Vedeli ste, že HOLOKAUST = spálenie mäsa?

Tak toto je skutočný HOLOCAUST, na obrázkoch nižšie, tradičný pre judaizmus. Spálenie
mäsa na ohni s cieľom nasýtenia vzduchu zápachom spáleného mäsa. Podľa presvedčenia
židov, tento zápach spáleného mäsa je veľmi obľúbený pre ich národného boha Jahve
(Jehova).

Na obrázku vľavo vidíme židovský svätostánok - miesto Levitov, kde prinášajú rituálne obete,
vpravo je vyobrazený samotný HOLOKAUST - proces spaľovania mäsa obetných zvierat.
HOLOKAUST (z ang. holocaust, zo st. gréc. Ὁλοκαύστος – fon. holókautos. Pozostáva zo
zložených slov (etymológia slova) „ὅλος“ (fon. hólos) = úplný, celý, + „καυστός“ (fon. kaustós)
= spálený (odvodené zo slova „καίω“ (fon. kaíō) = spaľujem)): v užšom zmysle slova –
prenasledovanie a masové vyhladzovanie židov, žijúcich v Nemecku, na územiach jeho
spojencov a na nimi okupovaných územiach počas druhej svetovej vojny. (stručný výňatok
z Vikipédie)
Z verejne dostupných zdrojov revidoval Michal Zelensky

Strana 1 z 6

Preto, do roku 1939, pred začiatkom druhej svetovej vojny, malo slovo (pojem)
HOLOKAUST iba jediný význam – „CELOSPÁLENIE“.
Ukazuje sa, že ten, kto ho použil neskôr, po roku 1945, ako termín na označenie židovskej
tragédie – HOLOKAUST, bol veľkým zástancom ČIERNEHO HUMORU. Teraz židovskí
predstavitelia hovoria všetkým, že „HOLOKAUST – to je prenasledovanie a masové
vyhladzovanie židov, žijúcich v Nemecku, na územiach jeho spojencov a na nimi okupovaných
územiach počas druhej svetovej vojny“, a sami samozrejme, veľmi dobre rozumejú, že
„HOLOKAUST – to je proces spaľovania mäsa obetných zvierat!“. Koho v tomto historickom
prípade považujú za „zvieratá“? – domyslite si sami....
Moja odpoveď znie : nepoznáte pravdu a nechcete ju poznať, pretože vám kole oči! A obsah
židovskej „Tóry“ a židovskej tradície si vysvetľujete svojím vlastným spôsobom, ako sa vám
chce, ale nie ako to je v skutočnosti. Medzitým je v samotnej židovskej „Tóre“ napísané, že
spaľovanie obetí sa robilo preto, že „TOTO JE BLAHODÁRNE, PRÍJEMNÉ HOSPODINOVI“.
„Synovia Áronovi to spália ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi na oltári spolu
so spaľovanou obeťou, ktorá je na dreve na ohni.“ Leviticus 3:5 (katolícky preklad)
Ako vidíte, rituál HOLOKAUSTU židia vykonávajú od pradávnych čias nie pre toho Boha, ktorý
je na Nebesiach, ktorého nazvali Kristom „Otcom Nebeským“, ale pre toho druhého, ktorý
podľa prezentovania židov prebýva na zemi spolu s nimi a pre ktorého je zápach spáleného
mäsa – obetou, príjemnou vôňou!
Ale veď 6 miliónov nebolo potrebných len tak. Presne ŠESŤ! Faktom je, že niekto vychytralý,
mazaný „PREDPOVEDAL“, že na zriadenie štátu Izrael musí byť „SPÁLENÝCH“ šesť miliónov.
Preto je toto číslo také dôležité pre týchto diablov: takto majú všetky svoje proroctvá lží zlepené
akoby hovnom a paličkami.
V podstate, obetovania spáleným mäsom. „Každý národ si vytvára bohov podľa svojej
predstavy, obrazu a podoby“. Plemeno ľudí, prežívajúc v minulosti požieraním zhnitých tiel,
živiaci sa kanibalizmom, vymysliac si boha, milujúceho spálené človečenské mäso. Prečo?
Pretože tento zápach sa asociuje s podvedomím židov s uspokojením a dostatkom. A cez toto
prebieha aktivácia archeotipov bezvedomia, prebieha napojenie židov k svojmu egregoru.
Odtiaľto pochádza aj „HOLOKAUST“ ako zápalná obeť. Napríklad, medzi národmi-tvorcami,
dochádza k rovnakej aktivácii počas obetovania chleba, obilia.
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U iných – pri spaľovaní vetvičiek borievky, ako súčasť starodávnej vône jaskýň a kadidla. Toto
nie je ich Boh, ktorý miluje takýto zápach, ale tento zápach v nich aktivuje dávnu rodovú
pamäť a oni cítia spolupatričnosť s dávnym národom.
Pre úplnosť predstavy o tom, prečo je rituál HOLOKAUSTu zviazaný z judaizmom a nie
z Nemeckým nacizmom, pozývam čitateľa prečítať si nasledujúci môj krátky príspevok:

História zrodenia hrozného zla. Aký bol jeho pozemský
počiatok...
Teraz je počuť nahlas z rôznych strán: „Svätá Zem – Izrael!“. Oslavujú Izrael, nehľadiac že,
ako židia-rabíni v synagógach, tak kresťanskí svätoslužobníci, čítajúc modlitby v Kristových
kostoloch... nakoniec, pravlasť dávnych židov nikdy nebola svätou zemou!

Naopak, toto bola zem doslova prekliatych Bohom ľudí, ktorých liečiteľ
a prorok Mojžíš vyviedol kedysi z „dávneho Egypta“.
Dôkladné štúdium Tóry a Biblie vedie k jednoznačnému záveru: ľudia vyvedení z Egypta pod
vedením Mojžíša trpeli strašnými kožnými chorobami. Lepra z nich bola najhoršia. V dávnych
dobách malomocenstvo (lepra) sa nepovažovalo iba za ochorenie kože, ale za chorobu, ktorú
poslal Boh za trest! Tak ju aj volali: „Božie prekliatie!“ Na toto boli chorí aj židia, ktorých Mojžíš
vyviedol z dávneho Egypta.

Teraz je prijateľnejšie rozprávať rozprávočku o tom, ako Mojžíš vodil svoj malopočetný „národ“
po púšti až 40 rokov. A s akým cieľom vodil tých nešťastných nakazených po púšti – tajomstvo
zakryté temnotou! Dá sa predpokladať, že toto bol svojrázny druh karantény – odrezanie
kontaktov chorých so zdravými.
Pri tom je známe, že Mojžíš odovzdal týmto ľuďom svoj prvý „Zákon Boží“ – desať prikázaní:
„Nezabíjaj!“, „Nekradni!“, „Nehovor krivé svedectvo!“, „Necudzolož!“ a tak ďalej...
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Nikto sa dnes z nejakého dôvodu nezamyslí, a svätoslužobníci všetkých prúdov tvrdohlavo
mlčia o tom, že títo malomocní ľudia, vyvedení Mojžíšom z dávneho Egypta, boli ešte aj
spoločne vážnymi zločincami!
Ale je však logické, že práve preto Mojžíš priniesol dávnym židom 10 zmluvných prikázaní,
vytesaných do kameňa, že do toho momentu oni žili lúpežami, krádežami, vraždami ľudí,
a pritom sa ešte zapodievali krivým svedectvom, prísahou na tých, koho okradli
a podviedli... A ináč, prečo bolo nutné každému z nich predpísať varovanie: „NEPOVIEŠ
KRIVÉHO SVEDECTVA!“.
Tak takáto je zlá história Východu dávnych židov z Egypta!
Aký je tvoj dôkaz? Čo ty, bol si tam? – vždy kričia v takýchto prípadoch urazení pravdou židia
a k nim zomknutí šábesgoi.
Ukľudnite sa! Tu sú dôkazy!
Tieto riadky so židovskej Tóry (taktiež sú aj v Biblii) popisujú, že prví židia boli aj malomocnými,
aj vrahmi. A nielen vrahmi, ale vrahmi národov!
„Hospodin odvráti od teba každú chorobu a zlé neduhy egyptské, ktoré poznáš. Na teba ich
nedopustí, ale dá ich na všetkých, ktorí ťa nenávidia. Pohltíš všetky národy, ktoré ti vydá Hospodin,
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tvoj Boh; tvoje oko sa nad nimi nezľutuje, ani nebudeš slúžiť ich bohom, lebo to by ti bolo pascou.“
Deuteronómium 7:15-16.

„každú chorobu a zlé neduhy egyptské, ktoré poznáš“ – to je presne to, čo som spomenul
vyššie. Zaujímavý je ešte jeden biblický (historický) záznam: „A mnoho malomocných žilo v
Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Náman Sýrsky.“ (Lukáš
4:27). To znamená, že životy proroka Mojžíša a proroka Elizea oddeľuje približne 7 storočí, ale
aj po uplynutí tejto doby „mnoho TIEŽ malomocných žilo v Izraeli“.
Fenomenálne! Tak toto sa ukazuje, že to bola prvá kolónia malomocných (Leprózia) na zemi,
kde židia boli liečení pod dohľadom Mojžíša!!! Dávny Izrael nebol štátom, ako si mnohí myslia!
Túto moju domnienku potvrdila predrevolučná kniha vydaná v roku 1891:
„Lepra bola najstrašnejšou zo všetkých kožných chorôb, ktorými trpeli židia. S ohľadom na túto
nebezpečnú chorobu pre ich okolie, ktorá „postihuje všetky kosti aj mozog“, „v Mojžíšovom
zákone sú obsiahnuté najprísnejšie nariadenia a postupy najpodrobnejších opatrení. Veľmi
podrobne popisuje prejavy tejto choroby a dáva jasné a presné pokyny na jej liečenie. Tuk aj
krv aj iné potraviny, vzbudzujúce a zvyšujúce prirodzenú náklonnosť k chorobám kože, boli
prísne zakázané židom“. (Ilustrovaná úplná biblická encyklopédia“. Práca a vydanie
Archimandrita Nikifora, Moskva, typografia A. I. Snegirovoj, 1891, str. 488, 581)
Ako vidíte, história o malomocných zločincoch, vyjdúcich pod vedením Mojžíša z dávneho
Egypta, nie je mojím výmyslom a špekuláciou! Toto je zapísané priamo v židovskej tóre a aj
v kresťanskej biblii!

Izrael bol karanténou lepry (Lepróziou)!
Aká bola vtedy podstata SIONIZMU, vzniknutého vo Švajčiarsku ešte len v 19. storočí?
Sionisti vtedy kričali, že chcú oživiť „historický Izrael“, kde bol kedysi – na území Palestíny. To
znamená, že v 19. storočí chcel niekto rukami aškenázov a sefardov, európskych židov,
nemajúcich nič spoločné s dávnym Izraelom (ich pradomovinou je Nemecko a Španielsko),
znovuzrodiť v Palestíne túto lepróziu, v ktorej Mojžíš liečil dávnych židov, dokončiacich
historický Exodus z dávneho Egypta?!
Veď sa tak patrí!
A tu, do tejto leprózie, ako je známe, prišiel Kristus a povedal jej obyvateľom: „Ježiš im riekol:
Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí! Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať
sa.“ (Lukáš 5:31-32)
Zamyslite sa! Ježíš Kristus priniesol chorým, nakazeným hriešnikom „Nový Zákon“. A v ňom
boli tie isté slová, ktoré niekedy zapísal Mojžíš na kamenné dosky: „nezabíjaj!“, „nekradni!“,
„nevydávaj krivé svedectvo! (neklam!)“, atď...
Ako to? Veď Mojžíš im už dal doslova také isté prikázania? Načo bolo toto nutné urobiť druhý
krát??? Či sa nepodarilo Mojžíšovi opraviť hnilý národik?
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Na tieto veľmi spravodlivé otázky odpovedal sám Kristus-Spasiteľ povediaci židom tieto slová:
„Či vám nedal Mojžiš zákon? A nikto z vás neplní zákon. Preto ma chcete zabiť?“ (Ján
7:19)
(Predbehnem a spomeniem: súdiac podľa toho, že malomocní pacienti v konečnom dôsledku
liečiteľa ukrižovali, nepodarilo sa opraviť hnijúci národík ani Ježíšovi Jozifovičovi!)
Citované slová z Kristovej vety hovoria o tom, že židia boli zločinci aj predtým, ako dostali od
Mojžíša 10 prikázaní, a ešte k tomu vrahovia človečenstva. A takými istými vrahmi
človečenstva zostali aj po viac, ako tisícke rokov, deliacich od života Mojžíša od života Krista!
Pričom židia navyše chceli neustále zabíjať Krista, o čom svedčia štyri evanjeliá v biblii!
Presvedčte sa sami:
„Potom chodil Ježiš po Galilei: nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia sa usilovali
zabiť Ho.“ (ján 7:1)
„Farizeji však vyšli a radili sa o Ňom, ako Ho zahubiť.“ (Matúš 12:14)
„Vtedy sa zišli veľkňazi [zákonníci] a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal
Kaifáš, a uzniesli sa, že Ježiša ľstivo chytia a zabijú. Ale povedali: Nie vo sviatok, aby
nevznikla vzbura medzi ľudom.“ (Matúš 16:3-5)
„Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali, ako Ho zahubiť; lebo sa Ho báli, pretože
všetok ľud sa veľmi divil Jeho učeniu.“ (Marek 11:18)
„A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci, i poprední z ľudu, hľadeli Ho zahubiť,“
(Lukáš 19:4-7)
Veľkňazi-vrahovia! – toto je vôbec niečo nemysliteľné. Aj tak, toto všetko sú historické fakty.
Fakty zo židovskej tóry!!!!
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