care
să fii atent - le vei găsi în experiențele personale ale celor care au avut de-a face cu aceste entități:
entitățile angelice dau buzna. De cele mai multe ori creatura începe de una singură să se amestece
în psihicul/mintea cuiva, total neinvitată.
entitatea folosește dragostea pentru a determina victima să își lase garda jos. Acest lucru
este făcut în mod deliberat, cu scopul de a masca adevăratele intenții ale entității. Victima
(ființele umane sunt vulnerabile din punct de vedere emoțional - câte greșeli nu am făcut,
fiind mânați de emoții?) simte un sentiment de 'dragoste' și este înșelată în a crede ca are de
a face cu un vizitator de natură pozitivă.
entitatea niciodată nu explică și nici nu oferă victimei prea multe cunoștințe prețioase. Celor
mai multe întrebări nu li se dă un răspuns, iar dacă li se dă, acestea sunt sub formă de
ghicitori sau sunt nonsensuri. Orice fel de informație oferită este fie incorectă sau
incompletă.
adesea, entitatea va afirma că a venit pentru a avertiza victima și/sau omenirea că se află pe
„drumuri rătăcitoare.” De cele mai multe ori, aceste „drumuri rătăcitoare” sunt ceea ce
entitatea consideră drept amenințare la controlul lor absolut, în cele mai multe cazuri
legându-se de abilitatea cuiva de a se apăra pe sine însuși; puterea minții folosită de omenire
pentru a se proteja psihic reprezintă o amenințare EXTREMĂ la adresa acestor prădători
extratereștrii, întrucât principala lor unealtă de control este mintea; cea mai mare frică a lor
este o omenire care descoperă adevărul și care obține aceleași puteri ale minții pe care ei le
posedă. Aceștia propovăduiesc un concept fals al „păcii” și al „dragostei” pentru a dezarma
omenirea și pentru a crea un Pământ lipsit de ajutor și apărare. Convingerile lor cu privire la
acest lucru sunt pe cât se poate de clare în întreaga biblie xină, loc în care aceștia sunt
aducătorii torturii, suferinței și a morții. Cartea Apocalipsei/Revelației le spune pe toate.
în multe cazuri, entitatea livrează profeții negative. De cele mai multe ori acestea prezic
pierderi și/sau faliment, dezastrul personal al victimei și/sau al celor apropiați acesteia.
Entitatea mai poate oferi asigurări false cum că va fi cu victima prin toate aceste nenorociri,
fără însă a ridica un deget pentru a le opri sau schimba cursul evenimentelor.
în alte situații - cum este cazul adepților ignoranți new age - entitatea se poate canaliza prin
așa-zișii „vindecători,” acționând ca tămăduitor. Ca de obicei, nu se oferă niciun fel de
cunoștințe reale despre vindecare și prin urmare, atât vindecătorul cât și pacientul sunt
schilozi și neputincioși fără ajutorul entității, transformându-i în niște sclavi.

1

Cei care sunt pe dinafară - Aceia care nu sunt dedicați lui Satan.
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Am avut de multe ori de-a face cu aceste entități și sunt orice numai binevoitori nu. Sunt aducători ai
morții, a nenorocirii și a ghinionului, victimele lor favorite fiind copiii. Am avut ocazia de a observa
acest lucru de multe ori. Oamenii care se apucă de magie îngerească sunt fie extrem de aroganți, fie
viețile lor sfârșesc în dezastru. Cunosc personal un tip care se ocupa cu așa ceva și a ajuns să sufere
de atacuri severe de depresie și dependent de droguri.
Când am fost încă un copil, mama mi-a povestit că părinții ei au avut o fetiță cu câțiva ani înainte ca ea
să fie născută. Pe când avea doar doi ani (aceștia erau xini), timp de câteva zile aceasta arăta mereu
cu degetul și striga „înger, înger.” Puțin după aceea, fetița s-a lovit la cap în tramvai și a murit la scurtă
vreme din complicații.
Cunosc o altă femeie xină care aștepta să nască și care a fost vizitată de un înger care i-a spus că
copilul va fi născut mort. Nemaipomenit de frumos ... Bineînțeles, copilul era mort când a fost
născut.
Îngerii apocalipsei aruncă foc, plăgi și tot felul de alte scârboșenii peste omenire.
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Originile evreiești ale creștinismului
„În anul 380 e.n., împăratul Theodosius a declarat creștinismul religie oficială a Imperiului Roman, iar toate
celelalte culte păgâne au fost interzise.”
Și așa a început lunga noapte; iar noi toți cunoaștem ceea ce a urmat, drept istorie muiată în sânge.
Însă acest articol tratează la general, modul în care evreii au creat creștinismul și cum au câștigat
puterea în faze, în Imperiu Roman. Evreii au creat aceasta ideologie în Alexandria - un New York al
vremii respective.
Evreii se aflau printre primii ocupanți ai orașului Alexandria proaspăt înființat, începând cu secolul al
IV-lea î.e.n. Cu fluxurile care au urmat după invazia Ptolemeilor, după cum notează istoricul antic
Stabo (63/64 î.e.n. - 24 e.n.) în timpul căruia, Alexandria a fost cel mai mare centru comercial al
lumii. Astfel în timpul secolului I e.n., Alexandria a fost o metropolă înfloritoare, care s-a extins în
toate direcțiile și care a influențat oamenii din jurul Mediteranei, inclusiv în câmpul religiei.
Rivalizând cu Roma, Alexandria secolului I a fost cel mai mare și important oraș al Imperiului Roman. Pe
întinderea cosmopolitană de aproximativ 6.4 km² a acestuia, locuiau mai mult de jumătate de milion
de persoane. Era un centru major a comerțului și transportului internațional.
Este cunoscut faptul că populația evreiască a orașului a fost una mare, fiind împrăștiată în toate cele cinci
zone ale acestuia.
Populația evreiască din Alexandria a fost atât de considerabilă încât Philo, un membru al unei dintre
cele mai bogate familii din metropolă (și cele mai bogate familii din întreg Imperiul - presupun ca
Rothschild), a estimat că în vremea lui, evreii constituiau în jur de 50% din populația orașului. Mai
mult, comunitatea evreiască era atât de mare și de puternică încât aceasta deținea „propria lor
trezorerie și curte de justiție.”
Mulți dintre evreii orașului erau „elenizați,” în sensul că - după cum fac și azi - au adoptat și trăit în
cultura sau culturile din jurul lor; în cazul de față cultura greacă, care era dominantă în era
respectivă. După cum este notat și în The International Standard Bible Encyclopedia: „Alexandria a
fost locul în care pentru prima dată evreii au deveni atât de puternici sub influența Elenismului dar și
locul în care a apărut și filozofia greco-evreiască, a cărei cel mai notabil reprezentant a fost Philo.”
Într-adevăr, iudaismul elenist își avea „sălașul” în Alexandria, loc în care a fost tradusă în greacă și
biblia evreică, fiind numită Septuagint.
Un grup de evrei eleniști sau mai degrabă "evrei de modă", au fost priviți ca „Therapeute” - un fel de
comunitate mănăstirească creată în Alexandria, cu grupuri similare și în alte părți ale Mediteranei.
Therapeuții din Alexandria au fost menționați sub acest nume pentru prima dată în lucrarea De Vita
Contemplative a lui Philo.
În realitate, termenul de „elenizare” subminează Neo-Conservatorii, Liberalii Ayn Randian, etc. Evreii au
început să lucreze la crearea unei forme hibride a agendei lor cu care prind Neamurile în cursă și astfel
le metamorfozează și le năruie culturile. Un fel de Cal Troian. Nicio diferență de ceea ce aceștia fac azi,
pe multe nivele. Un cancer ascuns.
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Este interesant de observat că essene – o altă sectă evreiască – este considerată „vărul spiritual” al
therapeutului. Fermecător ...
În ciuda diferențelor dintre acestea, Therapeute se aseamănă totuși cu mai bine cunoscutul essene,
în câteva aspecte importante; aici sunt incluse renunțarea averii personale și abolirea sclaviei.
Asemenea Essenului, aceștia purtau robe albe și țineau sabatul. Mai mult, petreceau mult timp în
rugăciune și studierea scripturilor evreiești.
În cartea sa Ancient Lowly: A History of the Ancient Working People, C. Osborne Ward – un economist
politic al Departamentului Forței de Muncă SUA - oferă o privire interesantă și practică asupra
Therapeuților... Aceștia erau membrii unor „bresle afaceriste” și „uniuni” foarte puternice ale clasei
muncitoare. Citând diverse inscripții, Ward a căutat să demonstreze o „distribuire solonică” care a
constituit o „organizație vastă” menită de a servi omenirii drept un „vehicul veritabil de emancipare a
sclavilor…”
Acesta este simplu proto-comunism. Poate fi din 139 î.e.n. sau din 1919 e.n. Agenda evreiască este mereu
aceiași. Autorul evreu Otto Weininger admite în lucrarea sa Sex and Character, la pagina 311: „Evreul este
un comunist înnăscut.”
Discuția eliberării sclavilor este o glumă, la fel ca și în Imperiul Roman. Evreii, după cum s-a întâmplat
și mai târziu în comerțul de sclavi din Africa, au condus marea majoritate, dacă nu întreaga afacere
cu sclavi. Scriitorii romani au remarcat și notat modul hidos în care evreii negustori de sclavi urmau
expedițiile Armatele Romane, cu scopul de a pune mâna pe cât mai mulți sclavi și felul barbar în care
se purtau cu aceștia odată ce i-au colectat.
În realitate, această retorică este concepută cu scopul de a recruta clasele de sclavi, care erau
numeroase la vremea respectivă și clasele inferioare în general, pentru a le ridica și război cu
autoritățile romane. Nu exista nici o diferență între ceea ce evreii au făcut atunci cu proletariatul și
mai apoi cu comunismul și „proletcultismul.” Să nu uitam că evreii creează problemele în societate,
numai pentru a oferi mai apoi soluția: domnia lor.
Problemă, reacție, soluție – aceasta este tactica evreului.
Această „distribuire solonică” pe care o sugerează Ward, a devenit creștinismul reprezentat ca un
„sistem vast de uniuni comercializate la nivel global.”
Descriind aceste fraternități întâlnite in Egipt și în alte locuri, Ward remarcă: "Principalul nume sub care
aceștia au fost cunoscuți, nu în coptă ci greacă, a fost Therapeute - o organizație aliată îndeaproape cu
essene.”
Această informație este importantă deoarece arată cum evreii operau acest proto-comunismocreștinism într-o rețea organizată de-a lungul și latul Imperiului, cu obiectivul comun de a-l răspândi.
Nu există nici o diferență între atunci și evreii din Rusia care primeau ordine de la evreii din New York
sau Londra, etc. Evreii operează într-o rețea și o fraternitate globală împotriva Neamurilor/Arienilor.
Interesant este faptul că la un moment dat - cu excepția grupurilor evreiești - marea majoritate a
voluntarilor sau asociaților Ariene au fost interzise de Iulius Cezar, numai ca să fie reinstituite de
Augustus.
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Ben Klassen a scris că Iulius Cezar a fost o păpușă a evreilor și că aceștia au vrut să creeze funcția de
imperator pentru a consolida puterea într-o funcție centralizată, pe care să o poată controla cu
ușurință, având în vedere că Roma a fost o republică pe vremea lui Cezar.
Acest lucru are sens, întrucât în acea vreme evreii dețineau cele mai mari bogății în Imperiul Roman - cum
se întâmplă și în ziua de azi de altfel, aceștia fiind la conducerea băncilor globale și a sistemului
bancar/corporativ, care le oferă controlul asupra Națiunilor Neamurilor.
De unde crezi că a împrumutat Cezar sumele vaste de bani - lucru pe care l-a făcut - și pe care le-a
folosit pentru a cumpăra gloatele cu expunerile și jocurile pompoase și pentru a-și subvenționa
armatele și războaiele? Cezar nu numai că a vânat și atacat naddrezii (druizii) - mergând până acolo
încât a navigat spre Insula Sacră a Britaniei eșuând în atacul lui - dar a mai ars și devalizat și
biblioteca din Alexadria.
Cine are de câștigat din toate acestea? Gentilii? Nu prea!
Cred ca atacul împotriva naddrezilor s-a datorat faptului că aceștia se aflau în afara controlului roman
și prin urmare evreii nu aveau cum să îi subjuge; căci după cum dovezile arată, aceștia au făcut acest
lucru cu școlile Neamurilor de pe întinderea Imperiului. Așadar, ei îi voiau slăbiți și distruși.
Mai târziu, odată cu răspândirea virusului creștin, naddrezii au fost doborâți prin subminarea lor în
Britania prin intermediul sectelor culdee și după ce aceștia au fost slăbiți până dincolo, au fost
omorâți de creștini: la fel cum s-a întâmplat înainte și cu adepții lui Serpis.
Chiar și astăzi Creștinismul evreiesc folosește tactici identice împotriva culturii hinduse.
Ceea ce aceștia au făcut cu Școlile Misterelor Păgâne și a Neamurilor în timpul romanilor, au făcut și mai
târziu cu francmasonii.
Notă pentru sataniștii spirituali: evreii încearcă aceleași tactici și azi prin „organizații satanice” false.
În analiza noastră de față care notează comparații extensive între religiile culturilor din jurul
Mediteranei și dincolo de aceasta, ne întoarcem mereu la realitatea diverselor "fraternități" asociații religioase, care îi include pe therapeuți, eseni și nazarinenei ...
Ținând cont de toți factorii dați, se poate observa cum în cadrul Therapeuților egipteni se afla o
comunitate religioasă evreiască, care în mod evident a făcut parte dintr-o fraternitate masivă și care
se eleniza, aducând în doctrinele sale credințele religiilor păgâne, incluzându-le și în special pe cele
egiptene. – (nota mea: subminând Neamurile)
Din observațiile imperatorului Adrian în scrisoarea lui către cumnatul său Servianus (în jurul anilor 34 e.n.),
după cum notează scriitorul păgân Vopiscus (cca 300), reiese că evreii din Alexandria erau foarte implicați
în venerarea lui Serapis, în aceiași măsură ca și creștinii acelei vremi. De-a lungul secolelor în care această
scrisoare a fost tradusă, unii învățați de anumite apartenențe au găsit de cuviință fie să înlăture anumite
părți din ea, fie să o declare un fals.
(Nota mea: „implicați” în venerarea Zeului gentil Serapis - aceștia nici măcar nu își ascundeau infiltrațiile
în ordinile gentililor.)

Ministerele Bucuria lui Satan
51

Ce au făcut evreii urmașilor lui Serapis după ce au pus mâna pe ceea ce le trebuia, din cultura gazdă slăbită
și subminată?
În anul 391 e.n. patriarhul (comisarul) Alexandriei, Teofil, a chemat după călugări, i-a armat și i-a
răsculat împotriva orașului Memphis și a mărețului sanctuar al lui Serapeum, templul principal al
religiei Osirian-Isis. Atacul a fost pe atât de grozav pe cât ar fi poruncirea distrugerii Vaticanului în
zilele noastre. Preoții egipteni (satanici) au fost masacrați în sanctuarele și străzile orașului.
Ferocitatea violenței a ucis cu sânge rece preoți, adepți și elita intelectualilor egipteni din Alexandria,
Memphis și din alte orașe ale Egiptului; aceștia au fost omorâți iar templele și bibliotecile le-au fost
distruse. Structura instituțională a religiei egiptene, pe vremea aceea cu o vechime mai mare de
patru milenii, a fost zdrobită în mai puțin de 2 decenii.
Adrian scrie și despre problema evreilor: "Este cel mai sedițios popor, cel mai înșelător, cel mai
calomnios; orașele lor sunt avute, bogate și [pământurile lor] fertile și niciunul nu este inactiv...
Singurul lor zeu este banul, iar acest lucru îl adoră creștinii, evreii și toți oamenii."
Ramura evreiască a Therapeuților a născocit cererea unul echivalent mitologic zeului-om pentru ei însăși,
în Isus Hristos.
Cu privire la Therapeuți, Creștini și Adrian, istoricul de seamă Edward Gibbon (1737-1794) afirmă:
Comerțul extensiv al Alexandriei și proximitatea acestuia cu Palestina, a oferit o intrare ușoară noii
religii [a creștinismului]. La început a fost îmbrățișat de mulțimea therapeuților sau esenienilor de
lângă Lacul Mareotis, o secta evreiască care s-a redus în mare parte la ceremoniile mozaice... Școala
din Alexandria a fost locul în care teologia creștină a adoptat o formă regulară și științifică; iar când
Adrian a vizitat Egiptul, acesta a găsit o școală formată din evrei și greci, suficient de importantă
pentru a atrage atenția acestui prinț iscoditor.
În Philo (X,83) găsim un dirijor therapeut sau „demnitar ecleziast, uneori un ofițer administrativ sau
ceremonial” – de asemenea existent în iudaism și trecut mai apoi în creștinism.
Cât despre locația Ordinilor Therapeuților, după cum este prezentat de către Philo în De Vita
Contemplative dar și în alte surse, Conybeare comentează: „Se cade a se presupune că sistema
aceluiași tip descris de Philo, puteau fi găsite în toate zonele locuite? Sau era aceea plasată pe Lacul
Mareotis - în care erau adunate cele mai bune persoane, alese din toate cartierele - singura? Cred că
adevărul se află la mijlocul acestor două supoziții. Se prea poate să fi existat astfel de societăți în mai
multe dintre marile comunități evreiești, răspândite în jurul Mediteranei, cum ar fi Cipru, Corint, Tars,
Colose, Antiohia, Roma, Smirna și altele.
Romanii antici au scris că gloatele creștine erau finanțate, conduse și organizate de comunitatea
sinagogilor evreiești de pe întinderea Imperiului. De asemenea, aceștia numeau creștinismul "o sectă
a Iudaismului.”
Conybeare mai scrie: „Este destul de credibilă ipoteza conform căreia existau multe societăți de acest
fel și în alte părți, dacă păstrăm în minte larga diseminare a Iudaismului Grec peste tot în jurul
Mediteranei și propaganda pe scară largă a religiei care, în zilele lui Philo, era în progres pentru cel
mult două secole.”
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Astfel observăm că Conybeare avea educata opinie că sistema Therapeutan rudild, după cum traduce
acesta turmentul, erau răspândiți în jurul Mediteranei, pornind din sediul central de la Lacul
Mareotis.
Practic, Lacul Mareotis era precum Școala Frankfurt a lumii antice.
După cum putem observa, în perioada în care se crede că religia creștină a fost întemeiată, au existat
pretutindeni în jurul Mediteranei - în exact aceleași locuri în care creștinismul a prins rădăcini fraternități religioase cu tendințe, doctrine, ierarhie și structură pe cât se poate de asemănătoare cu
cele ale efortului creștin ulterior. Aceste fraternități larg răspândite le include pe cele cunoscute ca
„therapeute” ... Care a posedat o distinctă aură „creștină,” după cum am s-a notat chiar și din
timpurile antice.
Unul dintre scriitorii catolici care a insistat pe legătura dintre Therapeuții lui Philo și Creștinism, a fost
Eusebius, în secolul al IV-lea. În Istoria Bisericii (2.17), când se vorbește despre „legătura lui Philo cu
asceții egipteni,” Eusebius remarcă: „acum trebuie să aflăm dacă acesta a inventat această denumire
[therapeute] și a aplicat-o, asortând astfel numele cu modul lor de viață sau dacă aceștia purtau
acest nume de la bun început, întrucât titlul de Creștin nu era încă folosit pe scară largă.”
În fine, realitatea poate fi aceea că Therapeuții s-au metamorfozat în Creștini, deoarece aceștia au fost
cei care, în esență, au creat cea mai mare parte din Creștinism, fără existența unui "Isus istoric"
de Bunsen remarcă: .”.. Ștefan, Paul și Apolo au fost priviți ca promulgatori ai Gnozelor Universaliste
Alexandriene (citește: evreice) ale Therapeuților esenici, drept practici ale Creștinismului.”
Dr. Grant afirmă: „Cele mai bune precedențe ale școlilor creștine din Alexandria se pare că se află ... între
Therapeuții de la Lacul Mareotic descris în lucrarea lui Philo 'De Vita Contemplative' ... Acești Therapeuți
erau pregătiți pentru Creștinismul Alexandrian.”
De acum este evident că infiltrațiile evreilor au avut loc de-a lungul secolelor în lumea Romană, fără nicio
deosebire de ceea ce aceștia fac azi. Același evreu ieri și azi.
Comunismul, creștinismul și capitalismul în toate formele lor, nu sunt nimic mai mult decât talmudul în
acțiune.
Iulian, nu ai fost uitat până în ziua de azi, camarade.
Mult trăiesc Luptătorii!
Legați mereu prin sânge, pe vecie plus o zi.
Hail Satan!
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Anul Furat
Roata solară satanică/păgână a Gentililor a fost furată și acum se află în centrul Vaticanului:

Odată cu intrarea creștinismului în scenă, templele, librăriile și centrele religioase importante păgâne
au fost distruse și rase de pe fața pământului. Întotdeauna aceste construcții erau așezate peste linii
ley puternice, pentru a fi aliniate cu energiile pământului. După ce templele și centrele de învățare
păgâne au fost distruse, în locul lor au fost ridicate bisericile creștine. Tot ceea ce era de origine
păgână a fost blestemat și condamnat ca ”diabolic.” Acest pas a asigurat faptul că, de la acel
moment, energia psihică putea fi recoltată și direcționată în închinarea și venerarea evreilor, pentru
a împuternici o pletoră de minciuni.
Ajunul lui Beltane cunoscut și ca „Walpurgisnacht,” „Fastul lui Valbörg” sau „Fastul lui Beltane,” este o
sărbătoare antică și foarte importantă a Gentililor/Păgânilor. Acest fast era ținut în onoarea Zeului
Gentil Baal, de asemenea cunoscut ca Belzebut.
Acum, Beltane a fost înlocuit cu „paștele.” În locul Zeilor și a obiceiurilor noastre păgâne, invenția
evreiască a nazarineanului a ajuns să fie miezul închinării de sclav și a energiei psihice. Ziua de 1 mai
a fost și ea înlocuită cu marea zi a celebrării comunismului evreiesc.
„Paștele” a fost furat de la Astaroth, inițial fiind cunoscut sub numele de „Aștar.” Această sărbătoare
coincide cu Echinocțiul de Primăvară, când ziua și noaptea au aceiași lungime. Astaroth a fost
cunoscută de anglosaxoni ca „Eastre,” Zeiță a fertilității, fiind asociată cu iepurii și ouăle. Alte nume
le include pe Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus (estrus este atunci când un animal intră în călduri;
sezonul de împerechere), Oestrus, Oistros și Ostara. Din nou, „mielul lui dumnezeu” a fost furat din
semnul zodiacal Berbec, care are loc în fiecare primăvară.
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Toate cele de mai sus au fost furate și corupte, pentru a aduce închinare unui evreu fictiv, ceea ce creează
o legătură psihică foarte puternică.
Solstițiul de Vară al Gentililor: furat și înlocuit cu „ziua sf.
Ioan,” în onoarea ”sfântului Ioan botezătorul,” un alt caracter
inventat de evrei, căruia Neamurile să îi dea o închinare de
sclav și pe care să își focalizeze energiile psihice; acesta a fost
furat dintr-un concept alchimic hindus.
Ziua lui Lammas/Lughnasadh a fost înlocuit cu „ziua adormirii
maicii domnului” – din nou, toată atenția fiind concentrată pe
evreica și FICTIVA fecioară Maria, căreia Gentilii să îi dea o
onoare de sclav și în care să își pună energia psihică, pentru a
re-împuternici o minciună.
Sezonul Yule al Gentililor și Solstițiul de Iarnă au fost înlocuite
cu „crăciunul.” Aceasta este blasfemia finală!! Și de data
aceasta, întreaga atenție este focalizată pe nazarineanul
inventat de evrei, nașterea lui inventată, părinții lui evrei –
inventați și ei, și toate celelalte gunoaie inventate. Acest căcat
este trâmbițat în mințile Gentililor de pe întreg pământul,
creând astfel un vortex imens de energie, care promovează o
minciună monstruoasă și ne distruge cultura și memoria noastră culturală, în mod insidios. Întregul
Sezon Yule a fost infestat cu emfazele puse pe nazarineanul evreu, de la naștere, până la circumcizia
acestuia în ziua a 8a.
Imbolc a fost înlocuit cu „miercurea cenușii,” care a fost furat dintr-un rit hindus, în care se aplica cenușă
în zona celui de-al treilea ochi, în mijlocul frunții.
Fundamentaliștii creștini au lucrat peste program pentru a eradica toate urmele original păgâne ale
acestor sărbători, pentru a consolida creștinismul și a păstra minciuna acestuia cât mai puternică.
După cum am mai spus de atâtea ori, istoria a fost și continuă să fie rescrisă. Adevărul este înlocuit
cu minciuni care promovează supremația evreiască și agenda lor a noii ordini mondiale, în care ei vor
fi „dumnezei.” Rebeliunea, care este asociată cu Satan, este descurajată din răsputeri, pentru a
stabili această ordine mondială evreiască, în care toți Gentilii vor ajunge marcați cu coduri de bare și
vor fii sclavi.
Pe lângă asta, Cultura Gentilă/Păgână este atacată în mod necruțător și subliminal în filme –
Hollywoodul evreiesc (în curând voi pune la dispoziția tuturor un articol întreg dedicat acestui lucru,
cu o mulțime de exemple) – și determinându-i pe Gentili prin amăgire, îndoctrinare și uneori chiar
prin FORȚĂ, să își blesteme și să își condamne propriile lor popoare și neamuri, în timp ce îi țin în
slăvi pe evrei. Evreii au o lungă istorie în care i-au prostit pe Gentili să le facă munca puturoasă și să
ne osândească. Un exemplu clar este războiul din Irak, care este luptat pentru Israel, de aproape
fiecare Națiune Gentilă; numai patru soldați evrei au fost raportați morți în acest război.
Cântările și rugăciunile robotice din bisericile creștine, împreună cu trilioanele de dolari stoarse prin
zeciuială, colectă, etc. – toate acestea ne osândesc pe noi, Neamurile!! Creștinii cântă și se roagă pentru
propria lor condamnare. Se afirmă în talmud că Gentilii „defechează înaintea Zeului lor.” Satan este Zeul
nostru!!
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„Le vom distruge Zeul” – protocoalele înțelepților sionului.
De Haloween, am observat într-un magazin de profil o mască hidoasă, portretizându-ne Zeul nostru
Creator Satan. Haloween este sărbătoarea mea favorită, cu costumații, petrecere, etc., însă ceea ce ia fost făcut Zeului nostru Creator, este o altă mâncare de pește. Aceasta nu este numai o insultă la
adresa Zeului nostru Creator, ci este o plezneală uriașă, dată peste fața fiecărui Gentil în parte.
Iepurașul de Paște, care precedă creștinismul, a fost atacat în mod necontenit de către creștinii
fundamentaliști; la fel și Moș Crăciun, inițial cunoscut ca „Nick,” „Nicolae” – fiind o anagramă pentru
„SATAN” – roșul, albul și negrul. „Nick” este un alt nume pentru Satan.
Evreii se folosesc de creștinii amăgiți, care le fac munca jegoasă, după care râd la stupiditatea lor. Ei
înșiși cunosc faptul că nazarineanul nu este real, și că a fost inventat și forțat neîncetat, pentru a
înrobi Neamurile și pentru a crea un vortex masiv din energia psihică a Gentililor, care să aducă în
realitate pe al lor „mesia” mult așteptat.
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Cum să le faci față creștinilor
Am intrat devreme în astrologie – în anii preadolescenței; în mijlocul adolescenței citeam deja
diagrame astrologice, împreună cu Tarotul și cititul în palmă. Ceea ce vreau să spun cu asta este că
am fost atacată de creștini neîncetat pentru cunoștința și credința pe care o aveam în Tarot și în
astrologie. În mod literar aceștia se năpustesc asupra copiilor. Nu aș fi putut trece strada în centrul
orașului fără a da de o spurcăciune de creștin care să mă oprească și să mă hărțuiască. Pe vremea
aceea, exista puțină opoziție serioasă în fața acestui gunoi xin și cu siguranță nu cunoșteam ceea ce
cunosc acum. Asta mi-a fost o adevărată experiență din care să învăț.
Creștinii, la fel ca cei mai mulți indivizi josnici care îi atacă pe ceilalți, întotdeauna au mai mută
încredere de sine dacă când sunt însoțiți de alți creștini si niciodată când sunt singuri. Băiatul meu
mai mare împreună cu prietenii lui i-au dat o lecție bună acestui vierme creștin de colț de stradă,
atunci când acesta i-a acostat așa din senin (ca mai toată lumea, aceștia își vedeau de treaba lor …)
Au format un cerc în jurul lui și au început să-l batjocorească. În situații de genul, ”credința” creștină
o ia la goană pe fereastră, iar creștinul devine imediat nesigur pe sine, în special dacă este singur.
Am auzit și am experimentat mult rahat interminabil înainte de a veni la Satan – moment din care am
și început să îi contraatac cu încredere. Am învățat diferite metode prin care te poți ocupa de ei,
dacă ești adus în această situație. Eu personal sunt foarte temperamental cu aceste rebuturi de xini
amăgiți. Un idiot care în mod evident nu știe să citească (am semne anticreștine pe ușa din față), a
încercat totuși să mă hărțuiască și tâmpitul amăgit aproape că a făcut un stop cardiac, atât de tare
m-am enervat.
Atunci când ai de a face cu creștinii, există anumite lucruri cu care le poți răspunde – asta dacă ai timp,
răbdare și dorești să te contrazici cu ei.

1.
Am auzit această tactică la nesfârșit de-a lungul anilor; este un joc psihologic pe care indivizii josnici îl joacă,
încercând să îi determine pe ceilalți să adere la credința lor. Din nefericire, cu toate că este pus în practică pe
scală largă de xini, mai este folosit și de alții. Se petrece cam așa: „Tu nu ești fericit pentru că nu ai același
sistem de credințe … nu ești „salvat” și bla bla bla.” Prinzi ideea generală. „Bun, absolut toate lucrurile din
viața persoanei respective sunt frumoase și cochete. Au control total asupra vieții și destinului lor și scapără de
fericire tot timpul, datorită credinței lor.” Oricine crede această porcărie are nevoie de un control serios
asupra realității, ca să nu spun altceva.
Adevărul e că fiecare de pe pământul acesta are probleme – excepție fac aceia care sunt complet
nebuni sau care se află în tăgăduire totală a realității. Da, există diferite nivele ale problemelor și
suferinței, însă nimeni nu scapă nevătămat de ele. Interogatorii experți cunosc acest lucru, la fel și
psihiatrii și ceilalți care lucrează în psihologia umană. Fiecare are un punct slab. Fiecare are un punct
care, dacă este găsit și stresat, va conduce la prăbușirea individului. Fiecare are un Saturn și fiecare
are parte de tranziții ale lui Saturn și de timpuri grele. Sunt oameni care sunt experți în a-și ascunde
problemele și a pretinde că sunt fericiți, de ochii lumii. Ține minte asta. Acum, nu încerc să spun că
oamenii nu pot fi fericiți. Ceea ce vreau să spun este că creștinii se folosesc de acest căcat pentru a-i
constrânge pe ceilalți să adere la credința lor, în timp ce se prefac că totul este perfect în viețile lor.
Tot ceea ce este nevoie pentru a vedea adevărul adevărat este puțină investigație și conștientizare,
în special a diagramei astrologice a acestora și vei vedea că și ei au probleme.
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2.
Întreabă orice xin care te acostează și care încearcă să-ți vândă gunoiul lor: Câți oameni a OMORÂT
Satan în acea biblie blestemată? Unde sunt scripturile???? Acum, din experiența pe care o am cu
acești idioți amăgiți, aceștia repetă papagalicește că ”Diavolul a fost un ucigaș și un mincinos, încă de
la început.” Adică … cine a fost un ucigaș și un mincinos? Bineînțeles că Iehova! Uită-te în vechiul
testament pentru DOVADĂ
Citează-le din scripturi acestor idioți amăgiți. Aici sunt doar câteva din multele pasaje din biblie:
Numeri 31:7-8
7 Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise, Domnul; și au omorât pe toți
bărbații.
8. Împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, cei cinci
împărați ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor.
Judecători 1:4 Iuda s-a suit, și Domnul a dat pe canaaniți și pe fereziți în mâinile lor; au ucis zece mii de
oameni la Bezec.
Judecători 20:35 Domnul a bătut pe Beniamin înaintea lui Israel, și copiii lui Israel au ucis în ziua aceea
douăzeci și cinci de mii o suta de oameni din Beniamin, toți în stare să poarte armele.
2 Împărați 19:35 În noaptea aceea, a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci și
cinci de mii de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte.

ACEASTĂ ENTITATE CU ADEVĂRAT DIABOLICA ȘI-A TORTURAT ȘI OMORÂT PÂNĂ ȘI PROPRIUL SĂU
FIU (Desigur, noi știm că nazarineanul este 100% fictiv, însă când vorbești cu creștinii…)
MAI MULT:
Deuteronomul 7:1-2
1 Când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire, și va izgoni
dinaintea ta multe neamuri: pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe canaaniți, pe fereziți, pe heviți și pe
iebusiți, șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine;
2 când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu
închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele.

TREABA ESTE PE CÂT SE POATE DE EVIDENTĂ.

3.
Aceștia afirmă încontinuu că „Diavolul urăște omenirea.” Foarte bine, hai să le lăsăm și de această
dată biblia să lămurească lucrurile. Atât acel gunoi împuțit de nazarinean cât și jidanhova urăște
omenirea în mod țipător. Tot ceea ce este uman este „păcat.” Aruncă o privire în biblia lor
blestemată pentru dovezi. Xinii pot să tot încerce să raționalizeze și să întoarcă adevărul pe părți,
însă ce e scris e scris. La naiba, aproape tot ceea ce ține de natura umană și de legea naturală este
„păcat.”
De asemenea, în viziunea lor „Diavolul” ar trebui să fie artificial. Există în creștinism CEVA care să suporte
legea naturală? De asemenea, ei spun că „Diavolul” este în totalitate material și nicidecum spiritual.
Există CEVA în creștinism care să FIE spiritual? NIMIC!
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4.
Aceștia spun mereu și mereu că „Diavolul amăgește …”, „Diavolul înșală toate popoarele …” Păi, cum
să spun, toate popoarele sunt fie xine sau islamice (bineînțeles în frunte cu rădăcina evreiască a
acestor gunoaie patologice). Aruncă o privire la ADEVĂRATUL MINCINOS:
1 Împărați 22:20-22
20 Și Domnul a zis: "Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Galaad și să piară acolo?" Și au răspuns
unul într-un fel, altul într-altul.
21 Și un duh a venit ți s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: "Eu îl voi amăgi."
Domnul i-a zis: "Cum?" "Voi ieși", a răspuns el, "și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui."
22 Domnul a zis: "Îl vei amăgi și-ți vei ajunge ținta; ieși și fă așa!"
2 Tesaloniceni 2:11-12
11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o
minciună, 12 pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în
nelegiuire, să fie osândiți.
Geneza 2:16-17
16 spune: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poți să mănânci după plăcere din orice pom
din grădină;
17 dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri
negreșit."

Potrivit bibliei, Adam nu a murit în ziua în care a mâncat din pomul oprit. Căci biblia mai spune că
Adam și Eva au fost alungați din grădină, iar în Geneza 5:5, scrie: Toate zilele pe care le-a trăit Adam au
fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.
Ezechiel 14:9 Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela;
Îmi voi întinde mâna împotriva lui și-l voi nimici din mijlocul poporului Meu, Israel.

5.
Xinii dau din trompetă că „Diavolul înrobește” și toată recuzita lor de rahat amăgit care nu se mai termină.
Satan nu a înrobit niciodată pe nimeni. Aruncă și de această dată o privire în vechiul testament.
Deuteronomul 15:17 atunci să iei o sula și să-i găurești urechea de ușă, și să-ți fie rob pentru totdeauna. Tot așa
să faci și cu roaba ta.
Isaia 5:13 De aceea, poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie; boierimea lui va muri de foame, și gloata lui se
va usca de sete.
Ieremia 46:19 Fă-ti calabalâcul pentru robie, locuitoare, fiica Egiptului! Căci Noful va ajunge un pustiu, va fi
pustiit, și nu va mai avea locuitori.
Amos 1:15 Si împăratul lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul."

Apoi, nazarineanul nu numai că APĂRĂ SCLAVIA, ci o și încurajează și aprobă abuzul de sclavi: Luca 12:47
Robul acela, care a știut voia stăpânului său, și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu
multe lovituri.
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Creștinismul cu rădăcinile sale evreiești a fost cauza a aproape fiecare război care a fost purtat în istorie.
„Înainte, soldați creștini!”
Pot exista xini care să se trezească. Alți sunt o absolută pierdere de timp. Și nu a fost nazarineanul o
jertfă umană?
SATAN NU A UCIS NICIODATĂ PE NIMENI
SATAN NU A MINȚIT PE NIMENI NICIODATĂ
SATAN TE ACCEPTĂ AȘA CUM EȘTI ȘI NU URĂȘTE NATURA UMANĂ
SATAN DOMNEȘTE PESTE CEEA CE ESTE CUNOSCUT CA „OCULT” ȘI CARE ESTE ÎN TOTALITATE
SPIRITUAL
SATAN NE OFERĂ CUNOȘTINȚE ȘI NU SE TEME DE AVANSAREA SPIRITUALĂ A OAMENILOR
LUI SATAN NU ÎI ESTE FRICĂ DE OMENIRE
HAIL SATAN!!
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Creștinismul, comunismul, evreii și biblia
Atunci când expui Sfânta Scriptură ca o carte de vrăjitorie evreiască, amintește-ți mereu: evreii sunt
extrem de deștepți și preiau controlul ambelor părți; în mod aparent, ambele tabere se află în
opoziție una cu cealaltă, pretinzând că se află într-un continuu conflict, una împotriva celeilalte,
când, în adevăr, acestea amândouă lucrează pentru aceiași agendă evreiască de înrobire a lumii. Nu
trebuie decât să te uiți la multele biserici, în special la Vatican, care, în mod public pretind a fi
împotriva comunismului, susținând că lucrează pentru a-l combate; necunoscut însă publicului larg,
acestea lucrează PENTRU comunism; nazarineanul a propovăduit comunismul, predicile lui și chiar și
viața lui – asemenea lui Karl Marx, puturos, trăind de pe seama carității celorlalți, asemenea unui
parazit. URSS a pus la cale un spectacol de ochii oamenilor, persecutând câțiva evrei (aceștia
victimizându-se cel mai puternic), în timp ce zeci de milioane de Gentili inocenți erau torturați la
moarte; această persecuție a evreilor este numai pentru spectacol, iar acestora nu le pasă dacă
trebuie să sacrifice câțiva dintre ai lor, pentru a-și împlini planul de înrobire și dominare a lumii. Spre
exemplu, Josef Stalin (cu numele real Dugasvilli, care în georgiană înseamnă „fiu de evreu”), a afirmat
că este antisemit, însă dat fiind faptul că a doua lui nevastă era și ea evreică (și prin urmare și copii
lui) și eroii lui comuniști – cum e Vladimir Lenin și alte drojdii cu care acesta avea legături directe –
orice idiot poate străpunge prin aceste minciuni, care, din nou, sunt afișate numai pentru a prosti
mulțimile. Aproape toți conducătorii comuniști și KGB erau evrei și/sau căsătoriți cu evrei, trăind
niște vieți extrem de prospere, în timp ce clasa muncitoare era brutalizată în feluri de neînchipuit.
Acestea nu s-au întâmplat numai în URSS, ci în toate țările comuniste. De asemenea, înaintea căderii
„Cortinei de Fier,” URSS sprijinea în mod public orice țară care era împotriva Israelului, pretinzând că
sunt inamici cu Israelul, ceea ce în realitate, nu este deloc cazul, întrucât atât URSS cât și Israelul
lucrează pentru aceeași agendă. CUNOAȘTE ACEST LUCRU ȘI FAMILIARIZEAZĂ-TE CU TACTICILE LOR –
NU ÎI LĂSA SĂ TE PROSTEASCĂ!
După cum am mai spus, am să repet din nou și din nou … cum poate să fie creștinismul în conflict cu
evreii, când fiecare pagină din împuțita aia de biblie conține cuvintele „evreu,” „evrei” sau „Israel,”
împreună cu alte gunoaie kosher; și mai presus de toate, nazarineanul a fost evreu din pântece până
în mormânt. Cu energiile spirituale puse în creștinism de către credincioșii ignoranți, timp de secole,
evreii au acum la dispoziție o rezervă interminabilă, cu care pot face ceea ce doresc. Aceasta este
sursa și rădăcina lor. Acesta este motivul pentru care biblia este atât de plină de numere și versete
specifice (care, vibrate în ebraică, devin mantre pentru ei), iar dat fiind faptul că biblia este plantată
în aproape fiecare casă din lume, creștinismul este împins și forțat fără încetare asupra oamenilor
(iubește-l pe Isus sau arzi pentru eternitate); biblia acționează pe post de agent subliminal, precum
un receptor pentru lucrările lor oculte împotriva Gentililor. Versetele biblice sunt învățate pe de rost
de mulți creștini. Acest lucru nu face decât să creeze un link foarte puternic în mințile oamenilor,
împotriva cărora evreii își aruncă blestemele și vrăjile, pentru a atrage averi copioase. Până și biblia
lor afirmă cu privire la evrei: „vei prospera.” TU PLĂTEȘTI ȘI TE SACRIFICI PENTRU ASTA!
„Sfânta scriptură,” după cum am amintit mai sus, servește ca punct de legătură pentru lucrările lor
subliminale. Nu trebuie decât să ai o biblie în casă, pentru a da frâu liber unor astfel de linkuri.
Recent am publicat ultimul meu articol „sfânta scriptură, o carte de vrăjitorie evreiască”; am fost
foarte conștientă de magnitudinea acestui articol și, din moment ce acesta lovește la cele mai
sensibile secrete, rădăcini și defensive ale lor, prin Satan, i-am expus complet.
Satan mi-a oferit protecție. Dacă nu era el, eu însumi împreună cu alții care lucrează din greu pentru
cauza lui, am fi fost deja morți. Noi lucrăm pentru o cauză mai măreață, pentru o lume mai bună prin
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Satan. Am identificat și expus problemele. Puterea rețelelor evreiești lucrează din răsputeri pentru a
ne distruge drepturile și libertățile civile, astfel încât aceștia să ne poată subjuga pe toți. Lăcomia
evreiască nu cunoaște limite. Puțini americani cunosc cât de brutal a fost și este traiul în multe alte
țări. Evreii lucrează neobosiți pentru a schimba situația și în America. La începutul anilor ´90, după
căderea URSS, mulți evrei comuniști acerbi au imigrat în S.U.A. și au început să lucreze la distrugerea
acesteia, iar acest lucru poate fi văzut în multele violări ale constituției și în felul rapid în care
sistemul legal este deteriorat.
S.U.A. este ultima superputere de pe pământ, care încă mai are ceva legi care protejează libertatea
de exprimare și libertatea presei, cu toate că acestea sunt foarte nesigure, iar mulți dintre noi
suntem reprimați și hărțuiți – pentru un exemplu concret, vezi situația e-grupurilor Joy Of Satan.
Dacă S.U.A. se scufundă, aceasta va fi și soarta oricărei țări mai mici care mai este în vreun fel liberă,
ajungând sub jugul controlului comunist. Mulți dintre voi știți că în multe țări, negarea sau
contestarea holoc$stului evreiesc, rezultă în încarcerare automată. Evreii dau vina pe Gentili pentru
tot ceea ce ei înșiși fac. Acest lucru creează confuzie, pentru a instaura o diversiune și distracție
efectivă. La fel stau lucrurile și cu Satan … aceștia dau vina pe el și pe puterile Iadului, pentru tot
ceea ce „dumnezeul” lor creștin este și face. Adevărul este chiar sub nasul lor, în „sfânta scriptură” și
nu trebuie decât să te uiți prin Vechiul Testament; la fel și nazarineanul, le-a ordonat urmașilor săi
atât să fure, cât și să ucidă.
Luca 19:27, Luca 6:1-5, Luca 19:29-35 … și să distrugă familii: Matei 10:34-36.
Creștinii și ceilalți nu pot vedea aceste lucruri deoarece au fost amăgiți sub o vrajă puternică. Satan
însuși mi-a spus cu ceva timp în urmă, despre felul oribil în care au suferit Gentilii sub comunismul
evreiesc. Am scris mai multe articole despre situația sclavilor din China Roșie. Această brutalitate
este ceea ce înseamnă cu adevărat comunismul evreiesc.
Citat din talmudul evreiesc: Midrasch Talpioth, p. 225-L:
„Iehova a creat ne-evreii în formă umană pentru ca evreul să nu fie servit de fiare. Prin urmare, neevreul
este un animal în formă umană și osândit să îl servească pe evreu zi și noapte.”
Dacă nu luptăm pentru libertățile noastre, fiecare dintre noi, acestea ne vor fi luate. Ca și în cazul
sclaviei sovietice, se poate observa un model identic al acestuia, desfășurându-se în China Roșie,
precum și în alte părți ale lumii: oameni de unică folosință, zdrobiți în mod sistematic, puși la muncă
până cad moți, numai pentru a fi înlocuiți cu alți Gentili, tot de unică folosință. Și o minimă cercetare
dezvăluie faptul că evreii sunt și dintotdeauna au fost în spatele tuturor acestor lucruri, și că biblia nu
este nimic altceva decât o schiță a comunismului evreiesc, prin învățăturile și îndoctrinările ei (atât
din noul cât și din vechiul testament) – împreună cu a-tot-importantul scop de creare a mediului
potrivnic pentru aruncarea vrăjilor și a blestemelor, de pe urma cărora evreii să profite enorm. Satan
doboară draperiile din mințile noastre și ne trezește la adevăr, astfel încât să devenim conștienții și
să putem vedea. Creștinii, împreună cu celelalte mulțimi ignorante relaționate acestora, se află sub o
puternică vrajă. Această vrajă trebuie ruptă.
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Sfânta scriptură: o carte de vrăjitorie evreiască. I
Acesta este prima lucrare dintr-o serie de articole, care explică felul în care inamicul se folosește de
biblie pentru a domni peste lume. Nu există nimic „sfânt” în biblie și nimic care să te avanseze
spiritual sau care să fie pentru binele omenirii. Aruncă o privire la numere, cărți, scripturi și conținut,
și ai să vezi care e adevăratul ei scop; este o carte de vrăjitorie evreiască, pe care aceștia o folosesc
din belșug pentru a-și avansa agenda lor de înrobire a lumii. Întregul scop al acestui articol este de a
explica în termeni simpli, felul în care aceștia realizează acest lucru.
Pentru a înțelege cum funcționează acest lucru, am să dau ca exemplu aruncarea unui blestem
puternic. Fac asta pentru a explica felul în care operează energia, acest exemplu neavând nimic de a
face cu biblia. Puterile minții, ale sufletului și lucrările astrale – deoarece le operezi folosindu-ți
mintea subconștientă – energiile și efectele sunt adesea destul de subliminale. Vei descoperi că
acest lucru este un fapt real, odată ce avansezi spiritual prin meditație – care sporește gradul de
conștientizare.
Mulți sunt familiari cu asasinarea din 1969 a lui Tate și Labianca din Los Angeles, de Charles Manson
(care credea despre el însuși că este Isus Hristos) – și despre cultul lui de hipioți; acest caz a primit o
publicitate considerabilă din partea presei, făcându-se chiar și filme după acesta. Dacă nu îți este
familiar, simplu scrie cele de mai sus într-un motor de căutare; găsești informații peste tot pe
Internet, prin librării și multe alte locuri.
Fondatorul Bisericii Sataniste, Anton S. LaVey , a lucrat cu directorul/producătorul Roman Polanski, ca
consilier temporar pentru filmul Rosemary’s Baby din 1968. LaVey a vrut să interpreteze partea
Diavolului, însă această parte a fost dată altcuiva. Potrivit unor surse – una dintre acestea fiind filmul
Polanski – LaVey a fost insultat și evitat de unii dintre colegii lui Polanski care lucrau la film. LaVey s-a
enervat și a aruncat un blestem printr-un ritual satanic.
Acum, Susan Atkins, membră a familiei Manson – o criminală (care era implicată cu droguri
puternice, cum e LSD-ul) – pentru un scurt timp, a lucrat pentru Anton LaVey în San Francisco, întrun
act nud în care trebuia să iasă dintr-un sicriu, la un spectacol de divertisment. Datorită consumului
extensiv de droguri și a viciilor personale, Atkins era extrem de nestatornică și lipsea de la serviciu,
făcând ca lucrurile să fie dificile pentru ceilalți, pentru spectacol, etc., iar acest lucru l-a supărat pe
LaVey. În cele din urmă acesta i-a pus capac.
LaVey a urât și hipioții. La începutul lunii august 1969, LaVey a aruncat un blestem împotriva mișcării
hipiote. Acum, aici este un exemplu cu privire la felul în care pot lucra energiile puternice, care nu
sunt direcționate în mod precis. Toate lucrurile se leagă. LaVey era furios pe Polanski pentru felul în
care a fost evitat și tratat în timpul filmărilor peliculei Rosmary’s Baby. LaVey era furios pe mișcarea
hipiotă, și, de asemenea, purta o puternică antipatie pentru Susan Atkins. Toate acestea s-au legat
împreună în august 1969.
După ce a aruncat câteva blesteme puternice, lucrurile au fost puse în mișcare. Susan Atkins,
împreună cu alți membrii ai familiei Manson, au dat buzna în casa lui Polanski când acesta era în
Europa, înregistrând pentru un film. Soția acestuia, actrița Sharon Tate – care era însărcinată în luna
a opta – împreună cu alți câțiva prieteni erau acasă când au avut loc aceste lucruri. Toți cei prezenți
au fost măcelăriți, împușcați, bătuți și înjunghiați de mai multe ori, până au murit. Sharon a fost
măcelărită de Susan Atkins, care, după ce a fost prinsă, a povestit în mod public cum a vrut să taie
pântecele gravidei și să-i scoată fătul afară. Toate acestea se leagă între ele, după cum putem vedea.
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LaVey a cunoscut atât pe Atkins cât și pe Polanski; apoi mai e și filmul Rosmary’s Baby – este de notat
ceea ce i s-a întâmplat fătului lui Polanski (în cazul în care nu ai văzut filmul Rosmary’s Baby, îl poți
găsi pe Internet). Cele de mai sus sunt un exemplu plastic a rezultatelor unei lucrări puternice; dacă
energiile nu sunt direcționate în mod corespunzător și precis, acestea iau întotdeauna calea cea mai
scurtă pentru a materializa lucrarea. Dată fiind gravitatea crimelor, hipioții și-au pierdut
popularitatea la scurtă vreme după acest incident și în cele din urmă s-a pierdut din istorie, deoarece
publicul a început să-i asocieze cu astfel de incidente.
Ceea ce vreau să arăt aici, este felul în care trebuie să fie stabilită o legătură.
Unii dintre voi poate își mai amintesc cum, după incidentul de pe 9/11, mulți oameni puteau îndoi
bancnota de $20,00 într-un anumit fel, pentru a descoperi imaginea turnurilor gemene în flăcări. La
scurt timp după incidentul de pe 9/11, bancnota de $20,00 a fost înlocuită rapid cu o altă versiune.
Scuza folosită în fața publicului a fost aceea că această bancnotă putea fi contrafăcută cu ușurință.
Adevăratul motiv a fost designul bancnotei, care purta vibrația subliminală.
Potrivit bibliei, numărul 11 este un număr al haosului, distrugerii și dezintegrării. Deoarece această
biblie împuțită se află în aproape fiecare casă, atât de mulți oameni aderă la învățăturile creștine, își
pun credința în ea – asemenea bancnotei de $20,00 – este o unealtă subliminală extrem de
puternică (cu mult mai puternică decât hârtia de $20,00). În consecință, atunci când evreii întrețin
lucrări vrăjitorești, aceștia folosesc numerele și versetele din biblie pentru a-și împlini scopurile. Din
câte am înțeles, anumite versete sunt vibrate în ebraică în bustrofedon. Aceștia se și leagănă înainte
și înapoi atunci când se „roagă” în grupuri.
Tot în biblie, numerele 10 și 12 se presupun a fi numere perfecte.
Cei 12 fii ai lui Iacov, minus Iosif („unul nu mai este” – Geneza 42:13), fără de care ceilalți 11 nu ar fi
supraviețuit.
NOTĂ: Geneza este prima carte a bibliei; Geneza = 1+42+13=56, care în numerologie este 11. Aceasta
este o completare a versetului însuși.
Împăratul Ioachim (2 Cronici 36:5-6) a domnit 11 ani, după care Nebucadnețar l-a dus în robie (care a
însemnat căderea lui și sfârșitul domniei lui).
Împăratul Zedechia (Ieremia 52:1-11) a domnit 11 ani, după care Nebucadnețar l-a întemnițat, l-a mutilat
și i-a omorât familia.
În al 11-lea an de captivitate în Babilon, Ezechiel a profețit căderea și distrugerea Tirului (Ezechiel 26:1-5).
În al 11-lea an de captivitate în Babilon, Ezechiel a profețit căderea și distrugerea Egiptului (Ezechiel 30:2026).
NOTĂ: de asemenea, dacă citești puțin mai mult în scripturile de mai sus, o să observi că toate aceste
popoare s-au răsculat împotriva evreilor, motiv pentru care au fost pedepsite. Acesta servește ca exemplu
pentru felul subliminal prin care evreii sugestionează supremația lor peste Gentili … există multe alte
exemple asemănătoare.
Acum, numărul 9 este un număr al sfârșiturilor și a finalității. Este de notat cum, versetele biblice care
pun o emfază pe numărul 11, sunt toate relaționate distrugerii și decăderii.
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Nu vreau să mă lungesc cu acest articol prea mult, întrucât voi avea mai multe exemple detaliate în
viitorul apropiat. Cartea lui Iov (suferință) este folosită de evrei în multe circumstanțe, atunci când își
blestemă inamicii. Bombardarea orașului Dresden a fost întreținută în sărbătoarea creștină
Miercurea Cenușii – și orașul a fost transformat în cenușă. As putea cita multe alte exemple;
aruncând o privire la similaritățile care le leagă între ele, avem:
Pe data de 11 martie 2004, s-au împlinit exact 911 zile de la atacul Turnurilor Gemene din 11
septembrie 2001, iar atacurile cu bombă în trenurile din Madrid, Spania, au avut loc pe 11 martie
2004.
Madrid, Spain are 11 litere
New York City are 11 litere
Atacurile în America au avut loc pe 11 septembrie 2001
Atacurile în Madrid au avut lor pe 11 martie 2004
Între cele două atacuri au existat 911 zile (9+1+1=11)
Atacurile din Madrid au avut loc în a 11-a miercuri a anului
11 septembrie este a 254-a zi a anului (2+5+4=11)
După 11 septembrie, mai sunt 111 zile rămase, până la sfârșitul anului
Atacurile din trenul din Madrid s-au soldat cu 191 morți (1+9+1=11)
Pe 11 septembrie 2002, numele celor 2.801 victime din atacurile asupra World Trade Center,
au fost citite cu voce tare la Ground Zero (2+8+0+1=11)
Turnurile Gemene, unul lângă celălalt, arătau ca numărul 11
Primul avion care a lovit turnurile, a fost Zborul 11
Zborul 11 a avut 92 persoane la bord (9+2=11)
Zborul 11 a avut 11 membrii ai echipajului
Zborul 77 a lovit Pentagonul (11x7=77)
Zborul 77 a avut 65 persoane la bord (6+5=11)
În America, numărul 911 este numărul de urgențe (9+1+1=11)
New York a fost al 11lea stat din Uniune
Insula Manhattan a fost descoperită pe 11 septembrie 1609, de Henry Hudson – 11 litere
Afganistan are 11 litere
Observi cum vibrația numărului 11 le leagă pe toate de 9? Turnurile Gemene erau și ele sub
forma/structura numărului 11. Energia astrală ia întotdeauna cea mai rapidă și ușoară cale, la fel ca
în proverbul „ce se-aseamănă, se-adună.” Nu e de mirare că francmasonii, care sunt controlați de
puterea evreiască, pun mâna pe biblie în timpul inițierii lor. Dat fiind faptul că fiecare pagină a bibliei
conține cuvintele „evreu,” „evrei,” „Israel,” „Ierusalim,” etc.; dat fiind faptul că nazarineanul și cam
toate celelalte caractere sunt evrei; și dat fiind faptul că evreii se proclamă a fi ”aleșii lui dumnezeu”,
fiind ridicați în slăvi în întreaga biblie; nu e de mirare că aceștia sunt atât de puternici și că au
domnit, în secret și ferit de ochii lumii, timp de secole, peste întreaga lume.
Satan însuși mi-a arătat cum aceste lucrări sunt ca un efect domino. Când ceva este pus în mișcare în
astral, energiile respective atrag după ele alte energii asemănătoare lor, iar lucrurile încep să lege.
Coincidența ciudată și stranie a numerelor (acesta este doar un exemplu; există mult mai multe
lucruri implicate), relevă faptul că nu avem deloc de a face cu un act întâmplător sau accidental, ci, în
adevăr, este vorba de o lucrare ocultă deliberată.
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Mi-ar plăcea de asemenea să mai adaug ceva, cu privire la emfaza evreilor pe numărul 6. (Te rog nu
confunda numărul 6 cu „666;” cel din urmă are o semnificație complet diferită.)
Fii doar atent și ai să observi despre ce vorbesc aici. Spre exemplu, cele șase milioane din minciuna
holoco$tului evreiesc; sărbătoarea importantă a comunismului evreiesc este pe 1 mai: mai este luna
a cincea, și deci avem 1+5=6. Aș putea continua la nesfârșit cu exemplele. Israel are 6 litere. Acordă
atenție știrilor dar și istoriei, la tot ceea ce are de a face cu evreii și ai să înțelegi. În biblie, numărul
șase este numărul omului lipsit de orice putere spirituală. Numărul 7 are de a face cu cele 7 chakre și
deci înseamnă putere spirituală și perfecțiune, care emană din acestea. 6 cade în inferioritate, în
insuficiență. 6 mai este și numărul muncii din greu și a trudei … „munca a fost făcută în 6 zile, ziua a
7-a fiind o zi de odihnă.” Numărul 6 apare oriunde avem de a face cu forța de muncă a sclavilor;
apare în măsurătorile care sunt folosite în muncă lor, dar și în durata în care aceștia lucrează. Iar
acest lucru poate fi observat de la începuturi.
Emfaza pe și utilizarea evreiască a numărul 6, a stabilit o vibrație în astral pentru avansarea agendei
lor, a statului lor comunist și a ordinii mondiale. Comunismul înseamnă sclavie. În stadiul final al
statului comunist, evreii devin „dumnezei,” iar toată cunoștința spirituală este înlocuită cu un ateism
material. Numai evreii de sus cunosc secretele ocultismului, aruncându-și blestemele peste
populația necunoscătoare și neajutorată, trăgând foloase de neimaginat. Creștinismul este, în mai
multe feluri, un punct de plecare pentru comunism. Pe lângă asta, creștinismul a transformat
așanumita „religie” într-un concept atât de repulsiv și dezgustător, încât, mulți dintre cei neștiutori,
acceptă și promovează ateismul cu dragă inimă.
În încheiere vreau să adaug că, ca de fiecare dată, Satan și Puterile Iadului sunt ocărâți pentru toate
acestea, de către tâmpiții ignoranți. Cei mai mulți creștini nu posedă inteligența sau tăria de caracter
pentru a cerceta practicile oculte. În biblie există și versete pe care evreii le folosesc pentru a
blestema și înspăimânta oamenii, împiedicându-i din a intra prea mult în ocultism. Îmi amintesc că
pe când eram novice în Satanism, am avut ceva experiențe proaste, însă asta nu a făcut decât să mă
stârnească și să îmi hrănească și mai mult curiozitatea. Nu te poți abandona fricii. Evreii, împreună cu
cohortele lor extraterestre, au folosit frica ca pe o unealtă de control, timp de secole. În țările
comuniste, populația trăiește într-o constantă stare de frică și teroare (întreabă-ți părinții și bunicii
despre asta. Din nefericire România a trecut odată prin toate astea.) Aceasta este și liga biblică,
precum este tot ceea ce ține de comunismul evreiesc de altfel.
Am să public mai multe informații și mai multe exemple, despre cum biblia nu este nimic altceva decât
o carte de vrăjitorie evreiască, despre numerologia biblică și despre felul în care biblia este forțată
asupra populației; se află în aproape fiecare casă, în camerele de hotel și oriunde altundeva. Toată
lumea este familiarizată cu ea, și toată lumea cunoaște ceea ce aceasta afirmă a fi.
Lumea trebuie să se trezească. Te rog simte-te liber(ă) și educă-i pe ceilalți, distribuie această lucrare
sau oricare dintre articolele BLS și lucrează din greu pentru Satan. Satan înseamnă ”adevăr” în
sanscrită.
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Sfânta scriptură: o carte de vrăjitorie evreiască. II
Pentru a expune cum se cuvine adevărul legat de biblie, trebuie ca cel care citește să aibă multe cunoștințe în
ceea ace privește ocultul. Cu alte cuvinte, trebuie să aibă cunoștințe despre astrologie și să o înțeleagă, să
aibă cunoștințe despre numerologie [sunt foarte puține cărți disponibile care abordează acest subiect], Tarot,
alchimie ș.a.m.d. Acesta este motivul pentru care există amenințări și avertismente grave în biblie, a căror
scop este acela de a speria adepții și de a-i ține departe de aceste cunoștințe. Aș vrea să mai adaug aici și că
au fost puse blesteme pentru a-i ține departe pe cei care nu dețin suficiente cunoștințe, din a avansa în
disciplinele oculte. Acestea nu sunt „acte ale lui dumnezeu,” ci sunt blesteme pregătite de către evrei și de
câțiva gentili degenerați care lucrează pentru ei, cum ar fi ordinul catolic iezuit, care sunt adepți ai magiei
negre.
Așa cum a fost arătat și în prima parte a acestui articol, biblia este o carte plină cu mesaje subliminale
puternice. Asta nu e doar o teorie, ci poate fi dovedită cu suficiente cunoștințe. Caracterele evreiești fictive
care au fost inventate și furate din conceptele spirituale păgâne care au precedat creștinismul cu sute și mii
de ani, acționează precum o punte de legătură subliminală.
De exemplu, numărul 7, care are de-a face cu chakrele principale (generatoarele de energie) ale sufletului
uman, se găsește în biblie de 735 de ori. Și aici întâlnim preocuparea evreiască cu numărul 6. 7+3+5=15;
1+5=6.
Ceea ce acest lucru face este să creeze o legătură subliminală în chakre. Acest lucru stabilește o legătură prin
care inamicul poate fura energie de la închinători. Aceasta este cauza pentru care numărul este repetat atât
de frecvent în biblie. Fictivul caracter evreiesc al lui „Solomon” are de asemenea 7 litere. Se spune că
Solomon a avut o bogăție inimaginabil de mare. „Templul lui Solomon” simbolizează poporul evreu (Israelul),
ca un întreg.
Pe lângă asta, „iehova” a fost furat din „Jove”, un alt nume al lui Jupiter. Jupiter în astrologie este planeta
binevoitoare care aduce noroc și abundență. Aceasta este adesea conectată cu milionarii. Asta creează o altă
legătură subliminală puternică prin care evreii culeg energia sufletelor gentile, creând o sursă abundentă de
energie pentru ei. Numărul milionarilor și miliardarilor evrei disproporționat de mare.
Numărul 8 are de a face cu abundența. YHWH în numerologia evreiască este egal cu 26. 2+6=8. Combinat cu
numărul 7, cum am menționat mai sus, este egal cu 15; 1+5=6. Numărul 6 este folosit de evrei atunci când
vor să influențeze ceva, cum ar fi farsa „Holocaustului”, cu cele „șase milioane.” Dacă se acordă atenție, se
poate observa că mass-media evreiască utilizează numărul 6 destul de des, în special în ceea ce privește
evenimentele mondiale. Numărul 6 are de a face și cu munca de sclav depusă de gentili.
În plus față de toate acestea, evreii își asumă poziția de „dumnezeu” și au dictat și ordonat gentililor timp de
secole. Evreii s-au pus întotdeauna în poziție de conducere și control peste gentili, peste liderii gentili și peste
oamenii gentili importanți. Cel mai evident mesaj subliminal prin care evreii încearcă să preia controlul
asupra gentililor este cartea biblică „Estera.” Este un fapt cunoscut că evreii se căsătoresc în familiile gentile
importante, în special în familiile gentile cu o influență puternică, și de acolo încearcă să preia controlul
asupra acelei influențe.
„Isus Hristos” este doar un alt caracter fictiv inventat de către evrei și corupt din concepte spirituale
puternice. Acesta este corupere a importantului și puternicului șarpe Kundalini. Când este activat și ridicat,
acesta poate da puterea de a face miracole. Trebuie să fi informat cu privire la alchimie ca să cunoști aceste
lucruri. De exemplu, se zice că Isus ar fi „trăit” 33 de ani: numărul 33 corespunde cu numărul vertebrelor
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esoterice din coloana vertebrală umană, prin care șarpele Kundalini trebuie să treacă pentru a ajunge în „cer”
– care în fapt este chakra coroanei.
Pentru mai multe detalii legate de acest subiect, accesa-ți articolul „Adevărul despre Isus Hristos” de la
pagina 11.
Mai mult, viața pe care o știm cu toții este formată din numere. Numerele sunt fundamentul existenței.
Sistemul actual al timpului se bazează pe numărul 6, numărul folosit de evrei în lucrările lor. Un minut are 60
de secunde, o oră are 60 de minute și ziua are 24 de ore, 2+4=6. Toate acestea sunt un subliminal puternic
prin care se canalizează energie. Biblia este alcătuită din 66 de cărți.
Pentru a cunoaște aceste lucruri, trebuie să fi informat cu privire la „vrăjitorie.” Vrăjitoria folosește energiile
planetare, fazele lunii, etc, pentru a lega energii care sunt favorabile și în armonie cu lucrarea, conferindu-i
mai multă putere. Aceste învățături sunt antice și erau foarte răspândite în religiile păgâne; de obicei erau
folosite cu scopuri pozitive, iar magia neagră era folosită cu scopul de a face dreptate.
Evreii au preluat această cunoștință și au eliminat-o din rândul gentililor cu forța, înlocuind-o cu falsele
programe ale creștinismului și islamului, în care nu se găsește nimic spiritual. În timpul Evului Mediu, după ce
bibliotecile păgâne au fost arse și distruse, evreii au fost cei care au „tradus” în limbile Europei textele
spirituale care au mai rămas. Prin acestea, cunoștințele spirituale antice și conceptele au fost înlocuite cu
informații corupte și cu minciuni.
De fiecare dată când evreii doresc să înceapă un război – exact ceea ce fac chiar în momentul de față, după ce
au fost expuși în mod complet prin intermediul internetului – se folosesc de puterile bibliei, numerele
versetelor și alte cuvinte găsite în aceste scripturi.
Un exemplu ar fi, după cum am menționat și în prima parte a acestui articol, atacul de pe 9-11. Un alt
exemplu tragic este bombardarea din Dresda. Acest bombardament a fost realizat în timpul sărbătorii
creștine „Miercurea cenușii”, folosind energiile ridicate de credincioși, au transformat Dresda în cenușă.
Vreau să mai adaug aici un amănunt cu privire la falsitatea din spatele sărbătorii creștine numite Miercurea
cenușii: în mod tradițional, cenușa era pusă pe al treilea ochi situat în mijlocul frunții și, original vorbind,
acest gest era simbolic blocării simțului psihic și al intuiției.
Creștinismul și islamul nu sunt nimic mai mult decât niște programe folosite pentru îndepărtarea totală a
spiritualității din rândul populației. Activitatea spirituală aduce cu sine conștientizare. Puțini oameni sunt
suficient de deschiși spiritual pentru a vedea sufletele celorlalți. Această putere vine din al treilea ochi. Evreii
au un suflet extraterestru. Când populația gentilă nu poate vedea acest lucru, sunt victime în necunoștință de
cauză. Evreii ne-au dominat timp de secole.
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„Witchcraft” (Vrăjitorie), de Dossi Dosso 1535“.

Este mai mult decât că cei din pictură sunt evrei. În plus, vrăjitoarele clasice de Halloween au trăsături fizice
evreiești. Evreii au folosit puterile oculte timp de secole, abuzând magia neagră la nesfârșit. Acesta este motivul
pentru care atât de mulți lideri gentili au fost asasinați (în special cei care au fost conștienți de crimele evreilor),
precum George Lincoln Rockwell.
Pe deasupra, ei sunt conștienți că au această cunoștință și putere, care a fost smulsă din mâinile populației
gentile cu forța și în locul ei au fost împinse programele creștine și islamice, împreună cu uciderea în masă a
preoților gentili și a altora care aveau cunoștințe spirituale, cum au fost druizii. Inchiziția a fost pusă în practică
de evrei – vezi pe Tomás de Torquemada, Heinrich Kramer și Jacob Sprenger care este autorul a „Malleus
Maleficarum“ – fiind de asemenea un act de genocid, în special împotriva Germaniei. Multe orașe și sate din
Germania au fost complet distruse prin uciderile în masă întreprinse de către evrei. Inchiziția nu se diferențiază
cu nimic diferit față de comunismul evreiesc.
Pentru mai multe informații legate de acest subiect, vezi articolul „Inchiziția” de la pagina 72.
Populația gentilă căreia îi lipsește această cunoaștere, este o victimă neajutorată în fața celor care o dețin. De
exemplu, evreii care au cunoștințe și practică magia talmudică vor blestema competitorii gentili pentru ca
aceștia să îți piardă afacerile; evreii îi blestemă gentilii în general. De asemenea, evreii controlează 96% din
mass-media globală, informațiile disponibile în ceea ce privește puterea spirituală au fost corupte, iar mișcarea
„New Age“ are la bază vrăjitoria creștină. Cunoștința cu adevărat autentică și puternică, arareori ajunge să fie
pomenită prin cărțile disponibile publicului larg.
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De exemplu, „Wicca“ nu e cu nimic mai puțin decât un drog. Scornirea „legii întoarcerii întreite” (care spune că
tot ceea ce faci ți se întoarce înapoi de trei ori) și sucirea extremă a „legilor naturii,” lucrează pentru a crea
niște slăbănogi și niște fricoși. Adevăratele „legi ale naturii“ sunt și înseamnă că dacă cineva sau ceva, o rasă, o
specie, etc., nu acționează pentru a se apăra, va ajunge la extincție. Dacă fiecare celulă din corpul tău urmează
învățăturile bibliei și a mișcării New Age – „întorcând celălalt obraz“ și lăsând crimele să treacă nepedepsite,
promovând injustiția, pacifismul, inacțiunea și lașitatea – nu vor trece decât câteva ore, dacă nu chiar câteva
minute, până ai cădea mort. ACEASTA ESTE LEGEA NATURII!
Evreii se tem de represaliile magiei negre. Noi gentilii îi depășim numeric. Magia neagră este folosită pentru a
face dreptate. Creștinismul, islamul și programele evreiești amintite mai sus, nu sunt nimic mai mult decât niște
programe fictive. Nu există nimic spiritual în ele. Foarte puțin predicatori pot desena o diagramă a sufletului
uman. Lumea s-a aflat sub o vrajă puternică. E timpul ca fiecare gentil să se trezească!
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Inchiziția
”Soluția creștină de a arăta că lumea este diabolică și urâtă, a făcut ca lumea să ajungă diabolică și
urâtă” – Friedrich Nietzche
Astăzi, biserica creștina nu mai are puterea pe care a avut-o odată, însă noi am fost martorii abuzului
creștin asupra copiilor, a violurilor de copii, molestărilor și a altor acte diabolice care arată adevărata
față a multor creștini, dar și efectul pe care „dumnezeu” îl are asupra acestora. Scandalurile de
pedofilie sunt doar un mic exemplu de ceea ce creștinii sunt capabili să facă. Aceste porniri sunt
cauzate de energia malefică în care se leagă aceștia.
„Dumnezeu” și „Diavolul” sunt pe de-a-ndoaselea! Asta poate fi văzut foarte clar în vechiul
testament, unde acel zeu creștin a fost un „criminal și un mincinos de la început.”
Cu ani în urmă, când biserica creștină avea controlul complet asupra guvernului, asupra vieții umane
și asupra spiritului, putem observa de la Inchiziție cât de bolnavi sunt acești oameni și până unde
merg pentru a te face să-l accepți pe „Isus.” Exact cum este observat în nenumăratele abuzuri
creștine asupra copiilor în zilele noastre, cu ani în urmă, pe timpul Inchiziției, fetele de doar 9 ani și
băieți de 10 ani erau judecați pentru vrăjitorie. Copii și mai mici erau torturați pentru a se extrage de
la ei mărturii împotriva propriilor părinți.1 Copiii erau apoi biciuiți, în timp ce-și vedeau proprii părinți
arzând pe rug.
Inchiziția a fost un fel de comunism precoce. Biserica catolică a fost NKDV-ul și KGB-ul Evului Mediu.
Pentru informații detaliate, citește Arhipelagul Gulagului, de către Aleksandr Solzhenitsyn. Inchiziția
și comunismul, ambele fiind programe evreiești, sunt sisteme aproape identice de omor în masă,
tortură și înrobirea maselor. „Creștinismul și comunismul sunt foarte apropiate din punct de vedere
spiritual și ideologic. Acesta este un concept destul de bine cunoscut care a fost adoptat de diverși
filozofi, de la Thomas More până la Lev Tolstoy. Puțini știu că primul stat socialist al lumii a fost
stabilit în Paraguay și a avea fundamentul ideilor catolicilor iezuiți, înainte ca Marx să-și fii pus pe
hârtie învățăturile.”
„Societatea lui Isus” – ordinul religios al iezuiților – în biserica catolică, era echivalentul aproximativ al
KGB-ului din Uniunea Sovietică”
(Citatele de mai sus au fost luate din „Pravda” [principalul ziar al partidului comunist și ziarul
fundamental al Uniunii Sovietice de altădată] Din articolul: Este vreo diferență între creștinism și
comunism? 30/04/2013)
Adevărul este că aproape toți inchizitorii și preoțimea catolică de rang înalt erau evrei.
Un caz documentat în orașul Silesian din Nysa dezvăluie faptul că a fost construit un cuptor uriaș,
care de-a lungul unei perioade de mai mult de 10 ani a ars de vii mai mult de o mie de „vrăjitoare
condamnate, unele chiar și de vârsta de 2 ani.”2 Multe victime erau de asemenea extrem de bătrâne,
unele chiar și peste 80 de ani, lucru care nu a făcut nici-o diferență pentru biserică.
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Biserica creștină a ucis, torturat, mutilat și distrus milioane și milioane de vieți, prin intermediul
Inchiziției și a tuturor războaielor pe care le-a incitat. Distrugerile și pagubele pe care această religie
împuțită le-a săvârșit împotriva omenirii, depășesc cu mult puterea de înțelegere. Majoritatea
oamenilor nici nu sunt conștienți de fapte. Între 1450-1600, biserica creștină a fost responsabilă
pentru tortura și arderea a 30000 așa numite „vrăjitoare.” 1
De-a lungul domniei împăratului roman Constantin 306-337 e.n., doctrinele bisericii erau privite ca
bazele legii.2 Ereticii (persoanele care se opuneau învățăturilor bisericii, nu trebuiau decât să fie
acuzați de așa ceva) erau cercetați, torturați și în final omorâți. Erezia era o ofensă atât împotriva
statului cât și împotriva bisericii. Pentru sute de ani, conducătorii civili au încercat să elimine toată
erezia.
În 430 e.n., liderii bisericii au declarat erezia ca fiind condamnabilă cu pedeapsa la moarte. În 906
e.n., „episcopia canonică” a fost prima biserică care să interzică folosirea vrăjitoriei.3 Înainte ca
inchiziția să fie complet pusă în mișcare, biserica a început să accepte din nou eretismul, sub termenii
că este considerat rezonabil. Următoarele reprezintă un exemplu:
Timp de trei duminici, ereticul era dezbrăcat până la mijloc și biciuit de la intrarea în oraș/sat până la
ușa bisericii. El/Ea trebuia să refuze permanent consumul de carne, ouă și brânză, cu excepția
paștelui, rusaliilor și crăciunului, când el/ea trebuie să mănânce asta ca semn al ispășirii. Pentru 20 de
zile, de două ori pe an el/ea trebuiau să evite peștele, și pentru trei zile în fiecare săptămână, pește,
vin și ulei, postit, dacă sănătatea îi permitea. El/ea trebuiau să poarte veștminte monastice cu o cruce
mică cusută pe fiecare sân. El/ea trebuiau să asculte slujbele zilnic. De șapte ori pe zi el/ea trebuiau
să recite orele canonice și în plus ”tatăl nostru” în fiecare zi și de 20 de ori în fiecare seara. El/ea
trebuiau să se abțină complet de la a face sex. În fiecare lună el/ea trebuiau să raporteze unui preot
care trebuia să țină ereticul sub observare. El/ea trebuia să fie izolat/ă de restul comunității.4
Nu există o dată precisă a începutului
Inchiziției, majoritatea surselor dau de înțeles
că s-a manifestat de-a lungul a primilor 6 ani
de domnie a papei catolice Gregory al IX-lea,
între 1227-1233. Papa Gregory al XI-lea care a
domnit în 1227-1241 este adesea referit ca
„Tatăl Inchiziției.”
Inchiziția a fost o campanie a torturii, mutilării,
masacrului și distrugerii vieții umane, săvârșită
de creștini, având la bază rădăcina lor
evreiască. Biserica a crescut în putere până ars
pe rug când a avut control complet asupra vieții umane, atât cea seculară și religioasă. Vaticanul nu a
fost satisfăcut cu progresul făcut de către liderii regionali în eliminarea ereziei. Papa Inocent al III-lea
și-a comisionat proprii inchizitori care erau direct sub conducerea sa.
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Autoritatea lor a fost făcută oficială de către papă, 25 Martie 1199.1 Inocent a declarat că „oricine
încearcă să construiască o viziune personală a lui dumnezeu, care intră în conflict cu dogma bisericii,
trebuie să fie ars în flăcări fără milă”2
În 1254, pentru a ușura slujba inchizitorilor, papa Inocent al IV-lea a dat un decret conform căruia
acuzatorii pot rămâne anonimi, împiedicând astfel victimele de la a-i confrunta și de a se auto-apăra.
Multe biserici aveau un cufăr unde informatorii puteau pune acuzațiile scrise împotriva vecinilor lor.
Trei ani mai târziu, a autorizat și a acceptat în mod oficial tortura ca metodă de extragere a
mărturiilor de erezie.3

Victimele erau torturate într-o cameră și apoi, dacă pledau vinovați, erau mutați în altă cameră
pentru a mărturisii inchizitorilor. În acest fel se putea pretinde că confesiunile era făcute fără uzul
forței. Legea Inchiziției a înlocuit legea obișnuită. În loc de: ești inocent până când ești dovedit
vinovat, era: ești vinovat până când ești dovedit inocent!
Inchizitorii deveniseră foarte bogați, acceptând mită și dând amenzi celor bogați care plăteau pentru
a evita persecuția. Cei bogați erau țintele principale, biserica confiscându-le averile, proprietățile,
pământurile și tot ce aveau de generații întregi. Inchiziția a luat toate posesiile material ale
acuzaților.
Nu existau șanse pentru a dovedi nevinovăția, aceasta fiind una dintre căile prin care Biserica Catolică
a devenit atât de bogată. Papa Inocent a spus că din moment ce „dumnezeu” pedepsea copiii pentru
păcatele părinților lor, aceștia nu aveau nici-un drept să fie moștenitori legali ai proprietăților
părinților. Cu excepția cazului în care copiii își denunțau proprii părinți, aceștia erau lăsați în fundul
gol.
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Inchizitorii acuzau de erezie chiar și pe cei morți, în unele cazuri chiar și după 70 de ani de la moartea
acestora. Au exhumat și ars oasele victimelor și au confiscat toate proprietățile moștenitorilor,
lăsându-i cu absolut nimic.1
Acțiunile inchizitorilor au avut efecte devastatoare asupra economiei, ce au lăsat comunități întregi
nespus de împovărate, în timp ce biserica era îmbuibată cu bunăstare. De asemenea, au paralizat
economia prin suspiciunile asupra anumitor profesii. Inchizitorii credeau că literatura tipărită
reprezenta o amenințare asupra bisericii și se amesteca cu comunicarea adusă de invenția mașinăriei
de tipărit din secolul al XV-lea.
Hărțile, cartografiatul, negustorii călători și cei din comerț erau puși sub suspiciune intensă: o
amenințare la adresa bisericii.
Chiar dacă biserica omora pe cei care erau considerați eretici încă din secolul al 4-lea, și, din nou, în
1022 în Orlean, regulamentul papal din 1231 insista ca ereticii să sufere moartea prin ardere.
Arderea cuiva de viu împiedica vărsarea de sânge. Ioan 15:6 „Dacă cineva nu rămâne în mine se
aruncă afară ca mlădița și se usucă; și le adună și le aruncă în foc și ard”
Pedofilia observată în zilele noastre este doar un mic exemplu a minților demente, sucite și amețite a
celor mai mulți creștini.
Vânătoarea de vrăjitoare, 1450-1750 erau ceea ce Robbins R. [The Encyclopedia of Witchcraft and
Demonology] a numit „coșmarul șocant, cea mai prostească crimă și cea mai profundă rușine a
civilizației vestice.”
În această perioadă de 300 de ani, biserica a intensificat uciderea în masă și tortura sistematică a
oamenilor nevinovați. Cei ce torturau puteau tortura victimele oricât timp aveau nevoie. Cele mai
multe tribunale cereau ca, înainte de tortură, victima să fie complet rasă, afirmând că orice Demon
care a rămas nedetectat în părul victimei, poate să intervină și să aline durerea pe care călăii o
cauzau, sau să îi împiedice să primească un răspuns de la victimă.2
Doctorii ar fi supravegheat dacă victima era în pragul morții din cauza torturii. Apoi victimei i-ar fi fost
dat voie să se recupereze un pic înainte să fie torturată și mai mult. Dacă victima murea din cauza
acestei torturi, inchizitorii afirmau că Diavolul ar fi intervenit cu scopul de a scăpa victima de la mai
multă durerea sau pentru a prevenii dezvăluirea secretelor Celor care leșinau le era pus oțet în nas
pentru a-i trezi. Familiile victimelor le era cerut, prin lege, să plătească tribunalului pentru costurile
torturii.
Proprietăți întregi erau confiscate de biserică. Preoții sfințeau instrumentele de tortură înainte ca
acestea să fie folosite. Anumite mecanisme erau folosite pentru a cauza o durere imensă; dovadă
incontestabilă a minții bolnave a creștinilor, sub directivele directe ale evreilor:
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Leagănul lui Iuda:
Victima era ridicată cu o
sfoară sau lanț și apoi
scăpată pe ceva ascuțit (vezi
imaginile alăturate).
Călăul controla presiunea
prin atașarea de greutăți,
prin clătinatul victimei sau
prin ridicarea și smuncirea
victimei de la diverse
înălțimi.

Cizmele:
„Cizmele” erau folosite pentru a zdrobii picioarele prin
strângerea unui mecanism cu mâna sau folosind un
ciocan pentru a apropia penele ce zdrobeau oasele până
când țâșnea măduva osului. Cei ce leșinau erau
condamnați din nou pentru pierderea cunoștinței, căci
pentru ei acest lucru semnifica un truc din partea
Diavolului pentru a evita durerea.

Arderea picioarelor:
Ulei, untură și grăsime erau
aplicate pe picioarele victimelor
înainte de a fi prăjite deasupra
focului. Era folosit un paravan
pentru a controla sau crește
durerea cauzată de expunerea la
foc pentru suferință maximă.
De asemenea, ca o variație, unele victime erau forțate să poarte cizme mari din piele sau metal în
care se turna apă fiartă sau plumb topit.

Spânzurarea:

Mâinile victimei erau legate la spate. Apoi erau ridicate până la tavanul
camerei de tortură cu ajutorul unui scripete și o frânghie. Rezultatul era
dislocarea. Inchizitorii preferau această metodă pentru că nu lăsa nici-o
urmă de tortură. Adesea erau atârnate greutăți de victimă, pentru a crește
durerea și suferința.
O altă formă extremă de tortură era atârnarea a cât mai multe greutăți,
chiar de zeci de kilograme, ce dislocau orice membru. După aceea,
inchizitorul creștin/evreu dădea foarte repede drumul frânghiei pentru ca
victima să cadă. În ultimul moment, inchizitorul trăgea frânghia pentru a
smucii victima. Acest proces disloca orice os în corpul victimei.
Chiar și pentru cele mai puternice victime, era nevoie de doar 4 repetări a
acestei metode.
Mulți erau atârnați de sus in jos până când rezultatul era strangularea
Furculița ereticului:

Acest mecanism era adesea folosit pentru a păstra tăcerea victimei până când aceasta era arsă pe
rug, pentru ca aceasta să nu dezvăluie detaliile camerei de tortură sau să se apere.

Smulgerea pielii:

Preoțimea creștină era extrem de încântată de ruperea și smulgerea pielii. Biserica creștină a
observat că oamenii pot trăii până când pielea le era smulsă până la sold când erau jupuiți de vii.
Adesea, mecanismele de jupuit erau încălzite până când deveneau roșii, după care erau aplicate pe
sânii femeilor și organele sexuale ale ambelor sexe.
Aparat folosit la smulgerea sânilor femeilor:

Scaunul de fier al torturii:

Acesta era plin de țepi. Victima era dezbrăcată și scaunului I se dădea foc pe dedesubt. Obiecte grele
erau de asemenea folosite. Acestea erau plasate pe victimă pentru a crește durerea cauzată de țepi.
De asemenea, și loviturile de ciocan erau folosite. Adesea, alte mecanisme de tortură erau aplicate
cu acest scaun, cum erau mecanismele de jupuit pielea, arătate în pozele de mai sus.

Strivirea craniului:
Acest mecanism este destul de evident.
Preoțimea creștină prefera acest mecanism pentru că nu lăsa nici-un
semn, cu excepția cazului în care craniul era complet strivit, lucru
care se mai întâmpla.

Scara:
Scara era un alt mecanism adesea folosit.
Procedura începea cu plasarea victimei
dezbrăcate/aproape dezbrăcate în poziție
orizontală pe scară.
Cu ajutorul sforilor, brațele și picioarele
victimei erau legate ca un garou. Nodul putea fi
întors cu ușurință pentru a apropia frânghiile și întinde victima până când mușchi și ligamentele erau
sfâșiate iar oasele erau rupte. Adesea, obiecte grele erau plasate deasupra victimei pentru a crește
senzația dureroasă. Asta era considerată de biserică ca fiind „una dintre formele mai blânde de
tortură.”
Roata:
Victima goală era întinsă, cu fața în jos pe pământ sau pe boxa de
execuție, cu mâinile și picioarele întinse și legate de parii unor
inele de fier. Traverse de lemn erau plasate dedesubtul
încheieturilor mâinii, cotului, gleznelor și șoldurilor. Apoi
inchizitorul izbea membru după membru și încheietură după
încheietură, incluzând umerii și șoldurile, cu ajutorul părții de fier
al roții, având grijă sa nu ucidă victima.
Erau oase sfărâmate peste tot, sânge țâșnind iar întregul schelet
al victimei era zdrobit. Apoi membrele sfărâmate erau înfășurate
în jurul roții. Roata este una din cele mai oribile forme și
mecanisme de tortură. Ideea era ca membrele victimei să fie
zdrobite și împletite în jurul „spițelor” roții de fier, atașându-le de
acestea.

Zdrobitorul degetelor mari:
Acesta era un mecanism în care degetele mari ale mâinilor victimei
erau plasate și zdrobite. Proceduri similare erau folosite pentru
degetele de la picioare.
Aceste mecanisme erau adesea aplicate în același timp cu
Spânzurarea și alte mecanisme de torturare pentru mai multă durere.

Tortura cu apă:
Victima era dezbrăcată și legată de o masă sau de o
bancă, după care un tub îi era băgat și împins în gâtul
acesteia. Victimei i se turna apa prin acest tub, iar nasul
i-era ținut strâns, forțând-o să înghită toată apa.
După repetarea acestui lucru de mai multe ori până când
stomacul victimei mai avea un pic și exploda, banca sau
masa era înclinată pentru a pune presiune asupra inimii
li plămânilor.
În afară de o durere incredibilă, victima simțea că se
sufocă. Inchizitorii de asemenea băteau stomacul
victimei cu ciocane, până când produceau rupturi
interne. O altă variație era forțarea victimei să înghită
apă împreună cu sfori cu noduri. Apoi sforile erau trase
în mod violent din gura victimei, lucru care rezulta în
ruperea intestinelor.
Fecioara Maria:
O statuie a fecioarei acoperea partea frontală a acestui mecanism iar in
interior erau țepi, cuțite ascuțite sau cuie.
Mânerele mișcau brațele statuii, zdrobind victima cu cuțitele și cuiele
din interior.
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Alte mecanisme și metode:
Li se dădea să mănânce cu forțata mâncare extrem de sărată, lucru care rezulta în sete
extremă și apoi nu li se oferea apă
Scufundarea în apă fiartă
Îmbrâncitul de către mai mulți inchizitori cu frânghii atașate de un cuier cu țepi. Aceasta
sfâșia carnea de pe gâtul victimei. Alte mecanism foloseau șuruburi care puteau fi strânse
Scaunul pentru rugăciune. O placă cu țepi pe care victima era forțată să îngenuncheze.
Șosete care conțineau țepi de fier
Prăjirea înceată a victimei deasupra focului
„Plimbarea vrăjitoarei” însemna forțarea unei victime să umble non-stop, pentru câteva zile,
până la epuizare totală. O variație a acestei metode era ținerea victimei cu picioarele
încrucișate pe un scaun de lemn, fără să doarmă sau să se miște. Unele victime aveau chiar și
80 de ani.
„Răsucirea.” Similar cu gulerul cu țepi, doar că o frânghie era legată foarte strâns în jurul
capului victimei și aceasta era împinsă de la un inchizitor la altul.
„Turka.” O variație a cleștelui folosit pentru a smulge unghiile.
Mulți erau aruncați în temnițe murdare, fără lumină și fără contact uman, în plus, aceștia
erau adesea înlănțuiți.
„Deasupra respirației” credința antică în faptul că făcând o vrăjitoare să sângereze deasupra
gurii și a nasului va rupe o vrajă incita inchizitorii să jupoaie pielea, să înțepe cu ace și alte
instrumente pentru fața victimei.
Galileo
Galileo Galilei, faimosul astronom și fizician italian
a fost una dintre cele mai cunoscute victime ale
Inchiziției. O scrisoare în care acesta a încercat să
demonstreze teoria Copernicană, faptul că
Pământul nu este centrul Universului, a fost dată
mai departe de câțiva dintre inamicii săi către
inchizitorii din Roma.
A fost cercetat în 1633 și găsit vinovat de eretism.
A fost forțat să își retragă afirmația în public și a
fost condamnat la închisoare pe viață în propria
casă. În 1979 Papa John Paul al 2-lea a declarat că
biserica romano-catolică „probabil că a greșit în
condamnarea lui Galileo” și a stabilit o comisie
pentru a studia cazul.1
În 1993 biserica catolică l-a scuzat „oficial” pe
Galileo, după 346 de ani. În alte cuvinte, l-au iertat
pentru că a vrut să ne învețe că planetele se învârt
în jurul Soarelui, nu Universul în jurul Pământului.

1

World Book Encyclopedia articol despre „Galileo.” ©1989
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Pierderi de vieți:
Salzburg, Austria, 100 au fost omorâți între 1677-1681.
Regiunea Basque a Pirineilor; 1608, avocatul Pierre de Lancre a fost trimis în regiune pentru
a-i „prăpădii și distruge pe cei ce credeau în Zeii Păgâni.” Peste 600 au fost torturați și uciși.
Judecătorul de vrăjitoare Henri Boguet cca 1550-1619 a judecat la moarte în jur de 600 de
victime dintre care mulți erau copii mici ce au fost torturați în mod sistematic și apoi arși de
vii.
Femeie însărcinată a fost arsă de vie și din cauza traumei a dat naștere înainte să moară.
Copilul a fost aruncat în flăcări.
Orașul suedez Mora, 1669, mai mult de 300 au fost uciși. Printre aceștia și 15 copii. 36 copii
cu vârsta între 9-15 ani au fost obligați să treacă pe sub furcile caudine și apoi mâinile le erau
bătute cu nuiele o dată pe săptămână timp de un an. 20 dintre cei mai mici copii, toți sub
vârsta de 9 ani erau biciuiți pe mâini la ușa biserici pentru 3 Duminicii, una după alta. Mulți
alții erau bătuți cu severitate pentru ofense vrăjitorești
În Scoția sub domnia lui Oliver Cromwell, un număr de 120 de persoane au fost omorâte în
1661. Estimativ, în total au murit 17000 de oameni între 1563-1603.
În Wurzburg, Germania, președintele a scris un grafic al anului 1629: .”. sunt 300 de copii de
3-4 ani despre care se spune că ar fi avut sex cu Diavolul. Am văzut copii de 7 ani, omorâți, și
mici școlari curajoși de 10, 12, 14 și 15 ani”
Între ani 1623-1633, 900 de „vrăjitoare” au fost omorâte în Wurzburg. S-a păstrat mai
degrabă din cauza Iezuiților.
Cronicarul din Treves a raportat în 1586 că întreaga populație feminină a fost omorâtă de
inchizitori. Doar două femei au rămas în viață.
Cazuri au mai fost cele ce implicau Cavalerii Templieri, Ioana D’Arc care a fost înlănțuită de
gât, mâini și picioare și încuiată într-o cușcă de metal, Galileo care a afirmat că Pământul se
rotește în jurul Soarelui și că nu era centrul universului așa cum învăța biserica (vezi mai sus).
Cele de mai sus au fost preluate din Cassel Dictionary of Witchcraft scris de către David Pickering.
Duminică, 12 Martie 2002, Papa John Paul al 2-lea și-a cerut scuze pentru „greșelile bisericii în
ultimii 2000 de ani.”
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Iehova: un mincinos și un ucigaș încă de la bun început
Exod 15:3 – Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul.
Adevărul adevărat apare în „sfânta biblie”, loc în care mai întâi de toate crimele împotriva copiilor
sunt rampante; cea mai notabilă întruchipare a diabolismului e atunci când „dumnezeul” iehova
face un sacrificiu uman chiar din fiul său (omor de copil) – iar aceasta este întreaga temă a
împărtășaniei creștine: o simulare a unui sacrificiu uman, lucru care dovedește cine este el cu
adevărat. Pentru mai multe detalii vezi articolul: Împărtășania creștină și crimele ritualiceevreiești
Deuteronomul 2:33-34
33. Domnul, Dumnezeul nostru, ni l-a dat în mâini și l-am bătut, pe el și pe fiii lui și pe tot
poporul lui.
34. I-am luat atunci toate cetățile și le-am nimicit cu desăvârșire: bărbați, femei și prunci i-am
nimicit cu desăvârșire și n-am lăsat să scape niciunul măcar.
Deuteronomul 7:23-24
23. Dar Domnul, Dumnezeul tău, le va da în mâna ta și le va pune cu totul pe fugă, până vor fi
nimicite.
24. Pe împărații lor îi va da în mâinile tale și le vei șterge numele de sub ceruri; niciunul din
aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici.
Exodul 23:18 – Să n-aduci cu pâine dospită sângele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu
să nu rămână toată noaptea până dimineața.
„UN UCIGAȘ ȘI UN MINCINOS, ÎNCĂ DE LA BUN ÎNCEPUT”
Numeri 25:16-17
16. Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
17. Priviți-i pe madianiți ca vrăjmași și ucideți-i
Numeri 31:17-18
17. Acum dar omorâți pe orice prunc de parte bărbătească și omorâți pe orice femeie care a
cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el,
18. dar lăsați cu viață pentru voi toți pruncii de parte femeiască și pe toate fetele care n-au
cunoscut împreunarea cu un bărbat.
Psalmul 137:9 – Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și-i va zdrobi de stâncă!
1 Samuel 15:3 – Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce-i al lui; să nu-i
cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile.
NU E NICIO MIRARE CĂ ACEIA CARE SE LEAGĂ ÎN ACESTE ENERGII ANTI-UMANE ȘI CRIMINALE ALE
CREȘTINISMULUI (ȘI A IUDAISMULUI ȘI ISLAMULUI) COMIT ASTFEL DE CRIME ODIOASE.
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SĂ NU UCIZI????
Luca 19:27 – Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i
încoace și tăiați-i înaintea mea.
– Isus nazarineanul, poruncindu-le altora să comită crime.
CINSTEȘTE PE TATĂL ȘI PE MAMA TA????
Matei 10:34-36
34. Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa.
36. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui.
– cuvintele lui Isus din Nazaret
PE CINE A OMORÂT SATAN?
Nu există absolut nimic spiritual în biblie sau creștinism. În schimb, acestea amândouă sunt pline de
contradicții și versete aflate în opoziție unul față de celălalt. Acest lucru este așa pentru a se asigura
că biblia se va adapta la orice situație sau perioadă de timp, pentru ca programul creștinismului să
poată fi perpetuat. Unele interpolări au fost strecurate acolo în secret de unii autori antici, în
strigătul lor după ajutor; acest lucru nu se diferențiază deloc de pictarea intenționată a OZN-urilor în
diferite picturi renumite (caută asta pe Google).
Extrasele de mai sus reprezintă doar un mic exemplu din uciderile nesfârșite, tortura, măcelurile
copiilor și a infanților, împreună cu alte crime de neconceput comise din ordinele lui iehova și, DA,
din ordinele lui Isus nazarineanul. Nu te lăsa prostit sau amăgit de încercările creștinilor de a te
induce în confuzie.
„SATAN” înseamnă „ADVĂR” în sanscrită. Satan nu se contrazice pe el însuși. Până și în sala de
judecată, un avocat dovedește vinovăția inculpatului din contradicțiile acestuia. UN MINCINOS ȘI UN
ÎNȘELĂTOR ADEVĂRAT SE CONTRAZICE PE EL ÎNSUȘI!
„Îl vom distruge pe Dumnezeu” – Protocoalele bătrânilor zionului.
„Satan” înseamnă „inamic” în ebraică.
Rabinul Yaacov Perrin: – „Un milion de arabi nu valorează cât o unghie de evreu.” – (NY Daily
News, 28 februarie 1994, p.6)
UCIDERE ÎN MASĂ A GENTILILOR
Exodul 15:3 – Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul.
Exodus 17:13-16
13. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei.
14. Domnul a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, și
spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.”
15. Moise a zidit un altar și i-a pus numele „Domnul, steagul meu.”
16. El a zis: „Pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul
va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!”
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IEHOVA COMITE MAI MULTE OMORURI
Exodul 23:27 – Voi trimite groaza Mea înaintea ta, voi distruge toate popoarele la care vei
ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta.
Rabinul Yitzhak Ginsburg a declarat că: „trebuie să admitem că sângele evreiesc și cel de goy1 nu
sunt unul și același lucru.” – (NY Times, 6 iunie 1989, p.5)
„IEHOVA” ORDONĂ MASACRAREA A MII DE GENTILI:
Exodul 32:27-28
28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape trei mii de oameni au pierit în ziua
aceea din popor.
29. Moise a zis: „Predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru
ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!”
„IEHOVA” LE ORDONĂ EVREILOR SĂ UCIDĂ CHIAR MAI MULȚI GENTILI:
Leviticul 26:7-8
7. Veți urmări pe vrăjmașii voștri, și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.
8. Cinci dintre voi vor urmări o sută și o sută dintre voi vor urmări zece mii, și vrăjmașii voștri
vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.
Ehud Sprinzak, profesor la Universitatea din Ierusalim detalia filozofia lui Kahane și Goldstein:
„Aceștia cred că e voia lui Dumnezeu să comită violențe împotriva „goyim” – (NY Daily News, 26
februarie 1994, p. 5)
ALE UCIDERILE GENTILILOR: 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 (Nimicire deplină).
ACUM CANIBALISM – EVREII MĂNÂNCĂ GENTILI MORȚI:
Numeri 23:24 – Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică Și se ridică întocmai ca un leu. Nu se
culcă până ce n-a mâncat prada Și n-a băut sângele celor uciși.”
Geneza 49:27 – Beniamin este un lup care sfâșie; Dimineața mănâncă prada, Iar seara împarte
prada răpită.”
CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:
Sanhedrin 59a: – „Uciderea goyim este identică cu uciderea unui animal sălbatic.”

1

„goy” sau pluralul „goyim”: cuvinte evreiești derogatorii, pentru gentili. Rădăcina acestui cuvânt e „goeti” –
vezi „goetia”. Zeii gentili sunt Demonii din Goetia. „Devi” – un titlu antic pentru Zeii noștri, însemnând
perfecțiune – a devenit „Diavol”. Satan este Zeul Gentililor, e Zeul nostru creator. „Satan” înseamnă „inamic”
în ebraică.
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GENOCIDUL GENTILILOR MADIANIȚI:
Numeri 25:16-17
16. Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
17. „Priviți-i pe madianiți ca vrăjmași și ucideți-i,
Numeri 31:7-8
7. Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, și au
omorât pe toți bărbații.
8. Împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Țur, Hur și
Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor.
CITATE DIN TALMUDUL EVREIESC:
18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: – „Dacă un goy omoară un alt goy sau un evreu, acesta este
vinovat; însă dacă un evreu omoară un goy, acesta nu este vinovat.”
Yebhamoth 11b: – „Sunt permise relațiile sexuale cu o fetiță, dacă aceasta are trei ani.”
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: – „Iehova a creat ne-evreii în formă umană pentru ca evreul să nu
fie servit de fiare. Prin urmare, ne-evreul este un animal în formă umană și osândit să îl
servească pe evreu zi și noapte.”
TRANSFORMAREA FEMEILOR ȘI COPIILOR GENTILI ÎN SCLAVI:
Numeri 31:9-11
9. Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiților cu pruncii lor și le-au jefuit toate vitele,
toate turmele și toate bogățiile.
10. Le-au ars toate cetățile pe care le locuiau și toate ocoalele lor.
11. Au luat toată prada și toate jafurile de oameni și dobitoace,
CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: – „Căci toate proprietățile celorlalte națiuni aparțin
națiunii evreiești, care, prin urmare, are dreptul de a le confisca fără scrupule.”
ALTE UCIDERI ÎN MASĂ ȘI GENOCID AL GENTILILOR. PARTEA CU JEFUIREA PROPRIETĂȚILOR GENTILE
ESTE UN EXEMPLU CLAR PENTRU CEEA CE STATUL BANDIT AL ISRAELULUI AU FĂCUT ÎN PALESTINA
DIN ZILELE NOASTRE (DESCENDENȚII FILISTENILOR).
Deuteronomul 2:20-23
20. Țara aceasta trecea, de asemenea, ca o țară a lui Refaim; mai înainte, locuiau în ea
refaimiții, și amoniții îi numeau zamzumimi:
21. un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachimii. Domnul i-a nimicit
dinaintea amoniților, care i-au izgonit și s-au așezat în locul lor.
22. (Așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiți
dinaintea lor; ei i-au izgonit și s-au așezat în locul lor, până în ziua de azi.
23. De asemenea, aviții, care locuiau în sate până la Gaza, au fost nimiciți de caftoriți, ieșiți din
Caftor, care s-au așezat în locul lor.)
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CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:
Hilkkoth Akum X1: – „Să nu-ți fie milă de goyim.”
Deuteronomul 2:30-34
30. Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul,
Dumnezeul tău, i-a făcut duhul neînduplecat și i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale,
cum vezi azi. 31. Domnul mi-a zis: ‘Vezi, acum încep să-ți dau pe Sihon și țara lui; începe și tu
dar să-i iei în stăpânire țara ca s-o moștenești.’
32. Sihon ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaț.
33. Domnul, Dumnezeul nostru, ni l-a dat în mâini și l-am bătut, pe el și pe fiii lui și pe tot
poporul lui. 34. I-am luat atunci toate cetățile și le-am nimicit cu desăvârșire: bărbați, femei și
prunci i-am nimicit cu desăvârșire și n-am lăsat să scape niciunul măcar.
CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:
Seph. Jp., 92, 1: – „Dumnezeu le-a dat evreilor putere peste bunurile și sângele tuturor
națiunilor.”
Deuteronomul 2:35 – Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum și prada din cetățile pe care
le luaserăm.
CITAT DIN TALMUDUL EVREIESC:
Sanhedrin 57a. – „Când un evreu omoară un Gentil (Cuthean), acesta nu va fi pedepsit cu
moartea. Un evreu poate păstra lucrurile pe care le fură de la un Gentil.”
Baba Kamma 37b. – „Gentilii nu sunt protejați de lege și dumnezeu le-a pus banii în mâinile lui
Israel.”
Deuteronomul 2:36-37
36. De la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în vale până la
Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le-a dat pe
toate în mână.
37. Dar de țara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc, de cetățile
de la munte și de toate locurile pe care te-a oprit Domnul, Dumnezeul tău, să le lovești.
HITIȚII, GHIRGASIȚII, AMORIȚII, CANAANIȚII, FEREZIȚII, HIVIȚII ȘI IEBUSIȚII SUNT TOATE NAȚIUNI
GENTILE
Deuteronom 7:1-4
1. Când Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și
va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe canaaniți, pe
fereziți, pe heviți și pe iebusiți, șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine,
2. când Domnul, Dumnezeul tău, ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire,
să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele.
3. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei
pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi,
4. căci ar abate de la Mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de
mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată.
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AICI EVREII SUNT FĂȚIȘI CU PRIVIRE LA DISTRUGEREA ZEILOR GENTILI:
Deuteronom 7:5-6
5. Dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu ele: să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii
idolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să ardeți în foc chipurile lor cioplite.
6. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul, Dumnezeul tău, te-a
ales să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului.
Deuteronomul 7:21-24
21. Să nu te înspăimânți de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău, Dumnezeul cel
mare și înfricoșat.
22. Și Domnul, Dumnezeul tău, va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le
vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulțească fiarele câmpului împotriva ta.
23. Dar Domnul, Dumnezeul tău, le va da în mâna ta și le va pune cu totul pe fugă, până vor fi
nimicite.
24. Pe împărații lor îi va da în mâinile tale și le vei șterge numele de sub ceruri; niciunul din
aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta, până le vei nimici.
Gentilii au fost îndoctrinați cu aceste minciuni evreiești. Am fost deconectați de la Zeii și de la
cultura noastră. Acestea au fost înlocuite cu caractere evreiești fictive pe care Gentilii să le venereze
ca niște sclavi; acest lucru creează o legătură subliminală foarte puternică. Acest lucru este
responsabil pentru războaiele pe care Gentilii mereu le-a purtat pentru evrei, fără să se gândească
măcar la ceea ce fac. Ceea ce s-a petrecut în Irak este un exemplu perfect.
Deuteronomul 7:25-26
25. Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc. Să nu poftești și să nu iei pentru tine
argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele
sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.
26. Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire, tu și lucrul
acela; să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat.
Deuteronomul 12:27-30
27. Să-ți aduci arderile-de-tot, carnea și sângele pe altarul Domnului Dumnezeului tău; în
celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea
s-o mănânci.
28. Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc, ca să fii fericit tu și copiii tăi
după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.
29. După ce Domnul, Dumnezeul tău, va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea
ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor,
30. vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta.
Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici: ‘Cum slujeau neamurile acestea
dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel.’
ENERGIA UMANĂ NU ESTE SUFICIENTĂ. IEHOVA ARE NEVOIE DE SACRIFICII DE SÂNGE ANIMAL:
Exodul 20:24 – Să-Mi ridici un altar de pământ, pe care să-ți aduci arderile-de-tot și jertfele de
mulțumire, oile și boii. În orice loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine
și te voi binecuvânta.
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Exodul 24:4-8
4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineață, a zidit un altar la
poalele muntelui și a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminții ale lui
Israel.
5. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot și să junghie
tauri ca jertfe de mulțumire.
6. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe
altar.
7. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: „Vom face și vom asculta
tot ce a zis Domnul.”
8. Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând: „Iată sângele legământului pe care l-a făcut
Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”
ALTE INSTRUCȚIUNI DE LA IEHOVA, PENTRU SACRIFICIILE DE SÂNGE:
Exodul 23:28 – Să n-aduci cu pâine dospită sângele jertfei Mele; și grăsimea praznicului Meu
să nu rămână toată noaptea până dimineața.
Exodul 29:10-31
10. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul
vițelului.
11. Să junghii vițelul înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii.
12. Să iei cu degetul tău din sângele vițelului, să pui pe coarnele altarului, iar celălalt sânge să-l
verși la picioarele altarului.
13. Să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu
grăsimea care-i acoperă și să le arzi pe altar.
14. Dar carnea vițelului, pielea și balega lui să le arzi în foc, afară din tabără: aceasta este o
jertfă pentru păcat.
15. Să iei pe unul din cei doi berbeci; iar Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecului.
16. Să junghii berbecul; să-i iei sângele și să-l stropești pe altar de jur împrejur.
17. Apoi, să tai berbecul în bucăți și să-i speli măruntaiele și picioarele, și să le pui lângă
celelalte bucăți și lângă capul lui.
18. Berbecul să-l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă
mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
19. Să iei apoi pe celălalt berbec, iar Aaron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul berbecului.
20. Să junghii berbecul; să iei din sângele lui, să pui pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe
vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinii lor drepte și pe degetul cel mare
al piciorului lor drept, iar celălalt sânge să-l stropești pe altar de jur împrejur.
21. Să iei din sângele de pe altar și din untdelemnul pentru ungere și să stropești pe Aaron și
veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor. Astfel vor fi închinați Aaron și veșmintele lui, fiii și
veșmintele lor în slujba Domnului.
22. Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul
ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care-i acoperă și spata dreaptă, căci acesta este un
berbec de închinare în slujba Domnului;
23. din coș să iei, din azimele puse înaintea Domnului, o turtă de pâine, o turtă cu untdelemn și
o plăcintă.
24. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor lui și să le legeni într-o parte și
într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului.
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25. Să le iei apoi din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o

jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului.
26. Să iei și pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului și să-l

legeni într-o parte și în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi partea ta.
27. Să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aaron
și a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte și într-alta, spata înfățișând-o
înaintea Domnului prin ridicare.
28. Ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor lui, printr-o lege veșnică, pe care o vor ține copiii lui Israel;
căci este o jertfă adusă prin ridicare, și, în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa
adusă prin ridicare va fi a Domnului.
29. Veșmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și
când vor fi închinați în slujbă.
30. Vor fi purtate timp de șapte zile de acela dintre fiii lui, care îi va urma în slujba preoției și
care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în Sfântul Locaș.
31. Să iei apoi berbecul pentru închinarea în slujba Domnului și să pui să-i fiarbă carnea într-un
loc sfânt.
Leviticul 1:1-17
1. Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis:
2. „Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului,
să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă.
3. Dacă darul lui va fi o ardere-de-tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur,
și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului.
4. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere-de-tot, și va fi primit de Domnul, ca să
facă ispășire pentru el.
5. Să junghie vițelul înaintea Domnului și preoții, fiii lui Aaron, să aducă sângele și să-l
stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii.
6. Să jupoaie vițelul adus ca ardere-de-tot și să-l taie în bucăți.
7. Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc.
8. Preoții, fiii lui Aaron, să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe
altar.
9. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele, și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o
ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
10. Dacă darul lui va fi o ardere-de-tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte
bărbătească fără cusur.
11. Să-l junghie în partea de miazănoapte a altarului, înaintea Domnului, și preoții, fiii lui
Aaron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur.
12. El să-l taie în bucăți, și preotul să le pună, împreună cu capul și grăsimea, pe lemnele din
focul de pe altar.
13. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele, și preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe
altar. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
14. Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere-de-tot din păsări, să-l aducă din turturele sau
din pui de porumbel.
15. Preotul să aducă pasărea pe altar, să-i despice capul cu unghia și s-o ardă pe altar, iar
sângele să i se scurgă pe un perete al altarului.
16. Să scoată gușa cu penele ei și s-o arunce lângă altar, spre răsărit, în locul unde se strânge
cenușa.
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17. Să-i frângă aripile, fără să le dezlipească, și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de

pe foc. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
Leviticul 7:1-5
1. Iată legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt.
2. În locul unde se junghie arderea-de-tot, să se junghie și vita care slujește ca jertfă pentru
vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur.
3. Să i se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele,
4. cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, care va fi dezlipit de
lângă rărunchi.
5. Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă
pentru vină.
Leviticul 7:14 – Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată ca dar ridicat; ea să fie
a preotului care stropește sângele jertfei de mulțumire.
„DOMNUL” ARE NEVOIE DE FIECARE PICĂTURĂ DE SÂNGE DIN SACRIFICIUL ANIMAL
Leviticul 7:27 – Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!’
Aici e nevoie de mai alte sacrificii de sânge pentru a îndepărta blestemul leprei pe care însuși iehova
a cauzat-o:
Leviticul 14:34; 49-57
34. „După ce veți intra în țara Canaanului, pe care v-o dau în stăpânire, dacă voi trimite o rană
de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpâni,
49. Pentru curățirea casei să ia două păsări, lemn de cedru, cârmâz și isop.
50. Să junghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare.
51. Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul și pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării
junghiate și în apa curgătoare și să stropească de șapte ori casa.
52. Să curățească casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare cu pasărea cea vie, cu lemnul de
cedru, cu isopul și cârmâzul.
53. Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă astfel ispășire pentru casă,
și ea va fi curată.
54. Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia de cap,
55. pentru lepra de pe haine și de pe case,
56. pentru umflături, pentru pecingini și pentru pete:
57. ea arată când un lucru este necurat și când este curat. Aceasta este legea pentru lepră.”

Alte exemple de sacrificii de sânge pentru iehova, aici:
Leviticul 8:14- 32
Leviticul 9:1- 24
Leviticul 14:1- 5
Leviticul 14:12-28
Leviticul 23:12-21
Numberl 19:1- 7
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Adevărul despre caritatea creștină
Pentru că bisericile sunt scutite de taxe, cetățeanul de rând plătește în jur de $925.00 pe an
pentru a le suporta.
Potrivit Internal Revenue Service, donațiile pentru biserici depășesc în total suma 19
MILIARDE de dolari pe an. Aici nu sunt incluse profiturile din afaceri, acțiunile la bursă,
serviciile pe care le întrețin (nunți, botezuri) sau articolele pe care le vând (lumânări, icoane,
etc.)
Biserica mormonă colectează peste 4,3 miliarde de dolari pe an de la proprii ei membrii și
alte 400 de milioane de dolari din multele întreprinderi comerciale achiziționate cu bani
scutiți de taxe.
Numai în Texas, bisericile deține afaceri imobiliare de 81 miliarde de dolari, iar în Los
Angeles valoarea acesteia se ridică la 1,3 miliarde de dolari. Ia în calcul și afacerile imobiliare
pe care le dețin în New York, Chicago, Boston și în celelalte state … suma e năucitoare.
Fiecare ban pentru care bisericile nu plătesc taxe, tu ca persoană contribuabilă trebuie să
compenseze pentru acestea.
Crescând în putere și influență, bisericile creștine dețin 20-25% din întreaga afacere
imobiliară din America.1

În 1993, capelanul casei reprezentative a Americii, a avut un salariu de 115.300 de dolari. Capelanul
senatului, a avut un salariu asemănător, cu un extra buget de 300.000 de dolari pentru salariile
secretarilor și pentru taxele de birou.
Pe tema avorturilor … fără îndoială acesta rămâne la atitudinea fiecăruia, însă vreau să expun
lucrurile care au loc în culisele mișcărilor creștine „pro-viață.”
Mai întâi de toate vreau să menționez că, dacă creștinismul nu ne-ar fi pus și în domeniul acesta
bețe în roate, ar fi existat contracepții efective. Abstinența nu este sănătoasă și nu funcționează.
Cât despre poziția fermă a bisericilor creștine în interzicerea contracepției și a avortului, aceasta
este o escrocherie aducătoare de bani. Copiii sunt aceia care plătesc. Intențiile din spatele acestei
propagande care sunt făcute cunoscute publicului, vin sub pretextul bunei conștiințe și a
umanitarismului. Însă, în spatele cortinei, descoperim adevărata realitate.
Ateiștii americani au expus-o pe „maica Tereza” acum câțiva ani. Această femeie a primit milioane –
dacă nu mai mult - sub formă de donații. Cea mai mare parte din bani s-au evaporat fără urme.
Cel mai mare număr dintre victimele mișcărilor „pro-life” sunt din țările lumii a treia. Cele mai multe
din țările din Africa, America Centrală și de Sud și din Asia; au fost exploatate și infectate de
creștinism. Misionarii se întorc din nou și din nou în aceste zone ale lumii pentru că acești oameni
sunt săraci și analfabeți, ceea ce îi face gazde perfecte pentru agenda lor vicioasă.
Pentru a hrăni, îmbrăca și adăposti o persoană în cele mai multe dintre aceste locuri, costă numai 10
cenți pe zi și un bol cu orez. Copiii umblă ogârjiți pe străzi, îmbrăcați numai cu vechituri și cârpe.
1

The Book Your church Doesn't Want You To Read, de Tom C. Leedom, ediția 1993
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Mortalitatea este foarte ridicată și bisericile creștine se folosesc de acest fapt pentru a strânge
milioane peste milioane de dolari sub formă de donații scutite de plată, pentru „a le da” acestor
copii. Realitatea tristă e că puțin sau chiar nimic din aceste donații, ajung la acești copii. Datorită
faptului că nivelul mortalității infantile – datorită foametei și a bolilor – este unul ridicat, bisericile
catolice exploatează acest lucru prin interzicerea contracepției și a avortului. În schimb, asta le oferă
bisericilor alți copii pe care să îi folosească drept motiv pentru a cere credincioșilor să doneze și mai
mulți bani … și uite așa, copiii nefericiți din aceste zone continuă să se nască și apoi să sufere,
plătind astfel prețul pentru lăcomia bisericilor creștine. Pe lângă asta, mulți dintre copiii care
supraviețuiesc, sunt mai apoi folosiți în mod vicios și brutal ca forță de muncă ieftină; în traducere,
asta înseamnă sclavie. Corporațiile și monopolurile deținute sau operate de evrei, vor mână ieftină
de muncă, vor sclavi pe care să îi muncească în mod sistematic, pe nimic, până cad morți; fără a se
diferenția cu ceva de comunismul evreiesc.
Cu toate donațiile occidentalilor, bisericile creștine ar fi putut asigura cu ușurință un trai decent
întregii populații din țările lumii a treia. Însă situația acestor nefericiți sfârșește a fii doar modalitate
de făcut mai muți bani de către creștinism. În cazurile rare în care acești lideri creștini sunt
investigați de autorități, nelegiuirile de care se fac vinovați sunt nesfârșite. Biserica creștină cu toți
banii și bogățiile ei scutite de taxe, s-au organizat într-un bloc puternic de vot, care mereu blochează
orice tentativă de a schimba legislația țării.
„Au constrâns atât de mulți senatori și reprezentativi, avându-și până și propriile lor grupuri de
lobby, încât a fost practic imposibilă promulgarea unor legi care să-i forțeze să plătească taxe,
permițându-și astfel să continue să crească în putere cu fonduri nelimitate.”1
În Mexic, oameni săraci, desculți și cu cârpe în loc de îmbrăcăminte, merg pe jos și 15 mile în căldură
dogoritoare, pentru a participa la serviciile unei biserici generoase care le ia un procent din venituri
și asta în timp ce ei trăiesc în condiții de mahala, în case cu podea de pământ și cu un acoperiș de
tablă ondulată. Bisericile sunt decorate cu aur și continuă să stoarcă zeciuiala din acești oameni.
Caritatea creștină e o prefăcătorie. Dau săracilor pe atât de puțin pe cât posibil, de ochii oamenilor,
pentru a-și putea păstra imaginea de umanitarism, însă cea mai mare parte din aceste donații
căptușesc buzunarele preoților și pastorilor și sunt canalizate în activități criminale organizate și
pentru avansarea comunismului evreiesc. Problemele cu care oamenii vin la ei sunt arareori sau
chiar niciodată rezolvate. Le spun dependenților de droguri să se roage, etc. Sunt ținuți departe de
meditația de împuternicire și de cunoștința despre suflet, care le-ar vindeca aceste dorințe. Oamenii
rămân schilozi în sistemul creștin și sunt exploatați. Aceia care vin la „Isus” se pot simți mai bine
dată fiind emoția de moment, însă „Isus” nu durează mult și persoana se trezește intrând la apă
chiar mai rău decât înainte; „Isus” nu dă doi bani pe ei, ci îi folosește până nu mai poate, apoi îi
aruncă la gunoi.
Cea mai mare parte din donațiile creștine ajung în fonduri pentru război și în activități criminale.
În „consiliul național și global al bisericilor” sunt incluse bisericile luterane, episcopale, baptiste,
prezbiteriene, metodiste, precum și alte dominațiuni.

1

The Book Your church Doesn't Want You To Read, de Tom C. Leedom, ediția 1993. Capitolul intitulat „The Tax-Free Ride"
paginile 341-349
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„Consiliul Global și cel Național al Bisericilor și afiliatele acestora, susținute prin donațiile
bisericești, ajută la finanțarea diverselor războaie și operațiuni secrete. Bisericile magistrale
susțin cauzele și crimele aripii de stânga, în timp ce bisericile fundamentaliste susțin cauzele și
crimele aripii de dreapta. Sângele vărsat e pe mâna fiecărui donator.”
„Într-o mărturie zguduitoare pe care John Stockwell, un fost ofițer CIA a dat-o la Universitatea
Americană din Washington DC și care a fost televizată pe canalul C-Span, 12 decembrie 1989,
acesta a vorbit despre felul în care unii misionari creștini dădeau buzna în bordeiele din satele
inocente pe care le evanghelizau. Acesta i-a văzut cum au târât un bărbat afară din casă și lau castrat în fața soției și a copiilor acestuia. Mai apoi, acești sălbateci i-au violat soția, după
care i-au tăiat sânii jos cu baionetele. Copiii terifiați ai acestora au fost forțați să privească
întreaga scenă. Repet, aceste atrocități au fost finanțate, în parte, din banii pe care oamenii îi
pun în colectele și urnele de donații și ale bisericii; în schimb, bisericile le spun credincioșilor că
aceste colecte speciale sunt trimise în „fondul global pentru combaterea foamei.” Parte din
tragedie e faptul că nicaraguanii sunt un popor minunat, îi iubesc pe americani și încă nu pot
înțelege de ce aceștia le-ar face una ca asta.”1
„Isus” nu-i vindecă pe dependenții de droguri
Nu este decât o coșarcă imensă de colectat bani și de exploatare a ființelor umane. Dacă vrei să
scapi de un lucru, acesta trebuie înlocuit cu altceva; nu cu un gol. De regulă, victimele creștine o iau
repede la vale, la scurtă vreme după convertire. Oamenii cu dependențe serioase de droguri trebuie
să-și trateze slăbiciunea și găurile pe care le au în aură și să se împuternicească cu energia de care
au nevoie pentru a nu se trezi din nou înapoi în problema din care au plecat. Bisericile creștine nu le
oferă nimic de acest fel. În schimb, acestea îi ademenesc pe amărâții care caută cu disperare ajutor,
cu scopul de a-i exploata de puținii bani pe care au. Victima plătește sume mari de bani și în schimb i
se dă noi probleme, pe care nu le avea înainte de a se converti. Nazarineanul stoarce victima de
încrederea de sine, de confidența și de energiile vitale ale acesteia, împingând-o prin asta spre
punctul de ceda din nou dependenței. Odată reîntoarsă în dependență, victimei i se spune că este
un „păcătos” care trebuie să se pocăiască (lucru care îi slăbește și mai mult încrederea de sine,
simțul valorii personale și confidența în propriile puteri, lucruri de care dependentul are atât de
multă nevoie pentru a depăși dependența). Prin asta se creează un cerc vicios al cruzimii și al
exploatării umane.
Satan ne oferă tărie, încredere de sine și puterea prin care putem depăși dependențele de droguri.
Când aura și chakrele îți sunt sănătoase, nu tânjești după aceste substanțe, în încercarea de a
compensa deficiențele psihice.
În încheiere, serviciile sociale prin departamentele de ajutorare, împreună cu alte agenții
statale/guvernamentale; sau altele precum Crucea Roșie, toate depun de o mie de ori mai mult
efort pentru a-i ajuta pe neprivilegiați și pe cei loviți de sărăcie, decât a făcut vreodată bisericile
creștine. Pe lângă asta, spre deosebire de bisericile creștine, aceste agenții mai sus amintite nu îți
cer nici libertatea la schimb, nici mintea și nici sufletul tău.

1

The Book Your church Doesn't Want You To Read, de Tom C. Leedom, ediția 1993. Capitolul intitulat „The Tax-Free Ride"
paginile 341-349
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Rădăcinile evreiești ale comunismului
„Teologia creștină este strămoșul Bolșevismului” – Oswald Spengler
„Creștinismul și comunismul sunt asemănătoare, atât în mod spiritual cât și ideologic. Acesta
este un concept destul de cunoscut care a fost adoptat de diferiți filozofi, de la Thomas More
la Lev Tolstoy. Puțini știu că primul stat socialist din lume a fost stabilit în Paraguay și era
bazat pe ideile iezuiților catolici, înainte ca Marx să-și fi creat învățăturile.”
„Societatea lui Isus – ordinul religios al iezuiților – din Biserica Catolică era oarecum echivalent
cu KGB-ul în Uniunea Sovietică.”1
„Ziarele americane pretind că a fost fondat dinainte ca Stalin să salveze creștinismul” – Josef
Goebbels2
Comunismul nu este contra creștinismului, așa cum majoritatea oamenilor cred:
În plus, biserica catolică din China are peste 70 de milioane de membrii și numărul acestora este în
creștere. De asemenea, în Coreea Comunistă de Nord există Catedrala catolică Changchun;
catedrala nominală a episcopului romano-catolic în Pyongyang, Coreea de Nord. Biserica Ortodoxă
Rusă a lucrat mână în mână cu Partidul Comunist din URSS. Violența împotriva preoțimii în timpul
revoluției a existat doar pentru a curăța elementele țariste din ierarhia lor și nimic mai mult. Stalin a
lucrat în mod deschis cu Biserica Ortodoxă pentru a ajuta eforturile războiului comunist pentru
armata roșie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În prezent, în Rusia, preoțimea din pătura
înaltă a bisericii ortodoxe ruse sprijină în mod direct o mișcare creștină comunistă în cadrul națiunii.
Biserica catolică de asemenea a avut putere în doctrina comunistă și liberatoare din America de Sud.
Faptul că preoțimea catolică a putut traversa „Cortina de Fier” cu ușurință în timpul războiului rece
nu e nici o eroare.
80 de milioane de Biblii tipărite și încă se mai tipăresc– link către un articol din „creștinismul de azi”:
http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counting/27047.htm
„Ernst Bloch (1885-1977) a fost un filozof german marxist cu o doctrină atee. Cu toate că nu
era creștin, se știe că el ar fi „făcut acordul” între comunismul creștin și branșa leninistă a
marxismului. Una dintre principalele lucrări ale lui Bloch, „Principle of Hope” (Principiul
Speranței) conține anumite declarații cum ar fi „Ubi Lenin, ibi Jerusalem” (adică, „Unde e
Lenin, acolo e Ierusalimul”) și ”lucrarea bolșevică, Comunismul (face parte din) lupta pentru
dumnezeu”3
Însă într-adevăr, creștinismul pregătește populația să fie deschisă și să accepte comunismul. Nicio
parte din doctrinelor creștine sau învățăturile nazarineanului NU intră în conflict cu comunismul, în
orice fel. Creștinismul ESTE comunism.
Ambele lucrează pentru a înrobi, prin teroare, brutalitate, ucideri în masă și constrângere.
Biserica creștină a reprezentat KGB-ul din Evul Mediu, dominând prin teroare, folosind forța
și uciderile în masă. Inchiziția este un exemplu țipător.
1

Citatele de mai sus sunt luate din „Pravda” [Ziarul de bază al partidului comunist și ziarul principal de actualitate din
Uniunea Sovietică] Din articolul: Există oare vreo diferență între creștinism și comunism? 30 aprilie 2013
2
Pagina 108 din Jurnalele Goebbel, Editate și traduse de Louis P. Lockner © 1971 de către Universal-Award House, Inc.;
1948 de către Doubleday & Company; Garden City NY
3
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
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Ambele programe interzic posesia de proprietăți private. Creștinismul își pregătește adepții
pentru comunism, la un nivel subliminal. Creștinii sunt îndoctrinați să creadă că sărăcia este
o virtute. Odată ce această idee pune stăpânire pe mintea subconștientă, foarte adesea
rezultă într-o lipsă serioasă de bani, uneori durând pe parcursul a mai multor vieți, din
perspectiva spirituală. De asemenea, asta creează și un program etern, care în schimb
creează generații sărace. Apoi, bisericile creștine apar drept ocrotitori ai celor săraci, când în
adevăr învățăturile creștine sunt cele care au creat și consolidat problema de la bun început.
Evreul creează problemele și apoi oferă o versiune evreiască a unei soluții blestemate
pentru Gentili. Dă click aici pentru un articol legat de controlul creștin al minții
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Mind_Control_Programming.htm
Nu există nimic spiritual în creștinism. Creștinismul este doar o unealtă pentru a îndepărta
orice fel de cunoștință sau putere spirituală, înlocuindu-le cu „rugăciuni” robotice, corupte și
repetate în același mod ca mantrele din Orientul Îndepărtat; în aceiași măsură este o
unealtă de îndoctrinare fără sfârșit, plină de învățături false, care au ca scop oferirea unui
statut și a unei istorii fictive a evreilor, în mințile creștinilor; ASTA NU ESTE SPIRITUALITATE.
De exemplu, puțini propovăduitori creștini, dacă există vreunul, pot ilustra sufletul uman.
Eliminarea cât și coruperea cunoașterii spirituale pregătesc populația să accepte o stare
atee și comunistă.
Creștinismul și comunismul se prezintă drept programe frățești, promovând egalitatea,
prosperitatea, buna voință, un fel de viață mai bună, însă la o examinare mai îndeaproape a
adevăratelor doctrine și a istoriei, aflăm că acea mască există teroare, ucidere în masă,
tortură, îndoctrinare forțată și menținerea populației într-un stadiu ignorant; ACESTA ESTE
ELEMENTUL CENTRAL AL AMBELOR PROGRAME. Orice nerod care citește Biblia evreocreștină poate vedea clar crimele, furtul, violurile, înrobirea și amenințările cu tortura eternă
și cu blesteme fără sfârșit, dacă doctrinele nu sunt luate în serios sau respectate. Mai presus
de toate, yahve a fost un monstru ucigător care a prădat Gentilii – cu nimic mai prejos decât
programul comunist. Pentru dovezi citește „iahve, un ucigaș și mincinos de la bun început”
„Cât despre acei vrăjmași ai mei care n-au vrut sa împărățesc peste ei aduceți-i aici si tăiați-i
înaintea mea" (Luca 19:27 – citat direct unde Isus susține crima) – cu alte cuvinte, fie îl lași
să domnească peste tine, fie te taie în bucăți.
„Nesupunerea” NU este o opțiune și „aparține Diavolului”
Creștinismul de asemenea pregătește adepții pentru comunism, deoarece o persoană trebuie să fie
îndoctrinată pentru a tolera nedreptatea. Aproape oricine a auzit de predica de pe munte:
„întoarce-ți celălalt obraz,” „binecuvântează pe cel ce te blestemă,” „iubește-l pe cel ce-ți face rău”
și așa mai departe. Aceste învățături lucrează împreună cu comunismul pentru a distruge sistemul
judiciar și drepturile personale. Crimei îi este permis să scape de sub control (așa cum deja se
întâmplă), astfel încât populația nu este numai descurajata de a lupta, însă dacă vor să se apere,
sunt chiar pedepsiți pentru asta!! Ce fac aceste programe evreiești este să seteze capcane. În cele
din urmă, majoritatea oamenilor vor fi mai mult decât doritori să renunțe la propriile drepturi în
favoarea unor legi extrem de stricte pentru a controla crima. Ambele programe interzic luarea
oricărei acțiuni pentru a aplica dreptatea și plasează această responsabilitate în mâinile statului (în
cazul comunismului) și în mâinile așa-numitului „dumnezeu” (în cazul creștinismului). Orice
răzvrătire sau luptă reprezintă o infracțiune gravă. Acceptarea abuzului și a nedreptății sunt ambele
extrem de necesare pentru a stabili un stat de sclavie. Un sclav nu trebuie să încerce să lupte sau să
se revolte sub nicio formă. Ura este un alt subiect tabu în ambele programe.
Să aruncăm o privire asupra nașterii comunismului:
Comunismul a fost creat de organizația „Liga Dreptății.„ Motto-ul acestei ligi era „Alle
Menschen sind Brüder” (toți oamenii sunt frați) și scopurile erau „stabilirea împărăției lui
dumnezeu pe Pământ, bazate pe idealuri ca iubirea aproapelui, egalitate și dreptate.”
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„La un congres ținut în Londra în luna Iunie în 1847, Liga Dreptății s-a unit cu membrii din
Manifestul Partidului Comunist condus de Karl Marx și Friederich Engels, adoptând o nouă
programă și un nou contract organizațional, reconstituindu-se sub numele de Liga
Comunistă.”1
Aceasta este esența doctrinei creștine.
Putem examina rădăcinile comunismului până la ideologia radical liberală din Europa. Care de fapt
este deghizată drept Creștinism. Așa cum Nietzsche a declarat despre revoluția Franceză și ideologia
ei Liberală, că este „urmașul și continuarea creștinismului”
Această doctrină radicală, universalistă și egalitaristă este miezul creștinismului și a liberalismul care
pleacă tot de la comunism. Apoi liberalismul s-a transformat în comunism, în mod deschis:
„De-a lungul decadei anilor 1840, cuvântul ”comunist” era folosit pentru a-i descrie pe cei care
susțineau partidul de stânga Jacobin al Revoluției Franceze drept strămoși ideologici. Această
mișcare politică a fost văzută drept urmașul egalitarist a Conjurației celor Egali condusă de Gracchus
Babeuf. Sans-culottes ai Parisului, care cu decenii în urmă au reprezentat sprijinul de bază al lui
Babeuf – artizani, călători și șomeri urbani – era văzut drept un fundament pentru un sistem social
nou.”
Filozoful francez Étienne Cabet a inspirat imaginația cu un roman despre o societate utopică, pe
baza producției de mașinării – „Voyage en Icarie” (1839). Revoluționarul Louis Auguste Blanqui a
argumentat în favoarea unei elite care să organizeze populația din păturile inferioare a societății
împotriva ”celor bogați”, sechestrând guvernul într-o lovitură de stat și instituind o ordine
economică nouă, egalitaristă.2
Un rezumat al înclinărilor care reies din creștinism, liberalism și comunism:
„Liberalismul este creștinismul fără Isus.” – Revilo Oliver
„Ceilalți renegați pe care i-am menționat, cât și mulți alții care acum sunt uitați, împreună cu
aproape toți cei care s-au împotrivit creștinismului din secolele recente; un exemplu al
operațiunii a ceea ce se poate numi legea reziduurilor culturale. În toate societățile civilizate,
atunci când o concepție care este înființată de foarte mult timp și acceptată în general devine
neverosimilă, mințile deștepte o abandonează; însă cu ușurință păstrează idei ce derivă din acel
concept care au fost deduse din ceea ce au respins și în mod logic depind de asta. În acest fel,
inamicii moderni ai creștinismului resping mitologia, însă au păstrat credința în superstițiile
sociale și etice derivate din asta – o credință pe care în mod bizar o numesc rațională însă o
stăpânesc cu o ardoare religioasă” „Râd despre povestea prostească a lui Adam și a coastei
acestuia, însă continuă să creadă într-o „rasă umană” ce se trage dintr-o singură pereche de
strămoși, și, prin urmare „o frăție umană.” Vorbesc despre „întreaga omenire”, dând
termenului o semnificație atenuată și mistică, în care nu plasează termeni corespunzători, cum
ar fi „toate marsupialele” sau „toate ungulatele.” Trăncănesc despre „drepturile umane”, deși
doar gândind asta pe moment este suficient să arate că în absența unui decret de la un monarh
supranatural, nu pot exista alte drepturi decât cele pe care cetățenii unei societăți stabile și
omogene o au, din obiceiuri înțelese și stabilite, acordate de ei înșiși; și, în timp ce cetățenii pot
arata bunătate extratereștrilor, sclavilor și câinilor, asemenea ființe nu pot avea drepturi. Ei nu
cred că o treime dintr-un zeu se poate reîncarna în cea mai jalnică regiune de pe Pământ
pentru a se asocia cu țărani analfabeți, care cuvântează prostimea unei rase barbare și apoi
laudă în mod magic aceeași ignoranți și sălbatici pentru a ”face o nebunie curată din
1
2

http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just
http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League
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înțelepciunea acestei lumi”, pentru ca ”cei din urmă să fie cei dintâi” – în care nu se încred, însă
se țin scai de ura morbidă a superiorității care îi face pe creștini să adore orice este josnic,
inferior, fără rațiune, înjosit, deformat și degenerat”
„Dau din clănțău despre ‘sfințenia vieții umane’ – în special cele mai dezgustătoare forme ale
acesteia – fără să se gândească la necesitatea unui zeu creator pentru a crea ceva sacru. Și se
agita în mod frenetic pentru o ”egalitate” universală, care poate fi atinsă doar prin reducerea
omenirii la nivelul cel mai inferior, în mod evident nefiind conștienți de faptul că pur și simplu
repetă tânjeala creștină de a deveni o oaie (cel mai stupid animal dintre toate mamiferele),
condusă de un bun păstor și care implicit se află în toate poveștile Noului Testament, deși cel
mai direct exprimate într-o altă evanghelie, care îl consideră pe Isus la fel de promițător, încât,
după ce a torturat și măcelărit cele mai civilizate populații de pe Pământ, va exista o înviere
globală, iar animalele sale de companie, ovinele, vor răsări din propriile morminte, toate de
aceeași vârstă, același sex, toți de aceeași statură, cu toții având trăsături insesizabile, ca să fie
la fel de identice ca albinele dintr-un roi.
„Cu toate că cultele „liberale” și „marxiste” au diferențe de doctrină la fel de mari ca cele ce
separă luteranii de baptiști, în fond au aceeași superstiție și dacă ar trebui numiți religioși
depinde dacă limităm sau nu expresia de „a crede” în persoane supranaturale sau o extindem
să includă toate formele de încredere oarbă bazată pe o excitare emoțională în loc de fapte și
rațiune. Atunci când acele culte „atee” urlă cu ura lor legată de „fasciști” și „naziști”, în mod
evident trebuie să creadă că acele persoane ticăloase sunt posedate de Diavol, deci ar trebui
convertite sau exterminate pentru a promova sfințenia și dragostea. Și atunci când văd ”rasiști”
care în mod nerespectuos înlocuiesc faptele și rațiunea cu credința oarbă din basme, pofta lor
de a elimina răul este la fel de mare ca mulțimea care a târât-o pe corecta și mult prea
inteligenta Hypatia din trăsura sa și plini de dragoste au folosit stridii pentru a-i răzui pielea de
pe oase, în timp ce ea era încă în viață. Cu foarte puține excepții, cei care se împotrivesc
creștinismului, fără îndoială pe neștiute au reținut o parte din doctrina creștină și chiar au
reînsuflețit cele mai otrăvitoare elemente ale Bolșevismului primitiv al antichității, care a fost
atenuat și suspendat de către bisericile stabilite în marile zile are creștinătății. Și în zilele
noastre, ateii nu cred că este ciudat faptul că, în toate situațiile sociale, sunt de acord într-un
mod substanțial cu călugării musulmani și șamanii evanghelici, care, finanțați cu publicitate din
abundență de către evreimea organizată care controlează televiziunea și celelalte mijloace de
comunicare, cu lăcomie participă în mișcarea contemporană de a reduce Americanii la
imbecilitate totală prin orice fel de păcăleală irațională.
„Teologia creștină este strămoșul bolșevismului” – Oswald Spengler
Putem asista la această declarație prin intermediul drapelului comunismului creștin:
„Creștinii comuniști caută să obțină o schimbare socială pe scală largă, însă unii cred că, decât
să încerce să transforme politica și economia unei țări întregi, mai degrabă ar trebui să
implementeze comunismul doar la un nivel local sau regional.”
Branșa latino-americană a teologiei creștin-comuniste liberatoare, în rând cu teologi ca Leonardo
Boff, este înrădăcinată în conceptul „prudența reprezintă înțelegerea situațiilor de criză radicală.”
Printre creștinii comuniști, materialismul istoric este folosit drept metodologie de analiză pentru
definirea tipului de criză în cauză; este un produs al dinamicilor politic-economice și a modalităților
derivate din lucrări ca „modul capitalist/imperialist de productivitate târzie.” În acord cu acest
substrat al teologiei liberatoare, provocarea creștinilor comuniști devine apoi aceea de a defini ce
înseamnă (în contextul unei „analize concrete a realității sociale propriu-zise”), să afirme o „opțiune
preferențială pentru cei săraci și opresați” ca Praxis (o teorie activă), și catalogată de etici a fi
„înrădăcinată în fericitele învățături ale lui Isus.”
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Teologia creștin-comunistă liberatoare nu se referă doar la evanghelizare, ci la dezvoltarea unui
ortopraxis (acțiune etică; cu condiția de a ajunge la lumina prin efectuarea lucrărilor lui dumnezeu)
care are ca scop să reconcilieze „eticile beatitudinii” lui Isus, așa cum sunt expuse în predica de pe
munte; cu conflictele sociale existente împotriva a ceea ce este numit „neo-colonialism” sau
„capitalism târziu.” Și comunismul creștin și teologia liberatoare scot în evidență importanța
termenului „ortopraxie” față de „ortodoxie.”
O relatare a naturii conflictelor sociale contemporane este dezvoltată prin intermediul „analizei
materialiste”, folosind concepte istoriografice dezvoltate de către Karl Marx. Un exemplu clar este
mișcarea paraguayană Sin Tierra (fără pământ), care are sarcina de a face confiscări directe de
terenuri private și stabilirea unei producții cooperative social-agriculturale în „asentamientos.” Acest
program Sin Tierra funcționează într-o manieră foarte similară cu Diggeri (protestanți extremiști).
Pentru Camilo Torres (fondatorul grupului guerila columbiană E.I.N), dezvoltarea orto-praxisului
însemna sărbătorirea împărtășaniei doar de cei ocupați cu lupta împotriva armatei Statului
Columbian.
Comuniștii creștini păstrează versetele biblice din Fapte 2 și 4 drept dovadă că primii creștini au trăit
într-o societate comunistă. Predica lui Thomas Wharton Collen (evreu) este o descriere bună de
surse biblice folosite cu scopul unei societăți în care proprietățile sunt la comun.1
În plus, citează numeroase alte citate din biblie, care, în opinia lor, susțin ideea că comunismul este
cel mai etic sistem social și că în mod inevitabil este un component al împărăției lui dumnezeu pe
Pământ. Cele mai dese citate din biblie sunt luate din cele trei evanghelii care descriu viața
nazarineanului și ministerele acestuia.
Una dintre cele mai faimoase remarci legate de bogăție poate fi găsită în Matei 19:16-24 (aceeași
întâmplare este descrisă și în Marcu 10:17-25 și Luca 18:18-25, cât și în metafora cămilei care trece
prin urechea unui ac se găsește atât în Matei cât și în Luca)
Matei 19:21
21. „Dacă vrei să fii desăvârșit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o
comoară în cer! Apoi vino și urmează-Mă 22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat
foarte întristat, pentru că avea multe avuții. 23. Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că
greu va intra un bogat în Împărăția cerurilor. 24. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă
o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu.”
Isus de asemenea a mai etichetat „schimbătorii de valută” drept „hoți” și i-a dat afară din templul de
la Ierusalim. Asta este descris în Matei 21:12-14, Marcu 11:15, și în Ion 2:14-16. În plus, atitudini și
implicații comuniste pot fi găsite în Leviticul 25:35-38: Cel mai important, aceasta este partea din
legea lui Moise și este mai degrabă o comandă decât o simplă dare de opinie. Acest fapt se bazează
pe discuții lungi legate de renunțarea la bogății în mod obligatoriu sau voluntar, ori ca o cerință
posibilă de intrare în grațiile creștine sau ca mijloace de obținere a intențiilor divine pentru ordinea
social-umană.2
„Teologia creștină este strămoșul bolșevismului” – Oswald Spengler

1

Prof. Jose P. Miranda, „Comunismo en la Biblia" (1981), tradus din „Communism in the Bible" (Maryknoll, N.Y.: Orbis
Books, 1982)

2
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Nazarineanul omniprezent
Nazarineanul a fost creat din legende și identități furate și din niște învățături contradictorii, ipocrite și
lipsite de orice fel de sens ori valoare. Nu cred că a existat vreodată în întreaga istorie vreun caracter
care să fie pe atât de fictiv pe cât e idiotul de nazarinean și, datorită faptului că este o minciună, acesta
se poate metamorfoza în acord cu epoca în care se află. A fost inventat pentru a fi o distragere pentru
populație și nimic mai mult, cu intenția de a îndepărta toată cunoștința și puterea spirituală din rândul
populației, pentru ca aceasta să stea bine mersi în mâinile „celor aleși,” spre detrimentul omenirii ca
întreg. Creștinismul a supraviețuit pentru că acesta întotdeauna se adaptează fiecărei epoci în parte,
după cum se întâmplă chiar și azi. În cele din urmă biserica creștină a admis într-un mod insidios că
Pământul nu e plat. Dacă n-ar fi făcut acest lucru, n-ar fi supraviețuit sub nicio formă. Acesta nu e decât
un exemplu din nesfârșita listă de exemple.
Acum nazarineanul și-a pus o față new age. Dintr-o dată, învățăturile despre Zeii păgâni și cunoștințele
antice îi sunt atribuite nazarineanului. Nu contează dacă aceste învățături vin din Egiptul Antic sau vreo
altă țară păgână antică, acestea îi sunt atribuite caracterului evreiesc (există și indivizi cu un IQ din două
cifre care merg pe atât de departe în prostia lor încât să afirme că nazarineanul ar fi fost un „faraon”)
În anii 60-70, acesta a fost un hippy ideal. Acum e marele învățător al acestei mișcări new age, în care
bineînțeles că sunt incluși îngerii nefaști și misticismul iudeo-creștin. În timpul cruciadelor, nazarineanul
a fost marele războinic, conducător al armatelor creștine în misiunea lor de masacrare a tuturor celor
care le ieșeau în cale – „înainte soldați creștini!” Acesta există și prin islam, numai că de data asta nu mai
e „fiul lui dumnezeu” ci un profet. Pare să fie peste tot, conformându-se fiecărei tendințe și culturi. Nu
trebuie decât să proptești această victimă profesională de două bețe încrucișate și… hocus pocus, scena
e gata. Singurul lucru care este real în ceea ce-l privește pe acest clovn omniprezent, sunt învățăturile
suicidale gândite astfel încât să transforme întreaga societate în niște sclavi maleabili. Mesajul din
spatele nazarineanului nu se schimbă niciodată. Este analog unei rozătoare care pare să fie inofensivă și
inocentă, dar care transmite paraziți letali care infestează întreaga comunitate, după cum s-a întâmplat
cu Ciuma Neagră din Evul Mediu. Tocmai pentru că este fictiv, acesta poate fi modelat în absolut orice
vor ei, atâta timp cât acest lucru este făcut pe nesimțite. Acesta poate fi orice, oricând, oriunde. Pe de o
parte este celibatar și „fiul lui dumnezeu.” Pe de altă parte, pentru a se adapta zilelor noastre în care
sexualitatea este acceptată, spun că acesta a avut relații sexuale cu Maria Magdalena.
Date fiind noile cunoștințele despre Orientul Îndepărtat care acum sunt populare în occident, bineînțeles
că de acum se spune că acesta sa aflat acolo de la vârsta de „13 ani până la 30”; întrucât nu există nicio
însemnare scrisă nicăieri în istorie, aceștia sunt liberi să inventeze tot ceea ce doresc. În felul acesta îi
pot atribui nazarineanului o mare parte din învățăturile orientale și astfel să afirme că „totul este una.”
Da, da „totul este una” până când cineva îl menționează pe „Satan,” moment din care iasă fie tăgăduire,
fie defensivă din aceste glume ieftine.
Datorită faptului că homosexualitatea devine din ce în ce mai acceptată, acum apar părți din evanghelia
după Ioan – care au fost în mod convenabil șterse – în care se afirmă că acesta ar fi avut relații sexuale
cu un alt bărbat (dintre apostoli). Nazarineanul poate fi orice, oricând, oriunde. Nazarineanul niciodată
n-a dat un răspuns direct la nicio întrebare. În felul acesta biblia poate bocăni în stânga și-n dreapta,
după cum îi prinde bine la fiecare. Pildele acestuia se potrivesc fiecărei situații, în orice epocă, pentru că
nu spun nimic concret. Acestea pot fi interpretate în 100 de feluri diferite. Nu trebuie decât să-l pui pe
băț, după care te poți pune pe pălăvrăgit.
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De ce e atât de greu să scapi de creștinism?
E ceva ce aș dori să adaug acestui topic. Am să postez asta în toate forumurile și grupurile Joy of
Satan, pentru că aici sunt persoane noi care încă au aceleași probleme. Cei mai mulți nu sunt
conștienți de amploarea gândirii „colective” și de influența pe care aceasta o are. Virusul iudeocreștin și iudeo-musulman a fost întipărit în mințile maselor de-a lungul secolelor. Acest lucru este
subliminal. Cu alte cuvinte, mintea ta conștientă și logică nu conștientizează de cele mai multe ori că
acest lucru este acolo, dar subconștientul și sufletul pot prelua această mizerie. În măsură de cât de
condensat și întipărit a fost, acesta este împins necruțător și își continuă calea prin intermediul
idioților din întreaga lume. Ia de exemplu un an ... sărbătorile păgâne au fost corupte și deturnate.
Milioane au fost torturați și uciși [atât de mulți oameni au sfârșit astfel pentru minciunile creștine
ale „iubirii,” „păcii” și ale „liberului arbitru”]. Creștinismul nu a tolerat niciodată alte credințe, în
special păgânismul. Iar faza cu evreii care susțin că sunt „persecutați” de creștinism, este doar o altă
minciună de a lor și este doar de fațadă. Papii catolici au spus în timpul inchiziției: „Lăsați evreii în
pace.”
Creștinismul a fost întotdeauna forțat [prin intermediul amenințării cu tortura și moartea] asupra
populației. În Japonia, împăratul a dat afară din țară toți iezuiți catolici pentru că au dorit să-i
omoare pe toți budiști care nu au vrut să se convertească la creștinism. Iezuismul este un alt
program evreiesc. Pentru acest lucru evreii s-au răzbunat în 1945 prin bombardarea orașelor
japoneze Hiroșima și Nagasaki.
Revenind la an. Anul era odată sărbătorit și celebrat în mod păgân, toate acestea au fost corupte și
energiile au fost îndreptate spre iudaism și creștinism. Dacă faci câteva cercetări, acest lucru a avut
loc în aproape fiecare țară din întreaga lume, cu excepția țărilor islamice pentru că ei își au propria
lor distrugere spirituală și subliminal destul de urâtă, infestând „mintea-colectivă” cu un putregai
total. De asemenea, în plus față de principalele sărbători, există și numeroase alte date în care
creștinii și-au scuipat mizeria. Luați Spania de exemplu, uriașa lor celebrare a „Săptămânii
sfinte/mari,” iar mai apoi sunt și „Rusaliile,” sărbători care au fost de asemenea corupte, iar lista
este mult mai extinsă. Iau toată această energie din biserici si de la proștii care li se închina și care
lucrează necontenit pentru propria lor condamnare și distrugere și, pe lângă faptul că se distrug pe
ei înșiși, mai distrug și toată omenirea și toată viața de pe acest pământ. Ei sunt prea proști și mult
prea înșelați pentru a putea măcar vedea acest lucru.
Apoi mai există și mass-media care este controlată de evrei. În tot acest timp evreii pretind a fi
dușmanii creștinismului și persecutați de el ... aceasta fiind doar o minciună pentru a păcăli
populația. Mulți oameni cred aceste minciuni, pe când în realitate, evreii promovează creștinismul
din spatele scenei, fac acest lucru în liniște și în secret, fără a se diferenția de acele simboluri cușer
de pe sticlele și borcanele cu alimente, etc.
Multe emisiuni TV și filme sunt cufundate în creștinism. De exemplu, acum mulți ani în urmă, filmul
„Little House on the Prairie” (Mica casă de pe prerie) era difuzată în timpul a ceea ce s-a numit pe
atunci: „ora de familie.” Nu a avut o tema creștină atât de puternică, dar împreună cu cunoașterea
psihologică a evreilor și combinată cu aceste teme care produc reacții emoționale puternice, au fost
destinate sensibilizării publicului. Acest lucru este puternic subliminal, mai ales atunci când
afectează mai mult de un singur simț/emoție. Apoi a mai fost și seria de familie „The Waltons."
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Același tip de gunoi creștin. Nu m-am uitat la nici un show TV în mod regulat de mai bine de 30 de
ani, deci există o cale de întoarcere, dar ceea ce vreau să zic este că oricine de aici care are și doar o
jumătate de creier, este conștient de modul în care evreii controlează mass-media. Un alt film din
1959 întitulat „Ben Hur.” Am auzit că a apărut o continuare a acestui film acum de curând, dar nu
mi-aș pierde timpul cu așa ceva.
Muzica, această mizerie nazarineană și toate mesajele subliminale pline cu rahat subliminal destinat
să implanteze creștinismul și temele sale specifice în creierul celor nu prea deștepți, cu scene de
lacrimi și smiorcăiri și cu scene care au menirea de a te mișca emoțional. Puțini sunt aceia care nu ar
fi fost mișcați emoțional la finalul filmului, iar evreii care au regizat și montat aceste producții
cunosc prea bine acest lucru. De asemenea, mai vreau să adaug și că filmul a fost promovat pentru a
fi vizionat în familie, iar copiii au văzut asta și filmul avea violență sângeroasă în el, împreună cu alte
tipuri de conținut dezgustător care nu era destinat copiilor.
De asemenea, cum am mai menționat în celelalte predici ale mele, îmi plac integramele, la fel ca și
altor milioane de oameni. Este extrem de evident că cele mai multe, dacă nu chiar toate cărțile cu
integrame și jocuri de cuvinte disponibile în chioșcuri au fost scrise și publicate de evrei. Cele mai
multe dintre aceste integrame, chiar și ziarul local, conțin nenumărate întrebări despre această
biblie împuțită. Cu alte cuvinte, este de la sine-înțeles că, după ei, populația ar trebui să știe despre
acest gunoi, ca și cum ar ține de cultura generală.
Câți dintre voi nu v-ați plimbați printr-o piață sau printr-un supermarket în timpul sezonului
Yule/Crăciun și ați auziți cântece de crăciun, dintre care unele nu conțin versuri (e redată doar
melodia); câți dintre voi nu știți versurile pe de rost? Ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că
acesta este un alt exemplu de joc subliminal. Mintea colectivă este și a fost atât de infestată și
îndoctrinată, încât cei mai mulți dintre noi cunosc versurile complete. Muzica în sine este îndeajuns
și înainte ca tu să-ți dai seama, mintea ta „înregistrează” aceste versuri.
Apoi, pentru aceia dintre noi care am fost forțați să mergem la biserică încă de la o vârstă fragedă,
vă mai amintiți probabil de acele rugăciuni pe care trebuia să fie învățate pe de rost. Acel gunoi
stupid și lipsit de sens pe care a trebuit să îl memorăm și să îl repetăm la nesfârșit în mod robotic.
Fiecare împărtășanie din biserică este o repetare a jertfei umane de sânge, a tâmpitului de
nazarinean. Este atât de repetitiv și turnat în mințile oamenilor în mod intenționat și la nesfârșit. Ce
să mai vorbim de mulți dintre cei ce iau parte la slujbele din biserici și care sunt literalmente plictisiți
iar mintea lor intra într-o stare receptivă. Asta este faza când într-adevăr devine turnată, iar cei cu
un nivel mic de inteligență sunt foarte deschiși și receptivi la ea, deoarece este repetată și
consolidată la nesfârșit.
Acesta este motivul pentru care această lume se află în starea în care se află, plină de depravări,
războaiele, suferință extremă și orice alt lucru urât și negativ. Oamenii nici nu trebuie să citească
biblia. Tot ceea ce trebuie să facă este să se lege de această energie negativă și este automat
încorporat în gândirea colectivă, chiar în acest moment. Pământul se află la un pas de dezastru.
Pe lângă asta mai este perpetuată și de către umanitate, inamicii extratereștrii cunoscuți sub numele
de Cenușii care au un implant cu microcip, lucrează neobosiți pentru a forța și împinge acest
program malefic. Mulți dintre noi au fost hărțuiți în mod direct de aceste gunoaie degenerate din
punct de vedere spiritual, pe planul astral.
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Creștinismul și programele otrăvitoare letale aferente acestuia NU acceptă un „NU” ca răspuns.
Persoanele care au fost puternic infectate cu virusul creștin și legate de aceste energii negative, au o
tulburare obsesivă-compulsivă atunci când vine vorba ca alții să „îl accepte pe Isus;” fantoma
inamică face același lucru.
Acum că un anumit nivel de liberă-gândire și libertate religioasă a fost stabilită în majoritatea țărilor
occidentale dezvoltate, aceste fantome extraterestre depun un efort și mai mare, în diferite moduri,
pentru a încerca să o distrugă (gândirea liberă). Fantomele inamice nu s-au putut abține din a-i
hărțui pe aceia dintre noi care au știut adevărul. Vă voi spune totuși, că va veni o vreme când nu vor
mai încerca să vă înșele cu minciunile creștine. Asta se va întâmpla atunci când ști adevărul 100%.
Apoi, recurg la alte tactici de hărțuire.
Sfatul meu pentru cei care au probleme cu scoaterea otrăvii creștine și musulmane din minte, este
să studiați, studiați și iar studiați. Există o mulțime de predici, articole și tot felul de materiale de citit
pe site-ul principal Joy of Satan/Bucuria lui Satan, pe Biblioteca lui Satan și pe Creștinismul Expus.
Dacă oricare dintre voi are o reținere în ceea ce privește chemarea/evocarea Zeilor noștri originali
[Demonii], atunci sfatul meu este să așteptați. Nu e nici o grabă. Golește-ți mintea mai întâi și apoi,
când vă simțiți complet relaxați și confortabili, puteți merge mai departe cu aceasta. Adevăratul
Satanism este despre eliberare și libertate, în special libertate și eliberare spirituală. Trebuie doar să
fi tu însuți. Nimeni nu te obligă. Fi conștient și cunoaște acest lucru. Doar fi liber. Dacă este ceva cu
care nu ești complet confortabil, atunci nu o fă! În primul rând lucrează pentru împuternicirea ta și
lucrează pentru a-ți elibera mintea de otrava creștină și înlocuiește-o cu o cunoaștere pozitivă, cu
gânduri pozitive și o credință pozitivă. Credința pozitivă NU este o credință oarbă. Credința pozitivă
este credința în care tu crezi cu adevărat, o consideri adevărată și de încredere pentru tine, crezi în
tine însuți pentru a face alegerile corecte FĂRĂ NICI O OBLIGAȚIE ȘI FĂRĂ FRICĂ!"

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich
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Isus: cel mai mare mincinos dintre toți
Creștinii cred că nazarineanul este o ființă perfectă, vindecătoare, plină de pace și înțelegere. Cei
mai mulți dintre aceștia sunt prea leneși să citească biblia și să vadă astfel adevărul. Biblia poate fi
cea mai achiziționată carte, însă e cea mai puțin citită.
Nazarineanul a fost neglijent, indolent și leneș. El nu a lucrat niciodată la fel ca ceilalți
oameni.
A fost un profitor, trăind din munca și truda altora.
A fost un musafir nepoliticos care nu și-a apreciat gazda, ci adesea a insultat-o.
A FURAT și le-a ordonat și altora să facă la fel.
A tolerat și a susținut CRIMA.
E unul dintre cei mai mari ipocriți care au existat vreodată.
Cele șapte păcate capitale:
MÂNDRIA
Nazarineanul a fost un individ foarte arogant, egoist și încrezut. Simțul său copleșitor de mândrie
negativă și auto-exaltare apare în multe dintre scripturile sale.
A fost îndeajuns de arogant pentru a-și insulta gazda și a o lăsa cu povara muncii, în timp ce el a
acaparat toată atenția, indicând astfel un orgoliu extrem:
Luca 10:38-42
38. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Isus a intrat într-un sat. Și o femeie, numită Marta, l-a
primit în casa ei. 39. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos, la picioarele domnului, și
asculta cuvintele lui. 40. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și I-a zis:
„doamne, nu-ți pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute.”
41. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți
tu, 42. dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”
Oricine nu îl iubește mai mult pe el decât pe proprii săi părinți, nu este vrednic de el. Ce se întâmplă
astfel cu porunca „Cinstește pe tatăl și pe mama ta”? Aici nazarineanul se plasează pe el însuși
deasupra membrilor familiei adepților săi, DIN NOU indicând o aroganță și o mândrie extremă:
Matei 10:37 - Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de
mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine.
Aici păcătuiește și prin faptul că este INVIDIOS – e atât de gelos pe oricine s-ar putea să mai iubească
și pe altcineva în afară de el.
Plăcerea de a fi masat cu un ulei scump a fost mult mai importantă decât vinderea acelui ulei și
împărțirea banilor săracilor:
Marcu 14:3-7
3. Pe când ședea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea
un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și, după ce a spart vasul, a turnat
mirul pe capul lui Isus. 4. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau: „Ce rost are risipa aceasta de
mir? 5. Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei și să se dea săracilor.” Și
le era foarte necaz pe femeia aceea. 6. Dar Isus le-a zis: „Lăsați-o în pace. De ce-i faceți
supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, 7. căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și
le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna.
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Nazarineanul îi numește pe ceilalți oameni „câini” și „porci,” indicând astfel că aceștia îi sunt cu mult
inferiori:
Matei 7:6 – Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea
porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.
Afirmă că a fost mai mare decât Iona și Solomon:
Matei 12:41-42
41 Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și-l vor osândi,
pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este unul mai mare decât
Iona.
42 Împărăteasa de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și-l va
osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon;
și iată că aici este unul mai mare decât Solomon.
INVIDIA
Nazarineanul a fost atât de invidios pe orice adept care arăta sentimente de devotament sau
afecțiune față de alte persoane în afară de el, chiar și pentru membrii familiei, așa că le cere
discipolilor lui să-și lase familiile în urmă:
Luca 9:59-62
59 Altuia i-a zis: „vino după mine!” „doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să
îngrop pe tatăl meu.”
60 Dar Isus i-a zis: „lasă morții să-și îngroape morții, și tu du-te de vestește împărăția lui
Dumnezeu.”
61 Un altul a zis: „doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la
ai mei.”
62 Isus i-a răspuns: „oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru
împărăția lui Dumnezeu.”
Mai sunt multe pasaje care expun în mod evident caracterul invidios și plin de resentimente ale
nazarineanului. Acestea sunt amintite în acest articol.
MÂNIA
Datorită mândriei excesive, importanței de sine exagerate, aroganței și a încrederii copleșitoare că el
este cel mai important și deci permițându-i-se, nazarineanul a fost adesea plin de mânie:
Matei 11:20-24
20 Atunci, Isus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile
lui, pentru că nu se pocăiseră.
21 „Vai de tine, Horazine!” a zis el. „Vai de tine, Betsaido! Căci, dacă ar fi fost făcute în Tir și
Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă.
22 De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
23 Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la Locuința morților;
căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în
picioare până în ziua de astăzi.
24 De aceea vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru
tine.”
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Nazarineanul îi condamnă, insultă și îi amenință pe ceilalți, fără încetare:
Matei 23:33 – Șerpi, pui de năpârci! Cum veți scăpa de pedeapsa gheenei?
Marcu 3:5 5 – Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a
zis omului: „Întinde-ți mâna!” El a întins-o, și mâna i s-a făcut sănătoasă.
Ioan 2:15 – A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți din Templu, împreună cu oile și boii,
a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele.
În versetul de mai sus, nazarineanul condamnă lăcomia și pe aceia care fac bani în templu, însă,
bazat pe faptele lui, el este cel mai lacom dintre toți.
Nazarineanul o spune pe față că el a venit să aducă război și conflict pe pământ, împreună cu ură și
dușmănie între membrii familiei; destrămând familia și unitatea din aceasta:
Matei 10:34-36
34 Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa.
36 Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui.
A fost nerăbdător și s-a supărat de prezența unui tată a cărui fiu era mut, pentru că i-a cerut
ajutorul. Timpul și energia sa personală erau mai importante decât să petreacă câteva secunde
pentru a ajuta un bolnav. De asemenea și-a insultat discipolii și pe aceia din jurul său care au
încercat să-l vindece:
Marcu 9:19 – „O, neam necredincios!” le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi
suferi? Aduceți-l la mine.”
LĂCOMIA
Dezgustul nazarineanului pentru muncă a fost foarte nepractic. Dat fiind faptul că trăia de pe urma
carității celorlalți, au existat perioade în care caritatea nu i-a putut satisface nevoile, așa că a FURAT.
În ziua sabatului, el și cu discipolii săi și-au umplut burțile din lanuri cu grâu ale oamenilor. Când a
fost întrebat de ce a încălcat legea sabatului, și-a justificat furtul numindu-se „domn al sabatului.”
Luca 6:1-5
1 Într-o zi de sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau
spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau.
2 Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului?”
3 Isus le-a răspuns: „Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau
împreună cu el? 4 Cum a intrat în casa lui dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea
domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le
mănânce decât preoții?” 5 Și le zicea: „fiul omului este domn chiar și al sabatului.”
Trândăvia și lăcomia nazarineanului adesea a sfârșit în furt: acesta și-a trimis discipolii să fure un
măgar și un cal pentru acesta. Acesta nu s-a gândit deloc că furând aceste animale va crea dificultăți
celor de la care le-a furat. Aici, pe lângă faptul că fură, nu are curajul să fure el însuși aceste animale,
așa că le ordonă altora să o facă:
Luca 19:29-35
29 Când s-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a
trimis pe doi din ucenicii săi
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30 și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș

legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l și aduceți-mi-l.
31 Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegați?’ să-i spuneți așa: ‘Pentru că domnul are
trebuință de el.’”
32 Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus.
33 Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?”
34 Ei au răspuns: „domnul are trebuință de el.”
35 Și au adus măgărușul la Isus. Apoi, și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare,
deasupra.
LENEA
Nazarineanul a fost dintotdeauna bine-cunoscut pentru ura pe care o avea pentru munca fizică. De
asemenea a urât să-și spele hainele și să se scalde: aici nazarineanul îi încurajează pe ceilalți să nu se
spele
Matei 15:1-2, 19-20
1. Atunci, niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Isus și I-au zis:
2. „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă.”
19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile
mincinoase, hulele.
20. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”
Marcu 7:1-9
1. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Isus.
2. Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate.
3. Fariseii, însă, și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile,
după datina bătrânilor.
4. Și, când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri
pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor și a
paturilor.
5. Și fariseii, și cărturarii l-au întrebat: „Pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci
prânzesc cu mâinile nespălate?”
6. Isus le-a răspuns: „Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris:
‘Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine.
7. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.’
8. Voi lăsați porunca lui dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea
urcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea.”
9. El le-a mai zis: „Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră.
NESAȚUL
Nesațul este o dorință anormală de a consuma mai mult decât este necesar. Cu toate că
nazarineanul a predicat despre înfrânare, acesta nu erau deloc menite pentru el însuși. Acesta
începe să se apere atât pe el cât și pe aceia care sunt împreună cu el, când oamenii îi văd mâncând și
bând tot timpul.
Luca 5:33-34
33. Ei I-au zis: „Ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi
mănâncă și beau.”
34. El le-a răspuns: „Oare puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei?
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A fost cunoscut ca nesătul și bețivan:
Luca 7:34 – A venit fiul omului, mâncând și bând, și ziceți: ‘Iată un om mâncăcios și băutor de
vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor.’
Nazarineanul s-a înfuriat când sursele sale de mâncare gratuită nu erau gata și la dispoziția sa tot
timpul. Odată a blestemat un smochin pentru că n-avea niciun fruct. Pomul s-a vestejit.
Marcu 11:12-14, 20-22
12. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Isus a flămânzit.
13. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă poate va găsi ceva în el. Sa apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor.
14. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: „În veac să nu mai mănânce nimeni rod din
tine!” Și ucenicii au auzit aceste vorbe.
20. Dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini.
21. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Isus: „Învățătorule, uite că smochinul pe
care l-ai blestemat s-a uscat.”
22. Isus a luat cuvântul și le-a zis: „Aveți credință în Dumnezeu!
POFTA
Pofta este o dorință excesivă pentru plăcerile trupești. Nazarineanul le-a predicat celorlalți celibatul,
însă fiind ipocritul desăvârșit, nu a aplicat învățăturile lui pe el însuși. Atât bărbații* cât și femeile iau făcut favoruri sexuale, la fel cum alții au procedat cu mâncarea, adăpostul și celelalte nevoi.
Luca 8:1-3
1. Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea
evanghelia împărăției lui dumnezeu. Cei doisprezece erau cu el
2. și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli: Maria, zisă
Magdalena, din care ieșiseră șapte draci,
3. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele, care-L ajutau cu ce
aveau.
*Din evanghelia lui Marcu au fost șterse anumite pasaje. Nazarineanul a avut relații sexuale cu unul
dintre apostolii săi în timp ce ceilalți dormeau în grădină, înaintea crucificării.
Nazarineanul a susținut și a încurajat CRIMA, din motive egoiste:
Luca 19:27 – Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i
încoace și tăiați-i înaintea mea.’”
Nazarineanul nu numai că a SUSȚINUT SCLAVIA, ci a și încurajat și tolerat abuzul sclavilor:
Luca 12:47 – Robul acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat
după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.
Pe lângă faptul că predica de pe munte este împotriva vieții și a naturii (artificială), acțiunile
nazarineanului vorbesc mai tare decât vorbele sale și ne descoperă adevărata lui natură – aceea a
unui mare ipocrit:
Matei 5:1-3
1. Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte și, după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au
apropiat de El.
2. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel:
3. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor!
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Nazarineanul a fost orice numai „sărac în duh” nu. A fost arogant, fățarnic și întotdeauna și-a pus
propriile sale nevoi și dorințe înaintea nevoilor altora.
Luca 10:38-42
Matei 10:37
Matei 5:4 – Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!
Matei 8:21-22
21. Un altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop
pe tatăl meu.”
22. „Vino după Mine”, i-a răspuns Isus, „și lasă morții să-și îngroape morții.”
Matei 5:5 – Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
„Blând”? Citește pasajele amintite mai sus pentru a vedea mândria și aroganța nazarineanului.
Matei 5:6 – Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!
Nazarineanul a susținut și încurajat în mod deschis haosul și nelegiuirea. Aceste învățături ne-etice,
suicidale și anti-viață au lucrat pentru a submina sistemul judiciar, ajungându-se până acolo încât
VICTIMA să fie pedepsită, în timp ce criminalii sunt răsplătiți și încurajați în comportamentul lor.
Punctul final este colapsul civilizației. Orice specie care nu se apără pe ea însăși, va dispărea. Dacă
corpul uman ar ignora bacteriile și virușii care îl invadează, aproape toți oamenii ar muri în mai puțin
de o zi. Aceste învățături sunt anti-viață și sunt concepute pentru a distruge viața umană.
Matei 5:38-44
38. Ați auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.’
39. Dar eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul
drept, întoarce-i și pe celălalt.
40. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa.
41. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
42. Celui ce-ți cere, dă-i; și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
43. Ați auzit că s-a zis: ‘Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.’
44. Dar eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine
celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc,
Matei 5:7 – Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
Nazarineanul a fost orice în afară de „milos.” I-a condamnat, amenințat și damnat pe oameni fără
încetare.
Matei 5:8 – Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
Din nou, nazarineanul numai „cu inima curată” n-a fost.
A MINȚIT
Ioan 5:31 – Dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată.
Nazarineanul le-a spus ucenicilor săi că nu vor muri înainte de a doua venire a sa:
Matei 16:28 – Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor
vedea pe fiul omului venind în împărăția sa.”
Apocalipsa 3:11 – Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.
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A FURAT
Luca 19:29-35
Luca 6:1-5
A SUSȚINUT ȘI A ÎNCURAJAT CRIMA
Luca 19:27 (vezi mai sus)
A FOST UNUL DINTRE CEI MAI MARI IPOCRIȚI CARE AU TRĂIT VREODATĂ
Matei 5:19 – Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învață pe
oameni așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor; dar oricine le va păzi și va învăța
pe alții să le păzească va fi chemat mare în împărăția cerurilor.
Matei 5:9 – Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!
Matei 10:34-36
34 Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa.
36 Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui.
Matei 5:10 – Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor!
Matei 5:11 – Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și
vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!
(acesta este un exemplu clar al urii pe care nazarineanul o are pentru omenire.)
NAZARINEANUL A PREDICAT AUTOMUTILAREA
Matei 19:12 – Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fameni
care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru
împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta să-l primească.”
(un famen este o persoană de sex masculin care a fost castrat; cu alte cuvinte, i-au fost tăiate
testiculele. Biserica catolică avea pe ordinea de zi castrarea copiilor care cântau în cor, pentru
ca vocea acestora să nu se schimbe odată cu pubertatea)
Matei 5:29-30
29 Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine; căci
este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în
gheenă.
30 Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapăd-o de la tine; căci este
spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă.
CRUZIMEA NAZARINEANULUI FAȚĂ DE ANIMALE:
Matei 8:30-32
30 Departe de ei era o turmă mare de porci, care pășteau.
31 Dracii rugau pe Isus și ziceau: „Dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma
aceea de porci.”
32 „Duceți-vă”, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și, deodată, toată turma s-a repezit de
pe râpă în mare și a pierit în ape.
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Niciunui individ din istoria omenirii nu i s-au căutat atât de multe scuze ca nazarineanului. Sucirea,
distorsionarea sau minciuna pe față cu privire la această entitate și cu privire la învățăturile acesteia,
sunt lucruri obișnuite între aceia care sunt înșelați, simpatetici sau pur și simplu proști.
Mulți se contrazic că această entitate n-a existat niciodată și/sau că nu este importantă. Oamenii
care mențin astfel de opinii sunt pe atât de înșelați și nesăbuiți ca și aceia care cred că nazarineanul
a fost un individ în carne și oase. Faptul că a trăit sau nu fizic, e irelevant. Efectele pe care această
creatură le-a avut asupra omenirii au penetrat fiecare aspect al societății în care trăim cei mai mulți
dintre noi. Există milioane peste milioane care i se închină acestei creaturi și îl promovează pe
oriunde și oricât pot. Impactul pe care această entitate l-a avut asupra omenirii e groaznic. Aproape
fiecare război a fost purtat din motivele religiilor de dreapta. Milioane peste milioane de oameni
suferă de tulburări și de complexe psihologice grave, care îi împiedică să trăiască o viață sănătoasă și
normală.
Lista nesfârșită de crime împotriva umanității care au fost perpetuate din cauza acestui monstru,
crește în continuare.
Nu contează dacă această entitate este un mit sau dacă a existat din punct de vedere istoric; aceasta
este o realitate vie prin toate nedreptățile majore și prin toate lucrările care ne-au ținut pe TOȚI
îndărăt timp de secole. Această entitate trebuie distrusă!
Aceia care iau atitudine în apărarea drepturilor și libertăților lor se judecă în continuu cu creștinii
prin tribunale, întrucât aceștia lucrează fără oboseală și obsesivi pentru ai deprava pe toți ceilalți –
fie ei bărbați, femei sau copii – de drepturile și viețile lor.
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Adevăratul tetragramaton
Aceia dintre voi care scrieți mesaje interminabile cu privire la problemele pe care le aveți cu
îndoctrinarea creștină, vă rog să nu fiți leneși. Citiți acest articol înainte de a scrie alte mesaje despre
problemele psihologice de care vă loviți în depășirea minciunilor creștine, după care apucați-vă
serios de meditații. Am scris articole extinse despre alegoriile spirituale. Majoritatea oamenilor nu
pot vedea înțelesul ascuns din aceste alegorii și iau de-a buna legendele cu Zei. Mai întâi de toate,
Satan și Puterile Iadului nu cer închinare de sclav. Ei sunt prietenii noștri. Din totdeauna au încercat
și încă mai încearcă să ne ajute. Evreii intră mereu în modul de atac atunci când cineva menționează
ființele extraterestre.
Prin meditații de împuternicire extinse și avansate, experimentezi o creștere a conștientizării iar
mintea ți se expandează (la fel ca și capișonul cobrei; din acest motiv cobra este un simbol spiritual).
Când în final poți vedea adevărul și când poți vedea prin toate minciunile creștinismului, islamului și
prin rădăcini lor evreiești urâtele, aceste programe nu mai reprezintă o amenințare. Se ajunge la un
punct în care nici un fel de minciuni și constrângeri nu îl vor mai determina pe acela care a văzut și
care cunoaște adevărul, să mai creadă în aceste minciuni. Citesc în mesaje după mesaje cum
creștinismul e înrădăcinat în mințile multor membrii. Satan mi-a arătat din ce în ce mai mult, pe
măsură ce m-am deschis atât prin meditații cât și prin studiu. Pentru a cunoaște adevărul, trebuie să
studiezi în mod extins științele „oculte” – împotriva cărora biblia aruncă avertisment după
avertisment. Am studiat, meditat și am ignorat avertismentele lor împuțite deja de foarte mulți ani.
Cu toate că am făcut n-șpe mii de referiri la „iehova” și la
acel Isus împuțit, niciuna dintre aceste entități nu există.
Amândouă sunt niște forme mentale; apoi mai sunt
inamicii extratereștrii – cum sunt cenușii - care lucrează sub
comanda reptilienilor pentru ai înrobi pe Gentilii de pe
planeta asta, împreună cu o mână de inamici nordici care
se dau drept „Isus” și „iehova” și, de asemenea, îi
promovează pe aceștia doi. Înainte ca aparatele de
fotografiat să fie inventate și înainte ca informațiile despre
extratereștrii să fie disponibile tuturora, ocultistul Aleister
Crowley a desenat un portret al lui „iehova” în timp ce se
afla în transă, iar acesta a fost o ilustrație a unui cenușiu cu
tipicul lor cap bulbucat. Bun, am spus destul … însă dacă nu
evidențiez aceste lucruri, novicii se vor pierde în
informațiile pe care le voi scrie în continuare.
Dacă te adâncești în ocultism îndeajuns de mult,
conceptele spirituale vor începe să aibă sens. Majoritatea
Portretul lui „Iehova,” după Aleister Crowley
societăților oculte, cum e francmasoneria, etc. (cea mai
mare parte din învățăturile spirituale ale acestora au fost îndepărtate în mod sistematic iar acelea
care au supraviețuit au fost corupte), au habar de puterile sufletului într-o oarecare măsură. Înainte
ca francmasoneria să fie coruptă de către evrei, a fost foarte spirituală și un „mason de gradul 33”
era un mason care avea Șarpele Kundalini complet ridicat, întrucât șira spinării are 33 de grade
ezoterice (cele 33 de vertebre prin care urcă șarpele). Pe vremea aceea, masonii realizați comunicau
între ei prin telepatie. Reconstruirea „templului lui Solomon” avea de-a face cu lucrarea Magnum
Opus și cu sufletul. Evreii au preluat acest CONCEPT și l-au corupt pentru a-și adăpa lăcomia lor
insațiabilă și l-au direcționat în agenda lor comunistă de fondare a statului de sclavie pentru Gentili.
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666 este numărul cabalistic al soarelui. 666 este a-tot-importanta chakră solară. Adevărata
semnificație a „templului lui Solomon” este TEMPLUL SOARELUI. „Sol,” „Om” și „On” sunt cuvinte
pentru soare. „Sol” este cuvântul latinesc pentru soare. „Om” este numele dat de hinduși Soarelui
Spiritual. „On” este cuvântul egiptean pentru Soare. Simbolismul Templului lui Solomon a fost furat
de evrei și transformat de aceștia într-un lucru fictiv și fizic, la fel ca și bazaconia numită
„nazarinean” și la fel ca aproape toate lucrurile din biblia iudeo-creștină. Adevărata semnificație
pentru „templul Soarelui” este una spirituală; simbolizează sufletul perfecționat, de unde razele
chakrei solare (666) – care este centrul sufletului și care circulă energia spirituală – radiază în 8 raze
distincte. Sufleul strălucitor este simbolizat prin Soare. 8 este numărul lui Astaroth. De asemenea,
acesta are de a face și cu „noul Ierusalim.” Numele „Ierusalim” a fost furat și corupt în numele unui
oraș din Israel. „Ierusalim” ESTE UN CONCEPT!
Acum, cei mai mulți dintre voi știți că acel simbol enervant cu peștele pe care creștinii îl folosesc,
este în adevăr un vagin răsturnat pe orizontală. Se numește „yoni.” Dacă te uiți în multe dintre
versiunile cărților de tarot, inclusiv cele din Evul Mediu, vei găsi că bâtele și spadele sunt adesea sub
forma unui yoni. Chakra inimii (care este neutră) are de asemenea forma unui yoni. Yoni
simbolizează vaginul și mai este simbolic și pentru nașterea unui suflet nou și dobândirea
perfecțiunii și imortalității fizice și spirituale, prin Magnum Opus. Gunoiul creștin al „nașterii din
nou” este fals și nu se rezumă la nimic mai mult decât la degenerare spirituală și la adâncire în și mai
multe minciuni.
În suflet există 13 chakre majore. Timp de foarte mult timp, inamicii au promovat numărul 13 ca
număr nenorocos, etc., pentru a-i speria pe oameni de acest număr. Acest lucru nu se diferențiază
cu nimic de felul în care filmele horror sunt folosite pentru a-i speria pe oameni de
ocultism/spiritualitate. Toate acestea se leagă între ele. Când se face un ritual, se invocă cele patru
direcții. Pentru cei neinițiați, acest lucru implică ridicarea pumnalului, recitarea invocării, etc.
Aceasta este în fapt o alegorie pentru vibrarea sufletului cu scopul de a-ți ridica puterile. Sufletul are
patru direcții/pătrare principale; acestea sunt feminine și masculine.
„YHVH” este folosit de inamic pentru același lucru, cu toate că YHVH este o corupere. Needucații,
neghiobii și nebunii sunt amăgiți în a crede că acest „YHVH” este vreun fel de ființă supremă. DIN
NOU, ACESTA ESTE UN CONCEPT!! Nu numai că este un concept, ci a mai fost și furat, după care,
bineînțeles, a fost corupt. Nu există nicio ființă supremă. Atât microcosmul cât și macrocosmul sunt
infinite. Nu există nicăieri vreo stafie evreiască mare și rea care să fi „creat toate lucrurile” și care să
fie omnipotentă și tot restul gunoiului de grajd pe care evreii le țin sus și tare și pe care îl bagă pe gât
publicului neștiutor. Există un război care este purtat „acolo în văzduh” și există extratereștrii care
lucrează prin evrei aici pe Pământ, extratereștrii care urăsc omenirea și care vor să înrobească lumea
pentru a-și asigura o bancă perfectă de suflete din care să sugă energia. Acest lucru nu se
diferențiază cu nimic de vacile dintr-un abator. Asta e ceea ce noi suntem pentru ei și întreg succesul
lor depinde de cât de ignorantă e omenirea. Am fost depravați de simțurile noastre spirituale. Puțini
sunt aceia care pot vedea ceea ce inamicul face, însă numai prin meditația de împuternicire și prin
Șarpele lui Satan ni se pot deschide ochii.
Întorcându-mă acum la cele patru pătrare ale sufletului și continuând cu meditația RAUM. În această
meditație ar trebui să se vibreze cele patru direcții/pătrare ale sufletului. IO poate fi folosit pentru
toate patru, însă vei observa o schimbare drastică în putere dacă cele patru pătrare sunt vibrate în
mod corect. IO a fost luat din grecul IO. Aproape toate așa-zisele „mituri” grecești sunt concepte
spirituale foarte importante, cu excepția câtorva dintre legendele cu Zei, cum e cea cu Hercule; spre
exemplu, datele despre nașterea sa (mama sa – care era umană – a întâmpinat dificultăți serioase,
deoarece Hercule a avut ca tată un Zeu (adică un extraterestru) iar Zeii Nordici sunt mult mai înalți și
mai bine făcuți decât noi, oamenii. Am văzut pe câțiva dintre ei care erau de vreo 2.5 m, cum e
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Anubis. Hercule a fost un Semizeu, ceea ce înseamnă că era jumătate om. IO este o altă alegorie; pe
lângă faptul că mulți dintre acești Zei sunt ființe reale, legendele cu ei sunt alegorii spirituale
importante, cum e greceasca „Argus,” adică Agares. Agares este de sex feminin, însă în alegorie
apare uneori sub forma unui bărbat. Cei „o mie de ochi” ai sufletului împuternicit.
„În timpul călătoriilor ei, Io a dat peste Prometeu când acesta era înlănțuit. I-a dat speranță.
Acesta i-a prevestit că va avea să rătăcească timp de mai mulți ani. Însă, în cele din urmă va
fi transformată înapoi în forma sa umană și va rămâne însărcinată. Acesta a mai prevestit că
un descendent al copilului ei va fi un mare erou care îl va elibera. Prevestirile acestuia s-au
adeverit. În timpul călătoriilor ei, multe caracteristici geografice au fost numite după ea,
inclusiv Marea Ionică și Bosfor (care înseamnă vadul vacii). În cele din urmă aceasta a ajuns
la Nil, unde Zeus a transformat-o înapoi în forma sa umană. A rămas însărcinată cu Epafos și
unsprezece generații mai târziu, descendentul ei, Hercule, l-a eliberat pe Prometeu.”1
Trecând mai departe, EA este un alt nume al lui Satan. (Cei mai mulți dintre voi știți deja că „Satan”
înseamnă „adevăr” în una dintre cele mai vechi limbi de pe pământ, sanscrita). EA se pronunță EI-A.
Aproape toate literele din sanscrită se termină în litera A. Simbolul literei A din română și din multe
alte alfabete occidentale, e ascuțit la vârf, asemenea unei piramide (precum și altor simboluri
satanice). Vârful este simbolic pentru energia kundalinică care urcă prin suflet. Acest lucru pune o
emfază și pe șira spinării. Așa-zisul „tetragramaton” al sufletului e în această ordine: I-O-E-A (i-o-eia). Acestea sunt cele patru vibrații vocale care împuternicește și ridică energiile celor patru pătrare
ale sufletului la un nivel înalt. În pătrarul drept al sufletului vibrează I (iiii); în pătrarul stâng al
sufletului vibrează O (oooo); în pătrarul frontal al sufletului vibrează E (eee); și în pătrarul din spate
al sufletului, concentrându-te pe coloană, vibrează A (aaaa).
Acum se poate vedea cum această vibrație fost furată, modificată și în mod complet coruptă dintrun CONCEPT PĂGÂN, culminând în acea entitate tâmpită creată de evrei și numită „iehova.” Repet
din nou și din nou, CUVÂNTUL „DUMNEZEU” ESTE UN CUVÂNT DE COD PENTRU SINE!! NU EXISTĂ
NICIUN „IEHOVA” SAU „YAHWEH.” ACESTA A FOST PRELUAT DE LA IDIOȚII DE CREȘTINI CARE
ÎNCERCAU SĂ PRONUNȚE „YHVH” – DUPĂ CE ACEST CONCEPT A FOST FURAT ȘI CORUPT DE EVREI –
ÎNTRUCÂT ÎN MULTE LIMBI „J” ESTE ADESEA PRONUNȚAT LA FEL CA „Y.” Creștinii sunt mult prea
amăgiți, lucru care este mai mult decât patetic. Evreii au uzurpat cunoștința spirituală după care au
corupt-o, cu scopul de a înrobi și controla întreaga lume; în rangurile lor superioare, ei înșiși devin
„dumnezei.” În adevăr, asta-i tot ce acesta este … o vibrație care îți împuternicește sufletul în mod
drastic.
Continuând; am mai scris despre acest lucru în trecut. Când deții îndeajuns de multă cunoștință și
când obstacolele care stau în calea iluminării au fost doborâte din mintea ta, acest fapt poate fi
văzut cu ușurință. Nazarineanul a fost furat și inventat din CONCEPTUL Șarpelui Kundalini și
transformat într-un alt caracter fictiv evreiesc, căruia Gentilii să-i de-a o închinare de sclav. În
aproape toate picturile și ilustrațiile cu așa-zișii „sfinți” (care în spaniolă sunt traduși prin „santa” –
care este o anagramă pentru „Satan”), SUNT ÎNFĂȚIȘAȚI CU NIMBURI, CARE ÎN MOD ORIGINAL
REPREZINTĂ ȘARPELE LUI SATAN COMPLET RIDICAT!! Acesta nu este doar un concept occidental, ci
apare în mod extins și în Orientul Îndepărtat (care este locul din care creștinismul și-a furat aproape
tot conținutul, pe care mai apoi l-a corupt); Buddha, spre exemplu, este dintotdeauna înfățișat cu un
nimb.
Acum, întorcându-ne la aceste picturi despre care ni se spune că ar fi cu nazarineanul, în adevăr
acestea nu sunt nimic mai mult decât o ilustrație a unui bărbat cu șarpele complet ridicat; nu se

1

Citat luat de pe http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.html

Ministerele Bucuria lui Satan

113

diferențiază cu nimic de nicio altă instrucțiune ilustrată; la fel stau lucrurile și cu așa-zișii „sfinți.”
Când îți cumperi orice fel de aparatură, aceasta vine la pachet cu instrucțiuni ilustrate, la fel ca
ilustrațiile prin care cineva îți arată, prin pași, cum să folosești o aparatură electrică sau orice
altceva.
Nazarineanul nu este decât o invenție evreiască care a fost concepută cu scopul de a lua locul
Șarpelui Kundalini. Picturile sunt niște manuale cu instrucțiuni, UN CONCEPT, create de om. După
cum am scris deja cu ceva timp în urmă, dacă același lucru ar fi făcut cu Sponge-Bob, milioane și
milioane s-ar fi aruncat la pământ înaintea preamăritului Sponge-Bob, plini de reverență, venerație
și devotament. Folosirea buretelui de curățat ar deveni o blasfemie și un sacrilegiu grav. În felul
acesta, prin mintea colectivă, acesta ar ajunge să aibă o viață de sine stătătoare; o formă mentală
dacă vrei. Câte un burete ar împodobi fiecare altar. Ar exista bureți uriași, colosali, la care cei mai
sfinți ar face un pelerinaj special (nu la acea cutie tâmpită din Mecca ci la un edificiu uriaș de
burete). Rezidența micuță a lui Sponge-Bob ar fi paradisul de pe fundul apei, în care fiecare individ
„salvat” sau „mântuit” și-ar dori să ajungă; în felul acesta n-ar mai pluti în sus prin văzduh în eter, ci
ar coborî în adâncurile oceanelor în speranța de a găsi micuța casă în care să-și petreacă restul
eternității.
Lăsând gluma la o parte, date fiind cantitățile copioase și nesfârșite de energie spirituală care au fost
direcționate în acest caracter fictiv al nazarineanului, cu acest simț fals al credinței și cu felul în care
această minciună cumplită este promovată pe toate nivelele, fiind profund întipărită în mințile
populației prin forță, nu e de mirare că aceasta a atins dimensiunea monstruoasă pe care o are. Pe
lângă asta, acel nazarinean a mai fost corupt și din cele cinci elemente, în stil ebraic. Când deții
suficientă cunoștință, când ți-ai deschis mintea și prin grația lui Satan, poți vedea clar toate aceste
lucruri.
Creștinismul este împins asupra populației, fără nicio altă alternativă. Chiar și atunci când te joci
integrame (dintre care majoritatea sunt făcute de evrei) trebuie să dai de gunoaiele biblice. Cât
despre păgânismul modern, wicca și budismul din zilele noastre, la fel ca orice alte mișcări
relaționate acestora, toate au fost corupte din păgânismul original; toate au fost creștinate. Evreii
merg până acolo încât să afirme că puterile minții nu pot fi folosite pentru câștiguri materiale, ceea
ce este un căcat pe băț.
Citat din talmud: 22. Seph. Jp., 92, 1: „Dumnezeu le-a dat evreilor putere peste posesiunile și
sângele tuturor națiunilor.”
Creștinii fundamentaliști lucrează neobosiți pentru a-l îndepărta pe Moș Crăciun din sărbătorile de
iarnă și să-l înlocuiască cu nazarineanul; vor de asemenea să îndepărteze iepurașul și ouăle de paște
și să le înlocuiască cu nazarineanul; aceștia au în vizor toate sărbătorile. Pentru mai multe informații
cu privire la acest lucru, citește articolul Anul furat. Martorii lui iehova merg chiar un pas mai
departe și lucrează plini de zel pentru a îndepărta toate simbolurile, pe care ei le consideră „chipuri
cioplite,” întrucât distrugerea simbolurilor spirituale importante va conduce în cele din urmă la
moartea cunoștinței și adevărului spiritual.
TOATE învățăturile oculte și spirituale au ca scop final împuternicirea sufletului, ridicarea Șarpelui și
terminarea lucrării Magnum Opus. Dacă odată ajungi să privești toate aceste adevăruri cu ochii
deschiși, nici un fel de constrângere, minciună sau „explicație” te va mai putea prosti vreodată.
Singurul lucru pe care îl poți face începând cu acest moment, e să trezești omenirea la adevăr!
HAIL SATAN!!
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Mesajele subliminale din biblia iudeo-creștină:
supremația evreiască peste gentili
Există o cabala veche de mii de ani. Această cabala mereu a controlat și a deținut un nivel mult mai
ridicat de cunoștință, cu mult deasupra celei cunoscută de mulțime. Când erau fondate noi societăți,
cabaliștii evrei uzurpau pozițiile de putere politică și religioasă pentru a se asigura că orice
cunoștință avansată aflată în circulație la momentul respectiv, era scoasă din domeniul public și
introdusă exclusiv în școlile și în organizațiile lor secrete. Ierarhia conducătoare a Vaticanului nu e
decât o adunătură de criminali organizați care au cauzat omenirii nespuse distrugeri, nefericire,
suferință și amărăciune. În rangurile ei înalte, biserica catolică este arhiplină cu evrei și lucrează
pentru evrei. Evreii sunt aceia care controlează bisericile creștine, în special Vaticanul – din care au
evoluat toate celelalte secte creștine.
În rangurile înalte, aceștia cunosc puterea soarelui, a numerologiei, a minții, cunosc efectele
planetelor în comportamentul uman, știu cum să manipuleze timpul și energia, s-au folosit de
organizațiile lor secrete pentru a crea instituții în zona publică – cum sunt partidele politice – pentru
a îndepărta cunoștința ocultă și pentru a o ține departe din circulația publică. Inchiziția a fost un
prim exemplu, căci în acea perioadă, nu trebuia decât să vorbești de orice lucru ocult sau ezoteric
pentru a-ți semna propria sentință la moarte.
Pentru a maximiza puterea pentru agenda lor, bisericile creștine au fost construite pe liniile ley.
Liniile ley sunt locuri în care energia geomagnetică este intensificată. Corpul uman este compus din
și operează pe bioenergie. Gândurile noastre sunt compuse din impulsuri electrice. Prin meditație și
prin împuternicirea centrelor noastre energetice, ne putem ascuți mințile pentru a avea un
randament mai puternic și pentru a afecta mediul în care trăim. Când o persoană școlită în acest
domeniu folosește energia pământului pe lângă această energie mentală direcționată, își amplifică
nespus de mult puterea din spatele gândurilor și a direcționării energiei prin propria-i voință.
Templele păgâne au fost distruse și peste ruinele lor au fost construite biserici creștine. De
asemenea, în aceste locuri de răscruce în energiile pământului (liniile ley), au fost întreținute și
ritualuri speciale. Sacrificiile umane/animale, spre exemplu, erau folosite pentru a produce frică
extremă în victimele alese. Această energie a fricii pe care o foloseau pentru a controla, era
pompată în aceste vortexuri de energie ale pământului. Ce se întâmplă e că această energie ajunge
să fie amplificată de mii de ori și creează o condiție vibrațională în câmpul energetic al pământului,
în care noi toți trăim. Am înțeles că aceasta a ajuns să înconjoare pământul precum o pânză de
păianjen. Acesta este motivul pentru care creștinismul are putere atât de mare peste atât de multe
persoane. Frica e cuvântul care controlează lumea, fiind foarte efectiv.
Pe lângă asta, propovăduirea emoțională a minciunilor doctrinelor creștine, care au fost repetate la
nesfârșit în aceste lăcașe, au fost toate acompaniate de puterea de care duceau lipsă pentru a-și
duce la îndeplinire sarcina. Mână în mână cu utilizarea energiei congregației ignorante, o
aprovizionare de energie constantă și puternică a fost astfel făcută disponibilă, pentru a fi
direcționată și manipulată de adepții inamici pentru controlarea și damnarea populației. Lucrările de
artă din timpul Renașterii stau drept dovadă a controlului pe care biserica creștină a avut-o peste
fiecare aspect al vieții oamenilor. Există puține picturi, sculpturi și alte lucrări de artă care să nu-i
înfățișeze pe nazarinean, pe Maria și pe restul din gașca lor impostoare. Acest lucru este valabil și în
ceea ce ține de muzica din acea perioadă. Dacă creai prea multe lucrări de artă necreștine, însemna
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să te pui singur pe lista condamnaților de erezie. Numai energia pusă în această instituție prin
rugăciuni depășește orice imaginație. Orice persoană care își fixează mintea pe un gând sau o idee,
generează energie mentală; gândește-te ce se întâmplă când milioane de persoane fac acest lucru la
unison.
Din nefericire, dată fiind lăcomia, acestea n-au fost îndeajuns pentru acești extratereștri nefaști și
pentru sclavii lor omenești care lucrează în această haită a distrugerii. Așa că a trebuit să fie folosit și
războiul. Randamentul de energie umană este cel mai ridicat în vremuri de mare frică, când se dă
nas în nas cu moartea sau atunci când se moare. Cu cât mai violentă e aceasta, cu atât mai bine.
Oricine e familiarizat cu vechiul testament din biblie, ar trebui să fie bine conștient de războaiele și
de genocidele interminabile promovate de așa-zisul „iehova,” care se traduce prin dominarea
evreiască peste Gentili, împreună cu uciderile în masă, torturarea și genocidul Gentililor. Acest gunoi
bolnav și pervers este trâmbițat în capetele Gentililor încă din ziua în care se nasc, creând astfel o
puternică formă mental subliminală, care ajunge să se manifeste în realitate.
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Iezuiții: societatea lui Isus. O adunătură de criminali
organizați
Din cartea „The Secret History of the Jesuits” de Edmond Paris; tradusă din franceză în 1975:
Despre autorul Edmond Paris:
„În expunerea unei conspirații de o asemenea anvergură, acesta și-a pus viața în joc. Edmond
Paris nu m-a cunoscut niciodată, însă l-am cunoscut fără să-l întâlnesc personal când eu,
împreună cu alți iezuiți aflați sub jurământ solemn, am fost pus în temă cu numele instituțiilor
și a indivizilor din Europa care erau periculoși pentru agenda Instituției romano-catolice. Așa
ne-a fost împărtășit numele acestuia. Munca lui Edmond Paris în criticarea romanocatolicismului, a legat iezuiții de juruința ca: 1) să-l distrugă pe el, 2) să-i distrugă reputația lui
și a familiei sale și, 3) să-i distrugă munca.” – Dr. Alberto Rivera (fost preot iezuit)
Numele și fețele se pot schimba, însă acesta este același program cu comunismul evreiesc.
Creștinismul este o pregătire pentru comunism. Când una dintre acestea eșuează, cealaltă este gata
de a prelua controlul peste țară sau regiune. Ca prim exemplu avem fosta URSS: când aceasta a
căzut în 1991, împreuna cu celelalte țări din „Cortina de fier,” creștinii au revenit imediat în aceste
țări, ca musca la rahat, evanghelizând populația în mod agresiv și fără încetare. Acesta este un cerc
vicios.
„Iezuiții lucrează în secret și necontenit pentru două obiective majore ale Instituției romanocatolice: 1) Putere politică universală și, 2) O biserică universală, pentru a împlini astfel
profeția din Apocalipsa 6, 13, 17 și 19”1
Iezuiții (Societatea lui Isus) sunt spionii și brigada asasină a Bisericii Catolice. Oamenii care cred că
această instituție este una „spirituală” sau „religioasă” sunt, cu tristețe, amăgiți. Aceasta este și din
totdeauna a fost o instituție politică, în orice fel sau chip. Este un front politic care funcționează prin
controlarea oamenilor, folosindu-se de multe ceremonii și caractere religioase fictive furate din
religiile de jur împrejurul lumii, care au precedat-o. Separarea bisericii de stat nu înseamnă nimic
pentru Biserica Catolică, care lucrează necontenit și câinește pentru dominarea lumii, prin orice
mijloace posibile. Această instituție a fost construită din ucideri în masă, tortură, extorcare de
fonduri, crime organizate, minciuni și prin privarea omenirii de adevărata spiritualitate. Această
instituție a controlat regi, regine, clase nobile, președinți, guverne și pe aproape oricine aflat la
putere.
Există zvonuri despre existența unui „papă negru.” Acesta nu este decât un mit; un mit menit să
direcționeze responsabilitatea pentru toate aceste fapte de la Biserica Catolică și de la organizația de
criminali a acesteia. În adevăr, aceștia se ocupă cu practica hegelianismului prin faptul că joacă de
ambele părți aflate în opoziție, contra părții de mijloc, pentru a câștiga control. Acest lucru e analog
cu cineva care în mod public pozează a fi împotriva drogurilor și lucrează în organizațiile care luptă
împotriva drogurilor, însă în secret, operează o rețea de traficanți și distribuitori de droguri, chiar din
interiorul organizației ce luptă împotriva drogurilor. Cu toate că Biserica Catolică pozează în mod
public ca fiind o instituție religioasă și caritabilă, în secret aceasta controlează activități criminale
1
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organizate, lucrând mână în mână cu comunismul evreiesc. Protestanții sunt toți foarte fericiți să-i
condamne pe catolici și să arunce cu noroi în ei, întrucât atunci când dau vina pe alții, sunt scutiți de
a da explicații cu privire la acțiunile degenerate și odioase care au loc în mod repetat în bisericile
creștine ca întreg. Bineînțeles, noi toți știm că Satan a fost țapul ispășitor pentru acești criminali în
tot acest timp, pentru că sunt prea amăgiți și prea îndoctrinați pentru a vedea că responsabilul
pentru toate aceste fărădelegi e chiar „dumnezeul” lor.
Ignatius de Loyola a fost fondatorul iezuiților. La momentul în care a avut loc, Reforma Protestantă a
cauzat daune serioase controlului incontestabil al Bisericii Catolice. Ignatius a ajuns la concluzia că
singura cale prin care Biserica Catolică și-ar putea recâștiga puterea pe care a pierdut-o, e să impună
canoanele și doctrinele pe puterea temporală a papei și să nu mai distrugă viețile oamenilor prin
Inchiziție, după cum făceau preoții și măicuțele dominicane, ci mai degrabă să infiltreze în secret
fiecare domeniu al vieții.
„Structura Companiei lui Isus a fost în cele din urmă întocmită și aprobată în Roma, de Papa
Paul al III-ea, în 1540, iar iezuiții s-au pus la dispoziția papei, promițându-i supunere
necondiționată.”1
Ignatius a fost mai conștient decât orice alt lider catolic care l-a precedat, că cea mai bună modalitate
de a controla un om e să-i devii stăpânul minții. „Îl vom îmbiba cu forțe spirituale pe care îi va fi
foarte greu să se le elimine mai târziu.” „ … forțe mai trainice decât cele mai bune principii și doctrine;
aceste forțe pot reieși la suprafață, uneori după ani buni în care n-au fost menționate și vor deveni pe
atât de imperative încât voința se va găsi în imposibilitatea de a li se opune și va fi forțată să le
urmeze impulsul irezistibil.”2
Trebuie să ne amintim mereu că Biserica Catolică are la dispoziție foarte multă cunoștință ezoterică,
în urma secolelor în care a confiscat, jefuit și îndepărtat în mod sistematic aceste materiale din
rândul populației. Iezuiții au folosit această cunoștință în detrimentul omenirii. Necunoscut
majorității, iezuiții au infiltrat fiecare țară de pe fața pământului și au fost expulzați din multe. Prin
sacramentul catolic al confesiunii, iezuiții au câștigat control asupra regilor și reginelor, asupra
domnitorilor și clasei nobile. Acestora le-au fost oferite în mod deschis chiar și poziții politice
importante. N-ar fi deloc surprinzător ca aceștia să fi folosit șantajul în mod frecvent.
Ori de câte ori o țară a fost infestată de iezuiți, aceștia au reușit să preia controlul. Acest lucru a fost
realizat prin infiltrare. În scurt timp, autoritățile începeau să-i consulte în probleme importante, apoi
donații consistente începeau să fie făcute către aceștia și, în scurtă vreme, „aceștia ocupau toate
școlile, amvoanele celor mai multor biserici, împreună cu locurile de confesiune a oamenilor din
pătura superioară a societății.”3
„Practic, publicul este în necunoștință de cauză cu privire la responsabilitatea copleșitoare pe
care Vaticanul și iezuiții o poartă pentru începerea celor două războaie mondiale – o situație
care poate fi explicată în parte de finanțele gigante de care dispun atât Vaticanul cât și iezuiții,
lucru care le oferă putere în atât de multe sfere, în special după cel de-al doilea conflict.”4

1

Idem, p. 23
Idem, p. 21
3
Idem, p. 38
4
Idem, p. 9
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„Nicio țară nu a suferit la fel de mult ca Polonia, atunci când s-a aflat sub dominație iezuită. Și
în nicio altă țară în afară de Portugalia nu a fost această organizație la fel de puternică. În
timp ce Polonia se îndrepta rapid spre ruină, numărul instituțiilor și școlilor iezuite se
înmulțeau atât de repede încât generalul a făcut din Polonia o congregație specială în 1751.”1
Învățăturile din Orientul Îndepărtat au fost corupte odată cu apariția și infectarea cu iezuiți. Iezuitul
Robert de Nobile s-a stabilit în India pentru a converti gloatele de acolo la catolicism. Tipic naturii
iezuiților, acesta a infiltrat casta preoțească Brahmin (aceștia dintotdeauna au fost atrași de clasele
conducătoare). „Acesta a adoptat îmbrăcămintea, obiceiurile și tipul de viață a Brahmanilor, a
amestecat ritualurile acestora cu cele creștine, toate cu acordul papei Gregory al XV-lea.” Acesta a
convertit peste 250.000 de hinduși.2
Mai mult ca sigur, acesta este locul din care au fost luate cele mai multe dintre învățăturile ridicole
ale new age, în care aceștia îl promovează pe nazarinean, promovează învățăturile despre „karma”
și îngeri … pe scurt, infiltrație creștină.
„În America de Sud, au cucerit popoarele native de pe acest continent, forțându-i să trăiască
sub un catolicism strict. Iezuiții îi supravegheau. Aceștia pedepseau și cele mai mici greșeli.
Biciul, postul, închisoarea, punerea la stâlpul infamei din piețele publice, umilirea publică în
biserică, acestea sunt pedepsele pe care ei le folosesc.”
„Inculpatul îmbrăcat în hainele penitentului, era însoțit la biserică unde își mărturisea
greșeala. Apoi era biciuit în piața publică, în acord cu codul penal … Inculpatul nu numai că își
primea osânda fără murmur, dar și mulțumea pentru aceasta … Vinovatul, după ce-a fost
pedepsit și reconciliat, săruta mâinile celui care l-a lovit, spunând ‘Fie ca Dumnezeu să te
răsplătească pentru că m-ai eliberat prin această pedeapsă ușoară, de chinurile veșnice care
m-au amenințat.”3
„Vom compune poeme; însă poeții noștri să fie creștini și nicidecum urmași ai păgânilor, care
invocă muze, nimfe ale pădurii și ale apei, care îi invocă pe Calliope, Apollo, etc. … sau pe alți
Zei și Zeițe. Ba chiar mai mult, dacă aceștia vor fi menționați, să fie caricaturizați pentru că toți
sunt decât Demoni.”4
„Biserica Romano-Catolică a fost printre cei mai bogați proprietari de terenuri din America de
Nord. În Mexic, aveau mine de argint și rafinării de zahăr, în Paraguay avea plantații de ceai și
cacao, fabrici de covoare și de asemenea controlau rezervele de hrană, întrucât dețineau vite
și exportau în jur de 80.000 de catâri pe an. Și pentru a face un profit și mai mare, preoții nu
ezitau să fraudeze trezoreria statului, după cum s-a aflat în urma incidentului din Cadix, în
care au fost deschise cutiile de ciocolată numai pentru a se descoperi că erau umplute cu praf
de aur.” 5
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Pe 7 ianuarie 1960, la Roma, a avut loc un summit prin care se intenționa acordul unei coexistențe
pașnice între sovietici și blocul estic și occident. În SUA, cardinal Spellman (care apare în numeroase
reviste și ziare, fotografiat lângă lideri importanți la nivel mondial), le-a solicitat catolicilor să
manifeste ostilitate lui Mr. Khrushchev, atunci când acesta a vizitat Statele Unite, fiind un invitat.
Cardinal Ottaviani, secretarul sfântului cabinet, a ținut un discurs vehement la bazilica „Saint MarieMajeure” împotriva sovieticilor și a puterilor occidentale care erau implicate în proiectul de pace. 1
Poate te întrebi: „care este scopul unui război, atunci când o instituție precum Biserica Catolică se
zbate pentru dominație globală?” Nimic din ceea ce le e cunoscut oamenilor nu schimbă vieți, nu
creează devastare și nu îi deschide pe oameni spre a fi dominați, mai mult decât războiul. Ambele
părți din război sunt ajutate și finanțate de aceia care intenționează să exercite dominație mondială
și să creeze un stat al sclaviei. La sfârșitul războiului, toate țările implicate în război sunt îndatorate
băncilor internaționale, multe dintre care sunt deținute și operate de către Vatican. Și să nu îi
nesocotim nici pe ceilalți care lucrează pentru exact aceleași obiective, mână în mână cu Vaticanul.
Fiecare parte implicată se folosește una de cealaltă pentru a obține aceste rezultate, însă, de ochii
oamenilor, acestea se atacă una pe cealaltă mânate de lăcomie și caută să se distrugă între ele,
astfel încât, când agenda a fost împlinită, câștigătorul ia totul. Lucrul pe care îl au în comun, este
„dumnezeul” la care ei toți se închină.

1

Idem, p. 184
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Iehoviștii prezic sfârșitul lumii de mai bine de un secol
Aici sunt citate din revistele iehoviste Turnul de Veghere și Treziți-vă!
1877 – „SFÂRȘITUL ACESTEI LUMI … este mai aproape decât cred majoritatea oamenilor.” (Din
cartea iehovistă dedicată speculației profetice: „Three Worlds and the Harvest of this World.”)
1889 – „În capitolele următoare aducem dovezi că Împărăția lui Dumnezeu a început deja să fie
pregătită … și că bătălia din ziua cea mare a preamăritului Dumnezeu (Apocalipsa 16:14) – care va
lua sfârșit în 1914 și care va avea ca deznodământ răsturnarea domniilor actuale ale pământului – a
fost demarată.” (Din cartea iehovistă „The Time is at Hand,” din 1889; ediția din 1915 a acestei cărți
a schimbat data din 1914 în 1915.)
15 iulie 1894 – „nu avem niciun motiv să schimbăm viitorul; și chiar dacă am vrea nu am putea.
Această dată este a Domnului, nu a noastră. Însă reamintiți-vă că sfârșitul din 1914 nu este vremea
începutului, ci a sfârșitului necazurilor.”
1904 – „Zarva marelui necaz este în curând asupra noastră, începând undeva între anii 1910–1912 și
culminând cu sfârșitul „Epocii Gentililor,” din octombrie 1914.” (Din cartea „The New Creation,”
1904.)
1 mai 1914 – „Studenții bibliei nu au absolut nici un motiv să pună sub semnul întrebării împlinirea
evangheliei, care chiar azi ne bate la ușa … Marea criză … care foarte curând va mistui cerurile
eclesiastice și pământul social.” (Din revista iehovistă Turnul de Veghere.) Când evenimentele
profețite pentru anul 1914 nu s-au împlinit, le-au reprogramat între anii 1918 și 1925.
În cartea „The Finished Mystery” au prezis că Armaghedonul va avea să înceapă „în primăvara lui
1918.” Ar fi urmat să aibă loc o „anarhie globală atotcuprinzătoare” în „toamna lui 1920.” În ediția
din 1917, declară că Apocalipsa 11:13 va fi împlinită „devreme în 1918” (cutremurul de pământ) și
că în „toamna lui 1920” va avea loc focul prezis tot în Apocalipsa. În ediția din 1926, datele sunt încă
odată alterate și reprogramate.
1 septembrie 1922, Turnul de Veghere citează: „Anul 1925 este indicat într-o formă mult mai
distinctă în sfintele scripturi, pentru că este fixat prin legea dată de Dumnezeu lui Israel …”
1 aprilie 1923, Turnul de Veghere: „Suntem încredințați că anul 1925 este fără îndoială stabilit de
sfintele scripturi.”
Așadar, ce s-a întâmplat în 1925??
Septembrie 1925, Turnul de Veghere: „E de așteptat ca Satan să încerce să injecteze în mintea
congregației gândul că anul 1925 va aduce sfârșitul muncii noastre și, prin urmare, că nu va mai
trebui să continuăm să lucrăm.”
DINTR-O DATĂ SATAN – ȘI NU „DUMNEZEU” – E CEL CE PROFEȚEȘTE SFÂRȘITUL LUMII!
1930 – „Marele climax e chiar sub nasul nostru.”
1931 – „Împărăția lui Dumnezeu a început să opereze. Ziua mâniei lui a sosit și Armaghedonul e
chiar în fața noastră.”
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1933 – „Mărturia copleșitoare a profeției și a faptelor care o susțin, arată că curățirea bisericii a fost
dusă la bun sfârșit, iar acest lucru indică faptul că Armaghedonul este aproape.”
1939 – „Bătălia din ziua cea mare a Dumnezeului preaînalt este foarte aproape.”
Au existat alte 44 de preziceri; 42 dintre acestea au apărut în revista Turnul de Veghere, din mai
1949 până în aprilie 1943.
1 septembrie 1944 – „Armaghedonul e înaintea noastră.”
1946 (după cel de-al Doilea Război Mondial) – „Dezastrul Armaghedonului … ne bate la ușă.”
1950 – „Luna martie e aici! Unde? Pe câmpul Armaghedonului, pentru ‘războiul din ziua cea mare al
Dumnezeului preaînalt’.”
1953 – „Armaghedonul e sub nasul nostru; va lovi generația care e acum în viață” *Mulți iehoviști
credeau că anul 1954 va fi „anul cu pricina.”
1955 – „A devenit foarte clar că războiul Armaghedonului e aproape de punctul de a se isca.”
1958 – „Când va fi luptat Armaghedonul? Iehova, marele ceasornicar, a programat Armaghedonul să
se întâmple aproape de încheierea „zilelor din urmă.” Acele zile sunt aproape. Cât de aproape? …
Nimeni nu cunoaște ceasul, însă noi știm că va fi foarte curând. De unde știm că va fi foarte curând?
Pentru că este scris că timpul rămas pentru Diavol – acum că Cristos l-a azvârlit pe Diavol pe pământ
– este ‘un timp scurt’ (apocalipsa 12:12)”
Revista Treziți-vă! din octombrie 1968, a afirmat că „anumite persoane” au prezis în mod fals
sfârșitul lumii și că acestora le-a lipsit „călăuzirea lui Dumnezeu.”
Însă din acest moment, se pare că această profeție falsă a luat sfârșit:
1971 – „Avem toate dovezile și Dumnezeu ne călăuzește, iar acest lucru este copleșitor.
Armaghedonul va avea loc în 1975.”
1972 – „În mintea martorului (iehovistului) de rând, nu există niciun dubiu că anul 1975 este data
corectă.”
15 martie 1976, Turnul de Veghere – „Reconciliere prin mila lui Dumnezeu, înainte de Armaghedon.”
22 septembrie 1976 – „un dezastru global nemaiîntâlnit în istoria omenirii, este foarte aproape.”
15 decembrie 1976 – „Fiți pregătiți, promisiunea e aproape împlinită.”
15 iunie 1979, Turnul de Veghere – „O zi a socotelii e chiar în fața noastră.”
15 octombrie 1979 – „Îmbărbătați-vă, mileniul a sosit.”
1 noiembrie 1979 – „Neutralitate creștină, întrucât războiul lui Dumnezeu se apropie.”
Un psihiatru a menționat că există un spital psihiatric pe care l-au poreclit „turnul de veghere”
pentru că e plin cu martori de-ai lui iehova.
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Cele 10 porunci
Exodul 20
I. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești
Însă se pare că nazarineanul afirma că el e „dumnezeu.” Așadar, cum rămâne cu porunca lui iehova?
Matei 4:7 – „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „‘Să nu ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău.’”
(Aici în mod evident se referă la el însuși)
Matei 28:18 – Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: „Toată puterea mi-a fost dată în
cer și pe pământ.
Tit 2:13 – așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și
Mântuitor, Isus Hristos.
Filipeni 2:10 – pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe
pământ și de sub pământ
II. Să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe
cel ce va lua în deșert numele Lui
Care e numele acestei entități? Iehova? Yaweh? Atât IHVH cât și YHVH înseamnă „sunt ceea ce
sunt.” Ce mai exact? Shibboleh? Asta are pe atât de mult sens ca și iehova.
III. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești.
Luca 6: 1-5 –
1. Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau
spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau.
2. Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua Sabatului?”
3. Isus le-a răspuns: „Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau
împreună cu el?
4. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a
mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât
preoții?”
5. Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului.”
IV. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta
Matei 10:37 – Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de
Mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.
Luca 9:56-62
56. Căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Și au
plecat într-alt sat.
57. Pe când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, te voi urma oriunde vei merge.”
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58. Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-

și odihni capul.”
59. Altuia i-a zis: „Vino după mine!” „Doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să

îngrop pe tatăl meu.”
60. Dar Isus i-a zis: „Lasă morții să-și îngroape morții, și tu du-te de vestește împărăția lui
Dumnezeu.”
61. Un altul a zis: „Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas-bun de la
ai mei.”
62. Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru
împărăția lui Dumnezeu.”
Matei 10:34-36
34. Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa.
36. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui
V. Să nu ucizi
Iehova comite crime:
Exod 23:27 – Voi trimite groaza mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la care
vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta.
Iehova ordonă masacrarea a mii de oameni:
Exod 32:27-28 –
27. El le-a zis: „Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Fiecare din voi să se încingă cu
sabia; mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta și fiecare să omoare pe fratele, pe
prietenul și pe ruda sa.’”
28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape trei mii de oameni au pierit în ziua
aceea din popor.
Iehova îi ordonă poporului său să comită mai multe crime:
Leviticul 26:7-8
7. Veți urmări pe vrăjmașii voștri, și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.
8. Cinci dintre voi vor urmări o sută și o sută dintre voi vor urmări zece mii, și vrăjmașii voștri
vor cădea uciși de sabie înaintea voastră.
Numeri 1:51 – Când va porni cortul, leviții să-l desfacă; și când se va opri cortul, leviții să-l
întindă, iar străinul care se va apropia de el să fie pedepsit cu moartea.
Numeri 3:10 – Pe Aaron și pe fiii lui să-i pui să păzească slujba preoției lor, iar străinul care se
va apropia să fie pedepsit cu moartea.”
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 (Nimicire deplină).
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Alte crime, împreună cu ordine directe de participare în acte de canibalism:
Numeri 23:24 – Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică Și se ridică întocmai ca un leu. Nu se
culcă până ce n-a mâncat prada Și n-a băut sângele celor uciși.”
Iehova ordonă alte masacre în masă:
Numeri 25:16-17
16. Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
17. „Priviți-i pe madianiți ca vrăjmași și ucideți-i,
Numeri 31:7-11
7. Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, și au
omorât pe toți bărbații.
8. Împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Țur, Hur și
Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor.
9. Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiților cu pruncii lor și le-au jefuit toate vitele,
toate turmele și toate bogățiile.
10. Le-au ars toate cetățile pe care le locuiau și toate ocoalele lor.
11. Au luat toată prada și toate jafurile de oameni și dobitoace,
Alte măceluri poruncite de iehova:
Deuteronomul 2:20-23; 30-37 –
20. Țara aceasta trecea, de asemenea, ca o țară a lui Refaim; mai înainte, locuiau în ea
refaimiții, și amoniții îi numeau zamzumimi:
21. un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachimii. Domnul i-a nimicit
dinaintea amoniților, care i-au izgonit și s-au așezat în locul lor.
22. (Așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiți
dinaintea lor; ei i-au izgonit și s-au așezat în locul lor, până în ziua de azi.
23. De asemenea, aviții, care locuiau în sate până la Gaza, au fost nimiciți de caftoriți, ieșiți din
Caftor, care s-au așezat în locul lor.)
30. Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul,
Dumnezeul tău, i-a făcut duhul neînduplecat și i-a împietrit inima, ca să-l dea în mâinile tale,
cum vezi azi.
31. Domnul mi-a zis: ‘Vezi, acum încep să-ți dau pe Sihon și țara lui; începe și tu dar să-i iei în
stăpânire țara ca s-o moștenești.’
32. Sihon ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră, la Iahaț.
33. Domnul, Dumnezeul nostru, ni l-a dat în mâini și l-am bătut, pe el și pe fiii lui și pe tot
poporul lui. 34. I-am luat atunci toate cetățile și le-am nimicit cu desăvârșire: bărbați, femei și
prunci i-am nimicit cu desăvârșire și n-am lăsat să scape niciunul măcar.
35. Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum și prada din cetățile pe care le luaserăm.
36. De la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în vale până la
Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le-a dat pe
toate în mână.
37. Dar de țara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc, de cetățile
de la munte și de toate locurile pe care te-a oprit Domnul, Dumnezeul tău, să le lovești.
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Numeri 31:17-18
17. Acum dar omorâți pe orice prunc de parte bărbătească și omorâți pe orice femeie care a
cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el,
18. dar lăsați cu viață pentru voi toți pruncii de parte femeiască și pe toate fetele care n-au
cunoscut împreunarea cu un bărbat.
Cum e tatăl așa e și copilul – citate din spusele nazarineanului:
Luca 19:17 – Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i
încoace și tăiați-i înaintea mea.’”
VI. Să nu preacurvești
Exodul 22:16-17
16. Dacă un om înșală pe o fată nelogodită și se culcă cu ea, îi va plăti zestrea și o va lua de
nevastă.
17. Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti în argint prețul zestrei cuvenite fetelor.
2 Samuel 12:11-12
11. Așa vorbește Domnul: ‘Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub
ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia, care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia.
12. Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața
soarelui.’”
Luca 8:3 – Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele, care-L ajutau cu
ce aveau.
VII. Să nu furi
Iehova le ordonă evreilor să fure de la egipteni:
Exodul 3:21-22
21. Voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor, și, când veți pleca,
nu veți pleca cu mâinile goale.
22. Fiecare femeie va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei vase de argint,
vase de aur și haine pe care le veți pune pe fiii și fiicele voastre. Și veți jefui astfel pe egipteni.”
Iehova fură pământul de la canaanieni:
Leviticul 14:34 – „După ce veți intra în țara Canaanului, pe care v-o dau în stăpânire, dacă voi
trimite o rană de lepră pe vreo casă din țara pe care o veți stăpâni,
Ordine date de iehova evreilor, pentru a ucide și jefui:
Numeri 31:1-12
1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
2. „Răzbună pe copiii lui Israel împotriva madianiților, apoi vei fi adăugat la poporul tău.”
3. Moise a vorbit poporului și a zis: „Înarmați dintre voi niște bărbați pentru oștire și să meargă
împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului.
4. Să trimiteți la oaste câte o mie de oameni de seminție, din toate semințiile lui Israel.”
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5. Au luat dintre miile lui Israel câte o mie de oameni de seminție, adică douăsprezece mii de

oameni înarmați pentru oaste.
6. Moise a trimis la oaste pe acești o mie de oameni de seminție și a trimis cu ei pe fiul

preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte și trâmbițele răsunătoare.
7. Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, și au
omorât pe toți bărbații.
8. Împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Țur, Hur și
Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor.
9. Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiților cu pruncii lor și le-au jefuit toate vitele,
toate turmele și toate bogățiile.
10. Le-au ars toate cetățile pe care le locuiau și toate ocoalele lor.
11. Au luat toată prada și toate jafurile de oameni și dobitoace,
12. și pe cei prinși, prada și jafurile le-au adus lui Moise, preotului Eleazar și adunării copiilor lui
Israel
Cum e tata așa-i și copilul:
Luca 19:29-35
29. Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a
trimis pe doi din ucenicii săi
30. și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș
legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l și aduceți-mi-l.
31. Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegați?’ să-i spuneți așa: ‘Pentru că Domnul are
trebuință de el.’”
32. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus.
33. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?”
34. Ei au răspuns: „Domnul are trebuință de el.”
35. Și au adus măgărușul la Isus. Apoi, și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare,
deasupra.
Luca 6:1-5
1. Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau
spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau.
2. Unii dintre farisei le-au zis: „Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua Sabatului?”
3. Isus le-a răspuns: „Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau
împreună cu el?
4. Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a
mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât
preoții?”
5. Și le zicea: „Fiul omului este Domn chiar și al Sabatului.”
VIII. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău
Există sute de versete care dovedesc că iehova este un mincinos prolific. Iată câteva dintre acesta:
Geneza 2:16 – dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei
mânca din el, vei muri negreșit.” – mai apoi în biblie se spune că Adam a trăit 930 de ani:
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Geneza 5:5 – Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi a
murit.
1 Împărați 22:23 – Și acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor
prorocilor tăi care sunt de față. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta.”
IX, X. Să nu poftești casa aproapelui tău; să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici
roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.”
Multitudinea de versete amintite mai sus arată clar că iehova nu are nici un pic de respect pentru
ființele umane sau pentru posesiunile acestora. A furat pământul canaaniților, a cerut sacrificii atât
de sânge uman cât și animal și i-a jefuit pe ceilalți în mod vicios și neîntrerupt.
Luca 19:29-35
29. Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a
trimis pe doi din ucenicii Săi
30. și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș
legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l și aduceți-Mi-l.
31. Dacă vă va întreba cineva: ‘Pentru ce-l dezlegați?’ să-i spuneți așa: ‘Pentru că Domnul are
trebuință de el.’”
32. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus.
33. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?”
34. Ei au răspuns: „Domnul are trebuință de el.”
35. Și au adus măgărușul la Isus. Apoi, și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare,
deasupra.
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Criminali, hoți și mincinoși. Creștinismul nu are nimic
propriu
Biblia iudeo-creștină cu siguranță nu este pe atât de veche pe cât se crede a fi și tot așa stau
lucrurile și cu acest program pe care ei îl numesc „religie.” Adevărul poate fi văzut în catedralele
gotice. Inițial, acestea au fost PĂGÂNE. Indiferent de ceea ce susțin anumite cărți de istorie mai
cunoscute [multe dintre acestea susțin minciuna evreiască a creștinismului], se pare că creștinismul
ajuns să se răspândească odată cu Inchiziția, în special în Europa.
Inchiziția se aseamănă aproape în fiecare aspect cu comunismul, pentru că atunci când preia
controlul asupra unei națiuni, se trece la ucideri în masă, la tortură și chiar la privarea de drepturile
elementare ale oamenilor.
„Creștinismul și comunismul se aseamănă foarte mult din punct de vedere spiritual și ideologic. Este
un concept bine cunoscut, fiind adoptat de diferiți gânditori, de la Thomas More până la Lev Tolstoi.
Puțini oameni știu că primul stat socialist a fost instaurat în Paraguay și că a fost bazat pe ideile
catolicilor iezuiți, chiar înainte ca Marx să-și creeze doctrinele.”
„Societatea lui Isus” – ordinul religios iezuit – în biserica catolică a fost echivalent cu KGB în Uniunea
Sovietică.”
Citatele de mai sus au fost luate din „Pravda” [Principalul ziar al partidului comunist și ziarul lider al
fostei Uniuni Sovietice].
Evreii și cohortele lor creștine au distrus documentele și textele antice și le-au înlocuit cu istorie
fictivă, în conformitate cu agenda lor. Încearcă să spună că au păstrat anumite elemente păgâne
pentru ca oamenilor să le fie mai ușoară trecerea la creștinism, însă pun sub semnul întrebării acest
fapt, după cum ar face orice persoană inteligentă de altfel, întrucât TOT ceea ce se găsește în
creștinism a fost FURAT DIN RELIGIILE PĂGÂNE CARE L-AU PRECEDAT. Martorii lui iehova cunosc
toate elementele din religia păgână, dar cu toate astea, ei sunt siliți să creadă în nazarinean.
Nazarineanul a fost furat și corupt de asemenea, dintr-un număr de peste 18 Zei păgâni care
reprezentau un concept.
ASEMENEA EVREILOR, RELIGIA CREȘTINĂ NU DEȚINE NIMIC
PROPRIU!!
În partea dreaptă este o imagine cu niște scări din Vatican –
observă designul runic Galdr al balustradei; cu toate acestea,
druizii și ceilalți preoți păgâni au fost uciși în masă de către
Inchiziție; pedeapsa pentru utilizarea runelor sau chiar pentru
deținerea cunoștințelor despre rune, era moartea.
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Vezi Piața Vaticanului – obeliscul egiptean în mijlocul roții anului satanic:

Observă toate statuile cu zeitățile egiptene din Muzeul Vaticanului. Dacă te interesează să faci
cercetările necesare, vei găsi că aproape tot ceea ce are Vaticanul, a fost FURAT. Egiptul este
condamnat în biblia iudeo-creștină și, totuși, dacă citești tot ceea ce găsești pe site și faci cercetări
suplimentare, îți va sări în ochi cât de mult a furat religia iudeo-creștină și cum a corupt Egiptul.
Acești Zei sunt blasfemiați în grimoarele evreiești, cunoscute drept „Goetia.”
Împărăția lui Satan i-a fost furată!!!
ANUBIS

SEKHME
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ZEII EGIPTENI ÎN „HALA STATUILOR”

Mai multe imagini cu statuile Zeilor păgâni
aflate la Vatican:

Apollo [Multe dintre imaginile lui Apollo,
precum cea de mai jos, i-au fost atribuite
nazarineanului]

Multe din imaginile care au fost atribuite nazarineanului conțin o figură masculină cu un nimb, fie cu
raze, după cum se poate vedea în fotografia de mai sus, fie cu patru cadrane care descriu chakrele
tâmplelor și chakra coronală. Oamenii au fost îndoctrinați să creadă că acestea aparțin
nazarineanului, pe când în realitate, toate acestea sunt modelul unui bărbat cu șarpele Kundalini
ridicat.
Acesta este un concept!
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Acest concept a fost furat din Zeii păgâni și este un concept al lui Satan- ridicarea Șarpelui Kundalini
mai poartă numele de „ridicarea Diavolului,” și acesta este reprezentat prin nimburile care apar în
atât de multe picturi antice.
După ce toată lumea înțelege sensul real al tuturor acestor simboluri, cortina este dată jos și evreii
nu vor mai putea ieși din rahat. Acesta este motivul principal pentru care biblia iudeo/creștină
amenință pe oricine studiază ocultul sau practică ocultismul, cu „arderea în iadul de foc.”
Picturile din catacombe, care datează din secolele III-IV e.n., au aceeași imagine cu acest bărbat.
Unele imagini sunt ale lui Marduk, unele ale lui Apollo și a altor Zei păgâni. Cartea „The Unknow
Catacomb” este interesantă și dezvăluie multe despre arta păgână descoperită în catacombe.
Aici se găsesc așa-numitele „terenuri funerare creștine” sau „catacombe.”
Aici este o altă pictură a unui bărbat obișnuit despre care toată lumea este învățată să creadă că
este „sf. Paul.”

Cu siguranță, numele respectivului om nu apare pe pictură sau în apropierea ei. Pur și simplu
această pictură i-a fost atribuită lui „Petru” – care în realitate nici măcar nu a existat! Nu a fost un
personaj istoric! Oamenii sunt oi, mulți cred orice le este îndrugat, fără să pună întrebări și
întotdeauna le este repetat să „creadă” și să „aibă credință.”
În ceea ce privește imaginile cu mielul, mielul reprezintă berbecul și când Soarele este în Berbec,
aceasta este cea mai bună perioadă pentru a începe marea lucrare alchimică Magnum Opus și nu
are nimic de-a face cu creștinismul.

Ministerele Bucuria lui Satan

132

Privește acest evreu nenorocit și mitra care o poartă, mitra aceea este replica pălăriei egiptene
pentru Faraoni:

SĂ-I FIE RUȘINE!!!!!!!!!!!!!!!
„Omul Verde” păgân, se poate vedea în toate catedralele din întreaga Europa:
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Statuie din imaginea din dreapta, statuie care acum se aflată la catedrala din
Strasbourg, pare să reprezinte un genii asirian:
Ar fi mult mai multe lucruri de spus. Multe texte istorice denumesc „trei religii
mari” și anume iudaismul, creștinismul și islamul. Dacă ele sunt atât de
mărețe și originale, de ce acestea nu dețin NIMIC propriu??? Islamul nici
măcar nu permite ca figurile umane să fie pictate. Acest lucru este în
conformitate cu agenda comunistă de îndepărtate a istoriei și a cunoștinței
din rândul populației, astfel încât să poată folosii oameni ca sclavi de unică
folosință.
Asta a fost atunci, asta e acum – http://bucurialuisatan.com/trecutul-nostrueste-distrus/
ISTORIA ESTE DISTRUSĂ ȘI RESCRISĂ CU MINCIUNI!!
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Expunând corupția spirituală: alchimia și biblia
Satanismul adevărat este bazat pe religiile antice care au precedat iudaismul, creștinismul și islamul
cu sute de mii de ani. Culorile tradiționale de roșu și de negru utilizate în satanism, uitându-ne înapoi
în Egiptul antic, putem vedea că sunt simboluri ale transformării spirituale. Religiile antice s-au bazat
pe completarea muncii Creatorului nostru și anume: transformarea sufletului uman în unul de Zeu,
obținerea puterii dumnezeiești și imortalitatea. Împărăția lui Satan i-a fost furată.
Biblia iudeo creștină este creată din materiale furate care pe urmă au fost corupte și folosite pentru a
înrobi omenirea din punct de vedere spiritual. Toate legendele despre Zei sunt alegorii. Vaticanul și
cohortele sale au obținut bogăție, putere și control prin forțarea oamenilor să creadă că aceste
alegorii sunt locuri și caractere reale.
Finalizarea lucrării care în alchimie este cunoscut ca „Magnum Opus” are ca fundament Șarpele
Kundalini. Șarpele este încolăcit la baza coloanei vertebrale. Prin meditație, șarpele de foc
urcă. Aceasta mai este cunoscută și ca „ridicarea Diavolului.” Sunt 33 de vertebre în coloana
vertebrală a omului. Am auzit de multe ori termenul de „gradul 33 mason,” sau că nazarineanul fictiv
a trăit 33 de ani. Șarpele Kundalini urcă prin cele 33 de vertebre ale coloanei vertebrale.
Cele 7 chakre sunt, de asemenea, foarte importante pentru această lucrare. Când Kundalini urcă,
acesta trebuie să tracă prin fiecare dintre cele 7 chakre. Acesta e motivul pentru care se pune atât de
mult accent pe numărul 7 în multe scrieri spirituale antice și care, de asemenea, au fost corupte în
biblia iudeo/creștină. Liderii creștini își induc în eroare adepții făcându-i să creadă că legendele care
au fost furate și scrise în biblie sunt reale. Cu ajutorul înșelătoriei, Vaticanul și bisericile creștine au
obținut o putere și o avere de neimaginat. Această putere nu este doar una materială, ci și una
spirituală. Toată cunoașterea spirituală a fost îndepărtată sistematic din rândul populației cu ajutorul
Inchiziției. Cei din fruntea Vaticanului și evreii de top sunt adepți ai magiei negre și au avansat
spiritual, în timp ce restul omenirii suferă sub controlul lor.
Suntem învățați să credem că multe dintre picturile antice aparțin
nazarineanului, „virginei Maria,” etc., pe când în realitate ele sunt ale
Zeilor originali, precum Marduk (Amon Ra) și Astaroth. În mod ideal,
Magnum Opus se începe primăvara când Soarele este în Berbec și de aici
se trage simbolul mielului de Paște. Nimbul reprezintă șarpele Kundalini
ridicat și aura vibrantă a puterii vrăjitorești. Biserica Catolică a furat acest
simbol și l-a atribuit nazarineanului fictiv. Hieroglifele pentru zodia Berbec
pot fi văzute în sigiliul lui Astaroth din dreapta. Toate sigiliile Demonilor
conțin simboluri alchimice importante.
Povestea creației din cartea Genezei este o altă alegorie: „Dumnezeu” a creat universul în șapte zile;”
„În a șaptea zi s-a odihnit.” Acestea pentru cei care sunt cunoscători știu că odată ce șarpele
Kundalini și-a început ascensiunea prin cele 6 chakre și a trecut prin cele 3 „noduri” (trinitatea), trece
prin chakra a 7 fără efort. În realitate, „Cerul/raiul” este un cuvânt de cod pentru chakra a șaptea. Cu
toți am auzit expresia „șapte ceruri.” „Dumnezeu” este un cuvânt de cod pentru noi înșine și de
asemenea cuvântul „zei” este un cuvânt de cod pentru chakre în numeroase texte antice. „Iad” este
un cuvânt de cod pentru chakra bazei ori „lumea inferioară,” unde șarpele Kundalini (a cărui energie
este extrem de fierbinte) se află în stare latentă.
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Copacul din „Grădina Edenului” a fost furat din multe și diferite religii care au precedat creștinismul și
simbolizează o hartă a sufletului uman: trunchiul copacului reprezintă coloana
vertebrală, iar ramurile simbolizează cele „144.000” de nadii. „Adam și Eva”
simbolizează canalele Ida și Pingala din suflet, care, atunci când se unesc, devin una. Cu
șarpele Kundalini ridicat și cu ida și pingala fuzionate în chakra a 6, gnoza este obținută
și ochii spirituali sunt deschiși. În Egiptul Antic aceasta a fost simbolizată în mod original
drept „ochiul a-tot-văzător.”
Vârful piramidei separat de restul acesteia, simbolizează munca neterminată a creatorului nostru
Satan.
Geneza 1:1 – La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul.
Cerul și pământul simbolizează chakra coroanei și a bazei.
Geneza 1:2 – Și pământul era pustiu și gol; și întuneric era peste fața adâncului. Și duhul lui
Dumnezeu se mișca deasupra apelor.
„Pustiu și gol” reprezintă ceea ce în Magnum Opus este cunoscut drept nivelul „haosului.”
Geneza 1:3 – Dumnezeu a văzut lumina, că era bună; și Dumnezeu a despărțit lumina de
întuneric.
Lumina simbolizează crearea așa-numitei „prima materia,” fundamentul pietrei filozofice. Acest
lucru se realizează prin condensarea bioelectricității într-o sferă de lumină.
Geneza 1:4 – Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Și a fost seară și a
fost dimineață: ziua întâi.
Acesta este un prim pas, este fundația; altfel spus, este „prima zi.”
Geneza 1:16-19
16. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători; luminătorul cel mai mare ca să stăpânească
ziua, și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; el a făcut stelele, de asemenea,.
17. Și Dumnezeu ia așezat în întinderea cerului, ca să lumineze Pământul,
18. Și să stăpânească ziua și noaptea, și să despartă lumina de întuneric: Dumnezeu a văzut că
lucrul acesta era bun.
19. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a patra.
Versetele de mai sus despre cei „doi mari luminători“ fac referire la chakra
inimii, care e locul în care „cerul“ și „pământul“ se întâlnesc. După cum se
poate vedea mai jos în Sigiliul lui Satan (dreapta), pentagrama satanică și în
Baphomet, lumina coboară prin chakra coroanei în jos, înspre chakra bazei.
Geneza 1:20 – Și Dumnezeu a zis:, Apele să dea abundent ființa
mișcătoare care are viață, și păsări să zboare deasupra pământului
pe întinderea cerului.
„Elixirul vieții, apele binecuvântate, coboară până în adâncul lor [a chakrelor/metalelor] și le trezește
din starea lor latentă.“ Asta este ceea ce cunoaște ca fiind „roua“ secretată de glanda pineală ca
rezultat al meditației de împuternicire. De asemenea, pasărea e un alt simbol important în alchimie.
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Geneza 1:27 – Deci, Dumnezeu a creat pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu s-a
creat pe el; pe bărbat și femeie el i-a creat după chipul lui.
31. Și Dumnezeu a văzut fiecare lucru pe care el a făcut, și, iată, a fost foarte bine. Și a fost
seară și a fost dimineață ziua a șasea.
În cele de mai sus putem vedea încă odată cum ALEGORIA este pervetită și sucită. „Ziua a șasea“
este chakra a șasea unde se întâlnesc ida și pingala.
Geneza 1:32 – Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta
Sa odihnit de toată lucrarea Lui, pe care Dumnezeu a creat și a făcut.
Aici este o altă alegorie alchimică care a fost furată și pervertită. Când un alchimist își finalizează
lucrarea, se odihnește. „Dumnezeu” = noi înșine!!
Povestea genezei continuă, tot ceea ce ține de ea a fost furat și corupt din religiile care au precedat
creștinismul.
Geneza 3:3 Dar despre rodul pomului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: Să nu
mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți.
Există un stadiu în alchimie unde se suferă o moarte a primei materii. Aceasta e cunoscută sub
denumirea de „nigredo“ sau „nivelul negru.”
„Etapa inițială, nivelul negru al opus alchymicum în care corpul de metal impur, materia pietrei,
starea învechită a ființei este ucisă, descompusă și dizolvată în substanța originală a creației, prima
materia, pentru că apoi să poată fi renovată și renăscută într-o nouă formă.”1
De aici a și fost inventat nazarineanul fictiv. Nazarineanul a fost furat din mai bine de 18 Zei păgâni
care a rândul lor au fost „crucificați” pe o cruce sau spânzurați de un copac. Toate acestea sunt
alegorii, de exemplu: Zeul norvegian Odin a fost spânzurat de un copac și apoi a experimentat
moartea pentru a obține cunoașterea. Prin renaștere a obținut gnoza. Crucea reprezintă cele patru
pătrare, cele patru direcții, puncte cardinale, etc. De asemenea, acesta este și semnificația cărții de
tarot „spânzuratul.” Phoenix-ul egiptean are aceeași semnificație: renașterea prin foc. Se spune că
eclipsa a avut loc în timpul așa zisei „crucificări” a nazarineanului care, de asemenea, semnifică
stadiul nigredo, reprezentat de întuneric. Acest stadiu este simbolizat de asemenea și de corbul
negru și de Soarele Negru.
Geneza 3:4 Atunci șarpele a zis femeii: Nu veți muri.
Șarpele Kundalini transformă, dar nu ucide.
Geneza 3:5 dar Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, apoi ochii vi se vor deschide,
și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.
Aceasta este gnoza împotriva căreia bisericile creștine și cohortele lor au lucrat fără încetare. După
ce ochii noștri s-au deschis, nu mai putem fi înșelați în niciun mod.

1

A Dictionary of Alchemical Imagery de Lyndy Abraham © 1998
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Geneza 3:7 Și ochii amândurora s-au deschis, și au văzut că erau goi; și au cusut laolaltă
frunze de smochin, și și-au făcut șorțuri.
Goliciunea este o altă alegorie despre renaștere. Toată lumea se naște gol.
Acum, ajunge la „Noe“ și arca, care a fost furat din epopeea sumeriană Ziusudra.
„Potopul lui Noe“ este un simbol pentru dizolvarea materiei pietrei în materie primă, în stadiul
nigredo. În acest stadiu al lucrării, răcoarea, umezeala, principiul feminin (Luna) se spune că domină
aspectul fierbinte, uscat și coagulat al părții masculine din lucrare (Soarele).1
Elementul apă este feminin, în timp ce elementul foc este masculin. Acest stadiu al lucrării este
simbolizat de un potop de energie, care este reprezentat printr-un potop de ape. Potopul este o altă
alegorie a morții și a regenerării. Arca în sine este simbolică pentru corpul uman. Alegoria cu ci-oara
care nu se întoarce la arcă simbolizează că stadiul nu a fost finalizat. „Porumbelul” simboli-zează
stadiul alb sau stadiul „albedo.”
„Albedo apare după ce materia s-a înnegrit, corpul putrezit de metal sau din materia pietrei, stând
mort pe fundul cazanului, care a fost imaculat de apele mercurului.”2
Este bătător la ochi cum această alegorie a fost coruptă și asumată ca fiind un eveniment real,
adăugându-i-se personaje.
4. Și arca sa așezat în a șaptea lună, în ziua a șaptesprezecea a lunii, pe munții Ararat.

DIN NOU, numărul șapte și „odihna” (așezarea). Aceasta simbolizează chakra a șaptea, care este
fericirea obținută fără efort iar „muntele Ararat” simbolizează lucrarea finalizată, care a fost FURATĂ din semnificația piramidelor egiptene – apexul, care își are fundamentul în cele patru pătra-re.
Aș putea să precizez aici – pentru proștii care îl acuză pe Enlil/Beelzebub de înecarea omenirii –
REVENIȚI CU PICIOARELE PE PĂMÂNT!!!!
Cunoașterea vine de la Satan.
l-am așezat curcubeul Meu în nor, și acesta va fi ca semn al unui legământ între mine și
pământ.
14. Și se va întâmpla, atunci când aduc un nor peste pământ, că curcubeul se va vedea în nor:
15. îmi voi aminti legământul meu, care este între mine și voi și fiecare creatură vie a toată
făptura; și apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.
13.

Curcubeul reprezintă „Arcul”, culorile irizate care indică că o altă treaptă superioară a Magnum
Opus a fost completată. AȘ PUTEA ADĂUGA CĂ ACEST STADIU ESTE SIMBOLIZAT ȘI DE PĂUN.
PĂUNUL ESTE UN SIMBOL ȘI ESTE SACRU PENTRU SATAN!
Versetul 13 spune: „un legământ între mine și pământ.” „Dumnezeu” este un alt cuvânt de cod
pentru chakra coronală sau „cerul/raiul” (Primele 3 chakre de sus sunt de asemenea un simbol al

1
2

Idem
Idem

Ministerele Bucuria lui Satan

138

„cerului”) „paradisul”, „fericirea”; iar „pământul” este lumea de jos, simbolizată de cele 3 chakre
inferioare (chakra plexului solar, chakra sacrumului și chakra bazală). Aceasta vrea să spună că
„cerul” și „pământul” au fost unificate de chakra inimii.
Următoarele cărți biblice reprezintă istoria fictivă a poporului evreu. „Tora” a fost furată și co-ruptă
din tarotul egiptean. „Tora” mai este cunoscută și sub numele de „Pentateuh” sau „cele cinci cărți
ale lui „Moise” (alt caracter fictiv). Se poate vedea că aceasta a fost furată de la cele cinci seturi din
cărțile de tarot: bâtele (setul de foc), pentagramele (setul de pământ), cupele (setul de apă), spadele
(setul de aer) și desigur, trâmbița, care reprezintă chintesența.
Aș putea continua la nesfârșit, citând versete biblice și dezvăluind cum și ce a fost furat și corupt.
Nazarineanul care a fost inventat din alegorii a făcut următoarele lucruri:
1. A înlătura toată cunoștința spirituală și a înlocuit-o cu mizerie evreiască. Prostia cu „Isus
salvează” și cea cu „nașterea din nou” au fost sucite și atribuite acestui personaj fictiv. Cu
alte cuvinte, cei amăgiți au fost înșelați și îndrumați să creadă că acest personaj se va ocupa
de tot, atâta timp cât ei se vor conforma agendei date.
2. Personajul „Isus” a acționat ca și cum ar fi fost poliția supremă de control a gândurilor. Au
fost purtate războaie pentru credințe și idei. Controlează gândurile din capul oamenilor, iar
omenirea îți va fi la picioare.
3. Având în vedere că nazarineanul este fictiv, el poate fi orice pentru oricine, pentru cei aflați
în poziții înalte în creștinism. El poate fi schimbat cu timpul și conformat cu orice agendă.
Este timpul ca toată lumea să se trezească din această corupție spirituală care a jucat omenirea de
trilioane și trilioane de dolari, suflete și orice altceva ce acești paraziți au luat de la adepții care i-au
urmat.
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Biblia și controlul mintal
A se nota felul în care, odată cu căderea Uniunii Sovietice, evreii au lucrat să reconstruiască religia
creștină, dat fiind faptul că programul lor comunist ateist a fost un eșec. Această religie le permite
să-și mențină controlul strict asupra populației. Însă în timp, tot de aici își vor recăpăta controlul
absolut pe care îl aveau în comunism.
Putem vedea în link-ul de mai jos cum evreii folosesc programare subliminală pe populația
americană, programare care face conexiunile necesare cu cartea lor de vrăjitorie, biblia:
https://youtu.be/Rnkg-yCPryE
2 Corinteni 12:16 – Fie și-așa! Nu v-am fost sarcină deloc. „Dar”, zic ei, „ca un om isteț ce sunt,
v-am prins prin șiretlic.”
Fii atent la felul în care în videoul de mai sus, evreii folosesc în mod repetat termeni și fraze cu
„dumnezeu”:
„God is real, God is watching” (dumnezeu e real, dumnezeu privește) = 22 litere
„Believe in government God” (crede în dumnezeul guvern) = 22 litere
„Obey consume Obey consume” (supune-te consumă, supune-te consumă) = 22 litere
Potrivit misticismului creștin și evreiesc, numărul 22 este numărul maestrului constructor, al
infinitului, completării, chintesenței (spiritul, care este Dumnezeu, în sensul universal al învățăturilor
hermetice), minții lui d-zeu și d-zeu însuși. Pe cruce, nazarineanul rostește ultimele sale 8 cuvinte ale
finalizării, cuvinte care apar și la începutul Psalmilor 22. De asemenea, Apocalipsa este ultima carte
(finalizare) a bibliei și are 22 de capitole.
În tarot, numărul 22 îi corespunde cărții World (lume), iar această carte indică
completare/desăvârșire. Acest lucru indică că inamicul își duce la bun sfârșit țelul lor de cucerire și
dominație mondială prin comunism.
Psalmii 66:7 – El (dumnezeu) stăpânește pe vecie prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe
neamuri (Gentili), ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui!
Cartea psalmilor este a 19-a carte din biblie. Versetul de mai sus se găsește în capitolul 66 cu 7, care
adunat face 19 (6+6+7=19). Apoi, 19+19=38, iar 3+8=11, care este numărul decăderii. Așadar,
versetul de mai sus nu numai că amenință rebeliunea, ci, date fiind numerele din spatele acestuia,
semnalează în mod subliminal că rebeliunea va fi sortită ruinării.
1 Samuel 12:15 – Dar, dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi Cuvântului
Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinților voștri.
1 Samuel e a 9-a carte din biblie. 9+12+15=9
9 este numărul finalizării și a judecății; puterea lui d-zeu.
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Coloseni 3:22 – Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu numai
când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii
care vă temeți de Domnul.
Coloseni e a 51-a carte a bibliei (5+1=6). Evreii folosesc în mod extensiv acest număr: vezi spre
exemplu minciuna celor „6 milioane” din holoco$t. În biblie, numărul 6 este numărul omului fără
putere spirituală. Numărul 7 are de-a face cu cele 7 chakre și cu puterea spirituală care emană din
acestea; mai înseamnă și perfecțiune spirituală. 6 cade în inferioritate. 6 este numărul muncii fizice
de sclav. Lucrul a fost făcut în 6 zile, iar a 7-a zi a fost o zi de odihnă.
Numărul 6 apare pe toate lucrurile care au de-a face cu forța de muncă umană. Apare în
măsurătorile pe care le folosesc în muncă și pe durata pentru care se lucrează. Iar acest lucru apare
încă de bun început.
Emfaza pe care evreii o pun pe numărul 6 dă naștere unei vibrații în astral, care îi asistă în agenda lor
de înființare a statului și ordinii mondiale comuniste. Comunismul înseamnă sclavie. În statul
comunist, evreii devin „dumnezei,” și toată cunoștința spirituală este înlocuită cu un ateism
material.
Versetul de mai sus din a 51-a carte a bibliei (1+5=6), promovează și susține sclavia. Analizat și mai
departe, versetul 3:22 poate fi multiplicat 3x22=66 - care este numărul total al cărților din biblie,
lucru care indică finalizarea statului și ordinii comuniste a sclaviei mondiale.
Romani 13:1-7 –
1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la
Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.
2. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei
ce se împotrivesc își vor lua osânda.
3. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică
de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea.
4. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu
degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și să pedepsească pe cel
ce face rău.
5. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului.
6. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu,
făcând necurmat tocmai slujba aceasta.
7. Dați tuturor ce sunteți datori să dați: cui datorați birul, dați-i birul; cui datorați vama, dați-i
vama; cui datorați frica, dați-i frica; cui datorați cinstea, dați-i cinstea.
Fondatorii Statelor Unite ale Americii au dorit ca Marele Sigiliu să fie pus pe dolar, însă n-au pus
niciodată nimic acolo despre „dumnezeul” evreiesc. Referința la „dumnezeul” evreiesc a fost pusă
pe dolar de președintele evreu Dwight David Eisenhower.
„Pe 30 iulie 1956, la doi ani după ce a făcut presiuni ca fraza „under God” să fie înserată în The
Pledge of the Allegiance. Președintele Dwight D. Eisenhower a semnat o lege, în mod oficial
declarând că fraza „In God We Trust” (în d-zeu ne încredem) să fie mottoul oficial al națiunii. Legea
P.L. 84-140 de asemenea ordona ca această frază să fie tipărită pe toate bancnotele americane.”
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Eisenhower a fost evreu, el însuși mărturisind acest lucru; numele Eisenhower este derivat din
Eisenhauer, care este un nume evreiesc.
„În anuarul academiei West Point Military, publicat în anul 1915, Eisenhower e identificat
drept „un evreu suedez teribil.”
Nu e de mirare că Casa Albă a ajuns să fie deținută de evrei, dat fiind președintele Franklin Delano
Roosvelt – care și el era evreu de origine olandez, iar administrația lui era o adunătură de evrei, ca la
sinagogă.
„În 1943, Washington nu numai că l-a transferat pe colonelul Eisenhower în Europa, ci la și
promovat mai presus de cei 30 de ofițeri seniori de cinci stele, punându-i sub conducere
întreaga forță armată americană din Europa.”1
Acest mare „general” care s-a ascuns înfricoșat urinându-și pantalonii când a auzit că o mică unitate
comando germană nearmată l-a căutat în timpul războiului, a ordonat masacrarea a peste 1,7
milioane de soldați germani după ce războiul a luat sfârșit, în lagărele P.O.W. Singura vină a acestor
soldați germani a fost aceea de a-și proteja și apăra poporul și țara. Mulți dintre acești militari nu
aveau mai mult de 15 ani. Acesta este un alt exemplu clar a urii talmudice pure.
Pentru mai multe detalii cu privire la lagărele morții lui Eisenhower, click pe linkul de mai jos:
http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html
„In God We Trust” are 12 litere: doisprezece este un număr perfect în simbolismul evreiesc,
semnificând perfecțiunea guvernului sau perfecțiunea guvernamentală. În biblie sunt 66 de cărți,
care în numerologie este 12 (6+6=12).
Cuvântul „dumnezeu” apare de 4473 ori în biblie, care în numerologie este egal cu 9. Numărul 9 –
după cum am menționat și mia sus – este un număr al finalității și al judecății, însăși puterea lui
dumnezeu; iar aceasta este rezumat prin următorul verset:
Judecata lui „dumnezeu” din Hagai 1:11 este enumerată prin 9 particularități: „Am chemat
seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate
aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre.”
Hagai este a 37-a carte din biblie. 3+7=10, așa că Hagai capitolul 1 este egal cu 11; încă odată avem
11 11.
„Legea a fost promulgată de președintele Eisenhower la 30 iulie 1956, iar mottoul a fost înscris pe
bancnote în mod progresiv, între anii 1957 – 1966. (Public Law 84-851)[18] Codul Statelor Unite, 36
U.S.C. § 302, acum menționează: „'In God we trust' este mottoul național”2
Se poate vedea clar că banii reprezintă o metodă formidabilă de a injecta lucruri în subconștientul
minții populației:
https://youtu.be/D1SYfqH8J30
1
2

This Day in History [www.history.com]
Articolul de pe Wikipedia: "In God We Trust"
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Multe informații despre mesajele subliminale din mass-media, care au premers atentatului 9/11:
https://youtu.be/41FRnNDZkuI
Foarte pe față și aici:
https://youtu.be/TKLw_Fm3tqg
Putem vedea cum puterile evreiești îl injectează pe „dumnezeul” lor în mintea maselor:
„Eisenhower a promulgat legea în Ziua Drapelului, 14 iunie 1954. Eisenhower a afirmat:
„începând cu această zi, milioanele de elevi vor proclama în școlile din fiecare oraș, comună și
sat, dedicarea în fața Atotputernicului a națiunii și poporului nostru … în acest fel, reafirmăm
transcenderea credinței religioase a moștenirii și viitorului Americii; în felul acesta vom
consolida în mod constant acele arme spirituale care întotdeauna vor reprezenta cea mai
puternică resursă a țării noastre, în timp de pace și de război.”
Fraza „Under God” a fost încorporată în Pledge of Allegiance pe data de 14 iunie 1954, printr-o
rezoluție comună a Congresului de a modifica 4 dintre Codurile Drapelului adoptate în 1942.”1
În încheiere, multe membrii de pe forum au spus că au văzut anumite numere în mod repetat. Aici
pot fi anumite numere care apar în mod repetat pe tăblițele de înmatriculare, pe un ceas digital, în
reclame și în multe alte locuri. Uneori acest lucru poate avea loc timp de zile întregi, însă în sine,
acest fapt este inofensiv. Când devenim conștienți de anumite numere, acest lucru stabilește o
vibrație subliminală și înainte să ne dăm seama, începem să vedem aceste numere în mod frecvent
în viața noastră de zi cu zi. Acest aspect este inocent și adeseori inexpresiv, însă în articolul de mai
sus, perpetuatorii sunt perfect conștienți de puterea numerelor și împuternicesc acest lucru pentru
a-și manifesta în fizic lucrările lor magice, prin biblia iudeo-creștină. Acesta este motivul pentru care
creștinii sunt practic constrânși să memoreze versete din biblie, întrucât acest lucru implantează
adânc conexiunea subliminală.

Predică despre 666
Am mai scris în alte două predici despre numerologia din biblie și despre cum biblia este o carte de
vrăjitorie evreiască, în articolul de față vreau să continui puțin explicațiile despre numere:
Biblia este compusă dintr-un total de 66 de cărți. După cum majoritatea dintre voi știți deja, puterile
evreiești mereu pun o emfază pe numărul 6, ca în cele „6 milioane” din holoco$t și ziua de 1 Mai,
care era o sărbătoare comunistă importantă (1 mai = 1+5=6), etc. Fii conștient de asta, mai ales
atunci când privești știrile, când citești vreo revistă, ziar ș.a.m.d. Evreii întotdeauna pun emfază pe
numărul 6. Acest număr corespunde și pătratului cabalistic al lui Saturn, a cărei sumă pe toate
laturile este 15 … chiar și pe diagonală. În biblie, numărul 6 este numărul omului fără putere
spirituală. Numărul 7 are de-a face cu cele 7 chakre și cu puterea spirituală care emană din acestea;
mai înseamnă și perfecțiune spirituală. 6 cade în inferioritate. 6 este numărul muncii fizice de sclav.
Lucrul a fost făcut în 6 zile, iar a 7-a zi a fost o zi de odihnă. Numărul 6 apare pe toate lucrurile care
au de-a face cu forța de muncă umană. Apare în măsurătorile pe care le folosesc în muncă și pe
durata pentru care se lucrează. Iar acest lucru apare încă de bun început. Numărul 6 mai are de-a
face și cu sclavia:
1

Idem

Ministerele Bucuria lui Satan

143

Coloseni 3:22 – Robilor (sclavilor), ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești; nu
numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca
unii care vă temeți de Domnul.
Versetul de mai sus promovează sclavia. Coloseni e a 51-a carte a bibliei (5+1=6). Analizat și mai
departe, capitolul 3 cu versetul 22 poate fi multiplicat 3x22=66 – iar acesta este numărul total al
cărților din biblie, lucru care indică finalizarea statului și ordinii comuniste a sclaviei mondiale.
Adevărul e că 666 este numărul lui Satan; acesta este numărul cabalistic al Soarelui și indică putere
și avansare spirituală. Aproape toate religiile păgâne antice pun emfază pe „venerarea” Soarelui.
Cuvântul de cod „venerare/închinare” se traduce prin „focalizare intensă,” care este dobândită în
meditația profundă. Pe lângă asta, 6x6x6=216, care are de-a face cu anumite nadii puternice din
suflet. Chakra solară este cea mai puternică chakră din sufletul uman, jucând un rol cheie în lucrarea
Magnum Opus. Chakra solară este chakra Graalului; pocalul în care se adună elixirul vieți secretat de
glanda pineală. Biblia cu cele 66 de cărți ale ei cade în inferioritate, în incapabilitate de a realiza
zeificarea și lucrează pentru a ține omenirea înrobită din punct de vedere spiritual și psihologic.
Potrivit bibliei, numărul 12 se presupune a fi un număr perfect, în timp ce numărul 13 este al lui
Satan. Ca oameni, avem un total de 13 chakre principale în suflet și nu 12. 13 ESTE numărul lui Satan
(1+3=4). Și de această dată, numărul 12 cade în inferioritate. În timpurile antice, Zodiacul avea 13
semne. Numărul 12 se relaționează și timpului care este centrat pe Saturn; 60 de secunde într-un
minut, 60 de minute într-o oră, 24 de ore într-o zi. După cum am spus și mai sus, vibrația lui Saturn
este acordată cu numărul 6. Saturn este planeta malefică a suferinței, a trudei, sărăciei, ghinionului
și a pierderilor. Locul în care Saturn apare în diagrama astrologică, reprezintă domeniile în care vei
avea de suferit în viață. Puterile evreiești au desemnat numărul 12 ca fiind numărul „guvernului
perfect,” cu alte cuvinte, omenirea fiind neajutorată din punct de vedere spiritual, căzând în
inferioritate în ceea ce ține de puterea și realizarea spirituală; în plus, omenirea ajunge să fie
înrobită de propriul ei guvern, supusă unei dominații totale la mâna evreilor care conduc guvernul.
Vibrațiile și mesajele subliminale din biblie îi pregătește pe oameni pentru așa ceva. În contrast,
calendarul cu 13 luni este bazat pe ciclurile naturale ale Lunii și ale Pământului (într-un an, sunt 13
Luni Pline; cu alte cuvinte, în timpul în care Pământul completează o mișcare de revoluție în jurul
Soarelui, Luna completează 13 mișcări de revoluție în jurul Pământului). Cu toții trăim desincronizați
de armonia naturală a pământului în ceea ce ține de calendar și timp.

Evreii forțează marșul spre microcip:
http://bucurialuisatan.com/forum/viewtopic.php?id=1496
Articolul de mai sus este extrem de serios. Rasa extraterestră cenușie are așa ceva … un implant cu
microcip care le controlează emoțiile, gândurile și orice altceva. Articolul conține numeroase
referințe sub formă de linkuri și citate care dovedesc că acest lucru e undeva în viitorul FOARTE
apropiat. Deja se întâmplă.
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Paul din Tars și originile creștinismului
Următoarele citate sunt extrase din cărțile „White Man’s Bible” și „Nature’s Eternal Religion,”
ambele scrise de Ben Klassen. Deși sunt scrise dintr-o perspectivă atee, oricine poate vedea
adevărurile evidente legate de farsa creștină. Problema este faptul că ateii nu sunt conștienți de
puterile psihice și de felul în care acestea pot fi folosite pentru a face oamenii să creadă această
minciună:
„Prin anul 100 e.n., o mică sectă evreiască numită eseenii, își avea originile pe lângă Marea Moartă.
Această sectă promova idei ale înjosirii de sine care erau extrem de sinucigașe celor care îmbrățișau
acest crez. Spre sfârșitul primului secol al erei noastre, acest crez a evoluat în creștinism, fiind tot
un cult evreiesc. A fost privit ca o mișcare distrugătoare de către liderii evreiești principali, motiv
pentru care aceștia s-au împotrivit acestuia, persecutându-l. Printre persecutorii cultului eseene se
afla și evreul Saul din Tars, care mai târziu a devenit Sf. Paul al creștinismului. Odată, pe când îi
persecuta pe (evreii) creștini, a conceput ideea uimitoare de a înjosii și distruge mărețul Imperiu
Roman prin oferirea creștinismului către Gentili.
Această idee a fost cel mai important punct din istorie. Nicio plagă, ciumă, războaie sau dezastre
naturale de-a lungul a ultimilor 2000 de ani, nu a adus mai multe calamități asupra Rasei Albe pe
câte s-au întâmplat după acest punct. Saul din Tars și-a făcut slujba atât de bine încât a ajuns să fie
sprijinit de întreaga rețea evreiască, în misiunea lui de a le oferi romanilor aceste tendințe
sinucigașe. Evreii s-au comportat cu extrem de multă dușmănie, oferindu-le romanilor idei idioate și
autodistrugătoare, cum sunt acestea: „iubește-ți proprii dușmani,” „întoarce celălalt obraz,” „vinde
tot ce ai și împarte săracilor,” „nu vă împotriviți celui ce vă face rău,” „nu judecați” și multe alte
sfaturi sinucigașe.
(În plus, evreii au menținut cunoașterea antică a controlului mental și al manipulării energiei,
folosindu-le pentru a împinge și mai mult ideile creștine absurde asupra Gentililor și, în același timp,
lucrând să elimine această cunoaștere din rândul populației gentile și să ne îndepărteze de Zeii
noștri. Nazarineanul a fost inventat cu scopul de a distrage și nimic mai mult. Oamenii își pun
credința în ideea de salvare prin intermediul nazarineanului în timp ce își abandonează propriile
puteri. De-a lungul generațiilor, sufletul gentil a fost privat de orice putere psihică în timp ce evreii
și măscăricii lor gentili catolici/iezuiți de top, au păstrat cunoașterea antică care le oferă abilitatea
de a folosi aceste puteri pentru a înrobii masele)
Hristos nu a existat niciodată.
Isus hristos nu a inventat și nici nu a fondat creștinismul. Toate probele care pot fi spicuite dintr-o
examinare școlărească a istoriei autentice îndrumă spre o concluzie evidentă: nu a existat niciodată
niciun Isus hristos care să se fii plimbat pe pământ prin anul 30 e.n., predând o religie nouă.
Întreaga poveste fost inventată și pregătită mult mai târziu. A fost peticită bucată cu bucată din
legende, mituri, părți din alte religii, până când în final au creat o mișcare care l-a adus pe împăratul
roman Constantin la conducere. Acest împărat cu mintea unui criminal (și-a ucis propria soție și
propriul său fiu și alte mii de persoane), a pus creștinismul pe picioare în anul 313 e.n. Romanilor,
care erau întotdeauna extrem de toleranți la religii, le-a fost spus prin intermediul decretului
împăratului Constantin, că creștinismul era acum religia supremă a imperiului, excluzând toate
celelalte religii.
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Începutul erei creștinismului a găsit Roma aproape în floarea civilizației sale. Supremația acesteia,
cunoscute întregii lumi, era de necontestat și era începutul unei perioade lungi de pace. Să fim
specifici, Pax Romana (pacea romană) a durat 200 de ani începând cu domnia lui Caesar Augustus.
Roma era extrem de școlită, existau o mulțime de scriitori, cărturari, istorici, sculptori și pictori
măreți, ca să nu mai menționăm alți filozofi și învățăcei uimitori. Și cu toate asta este extrem de
bizar faptul că în ciuda tam-tamului care cică a avut loc la nașterea crainicului hristos dar și la
crucificarea acestuia (după spusele bibliei), nu găsim nici măcar un istoric sau scriitor al vremii care
să își facă timp să ia notițe asupra a celor ce s-au întâmplat, în scrierile sale. În afara scrierilor biblice
inventate, niciun istoric, scriitor sau scriitor de piese Roman nu a lăsat nici cel mai mic indiciu că ar
fi avut vreo vagă cunoaștere despre așa-zisul „cel mai măreț dintre toți” sau despre așa-zisa „mare
evanghelie.” În timp ce Cezar a lăsat în urma sa scrieri voluminoase care au supraviețuit până în
zilele noastre și care pot fi citite de elevii din școlile noastre, despre însuși hristos – de care se
presupune că ar fi avut de transmis cel mai important mesaj din întreaga lume – nu a lăsat nici cel
mai mic rest de pergament pe care să fi scris vreun singur cuvânt. De fapt, literatura biblică
confirmă și menționează că a scris o singură data și asta s-a întâmplat în nisip.
În zilele noastre încă putem să studiem mărețele scrieri și oratorii ale lui Cicero. Acesta a lăsat în
urmă 800 de scrisori pe care încă le putem studia. Putem studia cărți întregi pe care Marcus
Aurelius le-a scris, putem studia lucrurile scrise de Aristotel și Platon și de mulți alți contemporani
cu începutul erei creștine sau chiar și din erele precedente. Însă, ciudat, nu există niciun cuvânt în
scris care să se refere la marele Isus hristos. Și mai mult, grecii și romanii acelei ere au dezvoltat
arta sculpturii. Putem găsi busturi ale lui Cicero, Cezar, Marcus Aurelius și nenumărați alți romani și
greci cunoscuți chiar și într-o măsură mai mică, însă nimeni nu s-a gândit că ar fi fost destul de
important să sculpteze imaginea lui Isus hristos. Iar acel motiv este, fără dubiu, că nu era nimeni
care să lucreze pentru imaginea lui. Fără dubiu existau numeroși artiști și pictori dibaci în acel timp,
însă, din nou, destul de ciudat e faptul că nimeni nu a avut timpul sau interesul necesar de a picta
imaginea celui mai mare dascăl, care de fapt era „fiul lui dumnezeu” întruchipat pe Pământ. Însă
nicio pictură nu a fost creată pentru acest om, care, ne este spus, a adunat mulțimi mărețe pe lângă
el și a cauzat buimăceală și frică chiar și în însuși regele Irod al Iudeei. Acum, toate aceste
evenimente foarte ciudate, așa cum biblia pretinde, nașterea lui Isus hristos a fost însoțită de un
freamăt grozav și de manifestări mărețe. Îngerii i-au proclamat nașterea. O stea extrem de
strălucitoare a îndrumat niște vrăjitori către locul nașterii. În Matei 2:3 se spune „Când a auzit
împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.” Cu greu
putem să deducem faptul că nimeni nu era conștient de faptul că însuși regele evreilor, marele
mesia, era născut, deoarece ne este spus în versul precedent că magii (vrăjitorii) au venit la regele
Irod și au spus „Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în
Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” În mod evident, evenimentul a fost luminat chiar de steaua
strălucitoare de pe cer.
În orice caz, în Matei 3 ne este spus că regele Irod a fost atât de îngrijorat încât a trimis cei 3 magi în
Bethleem ca să caute copilul și să i-l aducă, astfel încât să îl poată ucide. Mai departe, învățăm că
Iosif a auzit și el de asta și tăcut a fugit în noapte, luându-și soția și copilul cu el pe un măgar,
plecând spre Egipt. Când Irod a aflat că a fost înșelat, în Matei se spune că: „Atunci, Irod, când a
văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte
bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu
vremea pe care o aflase întocmai de la magi.” Însă, acesta este un act extrem de drastic de împlinit
pentru un Rege, să ucidă toți pruncii care aveau mai puțin de 2 ani. Din nou, cu greu putem spune
că nașterea lui Isus nu a fost auzită, anunțată și observată, așa cum este spus în biblie. Cu toate
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astea, este extrem de ciudat că acest act aspru, drastic și ucigaș nu a fost înregistrat în nicio scriere
și în nicio istorisire a numeroșilor scriitori ai timpului. Tot ceea ce avem sunt mărturiile celor care au
scris Noul Testament. De fapt, oricine ar fi aceia care au scris Noul Testament, au inventat atât de
multe povești care nu coincid cu faptele, astfel încât fac o eroare crucială când decid să-l pună pe
Regele Irod în toată povestea asta. Istoria ne spune că în anul 1 e.n., când se presupune că Isus ar fi
fost născut, Irod era deja mort de 4 ani. Cu greu acesta ar fi fost deranjat sau mâniat de nașterea
unui copil în anul 1 e.n. Există și mai multe dovezi că Matei, Marcu și Luca nu au scris niciodată
evangheliile care le sunt atribuite.
Dovezile istorice pe care le avem arată ca acestea au fost scrise nu în timp ce Isus ar fi fost pe
pământ, ci cam cu 50-100 de ani mai târziu, de mai multe persoane necunoscute. Și mai mult, când
comparăm primele 4 cărți evanghelice între ele, se presupune că spun aceeași poveste mai mult sau
mai puțin, însă găsim că se contrazic cu atât de multe detalii astfel încât oricine le citește își poate
da seama. Nu am timpul, spațiul și dispoziția de a trece prin toate aceste contrazicerii fiindcă sunt
mult prea numeroase.
La 300 e.n. Biblia încă nu exista
La acel moment mișcarea creștină, presupusă a fiind veche de 300 de ani, încă nu avea niciun text
scris intitulat „Biblia.” Sub direcția puternică și dictatorială a împăratului Constantin, a fost
convocată o adunare a părinților fondatori ai bisericii la Niceea, un oraș în Asia Mică. La această
întâlnire, au fost puse la un loc mai multe scenarii și scrieri și o controversă fierbinte a rezultat pe o
perioadă de câteva luni. Multe scrieri au fost examinate, discutate și revizuite. Unele au fost
schimbate, altele au fost rescrise, altele au fost respinse. Pachetul final care a rezultat din Consiliul
din Niceea a fost ceea ce ei au numit Noul Testament, o conglomerare de scrieri contradictorii și
nebune, pline de povești fără sens. Pe lângă asta, a fost peticit și „Vechiul Testament” evreiesc.
Acum mișcarea creștină avea și o „Biblie,” în care Constantin era arbitru final. Când episcopii
adunați erau sau nu de acord, el amenința să aducă armata care era afară, pentru a forța
conformarea. Constantin și-a exercitat întreaga putere a poziției sale, a puterii sale financiare,
militare și ai forței legale, pentru a promova creștinismul și pentru a distruge orice împotrivire. Din
acest moment creștinismul avea porțile deschise.
Evreii au născocit creștinismul
De unde a venit ideea creștinismului? Evreii, care erau răsfirați prin Imperiul Roman au fost maeștrii
în controlul mental asupra altor oameni de la începutul istoriei lor. Întotdeauna au fost în război cu
gazdele lor și i-au infestat exact ca niște paraziți. Atunci când Roma a redus rebeliunea evreiască din
Iudeea și a pus Ierusalimul la pământ, în timpul războaielor evreiești din 68-70 e.n., evreii au
devenit însetați de răzbunare. Căutau o metodă de a distruge Roma, rasa romană și întreg Imperiul.
Au încercat prin opoziție militară și au dat greș în mod mizerabil, nefiind o amenințare la adresa
remarcaților romani. Așa că evreii au căutat altceva – manipularea prin religie – și au găsit crezul
dorit prin intermediul unei secte religioase lipsită de importanță – eseenii.
Eseenii
Cu toate acestea dovezile sunt uimitoare, fiindcă aceste idei au existat mult înaintea creștinismului
și nu era vorba despre hristos, ci despre secta evreiască numită eseeni și care era răspândită la
marginea Mării Moarte. Ei sunt cei care au născocit ideile din predica de pe munte care au fost
atribuite lui Isus. Nu numai că au transmis aceleași idei ca și cele aduse de Matei, Marcu, Luca și
Ioan, însă formularea, frazeologia și propozițiile erau aceleași, ci precedau și presupusa perioadă a
predicii de pe munte, cam cu 50-150 î.e.n. Eseenii erau un grup religios evreiesc, care au trăit
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aproximativ între primul secol î.e.n. și primul secol e.n. Avem surse importante ale scrierilor
contemporanilor, cum ar fi cronicarul Josephus și de asemenea filozoful Philo. Aceștia de asemenea
sunt menționați de diverși alți scriitori romani și greci din acele timpuri, în care învățăturile lor
religioase sunt dezvăluite cu detalii însemnate. Însă, în ultimii 20 de ani, miile de pergamente de la
Marea Moartă, dintre care multe erau scrise de însăși eseenii, oferă o extraordinară înțelegere a
învățăturilor lor religioase și mai mult ca orice, dezvăluie faptul că au precedat predica de pe
munte, cuvânt cu cuvânt, astfel încât așa numitele învățături „noi” a unei siluete care se presupune
că ar fi apărut din rai în anul 1 e.n. și a predicat între anii 30-33 e.n., nu era nici originale și nici noi.
Și mai mult, învățăm că Esseeni erau remarcați pentru societatea lor comunistă, credința și
„puritatea” lor extremă și practicarea celibatului. Toate bunurile lor lumești erau la comun și
considerau proprietatea privată drept ceva diabolic ce îi putea devia de la sfințenia lor. Se ocupau
cu agricultura și meșteșugăritul, considerând aceste ocupații ca fiind mai puțin păcătoase decât
celelalte. De asemenea practicau botezul, această practică precedând creștinismul cu cel puțin un
secol. Așa că apostolilor creștini le poate fi oferit cu greu faptul că ei au instituit ritualul botezului,
așa cum este pretins.
Cititorul de rând se poate întreba: nu ni s-ar fi spus mai multe despre eseeni dacă ei erau
practicanții originari ai creștinismului? Există două răspunsuri. Pe de o parte, părinții fondatori ai
creștinismului erau conștienți de învățăturile și scrierile eseene, au căutat orice metodă posibilă
pentru a-i distruge și scoate din circulație. Motivul pentru asta este faptul că nu au dorit ca
prezența lor să fie cunoscută pentru că ar fi subminat dogma confirm căreia hristos ar fi fost sursa
„noilor” învățături. Ar fi fost imposibil să se pretindă că aceasta era o revelație măreață trimisă pe
pământ de însăși dumnezeu cu osanale și cântece îngerești. Pe de altă parte, evreii nu au dorit să
dezvăluie prezența eseenilor pentru că doreau să ascundă în mod complet orice legătură dintre
evrei și noile învățături religioase pe care doreau să le întipărească în cap Gentililor. Evreii au
încercat din greu să pară ostili. Înainte de a trece mai departe la pergamentele lămuritoare și
extrem de interesante de la Marea Moartă, doresc să evidențiez un argument, și anume faptul că
manuscrisele originale pe care se presupune că Noul Testament se bazează: întotdeauna se face
aluzia că acestea ar fi fost traduse din „greaca originală.” Din moment ce Noul Testament repetă din
nou și din nou că Paul a vorbit cu mulțimea sa în ebraică și că Isus ar fi vorbit în ebraică și că până și
apostolii erau evrei, atunci de ce toate manuscrisele erau în greacă? Din faptele istorice reiese fără
niciun dubiu că ierarhia evreiască a fost bine coordonată și că avea mulți membri și colaboratori în
toată această conspirație. Nu a fost scris în perioada lui hristos despre asta, însă mișcării i s-a oferit
promovare remarcabilă prin intermediul eforturilor combinate ale națiunii evreiești. În timp ce își
organizau și promovau ideile mai departe, acestea au fost reduse la scris, cu siguranța mult mai
târziu, între anii 30 și 33 e.n., când hristos se presupune că ar fi adus aceste revelații surprinzătoare
și „noi.” Concluziile sunt că acestea au fost scrise de evrei ale căror identități nu le vom cunoaște
niciodată și au fost scrise în colectiv, de mai mulți autori, le-au fost revizuite din când în când nu
doar structura și formularea originală, ci au fost ți reformulate de-a lungul secolelor pentru a deveni
mai efective și mai convingătoare propaganda lor. Cu toate astea, vom continua cu învățăturile
eseenilor și cu cine au fost aceștia, cât și de ce învățăturile lor au fost preluate de către evrei și
formulate într-un amestec de otravă distilată bine și apoi oferită Gentililor.
Pergamentele de la Marea Moartă care sunt și mai numeroase și mai dezvăluitoare decât presa
evreiască din prezent și ne spun mult mai multe despre învățăturile și viața eseenilor. Una dintre
cele mai importante lucruri este că ne dezvăluie că eseenii au dispărut de pe fața pământului după
aproape 2 secole de când au luat naștere, aceasta fiind undeva prin 100 e.n. E de prisos de amintit
faptul că aceasta nu era decât o sectă foarte mică a triburilor evreiești și nu făceau parte din
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conspirația evreilor. Fiind înafara activității și gândirii evreiești de rând, evreii au observat de la ei că
acest fel de învățătură poate distruge și ruina o persoană. Evreii, căutând o metodă de a distruge
națiunea romană, care în ani 70 e.n., au distrus Ierusalimul și l-au făcut una cu pământul, au reținut
otrava acestor învățături și au decis să o transmită romanilor.
Eseenismul era într-adevăr o formă nouă și revoluționară a ordinii sociale, un grup ideal de state
cooperatoare. În locul lui mesia, idealul eseenilor era „dascălul dreptății.” Au stabilit o frăție
comunitară cooperatoare și au fost prima societate religioasă care să stabilească și să observe
împărtășania și euharistia. Și mai mult, este posibil ca „dascălul dreptății” – așa cum eseeni au
promulgat – să nu fi fost primul pacifist din istorie, însă a fost primul care a implementat teoriile
pacifiste într-o formă total practică, care dacă ar fi fost adoptată ar fi înlăturat războiul. Aceasta,
desigur, a fost o religie minunată pe care evreii să o ofere romanilor, deoarece dacă romanii se
converteau la un pacifism umil, atunci evreii ii puteau domina cu siguranță. Și exact asta au și făcut.
Eseeni au trăit în Qumran, lângă Marea Moartă și după Philo – un filozof și scriitor evreu
contemporan – „frăția eseană nu ar fi permis producerea de arme și nici nu ar fi permis existența
unui făcător de săgeți, sulițe sau săbii sau orice confecționare de arme de război; de asemenea n-ar
fi permis nicio vocație militară sau chiar practici pașnice care cu ușurință pot fi convertite în
ticăloșie.” Philo nu este singurul care vorbește despre eseeni, ci și Josephus și Pliny, ambii cronicari
contemporani cu el, au scris și ei despre aceștia. Cum a fost menționat, multe sunt dezvăluite din
studiul pergamentelor de la Marea Moartă. Faptul interesant care reiese din studiul scrierilor
cronicarilor contemporani acelor vremuri cât și al pergamentelor este extrem de semnificativ: și
anume că credințele, învățăturile și practicile atribuie lui Isus hristos, deși nu sunt identice în toate
aspectele cu cele din școala eseană, erau fără dubiu mai apropiate de cele ale eseenilor decât cele
ale episcopilor Consiliul Ecumenic, care a determinat crezul micenian al creștinismului ortodox.
Așa că putem ajunge la concluzia evidentă că credințele și doctrinele creștine așa cum se presupune
că au fost enunțate de hristos în predica de pe munte, nu au provenit deloc din acea perioadă ci cu
cel puțin 100 de ani mai devreme, de la o sectă evreiască intitulată eseeni care a trăit lângă Marea
Moartă; că mai-marii din Sanhedrin au recunoscut această învățătură ca fiind ucigătoare și
sinucigașă; că au dus această doctrină mai departe și au rafinat-o într-un crez ce funcționa; apoi
evreii, plini de energie și cu o cantitate extrem de mare de propagandă (în care excelează) au
promovat și distribuit doctrina otrăvitoare printre romani. Punând în scris acest crez în ceea ce
acum se numește „Noul Testament” a evoluat de-a lungul următoarelor secole. A fost scrise de
persoane necunoscute nouă azi, însă fără dubiu de origine evreiască. Și mai mult, pentru a-i oferi o
zeitate mistică trimisă din ceruri, au inventat personajul Isus hristos și au pretins că este „fiul lui
dumnezeu.” Apoi, după ce au depus toată munca pentru această biserică nouă, și-au consolidat
puterea la întâlnirea de la Niceea, unde creația unei biserici noi a fost fortificată, crezul a fost
oficializat, oferindu-i-se canonizare în mod oficial. Deci, pe scurt, a fost creată o biserică nouă și
religia lui ”Isus hristos” a fost inventată din nimic. Nu a fost găsită nici măcar o singură urmă a lui
Isus hristos în istorie.
Cu toate asta, această farsă fabricată a lui Isus cristos, această idee de fiu al lui dumnezeu, cu toate
doctrinele sale sinucigașe, curând a distrus până la ruină mărețul imperiu roman și minunata
civilizație albă care s-a dus în jos odată cu asta. De atunci, Rasa Albă nu a mai scăpat niciodată de
controlul evreilor. Niciodată albii nu și-au mai recăpătat controlul propriilor gânduri, religii, finanțe
și nici propriul său guvern. Până în zilele noastre, Rasa Albă nu și-a putut recăpăta controlul
propriului său destin.
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Moartea romanilor
Cu toții știm ce s-a întâmplat cu romanii la puțin timp după ce au fost „convertiți” la creștinism. Cu
instinctele amorțite și cu gândirea denaturată în a-și face griji de sperietorile din ceruri în loc să se
lupte pentru propria supraviețuire și avansare de aici de pe pământ, curând au fost dați uitării.
Aceștia au dispărut de pe scena istorică. Au plătit prețul pentru că și-au permis să fie degenerați și
nu și-au recunoscut inamicii eternii, evreii.
Acestea sunt consecințele reprezentate de nerecunoașterea inamicului și, bineînțeles că nu te poți
apăra în fața unui inamic pe care nu-l poți sau nu-l vei recunoaște.
Biblia iudeo-creștină este o colecție de contraziceri care are ceva pozitiv și ceva negativ de zis, cu
privire la toate fronturile unei probleme. Este ca un instrument muzical – poți să cânți orice ton
dorești. Prin alegerea acelor pasaje care se potrivesc argumentului tău și ignorând toate celelalte
pasaje care îl contrazic, îl poți avea pe dumnezeu și biblia de partea ta, ca să te susțină în orice
argument, oricare ar fi acela. Așa cum evreii adesea au atras menționat, întotdeauna angajează la
început suportul predicatorilor pentru a-i ajuta să-și răspândească ideile corozive. Câteva dintre
pasajele lor favorite sunt acelea care spun că: „toți suntem copii lui dumnezeu,” că „toți suntem
egali în ochii lui dumnezeu,” că „toți avem un suflet,” și că Isus a venit „să salveze toți păcătoșii,” și
multe alte bolboroseli.
(Evreii sunt maeștrii argumentării. Ei domină în predarea tacticilor de argumentare asupra tinerilor
din yeshiva – școli religioase evreiești)
Infiltrarea evreilor
În acest timp, Roma era infiltrată de oameni străini care se vor dovedi a fi mai fatali, mai trădători și
mai tenace decât cartaginezii. După enciclopedia evreiască, primele înregistrări a stabilii evreilor în
Roma datează din 139 î.e.n., însă fără dubiu existau acolo de mult mai mult timp. Se specifică că
Roma era cea mai veche așezare evreiască continuă din lume. Spre deosebire de cartaginezi, evreii
nu reprezentau o amenințare militară, ci erau mai degrabă ca o boală sau virus intern, subminând și
îmbolnăvind întreaga scenă politică, culturală, economică, religioasă, morală și rasială.
Evreii au o religie rasială? Pentru a răspunde la întrebare: evreii de atunci, ca și cei de azi, dețineau
o religie rasială puternică și în ultimii 5000 de ani au restabilit religia care are drept nucleu rasa.
Deja am studiat importanța unei religii rasiale în capitolul anterior și vom avea mai multe de zis de
asta în capitolele următoare. Ei au realizat că niciodată nu-i vor putea egala pe romani într-o
provocare armată.
Răspândire.
Însă aveau un număr semnificativ de alte elemente ce funcționau în concordanță cu ei. Spre
deosebire de Cartagina, ei nu erau stabiliți într-o zonă geografică specifică. De fapt, erau răspândiți
peste tot în lumea romană, specializându-se în vânzarea de sclavi, în finanțe și profitau din rutele de
comerț. Atunci ca și acum, au acoperit toți centrii de putere. Răspândirea în afara Ierusalimului și a
Iudeei nu s-a redus, ci doar a consolidat infecția evreiască în vieților celor din Imperiul Roman.
Răzbunare planificată
În mod colectiv, răzbunarea împotriva romanilor a fost plănuită, căci pentru aceștia nutreau o ură
intensă și patologică. De fapt, evreii întotdeauna urăsc ceea ce este bine pentru rasele Ariene și
instinctiv se apucă să îl distrugă. Din moment ce evreii nu aveau nici-o șansă să distrugă romanii în
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mod militar, aceștia au conspirat să folosească cea mai puternică armă a lor – manipularea minții –
și au ales religia ca mediul prin care să facă acest lucru.
Bisericile creștine
Fiecare crez și principiu pe care creștinismul l-a adus în ultimele 17 secole, ne-a influențat gândirea
și a degradat nașterile Rasei noastre. Creștinismul în mod continuu și perpetuu se împotrivește
celor în formă și celor competenți și ne direcționează interesele și simpatia spre șchiopi, ologi, orbi,
cei săraci de duh, imbecilii și idioții, prin așa învățături ca „ferice de cei săraci în duh” (imbecilii);
„ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul” (Matei 5:3). Simpla idee că noi toți suntem egali
în ochii unei sperietori imaginare din ceruri este doar o altă harababură a vechii farse evreiești
egalitaristă, care inevitabil duce la ruinarea rasei.
Tendința înnăscută a Rasei Albe către compasiune reprezintă călcâiul lui Ahile, fiind cel mai rău
inamic din noi încă de când creștinismul evreiesc i-a cucerit și distrus pe romani. În timp ce orice
alte specii din natură în mod instinctiv îi respinge și îi cerne pe cei bolnavi și inapți, Rasa Albă
înarmată cu crezurile creștinismului, plină de stupiditate face exact opusul.
Grecii antici practicau eugenetica. Ideea eugenetică nu este nouă. Spartanii din Grecia Antică
dinainte erei noastre, erau conștienți de asta și practicau multe din cele propuse acum.
Evreii sunt rasiștii supremi
Pe când toată această propagandă de mix rasială este promovată pentru Gentili, evreii împing un
crez complet opus asupra propriei lor rase. Evreii sunt semiți și foarte conștienți de rasa lor, sunt
fanatic de loiali semenilor lor și predau segregarea rasială printre ei. În sinagogi, presa evreiască
prin miile de organizații exclusiv evreiești, aceștia lansează avertismente puternice împotriva
căsătoriilor inter-rasiale și inter-religioase. Corcirea nu este pentru evrei. Pe scurt, în timp ce evreul
promovează în mod vicios bastardarea Rasei Albe, pe ai lor îi sfătuiesc, plin de zel, exact opusul. În
Israel, oricine nu este născut dintr-o mamă evreică este un goy, un animal, un străin și nu poate fi
căsătorit sau înmormântat în Israel, nu poate deveni cetățean și nici nu se pot bucura de orice alte
drepturi civile pe care le au evreii puri.
Solidaritatea rasială face ordinea zilei, indiferent dacă evreii trăiesc în Israel sau în oricare alt loc din
lume.
Evreul trece mai departe gena reptiliană prin intermediul mamei, care este recesivă. Trăsăturile
gargoilești ale celebrităților evreiești cum ar fi Rodney Dangerfield, Larry King, Bela Abzug, Don
Rickles și mulți alții, sunt evidente. Genele nu se amestecă și evreii sunt infestați de un număr de
boli rare ca „Tay Sachs,” „Boala lui Berger”, scleroză multiplă și multe altele. Însăși evreii recunosc
că există o genă comună prin intermediul căreia toți evreii pot fi identificați și urmăriți.
http://www.aish.com/societywork/sciencenature/the_cohanim_-_dna_connection.asp
Poliția gândurilor
Din moment ce în ultimii mii de ani evreii au răspândit cea mai vicioasă conspirație din istorie și
anume distrugerea și preluare tuturor drepturilor oamenilor – au fost fanatici până la punctul în
care au devenit paranoici despre spionare și colectarea de informații despre inamicii lor. Asta este
de înțeles. Din moment ce crima hidoasă pe care o săvârșesc este în întregime bazată pe secrete și
decepție, a ține ascunsă o astfel de conspirație este o afacere extrem de nesigură. Așa că în mod
nebunesc, intră în tot felul de servicii, spionând și tratând organizațiile ca mijloace de adunare de
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inteligență care pot clătina limitele minții gentile. Evreii nu numai că doresc să știe ceea ce inamicii
lor fac (oricine le este inamic), ci mai vor să știe și ce planifică aceștia. De fapt, pe cât de mult
posibil, ei doresc să știe tot ceea ce lumea gândește, înainte ca aceasta să fie pusă în acțiune.
ADL
ADL-ul, care tradus înseamnă Liga Anti-Defăimării își are baza în America. Chipurile pretinde să
protejeze interesele evreiești și să prevină răspândirea „antisemitismului.” Evreii nu au explicat
niciodată de ce au nevoie de așa ceva, din moment ce englezii, nemții, italienii sau orice alt grupuri
etnic consideră asemenea dispozitive de siguranță drept ne-necesare. Însă în realitate ADL-ul este
mult mai mult decât atât. Făcând parte din B’nai B’rith, ea reprezintă nucleul principal al evreilor.
Este o organizație puternică și bine finanțată, care operează în propriile noastre frontiere, care nu
numai că adună informații despre politicieni, organizații civice, diverși indivizi, etc., ci și despre orice
poate deține sau răspândi informații despre conspirația evreiască. Aceștia dețin calculatoare
avansate care fac rivalitate celor de la FBI sau CIA și orice informație pe care FBI-ul sau CIA o deține
și care este relevantă, va ajunge în cele din urmă în ADL.
Operațiunea de cenzură
Activitățile ADL-ului se extind. Aceștia sunt extrem de activi în politică – promovându-i pe cei
folositori evreilor și distrugându-le reputația și imaginea celor pe care îi consideră necooperativi. De
asemenea ei monitorizează toate cărțile, ziarele, știrile și orice altceva care poate afecta conspirația
evreiască – și asta include aproape orice lucru semnificativ care se întâmplă în țară. Propagandă.
Inventează agresiv, dacă este necesar, articole de știri și le oferă publicului sau mass-mediei – TV,
ziare, etc. Nu numai că publică o grămadă de articole propagandiste, însă de asemenea publică un
număr mare de cărți care fie sunt în favoarea Israelului și al evreilor, fie îi atacă pe inamicii acestora
în mod vicios.
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De ce există atât de multă suferință? Satan ne dă
răspunsul
Spre deosebire de așa-zișii „dumnezei” care sunt venerați de adepții programelor inamice și care
sunt falși, Satan ne dă înțelepciune, cunoștință și răspunsuri la întrebările sensibile. Creștinii și
musulmanii, fiind pe atât de înșelați pe cât sunt, se află în încurcătură când li se cere să explice
anumite lucruri.
Mulți oameni se întreabă de ce există atât de multă suferință, sărăcie și urâțenie în lumea asta. Cu
mii de ani în urmă, a existat o epocă numită „Era de Aur.” Era o vreme de pace, prosperitate și
fericire. Oamenii acelor zile trăiau sute de ani. Zeii noștri erau de asemenea cu noi. De când
creștinismul și islamul au intrat în scenă, toate lucrurile frumoase și pozitive au fost transformate în
urâciune și distrugere.
Mulți dintre voi sunteți familiari cu puterile minții și a sufletului și cu meditația. Îmi amintesc că mai
demult, pe când eram încă atee, citeam o carte despre chakre și autorul ne-a cerut să ne „uităm” la
fiecare dintre chakrele noastre, lucru pe care l-am făcut iar șocul pe care l-am experimentat
aproape că m-a făcut să cad de pe sofa, iar asta m-a umplut de spaimă. Acesta a fost un produs al
focalizării atenției mele. Cei mai mulți dintre voi a-ți avut experiențe spirituale în care a-ți avut
parte de manifestări similare. Focalizează-ți numai atenția pe o chakră sau pe o altă parte a
sufletului și vei descoperi că este o experiență foarte intensă.
Am mai scris despre acest lucru: privește în jurul tău, tot ceea ce vezi (ecranul calculatorului tău,
scaunul pe care stai, patul, mobila, mașinile de pe stradă, clădiri, ferestre … toate lucrurile pe care
le vezi au fost cândva idea cuiva, înainte ca aceasta să fie materializată în forma fizică a realității.
Acum, mai vreau de asemenea să adaug că anumite lucruri se manifestă singure, cum sunt
fenomenele meteorologice, etc., însă majoritatea lucrurilor pe care le folosim în viața noastră de zi
cu zi, mai întâi a prins viață în mintea cuiva. Acest lucru descoperă importanța și rolul pe care
gândirea și mintea le au. Aceia dintre voi care au practicat meditația de împuternicire în mod
regulat, cunoașteți cât de important e să te focalizezi pe lucruri pozitive, întrucât focalizându-te pe
tot felul de gânduri distructive, îngrijorare fără rost și negativitate, în mod inevitabil le vei și atrage.
Omul de rând care nu meditează și care are o minte atât de slabă încât gândurile tind să i se
risipească, nu posedă multă putere dacă este singur, însă atunci când mintea acestuia este pusă
laolaltă cu mințile altor milioane de oameni care își focalizează mințile pe aceleași lucruri, atunci
puterea comună a acestora crește exponențial. Am dat peste o carte acum vreo 20 de ani în urmă
(nu-mi amintesc nici numele cărții și nici a autorului), în care autoarea vorbea despre o tehnică prin
care își putea pune mâinile peste o carte și să-i absoarbă toată cunoștința în mod subliminal. Am
citit cum acest lucru poate fi aplicat și în cazul învățării unei limbi străine. Cei mai mulți dintre voi
sunteți familiari cu bancnota de $20 și cu incidentul de pe 11 septembrie. Am scris un articol despre
acest lucru și despre rolul pe care „sfânta biblie” l-a jucat în acest eveniment; căci această carte
este mult mai răspândită decât bancnota de $20 (există câte o biblie în aproape fiecare casă, spital,
camere de hotel și în multe alte locuri)
Sfânta scriptură e o carte de vrăjitorie evreiască!
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Psihiatrii, psihologii și ceilalți care lucrează cu mintea umană oferă anumite teste (cum e testul
Rorschach Ink Blot) pentru a sonda în mințile pacienților cu scopul de a defini lucrurile care îi
preocupă și pentru a determina structura lor psihologică. Cei mai mulți oameni văd în acele pete de
cerneală diverse lucruri, în acord cu propriile lor experiențe de viață, cu felul în care gândesc și cu
lucrurile care le preocupă mințile.
Un alt lucru: cei mai mulți dintre voi sunteți conștienți de proporția negativității extreme – iar
acesta este o afirmație modestă – prezentă atât în biblie cât și în coran. În timp ce citeam prin
scripturile evreiești pentru ritualurile de inversare din tora, blestemele împotriva omenirii sunt atât
de abundente încât nici nu le poți număra pe toate. Blesteme, blesteme și iarăși blesteme,
împreună cu damnare și cea mai cumplită și josnică depravare. Nu trebuie să citești biblia sau
coranul din scoarță-n scoarță pentru a fi influențat sau pentru a te lega în energiile hidoase pe care
le conțin. Nu trebuie decât să te focalizezi pe acestea și prin focalizare vreau să zic că e destul să
mergi la biserică, etc.; musulmanii se „roagă” de 5 ori pe zi, cu fața înspre răsărit, care, asistat de
atracția gravitațională și de mișcarea pământului, le amplifică energiile.
Așadar, câtă energie a fost pusă și încă mai este pusă în această distrugere și negativitate extremă?
Aceasta a influențat întreaga lume și tot ceea ce se găsește în ea. O mare parte din populație este
cufundată în aceasta timp de mai multe vieți la rând. Un singur individ nu are prea multă putere,
însă ce zici de câteva zeci de milioane de oameni? Cele mai multe persoane nici măcar nu sunt
conștiente de puterile subliminale. Îmi place să completez integrame și în aproape fiecare carte dau
de gunoaie din biblie. Ca și cum aceasta se presupune a face parte din cultura generală.
Te întrebi de ce există atât de multe certuri și despărțiri în familie?
Luca 12:53 – Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul, împotriva tatălui; mama, împotriva
fiicei și fiica, împotriva mamei; soacra, împotriva nurorii și nora, împotriva soacrei.
Matei 10:21 – Fratele va da la moarte pe frate-său, și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula
împotriva părinților lor și-i vor omorî.
(Acest pasaj este un fapt în comunismul evreiesc în care copiii sunt spălați pe creier să-și dea
membrii familiei pe mâna „statului” pentru a fi omorâți)
Matei 10:35 – Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de
soacra sa.
Cele de mai sus nu sunt decât o foarte mică parte din lucrurile în care au fost puse energiile și
focalizarea oamenilor timp de secole. Indiferent dacă un credincios a citit biblia din scoarță-n
scoarță sau dacă e sau nu familiar cu conținutul acesteia (majoritatea oamenilor care urmează
această depravare nu sunt conștienți de lucrurile scrise în biblie); aceste persoane tot se leagă în
energiile acesteia și cu cât înțelegi mai mult felul în care funcționează mintea umană, cu atât mai
limpede vei vedea că acesta este un fapt real. Ceea ce gândești, crezi și energiile cu care te
conectezi și cu care te identifici, determină ceea ce ești și direcția în care mergi în viață. Pe lângă
asta, sunt afectați chiar și aceia care refuză programele creștinismului și islamului și aceia care sunt
necredincioși, pentru că mintea colectivă este îndeajuns de puternică pentru a influența lumea.
Mintea colectivă a maselor este mai puternică decât mintea unei singure persoane.
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Atât creștinismul cât și islamul se focalizează pe suferință și moarte. Credincioșii trăiesc pentru
moarte (viața de apoi). Este venerat nazarineanul împuțit care „a fost” zdrențuit, înjosit, bătut și
sângerat până „și-a dat duhul.” MOARTE. Fiecare împărtășanie creștină se focalizează pe moartea
nazarineanului. Și să nu uităm de canibalismul „mănâncă trupul meu” și „bea sângele meu” – acesta
creează legăturile subliminale necesare pentru ca crimele ritualice evreiești să poată avea succes (în
cadrul acestor ritualuri evreii răpesc un copil gentil, îl duc în una dintre camerele ascunse ale
sinagogii și îl măcelăresc pironit de o cruce, asemenea nazarineanului, după care îi beau sângele).
Fundația acestor nelegiuiri este în cartea biblică Deuteronomul, loc în care se dau instrucțiunile
pentru felul în care trebuie efectuate sacrificiile de sânge. Chiar evreii afirmă aceste lucruri în mod
deschis, în ceea ce privește Tora.
Am mai scris articole despre sărăcie. Sărăcia este o problemă globală serioasă, care a dus la
moartea a milioane de oameni de-a lungul timpului și a ruinat multe vieți.
Matei 6:24 – Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt;
sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.
(Mamona (Mammon): cuvânt ebraic și aramaic care înseamnă „bogății.” Acest cuvânt a fost
folosit în predica de pe munte.)
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10339-mamon-mammon
De asemenea, a se nota versetul de mai sus în care din nou se pune o emfază pe numărul 6.
Capitolul 6 cu versetul 24 … 2+4=6. Evreii mereu folosesc numărul 6. Prin aceasta direcționează
energiile în muncă de sclav pentru Gentili și, bineînțeles, bogății și bani pentru ei înșiși. Biblia îi
prostește pe credincioși să accepte sărăcia și să trăiască pentru moarte, în timp ce evreii – care au
creat această lucrare de degenerare și mizerie pentru Gentili – cunosc mai bine cum stau lucrurile.
Bogăția și puterea este concentrată în mâinile lor.
Matei 19:21-24 –
21. „Dacă vrei să fii desăvârșit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o
comoară în cer! Apoi vino și urmează-mă.”
22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții.
23. Isus a zis ucenicilor săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor.
24. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre
un bogat în împărăția lui Dumnezeu.”
Marcu 4:19 – dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri,
care îneacă cuvântul și-l fac astfel neroditor.
Proverbe 23:4-5
4. Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta.
5. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este; căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia
zborul spre ceruri.
Eclesiastul 5:10 – Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția
multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune!
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Proverbe 11:4 – În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la
moarte.
2 Corinteni 9:7 – Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de
silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu.”
Matei 6:19-20
19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le
fură hoții;
20. ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă,
nici nu le fură.
(acest pasaj este doar un mic exemplu a îndoctrinării de a se trăi o viață întreagă în sărăcie. În
multe cazuri, aceasta persistă în multe vieți viitoare, întrucât ajunge să fie întipărit în suflet)
Un bărbat care nu numai că a încurajat dar a și participat în uciderea „vrăjitoarelor,” a afirmat că a
citit biblia de vreo 53 de ori. Nu a fost de mirare că acesta a dobândit o înclinare criminală, pentru
că dacă venerezi un criminal, ajungi un criminal.
Mai jos sunt câteva exemple de crime comise de „yaweh/iehova” în biblie. Acestea sunt lăudate și
preamărite fără încetare de către creștini:
Acestea sunt numerele estimate, bazat pe scrierile din biblie:
Potopul lui Noe, Geneza 7:23 – o estimare de 20.000.000 de morți
Războiul lui Avraam pentru a-l salva pe Lot, Geneza 14:17-19 – o estimare de 1.000 morți
Sodoma și Gomora, Geneza 19:24 – o estimare de 2.000 morți
În timp ce aceștia erau la pat, frații lui Dina au omorât toți bărbații din cetate, Geneza 34:131 – o estimare de 1.000 morți
O foamete de șapte ani, Geneza 41:25-54 – o estimare de 70.000 morți
Prima plagă peste Egipt, Exod 7:15-27 – o estimare de 10.000
A șaptea plagă, Exod 9:25 – o estimare de 300.000 morți
A zecea plagă peste Egipt, Exod 12:29-30 – o estimare de 500.000 morți
„Domnul” a desfăcut roțile carelor armatei lui Faraon, Exod 14:8-26 – o estimare între 600
și 5.000 morți
Amaleciții, Exod 17:13 – o estimare de 1.000 morți
„Cine e de partea domnului?” Prietenii și membrii familiei au fost forțați să se omoare între
ei, Exod 32:27-28 – o estimare de 3.000 morți
Când oamenii au obiectat, „dumnezeu” i-a ars de vii și i-a făcut scrum, Numeri 11:1 – o
estimare de 100 morți
Pe când încă mai aveau carne între dinți, „domnul” i-a pedepsit cu o mare plagă, Numeri
11:33 – o estimare de 10.000 morți
Au omorât 10 solii pentru raportul lor sincer, Numeri 14:35-45 – 10 morți
Un bărbat care aduna lemne de foc în ziua sabatului, a fost omorât cu pietre – 1 mort
Core, însoțitorii lui și familiile acestora au fost îngropați de vi, Numeri 16:27 – 9 morți
„Dumnezeu” îi arde de vii pe 250 de oameni care au ars tămâie, Numeri 16:35 – 250 morți
„Dumnezeu” omoară 14.700 de oameni pentru că au obiectat cu privire la crimele comise
de acesta, Numeri 16:35 – 14.700 morți
Masacrul de la Ierihon, Iosua 6:21 – 1.000 morți
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Masacrul de la Ai, Iosua 8:1-25 – 12.000 morți
„Dumnezeu” oprește soarele astfel încât Iosua să poată ucide pe ziuă, Iosua 10:10-11 –
5.000 morți
Iosua măcelărește tot ceea ce avea suflare, la comanda lui „Dumnezeu”, Iosua 10:28-42 –
7.000 morți
Genocidul a 20 de cetăți: niciunul n-a fost lăsat cu viață, Iosua 11:8-12 – 20.000 morți
„Domnul” îi dă pe canaaniți și pe periziți pe mâinile evreilor, Judecători 1:4 – 10.000 morți
Povestea cu Ghedeon: „domnul” îi pune pe toți să-i omoare prin sabie pe cei din Iuda,
Judecători 7:22 – 120.000 morți
Un oraș întreg este masacrat și 1.000 de oameni sunt arși de vii pentru că „domnul” a trimis
un spirit rău, Judecători 9:23-27 – 2.000 morți
Masacrarea amoniților, Judecător 11:32-33 – 20.000 morți
„Dumnezeu” îi forțează pe filisteni să se omoare între ei, 1 Samuel 30:17 – 1.000 morți
David omoară amaleciți, 1 Samuel 30:17 – 1.000 morți
„Dumnezeu” a omorât 100.000 sirieni pentru că „l-au numit un dumnezeu al munților și nu
un dumnezeu al văilor”, 1 Împărați 20:28-29 – 100.000 morți
„Dumnezeu” a făcut să cadă zidurile cetății peste 27.000 de oameni, omorându-i, 1 Împărați
20:30 – 27.000 morți
Lista poate continua la nesfârșit. Criminal hidos însetat de sânge. Mesajul subliminal e CRIMĂ,
OMUCIDERE, MASACRU
Cele de mai sus au fost luate de pe site-ul Dwindling in Unbelief
Site-ul de mai sus are mult mai multe exemple; lista pe care eu am redat-o aici este una infimă.
Nu are rost să dezbatem tema războiului aici. Acea biblie împuțită e plină de războaie, nedreptăți,
foamete, cruzime sălbatică și ură nesfârșită împotriva omenire. Toate acestea sunt celebrate în
sărbătorile care au fost furate de la Gentili/păgâni după care au fost corupte, în care se cântă
cântece de damnare a omenirii, este venerată și se pune o cantitate copioasă de energie în
promovarea suferinței, a pierderilor, a morții, sărăciei și durerii. Acest lucru este atââââât de
evident.
După cum am mai spus, în timp ce pregăteam ritualurile de inversare a blestemelor din tora,
numărul blestemelor direcționate asupra omenirii a fost atât de vast încât nici nu știam de unde să
încep. Însă sub îndrumarea lui Lilith le-am ales pe cele mai strigătoare la cer, dintre care existau de
asemenea foarte multe.
Suntem ceea ce gândim și ceea cu ce ne preocupăm mințile. Acestea sunt lucrurile cu care
omenirea și-a investit mintea colectivă de mai bine de două mii de ani. Nu e de mirare că azi există
atât de multă durere și suferință. Acesta este răspunsul la întrebare.
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„Miracolele” creștine
Aceste lucruri trebuie abordate pentru că știu că mulți sunt confuzi. Odată ce lucrurile sunt explicate și
oamenii pot vedea cu ușurință adevărul cu proprii lor ochi, nu vor mai exista întrebări fără răspuns și nici
confuzie.
Mulți dintre voi sunteți familiarizați cu subliminalul și știți cum funcționează. Acest lucru are de a face și
cu energia. Aceia dintre noi care au fost hărțuiți/atacați de spiritele inamice, pot vedea cum indivizii care
au ajuns în nivelele adânci ale creștinismului au o compulsie obsesivă de a forța și constrânge pe toată
lumea cu programele creștine. Ei sunt conduși precum un motor zgomotos și pus pe hărțuială
necruțătoare, mergând chiar și până în pragul omorului, precum ne-a arătat și istoria. Energia
extraterestră îi înghite pe creștini care, în stadiile avansate de îndoctrinare, arată ca un zombii
extraterestru cu o mască zâmbitoare; papagalii scripturilor, repetă la nesfârșit aceleași versete din biblie,
ca o jucărie stricată. Nu mai există nici suflet, nici spirit, doar cochilii robotice goale care sunt complet
intolerante și ipocrite, care încontinuu forțează creștinismul asupra celorlalți oameni. Este evident că
ceva a preluat controlul asupra a ceea ce cândva a fost o ființă umană.
Acum, cei mai mulți dintre voi sunt conștienți de modul în care evreii au preluat aproape întreg controlul
asupra profesiei medicale. Crearea leacurilor pentru cancer și alte boli letale sunt vehement suprimate,
în special dacă sunt ușoare și ieftine. Pentru mai multe informații în legătură cu asta, împreună cu o
mulțime de referințe și dovezi, vă rugăm să citiți PDF-ul lui Don Danko întitulat „Jewish Opposition to
Cancer Cures.”
Evreii fac atât de mulți bani încât ar face ochii unei persoane obișnuite să lăcrimeze, și doar din profesia
medicală, care în mare parte este plină de evrei. În plus, Hollywoodul [alt subliminal] face în așa fel încât
majoritatea doctorilor din filme să aibă nume evreiesc. Mesajul transmis este acela că evreii sunt meniți
să fie doctori.
Cele de mai sus fiind spuse, ne putem da seama unde vor să ducă „miracolele” creștine. Cu grupurile de
rugăciune xine, de multe ori energiile credincioșilor îl pot vindeca pe cel suferind, asta asemănându-se
într-o măsură cu un covan satanic, doar că la un nivel mult mai slab. Aceasta este energie direcționată de
mai multe minți umane. De asemenea, anumiți xini care și-au dezvoltat puterile într-o viață anterioară,
prin intermediul unor meditații, au abilități superioare în această viață, pentru că atunci când sufletul e
antrenat și avansat, puterile dobândite rămân gravate în el pentru mai multe vieți. Aceasta nu are nimic
de-a face cu sistemul actual de credință al individului. Cei cărora le reușesc rugăciunile înseamnă că au
abilități superioare, exact cum am menționat mai devreme. O alta situație este aceea de a fi în locul
potrivit, la momentul potrivit și să dea de anumite energii care produc miracole și să aibă credință în acel
moment. Da se întâmplă, dar foarte rar.
Acum, în cazul minunile reale (da, acestea au loc), există o explicație. Entitățile extraterestre pe care
mulți dintre voi le știu – acelea care se află în spatele creștinismului, islamului și celorlalte programe
afiliate – urăsc oamenii. Cu câteva secole în urmă, acești extratereștrii au făcut o înțelegere cu Vaticanul
catolic: bogăție și putere în schimbul sufletelor umane. Pentru a crea aceste așa-numite „religii” și
pentru a le face credibile, atât în trecut cât și în prezent, extratereștrii au vindecat credincioși care erau
bolnavi. Au făcut și fac asta pentru a da credibilitate și pentru a face reclamă creștinismului. DAR pentru
fiecare care este vindecat, alte câteva milioane de credincioși suferă continuu și nu se pot recupera.
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Pentru mulți vindecarea nu este ceva spiritual, pentru că credincioșii nu deține nicio cunoștință legată cu
privire la modul în care au fost vindecați și, desigur, atribuie toate aceste vindecări așa-numitului lor
„dumnezeu.” Îmi amintesc de o femeie xină care era slabă și avea o tumoare care a fost îndepărtată și
după aceasta continua să îndruge despre cum „domnul” a salvat-o ș.a.m.d. A ieșit din operație surdă
permanent la o ureche, iar jumătate din fața ei a fost practic dusă, dar cum inamicul extraterestru îi
deținea sufletul, ea mergea prin închisori și își scuipa mizeria creștină în semn de recunoștință pentru
„Isus.” Este evident în acest exemplu – care este doar unul dintre multe altele asemănătoare – de ce
anume acești extratereștrii urâtori de oameni îi vindecă pe câțiva atât de des. Ei le posedă complet
mintea și sufletul.
Gândește-te la cât de multe boli, necazuri și alte probleme au infestat omenirea din cauza lipsei de
cunoaștere spirituală, păstrând programul creștin în desfășurare. Creștinismul profită de toate acestea.
Asta ține creștinismul în viață și prosper. Acum, dacă creștinii ar fi fost atât de binevoitori pe cât susțin
că sunt, atunci de ce acești extratereștrii împreună cu Isus și cu gruparea lor degenerată, nu oferă
omenirii cunoașterea spirituală și puterea necesară de a se vindeca de una singură? Acesta este un alt
exemplu evident că creștinismul urăște omenirea. Desigur, ei îți SPUN. Asta e problema. Prea mulți
oameni sunt foarte leneși ca să cerceteze sau să găsească adevăruri de la ei înșiși, în ciuda faptului că
acesta se află chiar sub nasul lor. De asemenea, creștinii sunt învățați ca să aibă credință și să nu pună
vreodată întrebări.
Nici o înșelătorie sau escrocherie nu poate fi realizată dacă victima nu are încredere și, desigur, nu duce
o mare lipsă de cunoaștere.
Am auzit comentarii precum: „Roma ar fi putut pune un om pe Lună.” Asta s-ar fi putut întâmpla dacă
evreii nu ar fi interferat și nu ar fi doborât Imperiul Roman, distrugându-l prin creștinism. Așa cum mulți
dintre voi știți, Roma a fost mult prea avansată și sofisticată pentru timpul ei iar cunoașterea a fost dată
la o parte și distrusă, ceea ce a condus întreaga Europă în Evul Mediu, unde biserica creștină avea
control total. Au fost necesari mai mult de 1000 de ani pentru ca lumea să înceapă să se recupereze.
Majoritatea oamenilor au dus o viață de sclavi analfabeți.
Acum, dacă omenirea nu ar fi fost atacată în repetate moduri de către extratereștrii urâtori de oameni,
prin programele lor (creștinismul și islamismul) și cu ajutorul evreilor, noi am fi dobândit secretul
imortalității cu mult timp în urmă.
În concluzie, nu mai da crezare oricărui creștin care susține că Isus l-a vindecat sau că a făcut alte
rahaturi pentru el/ea. Repet încă odată, nu este altceva decât exploatare spirituală. Totul e pentru
spectacol.
Satan de asemenea vindecă, însă acesta ne dă și cunoașterea de care avem nevoie pentru a ne vindeca
singuri.
Hail Satan!! Hail Lilith!!
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Adevărul despre biblie
Acesta pare a fi ultimul pas în expunerea creștinismului.
Dacă nu luăm măsurile necesare pentru a distruge creștinismul și pentru a-i facem pe oameni să
gândească – mă refer la cei inteligenți – viitorul este foarte sumbru. Am scris predica aceasta cu
ceva timp în urmă și fiecare ar trebui să o citească:
Biblia: o carte de vrăjitorie evreiască
În mulții ani de cercetare și studiu am aflat că biblia nu este întocmai „cuvântul lui dumnezeu" după
cum se spune, ci este o carte de vrăjitorie făcută de către om; la fel sunt și toate numerele apărute
în ea. Acestea sunt folosite din plin de către evreii de top pentru a înrobi lumea. Ritualurile evreiești
în care se fac sacrificii de sânge se leagă subliminal în împărtășaniile creștine, în care nazarineanul
este pruncul sacrificat; „mănâncă trupul meu și bea sângele meu,” „acesta este trupul lui Hristos...”
Acest copil al lui iehova, sacrificat de către tatăl său ... este mai exact ucis. Pe lângă asta, întreaga
congregație care este concentrată asupra evreilor, a Israelului și asupra istoriei lor fictive, creează o
legătură subliminală. Credincioșii se află sub o vrajă puternică.
Biblia poate fi găsită aproape în fiecare casă de pe pământ, iar în țările necreștine se află geamănul
bibliei, coranul. Aceasta nu e cu nimic diferită față de bancnota de 20$ și incidentul 911, moneda de
20$ este cea mai răspândită bancnotă din SUA. Biblia este împinsă cu forța asupra populației: o
găsești prin hotele, spitale, case de îngrijire și cam peste tot. Este creată o legătură subliminală prin
magia evreiască. Mulți credincioși nu au citit niciodată biblia, dar se bazează pe interpretările
predicatorilor lor corupți și pe divagațiile idioților ce posedă un IQ format din două cifre, care susțin
că este o „carte bună” și că credința în creștinism este de ajutor pentru săraci și pentru cei nevoiași
și că nu este nimic mai mult decât o mișcare caritabilă, pacifistă și iubitoare. Nimic nu poate fi mai
departe de adevăr!
Aceasta, la fel ca și comunismul, este o altă minciună evreiască; un alt program „tovărășesc” care își
ademenește credincioșii cu minciuni. La fel ca și în comunismul evreiesc, inteligenta și gândirea
liberă este foarte descurajată. Retardarea mintală este sacră și venerată în creștinism și, împreună
cu comunismul, programul creștin [comunismul evreiesc este nivelul superior al creștinismului] face
un pas înainte și ucide în masă intelectualii, în ceea ce ei numesc „purificare.” „Intelighenția” este
primul grup de oameni care este eradicat atunci când comunismul evreiesc preia cu forța
conducerea asupra unei țări sau regiuni.
Succesul acestor programe evreiești a depins de distrugerea și înlăturarea cunoștințelor spirituale
din rândul populației gentile. Și desigur că comunismul evreiesc duce totul la un alt nivel, deoarece
majoritatea cunoștințelor sunt eliminate în mod sistematic; nu doar cunoștințele spirituale, ci
cunoștințele în general și sunt înlocuite cu propagandă evreiască comunistă. Unde creștinismul nu a
mai putut, comunismul a preluat ștafeta și a continuat. Ca și în cazul gloatelor creștine, în care
congregațiile sunt spălate forțat pe creier (oamenii sunt plictisiți iar mintea lor este deschisă la
sugestii sau sunt deconectați de la realitate, fiind receptivi la sugestie și îndoctrinare]. Tacticile sunt
aceleași și în cazul comunismului evreiesc și orice idiot care crede că comunismul ar fi liberal, are
nevoie neapărat de o verificare serioasă a realității. În realitate, comunismul evreiesc înseamnă să
trăiești în conformitate cu legile vechiului testament și cu așa-zisele „principii morale,” în cel mai
strict mod.
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Creștinismul ca rădăcină evreiască, creează problema după care vine cu propria soluție. Oamenii
sunt îndoctrinați că sărăcia este o virtute, iar dreptul la proprietate privată asupra lucrurilor
materiale este descurajată. Acest lucru, la rândul său creează sărăcie la un nivel subconștient și care
mai apoi se manifestă în realitate. Mintea și sufletul sunt programate pentru a fi sărace. Atunci ...
intră în scenă creștinismul care vine cu soluția, apărând în ochii celor nu prea inteligenți ca fiind un
erou și salvator al omeniri. Pe lângă asta, biblia e plină ochi cu învățături distructive și suicidale, care
sunt socotite drept sfaturi pentru a trăii. Creștinismul creează problema după care vine cu o soluție
care în final ne damnează pe toți. Ei fac asta din toate unghiurile, iar cei care sunt credincioși
convinși, sunt legați de această energie și perpetuează acest program nefast prin nenumărate
moduri. Controlul nașterilor este foarte descurajat, în special acolo unde populația are mare nevoie
de el, precum în țările lumii a treia. Aceasta ține sărăcia rurală la un nivel crunt, cu misionarii creștini
și criminalii spirituali pe post de salvatori. Această scamatorie păcălește populația de fiecare dată.
Mulți fiind prea leneși să citească biblia sau să facă orice fel de cercetare necesară pentru a verifica
veridicitatea a cea ce au fost învățați; așa că continuă să creadă că biblia este „cartea lui dumnezeu”
și că creștinismul promovează pacea și caritatea. De asemenea, un alt lucru de care puțini sunt
conștienți e acela că fiecare război a fost instigat în mod direct sau indirect de către creștinism; nici
nu sunt conștienți că creștinismul împreună cu geamănul său islamul, au realizat cele mai atroce
ucideri în masă și torturi pe care omenirea le-a cunoscut vreodată. Inchiziția se află în putere deplină
atunci când se trece la comunismul evreiesc.
Întorcându-ne la partea cu vrăjitoria. În scopul de a expune biblia pentru ceea ce este, trebuie să te
aventurezi mai adânc în necunoscutul „ocult” – despre care biblia lansează amenințări și
avertismente. În biblie există și blesteme formulate împotriva acestui „ocult.” Adâncindu-te în
[i]el[/i], cei care sunt mai puțin curajoși sunt speriați ușor și da-ți afară. Cei dintre noi care au ajuns
foarte departe în ceea ce privește ocultul, spiritualitatea și puterile minții și ale sufletului … care au
aprofundat semnificația numerelor, a planetelor ș.a.m.d., au destule cunoștințe ca să vadă ceea ce
biblia este în realitate. Însă pentru asta se cere experiență și cunoaștere.
În aceeași măsură, toate aceste „profeții” ale bibliei sunt compuse de către om. Da, acest lucru este
adevărat. Din nou, cei cu un nivel mai scăzut de inteligență – cum sunt creștinii și predicatorii lor –
sunt înșelați să creadă că acestea sunt înfăptuiri ale lui „dumnezeu.” Ei bine, adevărul să fie
cunoscut: aceste tipuri de lucruri pot fi realizate de către ființele umane bine informate; oameni
care sunt versați în folosirea puterilor oculte. Biblia nu este „cartea lui dumnezeu.” În realitate este
plină de numere care pentru mulți ar trebui să fie un semnal de alarmă, dar adevărul trist este că
mulți sunt prea orbi ca să le poată vedea. Vrăjitoria utilizează numere! Din acest motiv există
numerologia.
Lilith m-a condus la o carte dintr-un magazin, numită „Eye to Eye: Facing the Consequences of
Dividing Israel” scrisă de William R. Koenig. Autorul idiot al acestei cărți este un senator american
care nu are inteligența necesară pentru a răzbate prin lucrurile scrise în această carte. Fraze precum
„deoarece așa spune biblia” dezvăluie prostia brută a acestui creștin amăgit. Este evident că nu
poate gândi pentru el, DAR cercetările sale sunt excelente în furnizarea unui rezumat al
evenimentelor care se corelează cu versete din biblie.
Acum, de fiecare dată când există probleme care îl implică pe Israel și înainte ca acest stat criminal
să se manifeste; orice problemă în care există evrei implicați, dezastrele ar trebui să apară mai
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devreme sau mai târziu. Acesta nu este un „act al lui dumnezeu.” Acestea sunt blesteme care au fost
făcute de-a lungul secolelor de către evrei, prin intermediul ritualurilor de sânge evreiești. Energiile
credincioșilor și faptul că biblia este la fel de omniprezentă cum e bancnota care consolidează aceste
blesteme, le oferă evreilor o rezervă puternică de energie.
Pentru cei dintre voi care nu sunteți familiarizați cu excavarea mormântului Faraonului
Tutankhamon, vă rog să acordați puțin timp și să citiți despre acest subiect. Deschiderea
mormântului din Egipt în 1922 a declanșat unele blesteme puternice. Aceste blesteme, erau de
asemenea, făcute de om. Egiptul antic era extrem de spiritual. Aceste blesteme au fost puse de
către gentili, dar se aplică aceleași principii … folosirea vrăjitoriei. Dacă cunoștința spirituală este
înlăturată de la populație și în schimb populația este forțată să înghită minciuni, aceia care DEȚIN
această cunoaștere și putere devin Zei.
De fiecare dată când sunt probleme cu Israelul, SUA sau alte țări care sunt implicate plătesc prețul
prin dezastre naturale, pierderi de vieți omenești și distrugeri, pierderi în valoare totală de câteva
miliarde. Repet, acesta nu e un „act al lui dumnezeu,” acesta este rezultatul secolelor de blesteme
făcute de către om și puse în acțiune de către evreii de top, prin ritualurile de sânge efectuat de
evrei și prin suportul subliminal al maselor creștine care se concentrează pe evrei și pe tema cu
sacrificiul nazarineanului, care, în fapt, este un sacrificiu de copil, pentru că acesta este considerat
„fiul lui dumnezeu.”
Ca și în cazul oricărui alt blestem, acesta poate fi întors înapoi împotriva celui care l-a creat.
Ministerele Bucuria lui Satan (JoS) a făcut mai multe ritualuri în grup de-a lungul anilor. Prin puterea
vrăjitorilor satanici și sub conducerea lui Satan, putem învinge toate aceste lucrări evreiești. Dacă
acest lucru nu se va împlinii, viitorul este pierdut. De asemenea, cunoașterea este o cheie foarte
importantă, deoarece dacă mai mulți oameni se trezesc la adevăr și văd prin minciunile programelor
creștine și musulmane; acest fapt va rupe vraja. Aceste programe nu sunt nimic altceva decât câteva
vrăji puternice care au fost o mascaradă atunci când a început „lumea lui dumnezeu,” pentru a ține
omenirea înlănțuită. Închinarea servilă dată lui iehova și nazarineanului sunt transferate apoi celor
mai oribili criminali, cum ar fi Stalin, Kim II Sung, Mao Tse-Tung și alte mizerii comuniste conexe care
au fost vinovați de ucideri în masă, torturarea celor inocenți, numărul cărora se ridică la zeci și sute
de milioane. Acesta este motivul pentru care Satan ne avertizează în Al-Jilwah împotriva închinării:
„Nici un Zeu nu are dreptul să se amestece în afacerile Mele și am făcut o regulă imperativă ca
fiecare să se înfrâneze de la a da închinare tuturor Zeilor.”
Satan nu cere închinare de sclav și ne avertizează referitor la acest fel de lucru care predispune
populația la a fi înrobită și distrusă. Satan încurajează rebeliunea, individualitatea, libertatea și mai
presus de toate, progresul omenirii.
SUA a devenit o țintă pentru comunism. Înaltul Preot Micama Gmicalzoma a făcut un canal de
YouTube unde a postat videoclipuri cu predicile mele pe această temă:
https://www.youtube.com/user/iknowthetruth88/videos
Creștinii și musulmanii amăgiți îl învinovățesc pe Satan pentru tot. Ei nu au destulă inteligență și
cunoaștere pentru a vedea că toate aceste nelegiuiri aparțin așa-zisului lor „dumnezeu,” care a fost
un criminal și un mincinos încă de la început și care depinde de sacrificiile animale și omenești. În
spatele acestuia se află evreii. Din nou, după cum am spus din nou și din nou, nu există nimic
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spiritual în biblie, la fel cum nu există nimic în acea carte care să ajute în vreun fel la progresarea
omenirii; singurele lucruri pe care le conține sunt acelea menite să țină întreaga lumea înlănțuită și
damnată. Vechiul testament este plin de genocide, pruncucideri, ucideri în masă, tortură, jafuri,
războaie și înrobire a Gentililor; este un sistem. Acesta este folosit de comunismul evreiesc oricând
preia controlul asupra unei națiuni sau regiuni. Înaintea comunismului actual, biserica catolică și
Inchiziția acesteia acționau prin aceleași metode. Sub conducerea acestei instituții criminale, la fel
ca și în cazul comunismul evreiesc, toată cunoașterea a fost îndepărtată din rândul populației – de
unde și termenul de „Ev Mediu” – și a fost înlocuită cu propagandă bisericească obligatorie, la fel
cum e și cu spălarea pe creier comunistă. Noul testament cu învățăturile comuniste ale
nazarineanului este plin ochi cu „sfaturi” suicidale precum: „să-ți tai mâna,” „să-ți scoți un ochi,”
„să-ți întorci celălalt obraz,” „să-i binecuvântezi pe cei ce te blestemă,” „să ai credință oarbă” și alte
învățături nefaste ce distrug omenirea. Toate acestea pregătesc populația neștiutoare pentru a
accepta mai ușor comunismul. Și prin „binecuvântează-i pe cei care te blestemă,” biblia se referă
direct la binecuvântarea evreilor și a Israelului.
Un predicator idiot a făcut un videoclip cu privire la noua bancnotă de 100$ și spunea că de această
dată este mult mai rău decât incidentul ce reiese din bancnota de 20$. De sigur, șorecarul idiot
spălat pe creier dă vina pe Satan pentru asta, mânat de prostia sa extremă. Nivelul de prostie și
imbecilitate în creștinism este uimitor, pe puțin spus. Satan a încercat să ajungă la cei ce posedă
destulă sensibilitate pentru a vedea prin toate acestea. Satan este eliberatorul omenirii. Satan
susține rebeliunea. Dacă creștinismul împreună cu programele sale gemene, comunismul și islamul,
nu sunt distruse complet, nu va exista nici un viitor pentru noi!
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