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Tajomstvo "Tanija" alebo čo skrývajú sionskí mudrci

V uplynulých rokoch sa objavilo pomerne veľa informácií o židovskej sekte Chabad. A ich hlavný cieľ činnosti
sa stal jasným: zničiť celý život na Zemi a potom veselo poletovať okolo IjaHavu (jahveho) v éterickej
úrovni zemegule ...
Len málokto dnes rozumie skutočným dôvodom, že sa súčasný svet snaží vytvoriť jediný globálny organizmus,
kde budú vymazané hranice a rozdiely medzi štátmi a kontinentmi, ako aj medzi ľuďmi a rasami, ktoré ich
obývajú.
To samozrejme nie je v prospech národov, ktorých zvláštnosť "vymazávajú", ale v prospech tých, ktorí sa teraz
snažia ovládnuť tento obrovský kolos pre svoje vlastné sebecké účely. Za procesmi globalizácie sú známe
nepriateľské sily, ktoré sa na základe ich svetového názoru, ktorému sa venujú zvonku, pokúšajú ovládnuť
ľudstvo takýmito barbarskými spôsobmi.
Avšak ešte menej ľudí vie o skutočných plánoch a cieľoch týchto "tajných vládcov" - o plánoch úplného
zničenia všetkých národov sveta a nakoniec samotnej Zemegule .
V hornej časti viditeľnej pyramídy kontrolujúcej našu civilizáciu je usadená židovská chasidská sekta Chabad.
Sú tiež známi ako "ľudia v čiernom" (charakteristickým znakom zástupcov Chabadu sú čierne šaty a čierne
klobúky, pozri fotografiu na konci článku). Sú za prezidentmi a vládami mnohých štátov sveta. Zástupcovia
Chabadu vedú ratingy najbohatších a najvplyvnejších ľudí na svete. Charkovský rabín Edward Chodos napísal
veľa o sekte Chabad. Veľmi odporúčam, aby ste sa zoznámili s knihami z prvej ruky a začali túto záležitosť
chápať sami, pretože "Nepriateľa je nutné poznať po tvári."
Vo všeobecnosti je o Chabadizme veľa informácií na internete, každý si môže vyhľadať a čítať, čo chce. V
tomto článku chcem upriamiť pozornosť na základy učenia Chabadu - knihu "TANYA" (Tanija)! Táto kniha
bola napísaná Chasidským rabínom Shneur-Zalmanom asi pred 200 rokmi. Kniha Tanija je vyhlásením
Chabadskej dogmy, ktorej názov sa skladá z troch slov: "Hochma", "Bina" a "Dat" (múdrosť, porozumenie,
poznanie (pojem)).
Veľmi správne a krásne slová tvorili názov tejto sekcie Chasidov, ktorá v 20. storočí rozšírila svoj vplyv na celý
svet a stala sa najsilnejšou židovskou organizáciou. Ukazuje sa však, že pre židov Chabadistov a SlavianoÁrijcov tieto slová - múdrosť, porozumenie a poznanie - majú úplne rozdielny význam.
Takže, čo je skryté v tajnom učení Chabadistov - "Tanija"? A k čomu by mala viesť tak vychvaľovaná židovská
múdrosť?
Nedávno sa táto kniha objavila v ruskom preklade. Predslov hovorí, že ju prekladali dve desaťročia a dokonca
že preklad nemôže byť nazývaný ináč, ako pôvodný. Keďže však Chabadisti chcú rozšíriť svoj vplyv na rusky
hovoriacich židov, uspokojujúcim prekladom tejto ich "posvätnej knihy" aj do ruštiny. Teraz je k dispozícii na
internete a každý si ju môže stiahnuť a prečítať, ak si to želá.
Takže, podľa učenia "Tanija" Boh stvoril svet VÝHRADNE IBA pre Židov :
"Jeho kráľovstvo je jedine izraelský ľud..." (čl.41, str. 241 z knihy Tanija).
Podľa knihy "Tanija" sú duše židov, ktorých údajne majú iba 600 tisíc, súčasťou samotného Boha. Existujú iba
dva druhy duší: božské a zvieracie. IBA židia majú božskú dušu. Židia majú taktiež aj "zvieraciu dušu" prvej
kategórie. Predstavuje neviditeľnú životnú silu obsiahnutú v krvi a podporuje život tela. Táto duša pochádza z
určitého duchovného zdroja, nazývaného "záťaž nohy" (žiariaca nečistota), ktorá je čiastočne dobrá, a ktorá je

spojená so stromom poznania dobra a zla. Odtiaľto všetko "kóšer" (čisté, povolené pre jedlo), zvieratá, taktiež
rastliny.
Existuje však aj ďalšia "zvieracia duša" nižšej úrovne, ktorú údajne vlastnia výlučne NEžidia:
"Avšak duše nežidov pochádzajú zo zvyšku úplne nečistej záťaže, v ktorej nie je nič dobré..." (kapitola 2,
článok 41 knihy Tanija).
Trochu svetla o tom, ako Chabadizmus súvisí so židmi a nežidmi (akumom alebo gojom) je obsiahnutý v knihe
"Tanija":
Židovské duše - sú časťami samotného Boha. Židovská múdrosť - je múdrosť najvyššieho poriadku, nežidovská múdrosť - je "horšia ako prázdne snahy". Židia majú aj zvieraciu dušu, v ktorej "je niečo z dobra",
gojovia (akumovia) - majú iba zvieraciu dušu "v ktorej nie je nič dobrého".
Záťažiam (a teda aj národom sveta, ktoré kŕmili a kŕmia výlučne židia), "nie je večný vzostup". Židovské duše
"nemôžu od prírody požadovať zakázané".
Podľa "Tanija", v budúcnosti, "Záťaž je úplne zničená pred Všemohúcim, ako keby nikdy nebola, ako sa píše:
všetky národy sú pred NÍM ničím...".
Najhoršie je, že kniha "Tanija" je hlavným predmetom výučby detí a adolescentov spolu s Tórou a Talmudom.
A deti mladšieho a stredného veku už vedia, že "gojim nemá Božskú dušu, ale má zvieraciu dušu". Ukazuje sa,
že myšlienka mizantrofie, xenofóbie, rasovej nadradenosti sú vnesené do nesformovaného detského vedomia.
Toto sa vykonáva prostredníctvom tlačených publikácií, napríklad časopis Chabadistov "Lechaim":
"Ak človek prejaví krutosť alebo neľudskosť, ak nespraví milosrdenstvo, môže byť vážne podozrenie, že je
hybeonit (nežid)." (Lechaim, č. 18-19, 5754 (1993-94)
Židia vôbec netaja, ako nás nenávidia a otvorene o tom hovoria. Kto by sa zaujímal o detaily, odporúčam čítať
Giljarovovu knihu "Tajomstvo Tanija" a zameriame sa na to, k čomu nás vedú židia-chabadisti pod ich správou.
A opäť všetky odpornosti sú otvorene prezentované v knihe "Tanija".
Podľa učenia Tanija, po príchode Mašacha alebo Mesiáša, v ktorom Chabadisti vidia siedmého
milovaného raba Menachema Mendla Šneersona, Boh zničí tri záťaže, a preto všetky nečisté zvieratá a
teda aj národy sveta, ktoré kŕmia výlučne židia, budú zničené. Potom sa zmení "záťaž nohy", k zdrojom
života pre židov a čisté zvieratá, a stratení židia budú vrátení k ortodoxnému judaizmu. Zem, podivne, sa
nepovažuje za nečistú zo strany Shneur-Zalmana, a preto si zachováva svoju existenciu alebo sa transformuje
do éterického tela.
Ukazuje sa, že najvyšší cieľ starých sionistov z Chabadu nie je nič iné ako úplné zničenie Zemegule!
Hydrosféra, atmosféra podporovaná podľa logiky Tanija, záťaže, musí byť taktiež zničená. A milióny
židovských duší sa zjednotia v prvotných 600 tisíc.
Preto 600 tisíc židovských duší, lebo sa vznášali nad púšťou (pravdepodobne éterickou) Zeme - to je hlavný
cieľ, podľa knihy "Tanija", toto pravidlo, ktoré žiaci židov hľadajú tisíce rokov! Z nejakého dôvodu samotní
vedúci tejto doktríny nepociťujú, že budú zničení, rovnako ako všetky ostatné národy, nad ktorými sa teraz
pokúšajú získať úplnú moc, aj keď ako poslední.
Ale aký je rozdiel pre všetkých, či na bitúnku budete zabití ako prví alebo poslední? Žiadny, pretože aj tak budú
všetci zabití!
Kniha "Tanija" - nie je jediným zdrojom, ktorý sa týka zničenia všetkého živého. Podobné výroky nájdeme aj v
biblii:
"Musíte ich zničiť a úplne ich zničiť..." (Deuteronomium 7: 7, 23) - tak prikazuje boh jahve (IjaHava, jehova,
on je aj Savaof) nariadením svojmu "vyvolenému ľudu".

"Musia pohltiť všetky národy sveta a zničiť všetok ich dobytok s nimi s mečom v ruke..." (Zachariáš 12: 6, 9.
Deuteronomium 13:15; 7: 2. Jeremiáš 46:28).
"Aj Ježiš Navinsky, nezanechal nič, čo žilo, ničil všetko čo dýchalo, ako mu prikázal boh Izraelov..." (Ježiš
Navinský 10:40).
Zničiť všetky ostatné národy, vziať ich majetok a prevziať ich krajiny je hlavným trvalým a jediným židovským
globálnym cieľom. Tento cieľ núti židov, aby sa držali pod neustálym napätím a aby ani na chvíľu nepoľavili,
čo z nich robí otrokov ich boha a jeho dominantným predpokladom.
Možno je čas, aby Chabadisti pochopili, že ich učenie je falošné a vedie k zničeniu nielen všetkého, čo
nenávidia, ale aj nich samotných! Čím sú lepšími od nás? Aká je ich voľba? Chcú zomrieť ako poslední? Nie je
to najlepšia voľba! Svedčí to o tom, že títo ľudia zrejme nevedia veľa! Koniec koncov, ak zničia samotnú
zemeguľu, potom aj všetko živé, ako otroci, tak aj páni, zahynú! A ich nádej, že sa budú veselo vrhať na úroveň
éteru okolo kozmického gangstra IjaHavu - je nerozumný dôvod, ktorého sa všetci tak ľahko chytili!
Židia nemajú žiadnu múdrosť, nemajú žiadne vedomosti, rovnako ako nemajú pochopenie toho, ako v
skutočnosti funguje svet okolo nás. Človek s inteligenciou, porozumením a poznaním nemôže vedome zničiť
dom (zemeguľu), v ktorom žije! Týmto sa môžu zapodievať iba nerozumní a podvedení alebo zazombírovaní
dospelí.
A tí, ktorí už aspoň niečo vedia o skutočnej štruktúre vesmíru, neveria v primitívne rozprávky, aj keď sú
napísané v starých knihách. Múdry človek, ktorý dosiahol vysoký stupeň evolučného vývoja - osvietenie
znalosťou - nikdy nedovolí zničenie jeho domu a navyše bude vedome plne zodpovedný za to, že v ňom žije a
využíva jeho zdroje. Toto je hlboký a zásadný rozdiel medzi Slaviano-Árijskou morálkou a mentalitou židov
chabadistov.
A vždy bude chrániť svoj dom, nebude šetriť žiaden život - je veľká povinnosť každého z nás!
"Ochrana všetkých vašich rodov, Svätej zeme vašich otcov, starodávnej Viery ich Prapredkov je prvoradou
povinnosťou každého človeka Rasy Veľkej, pokiaľ bude svietiť Jarilo-Slnko, za každých okolností ..." (Slovo
múdrosti Volchva Velimudra).
Ale o tom bude ďalší článok…
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Protokoly siónskych mudrcov

https://www.youtube.com/watch?v=A6EUOuYGS44
https://vk.com/doc510552269_482647499?hash=54ab0f2258bcc6dd1d&dl=23732f547d055803b7
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Záväzné citáty zo židovského talmudu!

Herman Vuk, veľmi populárny židovský spisovateľ, ilustruje vplyv talmudu takto:
"Talmud je doteraz prúdiaca krv srdca židovského náboženstva. Bez ohľadu na to, aké zákony, zvyky alebo
obrady nasledujeme - či už sme prívržencami pravoslávneho, konzervatívneho, reformačného judaizmu - alebo
sme obyčajne sentimentálni ľudia - všetci nasledujeme prikázania talmudu. Toto je náš spoločný zákon.".
Citáty :
•

POHAN (teda nežid), ktorý sa pokúša strkať nos do tóry (a iných židovských svätých písiem) je
odsúdený na smrť. Pretože, ako je napísané, toto je naše dedičstvo, nie ich. (Sanhedrin 59a)

•

BALAÁM (kristus) vstal z mŕtvych aj bude potrestaný vriacim ohnivým semenom. Tí, ktorí sa
vysmievajú na slovách židovských mudrcov a kľajú proti Izraelu, uvaria sa v horúcich výkaloch. (57
židov a Gittin)

•

Iba ŽIDIA sú ĽUDIA, NEŽIDIA sú ZVIERATÁ (Baba Mecia 114a-114c)

•

Bez ohľadu na to, či títo zabíjáci SKOTINY (nežidov) skotinom, alebo izraelitu skotinom, budú prísne
potrestaní, ale za zabítie skotina (nežida) izraelitom, izraelitovi je neprípustný žiaden trest. (Sanhedrin
57a)

•

Aj najlepší z NEŽIDOV (gojov) musí byť zabitý. (Babylósky Talmud)

•

Ak má žid pokušenie spôsobiť zlo, potom musí ísť do toho mesta, kde ho nikto nepozná a tam zavŕši
svoje zlo." (Moed Kaštan 17a)

•

Ak POHAN (nežid) udrie žida, potom nežid musí byť zabitý. Zabiť žida - je akoby zabitie boha.
(Sanhedrin 58b)

•

Ak izraelský býk prebodne kanánskeho býka, potom za toto nie je zodpovedný; ale ak kanánsky býk
(nežid) prebodne býka Izraelitu... trest musí byť úplný. (Baba-Komi 37)

•

Ak žid nájde vec stratenú pohanom (nežidom), nie je potrebné ju vrátiť. (Baba Mecia 24a, to potvrdzuje
aj Baba Kami 113)

•

Boh neušetrí žida, ktorý "dá svoju dcéru starému mužovi za nevestu, alebo si ju vezme za manželku
svojmu mladému (malému) synovi alebo vráti stratenú vec skotinovi (nežidovi)..." (Sanhedrin 76a)

•

To, čo žid získa krádežou od skotina (nežida) si môže ponechať. (Sanhedrin 57a)

•

Nežidia sú mimo ochrany zákonov, a boh dáva ich peniaze Izraelu. (Baba Komi 37b)

•

Židia môžu klamať (únášať), a podvádzať nežidov. (Baba Komi 113a)

•

Všetky deti nežidov - sú zvieratá. (Jevamot 98a)

•

Nežidia dávajú prednosť sexu s kravami. (Abodah Zarah 22a-22v)

•

Najlepší z goyov sú hodní smrti. (Aboda Zara, 26, v Tosafote)

•

Ignorujúci slova rabína je hodný smrti. (pojednanie Erubin, 21: 2)

Citáty talmudu o "gojovi"

"Ak židia chodiac týždeň a klamali kresťanov vpravo aj vľavo, potom sa zhromaždia v sobotu a chváliac sa
svojou umnosťou povedia: "musíme vytrhnúť srdce z gojov a zabiť tých najlepších z kresťanov.". (Judenbalg,
21)
"Ak má žid súdnu žalobu s nežidom, potom musíte nechať svojho brata vyhrať tento súd a poviete cudzincovi:
"náš zákon si to vyžaduje!" Ak však nie je dôvod, aby žid vyhral tento súd, mali by ste cudzinca obťažovať
všetkými druhmi intríg a dosiahnuť to tak, že žid vyhral tento prípad.". (Traite Baba Kamma, strana 113, a)
"Prikázanie "Nezabiješ" znamená, že nemožno zabiť syna izraela, a goj a heretik nie sú synovia izraela.". (Jad
Chag., Hilch Rozeach et hilch Melachim)
"Zabite tých najlepších z pohanov." (Aboda Zara, strana 26, b, Masech. Sopharim, Perek 15)
"Ak vytiahneš goja z jamy, do ktorej padol, potom budeš týmto podporovať človeka v modloslužbe." (Aboda
Zara, strana 20, a)
"Je zakázané cítiť ľútosť nad neveriacim, keď vidíš, že sa topí v rieke alebo zomiera. Ak je blízko k smrti,
nesmieš ho zachrániť." (Jad Chag., Kilch Aboda Zara)
Pisár talmudu Abravanel radí: "Nenávidieť, pohŕdať a zabiť každého, kto nepatrí do synagógy, alebo z nej
odpadol." (Rosch Emmunna, strana 9, a)
"Ak heretik padne do jamy, - hovorí sa ďalej - nesmie byť oslobodený odtiaľ, a ak je tam rebrík, do jamy,
vytiahni ho." (Aboda Zara, strana 26, b)
Ale tu je skutočný vzorec, ktorý ospravedlňuje všetky rituálne obetné vraždy v dejinách Izraela: "preliata krv
nežidov, prináša obeť bohu." (Jalkut Simeoni, ad Pentat., strana 245, zväzok 3)
"Zásluha za zabitie goja je taká veľká, že úplne ospravedlňuje žida, ktorý omylom zabil iného žida namiesto
goja. V podstate, "Kto chce zabiť zviera a náhodne zabije človeka, alebo kto chce zabiť goja a omylom zabije
žida, on je nevinný a nezaslúži si byť potrestaný." (Traite Sanhedrin, strana 78, b)
"Goj, ktorý úmyselne zabil žida, je vinný, akoby vyzabíjal celý svet. (Traite Sanhedrin, strana 38, a)
"Goj, ktorý sa rúha, zvedie ženu alebo zabije iného goja, by mal byť vyhlásený za nevinného, ak prestúpi na
židovskú vieru. Ale ak zabije žida, nezáleží na tom, či bol obrezaný alebo nie, musí byť zabitý." (Traite
Sanhedrin, strana 71, b)

1. Sanhedrin 59a: "Zabitie goja je ako zabitie divého zvieraťa."
2. Aboda Zara 26b: "Aj tí najlepší z gojov musia byť zabití."
3. Sanhedrin 59a: "Goj, ktorý strká svoj nos do zákona (talmudu), je vinný a potrestá sa smrťou."
4. Libbre David 37: "Povedať gojom čokoľvek o našich náboženských vzťahoch je rovné zabitiu všetkých
židov, lebo ak by vedeli o tom, čo sa o nich učíme, zabili by nás otvorene."
5. Libbre David 37: "Ak je židovi dané slovo vysvetľovať akúkoľvek časť rabínskej knihy, mal by dať len lživé
vysvetlenia. Každý, kto kedy poruší tento zákon, bude zabitý."
6. Jebhamot 11b: "Sexuálny styk s dievčaťom je povolený, ak je dievča staršie ako 3 roky."
7. Schabouth Hag 6d: "Židia môžu dávať lživé sľuby za ospravedlnenie."
8. Hikkoth Akum X1: "Nezachraňujte gojov v prípade ich nebezpečenstva alebo smrti."
9. Hikkoth Akum X1: "Nepreukazujte milosrdenstvo gojom."

10. Choschen Hamm 388,15 : «Ak sa preukáže, že niektorý izraeliťan dal peniaze na gojovi, je nutné nájsť
spôsob, ak sa zistia škody, vymazať goja z povrchu zemského"
11. Choschen Hamm 266.1: "Žid môže mať všetko, čo nájde, ak to patrí Akumovi (gojovi). Ten, kto vráti
majetok (gojovi) hreší proti zákonom, zvyšuje moc porazeným. Zaslúži si však chválu, ak stratený majetok
vydá k sláve božieho mena, to znamená, keď kresťania chvália židov a pozerajú sa na nich ako na čestných
ľudí."
12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of The Jore Dia 17: "Žid môže a musí prisahať v lži, keď sa gojovia pýtajú, či
proti nim nie je v našich knihách nič."
13. Baba Necia 114.6: "Židia sú ľudské bytosti a iné národy sveta nie sú ľudia, ale zvieratá."
14. Simeon Haddarsen, pos. 56-D: "Keď príde Mesiáš, každý žid musí mať 2800 otrokov."
15. Nidrasch Talpioth, s. 225-L: "Jahve vytvoril nežidov v ľudskej podobe, aby židia nemuseli využívať služby
zvierat. V dôsledku toho sú nežidia zvieratá v podobe človeka, ktorí sú denne a v noci odsúdení slúžiť židom."
16. Aboda Sarah 37a: "Dievčatá od 3 rokov môžu byť znásilňované."
17. Gad. Sas. 22: "Žid môže mať nežidovské dievča, ale nemôže sa oženiť s ňou."
18. Tosefta Aboda Zara B5: "Ak goj zabije goja alebo žida, musí sa za to zodpovedať, ale ak goja zabije žid,
nemá s toho žiadnu zodpovednosť."
19. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Je dovolené zabíjať obviňovateľov židov všade. Je dovolené
ich zabiť ešte skôr, ako začnú obviňovať."
20. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Všetok majetok iných národov patrí židovskému národu, ktorý
má právo používať všetko bez obmedzenia."
21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: "Ako definovať slovo lúpež? Gojovi je zakázané kradnúť, drancovať, brať ženy
a otrokov od goja alebo žida. Ale židovi nie je zakázané toto všetko robiť vo vzťahu k gojom."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Boh dal židom moc nad majetkom a krvou všetkých národov."
23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Ak by Goj dlhoval židovi, iný žid môže ísť za gojom a sľúbiť
mu peniaze, aby ho oklamal. Preto bude goj bankrotovať a prvý žid si vezme majetok podľa zákona."
24. Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: "Židovi je zakázané piť víno zo skla, ktorého sa dotkol goj, pretože jeho
dotyk môže spôsobiť, že víno bude nečisté."
25. Nedarim 23b: "Každý, kto chce, aby sa všetky jeho sľuby, ktoré
v priebehu roka nasľuboval, stali neplatnými, nech vystúpi na začiatku roka a povie: "Všetky sľuby, ktoré som
dal v priebehu roka, sú zrušené." Odteraz sú jeho sľuby neplatné."
https://vk.com/video510552269_456239060

4)

Kresťanský podvod na Slovanoch

Oficiálne ruské náboženstvo je kresťanstvo. Náboženstvo, v ktorom nie je žiadna zmienka o Slovanoch. Samí
židia. Zatiaľ čo samotní židia dodržiavajú iné náboženstvo. Paradox? Ak chcete zistiť, prečo sa to stalo, musíte
pochopiť, ako bolo krstené Rusko. Ale bez židovských interpretácií.
V roku 988 tohto letopočtu (n.l.) z Byzancie do Rusi priviedli kresťanstvo.
Kyjevský vládca, kagan Vladimír krstil Rus podľa gréckeho práva. Cieľ - nahradiť Starú Vieru na, bližšiu k
Vladimírovi, kresťanské náboženstvo.

Vladimir je synom gazdinej Malky, dcéry rabína.
Keďže, podľa židovskej tradície sa národnosť prenáša po matke, je jasné, že Rusko krstili židia.
Nie každý prijal kresťanstvo. A teraz je v Rusku dvojaká viera: starodávna predkresťanská viera Pravoslávie a kresťanské Pravoverie.
Prenasledovanie a ničenie Slovanov začalo. Židia začali ničiť Slovanské chrámy.
Sofijská kronika ( do 991 roku) svedčí o tom, že arcibiskup Jakim to vykonal v Novgorode; v Rostovskej
oblasti (podľa slov pátera Kyjevského) to vykonal Izaiáš Čarodejník (Исайя Чудотворец); v Rostove Abrahám Rostovský; v Kyjeve - žid Vladimir.
V rokoch 1650-1660 moskovským patriarchom Nikolajom, na základe dekrétu Alexeja Michailoviča
Romanova, reformoval kresťanskú cirkev. Hlavným cieľom, ktorým nemožno meniť obrady, ako sa bežne
verí (trojprstý znak, namiesto dvojprstého a krížový sprievod v opačnom smere) a zničenie duálnej viery. Bolo
rozhodnuté vykoreniť Starú Vieru, pretože staroverci žijú na svojich vlastných základoch a žiadnu autoritu
neprijali, a nariadiť všetkým otrocké náboženstvo kresťanské.
Nikon nariadil prepísať všetky cirkevné knihy a nahradiť "pravoverná viera kresťanská" na
"pravoslávna viera kresťanská", vysvetlil to odlišnosťou medzi gréckymi a slovanskými textami.
Takto, všetky dejinné víťazstvá pravoslávnych predkov, boli automaticky pripísané kresťanom, zmizlo z dejín
obdobie dvojveria a nahradili skutočný význam slova "pravoslávie". Kradnutie slov - je bežná židovská
technika. Nakoniec, podstatou židovského parazitického náboženstva - zobrať si to, čo patrí druhým. Tak
ukradli aj naše staroveké slovanské sviatky.
Podstatu nahradenia je možné vidieť na pohľade "Slovo o práve a milosti", najdostupnejšie z dávnych
písomností, ako v elektronickej, tak aj v tlačenej podobe. "Slovo o práve a milosti" bolo napísané okolo rokov
1037-1050 prvým ruským metropolitom Hilarionom. V ňom sa výraz "pravoslávie" nachádza iba v modernom
preklade a v pôvodne originálnom texte je pojem "pravoverie".
A súčasný filozofický slovník ruskému slovu "pravoslávie" dáva výklad cudzími slovami: "pravoslávie slovanský ekvivalent (lat.) ortodoxie (gréc. ORTODOXSIA - pravá znalosť)."
Boj zo starovercami mal vedľajší účinok. Reforma spôsobila národné rozhorčenie. A kresťanská cirkev sa
rozdelila na dve vojnové časti. Tích, ktorí prijali inovácie, volali nikonianmi a staroobradcov - rozkolníkmi.
Takže, pokus patriarchu Nikona nahradiť v liturgických knihách "pravoverie" na "pravoslavie" viedlo k
rozdeleniu kresťanskej cirkvi. Nepokoje zasiahli celú krajinu. Prišlo aj k ozbrojeným stretom.
Židom sa opäť podarilo rozdeliť Rusov. Teraz sú v Rusku staroverci, kresťania staroobriadci (rozkolníci) a
kresťania nového presviedčania (nikonovci).
Nepríjmúci novú církev, emigranti církevníci zostali staroobriadci a dodnes slúžia aj v zahraničí v pravovernej
cirkvi, ktorá sa nazýva Ruská Grécko-Katolícka cirkev alebo Ruská Ortodoxná cirkev gréckeho obradu.
Spory o nahradenie pojmov dlhú dobu nezanikli. A dokonca aj pod Petrom I., aby sa zabránilo občianskej
vojne, slovo "pravoverie" bolo oficiálne použité vo vzťahu k kresťanskému náboženstvu. Tieto spory skončili
až počas sovietskej éry, kedy sa vytvorila kresťanská cirkev nazvaná Ruská Pravoslávna Cirkev (RPC, РПЦ).
RPC aj teraz pokračuje v politike potláčania a podriadenia si Slovanov. Zakazuje v modlitbách spomínať rodné
ruské mená. Z 210 mien je menej ako dvadsať ruských, zvyšok sú židovské, grécke a latinské.
Základom väčšiny svetových náboženstiev v súčasnosti je JUDAIZMUS. Všetky odnože kresťanstva "VYŠLI"
z judaizmu, tak ako STARÝ TESTAMENT (ZÁKON) je prispôsobený TALMUD pre NEŽIDOV, ktorý je sám
interpretáciou Tóry, konkrétne pentateuchom. Islam naopak, je výkladom kresťanstva a bol jeho SEKTOU až
do roku 1180, keď cirkevní hierarchovia v Konštantínopole islámu vyhlásili anatému (odlúčenie od církvi -

exkomunikáciu): "...Exkomunikácia Boha Mohameda, o ktorom hovoria, že je Bohom, celý vykovaný
kladivom, ktorý nebol porodený, nenarodený, komu sa nikto nepodobá...".
v následnom zasadaní Cirkevnej Rady exkomunikácia bola potvrdená. Inými slovami, islam - JE
PROTESTANTIZMOM VÝCHODNÝCH KRESŤANSKÝCH SIEKT.

5)

SVEDOMIE A MORÁLKA PODĽA ŽIDOV

PREKLAD :
"Čo je svedomie? V svätých písmach(1) taký termín neexistuje! Taktiež neexistuje ani v prírode! Pojem
morálka neexistuje v svätých písmach(1) z toho istého dôvodu, z ktorého neexistuje termín svedomie!"
(1) Židovský termín "sväté písma" označuje židovskú tóru a židovský talmud...…
https://vk.com/video136863317_171436641

6)

KULT HOLOKAUSTU AKO ŽIDOVSKÝ NACIZMUS

Roman Juškov: KULT HOLOKAUSTU AKO ŽIDOVSKÝ NACIZMUS
Až do rozhodnutia Najvyššieho súdu Ruskej federácie v prípade pochybností o 6 miliónoch židovských obetí 2.
Svetovej Vojny, permský vedec, kandidát naúk, Ph.D., docent Permskej Štátnej Národnej Výskumnej
Univerzity (momentálne vylúčený z funkcie), Roman Juškov hovorí o nacistickej povahe židovského kultu
"holokaustu"
https://youtu.be/y7paRqobnSU

7)

Vy neviete, čo je sionizmus?

Вы не знаете, что такое сионизм?
Sionizmus - je politická a organizačná forma judaizmu.
A judaizmus - je duchovný obsah sionizmu. Judaizmus a sionizmus chápe väčšinu ľudí na celom svete za
zvieraciu podstatu.
10. novembra 1975 na XXX zasadnutí Valného zhromaždenia OSN bolo prijaté historické uznesenie číslo 3379,
v ktorom bol sionizmus uznaný ako forma rasovej diskriminácie - rasizmu. https://sk.wikipedia.org/wiki/Rezol
%C3%BAcia_Valn%C3%A9ho_zhroma%C5%BEdenia_OSN_%C4%8D._3379

V: sú rôzne typy ľudí. Žltí - ázijské mongoloidné typy, červení - severoamerické typy ľudí (pôvodné indiánske
obyvateľstvo), čierny - indické a africké typy ľudí, šedí - arabské a hebrejské typy ľudí a biely - Rasa, typ ľudí s
bielou kožou, bledými očami a bledými vlasmi. Biela rasa, aj podľa latinského názvu "tabula rasa" = "čistý
biely list papiera", alebo rasa = "Род Асов Страны Асов! (Rod Asov Krajiny Asov).

8)

Жид - Jew - Źyd - Jude - Žid

Pôvod tohto slova. Odkiaľ pochádza toto slovo?
Keď chazari, pod vedením židovskej vlády, zaútočili na Rusko, Svjatoslav Igorevič, ktorý bol jazýčnikom, sa
rozhodol založiť pevnosť, alebo miesto na vyčkávanie a sledovanie možných nájazdov chazarov z Chazarského
Kaganáta proti Rusku. A meno tejto pevnosti bolo - Žitostan, zo staroruských slov - ожитать (čakať)(súč. rus. ожидать = očakávať) + стан = tábor (zastávka, stanovište). To je miesto, alebo osídlenie, alebo pevnosť, odkiaľ
by rusi mohli pozorovať a оЖИДать (čakať) na príchod chazarov, aby odrazili ich útoky. Teraz je toto
miesto mestom pod názvom - Žitomir (Житомир)(teda; жит (čakať) + мир (mier), to znamená "očakávať
mier", alebo obyvatelia mesta, očakávajúcich mier), ktoré sa teraz nachádza na Ukrajine. A židia premenovali
názov tohto mesta, aby skryli skutočný názov a minulosť tohto osídlenia a nikdo by nebol schopný odhadnúť

skutočný pôvod slova - žid. Toto slovo prešlo aj do iných európskych jazykov. Pozrime aspoň na anglické slovo
- jew (fonet. rus. - жев (žev), teda - жид (žid)), alebo poľsky - żyd (fonet. rus. - жэт (žet), teda - жид (žid)),
alebo nemecky - jude (fonet. rus. - жуде (žude), alebo skrátene - жуд (žud), teda - жид (žid)), a tak ďalej…

9) KNIHA BEŠTIE ALEBO O ČOM MLČIA KRESŤANSKÍ
PASTIERI
Niečo tam lietalo - nesedelo, nemal žiadnu väzbu z národmi, všetci ho odmietli. Nikto s nim nechcel byť.
Potom si vytvoril pre seba národ, ktorý sa bránil ako vedel, ale bol ulovený v sieti a stal sa nástrojom v rukách
tohto boha na zničenie všetkého na Zemi a všetkých národov. On nami, pozemšťanmi, pohŕda, sme pre neho
ničím, odpadom. Tento parazit, ktorý sa votrel do hotovej štruktúry, jeho cieľom je úplné, totálne poddanie.
Jedným z jeho nástrojov = svetová vláda, nový svetový poriadok. Teraz majú hlavný cieľ = všiť všetkým
ľuďom mikročip, s ktorým chcú mať totálnu kontrolu. Je tu votrelec a tu sú otroci, neschopní akejkoľvek
voľnosti. Krok mimo a čip sa vypne - nemáš pas, nemáš peniaze, nič nemáš. Samá biblia píše čo bola Védická
(Slnečná) kultúra. Potom zavedenie a nahradenie slnečných kultov na kult mesiaca v podobe náboženstiev :
Judaizmus (pre dozorcov) : Ty si bohom vyvolený človek. Všetci ostatní ľudia sú ničím, ako sliny, to sú
zvieratá s tvárami človeka, musíš byť pánom života. Musíš ovládať iných ľudí. Všetok majetok gojov - je tvoje
vlastníctvo, ktoré sa dočasne nachádza u nich. "...vy prevezmete vlastníctvo od národov, ktoré sú väčšie a
mocnejšie ako vy." (Deuteronómium 11:23-25).
Kresťanstvo (pre otrokov) : Židia sú bohom vyvolený národ, a ty si služobník (otrok) boží. Ty si malinký
človek. Na všetko božia vôľa. Všetka moc je od boha. Ty si hriešnik. Pokorená hrdosť. Pokor sa, trpezlivo, tráp
sa a muč sa. Ak budeš tvrdohlavo odporovať, tak pôjdeš rovno do pekla atď.
Iné náboženstvá...
Vynára sa tu logická otázka, či je Boh (Stvoriteľ, Absolútny) všetko toto? Samozrejme, že nie. Vidíme, že sa k
Zemi prisalo bezohľadné, nenásitné monštrum, vošiel do myslí a srdcí ľudí, a celý človečenský život sa stal
bojom so samotným životom. A tak sa Boh k jeho stvorenému Svetu správať nemôže. Nemôže takto
zaobchádzať zo svojimi deťmi, k svojej manželke. Podľa akýchkoľvek zákonov ide o patológiu, trestný čin,
ohavnosť, ale práve toto nám predstavujú, ako božský prejav.
Ešte neveríte? Tu je ešte jeden dôkaz z biblie, že jahve = satan (diabol). V knihách Kroník sa opakujú mnohé
udalosti opísané v knihách Kráľov :
2 Samuelova 24:1 "A Boží hnev sa zas rozpálil na Izraelitov. Ktosi pokúšal Dávida proti nim, keď mu hovoril:
„Choď, spočítaj Izrael a Júdu!"
1 Kroník 21:1 "I povstal satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov."
Takže prepisovatelia (cenzúristi) sa pomýlili a neprepísali satana za hospodina.
Ježiš taktiež povedal židom (Ján 8:22, 8:31), že ich "otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol
vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec
lži." (Ján 8:44). V apokryfe Jána, gnostickom mýtuse Irenea, Hippolytusa, v Ipostáze Archonov, a najlepšie zo
všetkého v Tajnej knihe Jána o tomto všetkom je všetko veľmi podrobne napísané. A tiež je napísané, že meno
tohto diabla je Satanael, ktorý stvoril s prachu Adama, Lilit aj Evu.Pričom Evu osemenil Samael, predstierajúc,
že je mladým pohľadným mužom :
"A Samael, anjel vzduchu, vstúpil do hada, a vzal si podobu krásneho mladého muža, ktorého videl na zemi, v
krajine Hyperborea, a oklamal anjela prvého neba, ktorý bol v podobe ženy, a presvedčil Evu, aby ochutnala z
ovocia dobra a zla, a ochutnávala zo zakázaného ovocia, a poznala dobro aj zlo. Samael tak oklamal Evu
sladkými slovami, a stvoril jej telo. Adamovi taktiež, vidiac toto všetko, tiež ochutnal zo zakázaného ovocia, a
bol naplnený túžbou hriechu a splnil svoju túžbu s Evou, aby oslávil hada... A hadovi Eva porodila syna Kaina a
dcéru Kalmenu, a od Adama - Ábela, následne zabitého Kainom." (Tajná kniha Jána XVI, XVII)
Podľa "Pirque de Rabbi Eliezer", Kain bol počatý Evou od Samaela.
V "Yalkut Bereshit" je opísaný vzťah smrti s bohom (Evy zo Samaelom).

"Získala som človeka od Pána.“ (Genesis 4:1)
V židovskom Talmude : "židia sú bližší k bohu, než anjeli... židia sú jednotnou bytosťou s bohom, rovnako tak,
ako syn jednotnej bytosti s otcom.".
Podľa údajov z PEKLA, deti zo Samaela a Evy - sú šedí (greys), tvary so šedou kožou, čiernymi očami, prišli
na našu Zem pred viac ako 5000 rokmi. Nie sú takí ako my. Sú to stvorenia Hospodina (Genesis 2) alebo
Satanaela (Tajná kniha Jána). Teda sú stvorení, na rozdiel od nás - bohorodených, práve oni sú tvary a otroci
svojho otca-hospodina, a my sme deti Božie. Bio-klonovanie bolo niekde na galaktickom východe od našej
Zeme, na planéte Edem : "Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého
utvoril." (Genesis 2:8). Kain odletel niekde viac na východ, na zem Nod, kde si našiel ženu : "A Kain sa vzdialil
od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu." (Genesis 4:16). Teda tvary sú dvojpohlavné, o tom sa
píše aj v biblii, že : "Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov..." (Mat 1:2). Potom sa
miešali s inými rasami : "Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, Boží synovia (tvari)
videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli." (Genesis 6:1-2). Táto
dvojpohlavnosť sa prejavuje v ich potomkoch ako homosexualita, bisexualita, lesbizmus a dvojpohlavie
(gender). Takže keď prišli k moci v roku 1917, potom prvý dekrét nebol o zemi (ako učí "ис-торы-я" - his-toria), ale o zrušení prenasledovania buzerantov (homosexuálov).
Oni z "okupovaných" planét vyvážajú zlato a iné zriedkavé látky cez Izrael ("sbohomboriaci", teda lebo si
zápasil s Bohom (Genesis 32:29)) Mesiac = tranzitný bod, preto boli všetky projekty na výstavbu základní na
Mesiaci zastavené, pretože tam sú domácimi šedí (po ktorých sa naháňajú ufológovia). Demokracia
(Демократия)(doslovný preklad : "vláda prežitej vrstvy spoločnosti") - je to šikovný nástroj na realizáciu ich
plánov, pretože väčšina je vždy v nepráve a väčšina sa dá ľahko podviesť. Demokracia - je skrytá forma
otroctva a otrokárskeho stroja.
Keďže majú iba dva elementy (telo a dušu = ), potom iba pre ich spásu bol poslaný Kristus, prinesúc im Ducha
Svätého, lebo ten, kto príjme Ducha Svätého, v tom sa prebudí Svedomie. "Ja som poslaný iba k ovciam
strateným z domu Izraela.“ (Mat 15:24); "Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!" (Mat 10:6);
"Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali." (Luk
5:31,32)

Kresťanskí pastieri nám hovoria, že ak chceme pochopiť bibliu, musíme ju čítať od Nového Zákona, pretože
Boh je láska atď.. Ale bez znalosti začiatku, nie je správne pochopený koniec. A čítaním Starého Zákona sa
pred nami otvára to, že biblický boh má podivnú "lásku". Najprv, čo vám udrie do očí = je patologická "láska"
ku krvavým obetiam, ničeniu - likvidácie rôznych národov a ďalších ohavností. Odkiaľ sa to vzalo v biblickom
bohu, ak ON je DOKONALOSŤ a LÁSKA? Tak sa poďme na všetko po poriadku pozrieť :
1. Biblický boh je absolútne jediný a pomstí sa národom za to, že ho neuznávajú

„Lis som šliapal sám a z národov nebol nik pri mne. Pošliapal som ich vo svojom hneve, zdrvil som ich vo
svojej prchlivosti, nuž striekala ich krv na môj šat a celé rúcho som si poškvrnil. Lebo som mal deň pomsty na
mysli, a prišiel rok môjho vykúpenia. Obzeral som sa, ale pomocníka nebolo, díval som sa, nebolo však toho,
kto by ma podporil; vtedy mi bolo pomocníkom moje rameno a podporila ma moja prchlivosť, že som šliapal
národy vo svojom hneve, opojil som ich svojou prchlivosťou a vylial som na zem ich krv.“ (Iz 63:3-6) "Všetky
národy sú pred ním ako nič, za márnosť a prázdnotu ich pokladá." (Iz 40:17) Teda neprítomnosť svojho národa
v ňom spôsobilo patologický hnev. On je zlomyselný a pomstychtivý, mstí sa národom za to, že ho neuznávajú.
2. Stvorenie národa (otrokov) biblickým bohom, pre seba
Nepodarilo sa mu iné národy podriadiť, a on sa rozhodol vyrobiť si svoj vlastný národ; "Ľud, ktorý som si
stvoril, bude ohlasovať moju chválu" (Iz 43:21) O svojom národe vždy hovorí, že on je ich boh, nazýva ich
otrokmi, ako napríklad v Iz 41:8-9 (Ty však, Izrael, otrok môj, Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo
Abraháma, môjho priateľa, teba som chopil od končín zeme, z jej okrajov som ťa povolal a riekol som ti: „Ty si
môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol."). A tento národ sa objavil takto:
"A tvoje narodenie? V deň, keď si sa narodila, neprerezali ti pupočnú šnúru; na očistenie ťa neumyli vodou,
neposolili ťa soľou a nepovili povojníkom. Oko sa nad tebou nezľutovalo, žeby ti bolo urobilo jedinkú z týchto
vecí, ale preto, že si sa hnusila, v deň tvojho narodenia ťa vyhodili na šíre pole. Vtedy som prešiel popri tebe,
videl som ťa váľať sa vo vlastnej krvi i riekol som ti, zakrvavenej: Ostaň žiť! Áno, riekol som ti, zakrvavenej:
Ostaň žiť! Zveľaďuj sa! Urobil som ťa podobnou výhonku na poli, preto si rástla, zveľaďovala si sa, dospela si
do veku zrelosti, vyvinuli sa ti prsia, narástli ti vlásky, bola si však nahá a holá. Prešiel som popri tebe a hľa,
bola si práve v čase lásky. Vtedy som rozostrel na teba okraj svojho plášťa a zakryl som tvoju hanbu. Prisahal
som ti, uzavrel som s tebou zmluvu - hovorí Pán, Jahve - a stala si sa mojou." (Ezechiel 16:4-8). "I vzala si
svojich synov a svoje dcéry, ktorých si mne zrodila" (Ezechiel 16:20.
Takže biblický boh prechádzal okolo a inseminoval opustené dievča hneď, keď dosiahla sexuálny vek.
3. Asimilácia detí biblického boha medzi druhými národmi
Žena biblického boha sa stala veľmi bláznivou: "I vzala si zo svojich šiat a urobila si si strakaté výšiny, na
ktorých si smilnila, (ako nebolo, ani nebude). Potom si vzala svoje ozdobné predmety z môjho zlata a môjho
striebra, ktoré som ti dal, urobila si si mužské obrazy a smilnila si s nimi" (Ezechiel 16:16,17), pričom smilnila
so všetkými zaradom, dávajúc za to darčeky, teda podplácania: "Smilnila si so synmi Egypta, svojimi telnatými
susedmi, kopila si svoje smilstvo, aby si ma popudzovala." (Ezechiel 16:26), "A smilnila si aj so synmi Asúra
(pozn. Asov - Slaviano-Árijcov)..." (Ezechiel 16:28), "Hromadila si svoje smilstvo s kupeckou krajinou
Chaldejcov" (Ezechiel 16:29). V biblickom príbehu "Pirque de Rabbi Eliezer"(viď. vikipédia)(hebr. "ברייתא ר
 ) אליעזרsa hovorí o hriešnom počatí rodu obrov pohlavným stykom (výronom) "synov Elohima" (synov
biblického boha) s "dcérami človeka". V biblii to je potvrdené: "Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné,
a brali si z nich za ženy, koľko len chceli." (Gen 6:2).
Teda tu vidíme, že je tu popísaná asimilácia s druhými národmi. Biblický boh sa jej vyhráža:
"Namierim proti tebe svoju žiarlivosť, že budú zlostne zaobchádzať s tebou, odrežú ti nos a uši a tvoj dorast
padne pod mečom. Oni ti zajmú synov a dcéry a tvoj dorast spáli oheň.; Nenávistne budú s tebou nakladať,
zoberú všetok tvoj zisk, nechajú ťa nahú a holú a zjaví sa hanba tvojej necudnosti, tvoje výčiny a tvoje
smilstvá." (Ezechiel 23:25,29). Pod "hanba tvojej necudnosti" a "nahú a holú" sa rozumie to, že ľudia
(pozemšťania) uvidia, že ona nieje človek ako oni, ale druhá - predstaviteľ biblického národa. Dokonca je
Judaizmus postavený na tom, že my a oni sú odlišné bytosti. Nazývajú nás gojami, ktorých je nutné vyhladiť.
"Ale synovia sa vzbúrili proti mne" (Ezechiel 20:21) proti biblickému bohu, za čo ich on potrestá: "„Bo, hľa,
malým som ťa urobil medzi národmi, opovrhnutým medzi ľuďmi." (Jeremiáš 49:15), "Kto vydal na plen Jakuba
a Izrael lupičom? Či nie Pán?" (Iz 42:24). Teda biblický boh im určil takzvaný holokaust, a hnev všetkých
národov proti tomuto plamenu bude vyprovokovaný od boha, ako pomsta za ich neposlušnosť. Aké sú tu

nároky na nás? Všetky nároky majú k svojmu bohu. Ale ich hnev je namierený proti nám, gojom (ich
nariadenia)
4. Židia - uctievači slnka, ktorých po podvádzaní a ničení tohto kultu
"Vaše oltáre spustnú, vaše chamány sa dolámu a vašich pozabíjaných pohádžem pred vaše modly. Mŕtvoly
synov Izraela položím pred vaše modly, vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov." (Ezechiel 6:4-5), teda židia
podľa biblie boli uctievači slnka. Toto jednoznačne nebolo súčasťou biblického boha:
"Pána zástupov, toho majte za Svätého! On je vašou bázňou a on vaším strachom. A bude svätyňou a skalou
úrazu, kameňom pádu obom domom Izraela, sieťou a osídlom obyvateľom Jeruzalema. I potknú sa oň mnohí,
padnú a rozbijú sa; zachytia sa a budú ulovení.“ (Iz 8:13-15).
Teda deti sa vzopreli otcovi, nechcú byť s ním, potom budú chytení do sietí !
"Zamietnutím, zavrhnutím ho súdil, zmietol svojím ostrým víchrom v deň východného vetra. Nuž takto bude
uzmierený hriech Jakubov a všetkým ovocím je: odstráni svoj hriech, keď urobí všetky oltárne kamene
podobnými rozdrvenému vápencu. Nevstanú viac ašery a chamány." (Iz 27:8-9).
Teda cena vykúpenia ich viny pred ich bohom = zničenie kultu slnka na Zemi. Teda sami boli uctievači slnka,
ale boli odchytení v sieti tohto boha, a aby zahladili svoju vinu, musia zničiť kult Slnka na Zemi, teda Védickú
Kultúru. Čo aj teraz vidíme - Slnečné Kulty sú v tieni, a dominuje Mesiac.
5. Židia - nástroj biblického boha v ničení a ponižovaní ostatných národov
"Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí;... Pokorená bude pýcha človeka a znížená bude
povýšenosť ľudí." (Iz 2:11-17), "A na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného duchom a ktorý sa trasie
pred mojimi slovami." (Iz 66:2). Teda všetko vysoké, hrdé bude zničené a len zbabelci im budú ľúbezní, len
takých ľudí on potrebuje: "blahoslavení chudobní na duchu", teda zbabelci sú pre neho blahoslavení.
"V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu...", teda ich bil, porážal ich, trávil, ničil, mučil,
posmieval sa a zvyšok pozbiera a odpustí mu a kto prežije bude "postavený na veškú cestu" (Iz 11:11-16), keď
naplnia svoje poslanie zničiť Védickú Slnečnú Kultúru.
"Preto povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Jahve: Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale pre
svoje sväté meno, ktoré ste znesväcovali u národov, ku ktorým ste prišli." (Ezechiel 36:22). Teda nielen že on
nenávidí všetky národy na zemi, on nenávidí aj svoje deti - bohom vyvolený národ, a nie pre neho, alebo v jeho
mene, on pracuje. Prečo aj žid plače: "zviedol ma z cesty, roztrhal ma, zničil ma celkom" (Plač Jeremiáša 3:11).
"Priblížte sa, kmene, a čujte, pozorujte, národy, nech počúva zem a čo ju napĺňa, svet a všetko, čo z neho
pochádza. Lebo Pánov hnev je nad všetkými národmi a jeho roztrpčenosť nad všetkým vojskom, zaklial ich,
vydal ich na zabitie. Ich zabití budú pohodení i pôjde zápach z ich mŕtvol, vrchy rozmoknú od ich krvi." (Iz
34:1-3). Teda biblický boh, ktorý nenávidí všetky národy, chce nás všetkých zničiť, ale potrebuje nástroj židov, pretože tento boh, bez človeka na zemi, nezmôže nič, všetko to robí niečími rukami. Pre toto biblický
boh nezničil židov, na rozdiel od nás:
"Tí, čo sa očisťujú v záhradách za kýmsi v prostriedku, ktorí jedia bravčové mäso a ošklivosť a myši, všetci
spolu zahynú - hovorí Pán." (Iz 66:17), "Veď som s tebou ja, hovorí Pán, aby som ťa zachránil. Áno, zničím
všetky národy, medzi ktoré som ťa roztrúsil, iba teba nezničím, ale budem ťa karhať spravodlivo a bez trestu ťa
nenechám." (Jer 30:11).
6. Pokyny na uchopenie moci a bohatstva druhých
"Chlapcov im dám za kniežatá a samopaš zavládne nad nimi. Ľudia sa budú vzájomne trýzniť, každý svojho
priateľa, chlapec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného" (Iz 3:4,5) - Nič vám to nepripomína? Občianska
vojna, kultúrna revolúcia v Číne atď. Teda princíp je jednoduchý - dať deťom do rúk moc aj presvedčenie, že sú

múdrejší než ich starší. Tento jednoduchý princíp sa používa na otravu a zničenie, a potom na uchopenie moci v
rôznych národoch.
Svetová nadvláda židov nad ostatnými národmi prostredníctvom peňazí a finančných úverov : "Mnohým
národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale
nad tebou nebude panovať nijaký." (Deuteronómium 15:6).
"A vzbudím tomuto ľudu (izraelitom) priazeň v očiach Egypťanov, takže keď pôjdete preč (teda keď utečú od
Egypťanov), nedajú vám odísť naprázdno. Ženy (židovky) si vyžiadajú od svojich susediek (teda od
egypťanok) a spolubývajúcich zlaté a strieborné predmety a naložíte ich na svojich synov a na svoje dcéry, a tak
vyplienite Egypt." (Exodus 3:21,22).
7. Odmena za splnenie poslania od biblického boha
"Tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou. Národy
prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare... všetci sa zišli, prišli k tebe... poklady národov prídu k tebe... všetci
prídu... prinesú ti ich striebro a ich zlato...Cudzí synovia postavia ti múry a ich králi ti budú slúžiť... Tvoje
brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov..." (Iz 60:1-11).
"Vy však sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať, bohatstvo národov budete
požívať a ich nádherou sa budete chváliť." (Iz 61:6). Nuž, toto zdravomysliaci ľudia aj tak vidia. Vidia, kto a čo
sa tvorí vo svete, kto je pri všetkých "kormidlách" kontroly moci, svetového dohľadu. Vidia, ako pripisovali
cudziu slávu sebe, prepisovaním histórie podľa seba atď.
"Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka, - jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom, jeho pery sú plné hnevu, jeho
jazyk ako stravujúci oheň, jeho dych je ako rozvodnený potok, čo siaha až po hrdlo - aby otriasol národmi
otrasom ničiacim, je uzdou na lícach národov, čo vedie k blúdeniu. Budete piesne spievať ako v noci
zasväteného sviatku a v srdci sa budete radovať..." (Iz 30:27:29). Takže náboženstvá - kresťanstvo, judaizmus,
islám - to je uzda, vedúca ľudí k poblúdeniu, a u tých, kto dal túto uzdu, majú zábavu a oslavy.
Pokračovanie nasleduje (výsledky a závery) #Metódyšedých
Zdroje: Gomonov J. V. - Starý zákon - Kniha Beštie
https://vk.com/video224293_166654170

10) Ak chcete zistiť, kto nad vami vládne, overte si, koho
nesmiete kritizovať - Voltaire
The Times of Israel - Ministerstvo informácií a diaspóra (ministerstvo diaspóry) predstavilo systém sledovania
online antisemitizmu.
"Najvyspělejší" systém tohto druhu na svete môže sledovať správy v sociálnych sieťach proti židom v reálnom
čase, hovorí ministerstvo.
V predvečer Medzinárodného dňa pamiatky holokaustu ministerstvo informácií a diaspóra vo štvrtok oznámilo
novú technológiu na detekciu antisemitských materiálov na internete.
Softvér, nazývaný systém kontroly antisemitizmu v oblasti kybernetiky alebo ACMS, je "najpokročilejším
vývojom na svete v oblasti monitorovania antisemitizmu v reálnom čase," uviedla ministerka vo vyhlásení.
Podľa ministerstva ACMS sleduje antisemitské príspevky v sociálnych sieťach a môže určiť, do akej miery sú
rozdelené, distribuované, a ktoré mestá a krajiny produkujú najviac antisemitský materiál.
Systém používa definíciu antisemitizmu Medzinárodnej aliancie pri výbere holokaustu pri kontrole obsahu a
najskôr sa bude zaoberať publikáciami v angličtine, arabčine, francúzštine a nemčine na Facebooku a Twitteru
predtým, než prejde na iné platformy a jazyky.

Okrem samotného systému bude ministerstvo pracovať vo "vojenskej miestnosti" na analýzu antisemitských
príspevkov a zdieľanie obsahu s internetovými spoločnosťami tak, aby ich bolo možné odstrániť.
Počas mesačného testu ACMS ministerstvo oznámilo, že odhalilo celkovo 409 000 antisemitských materiálov
od 30 000 používateľov.
Ministerstvo uviedlo, že tri "antisemitské mestá" boli Santiago, Čile; Dneper, Ukrajina; a Bukurešť, Rumunsko.
Podľa ministerstva mestá v západných krajinách s najviac antisemitskými materiálmi boli Paríž a Londýn.
Vychvaľujúc systém, minister Naphtali Bennett povedal, že teraz by odhalili všetkých online antisemitov "aby
každý mohol vidieť."
"Je načase dať zrkadlo na našich nenávidiacich a vystaviť škaredú tvár moderného antisemitizmu," povedal.
"Odteraz poznáme každého, kto je antisemitský provokatér."
Bennett tiež povedal, že "antisemitizmus nezmizol, zmenil svoj tvar a presunul sa z ulice na internet."
"Najmä v priebehu týždňa, keď oslavujeme Medzinárodný deň pamiatky holokaustu, musíme zverejniť a
pokryť zdroje antisemitizmu," dodal Bennett.
Diversity Macht Frei - Toto je nejaký druh šialenstva. Predstavte si, že írska vláda vyvinula softvér na
monitorovanie každého anti-írskeho vtipu, ktorý sa kedy vyslovil, každú odmietavú poznámku o írskych
ľuďoch, ktorí v skutočnosti robili v reálnom čase tajnú dohodu so všetkými poprednými internetovými
spoločnosťami, prístup k týmto údajom. A ak írska vláda nejako chcela to urobiť, naozaj si myslíte, že
internetové spoločnosti budú súhlasiť s tým, že budú iba prenášať údaje?
"V poslednej hodine v Seattli sme mali až 3 írske vtipy. Okamžite pošlite skupinu na zatknutie! "
Takže antisemitská teória židovského sprisahania pokrýva celú zemeguľu, nie?
"Ak chcete zistiť, kto nad vami vládne, overte si, koho nesmiete kritizovať." (Voltaire)
Prosím čitateľov, nepíšte pripomienky, ktoré by mohli byť vnímané ako antisemitské a antisionistické

11) Deň "Svätého Valentína"
Propaganda homosexuality, rozvratu, zvráteností a
ubíjania tehotných žien.
14. februára milióny "biorobotov", obedujúcich v
McDonaldoch a sledujúcich "House - 2", oslavujú
takzvaný "deň všetkých zaľúbených". Toto je ďalší
z lživých sviatkov, ako aj 8. marec, umelo nám
vnútený, ktoré nemajú korene v našej Tradícii.
Oslava tohto dňa sa skladá z niektorých
primitívnych krokov, ako : kúpa a odovzdávanie
kusov kartónu s nezmyselnými nápismi (zvyčajne v
angličtine), vymýšľanie a vyjadrovanie chabých
stupídnych vtipov "pod pásoviek", stretnutia a
posedenia na pitie alkoholických nápojov.
Predpokladá sa, že v týchto akciách je to, čo
"ospevuje sviatosť lásky", čo vyvíja možnosti "legalizácie", dať voľný priechod svojej túžbe.
Počas dlhých rokov "LIBERÁLNEHO ŠABAŠA (ŠÁBESA)", rokov duchovnej laxnosti a zvráteností všetkého
druhu, od politických k morálnym, bolo nám importovaných veľa symbolov iného sveta. Podľa kalendára
neboli liberáli pri moci príliš dlho, ale počas tohto času urobili dosť veľa.
Ekonomika sa úplne zrútila, armáda sa rozpadla a naša duchovnosť, pod náporom ideológie pornografie a
"šmeliny", sa roztrhala vo švoch. Aby roztrhané švy neboli vyliečené, kedysi nikomu neznáme sviatky festivaly boli sem implantované, ako - protestantský Helloween a katolícky deň sv. Valentína (Mimochodom,
pôvod týchto "sviatkov" je veľmi pochybný, ako aj ich prideľovanie katolicizmom a protestantizmom).
Deň sv. Valentína je prezentovaný ako oslava lásky. Ale, je to tak naozaj?
V skutočnosti, sviatok "svätého Valentína" - nie je nič viac, ako komerčná udalosť, áno a okrem toho, s
pochybným pôvodom.
Za nevinným povrchným sviatkom sa skrýva propaganda homosexuality, hýrenia a potláčania žien.
Každoročne, 15. februára oslavovalo postupne rozpadajúce sa Rímske impérium festival erotiky, pokiaľ mali
možnosť a hlavne, ak akcie boli dovolené, absolútne vzdialené od toho, čo nazývame cudnosťou a láskou. V
tých časoch bola detská úmrtnosť v Ríme veľmi vysoká. Vtedy svätci vyhlasovali, aby zabránili úmrtnosti detí,
že je potrebné bičovať tehotné rímske ženy pásmi z kože obetných zvierat! Odvtedy každoročne, po
výdatných pitkách a hostinách, mladí ľudia sa chopili bičov, vyrobených z koží obetných zvierat, a vyšli
do ulíc, aby bičovali tehotné ženy. Najpodivnejšou vecou bolo, že rímskym ženám toto, v princípe, sa páčilo,
čo spravilo z dňa 15. februára sviatok ženského masochizmu. Po mnohých rokoch sa rímska cirkev snažila v
osobe Pápeža Geláza I zakázať tento pohanský sviatok, nespĺňajúci cirkevný kanón. Preto bol sviatok preložený
z 15. februára na 14. februára a dostal nebeského patróna - svätého Valentína.
Samotný sv. Valentín = temná osobnosť. Podľa stredovekých prameňov, Valentín, na príkaz rímskeho cisára,
bol uvrhnutý do väzenia, kde údajne modlitbou uzdravil slepú dcéru žalárnika. Iné zdroje hovoria, že Valentín,
ako kňaz (farár) mal vzťah s dcérou žalárnika, zatiaľ čo aj v tých časoch boli katolíci povinný dodržiavať
celibát. Aj keď by to tak nebolo, Valentín, ako svätý kňaz, nikdy nemal a nemohol mať žiadnu ženu, žiadne deti
a aj tak bol "vymenovaný" za svätého patróna všetkých zamilovaných.
Činy Valentína boli taktiež dosť dvojzmyselné a nejednoznačné. Podľa legendy, prišiel do kasární k rímskym
legionárom, kde ich sobášil so svojimi vyvolenými. Ale toto je skutočná oficiálna verzia. Predstavme si takúto
istú situáciu v našej dobe. Predstavme si, že nejaký katolícky mních privádza do vojenských kasární desiatku

dievčat, ochotne súhlasiacich s týmto aktom, vykonáva s nimi utajený svadobný obrad, a potom ticho zmizne.
Pre tento priestupok ho cisár Klaudius uvrhol do väzenia, bol dobromyseľne láskavým kňazom, alebo
bohapustým pasákom? V našej dobe, by za takéto činy nešťastný farár čelil minimálne trestu za výtržnosť.
Deň sv. Valentína - úspešná komerčná myšlienka, a to si uvedomili už v roku 1847, kedy sa istej židovke
Ester Haulentovej podarilo nadobudnúť slušné bohatstvo z výroby Valentínskych kariet podľa
obyčajných vzoriek Anglických obrázkov. Mnohé z nich boli necudné a až priam vulgárne. Malí chlapci,
napĺňajúci potrebu dievčat behajúcich po všetkých smeroch, nadržané dievčatá a zo stropných nosníkov visiace
slučky pre samovraždu - to sú iba niektoré z týchto obrázkov. Každý rok Ester Haulentová zarobila 100 tisíc
dolárov. Každoročne sa vo svete na tento deň rozosiela minimálne 1 miliarda takýchto pozdravov. Z nich 85%
kupujú ženy, tak chtivé po romantických návrhoch.
Psychológ z univerzity v štáte Virgínia (SŠA) Goldano Pranzarove si je istý, že symbol srdca, zobrazený na
pohľadniciach, nemá nič spoločné s týmto orgánom. Podľa vedca, v stredoveku ho prakticky nakreslili podľa
ženského zadku.
Kupid (alebo Amor) - ďalší zo symbolov čistej a krásnej lásky. Len málokto vie, že v starovekom Grécku, kde
ho volali Erosom, na počesť tučného dieťaťa s lukom a tulcom plným šípov boli usporadúvané oslavy - tzv.
"EROTIDIE", zjednotenie vo víre lásky, mimo iného, taktiež aj osôb rovnakého pohlavia.
Reklamný priemysel je tak úspešný pri presadzovaní týchto pochybných postáv, že v súčasnosti si už nikto ani
nepamätá, odkiaľ pochádza ich pôvod. Spravidla, ľudia vo svojich činnostiach sú vedení "inštinktom stáda".
Starovekí filozofi považovali človeka za spoločenské zviera.
Žiť podľa zásady "AKO VŠETCI, TAK AJ JA", mnohí bez zamyslenia sa, bežia 14. februára po obchodoch,
vymetajúc z regálov pohľadnice s projekciou ženského zadku, s pohľadu zozadu, čo skromne prispieva ku
komercializácii lásky.
Odporcovia tohto sviatku na západe (a sú tam aj takí) volajú deň všetkých zaľúbených sviatkom korporácie
Hallmark - najväčší svetový výrobca pohľadníc. V roku 2007, podľa americkej tlače, Hallmark zarobil 4
miliardy dolárov na pocitoch ľudí. V súčasnej dobe je láska meraná v hodnote dolára a iných svetových mien.
Keď národ v divokej príšere oslavuje cudzích a v skutočnosti jemu nepochopiteľných sviatkov, stráca sám seba
a mení sa na opicu. "Povedz mi, čo oslavuješ a ja ti poviem kto si.".

12) Čo vlastne "slávime" - "oslavujeme" 23. februára a 8.
marca ?
http://allpravda.info/content/1391.html
Už takmer sto rokov sa v našej krajine oslavuje 23. február a deň
žien - 8. marca. V tieto dni si navzájom priateľ priateľovi gratulujú,
ale neuvedomujú si, že tieto sviatky sú navzájom prepojené,
rovnako ako aj s iným sviatkom, ktorý oslavujú výlučne židia.
Všetci vieme, že sviatok 23. február bol založený ako "Deň
Sovietskej armády a Námorníctva" a po rozpade ZSSR bol
premenovaný na "Deň ochráncu vlasti". Ale je to tak naozaj?
Prečo je medzi mužským a ženským sviatkom presne 14 dní?
Pochopenie tohto všetkého pomôže exkurzia do histórie.
A začneme od židovského sviatku Purim, najveselšieho zo
sviatkov tohto národa. Mimochodom, slovo "judej" (žid) pochádza
od výrazu i-udei, teda "obrezaný úd" (иссекающий уд). A v
dávnych dobách úd nazývali mužský penis. Židia sami potvrdzujú, že tento sviatok nie je náboženský.
Takže, sviatok Purim je oslavovaný židmi v deň masového vyvražďovania Peržanov židmi. Podľa biblickej
knihy "Ester" bolo vyvraždených 75 tisíc 800 Peržanov, toto číslo zahŕňa iba mužov, ako to je tam napísané, že
tam nie sú započítané ženy a deti. To znamená, že celkový počet obetí mohol presiahnúť 100 až 200 tisíc
človekov po celej Perzskej ríši. V svetových dejinách je mnoho príkladov masového vyvražďovania jedného
národa, ale urobiť tento deň za jeden zo svojich najuctievanejších sviatkov mohol iba jediný národ - pijavica.
Všeobecne v knihe "Ester" sú veľmi detailne opísané spôsoby konania židov, vrátane inštitútu židovských
neviest, keď vlastné ženy a dcéry boli predkladané vládnucím panovníkom, aby sa neskôr usilovali o svoje
privilégiá a odpustky. Zároveň úmyselne zatajovali svoju príslušnosť. A tak sa židia dostali do vzťahu s
Perskými kráľmi, európskými panovníkmi a ruskými kniežatami. Stačí si spomenúť, že krstiteľ Rusi na grécku
vieru Vladimír, utopiac zem v krvi vlastného národa, bol nezákonne narodeným synom kniežaťa Sviatoslava od
židovky Malky.
Zároveň, vyššie spomenutý masaker Peržanov vymysleli židia tak, aby vina padla na slabomyseľného Perského
kráľa a nie na skutočných zabijákov a mučiteľov. Zároveň neboli zabitý iba obyčajní smrteľníci, ale elita
spoločnosti, ktorá mohla predstavovať nebezpečenstvo pre židovskú spoločnosť. Desaťtisíce plne nevinných
ľudí zomrelo kvôli odpornému charakteru židov. Židia stále veria oficiálnej verzii o vlastnej ochrane pred
vyhladením Peržanmi.
Purim - je deň vyvraždenia nepriateľov. Iba Peržania sú nepriatelia židov? Oficiálny talmudský judaizmus
definuje nepriateľov zo všetkých národov a národností, ktorí vyznávajú iné náboženstvo. Masové vraždy
nevinných ľudí spôsobuje znechutenie, ale oslavovanie tejto udalosti a vychvaľovanie sa tým za viac ako
dvetisíc rokov života je ešte viac odpornejším záujmom. A potom všetkom majú židia dostatok svedomia
obviňovať ostatné národy za prenasledovanie "miernych" židov. Je možné oslavovať sviatok zničenia
nepriateľa, ak bolo víťazstvo vyhraté v boji na bojovom poli, ale oslavovať podlé vraždy bezbranných
obyvateľov, vrátane žien a detí - je jednoducho nechutné.
Ako sa oslavuje Purim?
Je to skutočne zábavný sviatok. V tento deň talmud nielenže dovolí, ale vyžaduje, aby sa všetci židia opili "do
straty vedomia", kedy sa slová splietajú do jednej kaše. Tak takto oslavujú najcennejší židovský sviatok.
Mnohí židovskí náboženskí vodcovia úprimne veria, že v dobách, keď už všetky knihy prorokov budú
zabudnuté, kniha "Ester" bude existovať, Purim budú naďalej oslavovať.

V skutočnosti je slovo Purim odvodené od Perzského slova PUR, čo znamená ŽREB (žrebovanie, losovanie,
rozhodovanie). Židia veria, že toho dňa padol žreb na stranu židov. V tento deň sa konajú oslavy vo všetkých
synagógach celého sveta, kde židia zabezpečujú bohaté hostiny s množstvom jedla a pitia, obliekajú sa do
karnevalových kostýmov.
Starí Peržania si dobre pamätajú túto lekciu. Riadky z ich knihy "Judith" sú skutočne prorocké : "Nenechávajte
na žive žiadneho žida, pretože, ak im dáte voľnosť, prekabátia celý svet.".

Príbeh dní 23. februára a 8. marca
V našej krajine sa po prvý krát pokúsili židia prevziať moc 23. februára 1917, počas Februárovej
revolúcie, presne v deň slávenia Purim. Je pochopiteľné, že obyčajný národ by neoslavoval taký sviatok,
preto bol špeciálne vymyslený sviatok "Deň Sovietskej armády a Námorníctva", ktorý bol údajne zriadený v
tento deň v roku 1918. To všetko je lož. V tých časoch neexistovala žiadna Sovietska armáda, čo je možné
pochopiť z novín z tej doby. Dekrét o vytvorení Červenej armády bol podpísaný 23. februára 1922.
Už vtedy sa mnohí vojenskí velitelia zapodievali otázkou, o nezhode dátumov sviatkov a skutočných
historických dátumov. Ale 23. február 1918 v histórii je. V tento deň podpísali židovskí predstavitelia novej
vlády Brestský mier, v ktorom priznali porážku v Prvej svetovej vojne.
Ale počas obdobia cárskej vlády bol v Rusku iný kalendár. Po prechode na nový štýl 23. február bol 8. marca,
alebo ak chcete 8. marca v novom štýle bolo v starom štýle 23. februára. Takže, v cárskom Rusku,
mnohopočetné revolučné skupiny, zjednotené za peniaze židov a pod ich riadením, oslavovali Deň žien 23.
februára.
8. marec sme si zvykli nazývať Medzinárodným dňom žien, ale tento sviatok sa oslavuje iba na území bývalého
ZSSR, pretože to je sviatok ženy-revolucionárky a nie len ženy. Prvá žena-revolucionárka - je Ester, ktorá
zorganizovala masaker v Perzii, na ktorého počesť bol zriadený sviatok Purim.
Takže sa ukazuje, že sú v skutočnosti oba naše sviatky neoddeliteľne spojené s židovskou slávnosťou Purim.
Takýmto mazaným spôsobom židia nútia milióny ľudí, aby slávili ich sviatok Purim, ktorý by dobrovoľne nikto
neoslavoval. Lebo oslavovať deň vyvraždenia tisícov ľudí je odporné a normálneho človeka by to ani
nenapadlo.
To znamená, že zatajili a čakajú na určitý čas, kedy bude možné opakovať Purim. Ale teraz, pripomeňme si
všetky obete nových masakrov, je ich oveľa viac.
V presný deň Purimu, 10. marca 1945 bolo na mesto Tokio zhodených tisíce ton bômb, na príkaz židov zahynulo viac, ako 100 tisíc nevinných civilistov.
V roku 1953 vyšiel Purim na 1. marca - alebo podľa židovského štýlu 14. Adara roku 5713 : porciu jedu dostal
Aman XX storočia - tak volali židia veľkého Stalina. A 5. marca, v predvečer súdneho procesu nad lekármikatmi, podávajúcimi jed, sovietsky vodca zomrel.
V roku 1985 vyšiel Purim na 10. marca. Židovský dar pre neho v ZSSR - rakva s otráveným generálnym
tajomníkom K. Černenkom.
V roku 2011 "veselý" sviatok Purim pripadol na 20. marca, ale pre pokojných Líbyjčanov to bol začiatok
invázie ozbrojených síl NATO, za ktorými stáli USA, Anglicko a Francúzsko - začala sa vojna! Nakoniec - 10
tisíc nevinných Líbyjčanov bolo zabitých a daných v obeť tohto "veselého" židovského sviatku.

Istým časom boli na internete správy, podľa ktorých na počesť židovského sviatku Purim, ktorý v roku 2012
pripadol na 8. marca a už o týždeň neskôr, na 14 - 15 marca bola naplánovaná vojenská invázia Izraela do
Iránu, za ktorou bolo podnecovanie k tretej svetovej vojne....

13) Cigáni - potomkovia izraelského pokolenia Simeona ?
Pred niekoľkými rokmi Šmuel Avukijah, izraelský amatérsky biblický učenec, študoval týždennú školu a
upozornil na nasledujúci verš 15 v kapitole 33 knihy Genesis: "Ezau mu povedal: „Nech teda idú s tebou
niektorí z mojich ľudí!“. Avukijah sa zaoberal otázkou, čo sú to za ľudia a niekoľko rokov hľadal odpovede na
túto otázku. Teraz Avukijah dospel k záveru, že títo ľudia sú - cigáni, potomkovia izraelského pokolenia
Simeona.
Avukijah publikoval svoje myšlienky na fejsbúku a okamžite dostal súhlasné potvrdenia ako od židov, tak aj od
cigáňov. Minulý týždeň Avukijah a ešte niekoľko desiatok izraelčanov, ako aj šesťdesiati francúzsky cigáni
prišli z radosťou do Izraela, aby sa zišli na prvom židovsko-cigánskom fóre.
"Cigáni vedia, že sú židovského pôvodu, ale nemajú žiadne dôkazy, - Avukijah povedal izraelskej tlači. - Som si
istý, že som zjednotil svoj výskum s novými informáciami o cigánskej komunite, jej pôvode a jej tradíciách,
môžeme tieto body zjednotiť a vytvoriť si úplný obraz."
Tým, ktorí tu vidia zavádzanie, Avukijah chce pripomenúť, že nacisti chceli vyhladiť iba dva národy - židov a
cigánov a toto historické spojenie "nemôžeme ignorovať, táto skutočnosť naznačuje, že v cigáňoch sme objavili
jedno zo startených našich pokolení".
Avukijah si nedopisuje iba s tisícmi cigánskymi a židovskými vedcami, ktorí chcú od neho viac dôkazov,
potvrdzujúce jeho myšlienku, taktiež pracuje aj na knihe a aj filme, ktoré chce predstaviť niekoľkým
popredným predstaviteľom úradov v Izraeli. Je si celkom istý, avšak, zo začiatku bude väčšina odmietať jeho
zistenia.
"Samozrejme, ľudia sa ma budú snažiť odmietnúť, - hovorí, - ale verím v židovskú logiku, podľa ktorej sa dejú
veci, ktoré sa z počiatku zdali nemožnými, ako napríklad, vzdelávanie v Izraeli. Toto bol taktiež sen, absolútne
neuskutočniteľný, napriek tomu sme tu a žijeme v tejto spoločnosti. A myslím si, že to isté sa stane aj s
cigánmi. Je to dlhý proces a práve iba začíname, a musíme postupovať pomaly vpred a z rozumom, ak je moja
myšlienka správna, nakoniec časom uspejeme a všetko sa nám podarí".
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/israeli-scholar-the-romani-people-are-descendants-of-theisraelite-tribe-of-simeon

14) Abrahámovské náboženstvo
Abrahámovské náboženstvo je náboženstvo, ktoré uvyznáva Abraháma, ako praotca.
Sú tri základné abrahámovské náboženstvá:
•

judaizmus

•

kresťanstvo

•

islam

Všetky tri majú spoločný základ v Starom zákone.
Ide najmä o judaizmus, kresťanstvo a islam, teda svetové náboženstvá priamo či nepriamo ovplyvnené
starovekým židovským náboženstvom.
Napriek radu odlišností majú abrahámovské náboženstvá rad spoločných znakov. Spája ich najmä viera v
jediného osobného boha – monoteizmus, pričom boh je zároveň chápaný ako tvorca a sudca sveta a človeka,
ktorý odmeňuje dobrých a trestá zlých ľudí (na tomto svete a podľa niektorých tradícii i posmrtne). Ľudia môžu
mať k tomuto bohu osobný vzťah prejavujúci sa najmä modlitbou a konaním dobrých skutkov; častý, hoci nie
všeobecne prítomný je aj dôraz na povinnosť šírenia svojej viery (misia).
Kresťanstvo a židovstvo priamo zdieľajú svoje sväté písma, ako tóru a tanach: spisy nazývané v judaizme
tanach sú medzi katolíckymi a pravoslávnymi kresťanmi súčasťou Starého zákona a teda ich biblie, zatiaľ čo
protestanti dokonca tanach chápu ako celý Starý zákon. Aj posvätné písma, špecifické pre jednotlivé
náboženstvá, často preberajú teologické obsahy, postavy a príbehy zo spisov historicky starších náboženstiev,
hoci tieto tradície často pretvárajú a reinterpretujú sa. Kresťanský Nový zákon tak naväzuje na prorocké
očakávania Starého zákona a udalosti ježišovho života a smrti vykladá v duchu týchto proroctiev.

Mohamed tiež zo začiatku považoval pôvodné židovské a kresťanské zjavenie za pravé a nadviazal na ne. V
Koráne sa o biblii hovorí ako o svätej knihe, ktorá bola ježišovi zjavená rovnako ako Mohamedovi Korán. Až
neskôr islamská právna veda zaujala stanovisko, podľa ktorého kresťania chápu ježišom odovzdané zjavenia za

nesprávne, v Koráne o tom zmienka nie je. Podľa islamu kresťania a židia chápu náuku obsiahnutú v písmach
za prekrútené a pravdu zvestujú len čiastočne, pretože pravdu v celej svojej hĺbke obsahuje len Korán. Hoci
moslimovia bibliu a jej náuku odmietajú, zdieľajú so židmi a kresťanmi, okrem viery v Abraháma, aj veľa
ďalších prvkov, napríklad modifikované desatoro alebo vieru v ježiša ako jedného z prorokov.

?: již mnoho z nás začalo chápat bažinu ve které se nalézáme, že pramení z jednoho zdroje v minulosti. Chtěl
bych znát místo konstatování o našem zotročení a jejich vlivu na Naši Světlou Rasu, jak se s tím vypořádáme.
Fyzická síla je nepoužitelná nebo jen v omezeně vzhledem k tomu v jakém se nachází síla našich mužů. Síla
rozumu je povětšinou oslabena alkoholem, drogami a vlivem různých ezoterických nauk. A vývojem
Slavianské duše která by vedla ke skutečné jednotě se téměř nikdo nezabývá. Známe přeci vývoj událostí z
Kruhu Svaroga. Chtěl bych se tě zeptat, čí myslíš že to je způsobeno?
V: podstata všetkého tkvie v úplne niečom inom, ako to je vidieť na prvé pohľady. Kľúč k týmto udalostiam,
ako aj k stavu nástupu noci Svaroga, tkvie v samotnej Rase. Ten kľúč zostal zapísaný v tóre a bol taktiež
prepísaný do biblie. Vieme veľmi dobre, že naše znania boli ničené spálením alebo odpratané do zatiaľ
nedobytných archívov alebo si ich zaznamenali v malinkých útržkoch kade tade po svojich knihách.

15) Ľudská obeť jahvemu k sviatku Purim - Havária lietadla
Boeing 737
Человеченская жертва яхве на праздник Пурим - авария Boeing 737
V nedávno uvedenom článku "Čo vlastne "slávime" - "oslavujeme" 23. februára a 8. marca ?"
https://vk.com/id510552269?w=wall510552269_816/all som uviedol, že sa blíži židovský "veselý" sviatok
Purim a popísal som o čom tento sviatok vlastne je, že pred týmto sviatkom, alebo počas neho židia tradične
dávajú ľudské obete svojmu démonovi jahvemu. A čas na ktorý som poukazoval nadišiel…
https://www.noviny.sk/zahranicie/420924-letecka-tragedia-v-afrike-na-palube-lietadla-bolo-158-ludi

16) 100 zákonov Šulchan-arucha: Základy SioNacizmu a
fašizmu
Základy rasovej nenávisti "bohom vyvolených" z knihy: OLEGA PLATONOVA,
"Trnová koruna Rusku. Tajomstvo Sionských protokolov"
Najhroznejší dokument svetovej histórie. - Nenávisť židov k ľudskej rase. - židia sú "najvyššie bytosti." - goj na
úrovni zvieraťa. - "Právo" ovládnuť svet. - Nepriatelia židov budú vyvraždení.
"Šulchan-aruch" zostavený Josifom Karo, rabínom v palestínskom meste Cafet (Šafet) (narodený v roku 1488,
zomrel v roku 1577)
„Šulchan-aruch“ (prekladá sa ako „Prestretý stôl“) sa stal zbierkou zákonov, ktorý sa medzi židmi teší
mimoriadnej úcte a je všeobecne platný (bez ohľadu na hostiteľskú krajinu židov) právnym poriadkom
zákonov, záväzným pre každého žida.

NAJHROZNEJŠÍ DOKUMENT SVETOVEJ HISTÓRIE
Prejdime k priamemu nahliadnutiu do možno najhroznejšieho dokumentu svetovej histórie - základných
zákonov Talmudu zhromaždené do Šulchan-aruchu.
Tieto antiľudské zákony boli príčinou tragédií mnohých predstaviteľov židovského národa, pretože v
skutočnosti, vytvorili na základe určitej jeho časti neformálnu zločineckú organizáciu s rasistickými znakmi
proti zvyšku ľudstva.
"Myslím si," napísal I. G. Fichte, "že judaizmus sa stal natoľko hrozným, že je založený a postavený na hlbokej
nenávisti proti celej ľudskej rase".
Rasovo nenávistnú povahu zákonov judaizmu možno prirovnať už len k niektorým rasistickým dokumentom
nacistického Nemecka.
Všeobecne platí, že obe tieto možnosti sa navzájom dopĺňajú a dávajú predstavu o židovsko-talmudskej
ideológii.
Pre pokračovanie si otvorte web a nastavte si preklad. https://cont.ws/@artpressa/225655

17) Kabalista Lajtman
Kabalista Lajtman hovorí : MY VLÁDNEME SVETU A PREZIDENTI USA, RUSKA A OSTATNÝCH
ŠTÁTOV SVETA PLNIA TO, ČO IM MY PRIKÁŽEME, PRETOŽE IBA ŽIDOVSKÝ NÁROD MÁ PRÁVO
VLÁDNUŤ SVETU A RIADIŤ HO
PRE TÝCH, KTORÍ NIE SÚ V OBRAZE, KTO JE TO p-REZIDENT :
"Demokratický" p-REZIDENT - je herec, ktorý hrá hereckú rolu "národného p-REZIDENTA", aby národ videl,
kto im vládne a nezamýšľali sa nad tým, že skutočná moc stojí za chrbtom tohto p-REZIDENTA. Skutočná
zákulisná moc sa neukazuje v médiách, ale národ pozerajúc na zombie televízor vidí iba bábku p-REZIDENTA,
ale nevidí bábkovodcov, ktorí ovládajú túto bábku (marionetku) p-REZIDENTA.
V tomto je zámer demokracie s jej obetným baránkom - p-REZIDENTOM, ktorý je vždy na očiach.
Ako ste pochopili, p-rezident = hovoriaca bábka, skutočná moc je v úplne iných rukách. Nie prezidenti sú
hlavnými tvárami, ale tí, ktorí stoja za nimi... Vo väčšine prípadov o všetkom rozhodujú mimovládne
korporácie a tieňoví podnikatelia (ktorí nesvietia v médiách) a neexistujú žiadni samostatní prezidenti. Prezidenti slúžia na odvádzanie pozornosti, v podstate to sú herci pre svoj národ....

Pripomeňme si aspoň osud J. F. Kenedyho (akonáhle sa vymkol kontrole - bol okamžite odstránený…)
https://vk.com/video510552269_456239060

18) Ako vyrábajú "demokratických" prezidentov ?
Skutočne zdivočenú nevedomosť je možné nastaviť tak za rok alebo dva.
Kedysi, na dosiahnutie svojich cieľov alebo na získanie popularity, bolo ju nutné naozaj budovať alebo ju
získať bojom, namáhajúc myseľ a riskovať svoju kariéru. Teraz toto všetko postačuje zobraziť v masmediálnom
štúdiu. Nie je potrebné biť sa a trhať si žily - jednoducho je potrebné človeka vyhlásiť za šampióna a opakovať
to 24 hodín denne.
...
Nicholas Rockefeller: "Prostredníctvom médií. Televízor môže presvedčiť všetkých, že je to reálne. Jednoducho
hovorte o čomkoľvek neustále, znovu a znovu a nakoniec ľudia uveria akejkoľvek lži".
David Rockefeller: "V dvadsiatom prvom storočí nebude potrebné zabíjať stovky občanov, aby sa dosiahla
požadovaná moc nad masami, postačuje si iba kúpiť televízne spoločnosti a s ich pomocou vychovávať budúce
generácie ovládaných otrokov...".

Josef Goebbels, tretia ríša:
"Dajte mi masmédiá a ja urobím z ľubovolného národa stádo sviní.
V najväčšiu lož, opakovanú mnohokrát, nakoniec uveria. Nepotrebujeme pravdu, ale výsledok.
Najhorším nepriateľom ľubovolnej propagandy = intelekt.
Jurisdikcia = predajná kurva politiky.
Propaganda je efektívnejšia, keď sú propagandisti presvedčení, že konajú podľa svojej vôle a svojho
presvedčenia."

19) Požiar
Apr 17, 2019 at 9:05 pm
Na zamyslenie sa nad požiarom Parížskej kultovej stavby katolíkov na mieste Nášho Kapištia (Chrámu) a
reakcie vlád nad ním držiacich.
https://vk.com/video-136471669_456240135

20) Vytvor šablónu v «obyvateľstve»
Vytvor šablónu v «obyvateľstve»: všetko, čo je z Nebies, je nepriateľské. (na Zamyslenie)
Riaditeľ NASA verejne oznámil inváziu mimozemšťanov
Charles Bolden, riaditeľ leteckej a kozmickej agentúry NASA, 22. apríla tohto roku na konferencii v Houstone
povedal, že mimozemšťania môžu vtrhnúť (začať vojnu s pozemšťanmi) na našu planétu už v priebehu
niekoľkých mesiacov (esoreiter.ru).
Vedci priznali, že bývalý astronaut, veterán niekoľkých vesmírnych letov, ktorý od roku 2009 strávil vo vesmíre
takmer sedemsto hodín zistil, že vo vesmíre sú desiatky tisíc, ak nie viac, rôznych mimozemských civilizácií a
naša Zem už dlho priťahovala ich pozornosť, o čom svedčí zvýšená aktivita UFO v posledných rokoch. Preto
môžu mimozemšťania kedykoľvek napadnúť Zem, aspoň sa to tak stane v najbližších rokoch.
Vyhlásenie Boldena jednoducho ohromilo účastníkov konferencie, po čom riaditeľa NASA vyviedol jeho
"personál" zo sály, očividne spolupracovníci služieb CIA a FBI. Pripomeňme si, že v nedávnej dobe Charles
opakovane vyjadroval skôr odvážne úsudky o prišelcoch a ich plánoch, ale to všetko bolo na úrovni
novinárskych klebiet. Tak otvorene, takmer oficiálne povedať o invázii mimozemšťanov na Zem, riaditeľ
NASA si nedovolil ani raz, čo mnohých z nich, vrátane prominentných ufológov sveta, znepokojilo.
Ak hovoríme o leteckej a kozmickej agentúre, jej zamestnanci okamžite a verejne odsúdili svojho riaditeľa a
uviedli, že to bol osobný názor Charlesa Boldena, ale nie oficiálne stanovisko vedenia a celého kolektívu
vedeckých pracovníkov NASA.
Zástupca riaditeľa organizácie Dave Newman sa pokúsil upokojiť zhromaždených na konferencii, vyhlásením,
že žiadne skutočné informácie o príprave invázie mimozemšťanov na Zem nie sú a nemôžu byť.
Charles Bolden v ten deň odmietol všetky rozhovory a neprijal ani jediného novinára. Čoskoro bol poslaný na
dlhú dovolenku, údajne zo zdravotných dôvodov. Uvažuje sa, že v blízkej budúcnosti čaká NASA na
vymenovanie nového riaditeľa.
https://esoreiter.ru/news/0417/direktor-nasa-publichno-zayavil-o-vtorzhenii-inoplanetyan.html

21) ZAKÁZANÝ
KÚRENIE

MOTOR

NA

VODU,

100%

BEZPLATNÉ

Stále nerozumiete prečo za všetko musíte platiť? Prečo musíte platiť trebárs za JEDEN LITER BENZÍNU do
auta viac, ako jedno euro? PRIČOM, iba v Rusku sú výrobné náklady, vrátane všetkých mzdových nákladov, na
výrobu jediného litra benzínu DVA RUBLE a táto cena je definitívna už pre kupujúceho, pri tankovaní do auta
‼ Aký je prepočet na eurá? Predstavte si, že za JEDNO EURO kúpite približne SEDEMDESIAT DVA Rubľov !
Takže dva ruble budú v prepočte na euro 0,0072 EURA ! Koľko zarábajú na TEBE a aj na TEBE iba za jeden
liter benzínu, ktorý natankuješ? Ináč, ťažba ropy, iba v Rusku, má náklad na jeden barel dva, alebo tri RUBLE.
Takéto náklady sú zhruba PO CELOM SVETE ‼ ONI nepotrebujú podporovať žiadne vynálezy, ktoré budú
PRE TEBA BEZ NÁKLADOV - BEZPLATNE. Nieje to pre nich výhodné, pretože účinnosť ICH MOTORA
(rozumej : ťažby ropy a destilácie benzínu / nafty) je minimálne 2.000 % (dve tisíc percent) !!! ICH nezaujíma,
že ty chceš UŠETRIŤ
ICH zaujíma, ABY NA TEBE PARAZITOVALI, AKO PARAZITI
https://youtu.be/DwskhiZ8PVU

22) NÁBOŽENSKÉ KORENE LIBERALIZMU
Izrael Šamir. Správa z konferencie "Náboženstvo v modernom systéme medzinárodných vzťahov: Liberalizmus
a tradičné vedomie", Fakulta medzinárodných vzťahov, Štátna univerzita v Petrohrade, 24. novembra 2006
Všeobecne sa považuje, že súčasný liberalizmus je sekulárny, ak nie protináboženský spôsob uvažovania.
Liberalizmus sa odkláňa od sebaurčenia ako ideológie. Ak sa budete pýtať liberála, odpovie, že je proti
nadradenosti ľubovoľnej ideológie, nadradenosti akéhokoľvek náboženstva. A v skutočnosti boli aj takí liberáli,
ale budeme hovoriť iba o dnešnom liberalizme, ktorý sa stal ideologicky dominantným v Spojených štátoch a
hrá obrovskú úlohu v Európe aj v post-sovietskom Rusku. V našej analýze liberalizmu sa budeme opierať o
niektoré myšlienky zosnulého nemeckého mysliteľa Karla Schmitta .
Po porazení Nemecka v roku 1945 strávil Karl Schmitt nejaký čas v sovietskych a amerických okupačných
zónach, ktoré sa neskôr stali NDR a NSR. Dokonca už vtedy si Schmitt všimol, že americký liberalizmus =
militantnou ideológiou, menej náchylnou ku kompromisom než sovietsky komunizmus. Napríklad, američania
vyžadovali od neho, aby preukázal svoju vieru v liberálnu demokraciu a Rusi nepožadovali prísahu na
„komunistický manifest“. Táto osobná skúsenosť priviedla Schmitta k záveru, že nový americký liberalizmus
(ďalej len "liberalizmus") nie je "absenciou ideológie", ale je ideológiou, ďaleko nebezpečnejšou ako
komunizmus (ktorý nemá rád extrémizmus). V zátvorkách uvádzam, že Schmitt privítal "studenú vojnu",
pretože videl v ZSSR silu obmedzujúcu americký ideologický nátlak.
Pochopenie ideológie agresívneho liberalizmu zvíťazilo vo vedeckých kruhoch len v posledných rokoch, nie
bez pomoci amerických vojen vo Vietname, Iraku a Afganistane. Liberalizmus sa stal jasnou a dobre
organizovanou ideológiou, všade vyžadujúcou zavedenie tých istých účelových zámerov. Tieto zámery možno
vnímať optimisticky alebo pesimisticky: tak, ako konzument a ustrica vnímajú odlišne citrón a chablis. Všetko
závisí od toho, či vy konzumujete alebo ste konzumovaný vy.
• Ľudské práva, ALEBO popretie kolektívnych práv.
• Ochrana menšín, ALEBO popretie práv väčšiny.
• Súkromné vlastníctvo médií, ALEBO výlučné právo kapitálu na formovanie verejnej mienky.
• Ochrana žien a homosexuálnych vzťahov – ALEBO likvidácia rodiny.
• Antirasizmus - ALEBO popretie preferenčných práv pôvodného obyvateľstva.

• Propaganda hospodárskej nezávislosti ALEBO zákaz na sociálnu vzájomnú pomoc.
• Oddelenie cirkvi od štátu ALEBO sloboda protikresťanskej propagandy aj zákaz kresťanskej úlohy vo
verejnej sfére.
• Voliteľná forma vlády ("demokracia"), s obmedzením odsúhlasenia národom a orgánov (politických strán) s
dominantným postavením.

Ďalšia veľmi dôležitá myšlienka patrí Karlovi Schmidtovi: „KAŽDÁ IDEOLÓGIA JE SKRYTÁ
NÁBOŽENSKÁ DOKTRÍNA“. Podľa jeho slov: «all of the most pregnant concepts of modern doctrine are
secularized theological concepts» "VŠETKY NAJDÔLEŽITEJŠIE KONCEPTY MODERNEJ DOKTRÍNY
SÚ SEKULARIZOVANÉ TEOLOGICKÉ KONCEPTY". A skutočne, v ruskom komunizme sa odráža
sekulárne pravoslávie: „od Krista, kráčajúceho pred družinou nasledovníkov v básni Bloka až po heslo
chruščovovskej éry "Človek k človeku = priateľ, súdruh a brat", dominovala pravoslávna kresťanská myšlienka
zmierenia.
Aké že je náboženské pozadie nového liberalizmu? Tu sa názory vedcov a teológov rozdeľujú. Jedni, na čele z
Weberom, vidia v liberalizme vývoj protestantizmu. Druhí poukazujú na silný protináboženský zápal liberálov
a považujú ho za takú inú formu satanizmu. Tretí popierajú satanizmus, alebo ho definujú ako absenciu Boha.
Môj pastier Theodosiusa zo Sebaste si všimol potom, čo nasledovali Averinceva, že nový liberalizmus sa snaží
vymazať všetky stopy Božej Prítomnosti, zničiac akúkoľvek pripomienku o Kristovi. Zomrelý Alexander
Panarin považoval ho za formu pohanstva, za mýtus o Spotrebiteľoch a Tovaroch mimo spoločnosti.
Podľa môjho názoru, doktrína o "liberálnej demokracii a ľudských právach", prinášaná vojskami námorníckej
pechoty USA na brehy riek Tigris a Amurdaria, predstavuje v sebe kryptonáboženskú, sekularizovanú formu
židovského judaizmu, alebo židovského neo-judaizmu; jeho prívrženci reprodukujú názory charakteristické pre
židov; židia často vystupujú v úlohe kazateľov novej viery, zatiaľ čo jej priaznivci veria v svätosť Izraela. V
podstate, keď sú v Holandsku zapaľované mešity a v Izraeli sú ničené kostoly, toto nespôsobuje žiadne emócie
v porovnaní s tým, čo sa začne, keď na múr synagógy maľujú graffiti. USA určujú stupeň loajálnosti svojich
spojencov v súlade s ich postojom voči židom. Múzeum (alebo skôr Chrám) holokaustu sa nachádza v blízkosti
Bieleho domu. Podpora židovského štátu je povinným bodom programu všetkých amerických politikov.
Judaizmus - jediné náboženstvo, s ktorým je zakázané bojovať v rámci hlavného prúdu diskurzu. Pripomeňme
si búrku, vyvolanú listom 500 - ak by taký istý list pôsobil s rovnakou vytrvalosťou voči kresťanskej cirkvi, bol
by bezproblémov vytlačený na stránkach „Moskovského Komsomolca“.
Zviditeľňuje sa evidentná prepojenosť medzi paleo-judaizmom a jeho novou verziou. V židovskom štáte
stelesnili paranoidný strach a nenávisť židov voči nežidom, a zároveň sa politika Pentagonu prejavuje
rovnakým strachom a nenávisťou, ale v celosvetovom meradle. Ídei neo-judaizmu sformulované židovským
nacionalistom Leo Straussom boli silno vyzdvihované židovskými novinármi, píšucimi pre „New York Times“.
K dispozícii je stále projekt vybudovania nového Jeruzalemského chrámu na mieste mešity Al-Aqsa, na
podporu neo-judaizmu s exoterickými (satanistickými) rituálmi.

Neojudaizmus - toto je náboženstvo Americkej Ríše a vojna na Blízkom Východe predstavuje neojudaistický
džihád. Tomuto intuitívne rozumejú milióny ľudí: podľa slov Toma Friedmana z „New York Times“ "Iračania
nazývali amerických okupantov židmi". Na Západe stratila cirkev svoju pozíciu, prívrženci neojudaizmu sú si
istý, že západné kresťanstvo je prakticky mŕtve (oni si ešte nevšimli obrodenie pravoslávia v Rusku) a bojujú s
ním nekrvavou metódou pomocou ADL (Anti-Defamation League (Liga Proti Hanobeniu)), ACLU (American
Civil Liberties Union (Americká Liga Pre Občianske Slobody)) a ďalšími protikresťanskými organizáciami, ale
islam je veľkým úložiskom duchovnosti, tradícií a solidarity, preto agenti neojudaizmu na ňu orientujú všetku
ohnivú moc, ktorú majú k dispozícii.

Počkajte, poviete, judaizmus - je jedno z monoteistických náboženstiev, jej nasledovníci veria v Boha rovnako
ako kresťania a moslimovia. Židia sú našimi spolubojovníkmi v spoločnom boji s bohorúhačmi. To znamená, že
aj neo-židia sú ideologicky a teologicky blízko k nám. Čo môže byť spoločné medzi judaizmom a antiduchovným, anti-náboženským kultom globalizmu, neoliberalizmom, rozvratom rodiny a ničením prírody,
kultom utilitarizmu, odcudzením a odchodom od zdrojov, protichodným súdržnej spoločnosti, solidarite,
tradíciám? Na koniec, judaizmus je pomerne tradičný a nie menej ako ostatné náboženstvá stojace na pozíciách
zmierenia.
Zdá sa, že toto je vážna námietka, povedal by som, podkopávajúca náš pokus o identifikáciu. Ale je však
založená na nedostatku pochopenia jednej dôležitej črty judaizmu. Rovnako ako rímsky boh Janus, judaizmus
má dve tváre, jedna – je obrátená k židom a druhá – je obrátená k ne-židom. Judaizmus vyžaduje protichodné
veci od židov a ne-židov. Týmto sa odlišuje od kresťanstva, islamu a budhizmu. Tieto veľké náboženstvá
nemajú požiadavky k tým, ktorí nie sú ich nasledovníkmi, s výnimkou jednej požiadavky - stať sa ich
nasledovníkom. Judaizmus nevyžaduje od goja, aby sa stal židom. Okrem toho, on toto neschvaľuje, ak to
priamo nezakazuje.
Judaizmus vyžaduje od goja nemať náboženstvo, neveriť v žiadnom prípade v niečo iné, okrem Boha v
najširšom zmysle slova, nesláviť svoje náboženské sviatky, neposkytovať pomoc svojim spoluveriacim. Všetky
myšlienky nového liberalizmu, ktoré som opísal, sa hodia do tohto konceptu.
• Práva jednotlivca proti právam kolektívu - goj nemá žiadne kolektívne práva. Právo na kolektívnu, skupinovú
hru patrí iba (neo) židom a ostatní musia hrať individuálne. Presnejšie: ľudské práva pre vás, kolektívne práva pre nás. Medzinárodní pracovníci sú zlikvidovaní, ale vzrastá úloha medzinárodných bohatých, povedané
slovami Maxima Kantora.
• Ochrana menšín, popieranie práv väčšiny = prirodzené pre menšinové náboženstvo.
• Súkromné vlastníctvo médií, výlučné právo kapitálu na formovanie verejnej mienky. Je to spôsobené
vnímaním judaizmu ako konkurenčnej cirkvi, ktorá chce ovládať národ.
• Ochrana žien a homosexuálnych vzťahov - znamená odstránenie rodiny. - Judaizmus neverí samotnému
gojovi. Likvidácia rodiny zvyšuje vplyv na robotníka.
• Antirasizmus - znamená popieranie prednostných práv domáceho obyvateľstva. Toto je prirodzené pre žida,
ktorý nie je domáci v žiadnej krajine sveta. V liberálnej paradigme umožňuje antirasizmus dovážať lacnú
pracovnú silu, pomáha zahraničným korporáciám pôsobiť na cudzom území.
• Propaganda ekonomickej nezávislosti znamená zákaz sociálnej vzájomnej pomoci. Jeden z postojov
judaizmu, podľa ktorého je mimo židovskej komunity zakázaná akákoľvek vzájomná pomoc.
• Sloboda protikresťanskej propagandy. Ako sme už spomínali, skutočný liberalizmus nekoná proti judaizmu.
Napríklad v Amerike je zakázané inštalovať symboly kresťanskej viery na verejných miestach, ale je povolené
vystavovať svietniky židovskej Chanuky. V mnohých krajinách je kritika judaizmu záležitosťou jurisdikcie - v
Rusku boli mnohé pokusy židovských organizácií dostať kritikov pred súd.
• Demokracia: ak nesúhlasíš s vyššie uvedenými princípmi, potom sa tvoje hlasovanie (voľba vo voľbách)
nezapočítava, ak súhlasíš - nezáleží na tom, koho volíš. Napríklad, Izrael sa nazýva demokraciou, hoci polovica
obyvateľstva sú gojovia a sú zbavení práva voliť a rozdiel medzi židovskými stranami je zanedbateľný.
Demokratické víťazstvo Hamasu v Palestíne alebo Lukašenka v Bielorusku bolo prijaté s nepriateľstvom. V
Srbsku sa konali opakovane voľby, až kým neboli zvolení požadovaní kandidáti.
• Takže, dospeli sme k záveru - súčasný liberalizmus = judaizmus vo svojej špeciálnej, špecificky určenej pre
nežidovskú verziu, a nie sloboda od náboženstva, ako potvrdzujú jeho podporovatelia.
Из различных общедоступных ресурсов

23) JUDAIZMUS - NÁBOŽENSTVO PODVODU: VŠETKO V
PROSPECH ŽIDA
"Podriaď si iné národy. Oni sú akumovia (dobytok), budú pracovať na nás a budeme ich kŕmiť podľa ich práce.
Ľudské práva nebudú mať v dobách nášho kráľovstva."
Pri čítaní tohto môjho článku nepoužite ich vyjadrenia, z ich „svätých“ kníh, na ich hanobenie a nesnažte sa ich
ľutovať, ako "chudáčikov židov". Preštudoval som dôkladne všetky židovské „sväté“ knihy a ľutujte radšej
sami seba: títo paraziti sú všade a sú veľmi bohatí a oboznámenie sa z ich zvieracou podstatou vám dá
odpovede na absolútne celý váš život "prečo?".
Napísal som sem iba najhlavnejšie z učenia židov, v ktorom je lúpež a krviprelievanie vyzdvihnuté do hodnosti
náboženstva: tóra, talmud, kabala, tanía, chochma = absolútny základ židovskej podstaty. Talmud bol vytvorený
už v Babylone, v centre židovstva. A tu taktiež "vzniklo" Knieža Vyhnanstva. Z Talmudu sa odvodzuje rad
zákonov, ako napríklad - Šulchan Aruch (Prestretý Stôl), jediná zákonodarná príručka za posledných 300 rokov.
Napísal ho Joseph Carro. "Šesťcípa hviezda Dávida (2 trojuholníky prekrývajúce sa navzájom) zobrazuje
bisexualitu (hermafroditizmus) židovského boha jehovu (jahve, ijahava).".
"Ijahava": IJA = člen (mužský princíp); HAVA - ústa (ženský princíp) („hava“ znie foneticky totožne ako
„Eva“). "Ija + hava" = ?!! Preto je židom ZAKÁZANÉ vyslovovať meno ich boha. Prostredníctvom tohto "ija +
hava" židia dobyli svet, vkladajúc židovskú "havu" do postele mocným tohto sveta... "Žid" v starohebrejčine =
člen (v žargóne "pots", "šmok"). "Boh stvoril zem preto, aby bola vykonaná obriezka" (!). Na ôsmy deň, od
narodenia, chlapcovi (bábätku) odrežú predkožku z pohlavného údu. Obrezávajúci vysrkáva z rany krv (toto je
- "bozk boha Izraelovho") (!). V sekunde obrezania anjel ijahava vstupuje do dieťaťa a zostáva v ňom až do
jeho smrti. Tento anjel sa nachádza tam, kde je ranka a krv. Cez obriezku a manželstvo - cez KRV a TELO
"boha Izraelovho" - ich boh sa zúčastňuje aj na sexuálnom živote židov! Všetci sú si príbuznými po krvi a
ijahava - je ich spoločným otcom a všetci židia sú si navzájom bezúhonní. Prostredníctvom tohto skutočne
sodomického uhryznutia nie je to ani "endemit", nie je to ani "annunziata", celý Izrael tvorí jedno stádo v
potešeniach - v živočíšnom spojení. Až po obriezke začne vrelý vzťah "boha Izraelovho" k svojmu národu:
židovi je vopred odpustené iba v sile obriezky. Hriechy? Zločiny? Trestné zákony krajín a národov? Ich
zákony? Čo majú spoločné s obrezaným? Veď všetko toto sa nachádza na hornom poschodí človeka - v jeho
civilnej, morálnej a hlavovej časti, zatiaľ čo obriezka - na nepopierateľnú požiadavku "boha Izraelovho" - je
uložená na dolnom poschodí. Tento ijahava je vodca bandy zlodejov, podvodníkov, mafiánov a vrahov! Preto
ten pocit strachu obklopujúci toto zvieraco-ľudské stádo, a všeobecne: "Bežte od týchto endemitov!“ Oni nás
okrádajú a chcú nás navyše aj zarezať! Žid = predátorské zviera: nepodávaj mu prst - odhryzne!

"Talmud (zmes židovských, sýrskych, portugalských, gréckych, latinských a iných jazykov) pozostáva z 36
zväzkov (!) a obsahuje neuveriteľne nezmyselné, prízemné a nemorálne motanice šialených výlevov fanatizmu
a prehnanej arogancie, detailné pokyny k podvádzaniu, zľahčovaniu, klamaniu, okrádaniu gojov, krivom
svedectve na súdoch... Jeden zo slávnych tvorcov talmudu z Nahardou napísal: "Cesty nebeských hviezd sú pre
mňa tak jasné ako chodníčky mojej dediny Nahardou", alebo: "Všetky bytosti, žijúce na zemi, sú rovnaké ako
tvory v oceáne, okrem krtka"...
"Môžete jesť mäso iba z rohatého a párnokopytníka, a len prednú jeho časť a bez krvi (kóšer); ak namútené
maslo odpadlo na mäso - mäso musí byť vyhodené; ak si si pomýlil nôž na mäso s nožom na maslo - nôž už
nepoužívaj, ale ak ho zakopeš na istý čas do zeme - potom bude použiteľný"...
"Židovky sú mimo náboženstvo. Nepoznajú žiadne modlitby. Zhrešiaca mimo manželstva sa nesmela vydať a
nesmela zostať v tomto meste. "Ženský hlas v speve = ohavnosť"; muž sa môže rozviesť so ženou, ak presolila
polievku; muž sa môže so ženou zblížiť až potom, ako sa rabín ubezpečí o skončení menštruácie; keď
konvertujete na judaizmus, modlitby a zákony už nie sú potrebné - stačí len vliezť do "mikvah" (do vody) a veľmi tesne si ostrihať nechty... Dievčatko vo veku troch rokov a jeden deň môže byť použité na pohlavný
styk"!...
Tóra: "Dávam ti a tvojmu potomstvu krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec, na večné časy. Požerieš všetky národy
– sú ti oddané aby si ich zožral a ich králi budú lízať prach z tvojich topánok".
"Všetky národy, okrem Židov, pochádzajú z nečistého ducha a musia byť nazývaní gojom (dobytok). Ak nežid
udrie po tvári žida, akoby siahol na samotného boha a zaslúži si smrť". "Židia sú jediní živí medzi mŕtvymi, oni
žijú obklopení mŕtvolami."
Talmud: "Goj = schránka na odpadky a hnoj. Ich duše sú rovnaké ako majú zvieratá a dobytok. Boh im dal
človečenské telo, aby Izraelitom neslúžili iba zvieratá. Zabitých gojov vyhadzuj na hromadu hnoja, ako
zdochnuté psy. Podvádzajte gojov, ale tak, aby na vás nepadlo podozrenie". "Tretina pracovného dňa žida je
vyhradená na modlitby a modlitby sú pre nutne dôležité potreby".
"Kabala z roku 1334" – ako pečať na knihe je päťcípa hviezda (!!!). Hviezda jediného židovského boha, pečať
slobodomurárstva"!
Tu je malinká časť zo záväzných zákonov judaizmu:
"Svetlo bolo stvorené pre židov, oni sú tým plodom a všetky ostatné národy sú škrupiny! Plod dozreje a
škrupina odpadne". "Plod" dozrel - a "škrupina" odpadá...
"Slnko osvecuje krajinu a dážď ju zavlažuje len preto, lebo tu žijú židia".
"Vyjdi z národov a založ si svoju vlastnú zem a vedz, že odteraz si jediným u boha, ostatných znič, alebo si z
nich sprav otrokov, alebo ich vykorisťovaním využívaj. Ver vo víťazstvo nad celým svetom, ver, že všetko sa
podriadi iba tebe"...
"Peniaze a vlastníctvo gojov (dobytka) sú veľmi dobré, nikomu z nich nepatriace. Všetko, čo sa zachce židovi,
musí byť preňho odobraté, odsúdené".
"Nežidia sú žrebce a kobyly, sú to osli a dobytok. Nebýva medzi nimi manželstvo, ich spolužitie je podobné
stádu koní a to je ohavné".
„"Spolužitie s akumami je rovnaké ako spolužitie s dobytkom". Ale oni pošpinili našu krv, spolužitím s nami po
stáročia...“
"Deti nežidov nemôžu byť prirovnané ani k idiotom židovského pôvodu".
"Ak má žid pohlavný styk s ženou z gojov, aj keď aspoň s trojročným dievčaťom (?!), potom musí byť zabitá
ako zviera, pretože bola príčinou toho, že žid dovŕšil zlý skutok. On musí byť potrestaný bičom".

"Veky prenasledovania a putovania nezmenšili židovský smäd po svetovej nadvláde. Kvôli uspokojeniu
neutíchajúceho smädu po pomste židia ničím neopovrhujú a nič ich na ceste vpred nezastaví, ani vraždenie
vlastných".
"Jeruzalem (medzi východom a západom) musí zaujať miesto pre kráľov a pápežov. Národnosti musia zmiznúť,
náboženstvá nesmú existovať. Iba Izrael neprestane byť, pretože tento malý národ si boh vyvolil".
"Budeme pracovať, budeme tkať našimi rýchlymi prstami plášť, ktorý pokryje všetky náboženstvá".
"Otroctvo je prirodzeným osudom pre nežidov."
"Celé nežidovské človečenstvo je odsúdené na pohltenie Izraelom"...
"Vyhláška kniežaťa židov z Konštantínopolu o vyhnanstve židov alebo ich konvertovaní na kresťanstvo z roku
1489 a odozva na ňu vyhláškou francúzskeho kráľa Karola VIII:
1. Prijmite kresťanstvo, ale v duši si ponechajte Mojžišov zákon.
2. Chcú vám odobrať vlastníctvo - urobte z detí obchodníkov. Oni odoberú od kresťanov všetok majetok.
3. Pokúsia sa siahnuť na váš život – urobte z detí lekárov a lekárnikov – oni odoberú životy kresťanom.
4. Ničia vaše synagógy - urobte z detí kňazov, oni zničia kresťanskú cirkev.
5. Spôsobujú vám problémy – urobte z detí advokátov, notárov, sudcov, nech oni sa zúčastňujú na všetkých
spoločenských záležitostiach. Ovládnite svet a pomstite sa!"

"Kahal = zhromaždenie starších sveta, základ parlamentu, hlučne kričiaca tlupa. Toto je aj súd a aj vláda
židmi. Tam sa určujú všetky dane a uskutočnenia všetkých zločinov. Starší Kahalu neposkytujú správy o
svojich peniazoch a výdavkoch, udržujú národ vo veľkom zotročení a strachu. Chudobný otroci, v extrémnej
chudobe, hľadia na nich s odporom.".
"Faktor“ sú „oči a uši" židov. Faktorstvo židia používajú pre obchod, kupliarstvo, zmluvách, krádežiach
kresťanských batoliat na Pesach pre krvoobetovania, v administratívach, policajných a súdnych záležitostiach.
Rovnakou silou sa kupuje mlčanie zvlášť vplyvných osôb (korupcia). Zvlášť sa oceňuje chytenie predstaviteľa
na návnadu a "dojiť (vydierať)" ho aj ostatných cez neho. Prípady medzi "gojami" a židmi sú rôzne, a židia si
ich "rozdeľujú" medzi sebou, právnikmi, ako chcú a môžu. „Darčeky a úplatky“ sú hlavnou zbraňou židov vo
všetkých prípadoch. S touto silou odstránili židia všetky prekážky, ktoré zaviedli miestne zákony o ochrane
proti nemožnosti jarma spoločenského parazita. Takýmto spôsobom sa židom podarilo ovládnuť životný
kapitál, plody práce obyvateľstva a produktivitu krajiny. Takto židia „oslobodili“ mestá a krajiny od všetkej
nežidovskej konkurencie.".
"Žido-slobodomurárstvo má tajomstvo - je náboženstvo, ktorého otec je diabol."
"My, slobodomurári, patríme do rodu Lucifera (Lucifer = anjel svetla). Hymna k Satanovi: "Vzývam ťa, Satan,
vládca sviatkov! Ty slnko, vládca prejavenia prírody!"
"Slobodomurárstvo je vždy žido-slobodomurárstvo." "V štátoch, nazývaných pokročilými, vytvoríme špinavú,
odpornú literatúru. Ich prezidenti sú sluhami slobodomurárstva (goj-barani). Sú to ľudia, ktorých minulosť a
charakter sú také, že ak sa ich národ o tom dozvie, bude medzi nimi a národom priepasť. Zostáva im len to, aby
nám slúžili až do posledného výdychu.". Slobodomurári sami seba nazývajú "humanistami" a ostatných "satanistami". Decembristi = slobodomurári. Slogan slobodomurárov: "Naša pravda = lož, a naša lož =
pravda!"; "Musíš klamať ako diabol, nie bojazlivo, nie raz, ale odvážne a vždy!" Ich prísaha: "Ak najmenším
spôsobom poruším prísahu, nech mi odrežú hlavu, vytrhnú moje srdce, zuby a vnútornosti, a hodia do mora...“
Slobodomurárstvo v najnevinnejšej podobe = najnebezpečnejšia organizácia podkopávajúca základy rodiny a
základy štátnych systémov. Sú to tajné spoločnosti vyrodencov (degenerátov) všetkých druhov a farieb. Hordy

nemravníkov (liberálov) (homosexuálov a lesbičiek) = "elita" ("vyvolení!“) chcú rozkazovať svetu.
Slobodomurári = falošní židia a židia = falošný národ = zmes hybridných degenerátov zo všetkých krajín, kde
židia trčali tisíce rokov. Poznajúc všetkých vyrodencov (degenerátov) na vrcholoch moci a peňazí (cez svoje
"oči a uši"), židia podsúvali im židov a židovky žiadanej orientácie a slobodomurárske milióny natiekli do
židovského vrecka. Vodcovia revolúcií = slobodomurári: Garibaldi, Bolivar, Walter Scott, Goethe, Washington,
Roosevelt, Truman, Johnson, G. Marshall, McArthur a ďalší. Slobodomurári = komunistická strana ZSSR.
Najväčšia a najmocnejšia slobodomurárska spoločnosť = Bnay Brit (Bratia zmluvy), bola založená 13. októbra
1843, v roku 1960 bolo v nej, v 40 krajinách, 500 tisíc členov = toto je tajná svetová židovská vláda.".

"Kahal = neviditeľná sila, a ako sa vyrovnať s neviditeľným? Zhromaždíme najlepšie myšlienky gojov zo
všetkých národov do slobodomurárskych lóží pod jednu nevediacu kontrolu našich mudrcov. V týchto lóžach
zaviažeme uzol všetkých revolučných aj liberálnych prvkov zo všetkých oblastí spoločenstiev, takýmto
spôsobom nám budú známe všetky tajné politické plány gojov už v momente ich vzniku. Po dosiahnutí našich
cieľov - svetovej nadvlády - zničíme slobodomurárov a utopíme ich v ich vlastnej krvi.". Boli sme ako
spasitelia z jarma buržoázie, keď sme gojom ponúkli, aby sa pripojil k radám socialistov, komunistov,
anarchistov aj sme ich podporovali akoby v mene "bratskej ľudskoprávnej solidarity". "Vypraceme gojov z ich
krajín cestou otrávenia chudobných na bohatých, kritizovaním ich samotných a ich náboženstvá, priradíme ich
k politickým stranám aj rečníkom, nepripustiac múdrych. Nebezpečná iniciatíva: nech gojovia nerozmýšľajú
myslieť! Dav nerozmýšľajúcich baranov nech nedopustí žiadnu svetlú myšlienku na posun vpred. Ich vlády sú
karikatúrou, prezidenti sú naši otroci. Je nevyhnutné mútiť medzinárodné vzťahy, aby sme zamestnali všetkých

vojnami, nenávisťou, strachom, hladom, chudobou, mučeníctvom, chorobami - aby nás gojovia všetkých krajín
prosili, až prevezmeme do našich rúk medzinárodnú moc (zvrchovanosť). De facto sme už vymazali všetky
národné vlády, hoci de jure je ich stále veľa. Všetkým odporcom odpovieme kanónmi Ameriky, Japonska alebo
Číny. Ak nejaký štát povstane proti nám - toto je našou vôľou: "antisemitizmus" "ochrana menšín" je dôležité
pre náš rozhovor s nimi. Ak chcete bojovať, potrebujete peniaze a všetko zlato – je u nás! My sme všadeprítomný teror, zapriahli sme všetkých a všetko! A len my môžeme viesť vojnu!"
"V roku 1776 založil Adam Weishaupt „Rád illuminátov“, aby organizoval svetovú revolúciu s cieľom
zničenia všetkých národných vlád a náboženstiev okrem judaizmu.". "Illumináti" = čistí uctievači Satana. Ich
hlavným mestom = San Francisco. Satanistické rituály s použitím ľudskej krvi - hrozná realita. Prostitútky za tri
až päťtisíc dolárov rodia deti na potoky krvi pre satanistické omše. Rozvrat - životný štýl celých SŠA (USA):
pornografia, mnohopotomstvo, sodomia - súčasť žido-talmudskej kultúry. Vo veku 20-25 rokov je 59% mužov
impotentných alebo homosexuálov, ženy sú sterilizované. Najväčšie porno vydavateľstvá a filmové štúdiá sú
židovské. Menenie ľudí na otrokov zvieracích vášní = najziskovejší biznis.".
"Zmiešali sme mladosť, hudbu, sex, drogy a duch vzbury so zradou a takúto kombináciu je ťažké
poraziť"! Animované filmové spoločnosti žida Walta Disneyho zo super hrdinami ničiteľov = reprodukcia
duchovných idiotov.". "Americká bublina - speváčka „Madonna“ = verejná kurva života, ktorá si dala meno
„bohorodička“ za obnaženie a manipuláciu krížom medzi svojimi nohami"...
"Sodomia" - časť žido-talmudskej kultúry, legalizovanej židmi v Nemecku, Anglicku a SŠA. Satanisti =
Kabalisti vznikli v 17. storočí. Všetky detaily ich kultu sú vypracované: na oltári, osvetlenom sviečkami z tuku
nekrstených detí, položia nahej prostitútke na brucho - pentogram (alebo šesťcípu hviezdu), na oltári prevrátený kríž. Všetci si pripíjajú kokteilom z vína, moči z prostitútky a krvou zavraždeného, potom nasledujú
orgie.". "V roku 1933 Nemecko zakázalo sodomiu, spálilo literatúru a sodomitov uväznili. Po Hitlerovi bolo
všetko znovu vzkriesené.".
"Od všadiaľ sme vymazali morálku, budeme ľstivo a necitlivo velebiť najnižšie ľudské pudy, vnucovať kult
sexu, násilia, sadizmu a zrady" (A. Dulles).
"Obvinenia židov z rituálnych vrážd za účelom získavania krvi kresťanov na židovské rituálne obrady sú
rovnako staré ako história židov o ich živote a pohybe po zemi." (A. Wild).
"Ukradnú, ak je to možné, kresťanské dieťa na Pesach (Peisah), nechajú ho vykrvácať a krv zbierajú: 13 dier na
vykrvácanie a ukrižujú ho na kríži" (pomsta Ježišovi).
"V obetách prechádza hriech žida na zabitého (goj, akum). Duša človeka je v jeho krvi.". "Vražda nežida
očisťuje dušu žida.".
"Ukrižovanie na kríži = rituálny obrad na vraždu a stečenie krvi. V miestach pobytu židov obyvatelia
nachádzali vyhodené mŕtvoly s 13 dierami (telá mŕtvych "gojov" židia nesmú pochovávať: "človekom" je
hriech pochovávať "dobytok"). V časoch krstenia židov na kresťanstvo, spovedajúci prezradili tajomstvo o
krvavých rituáloch judaizmu, preto po celé stáročia národy sveta vyháňali židov zo svojich krajín.".
Jeremiáš: "...našiel som v mojom ľude nečestnosť, ktorí podobne ako vtáčkari si vytvorili siete, aby chytali
ľudí. Z tohto dôvodu židov vyhnali z mnohých krajín.".
"Obetná porážka dobytka (V. Dahl). Nevidel som porážku dobytka, ale obetovanie, nerobili to mäsiari, ale kňazi
v modlitebných prikrývkach s čiernymi pruhmi, ktoré nosia rabíni v synagógach! Porážka dobytka vykonávaná
extrémnou krutosťou a fanatizmom: pôsobenie bodnutí na zviera so šidlom alebo nožom mu bránilo k pádu.
Pomocníci drvili a trhali miesto bodnutia. Po vytečení krvi vyčerpané zviera rýchlo položili na chrbát, vyvrátili
hlavu a podrezávač v posvätnom rúchu urobil 13ty - posledný úder: "vypustil dušu" - podrezal hrdlo. Posvätný
rituál, predlžujúci mučenie! Židia, večné trasorítky života, tu mlčali, oblizovali sa od potešenia a blaženosti:
skrze túto obeť sa ich duše spojili s bohom Izraela! Krv musí byť stečená a zozbieraná a potom sa vyleje na
podlahu – malo by to byť až po členky kňazovi... Rozsah hrôzy židovského obetovania, niekedy s tisíckami

usmrtených zvierat v jednom dni, v každom nezainteresovanom človeku spôsobuje zdesenie a odpor, dozvediac
sa o vnútornom usporiadaní židovských chrámov, národy by ich roztrhali na kusy. Ich synagóga je škola s
otvorenými dverami: pozrite sa, ako sa modlíme - žiadne tajomstvá! Chrámy nemajú vôbec, a čo je
najdôležitejšie – svätostánok, a tam sú prinášané dennodenné obete. Rezníci – hlavní veľkňazi (skladateľ I.
Reznik), pomáhajú im leviti (súčasný riaditeľ Komi národného TV kanálu Levitsky), do tohto stánku nepúšťajú
obyčajných židov - iba "posvätných" mučiteľov. Za prezradenie tohto židovského tajomstva = smrť!".
"Viac ako 30 spisovateľov v rôznych časoch a v rôznych štátoch hovorilo o rituálnych – zverských vraždách
ľudí aj vypúšťania krvi z nich – židmi-fanatikmi. Každý žid od 13 rokov je povinný dať peniaze (daň!), aby
odchytili kresťanské dieťa (alebo dospelého), dobre ho kŕmili 40 dní, aby na sviatok Pejsach (pesach) dostali z
neho krv ("Prelievame krv nezákonne narodeného, ako sme už preliali krv ich boha nezákonne narodeného").
Krv šeliem a dobytka nemôžu židia jesť (kóšer jedlo = bez krvi!), ale ľudskú ("pre náš prospech") - môžeme.
Za vraždu "goja" s mučením židovi sú odpustené hriechy. Ešte 400 rokov pnl. po celom svete, za mučenie,
mrzačenie, vykrvácavanie ľudí, boli židia rozštvrtení a vyháňaní. "Protokoly Sionských mudrcov" napísal Ahad
Cham. Chamitské náboženstvá: Chassidi, hakami – fanatici-neverci. Po rituálnej vražde Andrjuša Juščenského
bolo 47 bodnutí! Ľudská obeta je zložitejšia, ako zvieracia: celé telo je vytrhané alebo poprepichované,
vyrezané kúsky kože, jazyk a pohlavné orgány, inokedy je vykonaná židovská obriezka, inokedy naskrz
poprepichované dlane. Telá sú dočista poumývané, oblečenie je čisté (pred "posvätným obradom" boli
vyzlečené!).
Človekomilujúce zákony Ruska zachránili židov-vrahov a od roku 1817 zakázali aby židia boli upodozrievaní z
takýchto zločinov!" "Uctievanie diabla, nárast satanizmu, epidémia rituálnych vrážd. V hniezde židoslobodomurárstva (v USA) za jeden rok zmizne 5 tisíc ešte nechodiacich detí. Každý rok zmizne celkovo 2
milióny detí...“.
Kabala: "Krv ako prostriedok očistenia a znovuzrodenia": "Vyhladené zvyšky idoly uctievajúcich, meniac ich
krv a život na potravu Izraela, budú vo vyššom štvrtom dvore raja. VŠETKO NEŽIDOVSKÉ
ČLOVEČENSTVO JE URČENÉ NA POTRAVU IZRAELA.".
"Vyvraždenie nežidov je náboženský čin, urýchľujúci vyvraždenie dobytka v ľudskej podobe a priblížuje
príchod Mesiáša. Každý žid by sa mal o toto usilovať.". "Najlepšieho z gojov - zabi!"
"Nenávisť židov voči všetkým ostatným národom bola daná spolu so "zákonom" na hore Sinai (význ.
Nenávisť)."
"Vražda nežida = rituálna vražda = najvýznamnejšia v rituáli náboženského kultu židov (Hakamov a Chasidov):
zakryté ústa zavraždeného (bez zvuku, ako zviera); 12 bodnutí nožom + 13 - završujúce; ukrižovanie na kríži.".
"Kronika blaženého Mojžiša" - rituál obriezky a vykrvácania batoľaťa (sprievodca vraždením kresťanských
batoliat).". "Mladí jedia vajce posypané popolom z látky, nasiaknuté krvou kresťanského batoľaťa a rabín číta
modlitbu, v ktorej im prikazuje podvádzať kresťanov a živiť sa ich telami.".
"Židia-fanatici tiež konzumujú krv zavraždeného kresťanského batoľaťa pri obriezke, kvapnúc kvapku krvi
obrezaného batoľaťa do čaše z vínom a ďalšiu kvapku od kresťanského batoľaťa."
"Židia - otrokári, nakúpili kresťanov-otrokov, na zabitie.". "Židia kastrovali kresťanské deti a predávali ich do
otroctva. Mohli predať a kupovať kresťanov-otrokov.".
"Na sviatok Purim, na spomienku na Mardochaja a Ester, židia zabíjajú kresťana namiesto Amana (kráľ,
nepriateľ židov), pečú trojuholníkové medové koláče aj s krvou a rozosielajú ho všade.". "Ranné kresťanstvo
bolo bojom proti židom a od roku 1917 „metropolitný“ Moskovský patriarchát začal vytvárať
„bohomvyvoleného“ žida.".
"Keď strácate deti, majte vždy na pamäti: pre židov je krv „gojov“ nevyhnutná vždy.". Tieto pijavice nemôžu
žiť bez krvi, majú zvláštne vnímanie vône a chuti krvi.

"Židia sú národmi nenávidení a netolerovaní kvôli ich dravým a barbarským mravom. Vysoko morálne severské
národy nemajú do teraz žiadnu predstavu o židovskom fašizme, že je možné bezohľadne klamať celému svetu
(v čele štát!), ale život v západnom Rusku je stáročný a s často neúspešným bojom s židovstvom.".
"Židovský prorok Jeremiáš: "Národ môj je hlúpi, sú múdri na zlo, lebo od malého až po veľkého sú všetci
odovzdaní koristi, od proroka až po kňaza sú klamári. Zmy zlo vo svojom srdci, Jeruzalem, aby ste boli
spasení!" Pre takéto reči židovského disidenta príbuzní posadili do jamy.".
"Kabala": "Vždy vypovedajte lživo, keď sa nás nežidia spýtajú, či je niečo zlé zapísané v našich svätých
knihách proti nim? Potom sme povinní pod prísahou tvrdiť, že nie je obsiahnuté, pretože, samozrejme, by boli
rozhorčení, ak by poznali pravdu. Podlieha smrti ako nežid (goj, akum) študujúci Talmud, tak aj žid, ktorý mu v
tom pomáha.". "V judaizme chýba problém svedomia.".
Talmud: "Zakazuje sa židovi súdiť sa na nežidovských súdoch: dobytok nemôže súdiť ľudí." Ale kto je náš
prokurátor, sudca, právnik, notár? Je nutné pochopiť psychologickú reakciu "rusov" všetkých ruských
národností, ktorí pociťujú vládu tohto odpadu nad sebou. Židovstvo bude pokračovať dovtedy, kým
človečenstvo nezistí pravdu o tých, ktorí sa po celé stáročia kúpu v krvi človečenstva, koho vyhnali aj dokonca
zo svojich vlastných národov.
Z knihy Nadeždy Krasilnikovej "Svet je už v pasci"
Взято из архива

24) NOVÁ VEĽKÁ ŽIDOVSKÁ CHAZÁRIA - plány z 90-tych
rokov
Pozri, čo bolo napísané ešte v polovici 1990-tych rokov (tento text bol potom vytláčaný v mnohých židovských
vlasteneckých novinách). Tu je iba zlomok z najznámejšieho "List sionistu a rusofóba" v 90-tych rokoch :
"V priebehu 20 - 30 rokov bude v Kubáni, v Rostovskom regióne, v Kryme, v Ukrajine úžasná subtropická
klíma... Ak si spomeniete na históriu, potom musíte uznať, že tieto krajiny = rodné krajiny staro-židovskej
Chazárie, teda Izraela, boli obsadené Ruskom v 10-tom storočí. Slovania tu sú dočasný hostia a podliehajú
vysťahovaniu.
Vrátime toto územie a postavíme na týchto blahodárnych územiach Veľkú Chazáriu - židovský štát tak, ako
pred 50-timi rokmi sme postavili Izrael, vytlačením palestínčanov. Sem sa presídli časť izraelčanov a slovanský
hnoj vyženieme ďaleko na sever, za hranice Moskvy. Tam bude malinké severné územie - rezervácia s
kompaktným obyvateľstvom, rezervácia podobná indiánskym rezerváciám v Amerike.".
-------Ako vidíme tu, podľa ich plánov by mala byť obnovená Chazária, v minulosti rozdrvená Svetoslavom. Žid
nezabudol na to, že pred viac ako 1000 rokmi, na týchto územiach, bol parazitický Chazarský Kaganát (ktorý
zničil Svetoslav) a oni snívajú o jeho obnovení.
Взято и переведено из источника https://vk.com/feed?w=wall-169926292_4174

S: V súvislosti s týmito "Šedivými metódami" sem vkladám článok, ktorý sa mi hodí do tejto mozaiky. Súvisí s
likvidáciou elektrárne v Černobyle.
Účelom havárie v Černobyle bolo očistiť oblasť od ľudí a narušiť reprodukčnú funkciu obyvateľstva…
https://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2019/06/cernobylska-havarie-byl-teroristicky.html
V: Bol to teroristický čin. Ale to isté platí aj o anexii Iraku, anexii Sýrie (hlavne severu), anexii Turecka (na
východe), anexii Ukrajiny a nepodarenej - Rusmi nedovolenej enexie Krymu. V Gruzínsku vyhrala
prezidentské voľby židovka... V Tadžikistane zrejme vzniká majdan - teda ďalšia anexia... Nuž, vždy som na
tieto skutočnosti poukazoval, že sa jedná o cielenú anexiu svetovým parazitom.

25) Takto šedí hovoria otvorene o svojej úlohe
Вот таким образом серые говорят о своей задачи откроенно…
Berl Lazar, žid, euroázijský rabín, predstaviteľ fašistickej židovskej sekty chabad, jeden z otrokov infernálneho
otrokárskeho božstva jahve (adonaj, elohim, hospodin, pán boh, satan, savaof, a ostatných), už otvorene hovorí
o úlohe židovstva na zničení Božského Poriadku a nastolení poriadku chaosu podľa inštrukcií infernálnych
otrokárov.
(Pozn. preklad nerobím, lebo už po prvých minútach sa mi obracia žalúdok. Učte sa už konečne Rusky !!!
Západ vám už nedokáže nič prospešné ponúknuť !!! Iba židovský satanistický fašizmus !! Už sa uvedomte,
západ ponúka iba lož, podvod, rozvrat, degeneráciu, degradáciu a smrť, žiaden pokrok a žiaden rozvoj !! Zo
západu ani tá ich lživá sionistická satanistická paveda nie je použiteľná !!! )
https://vk.com/video7030407_170489752
?: Možno preto sa otvorene hlásia k sionizmu niektorí aj na SR, Traubner napríklad.
V: Traubner je žid, poznám ho osobne a je z váženého židovského rodu z oblasti Ilavy. Zradcovia sa
dobrovoľne nehlásia k sionizmu...

26) Dekrét Alexandra Macedonského
"O Práve Slavianských Rodov na severnú pologuľu". 📌
Detailné pokračovanie z článku https://vk.com/id510552269?w=wall510552269_1436/all
(upozornenie : roky a dátumy, uvedené v článku, pochádzajú z oficiálnej histórie)
Tento veľmi zaujímavý dokument, nesie pomenovanie „Dekrét Alexandra Veľkého Slavianom“, prvýkrát ho
spomenul český historik Václav Hájek (z Libočan) v českej kronike (Kronika Česká) popisujúci udalosti roku
1348 a nachádzala sa v Brnenskom archíve. V roku 1516 český historik Josef Pervolf z Varšavskej univerzity
našiel kópiu tohto dekrétu v latinčine. V roku 1551 je tento dokument vytlačený v poľštine, v roku 1596 v
nemčine, v roku 1601 v taliančine. Stáva sa široko známym v Európe, a čoskoro aj v Rusku.
«My, Alexander, syn najvyššieho boha Jupitera na nebesiach aj Filipa, kráľa Macedónskeho na zemi, pán sveta
od východu až do západu Slnka a od poludnia do polnoci, dobyvateľ Medejského aj Perzského kráľovstva,
Gréckych, Sýrskych aj Babylonskych atď. Presvätému Rodu Slavianskému a jeho jazyku milosrdnosť, mier,
úctu a pozdravenie od nás aj našich nástupcov v riadení sveta po nás.
Tak, ako ste vždy boli s nami, vo vernosti, v boji spoľahliví a odvážni a vždy neúnavní, boli, sľubujeme a
dobrovoľne vám dávame na večnosť všetky zeme od polnočného mora Veľkého Ľadového oceánu do
Talianského južného skalnatého mora, aby sa nikto cudzí v týchto zemiach neodvážil usídliť sa alebo usadiť sa,
ale iba Rod váš, a ak by tu niekto z cudzincov bol nájdený, ten stane sa vaším nevoľníkom alebo sluhom so
svojim potomstvom na veky. Dané v meste Alexandria, založenom nami na slávnej rieke Níl v 12. roku našej
vlády so súhlasom veľkých bohov Marsa, Jupitera a bohyne Minervy. Svedkami tohto sú ušľachtilý Alter, náš
pokladník a ďalších 11 kniežat, ktorých v prípade našej smrti bez synov ustanovujeme následníkmi našimi na
celom svete».
Verilo sa, že originál je uložený v archívoch Kráľovstva Českého alebo uložený v jednej z českých kroník. Už
päťsto rokov sa vedú búrlivé diskusie a spory vedcov o pravosti tohto Dekrétu. Prirodzene, nemeckí vedci
aktívne spochybňujú pravosť tohto Dekrétu, pretože je ním daná priorita Slavianom a slavianskému jazyku v
Európe. A to ešte v čase, keď staroveký Rím, kolíska západnej civilizácie, iba len začína získavať svoju silu. Ak
je Dekrét autentický, tak sa musí znovu prepísať celá história Európy.
Prihliadnúc na dobu Alexandra Macedonského, dospievame k záveru, že dokument je pravý. Jeho vzhľad je
plne totožný s požiadavkami tejto vzdialenej epochy. V Dekréte sa píše o dvanástom roku vlády Alexandra.
Tento dátum pripadá na rok 324 pnl., na predposledný rok jeho života. Hneď, ako sa skončil pochod na ďalekú
Indiu, čo sa ukázalo byť nie veľmi úspešným, avšak takmer všetky štáty Dávneho Sveta ležali pri nohách
Veľkého vojvodcu.
Je známe, že po indickom pochode sa Alexander Macedónsky aktívne pripravoval na pochod na Západ, na
dobitie „divokej, barbarskej“ Európy. V súčasnosti je Európa a Severná Amerika centrom svetovej civilizácie a
v tej vzdialenej dobe bolo centrom európskej civilizácie Grécko a Rím, zvyšok Európy bol považovaný za
divoký a barbarský.

Obľúbená technika Alexandra Macedonského: "rozdeľuj a panuj", spustila rozpory v tábore
predpokladaného nepriateľa. Tento slogan je taký starý ako samotný svet. Zo široka ho používali všetci
vodcovia, vojvodcovia, kniežatá a králi pred Alexandrom, a taktiež je široko a šikovne používaný všetkými
tými, ktorí túžia po moci aj v našej dobe. Keď bolo Perzské impérium dobyté, Alexander Macedónsky šikovne
poštval všetky strany všetkého miestneho obyvateľstva proti Peržanom a tak bol všade vítaný sprievodmi s
kvetmi ako osloboditeľ. Mestá bez boja otvorili doširoka svoje brány pred ním.

Vyhlasovali ho za zástupcu božieho na zemi a dokonca aj za samotného boha, ako sa to stalo po dobytí Egypta.
Šikovne načasoval svoju cestu do Indie do vojny medzi predstaviteľmi indickej vlády a tamojším vládcom
indického mesta Taxila. Len únava a reptanie jeho vojakov, na hraniciach zeme, donútili Alexandra vrátiť sa.
Pripravujúc sa dobyť „barbarský Západ“ Alexander hľadal spojencov v samotnej Európe, medzi jej pôvodnými
obyvateľmi, a našiel ich menovite medzi Slavianmi. V tých časoch žili na územiach súčasného Grécka,
Macedónska, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Slovenska, Juhoslávie a Rakúska.
Potomkovia preslávených obráncov Homérovej Tróje sa aktívne zúčastnili víťazných ťažení Alexandra. Okrem
toho, pozemná cesta z Grécka do Európy prechádzala cez ich krajiny a všetci dávny pisatelia, ktorí písali o
Slavianoch, osobitne zdôrazňovali ich lásku k slobode, odvahe a chrabrosti v boji. Tak písali o Slavianoch,
napríklad byzantskí pisatelia Procopius a Maurícius v 5-6 storočí nl.. Lepších spojencov nemohlo ani byť.
Dekrét Alexandra Macedonského Slavianom je nôž otrávený smrteľným jedom, vrazený do chrbta Európy
železnou rukou Veľkého vojvodcu. Jediným ťahom pera rozdelil jednotu Európy na celé tisícročia, prelial rieky
krvi postavením jedneho národa európy voči druhému. Teraz môžeme len hádať, kde by smeroval celý chod
histórie a čo by sa stalo s Európou, ak by Veľký vojvodca nezomrel v rozkvete svojich životných síl a úspechov,
plný grandióznych plánov, už pripravený vyraziť na dobytie Európy.
Teraz je jasné, prečo v stredovekej Germánii boli skutočné, pravé rodové kniežatá považované za ruské,
slavianské kniežatá. Je veľmi dobre známe, že na Západe berú za veľmi dôležité dokumenty vydané kráľmi.
Príkladom je "Sámsky prípad“, ktorý sa v súčasnosti posudzuje na nórskom súde. Podstata prípadu tkvie v tom,
že niekoľko Sámskych rodín našlo Dekrét, vydaný ich predkom ruským cárom Ivanom Hrozným, na výhradné
vlastníctvo konkrétneho územia v Nórsku, prípad sa považuje za veľmi sľubný.
Pravdepodobne inšpirovaní podporou Veľkého Dobyvateľa viedli južní Slaviani od šiesteho do deviateho
storočia našej éry úspešný rozvoj strednej a východnej Európy. V desiatom storočí bola slavianská reč široko
počutá na brehoch Rýna, Temže, v Škandinávii, na Balkáne, v Španielsku, Malej Ázii a aj v Afrike.
Je pravdepodobné, že obávajúc sa "legitímnych vlastníkov" Európy, v rokoch 919 - 936 vládnucl nemecký cisár
Henrich I. (Heinrich vtáčnik),, zakladateľ saskej dynastie, prešiel cez Labe a vtrhol do krajín slavianských
Ľutičovcov, vyhlásil "Drang nach Osten" (Útok na Východ) proti Slavianom. V tejto politike pokračoval aj jeho
syn Otto I. (936-973) s ešte väčšou horlivosťou. Viac ako tisíc rokov prebiaha táto vojna za zničenie alebo
prinajmenšom vyhnanie „legitímnych vlastníkov“ Európy, Slavianov.
Dozvuky tejto avantúry, trvajúce už druhé tisícročie, aj teraz je to počuť na európskom území. Potvrdenie tohto
- bombardovanie veľatrpiacej Juhoslávie. Vyhlásiac totálnu vojnu proti terorizmu, Západ podporil kosovských
teroristov oboma rukami. Bez akýchkoľvek pochýb, vojna v Juhoslávii je nepochybne pokračovaním storočnej
vojny proti Slavianom, je to pokračovanie súperenia Slavianov a Germánov v Európe započatého podľa vôle
Veľkého Dobyvateľa ešte pred naším letopočtom. Áno, aj Druhá Svetová Vojna, rozpútaná Hitlerom v Európe,
bola nasmerovaná primárne proti Slavianom. Iba zničením „legitímnych vlastníkov“ mohol mať pocit úplného
vládcu Európy.
Plošné plány na zničenie slavianského obyvateľstva až po Ural a nahradenie za nemecké obyvateľstvo a
germanizácia tých Slavianov, ktorí náhodou zostanú na žive, potvrdzujú tento predpoklad. Otrokov (slaves)
nezabíjajú - použijú ich na svoje obohatenie. Zničiť legitímnych vlastníkov, aby ich olúpili o ich vlastníctvo.
Hitler bezpodmienečne vedel o existencii Dekrétu Alexandra Macedonského Slavianom. Hoci nie celá Európa
by bola súčasťou Alexandrovho impéria, ale jeho celosvetová sláva a obrovská prestíž v celom osvietenom
svete urobili z jeho Dekrétu pravý Dokument o Vlastníctve Európy.
Keď už hovoríme o pravosti tohto dokumentu, je nutné mať na pamäti, že nie je zachovaný jediný originál
dokumentov napísaných z čias Aristotela a Alexandra Veľkého a všetky spisy antických učencov a filozofov
existujú len v kópiách napísaných katolíckymi mníchmi stredovekej Európy. S rovnakým úspechom môžu byť
vyhlásené za falošné všetky diela antických autorov. V kláštoroch prepadli všetky dokumenty antického

staroveku po víťazstve kresťanstva Rímskej ríši. Kópia Dekrétu Alexandra Macedonského Slavianom je
diabolskou zbraňou strašnej politickej sily, rímska cirkev ho mohla kedykoľvek zverejniť, v pre ňu priaznivé
obdobie. Napríklad v 4. - 5. storočí našej éry, kedy začala aktívna kresťanizácia „barbarskej Európy“.
Potom, keď kráľ frankov Chlodovig I. (481-511), vytvoriac svoj vlastný štát, obsadil všetky krajiny severne od
Talianska a stal sa smrteľným nepriateľom katolíckeho Ríma. Vtedy sa Dekrét hodil pápežskému Rímu na boj
proti hroznému frankskému štátu. Kráľ Frankov Chlodovig I. bol prinútený prijať katolícku vieru v roku 495, aj
spolu s celou jeho družinou. A ešte počas tisícky rokov pokračoval boj medzi nemeckými cisármi a pápežskou
mocou Vatikánu a v ľubovolnom momente tejto politickej vojny mohla katolícka cirkev použiť Dekrét
Alexandra Macedonského Slavianom, zverejniac ho.

Po smrti Alexandra Macedonského Slaviani stratili spoľahlivú vojenskú podporu v Európe podľahli do
závislosti od ďaleko silnejších kmeňov vystupujúc nejaký čas pod rôznymi menami. Rovnako ako v
súčastnosti, keď pre všetkých na svete boli všetci obyvatelia Sovietskeho zväzu Rusi, aj keď v skutočnosti v
ňom žili desiatky rôznych kmeňov a národov. Svoje meno ostatným dáva najsilnejší z kmeňov. V strede a na
konci prvého tisícročia pred naším letopočtom boli najsilnejšími v Európe Kelti a Slaviani boli nútení byť
jedným z keltských kmeňov. S najväčšou pravdepodobnosťou vystupovali pod názvom "Galovia".
Potvrdzuje to aj „Galícia“ na Ukrajine, v rodnej slavianskej zemi, okres „Halle (Galia)“ vo východnom
Nemecku, tam, kde Slaviani žili ešte pred Germánmi. Je dobre známe, že staroveké kmene si dávali svoje
názvy podľa zvieraťa, vtáka, ryby atď. ktorých považovali za svojho predka-ochráncu. Slovo "Galiči (Kaviči)"
v staroruskom jazyku znamená vtáka galku (kavku), slovo "Slavii" - slávikovia. Je viac než možné, že GaloviaGalicijci - je staroveký slavianský kmeň "kaviek (galok)". Slaviani sú kmeňom "slávikov", kmeňa, ktorý
považuje vtáka slávika za svojho predka-ochráncu.
Na počiatku našej éry boli najsilnejší z kmeňov, nepočítajúc Ríma, germánci a slaviani vysupovali pod ich
menom. Od tých čias sa nemecké slovo „Sklave“ prekladá ako „otrok“, hoci otroctvo ako také germánci v tom
čase nemali. Bola tam vazalská závislosť, podľa ktorej podriadené kmene dávali časť svojho produktu
silnejšiemu kmeňu a naopak im dodávali milície (opolčencov) pre všetky vojenské ťaženia. V dávnych dobách
bol takýto vzájomný vzťah medzi kmeňmi veľmi rozšírený a v mnohých jazykoch slovo "otrok" pochádza z
pomenovania kedysi dobytého susedného kmeňa. V starom ruskom jazyku slovo otrok znelo ako „čola“ aj
„koščej“ od pomenovania susediacich závislých kmeňov. Znovu sa germánske národy pomenovávajú "man" a v
čínštine sa toto slovo prekladá ako "nájomný sluha (nájomník; батрак (batrak))".
V IV. storočí Huni skoncovali s hegemóniu
germánskych kmeňov v Európe. Začiatkom 5.
storočia nášho letopočtu, takmer všetky
germánske kmene ležali pri nohách hunského
kráľa Attilu a Slaviani sa široko podiaľali na
jeho výpravách, nakoľko boli kedysi lojálnymi
vojakmi Alexandra Macedonského a cisára
Trajána. Až v 5. až 6. storočí našej éry, sa
oslobodili od germánskej závislosti, Slaviani si
znovu získali svoju bývalú slávu a meno,
rovnako ako v našich časoch národy získali svoje
medzinárodné mená, získajúce nezávislosť po
rozpade ZSSR.
Opierajúc sa o tento dokument, môžeme s istotou povedať, že Slaviani boli od staroveku známy ako
pôvodní obyvatelia Balkánu a strednej Európy, ako chrabrý a osvietený národ, známy svojou vernosťou
a vytrvalosťou, a podľa utvrdzjúcich západných historikov sa z ničoho nič neobjavili v šiestom storočí našej

éry. Písomná história Slavianov sa začína najmenej o tisíc rokov skôr a to od polovice 4. storočia pred naším
letopočtom. Súčasní Slaviani sú priamymi potomkami tých, ktorí prešli s Alexandrom Macedónským slávnymi
cestami jeho brilantných víťazstiev.

27) Pamätná minca vydaná v roku 1932 v USA na počesť
konca Veľkej depresie
...a 30. januára 1933 Hitler získal vládu v Nemecku.
Na medaile sú zmiešané symboly svastiky, židovskej hviezdy, ďatelinový list a Hórove oko... - symboly
nástupu židofašizmu.

J: Podľa najnovších informácií sa v 1933 rozpadla Weimarská "republika", ktorá nepokrývala len nemecko ale
aj USA, ZSSR, Prusko, ...
potom táto minca začína dávať zmysel
zabavenie zlata v USA, bolševici a vyrabovanie ZSSR, založenie fedu, vojna na okradnutie jevrópy, ...
nekončiaci príbeh

28) AKO JAPONCI JAPONSKO UKRADLI
Ako japonci ukradli Japonsko, dobyli a domorodý národ Ainov takmer všetkých vyvraždili, aby zabudli svoju
minulosť a svoj rodný jazyk! Dnes je všeobecne samozrejmé, že na japonských ostrovoch odjakživa žili súčasní
japonci, predstavitelia mongoloidného druhu. V skutočnosti to tak nie je, len dnes si už málo kto spomenie, že
na japonských ostrovoch žil mnohotisíc rokov národ - Ainov. Ako je dobre vidieť na fotografii, Ainovia nemali
nič spoločné s mongolmi, ide o typických bradatých predstaviteľov bielej európskej rasy.
Práve oni vytvorili kultúru Džomon. V skutočnosti, nie je známe, odkiaľ Ainovia prišli na japonské ostrovy, ale
je známe, že v epoche Džomon práve Ainovia obývali všetky japonské ostrovy - od Rjúkju po Hokkaidó, ako aj
južnú polovicu Sachalinu, Kurilské ostrovy a jžnú tretinu Kamčatky - čo potvrdzujú výsledky archeologických
výskumov a údajov z toponymám, napríklad: Tsushima hov: tsušima) - tsujima (hov: tsušima) = "ďaleký", Fuji

(hov: fudzi) - hutsi (hov: hatsii) = "babička", - "kamui" - krb, Tsukuba - c ku pa = "hlava dvoch
tvárí"/"dvojtvára hora", Yamatai - ya ma ta i = "miesto, kde more pretína súš.".
Ale v súčasnosti o tomto národe málokto vie a japonci sa považujú za oprávnených obyvateľov a dávnych
obyvateľov ostorovov japonských hrebeňov! Čo sa tu deje? Prečo sa tak stalo?
Stalo sa toto - podľa historikov, asi od polovice obdobia Džomon, na japonské ostrovy začínajú prichádzať
mongoloidné skupiny, migranti z juhovýchodnej Ázie (JuVA) a južnej Číny. Je zrejmé, že Ainovia sa nechceli
deliť a postúpiť im územia, na ktorých žili mnoho tisícročí, chápajúc, čo sa stane. Začala sa vojna, ktorá trvala,
ani nie krátko a ani nie dlho - jeden a pol tisíc rokov. S porovnaním s touto sa zdá, že storočná vojna medzi
Anglickom a Francúzskom, bola iba malou šarvátkou. Jeden a pol tisíc rokov napádali Ainov, spoza mora,
mongoloidné kmene a celé toto obdobie Ainovia odolávali náporu. Pätnásť storočí nepretržitej vojny! V
niektorých prameňoch sa spomína o útočníkoch zo štátu Yamato. A z nejakého dôvodu sa potichu uvažuje, že
Yamato - akoby bol štátom japoncov, ktorí viedli vojnu s polodivými Ainami. V skutočnosti to bolo presne
naopak - Yamato, a predtým - Yamatai, v žiadnom prípade nemohlo byť štátom japoncov, práve sa
vyloďujúcich na ostrovoch, v tom okamihu jednoducho nemohli mať žiaden vlastný štát. Yamato bol dávnym
štátom Ainov, podľa fragmentárnych informácií, veľmi rozvinutým štátom, s vysokou úrovňou kultúry,
vzdelávania, pokročilou spoločnosťou, pokročilou armádou. Ainovia vo vojenských zrážkach takmer vždy
porazili japoncov. Áno, a mimochodom, samurajská kultúra a samurajská bojová technika patrí práve iba
Ainom a nie k japoncom a nesú v sebe množstvo prvkov Ainov a jednotlivé samurajské klany sú pôvodne
Ainské, najznámejší - klan Abe.
Nie je presne známe, čo sa stalo v tých dávnych dobách, v dôsledku čoho pre Ainov došlo k tejto skutočnej
katastrofe. Ainovia, podľa všetkého, boli v bitvách silnejší ako japonci a prakticky neprehrali ani jednu bitvu,
ale od určitého momentu sa situácia pre nich začala neustále zhoršovať. Ohromné tlupy japoncov sa začali
postupne asimilovať, miešať, rozbíjať Ainov zvnútra (toto potvrdzuje štúdia genetiky japoncov, dominujúcim Y
chromozómom u ktorých je D2, to znamená, ten Y chromozóm, ktorý sa nachádza medzi 80% Ainov, takmer
chýba, napríklad, medzi Kórejčanmi).
Je názor, že práve vďaka génov Ainov, disponujú svojskou krásou japonské ženy, na rozdiel od ostatných
ázijok. Pochopiteľne, toto nebolo jediným dôvodom. Niektorí vedci predpokladajú, že v mnohých ohľadoch
bolo dôvodom prevzatie moci odpadlíkmi, preberajúcich záujmy Ainov, keď spočiatku miestny osadníci
poskytli práva prichádzajúcim migrantom mongoloidných plemien. Od istého momentu sa mnohí Ainovia
otvorene poddávali japoncom, taktiež, ak niekto sa odmietol poddať, japonci ho zavraždili (často otrávením
jedom).
Tak sa postupne posúvali z juhu na sever, rýchlo sa množiaci japonci obsadzovali ostrov za ostrovom,
vytesňujúc Ainov ďalej na východ. Ainovia sa nevzdávali a pokračovali v bitvách. Môžme spomenúť bitvu
Ainov pod vedením Kokyamainom (1457), víťazstvo Ainov v rokoch 1512 - 1515, v 1525 roku, pod vedením
Tanásyagakim (1529), Tarrikony (1536), Mennaukei (Genauke)(1643), jeden z najúspešnejších období pod
velením Sagusyain (1669). Tento proces bol však nezvratný, najmä s ohľadom na predstaviteľov elít Ainov,
niekomu veľmi vadilo biele domáce obyvateľstvo ostrovov, s úlohou úniku informácií za akúkoľvek cenu.
Ako prebiehal čas, bolo viac a viac horšie - v určitom okamihu sa začala skutočná genocída. Najatí japonskými
predstaviteľmi tlmočníci a sprievodcovia vykonali množstvo sabotáží: kruto zaobchádzali zo starými ľuďmi a
deťmi, znásilňovali Ainské ženy, upaľovanie Ainov bolo najčastejšou praxou. Ainovia sa prakticky nachádzali v
postavení otrokov. V japonskom systéme "úpravy morálky" plným bezprávím Ainov začali s neustálym
zhoršovaním ich etnickej dôstojnosti.
Útoky privedené k absurdite, reguláciou života boli zamerané na to, aby ochromili vôľu Ainov. Mnohí mladí
Ainovia boli vytrhnutí zo svojho tradičného prostredia a boli odoslaní japoncami na rôzne roboty, napríklad,
Ainovia z centrálnych oblastí Hokkaidó boli posielaní robiť na morské pobrežia Kunashira a Iturupa (ktoré v

tom čase boli kolonizované japoncami), kde žili v nedôstojných podmienkach, nemajúc možnosť žiť tradičným
spôsobom života.
Spolu s tým si japonci násilne osvojovali a zaujímali sa o tradičnú kultúru Ainov, ich vojenské úspechy,
technike, hudbe, stavbárstve, textilnom umení. Aj keď v skutočnosti veľmi veľa z toho, čo sa dnes považuje za
japonskú kultúru, v skutočnosti je kultúrou Ainov, pozmenenou a ukradnutou.
V 19tom storočí prekročili skutočnú hranicu - japonci nútili mužov Ainov holiť si brady, ženám zakázali nosiť
tradičné oblečenie Ainov, bolo zakázané sláviť národny sviatok Ainov - sviatok medveďa. Japonci prepravili
všetkých severokurilských Ainov na ostrov Shikotan, odobrali im všetky zbrane na lov a loďky, zakázali im ísť
bez povolenia na more, takže ich vyhladovali na smrť. Väčšina obyvateľov rezervácie vymrela, zostalo ich
celkom 20 ľudí.
Na Sachaline boli Ainovia zavislí od sezónnych japonských zákazok, pripadajúcich na leto. Japonci prehradili
ústia veľkých neresiacich riek, preto sa ryba jednoducho nedostala k prameňu a Ainom zostávalo chodiť k
moru, naloviť aspoň nejaké jedlo. Tu okamžite upadli do závislosti od japoncov. Japonci odoberali Ainom tie
najlepšie úlovky. Po odchode japoncov, Ainovia zostali bez zásob na zimu a na konci zimy všetci hladovali,
obyvateľstvo vymieralo. Ainom bolo postupne zakázané akékoľvek vlastníctvo.
V súčasnosti, podľa oficiálnych záznamov Japonska, žije takmer 25.000 Ainov. Prinútili ich zabudnúť ich rodný
jazyk, nepoznajú svoju kultúru, ktorá sa v súčasnosti vydáva za Japonskú. Jeden z najunikátnejších národov v
histórii bol prakticky zničený, oklamaný, okradnutý a zabudnutý. A po tomto všetkom sa japonci opovažujú
nárokovať na Kurilské ostrovy, ktoré prináležia pôvodnej Veľkej Tartárii a Ainovia sú predkami Tartárcov. Na
území Ruska sa taktiež pokúšali vyhladiť pôvodný národ.

29) KOHO PRIŠIEL SPASIŤ JEŽIŠ?
Podľa biblickej tradície boli ľudia stvorení na šiesty deň – muž a žena, na obraz a svätú podobu Boha [Genesis
1, 27]. Títo ľudia mali svastický systém, t.j. mali Telo, Dušu, Ducha a Svedomie. Na siedmy deň Boh
oddychoval. A až potom prichádza kapitola Genesis 2, ktorá opisuje tzv. „DRUHÝ OPIS STVORENIA“. Vo
vysvetlivke k tomuto textu, sa napr. v americkej Catholic Study Bible, vydanej Oxford University Press, Inc.
1990 (s regulárnym Nihil Obstat a Imprimatur) píše:
„2, 4b-25: Táto sekcia je hlavne zameraná na stvorenie človeka. Je oveľa staršia ako opis Gn 1, 1-2, 4a. Tu je
boh vykreslený ako tvorí človeka pred všetkými ostatnými tvormi, ktoré sú stvorené pre človeka.“
Takže buď ide o zjavnú schizofréniu, alebo jednoducho o zavádzanie čitateľov. Tento postup a výklad má veľmi
priamočiary zmysel. Tvrdenie, že ide o starší text ako skôr uvedená chronológia je iba „dobre myslená“
špekulácia (veď ako inak by to mohlo byť?). Text je napísaný tam kde je a aj tak ide iba o „demo verziu“ Tóry.
Najskôr tvorenie Svetlých Bohov a až potom „tvorenie“ pána – chronológia je jednoznačná. Teda myšlienka je
veľmi jednoduchá, až po všetkom prišiel DEŇ ÔSMY, keď už iný subjekt – „pán“ – začal konať a vytvoril
Dušu, ktorú umiestnil na Galaktickom Východe od Zeme – na planéte Eden. A následne ju rozdelil podľa
pohlavia, na muža a ženu [Genesis 2, 7]:
„PÁN BOH VYFORMOVAL ČLOVEKA Z HLINY A VDÝCHOL MU CEZ NOZDRY ŽIVOT, TAKŽE
ČLOVEK SA STAL ŽIVOU DUŠOU.“
Pretože Duša je málo na implantovanie vo Svete Javi, musel „pán“ „dorobiť“ druhý element, Telo [Genesis 3,
21]:
„PRE MUŽA A JEHO ŽENU UROBIL BOH PÁN KOŽENÝ ODEV A ODEL ICH.“
Inými slovami, dostali fyzickú obálku, t.j. Telo. A toto je zároveň celá „výbava“ Sivých: Duša a Telo; nič viac.
Symbolizuje ju „Dávidova hviezda“ s 2 trojuholníkmi.
„Program“, ktorý dostali do výbavy vyžadoval fungovanie podľa priamych príkazov Pána a nepredpokladal
nijaké „skresľovanie“ Svedomím, a preto dostali rozpätie svojho fungovania opísané v Zákone. Zákon
vymedzuje čo je správne a nesprávne z pohľadu jeho tvorcu, t.j. „pána“. Program však počas celej opisovanej
histórie vykazoval narušenia – veľmi často sa objavovali jedinci ba i skupiny, u ktorých sa vytváral potenciál na
spoznávanie dobra a zla, t.j. Svedomia. A práve preto bol k nim poslaný Ježiš – preto sú vyvolení bohom –
ktorý im priniesol Ducha Svätého, t.j. tretí element, keďže tento od svojho „pána“ do „výbavy“ nedostali; veď
ani „pán“ nemôže dať to, čo nemá. Ale ľudia stvorení na šiesty deň INÝM BOHOM či BOHMI, t.j. „Elohim“,
čo je množné číslo (ale kategoricky nie „pánom“) ho majú od narodenia. Kto dostane Ducha Svätého stane sa
ako dieťa a vytvoria sa predpoklady, že sa v ňom môže zrodiť Svedomie. Práve prítomnosť tretieho elementu
mení hviezdu Dávida na Hviezdu Inglie, t.j. na 3 trojuholníky, alebo inak deväťcípu hviezdu. Stav následného
zrodu Svedomia je preto zobrazovaný Svastikou. Teraz je vhodný moment na „preskúšanie“ si vlastnej
obrazotvornosti. Stav existencie iba na úrovni Tela a Duše je symbolizovaný dvomi trojuholníkmi, t.j. šesťcípou
hviezdou. Hoci sme si zvykli ju volať „Dávidova“, v článku o Hlaholike si ľahko overíme, že ide o náš,
prastarý, slovansko-árijský symbol, ktorý nám jednoducho ukradli. Ale iné ani urobiť nemohli, pretože tvari
nikdy netvoria, iba berú to, čo vytvorili iní. No a ak medzitým „čírou náhodou“ zomreli všetci, ktorí by si mohli
nárokovať svoje vlastníctvo, tak ani nemá kto vzniesť obžalobu. Ale veď niečo podobné vídavame až veľmi
často – korunní svedkovia „prirodzene zahynú“ a súd jednoducho nemôže odsúdiť obžalovaného – pre
nedostatok dôkazov. Takýchto náhod je veľa nielen u nás – ak si spomeniete, tak svedkovia majú krátky život aj
v kolíske „modernej“ demokracie. Napríklad všetci svedkovia Kennedyho vraždy „prirodzene“ pomreli do
dvoch rokov...
Ten, kto má všetky tri prvky, t.j. Telo, Dušu aj Ducha je symbolizovaný Hviezdou Inglie, t.j. tromi
trojuholníkmi, čo už vytvára deväťcípu hviezdu. Zatiaľ čo šesťcípa hviezda je „neškodná“ – pre nás
charakterizuje iba degradáciu, tak deväťcípa hviezda je už silný žiarič pozitívnej energie, a preto „vymizla“. Ale

potenciál, t.j. Telo, Duša a Duch je iba predpoklad, ktorý už môže – ale z nášho pohľadu musí – dať „veci“ do
pohybu, tak pohyb, teda činy už začínajú smerovanie bytosti od východzieho bodu k cieľu. Statický stav, t.j.
stav bez pohybu môžeme zobraziť ako rovnoramenný kríž. Keďže sa nepohybuje ani vpravo ani vľavo, tak
prosto stojí. Štyri prvky u nás symbolizujú Telo, Dušu, Ducha a Svedomie. Všetko MUSÍ spôsobovať POHYB
– nie pasivitu – pohyb, teda vývoj. Ak sa pozriete pozorne na Kruholet Čísloboha (článok o slovanskom
kalendári), tak poľahky nájdete slnečnú Runu Bohyne Morény, symbolizujúcu Vek Bohyne Mary. A v
septembri 2012 oslavou Novoletia 7521, t.j. vstup do Veku Vlka pod nadvládou Boha Velesa. Kde sa nachádza
slnečná Runa Boha Velesa? Naľavo od slnečnej Runy Bohyne Mary. Pohyb v smere hodinových ručičiek je
pohyb v smere Slnka, t.j. pohyb v smere Ducha. Pohyb v protismere je v smere Duše. Preto pri slavianských
obradoch začíname chorovody v smere po ľavej ruke – v smere pohybu Slnka, t.j. v smere vývoja Ducha. Po
zmene smeru doprava sa pohybujeme vo vývoji v smere Duše. Jeden aj druhý pohyb je pohyb, čo je vždy
realizované ako činnosť. Vývoj v smere Ducha je preferovaný smer pohybu, pretože je to vývoj, ktorý nám
môže urýchliť vývoj na ceste do „ríše Ducha“, t.j. do Pravi. Vývoj v smere Duše je tiež vývoj, ale znamená
dlhšiu cestu – postupný prechod cez všetky rozmernosti Svetov Sveta Slavi. Je to pomalšie, ale je to tiež vývoj.
To najhoršie, čo môže Slavian alebo Árijec urobiť je zastať a nepohybovať sa. Toto je zlyhanie v evolúcii. A
práve na toto je nasmerované celé úsilie náboženstiev, v našom prípade kresťanstva. Svastika, ktorá sa hýbe
doprava predstavuje pohyb kríža, t.j. energetického tela človeka ako vývoj v smere Duše. Svastika, ktorá sa
hýbe doľava predstavuje vývoj človeka, t.j. pohyb energetického kríža v smere Ducha – preto sú svastiky kríže
s „nadstavbou“ symbolizujúcou pohyb duchovným alebo duševným smerom. Preto je základ Posoloň alebo
Kolovrat. No a čo je rovnoramenný kríž? Energetický systém človeka bez pohybu. Inými slovami život podľa
náboženskej dogmy. Ani vľavo ani vpravo. Jahve nemá záujem na vývoji bieleho človeka – pre neho je
výhodný iba ako otrok. Teda svastika či už doprava, alebo doľava je pohyb, ale kríž samotný je statický stav.
Viera alebo dogma – vyberá si každý sám, a tak čo si kto zaseje, to aj zožne. A tu je čas začať rozlišovať medzi
Ježišom ako Pútnikom poslaným Svetlými Bohmi a Ježišom Kristom „modifikovaným“, ktorý je vlastne Jahve
sám. Bez toho, aby sme komentovali tento citát z Evanjelia by malo byť každému jasné, že je rozdiel medzi
tým, čo hovoril Ježiš Pútnik a čo je to, čo chce Ježiš Kristus Jahve v kresťanských kostoloch:
„ISTÝ VZNEŠENÝ ČLOVEK ODCHÁDZAL DO ĎALEKÉHO KRAJA, ABY PREVZAL KRÁĽOVSKÚ
HODNOSŤ A VRÁTIL SA. I ZAVOLAL SI DESAŤ SVOJICH SLUHOV A DAL IM DESAŤ MÍN
STRIEBRA A POVEDAL IM: „OBCHODUJTE, KÝM SA NEVRÁTIM!“... A LEN ČO SA VRÁTIL PO
PREVZATÍ KRÁĽOVSKEJ HODNOSTI, DAL SI ZAVOLAŤ TÝCH SLUHOV, ČO IM DAL PENIAZE,
ABY ZISTIL, KOĽKO KTO ZAROBIL. PRIŠIEL PRVÝ A VRAVEL: „PANE, TVOJA MINA MI
PRINIESLA DESAŤ MÍN.“ A POVEDAL MU: „DOBRE SLUHA DOBRÝ, KEĎŽE SI BOL NAD MÁLOM
VERNÝ, MAJ MOC NAD DESIATIMI MESTAMI!“ TU PRIŠIEL DRUHÝ A HOVORIL: „PANE, TVOJA
MINA ZÍSKALA PÄŤ MÍN!“ I TOMUTO POVEDAL: „AJ TY BUĎ NAD PIATIMI MESTAMI!“ PRIŠIEL
INÝ A POVEDAL: „PANE, HĽA, TVOJA MINA, KTORÚ SOM MAL ODLOŽENÚ V ŠATKE. BÁL SOM
SA ŤA, KEĎŽE SI PRÍSNY ČLOVEK; BERIEŠ, ČO SI NEULOŽIL A ŽNEŠ, ČI SI NEZASIAL. POVEDAL
MU: „Z TVOJICH ÚSTA ŤA SÚDIM, ZLÝ SLUHA! VEDEL SI, ŽE SOM PRÍSNY ČLOVEK, BERIEM, ČO
SOM SI NEULOŽIL A ŽNEM, ČO SOM NEZASIAL. A TAK PREČO SI NEPREDLOŽIL MÔJ PENIAZ NA
STÔL PEŇAZOMENCOM, ABY SI HO PO NÁVRATE PREVZAL AJ S ÚROKMI?“ VTEDY POVEDAL
TÝM, ČO TAM STÁLI: „VEZMITE MU MINU A DAJTE JU TOMU, ČO MÁ DESAŤ MÍN!“ [Luk 19,
11:24]
Nie je náhodu z horeuvedeného podobenstva tiež očividné, že nečinnosť je najhorší hriech? A v tom to je.
Stojaci kríž je lepší pre Jahveho, ale pohybujúci sa kríž – podľa schopností či už vľavo alebo vpravo – je vždy
viac ako pasivita – a zároveň naša povinnosť. Preto je svastika vždy hodnotnejšia ako kríž.
To, čo je písané v KNIHE MÚDROSTI PERÚNA o Ježišovi musí každého zdravomysliaceho človeka napĺňať
úctou k nemu, či už bol človekom alebo Bohom. Slaviano-Árijské Védy ho nazývajú prosto: PÚTNIK. Ale my
už z Knihy Púte vieme, kto sa nazýva Pútnik:

16 (80). A POŠLÚ K NIM BOHOVIA... VEĽKÉHO PÚTNIKA,
ĽÚBOSŤ NESÚCEHO, ALE ŽRECI ZLATÉHO TEĽAŤA
VYDAJÚ HO SMRTI MUČENÍCKEJ.
A PO SMRTI JEHO, VYHLÁSIA ZA BOHA JEHO...
A VYTVORIA VIERU NOVÚ, POSTAVENÚ
NA LŽI, KRVI A UTLÁČANÍ...
A VYHLÁSIA VŠETKY NÁRODY ZA NIŽŠIE A HRIEŠNE,
I POZVÚ PRED TVÁROU NIMI VYTVORENÉHO BOHA
KAJAŤ SA, I PROSIŤ ODPUSTENIA ZA ČINY
DOKONANÉ AJ NEDOKONANÉ...
................
Tento text má k Letu (7520) 40 016 rokov, pretože toľko Liet prešlo od Tretieho príchodu Boha Perúna na
Midgard-Zem. Pri znalosti tohto textu, t.j. Slaviano-Árijských Véd, ktoré v minulosti neboli „zriedkavým“
artiklom sa stáva jasné, prečo je biblia napísaná tak, ako je. Siví vedeli, že Pútnik príde, ale nevedeli , kedy ho
Svetlí Bohovia pošlú. Nuž preto nájdete v biblii dokonca aj mená prostitútok – najmä ak poslúžili zradou
vlastných a otvorili brány napríklad Jericha „vyvolenému národu“, ktorý okamžite povraždil všetkých v takom
meste, vrátane starcov, žien a detí – ale nenájdete tam mená napríklad faraónov či kráľov, pretože to by bolo
ľahko overiteľné. A tak je veľmi pravdepodobné, že skutočný čas života Ježiša na Zemi bol iný, ako to podáva
dnešná oficiálna verzia.
Ak si naozaj chceme vyjasniť, čo Ježiš robil a kým bol, môžeme pozrieť priamo – hoci do mnohokrát
upraveného – Nového zákona:
„POSLANÝ SOM IBA K STRATENÝM OVCIAM DOMU IZRAELOVHO.“ [Mt 15, 24]
„NA CESTU K POHANOM NEZABOČUJTE, ANI NEVCHÁDZAJTE DO MIEST SAMÁRIJCOV; ALE
RADŠEJ CHOĎTE K STRATENÝM OVCIAM DOMU IZRAELOVHO!“ [Mt 10, 6]
„... ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ. NEPRIŠIEL SOM VOLAŤ SPRAVODLIVÝCH, ALE
HRIEŠNIKOV, ABY SA KAJALI.“ [Lk 15, 31:32]
Pokračovanie v priloženom dokumente pdf. Voľne šíriteľný článok a aj dokument.
Взято из различных общедоступных источников

30) Globálne otepľovanie
Глобальное потепление - самый большой обман, совершенный на человечестве.
Globálne otepľovanie = najväčší podvod páchaný na ľudstve
Šírte, zdieľajte všade (FB, VK,...), kde to je možné! Až každý pozná pravdu! (uveďte text nižšie v celosti)
Vo videu prednáša Daniel Steven Peña Sr..
(narodený 10. augusta 1945), známy aj ako Dan Peña, je americký podnikateľ. Býva na zámku Guthrie v
Škótsku , v ktorom predtým pôsobil ako svadobný biznisman.
V roku 1971 získal titul bakalára prírodných vied na San Fernando Valley State College (teraz California State
University, Northridge ).
Peña bol zakladateľom a predsedom skupiny The Guthrie Group, investičného konzorcia, založeného v Jersey v
roku 2002. Založil tiež spoločnosť s názvom iZone-iHUB, ktorá prevádzkovala hackathon s uvedenými účelmi,
aby umožnila začínajúcim podnikateľom umožniť rozvíjať svoje nápady a prezentovať produkty pre
potenciálne investície. Zdroj : https://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Peña
Takže? Toto video je určené pre priaznivcov maskota zdochýňajúcej svetovej elity Gréty Thunbergovej
https://sk.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunbergová.
Titulky do videa preložil : Miroslav Čonka. Zdroj videa : YouTube.
https://vk.com/video510552269_456239534

