Metódy šedých, o čo sa snažia 61-90
seriál na pokračovanie

61) Zombie televízia
Iba málo jednotlivcov chápe, čo sa v skutočnosti deje.
Drvivá väčšina svetovej populácie neustále slepo verí
lživej propagande valiacej sa na nich z obrazoviek
Zombie-TV a od lživých autorít, ktorých ovládajú nitkami
vlastníci peňazí - SKUTOČNÁ vláda - Svetová Vláda.

62) Sefardi túžia po vláde nad Zemou
Blíži sa pre sefardov výnimočný dátum a aj výnimočná hviezdna konštelácia.
Nie je žiadnym tajomstvom, že sa sefardská elita pridržiava kabaly, ktorej súčasťou je sledovanie výnimočných
situácií súvisiacich s dátumami a hviezdnymi konšteláciami.
Tým významným dátumom je 10. december 2020
Čím je tento dátum tak výnimočný pre sefardov?

Jednak, v tento deň slávia svoj nový kalendárny rok, zároveň v
tento deň je na oblohe konštelácia planét slnečnej sústavy, ktorá sa
zoskupuje iba raz za 1000 rokov a je tu veľké svetové výročie,
ktorého vznik je 10. decembra 1948.
Bingo!!!
Tu je tých 1000 rokov o ktorých sa stále rozpráva, ako o 1000
rokoch nadvlády temna!
Táto konštelácia zvýrazňuje kozoroha a symbolika kozoroha je
pre sefardov vlastne baphomet.
No a čo sa udialo 10. decembra 1948? V tento deň bola v Paríži
schválená Všeobecná Deklarácia O Ochrane Ľudských Práv.
Prečo práve v Paríži? O čom toto hovorí? Na to, aby sefardi
zaviedli na zemeguli svoju vládu, teda, vládu kultu Marduka
(alebo vlastne baphometa), prekáža im v ich zámeroch Deklarácia
o ľudských právach, ktorá chráni práva človeka a tú plánujú sa
pokúsiť zrušiť.
Neuveriteľné,
však?
Všetko záleží od nás, či
im to umožníme!!!
Prečo v súčasnosti
rezonuje
otázka
vzkriesenia Osmanskej
ríše? No, pretože súčasné Turecko je jednou z bášt sefardského
sveta!
Ach, je toho toľko, čo by si mal/mala vedieť a poznať, ale žiaľ, nie
si na mnohé pripravený/á!!! To je však iba tvoja vec a osobná
zodpovednosť!!! Nie je možné ti "naliať" aspoň tie najpodstatnejšie
informácie. Tvoja úloha je však veľmi ľahká, kategoricky odmietať
podriadenie sa, podriaďovanie sa úplne všetkému, čo sefardi
odporúčajú alebo nariaďujú. Ak sa čo i len malým náznakom
podriadíš, cesty späť už nie je…

63) Izrael - svetové centrum obchodu z ľudskými orgánmi
A tu je to, čo sa skutočne deje. Tu sú darcovia altruisti.

UPOZORNENIE, nepozerajte videá, je to ťažké a strašné !!!
V Turecku sa odohráva skutočne šokujúca udalosť, keď Turci neľudia odoberajú orgány deťom sýrskych
prisťahovalcov, kým sú ešte nažive.
Nasledujúce video, ktoré bolo predtým odstránené z YouTube, zobrazuje dievča asi tri roky staré. Dievča
vrieska, akoby vedelo, čo sa stane, keď ju v náručí odnesú dvaja ľudia démoni, zrejme ďalší tureckí démoni v
miestnosti. V tejto miestnosti sú početné vrecia na odpadky s časťami tiel z mŕtvol ďalších detí zabitých
rovnakým spôsobom.
Libanonský denník ad-Diyar informoval, že turecké úrady prevážali malé deti a zranených Sýrčanov
vstupujúcich do Turecka do nemocníc v Antalyi a Iskenderunu na vozidlách kontrolovaných tureckou políciou a
bezpečnostnými službami.
Zraneným Sýrčanom sú po anestézii odobraté orgány, potom sú následne usmrtení a ponechaní na pochovanie
na tureckých hraniciach alebo inde.
Ako dosvedčujú noviny, tento obchod je už dlho známy v európskych štátoch. Sýrski lekári, ktorí cestovali z
Nemecka , Francúzska a Belgicka, aby sa postarali o zranených, sa skutočne ocitli v tureckých nemocniciach,
ale čelili prekážkam pri zhromažďovaní ďalších informácií.
Noviny ad-Diyar poukazujú na to, že Federálna bezpečnostná služba FSA, Ext spôsobuje bombové útoky v
sýrskych nemocniciach, ktoré ničia lekárske vybavenie a zdravotnícky materiál, veľké ničenie. Preto Sýrčania z
regiónu Aleppo končia v tureckých nemocniciach a skutočné nebezpečenstvo ignorujú.
Čo však nevieme, je to, ako FSA v spolupráci s niektorými sýrskymi sanitkami preváža zranených do tureckých
nemocníc, kde dochádza k odberu a obchodovaniu s orgánmi. V mnohých nájdených mŕtvolách chýbajú orgány,
ako sú oči, obličky atď.
Ale ad-Diyar ukazuje, že niektorí tureckí lekári potvrdili, že zo 60 000 zranených civilistov a vojakov
privezených do Turecka boli odoberané orgány z 15 622 osôb. ktorých telá boli poslané späť do Sýrie, aby boli
pochovaní.
V septembri 2009 newyorská polícia zneškodnila gang zločincov, zväčša židov podľa štátnej príslušnosti, ktorí
sa zaoberali únosmi ľudí a obchodom s orgánmi. Vodca tejto etnickej zločineckej skupiny s prezývkou „kóšer
nostra“ („kóšer podnikanie“) dostal meno rabín Levi-Yitzhak Rosenbaum z Brooklynu v New Yorku.
Interpol vyšetrovaním zistil, že alžírske deti boli unášané v mestách v západných oblastiach Alžírska. Potom
boli prevezení do Maroka, kde miestni „chirurgovia“ odoberali deťom obličky. Potom bol vybraný „materiál“
pašovaný za oceán a do Izraela, kde sa predával za cenu od 20 000 do 100 000 dolárov za obličku.
Výsledkom bolo, že FBI zatkla päť amerických rabínov, troch starostov miest a dvoch členov zákonodarných
orgánov štátu New Jersey. Zatknutia sú výsledkom dvojročného „medzikontinentálneho“ vyšetrovania - od
USA cez Švajčiarsko až po Izrael - je mnoho prípadov korupcie, politického vydierania, prania špinavých
peňazí a obchodovania s ľudskými orgánmi.
Podľa agentúry Bloomberg došlo k odberu orgánov od „gójov“ z Azerbajdžanu, Bieloruska, Brazílie,
Moldavska, Nikaraguy, Peru, Rumunska, Turecka, Uzbekistanu, Ukrajiny, Filipín, Južnej Afriky, Ekvádoru. V
roku 2009 ukrajinský spisovateľ Viačeslav Gudin obvinil Izrael z únosu 25 tis. Ukrajinských detí a neďaleko
izraelského veľvyslanectva v Kyjeve sa uskutočnila masová demonštrácia pod heslom: „Ukrajina nie je
pásmom Gazy, nemôžeš nás okupovať. “ V roku 2015 šéf židovskej komunity v Charkove Eduard Chodos
uviedol, že hlavným výsledkom „revolúcie dôstojnosti“ je, že „306 poslancov Najvyššej rady má právo na
izraelské občianstvo. Prezident, premiér a rečník sú rovnakí. ““ V tomto kontexte sa odbery orgánov
podvedených občanov bývalej Ukrajiny prudko zvýšili. 3. decembra 2009 zaznelo v Kyjeve hlasné obvinenie z
únosu ukrajinských detí. Ukrajinský filozof a spisovateľ Viačeslav Gudin na stretnutí akadémie obvinil Izrael,
že za dva roky sa viac ako 25 tisíc ukrajinských detí stalo obeťami „honby za orgánmi“.

http://xn----8sbeybxdibygm.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE
%D0%B2%D0%BB%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BE
%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8/

J: Ťažko mi bolo uveriť, ale toto sa deje na Balkáne vo veľkom od "humanitárneho" bombardovania, na
Ukrajine tiež a svoje oblasti pôsobenia stále rozširujú. Ide o sprievodnú činnosť nimi vyvolaných "revolúcií".
Čochvíľa sa toho dočkáme aj u nás. Korona poskytne výborné krytie.
V: V malinkom to prebieha aj na Slovensku a dlhodobo. Počas testovania sa zbieral genetický materiál na
kolosálnejšie odbery orgánov.

64) Podmienky dohody
(Na zamyslenie, ako prebiehala zámena pojmov v XIX. storočí)
"Keď slave-jan masovo vyslali na Zem, bola s nimi uzavretá nejaká dohoda o podmienkach zabratia planéty?
To znamená, že im vysvetlili ich úlohu po obsadení planéty, vysvetľovali, že majú právo zmocniť sa majetku
pôvodných pozemšťanov, nasťahovať sa do ich domov a čo sa týka jedla, spočiatku konzumovať práve týchto
pozemšťanov?
Alebo ich ako ovečky nasali vysávačom na kozmickú loď a až na Zemi im vysvetlili ich úlohu?"

Súdiac podľa toho, čo napísali boľševici v ZSSR, v podstate neexistovali žiadni nevinní slave-jani.
Ich vytvárali takými a pre tieto účely…
http://armycarus.do.am/forum/7-13-13#7410

J: Valím oči, o čom sa na tom fóre píše. Má to veľa strán, k tomu ešte diskusia o etnológii a rasológii.
Program povinného školstva a čítanie vykonštruovaných fantasmagórií žne úspechy. Vidíme to na každom
kroku.
Ak slovan je príslušník červenej-židovskej rasy, potom Védy pôvodne nemali prívlastok slovano-árijské. Asi
boli bez prívlastku. Boli asi len Védy. Lebo nepamätám si, že by obsahovali pojem slovan vo svojich textoch,
teda okrem názvu knihy, ktorá už zjavne prešla revíziou červených-židov.
Takže boli árijci-bieli a židia-červení. červení vytvorili všetky ostatné farby, aj slovanov. A genéza negrov =
zverov, ktorí dostali možnosť sa posunúť na plantážach, je veľmi pozoruhodná. Síce v súčasnosti je ich pôvod v
zvery vynechávaný, skôr sa hrá na emócie ako sa s nimi zle zaobchádzalo, a že aj oni majú svoje práva. No
vidíme akých práv sú negri hodní, opica zostane stále len opicou. Tých ktorých predkov pretiahol európan, v
potomstve mohlo viesť k výskytu ľudských charakteristík.
A to len tento kúsoček vykonali v priebehu pár stoviek rokov.
Virtuálna realita beží pomalšie, než samotné dejiny.
V: prívlastok "červený" súvisí so židovským hnutím šovinistického boľševozmu. V podstate, sú stále "šedí
(grays)" a toto si aj privlastňujú. Celý súčasný vývoj prebiehal maximálne 260 rokov! A to je veľmi dlhá doba..

65) 23. december 1913

Na začiatku XX. storočia vzniklo v USA silné $ido-finančné zoskupenie na čele s poprednými $idofinančníkmi - Baruch, Kuhn, Loeb, Belmont, Lazar, Solomon Landenburg, Talman, Morgan, J. Schiff,
Rockefeller, Rothschild atď.
Slobodomurársky prezident Woodrow Wilson podpísal 23. decembra 1913 zákon o Federálnom rezervnom
systéme (FRS, známy ako FED). Podľa tohto zákona sa disponovanie s finančnými prostriedkami a emisia
svetovej meny prevádzajú do rúk medzinárodných $ido-bankárov ($ido-úžerníkov). $ido-lichvári kontrolujú
FED, tlačia $ (doláre) a skupujú za tieto isté doláre takmer všetko, všetko a každého na tejto Zemeguli.
Vlastníci FEDu sú SKUTOČNÍMI vlastníkmi Sionistických Štátov Ameriky, teda USA.
...
„Židovská vrchnosť je čoraz silnejšia a tvrdšia snažiac sa dať svetu ich vlastnú podobu a ich podstatu... Vždy
ich poháňala iba jediná bezohľadnosť voči nám... Všetky tieto parlamentarizmy sú iba nahromadením
bohatstva... všetko sa v okamihu bez stopy zrúti, s výnimkou židov, ktorí potom budú schopní iba oni sami
vziať všetko do svojich rúk... Áno, Európa je na pokraji strašnej katastrofy... Všetci títo Bismarckovia a ďalší sú
iba tiene. Ich vlastníkom, vládcom všetkého bez výnimky aj celej Európy je žid a jeho banka“, - o tomto písal
pred 150 rokmi Dostojevskij.

66) Gójovia
"Gojovi nesmiete vrátiť to, čo goj stratil a nesmiete robiť rozhodnutie a riešenia v prospech goja" - toto je
zapísané v židovských svätých knihách a židia podľa tohto aj žijú, okrádajú národy "gojov".
"Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde,
lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lži." Ján 8:44
"Svedomie v Tóre nie je a to znamená, že ho niet ani v prírode." - odpoveď rabína na otázku svedomia.

A teraz sa zamysli, ako židia (vedení ich rabínmi a kňazmi) vnímajú realitu.
Veď nás (slavianov) učili ináč. A pri vzájomných vzťahoch slavianov so židmi vždy lezieme so svojím
svedomím, čestnosťou, srdečnosťou, otvorenosťou a oni nám odpovedajú falošnosťou, naznačovaniami a
sledujú, ako nás podviesť.

67) Citáty z biblie o krvilačnosti židovského boha
Keď obsadíte mesto, podpáľte ho, konajte podľa Hospodinovho slova. Jozua 8:8
Ak sa budete hnevať na Boha, odreže vám ruku, vytrhne vaše oči a srdce a zabije vašich synov a dedov. 1
Samuelova 2:31-34
Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom,
roztlčieš ako hlinenú nádobu. Žalm 2:8-9
Tvoja ruka nájde všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica dostihne tých, čo ťa nenávidia. Spáliš ich ako
ohnivá pec, len čo sa zjavíš, Hospodin. Žalm 21:9-10
Žalmista pokorne pripomína, čo boh urobil s Egypťanmi: "A pobil všetkých prvorodených v ich krajine" Celý
popis božích činov možno nájsť v Exodus 12:29-30, Žalm 104:29-36
Preto takto hovorí Pán, Hospodin: „Môj hnev a moje rozhorčenie vylejem na toto miesto, na ľudí, na dobytok,
na stromy poľa a plody zeme; bude horieť a nevyhasne.“ Jeremiáš 7:20
Preto takto hovorí Hospodin: „Zošlem na nich nešťastie, pred ktorým nebudú môcť uniknúť, potom budú ku
mne volať, ale nevypočujem ich. Jeremiáš 11:11

Ak sa ťa spýtajú: ‚Kam pôjdeme?‘ Odpovieš im: Takto hovorí Hospodin:
‚Kto si zaslúži smrť, na smrť,
kto si zaslúži meč, pod meč,
kto si zaslúži hladomor, na smrť hladom,
kto si zaslúži zajatie, do zajatia.‘
Štyri veci privediem proti vám,“ znie výrok Hospodina, „meč, aby zabíjal, psy, aby trhali, nebeské vtáky a zver
zeme, aby žrali a ničili. Urobím ich postrachom pre všetky kráľovstvá zeme za to, čo judský kráľ Menašše, syn
Chizkiju, popáchal v Jeruzaleme. Jeremiáš 15:2-4
Toto hovorí Hospodin zástupov: ‚Hľa, ja na nich posielam meč, hlad a mor a spôsobím, že budú ako odporné
figy, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť. Budem ich stíhať mečom, hladom a morom, spôsobím, že budú pre
všetky kráľovstvá zeme predmetom úžasu, kliatby, hrôzy, posmechu a potupy pre všetky národy, kam som ich
vyhnal, Jeremiáš 29:17-18
Keď som spomedzi nich hľadal aspoň jedného muža schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred
moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. Preto som vylial na nich svoj pálčivý hnev.
Skoncoval som s nimi ohňom svojej zlosti. Tak som uviedol na ich hlavy trest, aký si zaslúžili,‘“ znie výrok
Pána, Hospodina. Ezechiel 22:30-31
Ježiš preklína celé mestá a sľubuje im strašnú smrť a muky pekla, pretože ich obyvatelia neprijali jeho učenie.
Matúš 11:20-24
Každé mesto, ktoré neprijme Ježišových nasledovníkov, bude zničené ešte brutálnejším spôsobom, ako bola
zničená Sodoma a Gomora. Marek 6:11
Ak niekto leží s dobytkom, musí byť zabitý človek aj dobytok. Dobytok na čo?! Levitikus (3. kniha Mojžíša)
20:15-16
Ak sa kňazi budú vo svätostánku správať nesprávne, oholia hlavy alebo odídu bez poliatia oleja, potom ich Boh
zaživa upáli a rozšíri svoj hnev „na celú spoločnosť“. Leviticus 10:6-9

Keď sa občerstvili, nejakí ničomníci z toho mesta obkľúčili ten dom, zabúchali na dvere a vyzvali toho starca,
majiteľa domu: „Vyveď muža, ktorý vošiel do tvojho domu, nech ho spoznáme!“ Nato vyšiel majiteľ domu a
dohováral im: „Nie, moji bratia, nedopustite sa ničoho zlého. Keď tento muž prišiel do môjho domu, nesmiete
spáchať taký hanebný skutok. Pozrite, tu je moja dcéra, panna, a jeho vedľajšia žena, dovediem vám ich.
Môžete ich zneužiť a urobiť s nimi, čo sa vám zapáči. Na tomto mužovi sa však nesmiete dopustiť takej
hanebnosti.“ Tí muži ho však nechceli ani počuť. Vtedy uchopil ten muž svoju vedľajšiu ženu a vyviedol ju k
nim von. Oni s ňou obcovali celú noc a zneužívali ju až do rána. Prepustili ju, až keď vyšla zornička. Tá žena sa
vrátila na úsvite a zrútila sa pri vchode do domu muža, v ktorom bol jej pán až do úplného rozvidnenia. Keď jej
pán ráno vstal, otvoril dvere domu a chcel sa vydať na cestu, pri vchode do domu uvidel ležať svoju vedľajšiu
ženu s rukami na prahu. Oslovil ju: „Vstaň, ideme!“ Odpoveď nedostal. Naložil ju teda na osla a vydal sa na
cestu domov.
Keď prišiel domov, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal ju aj s kosťami na dvanásť kusov a rozposlal
ich po celom území Izraela. Každý, kto to videl, povedal: „Nič také sa nestalo ani nebolo vidieť odvtedy, čo
Izraeliti vyšli z Egypta, až do dnešného dňa. Uvažujte o tom, poraďte sa a rozhodnite!“ Sudcov 19:22-3
Jozue hovorí svojim vojenským vodcom, aby šliapali nohami na krk porazeným kráľom. Potom ich zabijú a
mŕtvoly rozvešajú po stromoch. Jozua 10:24-26
Na príkaz Pána Jozue zabije „všetko, čo dýcha“, vrátane novorodencov. Jozua 10:28-32
Ak niekto príde a začne vás presviedčať, aby ste prešli na inú vieru, potom je to sám Hospodin, ktorý preverí
silu vašej viery. Človek, prostredníctvom ktorého hovorí Hospodin, musí byť napriek tomu zabitý.
Deuteronómium (5. kniha Mojžíšova) 13:1-5
Aj keď vás blízki príbuzní alebo priatelia presvedčajú, aby ste prešli k inej viere, bez ľútosti ich zabite.
Deuteronómium 13:6-10
Ak sa ľudia, ktorí veria v iných bohov, objavia v nejakom meste, zničte všetkých obyvateľov a dokonca aj ich
dobytok v tomto meste. Deuteronómium 13:12-16
Zabite všetkých, ktorých viera je iná ako vaša. Deuteronómium 17:2-7
Ak sa budete klaňať iným bohom, Hospodin vás zničí. Deuteronómium 8:19-20
Každý, kto neposlúcha kňaza, musí byť zabitý. Deuteronómium 17:12-13
Ak preukážete láskavosť obyvateľom cudzích krajín, napríklad tým, že sa za niekoho oženíte alebo vydáte
svoju dcéru za ženu inému, potom sa Boh rozhnevá a zničí vás. Deuteronómium 7:4

V: Nikdy som nebol tolerantný k páchaniu zločinov, ohováraniu, špineniu, zrady a k tým, ktorí dobrovoľne
svojím postojom páchajú na sebe eutanáziu. Ak si ktokoľvek neodpustí byť tupým bez rozumu, nemá žiadne
právo na odpustenie! Lebo sa dobrovoľne zriekol svojich práv na čokoľvek! Najväčší kozmický bandita a
kriminálnik, ktorý si dal meno "hospodin, pán, jehova, jahve, ijahava, som ktorý som, adonaj a iné", a
opovážlivo sa vymenoval za "boha", si nezaslúži žiadneho zľutovania a žiadnu tolerantnosť! Nie je to nikto iný,
ako sám Satanail, alebo aj Savaof! Pekelník patrí do pekiel a na veky vekov!!!! Aj so svojimi oddanými
otrokmi!!!
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