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Πρόλογος  

  
Επειδή να ασχολούμαι με, πιστεύοντας στην, και ζουν ένα ψέμα, στα 
προχωρημένα στάδια του Χριστιανισμού, η χριστιανική παίρνει μια τεχνητή 
εμφάνιση και αρχίζει να μοιάζει με το ψέμα:  
Το γνωστό σε μορφή πάστας εμφάνιση με το smiley μάσκα. Το ψέμα αναδύεται 
στο φυσικό εαυτό.  
  
Χριστιανοί ακατάπαυστα ισχυρίζονται ότι «Ο διάβολος εξαπατά» «Ο διάβολος 
εξαπατά τους ..." Αυτό που αποτυγχάνουν να δουν είναι ότι όλα όσα κατηγορούν 
ο Διάβολος του είναι πραγματικά το Θεό ότι λατρεύουν, γνωστή ως Yaweh / 
Ιεχωβά.  
Ό, τι οι Χριστιανοί κατηγορούν τον «Διάβολο» της, είναι πραγματικά δικό τους 
Θεό. Αυτό αποδεικνύεται στις βιβλικές γραφές:  

  
 «Ανθρωποκτόνος και ψεύτης από την αρχή"  
 "Ανθρώπινα μισεί"  
 «Αυτός απατά όλων των Εθνών"  

  
Το πρόβλημα είναι ότι λίγοι άνθρωποι πραγματικά πραγματικά να διαβάσει την 
Αγία Γραφή. Οι περισσότεροι απλά πιστεύουν ό, τι τους λένε για το χριστιανισμό 
και τη Βίβλο. Λίγοι το διαβάσετε και να το δείτε για αυτό που είναι για.  
  
Έχει δηλώσει ότι «Στο τέλος, η αλήθεια θα βγει και πολλοί θα θέλουν να 
ενταχθούν στην την τελευταία στιγμή, αλλά θα είναι πολύ αργά γι 'αυτούς ..."  
  
Σχετικά με την αρμοδιότητα του Νου Μαζικής:  
"Η δύναμη της ενωμένης σκέψης του αριθμού των ατόμων που είναι πάντα πολύ 
περισσότερο από το άθροισμα των ξεχωριστών σκέψεις τους: αυτό θα 
αντιστοιχούσε σε πάνω σχεδόν από το προϊόν τους"  
- Το αστρικό σώμα και άλλα φαινόμενα από Lieut. Ο συνταγματάρχης Arthur E. 
Powell © 1927  

  
Τα παρακάτω άρθρα παρέχουν αποδείξεις ότι τα πάντα στη χριστιανική θρησκεία 
και στην Αγία Γραφή έχει κλαπεί από άλλες θρησκείες που προϋπήρχε από όλο 
τον κόσμο. Ο Χριστιανισμός είναι ένα εργαλείο για την αφαίρεση πνευματική / 
απόκρυφη γνώση από το λαό, ώστε η εξουσία αυτή μπορεί να διατηρηθεί στα 
χέρια των λίγων για να χειραγωγήσουν και να υποδουλώσουν τις μάζες.  
  
Για να καταλάβουμε πραγματικά την Αγία Γραφή και να δούμε την αλήθεια, 
κάποιος πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι με τον αποκρυφισμό. Η μάζα 
μυαλό είναι πολύ ισχυρό. Όταν κάποιος μελετά αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα 
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και αποκτά προηγμένη γνώση των απόκρυφων, η αλήθεια είναι εντελώς 
σοκαριστικό. Το σύνολο του Ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο είναι μια φάρσα των 
καταστροφικές διαστάσεις, με πολύ σαφή στόχο, χρησιμοποιώντας 
υποσυνείδητα μέσα και το διοχετεύεται ψυχική ενέργεια των πιστών.  
  
Κάθε φορά που ο Χριστιανισμός ή ομάδες του πήρε τον έλεγχο μιας χώρας ή 
περιοχής, οι αρχαίες πνευματικές κείμενα και τα αρχεία έχουν αφαιρεθεί ή / και 
καταστράφηκε και όσοι είχαν πνευματική γνώση είχαν μάζα δολοφονήθηκαν από 
την Ιερά Εξέταση. Αυτό έγινε από την κυκλοφορία το πολύ γνώση όσους 
βρίσκονται στην εξουσία έχουν χρησιμοποιηθεί και εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν για να χειραγωγήσουν την άγνοια του πληθυσμού, 
χρησιμοποιώντας την πνευματική / απόκρυφη δύναμη. Η Αγία Γραφή είναι ένα 
από τα πιο ισχυρά υποσυνείδητα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από έναν 
επίλεκτο λίγοι για να υποδουλώσουν τις μάζες. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το 
γνωρίζουν αυτό, διότι η έλλειψη γνώσης σχετικά με τον αποκρυφισμό, η δύναμη 
της σκέψης και ψυχική ενέργεια. Οι δυνάμεις που είναι το έργο να ενισχύσει την 
πεποίθηση ότι οι απόκρυφες, δυνάμεις του νου και του πνεύματος είναι ανοησία 
ή απλά κουκέτα.  
  
Καταστρέφοντας τα αρχαία αρχεία επιτρέπεται μια εναλλακτική λύση που 
εφευρέθηκε "ιστορία" για να γραφτεί η οποία έχει αποσυνδεθεί της 
ανθρωπότητας από την αληθινή προέλευσή του. Ο έλεγχος της ιστορίας είναι 
σημαντικό, διότι αν κάποιος χειρίζεται το πώς οι άνθρωποι βλέπουν αυτό που 
ονομάζουμε παρελθόν, αυτό επηρεάζει το παρόν και το μέλλον.  
  
Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό υποσυνείδητο εργαλείο 
γεμάτο αποκρυφιστικά αριθμούς, μηνύματα, αλληγορίες, και κλαπεί υλικό, το 
οποίο έχει καταστραφεί από αρχαίες θρησκείες. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό έχει 
εγχυθεί με την ψυχική ενέργεια και τη δύναμη να ενσταλάξουν το φόβο και να 
γίνει πιστευτό. Όταν τα μάτια του άνοιξαν και ένα έχει τις απαραίτητες γνώσεις, η 
* ξόρκι * δεν θα είναι πλέον αποτελεσματική. Το σύνολο βασικό θέμα της ιουδαιο 
/ Χριστιανική Βίβλο είναι η καθιέρωση του πλασματικού ιστορία του εβραϊκού 
λαού στη μάζα μυαλό. Ποια η μάζα μυαλό πιστεύει ότι έχει τη δύναμη και την 
ενέργεια για να κάνουν πρόδηλη στην πραγματικότητα οι σκέψεις είναι ενέργεια  

  
Υπάρχουν vacuum-sealed θησαυροφυλάκια στη βιβλιοθήκη του Βατικανού που 
περιέχει χιλιάδες και χιλιάδες αρχαία απόκρυφα βιβλία από όλο τον κόσμο που 
έχουν κλαπεί και συσσώρευαν την πάροδο των ετών και διατηρούνται από 
δημόσιους κυκλοφορία. Η Καθολική Εκκλησία, η οποία είναι η ρίζα της 
χριστιανικής θρησκείας, ελέγχεται από μια μυστική κοινωνία που έχει 
καταχραστεί απόκρυφη δύναμη να υποδουλώσουν τις μάζες. Ο τελικός στόχος 
είναι η πλήρης υποδούλωση της ανθρωπότητας, τα οποία έχουν εργαστεί προς 
την κατεύθυνση αδυσώπητα και ανελέητα.  
  
Όλα αυτά επηρεάζονται άμεσα κάθε έναν από εμάς. Η ανθρωπότητα έχει 
υποστεί αδικαιολόγητα εξαιτίας της άρνησης αυτής της γνώσης. Οι άνθρωποι 
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έχουν εξαναγκαστεί στο πέρασμα των αιώνων να τα πληρώσουν για τη δική τους 
καταδίκη με το ποσό των δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια για να 
κρατήσει αυτό το ψέμα ευημερούν και τη συνεχιζόμενη ισχυρή. Η επιβίωση και η 
ευημερία αυτού του φαύλου φάρσα στην ανθρωπότητα απαιτεί μόνο ένα 
πράγμα, η έλλειψη γνώσης!  
  
Σε αντίθεση με ό, τι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κατηχηθεί με, ο Ιουδαϊσμός, 
ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ είναι σχετικά νέες θρησκείες. Η ανθρωπότητα 
πηγαίνει πίσω δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Αυτά τα τρία έχουν εργαστεί 
ακατάπαυστα για να μας κρατήσει από την πνευματική / απόκρυφη γνώση και τη 
χρήση αυτής της εξουσίας, εκ των οποίων όλοι μας έχουμε.  
  
Αυτά τα λεγόμενα "θρησκείες" είναι χτισμένο πάνω δολοφονία, βασανιστήρια, και 
τα ψέματα και ο μόνος τρόπος για οποιοδήποτε ψέμα αυτού του μεγέθους 
μπορεί να επιβιώσει είναι να δημιουργήσει όλο και περισσότερο ψέματα και 
καταστρέφουν τους λαούς που γνωρίζουν την αλήθεια. Ο Χριστιανισμός δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από ένα πρόγραμμα. Δεν υπάρχει τίποτα θρησκευτικές ή 
πνευματικές γι 'αυτό. Εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη, 
απελπισία και σύγχυση σχετικά με τη ζωή. Η ψυχή χρειάζεται φως και πολύ λίγοι 
γνωρίζουν αυτό ή ενεργά ασκήσετε την περισυλλογή δύναμη που θα 
κυριολεκτικά "σώσει" τις δικές τους ψυχές. Λόγω της έλλειψης γνώσης και της 
άγνοιας του απόκρυφου, η ανθρωπότητα στο σύνολό της έχει τεθεί υπό ένα 
ισχυρό ξόρκι χρησιμοποιώντας απόκρυφη δύναμη και κατηχηθεί όχι στην 
ερώτηση, σχετικά με αυτές τις τρεις λεγόμενες "θρησκείες". Αυτό έχει ενισχυθεί 
από αιώνες οι Χριστιανοί να εξαπατηθούν παροχή ψυχική ενέργεια και τις ψυχές 
τους να διοχετευθούν σε διαιώνιση αυτό το ψέμα, η οποία στο τέλος, θα 
ωφελήσει μόνο λίγοι εκλεκτοί.  
  
Ό, τι οι Χριστιανοί κατηγορούν τον «Διάβολο» της, είναι πραγματικά δικό τους 
Θεό.  
  

 «Ανθρωποκτόνος και ψεύτης από την αρχή"  
 "Ανθρώπινα μισεί"  
 «Αυτός απατά όλων των Εθνών"  

  
Απόσπασμα από το εβραϊκό Ταλμούδ:  
Συμεών Haddarsen, fol. 56-D: "Όταν ο Μεσσίας έρχεται κάθε Εβραίος θα έχει 
2800 σκλάβους."  
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Οι περισσότεροι Χριστιανοί και πολλοί άλλοι πιστεύουν ότι η ιουδαιο / χριστιανική 
Αγία Γραφή είναι ο λόγος του «Θεού». Στην πραγματικότητα, σχεδόν τα πάντα 
μέσα στην Αγία Γραφή είχε κλαπεί και καταστραφεί από παγανιστικές θρησκείες 
που προηγήθηκε ιουδαιο / Χριστιανισμός από εκατοντάδες έως και χιλιάδες 
χρόνια, από όλο τον κόσμο, και ειδικότερα, την Άπω Ανατολή.  
  
«Θα καταστρέψει ο Θεός" - Απόσπασμα από τα Πρωτόκολλα των Σοφών της 
Σιών.  
  
Η εβραϊκή γραμμένο "Πέντε Βιβλία του Μωυσή», επίσης γνωστή ως η 
«Πεντάτευχος», μαζί με το «Τορά» κλάπηκαν και αλλοίωσαν από την αιγυπτιακή 
«Ταρώ." Σημείωση-«Τορά» είναι αναγραμματισμός του "Ταρώ". Το πιο σημείωσε 
παράδειγμα του Ταρώ είναι το πακέτο 78 καρτών που πωλούνται σε πολλά 
καταστήματα τώρα-α-ημερών και να χρησιμοποιηθούν για μαντείες. Η Ταρώ 
αποτελείται από πέντε κοστούμια [όπου οι πέντε είχε κλαπεί και καταστραφεί 
από]: τα ραβδιά / ράβδοι της φωτιάς, τα ξίφη του αέρα, τα κύπελλα του νερού, οι 
πεντάλφα της γης, και το ατού της πεμπτουσίας / αιθέρα. Το ατού παραλείφθηκε 
από την τράπουλα των παιγνιοχάρτων, και το μόνο που απομένει από την ατού 
είναι η κάρτα του ανόητου, η οποία κρατήθηκε ως Τζόκερ. Όλα αυτά είναι 
στοιχεία [φωτιά, γη, τον αέρα, το νερό και αιθέρα] της ανθρώπινης ψυχής και το 
μήνυμα του Ταρώ πέρα από τις δυνατότητές μαντεία του είναι η Magnum Opus, 
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η οποία οδηγεί σε σωματική και πνευματική τελειότητα και την αθανασία. Όλο 
αυτό είχε κλαπεί και καταστραφεί σε μια πλασματική ιστορία των Εβραίων, η 
οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πνευματικότητα.  
Το Εβραϊκό Ταλμούδ καθοδηγεί τον Εβραϊκό λαό να καταστρέψει έθνη και να 
υποδουλώσουν τους, ως "YHVH" στην πραγματικότητα είναι ο εβραϊκός λαός.  
 

Απόσπασμα από το Ταλμούδ:  
Sanhedrin 58b. Αν ένας ειδωλολάτρης [Τζεντίλε] χτυπά έναν Εβραίο, ο Τζεντίλε 
πρέπει να θανατώνονται. Χτύπημα έναν Εβραίο είναι το ίδιο με το χτύπημα του 
Θεού.  
  
Η πλασματική εβραϊκό "Θεός" "" όνομα Yaweh / Ιεχωβά εισήχθη, 
αντικαθιστώντας τα ονόματα των πολλών θεών Τζεντίλε / Pagan. Η οντότητα 
"Ιεχωβά" είναι πλασματική. Το όνομα "Ιεχωβά" είχε κλαπεί από το ρωμαϊκό Θεό 
"Ζεύς" για ένα.  
"Ο ευσεβής Δρ Parkhurst... Αποδεικνύει, από την αρχή του ο Διόδωρος ο 
Σικελιώτης, Βάρρων, ο Άγιος Αυγουστίνος, κλπ, ότι Δ.Σ.Ο., Ιεχωβά, ή ieue, ή 
δηλαδή των Εβραίων ήταν η Jove των Λατίνων και Ετρούσκων. .. "" Γιαχβέ / 
IEUE ήταν επιπλέον ο Αιγύπτιος θεός Ήλιος Ra: Ra ήταν ο πατέρας στον 
ουρανό, ο οποίος έχει τον τίτλο του «Huhi« η αιώνια, από το οποίο οι Εβραίοι 
που προέρχεται το όνομα «Ihuh." "" εβραϊκή μυστικιστική παράδοση εμφανίσεις 
το πρωτότυπο του Ιεχωβά ως ανδρόγυνο, το όνομά του / της επιδεινώνεται ως 
Jah [JOD] και το προ-εβραϊκό όνομα της Εύας, Havah, ή Χάβα, καθίσταται ο 
ίδιος-Βάου-που στα εβραϊκά γράμματα. Τα τέσσερα γράμματα μαζί έκανε το ιερό 
Τετραγράμματο, Γιαχβέ, το μυστικό όνομα του Θεού ... "Μπορούμε επίσης να 
δούμε όπου η ανταγωνιστική ιστορία του Δία [Jove] και Προμηθέας 
χρησιμοποιήθηκε για να προωθήσει την ιδέα μιας επαναστατικής Θεό που 
καταδικάστηκε και εξοστρακίστηκε για την άσκηση των γνώσεων στην 
ανθρωπότητα." [1 ]  
  
Αρχική θρησκεία της ανθρωπότητας ήταν πολυθεϊστική [που έχει πολλούς 
διαφορετικούς Θεούς]. Στην αρχική εβραϊκή Βίβλο, χρησιμοποιείται η λέξη 
"Ελοχίμ". «Παρά τις μονοθεϊστικές προσπάθειες των μεταγλωττιστών και 
συντάκτες του βιβλίου της Γένεσης, που αγωνίζονται για να διακηρύξουν την 
πίστη σε ένα μοναδικό θεότητα σε έναν κόσμο που σε εκείνες τις ημέρες 
πίστευαν σε πολλούς θεούς, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές slip-ups, όπου 
η βιβλική αφήγηση μιλάει θεοί στον πληθυντικό. ο ίδιος ο όρος για την «θεότητα» 
[όταν ο Κύριος δεν είναι ειδικά ονομάζεται ως Yaweh], δεν είναι η μοναδική El 
αλλά ο πληθυντικός Ελοχίμ. [2]  
  
Η διπλή όψη του χριστιανισμού κλάπηκε από την δυαδικότητα του 
Ζωροαστρισμού, που προηγήθηκε της χριστιανικής θρησκείας από αιώνες. [3] 
Yaweh / Ιεχωβά αντικατασταθεί Αχούρα Μάζντα, και οι παλιοί θεοί που ήταν οι 
αρχικές Θεοί [Αριμάν, το οποίο είναι Άρια και σημαίνει "ευγενής "στα σανσκριτικά] 
ήταν χαρακτηρισμένα ως" κακό ", προκειμένου να καθοριστεί η υπέρτατη 
μονοθεϊσμό του Yaweh / Ιεχωβά. Οι Original Θεοί μετατράπηκαν σε δαίμονες και 
τέρατα που αντιπροσώπευαν το κακό. [4] Οι περισσότεροι εκκαθάριση στο 
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"Goetia." Σημειώστε την ομοιότητα της ρίζας "Goet" που σημαίνει "Διάβολος" και 
το υποτιμητικό εβραϊκή λέξη για Τζεντίλε, ο οποίος είναι «Goy" ή στον 
πληθυντικό, «Goyim."  
  
Αυτό το απόσπασμα απόσπασμα από την Καθολική Εγκυκλοπαίδεια είναι πολύ 
αποκαλυπτικό:  
"Με τον ίδιο τρόπο οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι μπορεί να έχουν λάτρευαν 
θεότητες τους, στοργικά πιστεύοντας να είναι καλό. Αλλά οι χριστιανικές 
Γραφές δηλώνουν ότι όλοι οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια».  
- Καθολική Εγκυκλοπαίδεια: Devil Λατρεία  

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm  

Οι δαίμονες είναι οι θεοί των εθνών !!!!  
  
Μίθρα, η ουράνια ενδιάμεσος μεταξύ Αχούρα Μάζντα και Angra Manyu [Αριμάν], 
έχει πολλές εντυπωσιακές ομοιότητες με την Ναζωραίος "Ιησούς Χριστός". Μίθρα 
ήταν ένας σωτήρας, που τους αρέσει ο Ναζωραίος ανακοινώθηκε από τους 
προφήτες, του οποίου η γέννηση έλαβε χώρα σε μια σπηλιά [πολλούς 
λογαριασμούς της γέννησης του ο Ναζωραίος ισχυρίζονται ότι ο ίδιος γεννήθηκε 
σε μια σπηλιά], και η εμφάνιση μιας εξαιρετικής αστέρων. Μίθρα θα 
αντικαταστήσει αργότερα Βισνού, ο οποίος σε προ-Ζωροαστρισμός Βεδισμός 
ήταν ο σωτήρας του κόσμου. [5]  
  
Το παρακάτω είναι απόδειξη των πολλών διαφορετικών και ποικίλων πηγών των 
οποίων οι συντάκτες του εβραιο / χριστιανικό Γραφή έκλεψε από:  
  
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / GENESIS:  
Η Enuma Elish προηγήθηκαν της Βίβλου από τουλάχιστον 1.000 χρόνια και 
θεωρείται ότι είναι πολύ παλαιότερη. Τα δισκία είναι σήμερα στο Βρετανικό 
Μουσείο.  
  
Η Atrahasis ιστορία προηγείται τη βιβλική αφήγηση της Γένεσης με πάνω από 
1.000 χρόνια ή και περισσότερο. Και οι δύο από αυτούς τους λογαριασμούς 
δημιουργία χρονολογούνται πριν από τον Χριστιανισμό και τον Ιουδαιο / 
Χριστιανική Βίβλο από αιώνες. Και οι δύο αποκαλύπτουν υπήρχαν «ΘΕΟΙ" όχι 
"Ένα Θεό». Αυτό είναι όπου οι Εβραίοι κάνει λάθη, μαζί με τις πολλές αντιφατικές 
γραφές. Είναι ολοφάνερο το ιουδαιο / Χριστιανός Βίβλος δεν είναι ο λόγος του 
«Θεού». Οι ανόητοι Βίβλος ηλίθιοι πελώριος αλαζονικό και rave πως «ο Θεός 
είναι τέλειο." Δεξιά υπάρχει μια άλλη αντίφαση.  
Και οι δύο από αυτούς τους λογαριασμούς δημιουργία χρονολογούνται πριν από 
τον Χριστιανισμό και τον Ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο από αιώνες. Και οι δύο 
αποκαλύπτουν υπήρχαν «ΘΕΟΙ" όχι "Ένα Θεό».  
  
Γένεση κεφάλαιο 1, στίχος 26 αναφέρει: "Και ο Θεός είπε« ας κάνουν τον 
άνθρωπο στην εικόνα μας, μετά την ομοιότητά μας .... "  
Το δικαίωμα αυτό εδώ καταρρίπτει το εβραϊκό μονοθεϊστικές μύθο Yaweh.  
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Ο εξωγήινος του Θεού, που είναι γνωστή ως Ea [ο Σατανάς] δημιούργησε τον 
άνθρωπο μέσω της γενετικής μηχανικής, και διάφορες άλλες Θεοί / Θεές 
συμμετείχαν στη δημιουργία. Δείτε την εικόνα της Σουμερίων Δημιουργίας 
παρακάτω. Αυτό ήταν αρχικά σκαλισμένα στο βράχο, χιλιάδων ετών? 

προγενέστερους ιουδαιο / Χριστιανισμό. 

 
  
Η ΠΛΗΜΜΎΡΑ  

Ο Flood ιστορία από Γκιλγκαμές προηγείται της χριστιανικής υπόψη από καλά 
πάνω από 1.000 χρόνια ή και περισσότερο.  
Η Ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο ισχυρίζεται ότι "Yaweh" υποκίνησε την πλημμύρα. 
Στην πραγματικότητα, "Ενλίλ" επιτρέπεται η πλημμύρα να λάβει χώρα. 
Ανιχνεύοντας τις ρίζες Ενλίλ εδώ στη γη, έχουμε βρει ότι είναι επίσης γνωστή ως 
"Bel", το οποίο εξελίχθηκε στο όνομα «Βάαλ» και τελικά «Βελζεβούλ» που ήταν ο 
Θεός των Φιλισταίων.  
  
Η «πλημμύρα» είναι μια άλλη αρχαία ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ που είχε κλαπεί και 
καταστραφεί από τις αρχικές ειδωλολατρικών θρησκειών και έχει να κάνει με την 
πλημμύρα της ενέργειας κατά τη διάρκεια της εργασίας του Magnum Opus, μετά 
την οποία υπάρχουν οράματα των χρωμάτων που υποδεικνύει ένα σημαντικό 
στάδιο έχει περάσει. Η αλληγορία των χρωμάτων είναι όπου οι Εβραίοι 
σεναριογράφους πήρε το "ουράνιο τόξο" και το "παλτό του Ιακώβ χρώματα" [η 
αύρα]. Αλληγορίες και έννοιες είχαν κλαπεί και καταστραφεί σε ανούσιος εβραϊκή 
χαρακτήρες για τους Εθνικούς να προσκυνήσουν δουλικά. Ιερή θρησκευτικές 
διδασκαλίες που προορίζονται για την ανθρωπότητα να εξελιχθεί πνευματικά 
βεβηλώθηκαν και αντικαταστάθηκε με τις εβραϊκές λογοτεχνικά σκουπίδια. Αυτά 
ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εβραϊκό χαρακτήρες έχουν καμία απολύτως σχέση με την 
πνευματικότητα ή την προώθηση της ψυχής του.  
  
"Νώε" έχτισε μια κιβωτό  

EA προειδοποίησε "ZIUSUDRA" aka "Utnapishtim," όχι "Κιβωτός" για την 
επικείμενη πλημμύρα και τον καθοδήγησε για την οικοδόμηση μια κιβωτό. Ο 
μύθος είναι Σουμερίων και Ακκαδική / Βαβυλωνιακή προέλευση. Η "Atrahasis 
Epic" είναι η Akkadian / Βαβυλωνιακή λογαριασμό του Μεγάλου Κατακλυσμού.  
Ένα "περιστέρι" επέστρεψε στην κιβωτό με ένα κλαδί ελιάς που σηματοδοτεί η 
πλημμύρα ήταν πάνω και τα νερά υποχώρησαν. Στην αρχική Σουμερίων 
λογαριασμό, ένα κοράκι, αντί για ένα "περιστέρι" βρίσκει ξηρά. [6]  
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Ο Πύργος της Βαβέλ  

ΠΑΛΙ, περισσότερο από ό, τι ένας Θεός εμπλέκεται. Επίσης, οι Θεοί 
αναχώρησαν από τη Γη κατά τη διάρκεια της πλημμύρας. Σημείωση «ΘΕΟΙ».  
Η Αγία Γραφή ισχυρίζεται ότι «Yaweh" συγχέεται τις γλώσσες των ανθρώπων 
κατασκευή του Πύργου της Βαβέλ. Αυτό δεν είναι έτσι. Και πάλι, η εβραϊκή 
συγγραφείς του εβραιο / χριστιανικό Γραφή βίδα μέχρι και τα αποδεικτικά 
στοιχεία από περισσότερες από μία Θεός είναι απλό να δούμε:  
Γένεση κεφάλαιο 11? στίχο 7:  
"Ας πάει κάτω και εκεί συγχύσει τη γλώσσα τους ότι δεν μπορούν να καταλάβουν 
το ένα την ομιλία του άλλου." ΠΑΛΙ, περισσότερο από ό, τι ένας Θεός εμπλέκεται. 
Σημειώστε το «εμείς».  
  
Ο «Πύργος της Βαβέλ» είναι ένα άλλο ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ. Στην αρχαιότητα, οι 
άνθρωποι θα μπορούσαν να επικοινωνούν τηλεπαθητικά, χωρίς λόγια. Αυτό 
λήφθηκε από εμάς, αλλά τώρα γίνεται και πάλι μια πραγματικότητα, όπως πολλοί 
από εμάς αντιμετωπίζουν αυτό μέσα από το άνοιγμα του μυαλού και της ψυχής 
μέσω του διαλογισμού εξουσία.  
  
Τις εντολές των ΔΕΔ  

Πολλοί από τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης, μαζί με τις Δέκα Εντολές είχαν 
κλαπεί από:  
Ο Κώδικας του Χαμουραμπί  
Παρακάτω είναι μια φωτογραφία της στήλης βασάλτη που δείχνει την Σουμερίων 
Θεού Ήλιου Σαμάς δίνοντας Χαμουραμπί το δισκίο λίστα τους νόμους. "Σαμάς" 
είναι επίσης γνωστό ως «Αζαζέλ», τον αρχηγό των λεγόμενων "Fallen Angels", 
τα "Igigi" Nordic εξωγήινους που πήρε την ανθρώπινη συζύγους.  
  

Παράδειγμα: Έξοδος 20:  
16 Δεν θελεις ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου.  
  
Κλαπεί από τον Κώδικα του Χαμουραμπί, 3: «Αν ένας φεουδάρχης ήρθε προς τα 
εμπρός με ψευδή μαρτυρία σε μια περίπτωση, και δεν απέδειξε τη λέξη που 
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μίλησε, αν η υπόθεση ήταν μια υπόθεση που αφορούσε μια ζωή, ότι φεουδάρχης 
θα τεθεί σε θάνατο. "  
  
Περισσότερα κλαπεί από τον Κώδικα του Χαμουραμπί:  
Έξοδος 21:24 μάτι για το μάτι, δόντι για δόντι, το χέρι για το χέρι, το πόδι για το 
πόδι,  
  
Χαμουραμπί 196: "Αν ένας φεουδάρχης έχει καταστρέψει το μάτι ενός μέλους της 
αριστοκρατίας, που θα καταστρέψει το μάτι του."  
Χαμουραμπί 200: «αν ένας φεουδάρχης έχει χτυπήσει ένα δόντι ενός αυθέντης 
της δικής θέση του στην ιεραρχία, θα πρέπει να νοκ-άουτ δόντι του."  
  
Ο κώδικας Σουμερίων  

Ο Ουρ-Nammu Κώδικα είναι η παλαιότερη Αρχαίας Εγγύς Ανατολής δικαίου 
Κωδικός ανακτηθεί από τους αρχαιολόγους. Ο κώδικας Σουμερίων από το 1800 
π.Χ. ανήκει σε αυτό το παλαιότερο διαρκή νομική παράδοση.  
  
Ο Κώδικας των Χετταίων  

Ενώ Χετταίων νόμος ήταν παρόμοια με πολλούς τρόπους με τους κωδικούς του 
νόμου Χαμουραμπί το "Χετταίων Κώδικας» περιέχει διακόσια σημεία των 
κανονισμών επιδεικνύει ανοχή για τη σεξουαλική ανηθικότητα με μια ισχυρή 
έμφαση στην οικονομική ανησυχίες. Οι Χετταίοι καλλιεργείται το κριθάρι και το 
σιτάρι, παρασκεύασε μια μπύρα κριθαριού. Αργύρια κυκλοφόρησαν ως νόμισμα.  
  
Η Μέση Ασσυρίων Κωδικός αποφασίστηκε από Θεγλάθ-φελασάρ Ι, 
Αυτοκράτορας της Ασσυρίας από 1115- 1077 π.Χ. Αρχικά, ένα νομικό κώδικα 
έμφαση στις κοινωνικές ανησυχίες και τα συμφέροντα των Ασσυρίων 
κυβέρνησης. Ανακαλύφθηκε το 1903 σε Ashur στο Ιράκ. Γράφει σε Σφηνοειδής 
στις 15 ψημένο πήλινες πινακίδες. Πολυάριθμες νόμους στα βιβλικά βιβλία της 
Εξόδου, Δευτερονόμιο και Λευιτικό έχουν κλαπεί από τον κώδικα Ασσυρίων.  
  
Η Νέο-Βαβυλωνιακή Κωδικός  

Τα γραπτά στη βιβλική βιβλίο των Παροιμιών κλάπηκαν από πολλές πηγές:  
  
Τα λόγια του Ahiqar  

Ahiqar ήταν σύμβουλος Σενναχειρείμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας 704 έως 681 
BCE. Το 1906 Γερμανοί αρχαιολόγοι ανασκαφεί ένα αντίγραφο της διδασκαλίας 
του, χαραγμένα πάνω φύλλα έντεκα παλίμψηστο πάπυρο, από τα συντρίμμια 
του Ελεφαντίνης που είναι σήμερα μέρος της πόλης του Ασουάν στη νότια 
Αίγυπτο.  
  
Parallels:  
Οστιδήποτε κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, το λυχνάρι του θα σβήσει 
σε σκοτεινές σκοτάδι. Prov.20: 20  

Κλαπεί από:  
"Όποιος δεν παίρνει την υπερηφάνεια στα ονόματα του πατέρα και της μητέρας 
του, μπορεί ο ήλιος δεν λάμπει πάνω του." Ahiqar 9: 137  
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__________________  

  
Αυτός που απαλλάσσει τη ράβδο μισεί τον γιο του, αλλά αυτός που αγαπά αυτόν 
είναι προσεκτικοί για να τον πειθαρχήσει?  

Ονομ. 13:24  
  
Κλαπεί από:  
"Δεν με-κατέχουν τον γιο σου από τη ράβδο, αλλιώς δεν θέλεις να είναι σε θέση 
να τον σώσει από την κακία." Ahiqar 6:81  

__________________  

  
Μέσω υπομονή ένα χάρακα μπορεί να πειστεί, και μια απαλή γλώσσα μπορεί να 
σπάσει ένα κόκκαλο.  
Ονομ. 25:15  
  
Κλαπεί από:  
Soft είναι η έκφραση ενός βασιλιά? . αλλά είναι πιο έντονη και πιο ισχυρή από ό, 
τι ένα δίκοπο μαχαίρι "Ahiqar 7: 105  

  
Οι διδασκαλίες του Amen-em-ΟΠΕΤ  

Αμήν-em-OPET, γιος του Ka-Nakht, δίδαξε στην Αίγυπτο μεταξύ 1200 - 1000 
π.Χ.. Το κείμενο βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο Πάπυρος 10474 και ένα τμήμα 
σε μια ταμπλέτα γραφής στο Τορίνο της Ιταλίας. Ο πάπυρος λέγεται ότι έχουν 
έρθει από τη Θήβα και πιθανολογείται ότι είναι του 10ου και 6ου αιώνα π.Χ..  
  
Parallels:  
Δώστε προσοχή και να ακούσετε τα λόγια του σοφού? ισχύουν την καρδιά σας 
σε αυτό που διδάσκω, γι 'αυτό είναι ευχάριστο όταν τους κρατήσει στην καρδιά 
σας και να έχουν όλοι τους έτοιμοι για τα χείλη σας.  
Ονομ. 17-18  
  
Κλαπεί από:  
Δώστε τα αυτιά τους, να ακούσει τι λέγεται,  
Δώστε τους την καρδιά για να τους κατανοήσουν  

Ας τους αφήσουμε να ξεκουραστούν στο φέρετρο της κοιλιάς σου  

Αυτό μπορεί να είναι ένα κλειδί στην καρδιά τους. "  
Αμήν-em-ΟΠΕΤ 3:10  

__________________  

  
Δεν εκμεταλλεύονται την κακή επειδή είναι φτωχοί και δεν συντρίψουν τους 
άπορους στο δικαστήριο.  
Ονομ. 22:22  
  
Κλαπεί από:  
«Φρουρά τον εαυτό σου ενάντια ληστεύουν τους καταπιεσμένους  

Και κατά καταθλιπτικός τα άτομα με αναπηρία. "  
Αμήν-em-ΟΡΕΤ 2: 1  

__________________  
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Αν ο εχθρός σας είναι πεινασμένο, να του δώσει τροφή για να φάει? αν είναι 
διψασμένος να του δώσει να πιει νερό. Με τον τρόπο αυτό, θα σωρός αναμμένα 
κάρβουνα στο κεφάλι του και ο Κύριος θα σας ανταμείψει.  
Ονομ. 25: 21-22  
  
Κλαπεί από:  
"Αφήστε τον στην αγκαλιά του θεού?  

Γεμίστε την κοιλιά του με ψωμί του σου  

Έτσι ώστε να μπορεί να χορτάτη και μπορεί να είναι ντροπή. "  
Αμήν-em-ΟΡΕΤ 5: 8  

                                                                      __________________  
  
Μην μετακινείτε και αρχαία boundry πέτρα ή καταπατούν τα πεδία του πατέρα, 
για Defender τους είναι ισχυρή? θα αναλάβει την υπόθεσή τους εναντίον σας.  
Ονομ. 23: 10-11  
  
Κλαπεί από:  
"Μην μεταφέρετε από το ορόσημο στα όρια της καλλιεργήσιμης γης  

Ούτε διαταράσσουν τη θέση του καλωδίου μέτρησης  

Δεν μπορεί να είναι άπληστοι μετά από μια πηχη της γης  

Ούτε θίγουν τα όρια της χήρας ».  
Αμήν-em-ΟΡΕΤ 7: 12-15  

__________________  

  
Καλύτερα λίγο με τον φόβο του Κυρίου, παρά πολλοί θησαυροί και ταραχή  

Ονομ. 15:16  

Καλύτερα λίγο με δικαιοσύνη από πολύ κέρδος με την αδικία.  
Ονομ. 16: 8  
  
Κλαπεί από:  
Καλύτερη είναι ένα μέτρο που ο Θεός δίνει σε σένα,  
Από πέντε χιλιάδες ληφθεί παράνομα. "  
Αμήν-em-ΟΠΕΤ 8:19  

[Αυτός δίνει την αίσθηση και του Ναζωραίου τροφοδοτεί το "πέντε χιλιάδες."]  
__________________  

  
Καλύτερα ένα γεύμα λαχανικών, όπου υπάρχει αγάπη παρά η πάχυνση μόσχων 
με μίσος. Ονομ. 15:17  

Καλύτερα ένα ξηρό κρούστα με ειρήνη και ησυχία από ένα σπίτι γεμάτο γλέντι, με 
διαμάχες. Ονομ. 17: 1  
  
Κλαπεί από:  
«Καλύτερα είναι το ψωμί, όταν η καρδιά είναι ευτυχής  

Από πλούτη με θλίψη. "  
Αμήν-em-OPET 9: 9  

__________________  
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Μην κάνετε τους φίλους με ένα ζεστό-μετριάζεται ο άνθρωπος, δεν συνδέουν με 
ένα εύκολα εξόργισε, ή μπορείτε να μάθετε τους τρόπους του και να πάρει τον 
εαυτό σας παγιδευτεί, Παρ. 22: 24-25  
  
Κλαπεί από:  
"Μην χαιρετήσει σου θερμαίνεται σε βία σου  

Ούτε βλάπτει τη δική σου καρδιά έτσι "  
Αμήν-em-ΟΡΕΤ 13: 8  

__________________  

  
Θα κάνει εμετό μέχρι το μικρό έχετε φάει και θα έχουμε χάσει τις φιλοφρονήσεις 
σας.  
Ονομ. 23: 8  
  
Κλαπεί από:  
«Η μπουκιά του ψωμιού πάρα πολύ μεγάλη εσύ swallowest και vomitest επάνω."  
Αμήν-em-ΟΠΕΤ 14:13  

__________________  

  
Μην καυχηθεί για το αύριο, για να μην ξέρετε τι είναι μια ημέρα μπορεί να φέρει 
στο προσκήνιο.  
Ονομ. 27: 1  
  
Κλαπεί από:  
"Μην περάσουν τη νύχτα φοβούνται το αύριο  

Ξημερώματα ποιο είναι το αύριο σαν;  
Ο άνθρωπος δεν ξέρει ποιο είναι το αύριο είναι σαν. "  
Αμήν-ΕΟ-ΟΠΕΤ 19:11  

__________________  

  
Πολλά είναι τα σχέδια στην καρδιά ενός ανθρώπου, αλλά είναι ο σκοπός του 
Κυρίου που επικρατεί. Ονομ. 19:21  

Στην καρδιά του ένας άνθρωπος σχεδιάζει την πορεία του, αλλά ο Κύριος 
καθορίζει τα βήματά του.  
Ονομ. 16: 9  
  
Κλαπεί από:  
"Ένα πράγμα είναι τα λόγια που λένε οι άνδρες  

Ένας άλλος λόγος είναι ότι τον οποίο ο Θεός το κάνει. "  
Αμήν-em-ΟΠΕΤ 19:15  

__________________  
  
Δεν έχω γράψει τριάντα λόγια για σένα, τα λόγια του συμβουλή και τη γνώση.  
Ονομ. 22:20  
  
Κλαπεί από:  
"Δείτε εσύ αυτά τα τριάντα κεφάλαια  

Θα διασκεδάσει? θα αναθέσει  
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Είναι ο κυριότερος όλων των βιβλίων. "  
Αμήν-em-ΟΡΕΤ 27: 5  

  
Οι διδασκαλίες του Πτα-Hotep  

Πτα-Hotep διδάσκονται γύρω από 2450 π.Χ., κατά τη διάρκεια του 5ου δυναστεία 
του Παλαιού Βασιλείου της Αιγύπτου. Οι διδασκαλίες του σώθηκαν στις δύο 
πήλινες πινακίδες και τα φύλλα παπύρου και βρίσκονται σήμερα στο 
Bibliotheque Nationale στο Παρίσι. Εκτός από το βιβλίο των Παροιμιών, πολλά 
από τα γραπτά στα βιβλία του Εκκλησιαστή και Σειράχ επίσης κλαπεί από τις 
διδασκαλίες του Πτα-Hotep.  
  
Αιγυπτιακή Τραγούδια Αγάπης  

Οι αιγυπτιακές Τραγούδια Αγάπης είναι 1.000 χρόνια παλαιότερα από ό, τι 
εκείνες στο Άσμα Ασμάτων. Οι παραλληλισμοί είναι αλάνθαστο. Ο Πάπυρος 
Harris 500 ανακαλύφθηκε στη Θήβα στο Συγκρότημα Ramesseum στο ναό 
Καρνάκ.  
  
Τα Οράματα της Νεφερτίτης  

Τόσο οι βιβλικές βιβλία των «βασιλιάδων» και «Ντάνιελ» απηχούν το σενάριο της 
διασκέδασης βασιλιά μαζί με την πρόβλεψη της πτώσης του. Το θέμα του 
σκλάβου που θα ήταν βασιλιάς επαναλαμβάνεται στο "The Story of Hagar 
[Γένεση, κεφάλαια 16 και 21]. Τα Οράματα της Νεφερτίτης χρονολογείται από την 
εποχή του Φαραώ Snefru [2680- 2565 π.Χ.]. Ο ίδιος ζητά Νεφερτίτης να 
ψυχαγωγήσει τον. Νεφερτίτης προβλέπει την πτώση του Παλαιού Βασιλείου και 
τη δημιουργία μιας νέας δυναστείας από Amen-em-het Ι [1991- 1786 π.Χ.].  
Επίσης, τα περισσότερα από ό, τι γράφτηκε στα βιβλικά βιβλία της Εξόδου, 
Λευιτικό και Δευτερονόμιο λήφθηκε από την προανα- ΟΧΙ από το "Yaweh." 
Υπάρχουν xians που είναι αρκετά ανόητο να πιστεύουμε τους «Yaweh" είναι ο 
μόνος θεός. "Δεν Θεοί πριν από μένα."  
  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ κλεμμένο:  
Η ιστορία της συζύγου Ιωσήφ και Potipher του? Γένεση κεφάλαιο 39. κλαπεί από 
την ιστορία του Anubis και Bata [αιγυπτιακής προέλευσης].  
  
Παραλλήλων προς την ΜΩΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ:  
  

 Η γέννηση του Σαργών  

 Η γέννηση του Ώρου  
  
1. Ο συντελεστής μυστικότητα που περιβάλλει τη γέννηση  

2. Η διάθεση σε ένα καλάθι καλάμι, που καλύπτεται με άσφαλτο  

3. Η ρύθμιση σε ένα ποτάμι  
4. Η ανάκαμψη και η υιοθέτηση Μεγάλο μέρος της βιβλικής βιβλίο των Ψαλμών 
είχε κλαπεί από:  
Ο Ύμνος προς την Aton  

Ο Ύμνος προς την Aton μπορεί να βρεθεί στο τάφο του Eye. 1365- 1348 BCE.  
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Οι Ιστορίες του Βάαλ και Ανατ  

Χαραγμένα επάνω έξι πήλινες πινακίδες, στο Ουγκαριτική γλώσσα? σφηνοειδή 
γραφή. Γύρω στο 1400 π.Χ..  
  
Ο Θρήνος για Ουρ  

Πολλά από τα γραπτά στη βιβλική βιβλίο του Ιησού του Ναυή είχαν κλαπεί από:  
  
Οι Ελ Αμάρνα Γράμματα  

Η Στήλη της Μερνεπτά  

  
Περισσότερα κλαπεί γραπτά στη βιβλική βιβλίο των Κριτών:  
  

 Η ιστορία της Aqhat  
 Το ημερολόγιο της Wen-Amon  

 Η Γεζέρ Ημερολόγιο  
  

Οι βιβλική βιβλία του Σαμουήλ και των Βασιλέων, επίσης, περιέχουν πολύ 
κλεμμένο υλικό από:  
  

 Η Μαρί Προφητείες  

 Η Στήλη της Μησά  

 Η Καράτεπε Επιγραφή  

 Τα Χρονικά του Σαλμανασάρ III  
 Η Μαύρη Οβελίσκος του Σαλμανασάρ III  
 Τα Χρονικά του Τιγκλάθ Πιλεσέρ Γ  

 Τα Χρονικά του Σαργών Β  

 Η Σιλωάμ Επιγραφή  

 Η Yavne-Yam Επιγραφή  

 Οι Lachlish Γράμματα  

 Η Arad όστρακα  

 Τα Χρονικά του Σενναχειρείμ  

 Τα Χρονικά του Ναβουχοδονόσορα II  
  

Περισσότερα κλεμμένο υλικό στα βιβλικά βιβλία του Έσδρα και του Νεεμία από:  
  
Ο κύλινδρος του Κύρου  

Περισσότερα κλαπεί ιστορίες και τα γραπτά στα βιβλικά βιβλία του Ιώβ και 
Εκκλησιαστής:  
  
Η ιστορία της Keret  
Εδώ είναι η αρχική ιστορία του Ιώβ, γραμμένο στη γλώσσα Ουγκαρίτικ 
[Σφηνοειδής Script], αποτελείται περίπου 1400 π.Χ. από τον "Ilimilku Το Scribe." 
Αυτό το επικό περιλαμβάνει "Keret» και ο Θεός «Ελ." ΔΕΝ εργασίας και Ιεχωβά. 
Οικογένεια tradgedies και την ασθένεια Keret είναι συγκρίσιμα με την ιστορία του 
Ιώβ. Στην αρχική ιστορία, "Σατανάς" ποτέ ακόμη και εισήλθε στην εικόνα.  

 Ο πάσχων και η Ψυχή  

 Ο Αγρότης και τα δικαστήρια  
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 Ο πάσχων και το φίλο  

Όπως μπορούμε να δούμε από τα παραπάνω, η "θρησκεία" χριστιανική 
βασίζεται κλεμμένο υλικό που έχει στριμμένο, στρεβλή και παραμορφωμένη να 
χειραγωγήσουν, να προκαλέσει σύγχυση και να υποκινήσουν το φόβο σε 
ανθρωπότητας. Έχει ληφθεί η αρχική ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ EA / ENKI aka ΣΑΤΑΝΑ / Λούσιφερ και τον μετέτρεψαν σε 
ένα υποτιθέμενο εχθρό της ανθρωπότητας. «Θα καταστρέψει ο Θεός» - Τα 
Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών. Ο Χριστιανισμός έχει χρησιμοποιηθεί για να 
βλασφημούν, γελοιοποίηση και διασύρουν τους παλιούς θεούς, δημιουργούν 
αποξένωση και η εχθρότητα από νόμιμες θεοτήτων της οποίας αντικαταστάθηκε 
με το ψεύτικο θεό "Yaweh / Ιεχωβά». Επιπλέον, αυτό το τερατώδες πρόγραμμα 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να δημιουργήσετε ένα ανυπεράσπιστο 
νοοτροπία? εκείνη ενός σκλάβου, να αφοπλίσει ψυχολογικά το λαό Τζεντίλε στην 
αποδοχή του κομμουνισμού, μια άλλη εβραϊκή πρόγραμμα αδελφοσύνης.  
  
Λέγεται συχνά ότι η πραγματική κακό δεν μπορεί να δημιουργήσει τίποτα. Τα 
πάντα για την πραγματική κακό είναι τεχνητή. Στην πραγματικότητα, "ο Θεός" και 
το "Devil" είναι ανάποδα. Ολόκληρο το θεμέλιο αυτού του φάουλ θρησκείας 
αποτελείται από κλαπεί υλικό. Επιπλέον, είναι αντι-ζωή και αυτοκτονικό. Δεν 
υπάρχει τίποτα πνευματικό για αυτό. Ο σκοπός όλων αυτών είναι να κοπεί 
εντελώς την ανθρωπότητα μακριά από τον αληθινό Θεό Δημιουργό ο οποίος 
είναι ο Σατανάς. Με τον τρόπο αυτό, οι ερπετό εξωγήινους και εκείνους που 
εργάζονται γι 'αυτούς θα επιτευχθεί ο στόχος της υποδούλωση του ανθρώπινου 
γένους μέσα από την εβραϊκή πρόγραμμα του κομμουνισμού. Ο Σατανάς μας 
δίνει τη γνώση και τη δύναμη. Χωρίς αυτόν, η ανθρωπότητα δεν έχει τίποτα. Το 
αληθινό κακό είναι επίσης γνωστή ως πλοίαρχος του ψέματα και την εξαπάτηση. 
Τι μεγαλύτερη εξαπάτηση είναι για τους οπαδούς αυτών των θρησκευτικών 
απάτες να βρίζουν και να βλασφημούν το δικό τους Δημιουργός εκεί; Πολλές από 
τις αρχαίες παγανιστικές θρησκείες, όπως οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι από κοινού 
θρύλους και πάνθεον. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από τον Χριστιανισμό, που 
έχει εργαστεί ακατάπαυστα και βάναυσα να καταστρέψει οποιαδήποτε και όλες 
τις άλλες θρησκείες, υποστηρίζοντας ότι είναι η μόνη αληθινή.  
  
"ΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ ΟΜΩΣ ΜΕ"  
- ΣΑΤΑΝΑ  

Από το "Ειρήνη είσθαι εις Αυτόν»  

  

  
Πηγές:  
  
[1] Ο Χριστός Συνωμοσία, The Greatest Story Ever Καταχωρήθηκε από τις 
σελίδες Acharya S 94-95  

[2] Το Stairway to Heaven από Ζεκάρια Σίτσιν, σελίδα 99.  
[3] Το άρθρο World Book Encyclopedia για Ζωροαστρισμός, © 1989  

[4] Μια Ιστορία του Διαβόλου από τον Gerald Messadié  

[5] Cambridge απεικονίζονται Ιστορία των Θρησκειών, που εκδίδεται από τον 
John Bowker. Σελίδες 216- 217  
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[6] Μεσοποταμία από την Pamela F. Υπηρεσία, σελίδα 44.  
  
Άλλες αναφορές:  
  
Η Αγία Γραφή- King James Version  
  
Η αρχαία Εγγύς Ανατολή, Τόμος Ι, επιμελημένο από τον James B. Pritchard © 
1958  
  
Παλαιά Διαθήκη Parallels: Νόμοι και Ιστορίες από την αρχαία Εγγύς Ανατολή 
από τον Victor H. Matthews και Don C. Benjamin © 1991  
  
Μια ιστορία του διαβόλου από τον Gerald Messadié © 1993, 1996,  
  
Εγκυκλοπαίδεια Britannica  

  
  
  
  
  

Εκθέτοντας την Καινή Διαθήκη  

  
"Μας εξυπηρέτησε καλά, αυτός ο μύθος του Χριστού"  
- Πάπας Λέων Ι [1475-1521] *  

  
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ:  
Κλαπεί!  
Η ανάσταση είναι ένα κοινό θέμα που βρέθηκαν σε πολλές εντελώς διαφορετικές 
θρησκείες σε όλο τον κόσμο, συμβολική της καθόδου στον Άδη και αργότερα 
επιστροφή. Μεσοποταμία: Ιστάρ / καθόδου Ινάννα και να επιστρέψει [που 
αναστήθηκε από τους νεκρούς], Αίγυπτος: Όσιρις, ο Θεός του Κάτω Κόσμου 
αναστήθηκε, Ελλάδα: κάθοδο της Περσεφόνης στον Κάτω Κόσμο και την 
επιστροφή, ο κατάλογος των αναστήθηκε Θεών είναι εκτενής και βασίζεται μια 
έννοια και όχι την πραγματική χαρακτήρες. Αυτή η αλληγορία βασίζεται στις 
Magnum Opus και αυτό που είναι γνωστό ως το «Nigredo Stage». Για 
περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το άρθρο Εκθέτοντας Πνευματική 
Διαφθορά: Πνευματική Αλχημεία και η Αγία Γραφή.  
  
Οι πολυάριθμες trinities:  
  

 Anu, Ενλίλ και EA- η Χριστιανική Εκκλησία έκλεψε τους "Θεός ο Πατέρας» 
και «ο Θεός τον Υιόν» από αυτό.  
 Bel-Κρόνου, ο Δίας-Bel, και Βάαλ-Chom  

 Brahma, Vishnu, και Σίβα  

 Μίθρα, Varuna, και Indra  

 Ο Δίας, Ήρα, και Minerva  

 Όσιρις, Ίσις και Ώρος  

 Τρισώματου θεά Εκάτη  
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 Τρικέφαλο Σκύλλα  

 Τριαδικός θεότητες της Καβείρων.  
 Τρικέφαλο σκύλο, τον Κέρβερο  

 Ταοϊσμός: η τριάδα Σαν Qing [Τρεις Αγνό Θεών]. Yu Τσινγκ [Jade Αγνό] 
Shang Qing [Άνω Αγνό] και Tai Qing [Μεγάλη Καθαρό]  
 Monju Bosatsu, Fugen Bosatsu και ο ιστορικός Βούδας ονομάζεται "Shaka 
Τριάδα" [Shaka SANZON]  
 Ka [Πνεύμα ή Αιθέρας], Ba [Body], και το Ankh [Αθανασία]  
 Tamas [Σταθερότητα] Sattwa [ευταξία] Rajas [Ανησυχία] από το "Guna" 
μετάφραση σανσκριτικά  

 Άρτεμις, η Αφροδίτη, και η Εκάτη  

 Κόρη, Περσεφόνη και η Δήμητρα  

 Shen [Πνεύμα], C'hi [Vitality], και Τσινγκ [Essence] οι τρεις θησαυρούς του 
ταοϊστική Wai Tai [εσωτερική αλχημεία]  
 Άλφα, Ωμέγα, και Iota  

 Trident του διαβόλου [η "Trishul"]  
  

Φυσικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε "τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα."  
  
σταύρωση του Ναζωραίου δεν είναι κάτι νέο. Πράξεις 5:30 Ο Θεός των πατέρων 
μας ανέστησε τον Ιησού, τον οποίον σεις γυρίζει και κρεμάστηκε σε ένα δέντρο. Α 
'Πέτρου 2:24 Ποιος τον εαυτό του γυμνό τις αμαρτίες μας στο σώμα του πάνω 
στο δέντρο, ότι εμείς, όντας νεκρός για τις αμαρτίες, πρέπει να ζουν εις 
δικαιοσύνη: από του οποίου την πληγήν επουλωθεί.  
  
Ο νορβηγός θεός Όντιν προηγείται ο Ιησούς Χριστός. Odin κρεμαστεί από ένα 
δέντρο και να βιώσει μια θάνατο του είδους για την απόκτηση της γνώσης. Με το 
να «ξαναγεννηθεί», απέκτησε gnosis [προηγμένη πνευματική γνώση], όπως και 
ο Αιγύπτιος θεός Set οποίος ήταν "σταυρώθηκε" σε "σταυρός" είναι γνωστή ως 
furka.1 Επιπλέον, ο Κρίσνα, ο Μαρσύας, Δωδώνιο, και ο Δίας επίσης hung από 
τα δέντρα. Αυτή είναι και η έννοια του κρεμασμένου κάρτας άνθρωπος στον 
Ταρώ. Ο Βούδας κάθισε επίσης κάτω από ένα "Bo Tree". "Bo" είναι "Μπόα" που 
σημαίνει "φίδι" της Κουνταλίνι. Το δέντρο είναι μια αρχαία απεικόνιση της 
ανθρώπινης ψυχής, με το πορτμπαγκάζ είναι συμβολική της σπονδυλικής στήλης 
και τα υποκαταστήματα που συμβολίζουν τις 144.000 nadis με τα φύλλα και τους 
καρπούς που συμβολίζουν τους καρπούς της διαλογισμούς? η δύναμη της ζωής 
και τις εξουσίες του νου και της ψυχής. Επιπλέον, ο Κρίσνα, ο Μαρσύας, 
Δωδώνιο, και του Δία κρέμασαν επίσης από τα δέντρα. "144.000" είναι ένα άλλο 
εβραϊκό / χριστιανικό Βιβλική διαφθορά μιας αλληγορίας που έχουν να κάνουν με 
την nadis της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία είναι ειδικά μονοπάτια για τη ζωή-
δύναμη.  
  
Παρακάτω είναι μια περαιτέρω λίστα των Θεών που κρεμόταν από τα δέντρα:  
  

 Tammuz της Συρίας, 1160 π.Χ.  
 Wittoba του Telingonese, 552 π.Χ.  
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 Δ.Σ.Ο. του Νεπάλ, 622 π.Χ. Δ.Σ.Ο. συχνά γράφονται "Jao" ακούγεται 
οικείο; Αυτή είναι η ρίζα της Εβραϊκής θεού "Ιεχωβά".  
 Hesus των Celtic Δρυίδες, 834 BCE. Σημειώστε την ομοιότητα των 
"Hesus» με τον «Ιησού».  
 Quetzalcoatl του Μεξικού 587 π.Χ.  
 Quirinus της Ρώμης 506 π.Χ.  
 Προμηθέας 547 π.Χ. "Στο λογαριασμό της σταύρωσης του Προμηθέα του 
Καυκάσου, όπως παρέχονται από Σενέκα, τον Ησίοδο και άλλους 
συγγραφείς, αναφέρεται ότι ήταν καρφωμένα σε όρθια ακτίνα ξυλείας στο 
οποίο είχαν τοποθετηθεί εκτεταμένη χέρια του ξύλου, και ότι αυτό σταυρός 
που βρίσκεται κοντά στα Στενά της Κασπίας. "  
 Thulis της Αιγύπτου, το 1700 π.Χ.  
 Ίντρα του Θιβέτ, 725 π.Χ.  
 Alcestos του Ευρυπίδη, 600 π.Χ.  
 Atys της Φρυγίας, 1170 π.Χ.  
 Crite της Χαλδαίας, 1200 π.Χ.  
 Μπαλί της Ορίσα, 725 π.Χ.  
 Μίθρα της Περσίας, 600 π.Χ.  

  
Η παραπάνω λίστα λήφθηκε από το βιβλίο "Δεκαέξι Εσταυρωμένο σωτήρες του 
κόσμου" από Kersey Graves, έκτη Edition- 1960  

  
Επίσης, το αφορούν το όνομα «Ιησούς», οι πέντε γράμματα αντιπροσωπεύουν 
τα πέντε στοιχείων- φωτιά, γη, αέρας, νερό, και πεμπτουσία της ανθρώπινης 
ψυχής, το πλασματικό χαρακτήρα κλαπεί έγινε από την ειδωλολατρική 
ALLEGORIES- ειπώθηκε για να έχει ζήσει "33 χρόνια », η οποία αντιστοιχεί στο 
σπονδυλωτό της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης, όπου η Κουνταλίνι φίδι 
ανεβαίνει, το οποίο μετατρέπει το ανθρώπινο μυαλό και την ψυχή σε σούπερ 
συνείδηση. Αυτό είναι ό, τι σημαίνει μια 33η βαθμό Mason. Οι δύο άλλοι που 
σταυρώθηκαν μαζί με τον Ναζωραίος συνθέτουν μια άλλη τριάδα και πάλι 
αλληγορίες από τις τρεις μεγάλες ενότητες της ψυχής, όπου υπάρχει ένας 
σταυρός της ενέργειας? το κύριο είναι το ουδέτερο τσάκρα της καρδιάς 
[μεγαλύτερο σταυρό], όπου τα τσάκρα των ώμων έχουν φτερά και τα δύο 
μικρότερα του ισχίου και του έκτου τσάκρα. Για όσους από εσάς δεν είναι 
εξοικειωμένοι με τον αποκρυφισμό, τη μελέτη τα πάντα σε αυτή την ιστοσελίδα, 
αλλά και η Χαρά του Σατανά ιστοσελίδα η οποία είναι πολύ αποκαλυπτική όσον 
αφορά την πνευματική γνώση.  
  
Ο Ναζωραίος εφευρέθηκε από μια έννοια. Ο Ναζωραίος είναι αυτό που είναι 
γνωστό ως chi, το «witchpower», «πράνα» και άλλοι όροι για τις εξουσίες του 
ανθρώπινου μυαλού και της ψυχής. Οι πολλές απεικονίσεις της άλω δείχνουν την 
άνοδο Serpent του Σατανά, επίσης γνωστή ως η Κουνταλίνι. Ο σταυρός ήταν 
αρχικά ίση ενόπλων και είναι το σχήμα της ανθρώπινης ψυχής. Αυτό έχει φριχτά 
καταστραφεί, καθώς και. Ο «Ιησούς σώζει" κουκέτα ότι οι Χριστιανοί παπαγάλο 
σαν ένα τράβηγμα στο παιχνίδι του παιδιού καλωδίου, είναι ψευδής. Στην 
πραγματικότητα, μόνο το δικό σας δυνάμεις θα σας σώσει. Μέσω του 
διαλογισμού δύναμη, μπορούμε να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, και να 
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επιβιώσουν καταστάσεις που θα αποδειχθεί καταστροφική για όσους στερούνται 
αυτή τη γνώση. Ο ανέβηκε φίδι είναι η προϋπόθεση για την εργατική Magnum 
Opus που κάνει ένα σωματικά και πνευματικά τέλεια και αθάνατο. Αυτό είναι ένας 
άλλος τομέας όπου οι παραπλανημένοι Χριστιανοί κρατήσει επαναλαμβάνοντας 
την "αιώνια ζωή" φράση χωρίς καμία ιδέα για το τι είναι πραγματικά, σημαίνει ή 
πώς να το αποκτήσει.  

Η λατινική σταυρό δεν ήταν ένα μέρος του χριστιανισμού μέχρι τον 7ο 
αιώνα και δεν έχουν πλήρως αναγνωριστεί μέχρι τον 9ο αιώνα.  
Πρωτόγονη εκκλησίες προτίμησε να εκπροσωπεί την Ναζωραίος με το αρνί. Το 
αρνί, από τον τρόπο που είναι ένα άλλο κλεμμένο σύμβολο. Το αρνί του Πάσχα 
αντιπροσωπεύεται από το ζώδιο του Κριού την Ram "[η οποία αρχίζει στις 21 
Μαρτίου κάθε έτους]. Το αρνί πραγματοποιήθηκε επίσης από τον Ερμή και τον 
Όσιρη.  
Το αρνί άνοιξη, συμβολική του όταν ο ήλιος μπαίνει στο ζώδιο του Κριού, που 
συμβολίζεται από το κριάρι, έχει επίσης να κάνει με την έναρξη των Magnum 
Opus w περιστοιχίζεται απó.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Χριστιανικές εορτές έχουν κλαπεί, καθώς και. ΟΛΑ συμπίπτουν με τον 
παγανιστικό ΔΙΑΚΟΠΕΣ και σημείωσε τις εποχές του έτους.  
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ΠΑΣΧΑ είχε κλαπεί από Astaroth. Αρχικά γνωστή ως "Ashtar." Αυτό διακοπών 
συμπίπτει με την εαρινή ισημερία της άνοιξης, όταν ημέρας και της νύχτας είναι 
ίσου μήκους. Αυτό διακοπών είναι γνωστό ως "Eastre" στους Αγγλοσάξονες. 
Καθώς η θεά της γονιμότητας, που συνδέθηκε με τα κουνέλια και τα αυγά. Οι 
χριστιανοί έκλεψαν αυτές τις διακοπές και αλλοίωσαν το νόημά της. Άλλα 
ονόματα για τις διακοπές περιλαμβάνουν: Πάσχα, Eastre, Eos, Eostre, Ester, 
οίστρου, [οίστρου είναι όταν ένα ζώο πηγαίνει σε θερμότητα? περίοδο του 
ζευγαρώματος], Oestrus, Οίστρος και Ostara. Και πάλι, «ο Αμνός του Θεού» είχε 
κλαπεί από το ζώδιο του Κριού ο Κριός, η οποία εμφανίζεται κάθε άνοιξη.  
  
Η Yule ΕΠΟΧΗ , 25 Δεκεμβρίου. Που συμπίπτει με την 25η Χειμερινό 
Ηλιοστάσιο, Δεκέμβριος είναι κοντά στη μικρότερη ημέρα του έτους, και είναι η 
ημερομηνία γέννησης του περσικού Θεού Μίθρα, και είναι το ρωμαϊκό διακοπών 
Saturnalias. Οι δέντρο, διακοσμήσεις, ψήσιμο, δώρα και γιορτάζει δεν έχουν 
τίποτα να κάνουν με την Ναζωραίος. Αυτά είναι μεταφορές από γιορτές 
ειδωλολατρική. Και πάλι, το δέντρο με τα φώτα και διακοσμήσεις είναι συμβολική 
του αναστημένου φίδι, την ψυχή που έχει φωτίστηκε, όπως όλες οι 144.000 nadis 
είναι ζωντανή με την ενέργεια. Το σχήμα του ελάτου, καθώς κορυφώνεται σε ένα 
σημείο, συμβολίζει την αναβλύζει της ενέργειας στην κορυφή του κεφαλιού, καμία 
διαφορετική μορφή το συμβολισμό των αιγυπτιακών πυραμίδων, που 
καταλήγουν σε ένα σημείο. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί Θεοί Pagan συνδέεται 
και γιορτάζεται γύρω ή στις 25 Δεκεμβρίου.  
  
«Ημέρα των Αγίων Πάντων" αντιστοιχεί με το "Halloween / Samhain."  
  
«Κοίμηση της Θεοτόκου» συμπίπτει με την "Ημέρα Lammas» της «Θερινό 
Ηλιοστάσιο».  
  
Όλες αυτές οι γιορτές που ήταν αρχικά GENTILE / PAGAN έχουν αντικατασταθεί 
για να συνάδουν με και να επικεντρωθεί στην πλασματική εβραϊκή χαρακτήρες.  
  
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κλοπή και cor διακοπή του 
Pagan διακοπές, διαβάστε το άρθρο " The Stolen Έτος "  
  
CHRISTIAN άμφια και τους μάγισσα / SORCERER PARALLELS:  
  

 Το περιζώνω είναι παράλληλη με καλώδιο ή Περίζωμα της μάγισσας  

 Το Alb είναι μια Τελετή Robe  

 Μίτρα του επισκόπου είναι ένα αντίγραφο της αρχαίας Αιγύπτου κορώνες 
των Θεών και των Φαραώ  

 Η Crosier αντιπροσωπεύει ανατινάξεις ράβδο του μάγου και φέρει μια 
ισχυρή ομοιότητα με την αρχαία αιγυπτιακή Crook  
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Η χριστιανική ΒΩΜΟΣ έχει συσταθεί σχεδόν ταυτόσημη με ένα τελετουργικό 
ALTER για μαγεία:  
  
Η συνήθης χριστιανική μάζα / υπηρεσία κάνει χρήση των παρακάτω:  
  

 Το κουδούνι  
 Το θυμιατό / θυμιατήριο  

 η Κεριά  

 Ο οικοδεσπότης  

 Το βιβλίο  

 Το Δισκοπότηρο γεμάτο με κρασί  
 Έλαιο  

  
Ωστόσο, παρ 'όλα αυτά, η Χριστιανική Εκκλησία δολοφονήθηκαν μαζικά, εκείνοι 
που κατηγορήθηκαν ως μάγισσες, μάγοι και των ειδωλολατρικές θρησκείες.  
  
Το θλιβερό ανέκδοτο της CHRISTIAN ΜΥΣΤΗΡΙΑ:  
  
Με χριστιανική μυστήρια, είναι προφανές ότι είναι ψεύτικες. Κάποιος μπορεί να 
έρθει και να πάει ως ένα ευχαριστεί και δεν έχουν κανένα νόημα. Φυσικά αυτό 
στέκεται στο λόγο, όπως ήταν όλοι κλαπεί. Μερικά κραυγαλέα παραδείγματα:  
  
Βάπτιση με νερό:  
STOLEN !!  
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 Confession- κλαπεί από το Papy rus της Βασιλικής Μητέρα Nezemt  
 Το Host Κοινωνία  

  
STOLEN !!  
  
Κατά τη διάρκεια μιας υπηρεσίας μάζα ή την εκκλησία, ο παπάς ή ο υπουργός 
απαγγέλλει τη γραμμή του "Φάτε το σώμα μου και να πιει το αίμα μου" για την 
ευλογία της κοινωνίας υποδοχής / Ευχαριστία. Αυτή είναι μια προσομοίωση μιας 
ανθρώπινης θυσίας αίματος. Για περισσότερες πληροφορίες σε βάθος, ανατρέξτε 
χριστιανική θεία / Υπηρεσία: Μια προσομοίωση μιας ανθρωποθυσίας Αίματος  
  
Το "Άγιο Πνεύμα"  
  
Το "Άγιο Πνεύμα" που υποτίθεται ότι κατέβηκε από τους αποστόλους του 
Ναζωραίος σε γλώσσες της φωτιάς. Και πάλι, αυτό είναι το Φίδι του Σατανά, η 
Κουνταλίνι, και έχει κλαπεί και καταστραφεί από ειδωλολατρικές θρησκείες, 
ιδιαίτερα εκείνων της Άπω Ανατολής. Παγανισμού έχει χαρακτηριστεί ως 
"σατανισμό." Επίσης, η λέξη "Pagan" σημαίνει "Τζεντίλε.»  

Πράξεις 2: 2-4  

2: 2 Και ξαφνικά ήρθε ένας ήχος από τον ουρανό σαν μια βιαστική δυνατός 
άνεμος, και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν.  
2: 3 Και εκεί φάνηκε σ 'αυτούς δισχιδείς γλώσσες όπως της φωτιάς, και κάθισε σε 
κάθε έναν από αυτούς.  
2: 4 Και όλοι έγιναν πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα, και άρχισαν να μιλούν ξένες 
γλώσσες, όπως το Πνεύμα τους έδωσε έκφραση.  
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Η Ροζάριο είχε κλαπεί από το Θιβέτ Mala χάντρες.  
Οι χάντρες Mala που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό μάντρα, σύροντας τα 
δάχτυλα από στεφάνη στην, έτσι κάποιος δεν αποσπούν την προσοχή από την 
κατοχή για να παρακολουθείτε τους αριθμούς κατά τη διάρκεια του διαλογισμού. 
Η επανάληψη του «Χαίρε Μαρίες" και των "πατέρων μας" πιο συνηθισμένη στον 
καθολικισμό είχαν κλαπεί και καταστραφεί από τις ασιατικές Μάντρας Άπω 
Ανατολή. Μια Μάντρα είναι μια λέξη της εξουσίας, δονείται επανειλημμένα για να 
εστιάσει το μυαλό στο διαλογισμό, και να φανερώσει τις επιθυμίες του και τις 
επιθυμίες σε πραγματικότητα. "AUM" είναι η πιο κοινή, και αυτό είναι όπου η 
χριστιανική χρησιμοποιούμενη λέξη «Αμήν» είχε κλαπεί από? Επίσης, από την 
αιγυπτιακή Θεό Amon, του οποίου το όνομα σημαίνει το ίδιο "AUM." Το 
ρομποτικό επαναλήψεις προσευχές απήγγειλε ξανά και ξανά σε χριστιανικές 
εκκλησίες έχουν επίσης καταστραφεί απομιμήσεις μάντρα.  
  

Το καμπαναριό εκκλησίας είναι ένα αντίγραφο του 
Αιγυπτιακός Οβελίσκος? Η μόνη διαφορά είναι ο σταυρός στην κορυφή. 
Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με το αιγυπτιακό οβελίσκο, όπως «Βελόνα της 
Κλεοπάτρας». Αυτό έχει πολλά κοινά με το "Γαϊτανάκι". Το "Γαϊτανάκι" ήταν το 
σύμβολο για φαλλό του Μαΐου του βασιλιά [όρθια πέος]. Αυτό είναι ένα σύμβολο 
της γονιμότητας. Την παραμονή της Beltane [30 Απρ], πανηγυριστές χόρεψαν 
γύρω από το γαϊτανάκι. Οι αρχικές αιγυπτιακές οβελίσκοι ήταν σύμβολα του 
φαλλού. Αντιπροσώπευαν το όρθιο όργανο της γης ο Θεός "Geb», όπως ο ίδιος 
βρισκόταν στο έδαφος προσπαθώντας να φθάσουν μέχρι να ενωθούν τον εαυτό 
του με τη θεά "Νειθ / Nut" του πρωταρχικού ουρανό. Εν αγνοία περισσότεροι 
Χριστιανοί, καμπαναριό εκκλησίας τους είναι ένα συμβολικό κάθετο πέος με ένα 
σταυρό στην κορυφή.  
  
Η HALO, ενδεικτικό μιας αυξηθεί Serpent του Σατανά [Kundalini], είχε κλαπεί 
από Hindu Θεοί και ο Βούδας. Και οι δύο θρησκείες προϋπήρχε του 
Χριστιανισμού από αιώνες.  
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Αυτό το ενοχλητικό σύμβολο ψάρια οι Χριστιανοί χρησιμοποιούν επίσης κλαπεί 
και καταστραφεί. Αυτό ονομάζεται "yoni" και οι Χριστιανοί αποδείχθηκε από την 
πλευρά του. Είναι πραγματικά ένα κόλπο και τη σωστή θέση του φαίνεται εδώ 
στα αριστερά. Το Yoni είναι ένα πολύ αρχαίο σύμβολο και μπορεί να δει σε 
πολλές παλιές γέφυρες των Τ arot κάρτες, όπως απεικονίζεται εδώ:  
  

 
  
Χριστιανοί προσκυνούσαν κειμήλια, χτυπάει κουδούνια και θυμίαμα είναι άθελά 
μίμηση ινδουιστικό τελετές που είχαν συσταθεί από πολλούς αιώνες πριν ιουδαιο 
/ Χριστιανισμό.  
Οι προσεύχεται χέρια είχαν κλαπεί επίσης. Πρόκειται για ένα αρχαίο Γιόγκα 
Mudra. Υπάρχουν αγάλματα των Ινδουιστών θεών και του Βούδα με τα 
προσεύχεται χέρια γνωστή ως "Namaste Mudra." Τα διπλωμένα τα χέρια, καθώς, 
είναι μια παραλλαγή, και ένα άλλο mudra που είχε κλαπεί. Οι Mudras 
χρησιμοποιούνται σε διαλογισμό για να συνδέσετε τα ανήλικα κυκλώματα τσάκρα 
στα χέρια και τα δάχτυλα. Πολλοί γιόγκα asanas έχουν αυτά, καθώς και. Ελέγξτε 
τις εικόνες on-line της Hatha Yoga στάσεις. προηγήθηκε γιόγκα  

Χριστιανισμός.  
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Οι Άγιοι πήρε τη θέση των Παλαιών Θεών στην Καθολική θρησκεία ως ο Πάπας 
που χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος αντικατάστασης για τη μετατροπή 
πολυθεϊστές στον μονοθεϊσμό. Αρχαία ειδωλολατρικών ναών, μαζί με τις 
βιβλιοθήκες που περιείχαν σημαντικές πνευματικές κείμενα, καταστράφηκαν και 
ισοπεδώθηκαν από τους Χριστιανούς. Χριστιανικές εκκλησίες χτίστηκαν συχνά 
πάνω από αυτά. Πολλοί ναοί Pagan χτίστηκαν για Ley Lines, κυρίως στην 
Ευρώπη.  
  

  
αναφορές:  
  
* Η Blueprint Atlantis, σελίδα 267 του Colin Wilson  

© 2002  
  
[ 1 ] Λεξικό της γυναίκας σύμβολα και ιερά αντικείμενα "από την Barbara G. 
Walker, Σελίδα 54.  
  
  
  
  
  
  
  

Η Τορά και θυσίαν ζώσαν αίματος  

  
Σας γράφω αυτό το άρθρο, γιατί είμαι τόσο βαρεθεί με την ατελείωτη ροή των 
ηλίθιοι που κάνουν τα βίντεο και ιστοσελίδες που εκθέτουν εβραϊκό τελετουργικό 
φόνο στο ένα χέρι και με το άλλο το YouTube, υποστηρίζουν τον Χριστιανισμό, 
την Αγία Γραφή, ο Ναζωραίος και κατηγορούν όλα αυτά για τον Σατανά. Μερικοί 
από αυτούς τους συγγραφείς είναι στην πραγματικότητα Εβραίοι και ξέρουν τι 
κάνουν σε σχέση με την προσπάθεια να τα έχει όλα φταίει για τον Σατανά και 
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τους Pagan [Τζεντίλε] Θεούς, ενώ άλλοι [κυρίως Χριστιανοί] έχει σκατά για 
εγκεφάλους.  
  
Τα περισσότερα από αυτά ηλίθιοι που έχουν σκατά για εγκεφάλους [σχεδόν 
πάντα ένας Χριστιανός] είναι είτε πολύ τεμπέλης, δεν υποκινούνται ή φυσικά 
πρόσωπα που δεν έχουν την απαραίτητη νοημοσύνη για να διαβάσετε 
πραγματικά την εβραϊκή Τορά για αυτό που είναι, η Παλαιά Διαθήκη. Το σύνολο 
της Τορά είναι ασφυκτικά γεμάτο από τους Εβραίους οδηγίες του Θεού για το 
πώς να εκτελέσει σωστά ζουν θυσίες αίματος, καθώς και για τις χριστιανικές 
ηλίθιους διψήφια IQ που προσπαθούν να κάνουν δικαιολογίες σε σχέση με την 
Καινή Διαθήκη και «Ιησούς», «Ιησούς» είναι μια ανθρώπινο παιδί θυσία αίματος.  
  
Εκτός από αυτή τη βαθιά ανοησία [το επίπεδο της χριστιανικής νοημοσύνης είναι 
τόσο χαμηλή είναι απίστευτο], δεν φαίνεται ποτέ να συμβεί σε αυτές τις ηλίθιοι 
Βίβλος-πελώριος που κλαψουρίζουν για εβραϊκό τελετουργικό φόνο, και 
παραθέτω το Ταλμούδ, ότι το Ταλμούδ είναι στην πραγματικότητα μια ραβινικές 
σχόλιο για την Τορά. Και ποια είναι η Τορά; Η Τορά είναι τα πέντε πρώτα βιβλία 
της Παλαιάς Διαθήκης της Βίβλου ότι αυτές οι χριστιανοί με τα σκατά για 
εγκεφάλους προωθήσει. Αυτό είναι σωστό - η Παλαιά Διαθήκη. Η ίδια παλιά 
χάλια ότι οι ιερείς και οι ιεροκήρυκες τους στόμιο μακριά σε χριστιανικές 
εκκλησίες τους κάθε Κυριακή. Όπως έχω ήδη αναφέρει η έκταση της ηλιθιότητας 
είναι πέρα σοκαριστική. Επίσης, αυτές οι Γερακίνα-brained Χριστιανοί θα ήταν σε 
μια συνολική απώλεια για να δείξει ακριβώς όπου στην Αγία Γραφή ο Σατανάς 
τους ποτέ αναφέρεται καν, πόσο μάλλον απαίτησε, θυσίες σε όλους, πόσο 
μάλλον ένα ζωντανό θυσία αίματος! Κι όμως τον κατηγορούν για αυτό 
ασταμάτητα, καθώς αυτό δημιουργεί μια απόσπαση της προσοχής. Όπως έχω 
κρατήσει την επανάληψη, κάθε άσχημη πράξη και το χαρακτηριστικό που είναι 
του εβραιο / χριστιανικό «Θεός» κατηγορείται για τον Σατανά, αλλά λίγοι 
μπορούν να δουν πέρα από αυτό. Σχεδόν κανείς δεν σταματάει να σκέφτεται.  
  
Ένα άλλο πράγμα που θέλω να προσθέσω εδώ είναι το πώς οι Χριστιανοί και 
άλλα συναφή ηλίθιοι στρίψει τα πάντα. Ένα κραυγαλέο παράδειγμα είναι βρήκα 
ήταν μια δήλωση σχετικά με το πώς τα ονόματα των ειδωλολατρικών θεών, 
όπως ο Βάαλ χρησιμοποιήθηκαν από τους Εβραίους, όπως Hasidim ιδρυτής 
Βάαλ Σημ Tov. Ο τίτλος αυτός σημαίνει "πλοίαρχος του καλό όνομα" για ένα. 
Αυτό έχει να κάνει με απόκρυφες δυνάμεις. Δεν έχει τίποτε να κάνει με την 
ειδωλολατρική Θεός Βάαλ.  
  
"Στα εβραϊκά, η λέξη Βάαλ σημαίνει« ο σύζυγος "ή" ιδιοκτήτης "και σχετίζεται με 
ένα ρήμα που σημαίνει να πάρει στην κατοχή του, για έναν άνθρωπο, για την 
άψογη ένα γάμο. Η λέξη« Βάαλ »χρησιμοποιείται επίσης σε πολλά Εβραϊκά 
φράσεις, που δηλώνει τόσο σκυροδέματος ιδιοκτησίας, καθώς και την κατοχή 
των διαφορετικών ποιοτήτων στην προσωπικότητα του ατόμου. "[1]  
  
Βάαλ, επίσης, όπως ανέφερα στις παραπάνω σημαίνει "πλοίαρχος", έτσι αυτή η 
λέξη έχει πραγματικά μια πολύ ευρεία έννοια. Δεδομένης της εξαιρετικά 
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βλασφημία και δυσφήμηση κατά του Pagan Θεός Βάαλ στην Goetia [The Lesser 
Key of Solomon], είναι κοινή λογική ότι οι Εβραίοι δεν θα πρέπει να δίνει κάθε 
είδους αφοσίωση σε αυτό το ειδωλολατρικό Θεό, ή οποιαδήποτε άλλα 
ειδωλολατρικών θεών γι 'αυτό ύλη. Οι αναφορές που προσπαθούν να 
διεκδικήσουν τα Εβραίους λάτρευαν κάθε παγανιστικών θεών είναι να συγχέουμε 
τους αναγνώστες. Με τη δική μας έρευνα, ανακαλύψαμε ότι Βάαλ είναι ένα άλλο 
όνομα για την Φιλισταίων Θεό Βεελζεβούλ. Η ατελείωτη εβραϊκή βλασφημία κατά 
του Βεελζεβούλ θα πρέπει να κάνει μια δήλωση από μόνη της σχετικά με το 
πόσο μισούσε αυτό Pagan Θεός είναι από τους Εβραίους.  
  
Το απόσπασμα ακριβώς κάτω είναι από "Αγία Γραφή Hub" ιστοσελίδα, άρθρο 
σχετικά με τον Βάαλ: "4 με προσδιοριστικό: ַּב ַע ְּ  ל ִר  Lord of Συμφώνου δικαστές  ר
8:33? Κριτές 9: 4 (συγκρίνετε תְּ בַַּב δικαστές 9:46? NöZMG 1888, 478)? בּוב'ב  בל

Άρχοντας των μυγών 2 Βασιλέων 1: 2,3,6,16, Φιλισταίος θεός, 5 μυ Βααλ Ι . Αν 
(Βεελζεβούλ, Ματθαίος 12:24) συγκρίνουν Bael "[2]  
  
Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω την εξαιρετική ομοιότητα μεταξύ του ονόματος 
«Μολώχ» και την εβραϊκή λέξη "Μελέκ," που σημαίνει "βασιλιάς." "Βασιλιάς" είναι 
ένα άλλο πραγματικό χαλαρό όρο. [3]  
  
Έτσι ... τι κάνει ο Jewis Τορά h πρέπει να πω σχετικά με θυσίαν ζώσαν αίμα; Για 
όσους από εσάς έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, πιστεύω ακράδαντα σας 
ενθαρρύνω να κάνετε τη δική σας έρευνα, καθώς υπάρχουν πολλά αντίγραφα 
της εβραϊκής Torah εδώ σε απευθείας σύνδεση.  
  
Η ιστορία του εβραϊκού χαρακτήρα του Αβραάμ για να θυσιάσει το γιο του Ισαάκ, 
όπως έχει διαταχθεί από το αλλοδαπό θεό από τα δικά τους, αποτελεί κραυγαλέο 
παράδειγμα ότι η απλή επιθυμία του, χωρίς αμφιβολία, η ιστορία συνεχίζεται, 
δείχνει αυτό δεν ήταν τίποτα έξω από τον κανόνα, ούτε ήταν αυτό ένα 
ασυνήθιστο αίτημα. Δεδομένου τυφλή ετοιμότητά του, αυτό αποκαλύπτει αυτή η 
πράξη της θυσίας του ανθρώπου παιδί ήταν κοινός τόπος.  
  
Εκτός από τα παραπάνω, εδώ είναι μερικές πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ 
αποκαλυπτικό αποσπάσματα είναι από την εβραϊκή ιστοσελίδα  

http://www.come-and-hear.com/editor/br_3.html  
  
"Ελάτε να ακούσετε, Εκπαιδευτικό Φόρουμ για την εξέταση της θρησκευτικής 
αλήθειας και Θρησκευτικής Ανοχής: Τελετουργικά Blood 3: ανθρώπινη θυσία, το 
Ταλμούδ, και το Μολώχ Πρόβλημα" "Κύριος ο Θεός δέχεται ανθρωποθυσίες"  
  
Αποσπάσματα από τα παραπάνω συνδέονται με την ιστοσελίδα:  
"Ritual αίματος: - τελετουργία αίματος είναι θεμελιώδης για τον Ιουδαϊσμό. Μερικά 
αγιάζει αίματος, λίγο αίμα μολύνει. Ας δούμε ποια είναι τα δόγματα Ταλμούδ ".  
  
«Το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ, ωστόσο, εξακολουθεί να επιτρέπει στους Εβραίους 
να θυσιάσει τα παιδιά να Μολώχ -., Υπό ορισμένες προϋποθέσεις"  
"Κύριος ο Θεός δέχεται ανθρωποθυσίες"  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.come-and-hear.com/editor/br_3.html
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"Κατ 'αρχάς, ας πάρει προοπτική. Μερικοί πιστεύουν λανθασμένα 
ανθρωποθυσίες απαγορεύεται στην Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια, ορισμένοι από 
τους προφήτες καταφέρθηκε εναντίον της. Αλλά σε τουλάχιστον ένα βιβλίο, 
Κύριος ο Θεός δέχεται την ανθρώπινη θυσία. Και σε ένα άλλο βιβλίο, Κύριος ο 
Θεός καθησύχασε από την ανθρώπινη θυσία. "  
  
"Στο επόμενο λογαριασμό από το Βιβλίο των δικαστών, ο Ισραηλίτης πολεμιστής 
Ιεφθάε είναι έτοιμος να συμψηφίσει να κάνει πόλεμο για τα Αμμωνίτες. Στην 
πληρωμή για τη νίκη, ο Ιεφθάε υπόσχεται Κύριος ο Θεός ο ίδιος θα θυσιάσει το 
πρώτο "απολύτως" που προέρχεται από το σπίτι του για να τον χαιρετήσει μετά 
την επιστροφή του. Εκτός αν Ιεφθάε κρατά βόδια, πρόβατα, αίγες, ή κοτόπουλα 
στο σαλόνι του, πρέπει να περιμένετε το υποσχέθηκε θύμα θα είναι ένα 
ανθρώπινο ον. Παρατηρήστε ότι ο Ιεφθάε δεν υπόσχεται να θυσιάσει "ένα βόδι» 
ή «μια κατσίκα," κλπ "  
  
30. Και ο Ιεφθάε ορκίστηκε όρκο προς τον Κύριον και είπε, Αν θέλεις 
οπωσδήποτε να παραδώσει τα παιδιά του Άμμωνα στο δικό μου χέρια,  
31. Στη συνέχεια, θα πρέπει να είναι, ότι απολύτως έρχεται πίσω από τις πόρτες 
του σπιτιού μου να με συναντήσουν, όταν επιστρέψω εν ειρήνη από των υιών 
Αμμών, θα πρέπει σίγουρα να είναι του Κυρίου, και θα το προσφέρει για ένα 
ολοκαύτωμα.  
- Δικαστές 11: 30-31 (KJV)  
  
Ο πρώτος για να περάσει μέσα από τις πόρτες του σπιτιού του Ιεφθάε μετά την 
επιστροφή του είναι μόνο το παιδί του, την αγαπημένη του κόρη.  
  
34. Και ο Ιεφθάε ήρθε να Μισπά προς το σπίτι του, και ιδού, η κόρη του βγήκε να 
τον συναντήσει με τυμπανα και με χορούς: και ήταν το μόνο παιδί του? δίπλα της 
είχε ούτε υιόν ούτε θυγατέρα.  
35. Και ήρθε να περάσει, όταν την είδε, ότι τα ιμάτιά του, και είπε, Αλίμονο, κόρη 
μου! εσύ hast μου έφερε πολύ χαμηλή, και εσύ είσαι ένας από αυτούς που με 
βασανίζουν: για την έχω ανοίξει το στόμα μου προς τον Κύριον, και δεν μπορώ 
να πάω πίσω.  
- Δικαστές 11: 34-35 (KJV)  
  
Ας αναλογιστούμε για μια στιγμή. Γνωρίζουμε Ιεφθάε ορκίστηκε να Κύριον τον 
Θεόν να θυσιάσει "απολύτως" για πρώτη φορά έξω από την πόρτα του σπιτιού 
του. Υποψιαζόμαστε Ιεφθάε σχεδιάζει να θυσιάσει έναν από τους υπηρέτες του. 
Αλλά όταν ο "απολύτως" αποδείχθηκε ότι ήταν η κόρη του Ιεφθάε, ο Ιεφθάε είναι 
έκπληξη. Παρατηρήστε αντίδραση της κόρης του:  
  
36. Και είπε προς αυτόν, ο πατέρας μου, αν εσύ hast άνοιξε το στόμα σου εις τον 
Κύριον, κάνει για μένα σύμφωνα με αυτό που hath προχώρησε από το στόμα 
σου? forasmuch όπως ο Κύριος έλαβε εκδίκηση για σένα των εχθρών σου, 
ακόμα και των υιών Αμμών.  
- Οι δικαστές 11:36 (KJV)  
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«Εκφράζει δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο Κύριος ο Θεός θα δεχτεί μια ανθρώπινη 
θυσία, ούτε που διαμαρτύρονται? που δεν λέει, "Πατέρα, ας χρησιμοποιήσουμε 
κάποια κοινή λογική."  
Κανένας όμως τέλειο ζώα επιτρέπεται να θυσιάζεται τελετουργικά στον 
Ιουδαϊσμό. Παρατηρήστε ότι η κόρη του Ιεφθάε, επίσης, είναι μια τέλεια θυσία - 
αυτή είναι μια παρθένα. Παρατηρήστε ότι Κύριος ο Θεός δεν σταματήσει αυτή η 
ανθρωποθυσία, όπως ο ίδιος σταμάτησε τη θυσία του γιου του Αβραάμ.  
  
Η Παλαιά Διαθήκη δεν διευκρινίζει πώς Ιεφθάε θυσιάζει την κόρη του, αλλά μετά 
τις σωστές μεθόδους για τη θυσία των ζώων, θα κόψει το λαιμό πρώτο και 
στραγγίξει το αίμα της σε ένα δοχείο υπηρεσία Ναό? κόψει τα χέρια της, τα πόδια 
και το κεφάλι? κοπεί ο κορμός σε τμήματα, αφαιρέστε τα εντόσθια της και τα 
πλένουμε? pour, πασπαλίζουμε και Παπανικολάου αίμα της σε προκαθορισμένα 
σημεία γύρω από το βωμό? και καίνε τη σάρκα. Ή φυσικά, ένας ιερέας μπορεί να 
κάνει αυτό για αυτόν ». [4]  
  
"Κύριος ο Θεός καθησύχασε από ανθρωποθυσίες» [5]  
  
"Ως δύο ξεχωριστές παραβάσεις, αποδεικνύοντας ότι δίνοντας σπόρο κάποιου 
να Μολόχ δεν είναι ειδωλολατρία. Οι διαφορές [sic] είναι, ότι αν κάποιος 
θυσιάζεται για να Μολόχ, ή προκάλεσε τον γιο του για να περάσει μέσα από τη 
φωτιά σε κάποια άλλη θεότητα, δεν τιμωρείται. "  
-Rabbi Δρ Freedman  

  
"Μετά την 64α Μισνά, Σανχεντρίν και 64β περιέχει μια παρακινώντας συζήτηση 
μεταξύ των Σοφών σχετικά με:  
  

 οι συνθήκες υπό τις οποίες λατρεύει ένα είδωλο είναι ειδωλολατρία,  
 η οποία είδωλα μπορεί να λατρεύεται χωρίς να επιδίδεται σε 
ειδωλολατρία,  
 ποια μέρη της θυσίας παιδιών σε ποια συνδυασμό τιμωρούνται, και  
 πώς τα παιδιά μπορούν να θυσιαστούν χωρίς παραβίαση Λευιτικό.  

  
"Τον τελευταίο καιρό, πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να αποδείξει ότι 
θυσιάζει τα παιδιά τους να Μολόχ οι Ισραηλίτες απλώς πίστευαν ότι είχαν 
προσφέρει τους στο ολοκαύτωμα στον Κύριο. Με άλλα λόγια, η Melech στους 
οποίους προσφέρθηκαν τα παιδιά θυσίες ήταν ο Γιαχβέ με άλλο όνομα. "[6]  
  
Το άρθρο συνεχίζεται και προσπαθεί να ισχυρίζονται το αντίθετο, αλλά κάθε 
ανόητος μπορεί να δει εύκολα κατά την ανάγνωση του βιβλικό βιβλίο του 
Λευιτικόν, για παράδειγμα, ότι η παραπάνω δήλωση μιλάει από μόνη της.  
  
Εδώ είναι περισσότερα από το "Ελάτε να ακούσετε" εβραϊκή ιστοσελίδα:  
"Είναι πράγματι λυπηρό το γεγονός ότι η εβραϊκή θρησκεία δεν έχει αποκηρύξει 
το δόγμα ότι τα παιδιά μπορεί να θυσιαστεί για να Μολώχ. Αυτό το δόγμα, μαζί 
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με τις προσευχές στην εβραϊκή λειτουργία ζητώντας την επιστροφή της 
τελετουργικής θυσίας του αίματος (βλέπε Ζώων Θυσία και το Τρίτο Ναό ), 
σίγουρα προσθέτει αξιοπιστία στις κατηγορίες ότι οι Εβραίοι ασχολούνται με την 
τελετουργική θυσία αίματος των παιδιών. "  
"Αποκρουστούν τα δόγματα Ταλμούδ που εγκρίνει τελετουργικά θυσιάζει τα 
παιδιά (υπό ορισμένες προϋποθέσεις), θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία καλής θέλησης μεταξύ Ιουδαϊσμού και ανθρώπους άλλων 
θρησκειών.» [7]  
  
Η Λευϊτικό είναι ασφυκτικά γεμάτο από συγκεκριμένες οδηγίες [πώς να] και τις 
απαιτήσεις για τη ζωή θυσίες αίματος.  
  
Παρακάτω είναι άμεσα αποσπάσματα που λαμβάνονται από την εβραϊκή Τορά. 
Με δεδομένη την εκτεταμένη και φρικτή μεταχείριση των αθώων ζώων, δεν είναι 
να απορεί κανείς που οι Εβραίοι εφηύρε τη βιομηχανική γεωργία. Αυτό το είδος 
του πράγματος είναι στη φύση τους.  
  
(LEV 1: 1) Ο Κύριος κάλεσε να Moshe, και του μίλησε από τη σκηνή του 
μαρτυρίου, λέγοντας:  
(LEV 1: 2) "Μιλήστε στα παιδιά του Yisra'el, και να τους πει,« Όταν κάποιος σας 
προσφέρει μια προσφορά προς τον Κύριον, θέλετε προσφέρει την προσφορά 
σας από τα βοοειδή, από το κοπάδι και από το ποίμνιο.  
(LEV 1: 3) "« Αν η προσφορά του είναι ολοκαύτωμα από το κοπάδι, θα 
προσφέρει ένα αρσενικό χωρίς ψεγάδι Εκείνος θα το προσφέρει στην πόρτα της 
σκηνής του μαρτυρίου, ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή ενώπιον του Κυρίου..  
  
(LEV 1: 5) Υποχρεούται να σκοτώσει τον ταύρο ενώπιον του Κυρίου. γιοι Aharon, 
οι kohanim {ιερείς}, θα παρουσιάσει το αίμα και πασπαλίζουμε το αίμα κύκλω επί 
το θυσιαστήριον που είναι στην πόρτα της σκηνής της συνάντησης.  
  
(LEV 1:10) "« Αν η προσφορά του είναι από το κοπάδι, από τα πρόβατα ή από 
τα κατσίκια, για ολοκαύτωμα, θα προσφέρει ένα αρσενικό χωρίς ψεγάδι.  
(LEV 1:11) Εκείνος θα το σκοτώσει, στη βόρεια πλευρά του βωμού μπροστά 
στον Κύριο. γιοι Aharon, οι kohanim {ιερείς}, θα ραντίσει το αίμα του γύρω από το 
βωμό.  
  
(LEV 1:14) "« Αν προσφορά του στον Κύριο είναι ολοκαύτωμα των πτηνών, τότε 
θέλει προσφέρει το δώρον αυτού από τρυγόνια ή από νεοσσούς περιστεριών.  
(LEV 1:15) Ο Κοέν {ιερέας} θα το φέρει στο θυσιαστήριο, και στύψτε το κεφάλι 
του, και η εγγραφή του στο βωμό? και το αίμα του θα πρέπει να αποστραγγίζεται 
από την πλευρά του θυσιαστηρίου?  

(LEV 1:16) και θα πρέπει να λάβει μακριά καλλιέργεια της με τη βρωμιά του, και 
πέταξε δίπλα από το βωμό στην ανατολική πλευρά, στη θέση του τις στάχτες.  
(LEV 1:17) Εκείνος θα το δάκρυ από τα φτερά του, αλλά δεν πρέπει να χωρίζουν 
χώρια. Ο Κοέν {ιερέας} θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, για το ξύλο που 
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είναι στη φωτιά. Είναι ένα ολοκαύτωμα, προσφορά που γίνεται με φωτιά, μια 
γλυκιά γεύση εις τον Κύριον.  
  
(LEV 3: 1) "« Αν η προσφορά του είναι μια θυσία των προσφορών Shalom? Αν 
αυτός προσφέρει από το κοπάδι, είτε αρσενικό ή θηλυκό, θέλει προσφέρει αυτό, 
χωρίς ψεγάδι μπροστά στον Κύριο.  
(LEV 3: 2) Αυτός θα βάλει το χέρι του στο κεφάλι της προσφοράς του, και να 
σκοτώσει αυτό στην πόρτα της σκηνής της συνάντησης: και οι γιοι Aharon για τα 
kohanim {ιερείς} θα ραντίσει το αίμα για το θυσιαστήριον κύκλω.  
  
(LEV 3: 7) Αν αυτός προσφέρει ένα αρνί για την προσφορά του, τότε θα το 
προσφέρει μπροστά στον Κύριο?  

(LEV 3: 8) και θα βάλει το χέρι του στο κεφάλι της προσφοράς του, και να 
σκοτώσει πριν από τη σκηνή της συνάντησης: και οι γιοι Aharon του θα ραντίσει 
το αίμα του για το θυσιαστήριον κύκλω.  
  
(LEV 3:12) "« Αν η προσφορά του είναι μια κατσίκα, τότε θα το προσφέρει 
μπροστά στον Κύριο:  
(LEV 3:13) και θα βάλει το χέρι του στο κεφάλι του, και να σκοτώσει πριν από τη 
σκηνή της συνάντησης? και οι γιοι του Aharon θα ραντίσει το αίμα του για το 
θυσιαστήριον κύκλω.  
  
(LEV 4: 4) Ο θέτουν τον ταύρο στην πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον 
του Κυρίου? και θα βάλει το χέρι του στο κεφάλι του ταύρου, και να σκοτώσει τον 
ταύρο μπροστά στον Κύριο.  
(LEV 4: 5) Η έχρισε Κοέν {ιερέας} λαμβάνουν λίγο από το αίμα του ταύρου, και 
να το φέρει στη σκηνή του μαρτυρίου.  
(LEV 4: 6) Ο Κοέν {ιερέας} θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα, και 
πασπαλίζουμε λίγο από το αίμα επτά φορές μπροστά στον Κύριο, πριν από το 
πέπλο του ιερού.  
(LEV 4: 7) Ο Κοέν {ιερέας} πρέπει να θέσει μερικά από το αίμα στα κέρατα του 
θυσιαστηρίου του θυμιάματος γλυκό ενώπιον του Κυρίου, το οποίο είναι στη 
σκηνή της συνάντησης? και θέλει χύσει όλο το αίμα του ταύρου έξω στη βάση 
του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίο είναι στην πόρτα της σκηνής της 
συνάντησης.  
  
(LEV 4:11) Το δέρμα του ταύρου, κάθε σάρκα του, με το κεφάλι του, και με τα 
πόδια του, σπλάχνα της, και η κοπριά του,  
(LEV 4:12) ακόμη και το σύνολο ταύρος θέλει φέρει εμπρός έξω από το 
στρατόπεδο σε ένα καθαρό χώρο, όπου οι στάχτες χύνεται έξω, και η εγγραφή 
του σε ξύλο με τη φωτιά. Όταν οι στάχτες χύνεται έξω πρέπει να καεί.  
  
(LEV 4:16) Η έχρισε Κοέν {ιερέας} θέτουν το αίμα του ταύρου στην σκηνή του 
μαρτυρίου:  
(LEV 4:17) και ο Κοέν {ιερέας} θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα, και 
πασπαλίζουμε επτά φορές μπροστά στον Κύριο, πριν από το πέπλο.  



 36 

(LEV 4:18) Εκείνος θα βάλει από το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου, που είναι 
μπροστά στον Κύριο, που είναι στην σκηνή του μαρτυρίου? και το υπόλοιπο του 
αίματος που θα χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίο 
είναι στην πόρτα της σκηνής της συνάντησης.  
  
(LEV 4:24) Αυτός πρέπει να βάλει το χέρι του στο κεφάλι του τράγου, και να 
σκοτώσει αυτό το μέρος όπου θα σκοτώσει το ολοκαύτωμα ενώπιον του Κυρίου. 
Είναι μια προσφορά για αμαρτία.  
(LEV 4:25) Ο Κοέν {ιερέας} λαμβάνει μερικά από το αίμα της προσφοράς για 
αμαρτία με το δάχτυλό του, και να το βάλετε στα κέρατα του θυσιαστηρίου του 
ολοκαυτώματος. Εκείνος θα χύσει το υπόλοιπο αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου 
του ολοκαυτώματος.  
  
(LEV 5: 7) "« Αν δεν μπορεί να αντέξει ένα αρνί, τότε θα φέρει ανομίας 
προσφοράς του για εκείνο στο οποίο έχει αμαρτήσει, δύο τρυγόνια ή δύο νεαρά 
περιστέρια, εις τον Κύριον? Ένα για προσφορά περί αμαρτίας, και το άλλο για 
ολοκαύτωμα.  
(LEV 5: 8) Θα τους φέρει στην Κοέν {ιερέα}, ο οποίος θα προσφέρει για πρώτη 
φορά την μία η οποία είναι για την προσφορά περί αμαρτίας, και στύψτε το 
κεφάλι του από το λαιμό του, αλλά δεν θα το κόψουν εντελώς.  
(LEV 5: 9) Εκείνος θα πασπαλίζουμε λίγο από το αίμα της προσφοράς για 
αμαρτία στην πλευρά του θυσιαστηρίου? και το υπόλοιπο του αίματος θα πρέπει 
να αποστραγγίζονται έξω στη βάση του θυσιαστηρίου. Είναι μια προσφορά για 
αμαρτία.  
  
(LEV 7: 2) Στο μέρος όπου θα σκοτώσει το ολοκαύτωμα, θα σφάξει την περί 
ανομίας προσφορά? και το αίμα του θέλει ραντίσει επί το θυσιαστήριον κύκλω.  
  
(LEV 8:18) Ο ίδιος παρουσίασε το κριάρι του ολοκαυτώματος: και Aharon και οι 
γιοι του έθεσαν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του κριαριού.  
(LEV 8:19) Αυτός σκότωσε? και Moshe ράντιζε το αίμα για το θυσιαστήριον 
κύκλω.  
  
(LEV 8:22) Παρουσίασε το άλλο κριάρι, το κριάρι καθοσιώσεως: και Aharon και οι 
γιοι του έθεσαν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι του κριαριού.  
(LEV 8:23) Αυτός σκότωσε? και Moshe πήρε λίγο από το αίμα του, και το 
βάζουμε στην άκρη του δεξί αυτί Aharon, καθώς και στον αντίχειρα του δεξιού 
του χεριού, και στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού.  
(LEV 8:24) Αυτός έφερε τους γιους Aharon του? και Moshe βάλτε λίγο από το 
αίμα στην άκρη του δεξί αυτί τους, καθώς και στον αντίχειρα του δεξιού του 
χεριού, και στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού τους? και Moshe ράντιζε το 
αίμα για το θυσιαστήριον κύκλω.  
  
(LEV 9:12) Σκότωσε το ολοκαύτωμα? και οι γιοι Aharon παραδίδεται το αίμα με 
τον ίδιο, και αυτός θα σκορπιστεί στο θυσιαστήριον κύκλω.  
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(LEV 9:18) Ο ίδιος σκότωσε, επίσης, το βόδι και το κριάρι, τη θυσία των 
προσφορών Shalom, το οποίο ήταν για τους ανθρώπους · και οι γιοι Aharon που 
παραδίδεται σε αυτόν το αίμα, το οποίο ράντιζε στο θυσιαστήριο, ολόγυρα  

  
(LEV 16:14) Λαμβάνει λίγο από το αίμα του ταύρου, και πασπαλίζουμε με το 
δάχτυλό του στο κάθισμα ελέους στην ανατολική? και πριν από το κάθισμα 
ελέους θέλει ραντίσει από το αίμα με το δάχτυλό του, επτά φορές.  
(LEV 16:15) «Τότε θέλει σφάξει τον τράγο της προσφοράς για αμαρτία, που είναι 
για τους ανθρώπους, και να φέρει το αίμα του μέσα στο πέπλο, και να κάνει με το 
αίμα του, όπως έκανε με το αίμα του ταύρου, και πασπαλίζουμε στο κάθισμα 
ελέους, και πριν από το κάθισμα ελέους  

  
(LEV 16:18) «Θέλει να βγει στο βωμό που βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου και να 
κάνει εξιλέωση γι 'αυτό, και λαμβάνουν λίγο από το αίμα του ταύρου και λίγο από 
το αίμα του τράγου, και το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου κυκλική 
διασταύρωση.  
(LEV 16:19) θέλει ραντίσει λίγο από το αίμα πάνω του με το δάχτυλό του εφτά 
φορές, και να καθαρίσει αυτό, και να το ιερό από την ακαθαρσία των παιδιών του 
Yisra'el.  
  
(LEV 17:11) Για τη ζωή της σάρκας είναι στο αίμα? και έχω δώσει σε σας στο 
βωμό για να κάνει εξιλέωση για τις ψυχές σας: γι 'αυτό είναι το αίμα που κάνει 
εξιλέωση λόγω της ζωής.  
  
(LEV 22:29) «Όταν θυσιάσει μια θυσία ευχαριστίας στον Κύριο, θα πρέπει να 
θυσιάσει έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αποδεκτή.  
  
(LEV 22:19) ώστε να μπορεί να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να προσφέρουν ένα 
αρσενικό χωρίς ψεγάδι, των ταύρων, των προβάτων ή εκ των αιγών.  
(LEV 22:20) Αλλά ό, τι έχει ένα ψεγάδι, ότι δεν θα προσφέρει διότι δεν είναι 
αποδεκτό για σας.  
(LEV 22:21) Όποιος προσφέρει μια θυσία των προσφορών Shalom εις τον 
Κύριον να ολοκληρώσει μια ευχή, ή για μια ελεύθερη βούληση προσφοράς, της 
αγέλης ή του σμήνους, πρέπει να είναι τέλεια για να γίνει αποδεκτή? δεν πρέπει 
να υπάρχει ψεγάδι σε αυτό.  
(LEV 22:22) Τυφλών, τραυματίες, ακρωτηριασμένους, έχοντας μια κρεατοελιά, 
ελκώδη, ή έχει μια ανοικτή πληγή, που δεν προσφέρει αυτά εις τον Κύριον, ούτε 
κάνει μια προσφορά από την πυρκαγιά τους στο βωμό στον Κύριο.  
(LEV 22:23) Είτε ταύρος ή αρνί που έχει οποιαδήποτε δυσμορφία ή έλλειψη 
εξαρτημάτων του, ότι μπορεί να προσφέρει για μια ελεύθερη βούληση 
προσφορά? αλλά για μια ευχή, δεν θα γίνονται δεκτές.  
(LEV 22:24) Αυτό που έχει όρχεις του μελανιασμένο, συνθλίβονται, σπασμένα ή 
κομμένα, που δεν προσφέρουν στον Κύριο? ούτε θα κάνετε έτσι στη γη σας.  
(LEV 22:25) Ούτε από το χέρι ενός αλλοδαπού θα σας προσφέρει το ψωμί του 
Θεού σας κάποιο από αυτά? διότι η διαφθορά τους είναι μέσα τους. Υπάρχει μια 
κηλίδα σε αυτές. Δεν γίνονται δεκτά για σένα. "  
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(LEV 22:26) Ο Κύριος μίλησε στον Moshe, λέγοντας,  
(LEV 22:27) «Όταν ένας ταύρος, ή ένα πρόβατο ή μια κατσίκα, γεννιέται, τότε θα 
παραμείνει επτά ημερών με τη μητέρα του? Και από την όγδοη ημέρα και 
εντεύθεν πρέπει να γίνονται δεκτά για την προσφορά του προσφορά που γίνεται 
από τη φωτιά στον Κύριο.  
(LEV 22:29) «Όταν θυσιάσει μια θυσία ευχαριστίας στον Κύριο, θα πρέπει να 
θυσιάσει έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αποδεκτή  

  
(LEV 23:19) Θα πρέπει να προσφέρουν ένα αρσενικό κατσίκι ως προσφορά για 
αμαρτία, και δύο αρνια ετών για μια θυσία των προσφορών Shalom  

  
(NUM 7:41) και για τη θυσία των προσφορών shalom, δύο βόδια, πέντε κριάρια, 
πέντε τράγους, πέντε αρνια ετών: αυτή ήταν η προσφορά του Shelumi'el ο γιος 
του Tzurishaddai.  
  
(DEU 12:11), τότε θα πρέπει να συμβεί στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σου θα 
επιλέξετε, για να προκαλέσει το όνομά του για να κατοικήσει εκεί, εκεί θα σας 
φέρει όλα αυτά που εγώ σας προστάζω: ολοκαυτώματα σας, και τις θυσίες σας, 
δέκατα σας , και η ταλάντωση-προσφορά του χεριού σας, και όλα όρκους 
επιλογή σας που σας υπόσχονται εις τον Κύριον.  
________________________________________________________________  

  
αναφορές:  
  
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Baal    
[2] http://biblehub.com/hebrew/1167.htm    
[3] http://biblehub.com/hebrew/4428.htm    
[4] «Ελάτε και ακούστε, Εκπαιδευτικό Φόρουμ για την εξέταση της θρησκευτικής 
αλήθειας και Θρησκευτικής Ανοχής: Τελετουργικά Blood 3: ανθρώπινη θυσία, το 
Ταλμούδ, και το Μολώχ Πρόβλημα" "Κύριος ο Θεός δέχεται ανθρωποθυσίες"  
[5] Αυτόθι  
[6] Αυτόθι  
[7] Ό.π.  
Τα παραπάνω αποσπάσματα γραφών ελήφθησαν από μια αγγλική μετάφραση 
της εβραϊκής Torah.  

Ιεχωβά: «ανθρωποκτόνος και ψεύτης από την αρχή"  
  
Έξοδος 15: 3  

Ο Κύριος είναι ένας άνθρωπος του πολέμου: ο Κύριος είναι το όνομά του.  
  
Η πραγματική αλήθεια εμφανίζεται στην "Αγία Γραφή", όπου για ένα, τα 
εγκλήματα κατά των παιδιών είναι ανεξέλεγκτη? το πιο αξιοσημείωτο είναι το 
κακό "Θεός" Ιεχωβά κάνει ένα ζωντανό θυσία αίματος του γιου του, [το παιδί 
δολοφονία], το οποίο είναι ολόκληρο το θέμα της χριστιανικής μάζας / υπηρεσία? 
μια προσομοίωση που ζουν θυσία αίματος, αποδεικνύοντας ποιος είναι 
πραγματικά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε χριστιανική θεία / Υπηρεσία: 
Μια προσομοίωση μιας ανθρωποθυσίας Αίματος  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Baal
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://biblehub.com/hebrew/1167.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://biblehub.com/hebrew/4428.htm
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Δευτερονόμιο 2:33  

Και ο Κύριος ο Θεός μας τον παρέδωσαν μπροστά μας? και εμείς αυτόν, και τους 
γιους του, και όλους τους ανθρώπους του εκτύπησε.  
2:34  

Και πήραμε όλοι πόλεις του την εποχή εκείνη, και εντελώς κατέστρεψε τους 
άνδρες και τις γυναίκες, και τους μικρούς μας φίλους, από κάθε πόλη, αφήσαμε 
κανένα να παραμείνει.  
  
Δευτερονόμιο 7:23  

Αλλά ο Κύριος ο Θεός σου θα τους παραδώσει σε σένα, και θα τους καταστρέψει 
με ένα ισχυρό καταστροφή, μέχρι να καταστραφούν.  
7:24  

Και θα παραδώσει τους βασιλιάδες τους εις την χείρα σου, και θέλεις να 
καταστρέψουν το όνομά τους κάτω από τον ουρανό: θα πρέπει ο άνθρωπος δεν 
είναι εκεί σε θέση να σταθεί μπροστά σου, μέχρι εσύ να τους καταστρέψει.  
  
Έξοδος 23:18  

Δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας μου με προζύμι ψωμί? ούτε θα το λίπος 
της θυσίας μου να παραμείνει μέχρι το πρωί.  
  
"Ένας δολοφόνος ΚΑΙ ψεύτης από την αρχή"  
  
αριθμοί 25:16  

Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:  
25:17  

Πειράζω τους Μαδιανίτες, και πατάξει τους  

  
Αριθμοί 31: 17-18  

17 Τώρα, λοιπόν, να σκοτώσουν κάθε αρσενικό μεταξύ τους μικρούς μας φίλους, 
και να σκοτώσουν κάθε γυναίκα που hath γνωστό ανθρώπου από ψέματα μαζί 
του.  
18 Όμως, όλες οι γυναίκες παιδιά, που δεν έχουν γνωρίσει έναν άνθρωπο με 
ψέματα μαζί του, να κρατήσει ζωντανό για τον εαυτό σας.  
  
Ψαλμοί 137: 9 Χρόνια θέλει να είναι, ότι taketh και dasheth μικρούς μας φίλους 
σου ενάντια στις πέτρες.  
Σαμουήλ 15: 3 Τώρα πάμε και να πατάξει Αμαλήκ, και εντελώς να καταστρέψει 
όλα όσα έχουν, και τα ανταλλακτικά δεν? αλλά να σκοτώσει τους δύο άνδρας και 
γυναίκα, βρέφος και το θηλασμό, το βόδι και πρόβατο, καμήλα και τον κώλο.  
  
Δεν είναι περίεργο ότι όσοι δέσει στο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ μισεί, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα.  
  
Ου φονεύσεις ????  

Luke 19:27  
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Αλλά αυτοί οι εχθροί μου, η οποία δεν θα ήταν αυτό που θα πρέπει να βασιλεύει 
σε αυτούς, φέρετε εδώ και να σκοτώσει τους πριν από μένα.  
- Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, την παραγγελία τους άλλους να διαπράξουν φόνο.  
  
HONOR THY ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ????  

Ματθαίος 10: 34-36  

34 Σκεφτείτε όχι ότι είμαι έρχονται να στείλει την ειρήνη στη γη: δεν ήρθα για να 
στείλετε την ειρήνη, αλλά ένα σπαθί.  
35 Για ήρθα για να ορίσετε έναν άνθρωπο σε αντίθεση εναντίον του πατέρα του 
και την κόρη ενάντια στη μητέρα της και την κόρη στο νόμο ενάντια στη μητέρα 
της στο νόμο.  
36 Και εχθροί του ανθρώπου είναι αυτοί της δικής νοικοκυριό του.  
- Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ  
  
Ποιος έκανε ΣΑΤΑΝΑ EVER δολοφονία;  
  
Δεν υπάρχει τίποτα πνευματικό για την Αγία Γραφή ή τον Χριστιανισμό. 
Υπάρχουν ατελείωτες αντιφάσεις και αντίθετες στίχους στη Βίβλο. Αυτά είναι για 
να εξασφαλιστεί ότι η Αγία Γραφή θα προσαρμοστεί σε όλες τις χρονικές 
περιόδους και καταστάσεις, προκειμένου να διαιωνίσει το πρόγραμμα του 
Χριστιανισμού. Μερικές παρεμβολές έγιναν κρυφά έκανε το από διάφορους 
αρχαίους συγγραφείς κλαίει για βοήθεια? δεν διαφέρει από UFO στην αρχαία 
τέχνη [πληκτρολογήστε αυτό στο Google ή κάποια άλλη μηχανή αναζήτησης].  
  
Τα παραπάνω είναι μόνο ένα πολύ μικρό δείγμα της ατελείωτες δολοφονίες, τα 
βασανιστήρια, κρεοπωλείο παιδιά και βρέφη, και άλλα αποτρόπαια εγκλήματα 
που διαπράχθηκαν υπό τις διαταγές του Ιεχωβά, και ναι, ο Ιησούς ο Ναζωραίος. 
Αυτό, μαζί με την ατελείωτη αυτοκτονίας συμβουλή είναι το θέμα της Βίβλου. Μην 
ξεγελιέστε ή εξαπατηθεί στο χριστιανικό προσπαθεί να σας μπερδέψει.  
  
«Σατανάς» σημαίνει «αλήθεια» στα σανσκριτικά. Ο Σατανάς δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τον εαυτό του. Ακόμη και ένας δικηγόρος στο δικαστήριο αποδεικνύει 
την ενοχή των contradicitons του εναγομένου. Μια REAL ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό του /!  
  
«Θα καταστρέψει ο Θεός» - Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών.  
  
"Σατανάς" mea ns "E nemy" στα εβραϊκά.  
  
Ραβίνος Yaacov Perrin λέει, "Ένα εκατομμύριο Άραβες δεν αξίζουν ένα εβραϊκό 
νύχι." (NY Daily News, 28η Φεβρουαρίου 1994, σ.6).  
  
Μαζική δολοφονία των εθνών:  
Έξοδος 15: 3  

Ο Κύριος είναι ένας άνθρωπος του πολέμου: ο Κύριος είναι το όνομά του.  
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Έξοδος 17:13  

Και ο Ιησούς του Ναυή αμηχανία Αμαλήκ και τους ανθρώπους του με την κόψη 
του σπαθιού.  
17:14  

Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή, Γράψτε αυτό για ένα μνημείο σε ένα βιβλίο, και 
πρόβες που στα αυτιά του Ιησού του Ναυή: γιατί θα θέσει εντελώς τη μνήμη του 
Αμαλήκ κάτω από τον ουρανό.  
17:15  

Και ο Μωυσής έχτισε ένα θυσιαστήριο, και κάλεσε το όνομά του Jehovahnissi:  
17:16  

Για είπε, επειδή ο Κύριος ορκίστηκε ότι ο Κύριος θα έχουν πόλεμο με τον Αμαλήκ 
από γενιά σε γενιά.  
  
"Ιεχωβά " ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ:  
Έξοδος 23:27  

Θα στείλω το φόβο μου ενώπιόν σου, και θα καταστρέψει όλους τους 
ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να έρθει, και θα κάνω όλους τους εχθρούς 
σου γυρίσουν την πλάτη τους σε σένα.  
  
Ραβίνος Γιτζάκ Ginsburg δήλωσε: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το εβραϊκό 
αίμα και το αίμα ενός γκόι δεν είναι το ίδιο πράγμα." (NY Times, στις 6 Ιουνίου, 
1989, σελ.5).  
( "Ειδωλολάτρη" ή "γκογίμ" - στον πληθυντικό, είναι εβραϊκής υποτιμητικό λέξεις 
για "Τζεντίλε / s" η ρίζα "goeti" είναι η λέξη ρίζα του Σατανά είναι ο Θεός των 
εθνών και Αληθινό Θεό μας Δημιουργός "Σατανά" Διάβολος ".. "σημαίνει" εχθρός 
"στα εβραϊκά.  
  
"Ιεχωβά" Καταδικάζει τη μαζική δολοφονία χιλιάδων έθνη:  
Έξοδος 32:27  

Και είπε προς αυτούς, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, Βάλτε σε κάθε 
άνθρωπο το σπαθί του στο πλευρό του, και να πάει μέσα και έξω από την πύλη 
σε πύλη σε όλο το στρατόπεδο, και να σκοτώσει εκαστος τον αδελφό του, και σε 
κάθε άνθρωπο σύντροφός του, και κάθε άνθρωπος γείτονά του.  
32:28  

Και τα παιδιά του Levi έκανε σύμφωνα με τον λόγο του Μωυσή: και εκεί έπεσε 
από τους ανθρώπους εκείνη την ημέρα περίπου τρεις χιλιάδες άνδρες.  
  
"Ιεχωβά" Καταδικάζει λαό του να δεσμευθεί περισσότερο δολοφονία έθνη:  
Λευιτικό 26: 7  

Και το YE θα κυνηγήσει τους εχθρούς σας και θα πέσουν πριν από το ξίφος.  
26: 8  

Και πέντε από σας θα διώξουν ένα εκατό, και εκατόν από σας θα διώξουν δέκα 
χιλιάδες πτήσης · και οι εχθροί σας θα πέσουν πριν από το ξίφος.  
  
Univ. της Ιερουσαλήμ καθηγητή Ehud Sprinzak περιγράφεται Kahane και 
Goldstein είναι η φιλοσοφία: "Πιστεύουν ότι είναι θέλημα του Θεού που 
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διαπράττουν βία κατά των« Goyim, «μια εβραϊκή όρος για τους μη-Εβραίους." 
(NY Daily News, 26η Φεβρουαρίου 1994, σ. 5).  
  
Περισσότερη μάζα MUR DER ΤΩΝ GENTILE Χαναναίων:  
Αριθμοί 21: 3  

Και ο Κύριος εισηκουσεν τη φωνή του Ισραήλ, και παρέδωκεν οι Χαναναίοι? και 
εντελώς τους και τις πόλεις τους καταστράφηκαν και εκάλεσε το όνομα του τόπου 
Ορμά.  
  
ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ CANNIBALISM- τρώνε νεκρά έθνη:  
Αριθμοί 23-24:  
Ιδού, οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν σαν ένα μεγάλο λιοντάρι, και ανασηκώστε τον 
εαυτό του ως ένα νεαρό λιοντάρι: δεν θέλει να ξαπλώσει μέχρι να φάει το 
θήραμα, και να πίνουν το αίμα του δολοφονηθέντος.  
  
Παράθεση από Εβραϊκού Ταλμούδ: Σανχεντρίν 59α: «φόνο Goyim είναι σαν να 
σκοτώνει ένα άγριο ζώο."  
  
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ Μαδιάμ GENTILE:  
αριθμοί 25:16  

Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:  
25:17  

Πειράζω τους Μαδιανίτες, και πατάξει τους:  
  
Αριθμοί 31: 7  

Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή? 
και σκότωσε όλα τα αρσενικά.  
  
Παράθεση από Εβραϊκού Ταλμούδ:  
18. Τοσεφτά. Aboda Zara Β, 5: ". Αν ένας γκόι σκοτώνει έναν ειδωλολάτρη ή 
έναν Εβραίο, αυτός είναι υπεύθυνος? Αλλά αν ένας Εβραίος σκοτώνει έναν 
ειδωλολάτρη, δεν ευθύνεται ο ίδιος"  
31: 8  

Και σκότωσε τους βασιλείς του Μαδιάμ, δίπλα από τους υπόλοιπους που είχαν 
σκοτωθεί? δηλαδή, Εύη, και Rekem, και Zur και Hur, και Reba, πέντε βασιλείς 
του Μαδιάμ: Βαλαάμ, επίσης, ο γιος του Βεώρ εθανάτωσαν με το σπαθί.  
  
Αποσπάσματα από Εβραϊκού Ταλμούδ: Yebhamoth 11β: "Η σεξουαλική επαφή 
με ένα μικρό κορίτσι επιτρέπεται εάν είναι τριών ετών."  
Nidrasch Talpioth, σ. 225-L: ". Ο Ιεχωβά δημιούργησε τους μη Εβραίους με 
ανθρώπινη μορφή, έτσι ώστε ο Εβραίος δεν θα πρέπει να εξυπηρετούνται από 
τα κτήνη Η μη-Εβραίος είναι, κατά συνέπεια, ένα ζώο με ανθρώπινη μορφή, 
καταδικασμένα να υπηρετούν την ημέρα Εβραίος και νύχτα."  
  
  
ΛΗΨΗ δούλοι των GENTILE γυναίκες και τα παιδιά:  
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31: 9  

Και οι υιοί του Ισραήλ πήραν όλα τα γυναικόπαιδα του Μαδιάμ αιχμαλώτους, και 
τα μικρά τους, και πήρε τα λάφυρα απ 'όλα τα ζώα τους, και όλα τα κοπάδια 
τους, και όλα τα αγαθά τους.  
31:10  

Και πάσας τας πόλεις αυτών κατά τας κατοικίας αυτών, και πάντας τους 
πύργους, με τη φωτιά.  
31:11  

Και πήραν όλα τα λάφυρα, και όλα τα αρπακτικά, τόσο των ανδρών όσο και των 
θηρίων.  
  

Παράθεση από Εβραϊκού Ταλμούδ:  
Αλήθεια: Σσουλχάν Αρούχ, Choszen Hamiszpat 348: ". Όλα τα ακίνητα 
των άλλων εθνών ανήκει στο Εβραϊκό έθνος, το οποίο, ως εκ τούτου, 
δικαιούται να υφαρπάξει χωρίς ενδοιασμούς"  

  
Περισσότερη μάζα δολοφονίες και γενοκτονία των εθνών. Στη λήψη όλων των 
GENTILE ακίνητο είναι ένα κραυγαλέο παράδειγμα του τι έγινε για να σύγχρονη 
Παλαιστίνη (καταγόταν από τους Φιλισταίους) ΑΠΟ ΤΟ BANDIT ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΙΣΡΑΗΛ:  
Δευτερονόμιο 2:20  

(Αυτό επίσης ήταν αντιπροσώπευαν μια γη των γιγάντων: γίγαντες κατοίκησε σ 
'αυτό το παλιό χρόνο? Και οι Αμμωνίτες τους αποκαλούν Zamzummims?  

2:21  

Ένας λαός μεγάλος, και πολλά, και ψηλά, όπως τα Ανακείμ? αλλά ο Κύριος τους 
κατέστρεψαν μπροστά τους? και αυτά πέτυχε, και κατοίκησε στη θέση τους:  
2:22  

Όπως έκανε και με τα παιδιά του Ησαύ, που κατοικούσαν στο Σηείρ, όταν 
καταστράφηκε το Horims από μπροστά τους? και αυτά πέτυχε, και κατοίκησε στη 
θέση τους ακόμα και μέχρι αυτή την ημέρα:  
2:23  

Και η Avims που κατοικούσαν στην Hazerim, ακόμη και εις Azzah, το 
Caphtorims, η οποία ήρθε εμπρός από Καφθόρ, τους κατέστρεψε, και κατοίκησε 
στη θέση τους.)  
  

Παράθεση από Εβραϊκού Ταλμούδ:  
Hilkkoth Akum X1: "Δείξτε κανένα έλεος στην Goyim."  

  
2:30  

Αλλά Σηών βασιλέως της Εσεβών, δεν θα αφήσουμε να μας περάσει από τον 
ίδιο: ο Κύριος ο Θεός σου σκλήρυνε το πνεύμα του, και έκανε την καρδιά επίμονη 
του, ότι θα μπορούσε να τον παραδώσει εις την χείρα σου, ως φαινόμενο της για 
αυτή την ημέρα.  
2:31  

Και ο Κύριος είπε προς εμέ, Ιδού, έχω αρχίσει να δίνουν τον Σηών και τη γη του, 
πριν σου: να αρχίσουν να διαθέτουν, δια να ήσαι κληρονομήσουν τη γη του.  
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2:32  

Στη συνέχεια Σηών βγήκε εναντίον μας, ο ίδιος και όλο το λαό του, να αγωνιστεί 
στο JAHAZ.  
2:33  

Και ο Κύριος ο Θεός μας τον παρέδωσαν μπροστά μας? και εμείς αυτόν, και τους 
γιους του, και όλους τους ανθρώπους του εκτύπησε.  
2:34  

Και πήραμε όλοι πόλεις του την εποχή εκείνη, και εντελώς κατέστρεψε τους 
άνδρες και τις γυναίκες, και τους μικρούς μας φίλους, από κάθε πόλη, αφήσαμε 
κανένα να παραμείνει:  
  

Παράθεση από Εβραϊκού Ταλμούδ:  
Seph. Jp, 92, 1:. «Ο Θεός έχει δώσει τη δύναμη των Εβραίων κατά τη 
διάρκεια των κτήσεων και το αίμα όλων των εθνών."  

  
2:35  

Μόνο τα βοοειδή που πήραμε για ένα θήραμα προς τον εαυτό μας, και τα 
λάφυρα των πόλεων που πήραμε.  
  

Παράθεση από Εβραϊκού Ταλμούδ:  
Sanhedrin 57a. «Όταν ένας Εβραίος δολοφονίες ένα Τζεντίλε (" Cuthean 
»), δεν θα υπάρξει καμία θανατική ποινή. Τι Εβραίος κλέβει από ένα 
Τζεντίλε μπορεί να κρατήσει."  
Baba Καμμά 37β. Εθνικοί βρίσκονται εκτός της προστασίας του νόμου και 
ο Θεός έχει "εκτεθεί τα χρήματά τους στο Ισραήλ."  

  
2:36  

Από Αροήρ, η οποία είναι από το χείλος του ποταμού Αρνών, και από την πόλη 
που είναι δίπλα στο ποτάμι, ακόμη και εις Gilead, δεν υπήρχε μια πόλη πάρα 
πολύ ισχυρή για εμάς: ο Κύριος ο Θεός μας παραδίδονται όλα εις ημάς:  
2:37  

Μόνο εις την γην των υιών Αμμών εσύ δεν οποίας εξήλθες, ούτε εις οποιοδήποτε 
μέρος του ποταμού Jabbok, ούτε προς τις πόλεις στα βουνά, ούτε προς 
οποιαδήποτε Κύριον τον Θεόν μας, μας forbad.  
  
Οι Χετταίοι, ΤΟ GIRGASHITES, Αμορραίων, οι Χαναναίοι, ΟΙ Φερεζαίους, ΤΟ 
Ευαίοι, ΚΑΙ ΟΙ JESUBITES ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ έθνη πολυθεϊστών.  
  
Δευτερονόμιο 7: 1  

Όταν ο Κύριος ο Θεός σου θα σε φέρει στη γη προς τα πού εσύ πηγαίνεις να την 
κατέχουν, και έχων ρίχνει έξω πολλά έθνη πριν από σένα, οι Χετταίοι, και η 
Girgashites, και οι Αμορραίων, και οι Χαναναίοι, και οι Φερεζαίους, και η Ευαίοι, 
και οι Ιεβουσαίους, επτά έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερη από ό, τι εσύ?  

7: 2  
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Και όταν Κύριος ο Θεός σου θα τους παραδώσει μπροστά σου? θέλεις πατάξει 
τους, και εντελώς να καταστρέψουν τους? θελεις να κάνει κανένα συμβόλαιο με 
αυτούς, ούτε δείχνω έλεος προς αυτούς:  
7: 3  

Δεν θέλεις να γάμους μαζί τους? Η κόρη σου δεν θελεις να δώσει στον γιο του, 
ούτε η κόρη θέλεις του πάρεις στον γιο σου.  
7: 4  

Γιατί θα αποστρέψει το γιο σου απ 'εμου, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν 
άλλους θεούς: έτσι θα το θυμό του Κυρίου να ανάψει εναντίον σας, και να 
καταστρέψουν σου ξαφνικά.  
  
Εδώ είναι όπου οι Εβραίοι είναι κραυγαλέα για την καταστροφή του οι θεοί 
GENTILE:  
  
7: 5  

Αλλά έτσι θελετε ασχοληθεί μαζί τους? θελετε να καταστρέψουν βωμούς τους, 
και να σπάσει τις εικόνες τους, και θα περιορίσει τα άλση τους, και να κάψετε 
γλυπτές εικόνες τους με τη φωτιά.  
7: 6  

Εσύ είσαι άγιος λαός στον Κύριο τον Θεό σου · ο Κύριος ο Θεός σου hath 
επιλεγεί σου να είναι μια ειδική ανθρώπους προς τον εαυτό του, πάνω απ 'όλους 
τους ανθρώπους που είναι επάνω στο πρόσωπο της γης.  
  
Δευτερονόμιο 7:21  

Δεν θελεις να affrighted σε αυτά: για την Κύριος ο Θεός σου είναι ανάμεσά σας, 
ένας ισχυρός Θεός και τρομερό.  
7:22  

Και ο Κύριος ο Θεός σου θα σβήσει αυτά τα έθνη πριν σου σιγά και λίγο: εσύ δεν 
mayest τους καταναλώνουν με τη μία, μήπως τα θηρία του αγρού επάνω σου.  
7:23  

Αλλά ο Κύριος ο Θεός σου θα τους παραδώσει σε σένα, και θα τους καταστρέψει 
με ένα ισχυρό καταστροφή, μέχρι να καταστραφούν.  
7:24  

Και θα παραδώσει τους βασιλιάδες τους εις την χείρα σου, και θέλεις να 
καταστρέψουν το όνομά τους κάτω από τον ουρανό: θα πρέπει ο άνθρωπος δεν 
είναι εκεί σε θέση να σταθεί μπροστά σου, μέχρι εσύ να τους καταστρέψει.  
  
Τα έθνη έχουν κατηχηθεί με την εβραϊκή ψέματα. Μας έχουν αποσυνδεθεί από 
τους θεούς μας και τον πολιτισμό μας. Αυτά έχουν αντικατασταθεί με φανταστικά 
Εβραϊκό χαρακτήρες για τους Εθνικούς να προσκυνήσουν δουλικά, το οποίο 
δημιουργεί ένα ισχυρό υποσυνείδητο σύνδεση. Αυτό το είδος των πράγμα που 
είναι υπεύθυνη για το πώς Εθνικούς πάντα πολεμούν για τους Εβραίους και όχι 
ακόμη και να σκεφτεί για το τι πραγματικά κάνουν. Αυτό που συνέβη στο Ιράκ 
είναι ένα τέλειο παράδειγμα.  
  
Δευτερονόμιο 7:25  
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Οι γλυπτές εικόνες των θεών τους θελετε καίνε με τη φωτιά: δεν θελεις επιθυμούν 
το ασήμι ή χρυσό, που είναι πάνω τους, ούτε και να το πάρετε σε σένα, μήπως 
εσύ να snared therin: διότι είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεόν σου.  
7:26  

Δεν θέλεις φέρει βδέλυγμα στο σπίτι σου, μήπως εσύ είναι ένα καταραμένο 
πράγμα σαν αυτό: αλλά θελεις εντελώς απεχθάνονται αυτό, και θέλεις εντελώς 
απεχθάνομαι αυτό? γι 'αυτό είναι ένα καταραμένο πράγμα.  
  
Δευτερονόμιο 12:27  

Και θελεις προσφορά σου ολοκαυτώματα τη σάρκα και το αίμα, επί του 
θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου · και το αίμα των θυσιών σου θέλει να χυθεί 
έξω επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου, και θέλεις να τρώνε τη 
σάρκα.  
12:28  

Παρατηρήστε και να ακούσει όλες αυτές τις λέξεις που έχω σε προστάζω, ώστε 
να μπορεί να πάει καλά με σένα και με σου τα παιδιά μετά από σένα για πάντα, 
όταν εσύ κάνεις αυτό που είναι καλό και σωστό στα μάτια του Κυρίου του Θεού 
σου.  
12:29  

Όταν ο Κύριος ο Θεός σου θα αποκοπούν τα έθνη από μπροστά σου, προς τα 
πού εσύ πηγαίνεις να τα κατέχουν, και εσύ τους succeedest, και κατοικείς σε γη 
τους?  

12:30  

Πάρτε την προσοχή για τον εαυτό σου ότι εσύ δεν πρέπει να snared 
ακολουθώντας τους, μετά από αυτό να καταστραφεί πριν από σένα? και ότι εσύ 
δεν ρωτήσετε μετά από τους θεούς τους, λέγοντας, πως αυτά τα έθνη τους θεούς 
τους; ακόμα κι έτσι θα κάνω το ίδιο.  
  
Ανθρώπινη ενέργεια δεν είναι αρκετό, έπρεπε να είναι ζώο θυσίες αίματος, 
καθώς υπάρχουν:  
Έξοδος 20:24  

Ένας βωμός της γης θελεις καμει εις εμέ, και η θυσία θέλεις επ 'αυτού 
ολοκαυτώματα σου, και την ειρήνη προσφορές σου, προβάτων σου, και βόδια 
σου: σε όλους τους χώρους όπου καταγράφω το όνομά μου θα έρθει σε σένα, 
και θα σε ευλογήσει.  
  
Έξοδος 24: 4  

Και ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου, και σηκώθηκε νωρίς το πρωί, και 
κτίστηκε ένας βωμός κάτω από το λόφο, και δώδεκα πυλώνες, σύμφωνα με τις 
δώδεκα φυλές του Ισραήλ.  
24: 5  

Και έστειλε τους νέους άνδρες των παιδιών του Ισραήλ, η οποία πρόσφερε 
ολοκαυτώματα, και θυσίασε την ειρήνη προσφορές βόδια προς τον Κύριον.  
24: 6  

Και ο Μωυσής πήρε το μισό του αίματος, και το βάζουμε σε basons? και το μισό 
του αίμα ράντιζε στο θυσιαστήριο.  
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24: 7  

Και πήρε το βιβλίο της διαθήκης, και να διαβάσετε στο ακροατήριο του λαού: και 
είπαν, μόνο που ο Κύριος είπε θα κάνουμε, και να είναι υπάκουος.  
24: 8  

Και ο Μωυσής πήρε το αίμα, και πασπαλίζονται αυτό το λαό, και είπε, Ιδού το 
αίμα της διαθήκης, που ο Κύριος έκανε μαζί σας σχετικά με όλα αυτά τα λόγια.  
  
Περισσότερες οδηγίες του Ιεχωβά για τη θυσία του αίματος:  
Έξοδος 23:18  

Δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας μου με προζύμι ψωμί? ούτε θα το λίπος 
της θυσίας μου να παραμείνει μέχρι το πρωί.  
  
Εξοδος 29:10 Και θελεις να προκαλέσει Μπούλοκ να ασκηθεί πριν από τη σκηνή 
τού μαρτυρίου · και ο Ααρών και οι γιοι του θα βάλει τα χέρια τους επάνω στο 
κεφάλι του Μπούλοκ.  
29:11  

Και θελεις να σκοτώσει το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο, από την πόρτα της 
σκηνής του μαρτυρίου.  
29:12  

Και θέλεις λάβει από το αίμα του Bullock, και το βάζουμε πάνω στα κέρατα του 
θυσιαστηρίου με το δάχτυλό σου, και ρίχνουμε όλο το αίμα δίπλα από το κάτω 
μέρος του βωμού.  
29:13  

Και θέλεις λάβει όλα τα λιπαρά που σκεπάζει το προς τα μέσα, και το σκέπες 
που είναι πάνω από το συκώτι, και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι επάνω 
τους, και να τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο.  
29:14  

Αλλά η σάρκα του Bullock, και το δέρμα του, και η κοπριά του, θελεις να κάψετε 
με φωτιά έξω από το στρατόπεδο: είναι μια προσφορά για αμαρτία.  
29:15  

Θελεις να λαμβάνουν επίσης ένα κριάρι? και ο Ααρών και οι γιοι του θα βάλει τα 
χέρια τους πάνω στο κεφάλι του κριαριού.  
29:16  

Και θελεις να σκοτώσει το κριάρι, και θα πάρεις το αίμα του, και πασπαλίζουμε 
ολόγυρα επάνω στο θυσιαστήριο.  
29:17  

Και θελεις κόψτε το κριάρι σε κομμάτια, και πλένουμε τα προς το εσωτερικό του, 
και τα πόδια του, και τα βάζουμε σ 'τα κομμάτια του, και εις το κεφάλι του.  
29:18  

Και θελεις να κάψει ολόκληρο το κριάρι επάνω στο θυσιαστήριο · είναι 
ολοκαύτωμα εις τον Κύριον: είναι μια γλυκιά γεύση, μια προσφορά που γίνεται με 
φωτιά στον Κύριο.  
29:19  

Και θέλεις λάβει το άλλο ram? και ο Ααρών και οι γιοι του θα βάλει τα χέρια τους 
πάνω στο κεφάλι του κριαριού.  
29:20  
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Στη συνέχεια, θελεις να σκοτώσει το κριάρι, και να πάρει το αίμα του, και το 
βάζουμε επάνω την άκρη του δεξιού αυτιού του Ααρών, και με την άκρη του 
δεξιού αυτιού από τους γιους του, και πάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, 
και κατόπιν η μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού τους, και πασπαλίζουμε το αίμα 
κατά το θυσιαστήριον κύκλω.  
29:21  

Και θέλεις λάβει από του αίματος που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, και το λάδι 
του χρίσματος, και πασπαλίζουμε πάνω Ααρών, και επί τα ιμάτιά του, και μετά 
από τους γιους του, και κατόπιν τα ενδύματα των γιων του μαζί του: και αυτός θα 
είναι καθαγιασμένη και τα ιμάτιά του, και τους γιους του, και τα ενδύματα των 
γιων του μαζί του.  
29:22  

Επίσης, θέλεις λάβει το κριάρι το λίπος και την ουρά, και το λίπος που σκεπάζει 
το προς τα μέσα, και το σκέπες πάνω από το ήπαρ, και τα δύο νεφρά, και το 
λίπος που είναι επάνω τους, και το δεξιό ώμο? γιατί είναι ένα κριάρι 
καθοσιώσεως:  
29:23  

Και ένα καρβέλι ψωμί, και ένα κέικ από λαδωμένο ψωμί και ένα wafer από το 
καλάθι του άζυμο ψωμί που είναι ενώπιον του Κυρίου:  
29:24  

Και θελεις θεσει όλα στα χέρια του Ααρών, και στα χέρια των γιων του? και θελεις 
να τους κύμα για κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο.  
29:25  

Και θέλεις λάβει τα χέρια τους, και να τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο για 
ολοκαύτωμα, εις οσμήν ευωδίας ενώπιον του Κυρίου είναι μια προσφορά που 
γίνεται με φωτιά στον Κύριο.  
29:26  

Και θέλεις λάβει το στήθος του κριού της αφιέρωσης του Ααρών, και το κύμα 
αυτό για κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο · και θα πρέπει να είναι μέρος 
σου.  
29:27  

Και θέλεις αγιάσει το στήθος της προσφοράς κύματος, και τον ώμο της 
προσφοράς ταλάντωση, η οποία κυμάτιζαν, και το οποίο ανυψωθεί, του κριού 
της καθοσιώσεως, ακόμα και από αυτό που είναι για τον Ααρών, και αυτό που 
είναι για γιους του:  
29:28  

Και θα είναι του Ααρών και των γιων του από ένα καταστατικό για πάντα από τα 
παιδιά του Ισραήλ: γι 'αυτό είναι μια ταλάντωση προσφορά: και θα είναι μια 
ταλάντωση που προσφέρει από τα παιδιά του Ισραήλ, της θυσίας της ειρηνικής 
προσφοράς τους, ακόμη και ταλάντωση τους προσφέροντας εις τον Κύριον.  
29:29  

Και τα άγια ενδύματα του Ααρών είναι οι γιοι του »μετά από αυτόν, για να χριστεί 
σ 'αυτό, και να αφιερωμένη σε αυτά.  
29:30  

Και ότι ο γιος που είναι ιερέας στη θέση του θα τα θέσει σε επτά ημέρες, όταν 
αυτός έρχεται στην σκηνή του μαρτυρίου για να διακονούν στον άγιο τόπο.  
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29:31  

Και θέλεις λάβει το κριάρι της καθοσιώσεως, και βράζω σάρκα του στον ιερό 
τόπο.  
  
Λευιτικό κεφάλαιο 1  

1: 1  

Και ο Κύριος κάλεσε στον Μωυσή, και ελάλησε προς αυτόν έξω από τη σκηνή 
του μαρτυρίου, λέγοντας:  
1: 2  

Μίλησε στους γιους του Ισραήλ και πες τους: Αν κάποιος από εσάς φέρει μια 
προσφορά προς τον Κύριον, θέλετε να φέρει την προσφορά σας από τα βόδια, 
ακόμη και της αγέλης και του κοπαδιού.  
1: 3  

Αν η προσφορά του είναι ολοκαύτωμα της αγέλης, ας προσφέρουν ένα αρσενικό 
χωρίς ψεγάδι: θέλει να προσφέρει τη δική του εθελοντική βούληση στην πόρτα 
της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου.  
1: 4  

Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του ολοκαυτώματος? και πρέπει να 
γίνονται δεκτά για αυτόν να κάνει εξιλέωση γι 'αυτόν.  
1: 5  

Και θα σφάξει τον μόσχον ενώπιον του Κυρίου · και οι ιερείς, οι γιοι του Ααρών, 
οφείλει να φέρει το αίμα, και πασπαλίζουμε το γύρο του αίματος περίπου επάνω 
στο θυσιαστήριο, που είναι από την πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου.  
1: 6  

Και θα βασανίζω το ολοκαύτωμα, και το κόβουμε σε κομμάτια.  
1: 7  

Και οι γιοι του Ααρών ο ιερέας θα βάλει φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο, και 
απλώστε το ξύλο, ώστε μετά την πυρκαγιά:  
1: 8  

Και οι ιερείς, οι γιοι του Ααρών, θα θέσει τα μέρη, το κεφάλι και το λίπος, 
προκειμένου με την ξυλεία που είναι στη φωτιά, που είναι επάνω στο 
θυσιαστήριο:  
1: 9  

Αλλά προς τα μέσα και τα πόδια του, του θέλει πλύνει με νερό · και ο ιερέας θα 
κάψει όλα επάνω στο θυσιαστήριο, για να είναι ένα ολοκαύτωμα, μια προσφορά 
που γίνεται με φωτιά, της "εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον".  
1:10  

Και αν το δώρο του είναι από τα σμήνη, δηλαδή, των προβάτων ή εκ των αιγών, 
για ολοκαύτωμα? θέλει να φέρει ένα αρσενικό χωρίς ψεγάδι.  
1:11  

Και θα το σκοτώσει την πλευρά του θυσιαστηρίου προς βορράν ενώπιον του 
Κυρίου · και οι ιερείς, οι γιοι του Ααρών, θα πασπαλίζουμε γύρο αίμα του για 
πάνω στο θυσιαστήριο.  
1:12  
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Και θα το κόψει σε κομμάτια του, με το κεφάλι του και το λίπος του: και ο ιερέας 
θα τους θέσει, προκειμένου για το ξύλο που είναι στη φωτιά, που είναι επάνω 
στο θυσιαστήριο:  
1:13  

Αλλά αυτός θα πλύνει τα προς τα μέσα και τα πόδια με νερό · και ο ιερέας θα το 
φέρει όλους, και η εγγραφή του επάνω στο θυσιαστήριο · είναι ολοκαύτωμα, 
προσφορά που γίνεται με φωτιά, των εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον.  
1:14  

Και αν το ολοκαύτωμα για την προσφορά του στον Κύριο είναι από πετεινούς, 
τότε θα φέρει την προσφορά του από τρυγόνια ή από νεοσσούς περιστεριών.  
1:15  

Και ο ιερέας θα το φέρει στο θυσιαστήριο, και στύψτε το κεφάλι του, και η 
εγγραφή του στο βωμό? και οι αυτού του αίματος θα πρέπει να έχετε στύψει στο 
πλάι του βωμού:  
1:16  

Και θα κόβω μακριά καλλιεργειών του με τα φτερά του και πέταξε δίπλα από το 
βωμό στην ανατολική πλευρά, από τον τόπο της τέφρας:  
1:17  

Και θέλει να διασπάσει με τα φτερά τους, αλλά δεν πρέπει να το διαιρέσει σε 
κομμάτια: και ο ιερέας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα, 
που είναι επάνω στη φωτιά: είναι ένα ολοκαύτωμα, προσφορά που γίνεται με 
φωτιά, ενός οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον.  
  
Λευιτικό κεφάλαιο 7  

7: 1  

Ομοίως, αυτός είναι ο νόμος της περί ανομίας προσφοράς: αυτό είναι το πιο ιερό.  
7: 2  

Στον τόπο όπου σκοτώνουν το ολοκαύτωμα πρέπει να σκοτώσει την προσφορά 
περί ανομίας και το αίμα αυτών θέλει ραντίσει ολόγυρα επάνω στο θυσιαστήριο.  
7: 3  

Και θα προσφέρει από όλα το λίπος τους? η ουρά, και το λίπος που σκεπάζει το 
προς τα μέσα,  
7: 4  

Και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι επάνω τους, τα οποία είναι από τα 
πλευρά, και η σκέπες που είναι πάνω από το συκώτι, τα νεφρά, θα πρέπει ο 
ίδιος να πάρει:  
7: 5  

Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο για μια προσφορά που γίνεται 
με φωτιά στον Κύριο · είναι προσφορά περί ανομίας.  
  
Λευιτικό 7:14  

Και αυτό θα προσφέρει μία από όλη την αφιέρωμα για μια ταλάντωση 
προσφοράν εις τον Κύριον, και θα είναι του ιερέα που sprinkleth το αίμα της 
ειρηνικής προσφοράς.  
  
Ο «Κύριος» ΑΝΑΓΚΕΣ κάθε σταγόνα ότι το αίμα από τη θυσία ΑΙΜΑΤΟΣ:  
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Λευιτικό 7:27  

Απολύτως ψυχή να είναι ότι τρώει κάθε τρόπο του αίματος, ακόμα και η ψυχή 
πρέπει να αποκοπεί από το λαό του.  
  
Εδώ, περισσότερες θυσίες αίματος είναι απαραίτητη για να αφαιρέσετε την 
κατάρα της λέπρας Ιεχωβά έχει προκαλέσει:  
Λευιτικό 14:34  

  
Όταν εισέλθητε εις την γην Χαναάν, που σας δίνω για μια κατοχή, και έβαλα την 
πληγή της λέπρας σε ένα σπίτι της γης της ιδιοκτησίας σας?  

14:49  

Και θα πάρει για να καθαρίσει το σπίτι δύο πουλιά και ξύλο κέδρου, και κόκκινο, 
και ύσσωπο:  
14:50  

Και θα σφάξει το ένα από τα πουλιά σε πήλινο σκεύος πάνω από τρεχούμενο 
νερό:  
14:51  

Και θα πάρει το ξύλο κέδρου, και το ύσσωπο, και το κόκκινο, και το ζωντανό 
πουλί, και τα βουτάμε στο αίμα του δολοφονηθέντος πουλί, και το τρεχούμενο 
νερό, και ψεκάστε το σπίτι επτά φορές:  
14:52  

Και θα καθαρίσει το σπίτι με το αίμα του πουλιού και με το τρεχούμενο νερό και 
με το ζωντανό πουλί, και με το ξύλο κέδρου, και με τον ύσσωπο, και με το 
κόκκινο:  
14:53  

Αλλά πρέπει να αφήσει να πάει το ζωντανό πουλί έξω από την πόλη μέσα στα 
χωράφια, και θα κάνει εξιλέωση για το σπίτι: και θα είναι καθαρό.  
14:54  

Αυτός είναι ο νόμος για κάθε είδους πληγή λέπρας, και κασίδα,  
14:55  

Και για το λέπρα του ενδύματος και ενός σπιτιού,  
14:56  

Και για μια άνοδο, και για ψώρα, και για ένα φωτεινό σημείο:  
14:57  

Να διδάξουν όταν είναι ακάθαρτο, και όταν είναι καθαρό: αυτός είναι ο νόμος της 
λέπρας.  
  
Περισσότερα παραδείγματα της εβραϊκής θυσίες αίματος προς Ιεχωβά:  
Λευιτικό 8: 14- 32  

Λευιτικό 9: 1- 24  

Λευιτικό 14: 1- 5  

Λευιτικό 14: 12-28  

Λευιτικό 23: 12-21  

Αριθμοί 19: 1- 7  
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Η αλήθεια για το "Ιησούς Χριστός"  
  
Πολλοί από εσάς που επισκέπτονται αυτή την ιστοσελίδα γνωρίζουν τα γεγονότα 
σχετικά με την Ναζωραίος είναι μια εικονική εβραϊκή αρχέτυπο για τους Εθνικούς 
να προσκυνήσουν δουλικά. Πάνω απ 'όλα ο Ναζωραίος είναι μια εκτροπή και 
απόσπαση της προσοχής για να κρατήσει την ανθρωπότητα από την προώθηση 
της πνευματικότητας, από την εργασία και την εξελισσόμενη δική μας ψυχές. Το 
πλασματικό χαρακτήρα του "Ιησού" επινοήθηκε από τις πνευματικές έννοιες που 
προέρχονται από την Άπω Ανατολή , όπως η πνευματική αλχημεία, την 
Κουνταλίνι ενέργεια [Όφις του Σατανά], και αυτό που είναι γνωστό ως "Vril" "chi" 
"δύναμη της ζωής» και "witchpower." Η αλήθεια είναι γνωστή, ένας σώζει την 
ψυχή του ατόμου μέσα από την προώθηση πνευματικά, και την ενεργοποίηση 
αυτής της εξουσίας. Ο Ναζωραίος είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας σε αυτό 
και κρατάει την ανθρωπότητα από το να κάνουν τίποτα πνευματικά, και κρατά 
την ανθρωπότητα σκλαβωμένη μέσω ζουν μια εντελώς υλική ύπαρξη. Οι 
Χριστιανοί δεν μπορεί να ισχυριστεί, καθώς δεν γνωρίζει την αληθινή 
πνευματικότητα. Δεν το έχουν βιώσει. Πόσες χριστιανικές ιεροκήρυκες / ιερείς 
μπορούν διάγραμμα την ανθρώπινη ψυχή;  
  
Μόλις τα μάτια του άνοιξαν και ένας γνωρίζει την έννοια witchpower, μπορεί 
κανείς να δει καθαρά το πώς αυτός ο χαρακτήρας εφευρέθηκε.  
  
Το πλασματικό χαρακτήρα του Ναζωραίου:  
  

 Έχει χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσετε όλα πνευματική γνώση και να την 
αντικαταστήσει με εβραϊκή αρχέτυπα, εβραϊκή πόλεις, κωμοπόλεις, και 
άλλα φανταστικά εβραϊκή υλικό χάλια.  

  
 Ο «Ιησούς σώζει" ανοησία [nauseum ad] και η «αναγεννημένος» φράσεις 
έχουν συστραφεί και έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το πλασματικό 
χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, οι παραπλανημένοι αυτά έχουν εξαπατηθεί στο 
να πιστέψει αυτό το χαρακτήρα θα φροντίσει για τα πάντα πνευματικά εφ 
'όσον είναι σύμφωνη με την τρέχουσα ημερήσια διάταξη, όπως 
υπαγορεύεται από τον Christian ιεροκήρυκες και αναθεωρημένες εκδόσεις 
του "Αγία Γραφή". Αυτό αποτρέπει έναν από εργάζονται για την ψυχή του. 
Δεν υπάρχει τίποτα πνευματικό για την Ναζωραίος, ή η εβραϊκή 
εφευρέθηκε χριστιανικό πρόγραμμα.  

  
 Ο χαρακτήρας "Ιησού" ενήργησε ως αστυνομία σκέψης για απόλυτο 
έλεγχο. Οι πόλεμοι έχουν διεξαχθεί επανειλημμένα πάνω από τις 
πεποιθήσεις και τις ιδέες. Όταν ο εχθρός ελέγχει τι είναι στο μυαλό του 
γενικού πληθυσμού, ο εχθρός τότε ελέγχει την ανθρωπότητα.  

  
 Δεδομένου ότι ο Ναζωραίος είναι πλασματική, μπορεί να είναι τίποτα σε 
κανέναν. Αυτός είναι ανεξάρτητα από τις τρέχουσες απαιτήσεις του 
συστήματος και επιταγές. Αλλάζει με την εποχή και προσαρμόζεται σε κάθε 
ημερήσια διάταξη. Αυτό δεν είναι διαφορετικό από την ιουδαιο / Χριστιανική 
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Βίβλο που έχει στίχους και τις αντιφάσεις που ταιριάζουν σε κάθε 
επιχείρημα ή σκοπό. [Δείτε την πανταχού παρούσα Ναζωραίος]  

  
Είναι καιρός ο καθένας ξυπνάει στην πνευματική διαφθορά που έχει 
διαδραματίσει η ανθρωπότητα με το ποσό των τρισεκατομμύρια και 
τρισεκατομμύρια δολάρια, έχει κολασμένων ψυχές, έχει προκαλέσει ατελείωτες 
και περιττή πολέμους, και έχει δεχθεί πίσω η επιστήμη [επικίνδυνα], μαζί με όλα 
τα άλλα τα kosher παράσιτα έχουν λάβει παραπλανημένοι οπαδοί Τζεντίλε τους 
για μια βόλτα με. Το χριστιανικό πρόγραμμα, μαζί με τα ειδεχθή δόγματα του 
Ισλάμ έχουν αποτρέψει και να σταματήσει την ανθρωπότητα από εξελίσσεται 
πνευματικά. Αυτή είναι μια σημαντική αιτία των δεινών για eveyone.  
  
Κάθε εκδήλωση στην πλασματική ζωή του ο Ναζωραίος αποκαλύπτει μια έννοια, 
κλαπεί και ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ειδωλολατρικές θρησκείες προγενέστερους 
Χριστιανισμό.  
Η γέννηση του ο Ναζωραίος λέγεται ότι ήταν σε μια σπηλιά, όχι σε μια σταθερή. 
«Πρώιμη χριστιανική παράδοση δείχνει ότι ο Ιησούς γεννήθηκε σε μια σπηλιά 
που χρησίμευε ως στάβλος." 2 Πολλά δόγματα προγενέστερα του Χριστιανισμού, 
όπως η θρησκεία του Ταοϊσμού, δηλώνουν ότι η επίφυση είναι μέσα σε μια 
«σπηλιά». Υπάρχει μια περιοχή στον εγκέφαλο, όπου βρίσκεται αυτό το πολύ 
σημαντικό πνευματικό κέντρο, το οποίο αισθάνεται σαν μια κούφια και είναι η 
έδρα αυτού του πολύ σημαντικού αδένα, η οποία είναι εν υπνώσει στους 
περισσότερους ανθρώπους. Η επίφυση είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί για το 
άνοιγμα της ψυχής και την απόκτηση διευρυμένη συνείδηση, μαζί με ψυχικές 
ικανότητες αφού έχει ενεργοποιηθεί.  
  
Υπήρχαν οι «Τριών Σοφών από την Ανατολή» που «ακολούθησαν το STAR" 
στον τόπο γέννησης του ο Ναζωραίος. Αυτά τα "Σοφών" ήταν μάγοι [Οι Μάγοι], 
αλλιώς γνωστή ως επαγγελματίες της μαγείας, καθώς αυτό είναι ό, τι ένας mage 
είναι. Και πάλι, αυτό είναι συμβολικό μιας έννοιας που είχε κλαπεί από την 
Πνευματική Αλχημεία. Για εκείνους που είναι νέοι στο απόκρυφο και το 
διαλογισμό, [την αληθινή πνευματικότητα] θα πρέπει να κάνετε κάποια 
περαιτέρω έρευνα και μελέτη [βλ Χαρά του Σατανά], αλλά για όσους από εμάς 
που διαλογίζονται, γνωρίζουμε των συνοπτικών Vril / witchpower που 
κυκλοφορεί μέσα από τα τσάκρα, και εμφανίζεται σαν ένα αστέρι. Αυτή είναι η 
αληθινή έννοια της "ακολουθούν το αστέρι."  
  
Και πάλι, ο αριθμός τρία, όπως ο αριθμός επτά [τα επτά τσάκρας] ανακύπτει στις 
τρεις μάγοι και αυτό είναι συμβολικό του ida, το Πινγκαλά, και το Sushumna, τα 
τρία κύρια nadis της ψυχής, καθώς επίσης και οι τρεις σταυροί τα τσάκρας. Η 
έννοια του αριθμού τρία υπήρξε πολυγραφότατος σε παγανιστικές θρησκείες που 
προηγήθηκε Χριστιανισμού από εκατοντάδες έως και χιλιάδες χρόνια, και 
συμβολίζεται από τον «Pitchfork διαβόλου" γνωστή ως "Trishul" που προέρχεται 
από την Άπω Ανατολή . Η Trishul συμβολίζει την ελικοειδή ενέργειας διάτρηση 
μέσω των τριών granthis. [Βλέπε σατανικές σύμβολα, Χαρά της ιστοσελίδας 
Σατανά www.joyofsatan.com ] Οι αριθμοί των τριών και επτά χρησιμοποιούνται 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.joyofsatan.com
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εκτενώς στην ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο όπου έχουν βλασφημείται και 
κατεστραμμένα.  
  
Η «παρθενογένεση» είναι ένα άλλο κατεστραμμένο έννοια ότι τα τσάκρα πρέπει 
να είναι καθαρή και ανεμπόδιστη για την πνευματική ενέργεια για να ανέβει και να 
κυκλοφορήσουν. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η αληθινή έννοια της «καθαρής». Η 
ένωση με την πλασματική θεότητα συμβολίζει τη θεϊκή πνευματικότητα που 
εμπλέκονται στην αύξηση του witchpower, όχι πλασματικές YHVH που δεν είναι 
τίποτε περισσότερο από ένα σύστημα εβραϊκή μαγεία να χρησιμοποιηθεί για να 
υποδουλώσουν Εθνικούς. 
                                                                                                                                 
                
  
Η υποτιθέμενη σταύρωση αυτού του χαρακτήρα απατεώνα "Ιησούς Χριστός" είχε 
κλαπεί από περίπου 18 διαφορετικές παγανιστικών θεών που κρεμάστηκε από 
ένα δέντρο. Στη χριστιανική Βίβλο, υπάρχουν περισσότερα από ένα στίχο που 
αναφέρει το Ναζωραίος κρεμάστηκε από ένα δέντρο:  
Πράξεις 5:30 - Ο Θεός των πατέρων μας ανέστησε τον Ιησού, τον οποίον σεις 
γυρίζει και κρεμάστηκε σε ένα δέντρο.  
Πράξεις 13:29 - Και όταν είχε εκπληρώσει όλα αυτά που γράφτηκε γι 'αυτόν, που 
τον κατέβασαν από το δέντρο, και τον έβαλε σε ένα μνήμα.  
  
Ο νορβηγός θεός Όντιν προηγείται ο Ιησούς Χριστός. Odin κρεμαστεί από ένα 
δέντρο και να βιώσει μια θάνατο του είδους για την απόκτηση της γνώσης. Με το 
να «ξαναγεννηθεί», απέκτησε gnosis [προηγμένη πνευματική γνώση], όπως και 
ο Αιγύπτιος θεός Set οποίος ήταν "σταυρώθηκε" σε "σταυρός" είναι γνωστή ως 
furka.1 Αυτή είναι και η έννοια του κρεμασμένου κάρτας άνθρωπος στον Ταρώ . 
Βούδας κάθισε επίσης κάτω από ένα "Bo Tree". "Bo" είναι "Μπόα" που σημαίνει 
"φίδι" της Κουνταλίνι. Το δέντρο είναι μια αρχαία απεικόνιση της ανθρώπινης 
ψυχής, με το πορτμπαγκάζ είναι συμβολική της σπονδυλικής στήλης και τα 
υποκαταστήματα που συμβολίζουν τις 144.000 nadis με τα φύλλα και τους 
καρπούς που συμβολίζουν τους καρπούς της διαλογισμούς? η δύναμη της ζωής 
και τις εξουσίες του νου και της ψυχής. Επιπλέον, ο Κρίσνα , ο Μαρσύας, 
Δωδώνιο, και του Δία κρέμασαν επίσης από τα δέντρα. "144.000" είναι ένα άλλο 
εβραϊκό / χριστιανικό Βιβλική διαφθορά μιας αλληγορίας που έχουν να κάνουν με 
την chi-δύναμη κάποιου ή «witchpower."  
  
Σχεδόν τα πάντα στην ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο είχε κλαπεί και καταστραφεί 
από θρησκείες στην Άπω Ανατολή . Η υποτιθέμενη βιβλική δημιουργία με την 
οποία ζητούν την πλασματική «Κήπος της Εδέμ» ήταν στη Μεσοποταμία, είναι 
σκόπιμα λανθασμένη κατεύθυνση και να τρέφουμε τους ανθρώπους μακριά από 
το βλέμμα στραμμένο στο Άπω Ανατολή , καθώς αυτό είναι όπου ο πολιτισμός 
άρχισε και αληθινή πνευματικές διδασκαλίες προήλθε. Δυστυχώς, λόγω της 
χριστιανικής προσβολή σε αυτούς τους τομείς, πολλά από τα δόγματα έχουν 
έκτοτε καταστραφεί και καταστράφηκαν.  
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Η λατινική σταυρό δεν ήταν ένα μέρος του χριστιανισμού μέχρι τον 7ο αιώνα και 
δεν έχουν πλήρως αναγνωριστεί μέχρι τον 9ο αιώνα. Επιπλέον, η ανθρώπινη 
ψυχή έχει το σχήμα ενός σταυρού. Αυτό αποκαλύπτει πώς πνευματική γνώση 
έχει καταστραφεί και να αντικατασταθεί με ανοησίες. Ο σταυρός αντιπροσωπεύει 
επίσης τις πολύ σημαντική τέσσερα τρίμηνα, το Τετραγράμματο.  
Η έκλειψη λέγεται ότι έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της υποτιθέμενης 
«σταύρωση» του ο Ναζωραίος συμβολίζει επίσης το στάδιο Nigredo στην 
πνευματική αλχημεία, μαυρίλα. Αυτό το στάδιο είναι επίσης συμβολίζεται από το 
μαύρο κοράκι και το Μαύρο Ήλιο  

  
Οι τρεις σταυρώσεις, με το Ναζωραίος είναι στη μέση [άλλοι 2 στο μύθο δήθεν 
σταυρώθηκε με τον Ναζωραίος] είναι μια άλλη αλληγορία που συμβολίζουν τις 
τρεις σταυρούς της ψυχής. Υπάρχουν τρεις μεγάλες ενότητες της ψυχής, όπου 
υπάρχει ένας σταυρός της ενέργειας? το κύριο είναι το ουδέτερο τσάκρα της 
καρδιάς [μεγαλύτερο σταυρό], όπου τα τσάκρα των ώμων έχουν φτερά και τα 
δύο μικρότερα του ισχίου και του έκτου τσάκρα.  
ανάβαση του Ναζωραίου στο "Heaven" είναι μια άλλη έννοια της Κουνταλίνι 
αυξάνεται στο τσάκρα του στέμματος. Ουρανό, τη Γη, και η Κόλαση είναι όλες οι 
έννοιες έχουν κλαπεί από Ταοϊσμός, η οποία προηγήθηκε του Χριστιανισμού και 
του Ιουδαϊσμού. Ο ουρανός είναι συμβολική του έβδομου τσάκρα, επίσης γνωστή 
ως η "τσάκρα του στέμματος». Η γη ή "μεσαία βασιλεία» είναι συμβολική του 
τσάκρα της καρδιάς και "Hell" συμβολίζει το τσάκρα της βάσης, όπου το ζεστό 
φλογερό φίδι Κουνταλίνι βρίσκεται σε νάρκη.  
  
Τα "θαύματα" που η πλασματική Ναζωραίος εκτελούνται είναι επίσης μια 
αλληγορία και μια ιδέα για το τι μπορεί να κάνει η witchpower. Οι προφητείες του 
ο Ναζωραίος είναι επίσης αλληγορίες από τις ψυχικές ικανότητες που 
προκύπτουν από την ενεργοποίηση δική witchpower κάποιου.  
  
Οι 12 απόστολοι είναι παραφθορές των 12 ζώδια και συμβολίζουν άντρο 
βρικολάκων της μάγισσας, μαζί με την Ναζωραίος, που είναι το 13ο μέλος. 
Παραδοσιακά, υπάρχουν 13 μέλη σε ένα άντρο βρικολάκων. Υπάρχουν επίσης 
13 πρωτοβάθμια τσάκρας μέσα στην ανθρώπινη ψυχή.  
  
Ο Ναζωραίος έζησε για μια υποτιθέμενη 33 χρόνια. Αυτό πάλι είναι ένα άλλο 
σύλληψη- το 33 απόκρυφα σπονδύλους της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης, 
όπου η Κουνταλίνι φίδι ανεβαίνει, η οποία είναι μια σημαντική εξέλιξη για την 
witchpower.  
  
Κλείνοντας αυτό το άρθρο, η δική μου έρευνα έχει δείξει μένα ο Χριστιανισμός 
δεν είναι «2.000 χρόνια παλιά», όπως προσπαθούν να ισχυρίζονται ότι είναι. 
Από ό, τι εγώ προσωπικά πιστεύω, ο Χριστιανισμός έφτασε με την Ιερά Εξέταση. 
Έρευνα σημεία στο Βατικανό κάνει μια συμφωνία με τους εξωγήινους είναι 
γνωστή ως «γκρι», τον πλούτο και την εξουσία σε αντάλλαγμα για ανθρώπινες 
ψυχές. Για αυτό για να πετύχει, όλα πνευματική γνώση έπρεπε να 
καταστραφούν. Αυτό δεν είναι διαφορετικό από το εβραϊκό κομμουνισμό. Η Αγία 
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Γραφή είναι ένα προσχέδιο για τον κομμουνισμό, και προετοιμάζει τους πιστούς 
να αποδεχθούν τη δουλεία και την κακοποίηση. Όποτε εβραϊκή κομμουνισμός 
παίρνει τον έλεγχο, όπως με την πρώην ΕΣΣΔ, Κόκκινο Κίνα, την Καμπότζη, το 
Θιβέτ και όλες τις άλλες χώρες, μαζικές δολοφονίες και βασανιστήρια floow, το 
ίδιο όπως και με την Ιερά Εξέταση.  
  
«Ο Χριστιανισμός και ο κομμουνισμός είναι πολύ κοντά πνευματικά και 
ιδεολογικά. Αυτή είναι μια αρκετά γνωστή έννοια που έχει υιοθετηθεί από 
διάφορους στοχαστές, από τον Thomas More για να Λεβ Τολστόι. Λίγοι 
άνθρωποι γνωρίζουν ότι το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο ιδρύθηκε 
στην Παραγουάη και βασίστηκε σε οι ιδέες της Καθολικής Ιησουιτών πριν από τον 
Μαρξ δημιούργησε τις διδασκαλίες του. " "Η« Κοινωνία του Ιησού »- ο Ιησουΐτης 
θρησκευτική τάξη - στην Καθολική Εκκλησία ήταν περίπου ισοδύναμη με την KGB 
στη Σοβιετική Ένωση ."  
Πάνω από τα αποσπάσματα που λαμβάνονται από το "Πράβντα" [Η κύρια 
εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος και την κορυφαία εφημερίδα της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης ] Από το άρθρο: Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ 
Χριστιανισμού και του κομμουνισμού εκεί; 30/04/2013  

  
αναφορές:  
  
[1] Λεξικό της γυναίκας σύμβολα και ιερά αντικείμενα "από την Barbara G. 
Walker, Σελίδα 54.  
  
[2] www.christianitytoday.com    
  
  

YHVH: Η αλήθεια για το "Yaweh" "Ιεχωβά"  
Λαμβάνοντας τη μάσκα του Χριστιανισμού  

  
Η Ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο έχει χρησιμοποιηθεί πάντα ακραία φόβο ως ένα 
εργαλείο για να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τον αποκρυφισμό, μαγεία, 
"μαγεία", και τη λειτουργία του νου. Στο παρακάτω άρθρο, οι λόγοι είναι 
προφανείς. Για ένα ξόρκι για να πετύχει , το θύμα πρέπει να διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις, να είναι μια καλή πρόβατα, και μόλις «πιστεύω».  
  
Έξοδος 22:18 Δεν θελεις υποστούν μια μάγισσα για να ζήσουν.  
  
"YHVH" aka "Yaweh" "Ιεχωβά" δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα σύστημα 
εβραϊκή μαγεία. "YHVH" γνωστό και ως "ΤΕΤΡΑΓΡΆΜΜΑΤΟ" αντιπροσωπεύει 
τις τέσσερις γωνίες και στοιχεία, όπως και η «INRI", μαζί με τα τέσσερα 
ευαγγέλια? αυτά αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις γωνίες της μαγείας και τα 
τέσσερα στοιχεία που είναι τόσο σημαντικό σε κάθε μαγικές εργασίας. "YHVH" 
χρησιμοποιείται εκτενώς στην (εβραϊκή) μαγεία. Οι Εβραίοι έκλεψε την Καμπάλα 
από τους Αιγυπτίους και κατεστραμμένη. Είναι κυρίως chanted- "Yod Heh Βάου 
Heh" σε διαφορετικούς συνδυασμούς.  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.christianitytoday.com
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Οι άνθρωποι Gentile έχουν ισχύ τρέφονται Χριστιανισμό, προκειμένου να μας 
αφαιρέσει όλης της γνώσης και της δύναμης. Εκείνοι στην κορυφή παίξει και τις 
δύο πλευρές κατά τη μέση. Τι σημαίνει αυτό είναι ο εχθρός λειτουργεί μέσα από 
δύο sides- κάθε πλευρά bashing το άλλο, ενώ και οι δύο προχωρήσουμε 
μπροστά. Αυτό είναι ανάλογο με έναν αστυνομικό ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε 
μια ανοικτή και δημόσια σταυροφορία κατά των ναρκωτικών και κρυφά πουλάει 
και ωθεί τα φάρμακα εν αγνοία στην οικογένεια και την κοινότητά του.  
  
Μετά τη ρωμαϊκή λεηλασία του Ναού του Σολομώντα 70 Κ.Χ., ο Χριστιανισμός 
επινοήθηκε από τους Εβραίους από τα πιο γνωστά είναι (Paul γνωστός και ως 
«Σαύλος της Ταρσού) ώστε να μπορούν να ελέγχουν τον κόσμο, 
χρησιμοποιώντας τα αρχαία γνωστές δυνάμεις του νου και της ψυχής. Οι Εβραίοι 
ίδιοι γνωρίζουν το Ναζωραίος είναι ένα πλασματικό χαρακτήρα βασίζεται σε 
περίπου 20 σταυρωμένο ήρωες από Pagan πάνθεον. με τους αιώνες των 
ευσεβείς πίστη σε αυτήν την οντότητα και την ψυχική ενέργεια χύνεται σε αυτόν 
μέσω της προσευχής, ο ίδιος έχει πάρει μια ζωή δική του. Δείτε σκεπτομορφές. 
για παράδειγμα, Odin κρεμάστηκε από ένα δέντρο, Σετ σταυρώθηκε σε ένα 
Furka, ο Βούδας κάθισε κάτω από τον Bo (Boa- και πάλι το φίδι) δέντρο για 
διαφώτιση? ο κατάλογος συνεχίζεται περισσότεροι του χαρακτήρα του ο 
Ναζωραίος είχε κλαπεί από τον Περσικό Θεό. "Μίθρα." Στην εργάζεται ένα ξόρκι, 
είναι πάντα σημαντικό η σύνδεση να γίνει.  
  
Στην περίπτωση του Χριστιανισμού, όλοι οι πρώην Pagan (Gentile) Θεοί 
δεσμεύονται και να αντικατασταθεί με φανταστικά εβραϊκή θεότητες. Η εβραϊκή 
Παναγία αντικαταστάθηκε Astaroth, ο θρύλος Εβραϊκά Μωυσής είχε κλαπεί από 
το Σαργών (και οι δύο γεννήθηκαν στη μυστικότητα, άφησε σε ένα καλάθι καλάμι 
για να επιπλέουν κάτω από τον ποταμό και εγκρίθηκε από το δικαίωμα), τα 
εβραϊκά ο Αβραάμ είχε κλαπεί από ινδουιστές Brahma. "Brahma στα σανσκριτικά 
σημαίνει" πολλά ". Η ατελείωτη λίστα συνεχίζεται και επάνω. Δείτε Εκθέτοντας 
Χριστιανισμός δεν υπάρχει τίποτα στη χριστιανική θρησκεία που δεν έχει κλαπεί 
από ειδωλολατρικές θρησκείες προ-χρονολογείται το από εκατοντάδες έως και 
χιλιάδες χρόνια. Η Pagan Θεών, που μια ισχυρή φυλετική μνήμη στο μυαλό των 
εθνών αντικαταστάθηκαν με εβραϊκούς χαρακτήρες που πρέπει να τηρούνται 
δουλικά και λάτρευαν. Αυτό που το στάδιο για την τεράστια δύναμη και τον 
έλεγχο.  
  
Ο Χριστιανισμός ανέκαθεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο για να 
αφαιρέσετε την πνευματική γνώση και την εξουσία από τον πληθυσμό Gentile και 
να μας κρατήσει από τους Θεούς μας, δηλαδή μας True Δημιουργός Θεός δοθεί 
το όνομα του Σατανά, που σημαίνει "εχθρός / εχθρός» στα εβραϊκά. Αυτές οι μη 
Ιουδαίοι, που ήσαν ιερείς και τους ηγέτες βασανίστηκαν και θανατώθηκε. Οι άλλοι 
που δεν ακολούθησαν υπέστησαν την ίδια παρτίδα και κάθε Gentile ακόμη 
ύποπτα ότι έχουν δεσμούς με τις παλιές θρησκείες ήταν χαρακτηρισμένα ως 
«αιρετικό» και θανατώθηκε. Φυσικά, οι Εβραίοι αλαζονικό και ουρλιάζω σχετικά 
με τις διώξεις των χριστιανών Εκκλησίας των μικρών κοινοτήτων τους κατά τη 
διάρκεια του Μεσαίωνα, αλλά αυτή είναι η ηλικία παλιά παίζει και τις δύο πλευρές 
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κατά τη μέση και τους Ιουδαίους στην κορυφή θα μπορούσε φροντίδα λιγότερο 
πόσα από τα δικά τους έχουν χρησιμοποιώ. Tomás de Torquemada, Πρώτος 
Μεγάλος Ιεροεξεταστής της Ισπανίας ήταν Εβραίος.  
  
Οι Εβραίοι είχαν τον πλήρη έλεγχο της Καθολικής Εκκλησίας (αρχική Χριστιανική 
Εκκλησία) από την αρχή. Οι περισσότεροι από τους καθολικούς παπάδες ήταν 
εβραϊκής καταγωγής, όπως τα τέλη του Ιωάννη Παύλου Β ', που γεννήθηκε από 
μητέρα Εβραία (Katz) και αναγνωρίζεται ως Εβραίος από την εβραϊκή ορθόδοξη. 
Μέσα από την Καθολική μυστήριο της εξομολόγησης, οι καθολικοί κληρικοί είχαν 
ο καθένας, δηλαδή τους ηγέτες Τζεντίλε και αρχοντιά πάνω από ένα βαρέλι. 
Ήξεραν βαθύτερα και πιο σκοτεινά μυστικά τους.  
  
Η Καθολική Εκκλησία είναι το προπύργιο του Χριστιανισμού. Από την 
Προτεσταντική Μεταρρύθμιση, οι Εβραίοι έχουν επίσης αποκτήσει τον έλεγχο 
αυτών των αιρέσεων. Το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» είναι ένα άλλο 
παράδειγμα.  
  
Οι Εβραίοι είχαν μια τεράστια πισίνα της ψυχικής ενέργειας από την οποία να 
αντλήσει από. Οι Εβραίοι οι ίδιοι ορίσει ως "The Chosen του Θεού,« ο 
χαρακτήρας αστέρι του Χριστιανισμού, ο Ναζωραίος είναι Εβραίος (και μια 
ισχυρή σκεπτομορφή), η Παναγία και ο σύζυγός της Ιωσήφ είναι Εβραίοι, οι 12 
απόστολοι του ο Ναζωραίος (13 κάνει μια coven- πάλι κλαπεί από τις θρησκείες 
αρχαία ειδωλολατρική) - όλες οι Εβραίοι. Επιπλέον, όλοι οι χαρακτήρες της 
Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είχαν κλαπεί από Εθνικούς χαρακτήρες και να 
αντικατασταθεί ως « Επιλέχθηκε " Εβραίοι.  
  
Έτσι, ο μέσος Χριστιανός Gentile, άγνοια για τις παράνομες εργασίες των 
Εβραίων και τον αποκρυφισμό, χύνει όλο και περισσότερο ψυχική ενέργεια μέσα 
από την αφοσίωση και την προσευχή σε αυτό το εβραϊκό ενεργειακή δίνη και οι 
άνθρωποι αναρωτιούνται πώς αυτή η μειονότητα έχει το μεγαλύτερο μέρος του 
παγκόσμιου πλούτου και δύναμης. Τα έθνη, δηλαδή οι Χριστιανοί ήταν κάτω από 
ένα πολύ ισχυρό ξόρκι για αιώνες.  
  
Μας αποκοπεί από τους Θεούς μας, τις παραδόσεις μας και την πνευματική και 
θρησκευτική κληρονομιά μας μέσω της μαζικής δολοφονίας, αντικαθιστώντας την 
ιστορία μας με τίποτα, αλλά ψέματα και μέσω του φόβου για το άγνωστο αφού 
όλη η γνώση Τζεντίλε είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία.  
  
αγγελικό filth- τους οι περισσότεροι έχουν ονόματα με τα κλασικά επτά γράμματα: 
". Goetia" Γαβριήλ, Ραφαήλ, κ.λπ. Αυτά επτά αντιπροσωπεύουν τα επτά τσάκρας 
και χρησιμοποιήθηκαν για να δεσμεύσει τους Εθνικούς Θεούς και να κάνει 
σκλάβους τους με τη χρήση του Οι Goetic μαύρο βιβλία ή "grimoires" όλα 
ξεκίνησε με τους Εβραίους, όπως "Το κλειδί του Σολομώντα» και «Η Ιερά Μαγεία 
του Abramelin το Mage» και πολλά άλλα, (αυτά μπορεί εύκολα να βρεθεί στο 
διαδίκτυο, πληκτρολογώντας τους τίτλους τους σε μια μηχανή αναζήτησης) όλα 
τα αρχικά γραμμένο στα εβραϊκά, καθώς τα περισσότερα έθνη δεν μπορούν να 
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διαβάσουν τα Εβραϊκά. Όλα χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα και συνθήματα 
εβραϊκά και άμεση έντονη βλασφημία εναντίον των Εθνικών Θεών οι οποίοι 
έχουν μετατραπεί σε διάβολοι, δαίμονες και αποτρόπαια τέρατα να 
υποβαθμίζεται. Οι Εθνικοί Θεοί δεν δεσμεύονται και ορισμένες από αυτές 
εφησυχάζουμε προφητείες γλίστρησε όπως «Αζαζέλ είναι δεσμευμένο μέχρι το 
τέλος του χρόνου." Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι τώρα εντελώς δωρεάν.  
  
Χριστιανισμός πηγαίνει σε βήματα. Επειδή είναι πλασματική, είναι πνευματικά 
αναξιόπιστη. Ορισμένοι Χριστιανοί έχουν κατά καιρούς αξιοποιηθεί σε αυτή την 
ενεργειακή δίνη και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. ομάδες προσευχής και τέτοια 
βάλει εμπρός ψυχική ενέργεια. Παραπλανημένοι Χριστιανοί λένε να «έχουμε 
πίστη." Έχοντας πίστη είναι απαραίτητο για κάθε ξόρκι ή κατευθυνόμενη 
εργασίας του νου για να πετύχει. Με τον Χριστιανισμό, έχει χτυπήσει και ως επί 
το πλείστον χάνει. Οι λίγοι και πολύ-μεταξύ χτυπήματα κρατήσει την αυταπάτη να 
πιστεύει, αγνοία αυτό δεν είναι κάποιο «θαύμα», αλλά μόνο η δύναμη του νου. 
Τελικός στόχος είναι η αθεΐα. Ο άθεος πιστεύει σε τίποτα και να αγνοεί οτιδήποτε 
"υπερφυσικό" ή τον αποκρυφισμό. Αυτός / αυτή είναι μια πάπια συνεδρίασης 
περιμένει να χειραγωγηθεί από εκείνους που κατέχουν την απόκρυφη γνώση και 
δύναμη.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Η Ρεάλ Τετραγράμματο: Περαιτέρω Εκθέτοντας Χριστιανισμός  

  
Για όσους από εσάς είναι πάντα κάνοντας ατελείωτες δημοσιεύσεις σχετικά με τα 
προβλήματά σας με τη χριστιανική κατήχηση, παρακαλώ μην είναι τεμπέλης. 
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Διαβάστε το παρακάτω άρθρο πριν από τη λήψη όλο και περισσότερα μηνύματα 
σχετικά με ψυχολογικά προβλήματα σας στην αντιμετώπιση χριστιανική ψέματα, 
και στη συνέχεια να εφαρμόσει τον εαυτό σας με το διαλογισμό. Έχω γράψει 
εκτενώς σχετικά με την πνευματική αλληγορίες. Ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί 
να δει μέσα από τα κρυφά νοήματα πίσω από τις αλληγορίες και παίρνουν τις 
ιστορίες των θεών και τους μύθους ως κυριολεκτική. Πρώτα απ 'όλα ... Ο 
Σατανάς και οι δυνάμεις της κόλασης δεν απαιτούν καμία δουλική λατρεία. Αυτοί 
είναι οι φίλοι μας. Είναι και έχουν προσπαθήσει να μας βοηθήσει. Είναι 
εξωγήινης όντα. Οι Εβραίοι είναι πάντα σχετικά με την επίθεση, όταν κάποιος 
αναφέρει εξωγήινης όντα.  
  
Με την εκτεταμένη και προηγμένη διαλογισμό, όπως και η συμβολική κόμπρα 
φίδι, μια εμπειρία αυξημένη ευαισθητοποίηση και το μυαλό κάποιου επεκτείνει 
[συμβολίζεται από την κουκούλα του κόμπρα]. Όταν μπορείτε να δείτε επιτέλους 
την αλήθεια, και να δούμε μέσα από όλα τα ψέματα του Χριστιανισμού, του Ισλάμ 
και άσχημο εβραϊκή ρίζα του, τα προγράμματα αυτά δεν αποτελούν πλέον 
απειλή. δεν έρθει ένα σημείο, όταν κανένα ποσό ψέματα ή εξαναγκασμού θα 
πάρει κάποιος που έχει δει και ποιος ξέρει την αλήθεια να πιστεύει τα ψέματα 
πια. Κρατάω την ανάγνωση σε αυτές τις ομάδες και να σβήνουν κατά την έγκριση 
θέσεων, πόσο πολύ ο Χριστιανισμός έχει επικρατήσει στα μυαλά πολλών 
ανθρώπων εδώ. Ο Σατανάς έχει να μου δείξει όλο και περισσότερο, όπως έχω 
ανοίξει τον εαυτό μου και στις δύο διαλογισμούς μου και τις σπουδές μου. Για να 
ξέρει την αλήθεια, πρέπει κανείς να μελετήσει εκτενώς στα θέματα «απόκρυφες» 
των οποίων η Βίβλος απειλεί κατά. Έχω κάνει αυτό για πολλά, πολλά χρόνια.  
  
Αν και έχω κάνει πολλές αναφορές στο «Ιεχωβά» και ότι βρώμικο Ναζωραίος 
jewsus, για πολλοστή φορά, ούτε ένας από αυτούς τους φορείς υπάρχουν. Και οι 
δύο είναι μορφές σκέψης σε κάποιο βαθμό και υπάρχουν εχθρός εξωγήινους 
όπως οι αποχρώσεις του γκρι που εργάζονται κάτω από τα ερπετοειδή εκεί έξω 
για την υποδούλωση των εθνών σε αυτόν τον πλανήτη, μαζί με κάποιες 
Σκανδιναβικές χώρες εχθρό που θέτουν, όπως αυτά τα φανταστικά πρόσωπα, 
αλλά και την προώθηση τους. Πριν υπήρχαν σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές 
και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με εξωγήινους, αποκρυφιστή Aleister 
Crowley, όταν σε μια έκσταση επέστησε μια εικόνα του «Ιεχωβά» και ήταν μια 
απεικόνιση ενός από αυτά λάμπα-με επικεφαλής γκρι. Εντάξει, είπε αρκετά, αλλά 
αν δεν επαναλαμβάνομαι ad nauseum δίνει κάποιο υπόβαθρο σχετικά με αυτό, 
οι άνθρωποι που είναι νέοι θα χαθεί ό, τι είμαι τώρα πρόκειται να γράψω.  
  
Αν έχετε σκαλίζω απόκρυφες διδασκαλίες αρκετά μακριά, και απόκρυφες 
κοινωνίες, όπως ο Ελευθεροτεκτονισμός, κλπ, [μεγάλο μέρος των πνευματικές 
διδασκαλίες έχουν συστηματικά αφαιρεθεί και αυτό που απομένει είναι 
κατεστραμμένο]. Οι περισσότερες από αυτές τις οργανώσεις γνωρίζουν τις 
εξουσίες της ψυχής σε κάποιο βαθμό. Τεκτονισμός, πριν από την κατεστραμμένη 
από τους Εβραίους, ήταν πολύ πνευματικό και «33η Βαθμός Mason" ήταν αυτός 
που είχε το φίδι του ανέβηκε, όπως η σπονδυλική στήλη έχει μια εσωτερική 33 
βαθμούς. Way πίσω όταν, επιτυγχάνεται Freemasons επικοινωνούσαν μεταξύ 



 62 

τους τηλεπαθητικά. Ανοικοδόμηση του « Ναού του Σολομώντα» είχε να κάνει με 
το opus magnum και την ψυχή. Οι Εβραίοι έχουν λάβει αυτή την έννοια και έχουν 
καταστραφεί για να προωθήσει την ακόρεστη απληστία τους και να την 
κατευθύνει προς την κομμουνιστική τους ατζέντα της δημιουργίας ενός σκλάβου 
κατάσταση Gentile.  
  
666 είναι η πλατεία Καμπάλα του Ήλιου 666 είναι το πολύ σημαντικό ηλιακό 
τσάκρα. Η αληθινή έννοια του « Ναού του Σολομώντα » είναι η ΝΑΟΣ του ήλιου. 
"Sol" "Om" και "On" είναι όλες οι λέξεις για τον Ήλιο "Sol" είναι η λατινική λέξη για 
τον Ήλιο και είναι κοντά στην αγγλική λέξη «ψυχή». " Om " είναι ένα όνομα που 
δίνεται από τους Ινδουιστές στο Πνευματικό Ήλιο και "On" είναι μια αιγυπτιακή 
λέξη για τον Ήλιο Ο συμβολισμός του Ναού του Σολομώντα είχε κλαπεί από τους 
Εβραίους και να γίνει σε ένα πλασματικό χαρακτήρα, όπως και με την 
πλασματική Ναζωραίος και σχεδόν τα πάντα στην ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο. Η 
αληθινή έννοια του « Ναού του Ήλιου" είναι η πνευματική. Αυτό συμβολίζει την 
τελειοποιημένη ψυχή, όπου οι ακτίνες του ηλιακού [666] τσάκρα, που είναι το 
κέντρο της ψυχής και κυκλοφορεί πνευματική ενέργεια, ακτινοβολεί σε οκτώ 
ξεχωριστές ακτίνες. Η λάμπει η ψυχή συμβολίζεται από τον ήλιο. Οκτώ είναι ο 
αριθμός των Ασταρώθ. Αυτό είναι, επίσης, «Η Νέα Ιερουσαλήμ». Το όνομα « 
Ιερουσαλήμ » έχει επίσης κλαπεί και καταστραφεί σε μια πόλη στο Ισραήλ . " 
Ιερουσαλήμ " είναι μια έννοια! Το λαμπρό τελειοποιηθεί η ψυχή είναι επίσης 
συμβολικό ως "The Light".  
  
Τώρα, οι περισσότεροι από εσάς ήδη γνωρίζετε πώς ενοχλητικό σύμβολο ψάρια 
οι Χριστιανοί χρησιμοποιούν είναι στην πραγματικότητα ένα κόλπο στο πλάι του. 
Είναι ονομάζεται "Yoni". Αν κοιτάξετε σε πολλές εκδόσεις των καρτών Ταρώ, 
ακόμη και πηγαίνει πολύ πίσω στο Μεσαίωνα, θα βρείτε τα κοστούμια των 
ράβδων / ραβδιά και τα ξίφη είναι συχνά σε σχήμα yoni. Το τσάκρα της καρδιάς 
[ουδέτερος τσάκρα] είναι επίσης το σχήμα ενός yoni. Το γιόνι, συμβολίζοντας το 
κόλπο είναι επίσης συμβολική να γεννήσουν μια νέα ψυχή και την επίτευξη 
πνευματική και σωματική τελειότητα και την αθανασία μέσα από το opus 
magnum. Η χριστιανική χάλια να «αναγεννηθεί» είναι ψευδής, και ανέρχεται σε 
τίποτα περισσότερο από ό, τι πνευματικό εκφυλισμό, και είναι πλούσια σε 
περισσότερα ψέματα.  
  
Υπάρχουν δεκατρείς κύρια τσάκρα από την ψυχή. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ο εχθρός έχει κράχτης τον αριθμό 13 ως άτυχος, κ.λπ. Αυτό είναι να 
φοβίζει τους ανθρώπους μακριά από αυτόν τον αριθμό. Αυτό δεν είναι 
διαφορετικό από το πώς οι ταινίες τρόμου που χρησιμοποιείται για να φοβίσουν 
τους ανθρώπους μακριά από την πνευματική / αποκρυφισμό. Όλα αυτά δεσμούς. 
Όταν κάποιος κάνει μια τελετουργία, μια επικαλείται τα τέσσερα τρίμηνα. Για τους 
αμύητους, ένα σημεία athame κάποιου, φωνάζει, κλπ σε όσους γνωρίζουν, αυτό 
είναι στην πραγματικότητα μια αλληγορία για τη δόνηση της ψυχής για να 
αυξήσει τις δικές σας δυνάμεις. Η ψυχή έχει τέσσερις σημαντικές κατευθύνσεις? 
πάλι, αρσενικό και θηλυκό.  
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Αυτό είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο εχθρός του "YHVH" για την, αν και η YHVH 
είναι η διαφθορά. Η αγράμματοι, η ηλίθια, και οι ανόητοι εξαπατηθεί στο να 
πιστέψει αυτό το "YHVH" είναι κάποιο είδος του Υπέρτατου Όντος. Και πάλι, 
αυτό είναι μια έννοια !! Δεν είναι μόνο αυτό μια έννοια, αυτό είχε κλαπεί, τότε 
φυσικά, ήταν περισσότερο κατεστραμμένο. Δεν υπάρχει υπέρτατο ον. Υπάρχει το 
άπειρο τόσο στο μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα 
όπως κάποιο μεγάλο κακό εβραϊκή φάντασμα που "δημιούργησε τα πάντα» και ο 
οποίος είναι παντοδύναμος και όλα αυτά κοπριά αλόγου ωθούν στο 
ανυποψίαστο κοινό. Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη «εκεί έξω» και υπάρχουν 
εξωγήινοι που εργάζονται μέσω των Εβραίων εδώ, που κάνουν μισούν την 
ανθρωπότητα και θέλουν να υποδουλώσουν τον κόσμο, προκειμένου να 
παράσχει μια έτοιμη και εύκολη φιλοξενεί άθεο ενέργειας στα ανοικτά των 
ψυχών. Αυτό δεν είναι διαφορετικό από τα βοοειδή σε σφαγείο. Αυτό είναι ό, τι 
είμαστε σε αυτούς και όλα εξαρτώνται από το πόσο αδαείς και εν αγνοία ένα είναι 
για τον εχθρό να πετύχει. Έχουμε αποκοπεί από πνευματικές αισθήσεις μας. 
Λίγοι μπορούν να δουν τι κάνει ο εχθρός, αλλά μέσω του διαλογισμού και του 
Φιδιού του Σατανά, τα πνευματικά μάτια μας άνοιξαν.  
  
Να πάρει πίσω τα τέσσερα τρίμηνα της ψυχής, μετά την περισυλλογή Raum, 
Raum MeditationOne πρέπει να δονείται τα τέσσερα τρίμηνα της ψυχής. IO 
μπορεί να λειτουργήσει και για τους τέσσερις, αλλά θα παρατηρήσει μια 
δραματική επιβάρυνση και ενδυνάμωση εάν τα τέσσερα τρίμηνα δονείται σωστά. 
IO ελήφθη από την Ελληνική IO. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες λεγόμενες «μύθους» 
είναι πολύ σημαντικές πνευματικές έννοιες, με την εξαίρεση ορισμένων από τους 
μύθους των θεών, όπως ο Ηρακλής? ο λογαριασμός από τη γέννησή του 
[ανθρώπινου μητέρα του είχε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όπως ήταν ο πατέρας 
ενός από τους Θεούς [ET] και της το Nordic ET είναι πολύ μεγαλύτερο και 
ψηλότερο από εμάς τους ανθρώπους. Έχω δει ένα ζευγάρι που ήταν κοντά στο 8 
πόδια ψηλό, όπως Anubis. Ο Ηρακλής ήταν ένας ημίθεος, που σημαίνει ότι ήταν 
μισό-ανθρώπινη. IO είναι μια άλλη αλληγορία και ενώ πολλά από αυτά τα Θεοί 
είναι πραγματικά όντα, τους θρύλους είναι σημαντικό πνευματικό αλληγορίες, 
όπως το ελληνικό "Argus", το οποίο είναι Agares. Agares είναι θηλυκό, αλλά η 
αλληγορία απεικονίζει ένα αρσενικό. Οι "χίλια μάτια" του πνευματικά εξουσία 
ψυχή.  
"Κατά τη διάρκεια Wanders της ήρθε σε όλη Προμηθέα, ενώ αλυσοδεμένος. 
Έδωσε ελπίδα της. Προέβλεψε ότι θα πρέπει να περιφέρονται εδώ και πολλά 
χρόνια. Αλλά, τελικά θα αλλάξει πίσω στην ανθρώπινη μορφή και θα φέρει ένα 
παιδί. Προέβλεψε ότι μια απόγονος του αυτό το παιδί θα είναι ένα μεγάλο ήρωα 
και να τον απελευθερώσει.  
Οι προβλέψεις του βγήκαν αληθινές. Κατά τη διάρκεια της περιπλανήσεων πολλά 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά ήταν το όνομά της, συμπεριλαμβανομένης της Ιόνιο 
Πέλαγος , και στο Βόσπορο (που σημαίνει διάβαση της αγελάδας). Είναι τελικά 
έφτασε στο Νείλο , όπου ο Δίας έκανε την αποκατάσταση της στην ανθρώπινη 
μορφή. Γέννησε Epaphus και έντεκα γενιές αργότερα ο Ηρακλής απόγονος της 
θα οριστεί Προμηθέας δωρεάν. [1]  
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Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ΕΑ είναι ένα άλλο όνομα για τον Σατανά. [Οι 
περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ήδη το όνομα «Σατανάς» σημαίνει «αλήθεια» 
σε μία από τις αρχαιότερες γλώσσες σανσκριτικά]. EA προφέρεται AY-ΑΗ. AY 
όπως και το Μάιο, ας πούμε, ημέρα, κλπ Σχεδόν όλες οι λέξεις στα Σανσκριτικά 
τέλος στην επιστολή A. Το γράμμα Α σύμβολο στην αγγλική γλώσσα και σε 
πολλές άλλες δυτικές αλφάβητο είναι κωνικό, όπως τις πυραμίδες, και πολλές 
άλλες πνευματικές σύμβολα. Η κωνικότητα είναι συμβολική του σερπεντίνη 
ενέργειας αύξουσα την ψυχή. Αυτό έχει επίσης να κάνει με την εστίαση στη 
σπονδυλική στήλη. Η λεγόμενη «Τετραγράμματο» της ψυχής ακολουθεί ως 
IOEA. EE-OH-AY-ΑΗ. Αυτές είναι οι τέσσερις δονήσεις φωνήεν που 
ενδυναμώσει και να αυξήσει τις ενέργειες των τεσσάρων τριμήνων της ψυχής σε 
ένα υψηλό επίπεδο. Δεξιό ώμο / δεξιά πλευρά του σώματος, δονείται Ι [EEEEE]? 
Αριστερό ώμο / αριστερή πλευρά του σώματος, Δόνηση O [OOHHHH]. 
Μπροστινή πλευρά του σώματος σας, δονείται Ε [AAYYY], όπως στη λέξη λένε, 
ή μπορεί στο πίσω μέρος σας, εστιάζοντας στην σπονδυλική σας στήλη, δονείται 
A [ahhhh]  
  
Τώρα, μπορεί κανείς να δει, όπου αυτή η δόνηση είχε κλαπεί, αλλάξει, και 
εντελώς κατεστραμμένο από μια ειδωλολατρική CONCEPT σε εκείνο το φάουλ 
εβραϊκή εφηύρε οντότητα "Ιεχωβά". Ξανά και ξανά, επαναλαμβάνω τη λέξη 
"Θεός" είναι ένας κωδικός-ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ !!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "Ιεχωβά" ή 
"Γιαχβέ", το οποίο λήφθηκε από IDIOT ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ 
προφέρουν "YHVH," ως το J συχνά προφέρεται ως ΩΣ Υ σε πολλές γλώσσες, 
ΜΕΤΑ η έννοια αυτή κλαπεί και καταστραφεί από τους Εβραίους. Οι Χριστιανοί 
έχουν μέχρι στιγμής παραπλανημένοι είναι τρόπος πέρα από αξιολύπητη. Οι 
Εβραίοι έχουν σφετεριστεί την πνευματική γνώση και κατεστραμμένα αυτό, 
ούτως ώστε να υποδουλώσουν και να ελέγξουν ολόκληρο τον κόσμο, αυτοί, οι 
ίδιοι, στα υψηλότερα επίπεδα να γίνει "Θεός". Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το 
μόνο που είναι ... μια δόνηση για την ενδυνάμωση δραστικά την ψυχή.  
  
Προχωρώντας, θα ήθελα επίσης να γράψει για αυτό πριν. Μόλις έχετε αρκετή 
γνώση και τα εμπόδια για τη φώτιση έχουν χτυπηθεί κάτω στο μυαλό σας, αυτό 
μπορεί εύκολα να δει. Ο Ναζωραίος είχε κλαπεί από και εφευρέθηκε σε ένα άλλο 
πλασματικό εβραϊκό χαρακτήρα για τους Εθνικούς να λατρεία- δουλικά το φίδι. 
Σχεδόν κάθε ζωγραφική ή απεικόνιση των λεγόμενων «αγίους» των οποίων στα 
ισπανικά είναι «Σάντα» αναγραμματισμός του Σατανά, είναι όλα αποδίδονται με 
HALOS, το οποίο αντιπροσωπεύει το ΑΝΕΣΤΗ ΦΙΔΙ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ !! Αυτό δεν 
είναι απλώς μια δυτική έννοια, αλλά θεωρείται επίσης ευρέως στην Άπω Ανατολή 
[όπου ο Χριστιανισμός έκλεψε σχεδόν όλα κατεστραμμένα περιεχομένου του 
από], όπως και με τον Βούδα, παρατηρείται επίσης με ένα φωτοστέφανο.  
  
Τώρα, να πάρει πίσω σε εκείνα τα έργα που μας λένε είναι ο Ναζωραίος, στην 
πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εικόνα ενός άνδρα με φίδι 
του ανέβηκε, δεν διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο εικονογραφημένες οδηγίες? 
ίδιο όπως και με τα λεγόμενα «αγίους». Όταν αγοράζετε οποιαδήποτε συσκευές, 
κ.λπ., αυτά κανονικά θα έρθει με εικονογραφημένες οδηγίες, ή το ίδιο όπως και 
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με περίπου ένα σε μια εικόνα που δείχνει τα συγκεκριμένα βήματα για τη χρήση 
μιας συσκευής ή οτιδήποτε άλλο.  
  
Ο Ναζωραίος δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια εβραϊκή εφευρέθηκε 
χαρακτήρα που έχει χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει το φίδι. Οι πίνακες 
είναι ένα how-to, μια ιδέα, που απεικονίζεται από έναν άνθρωπο. Όπως έχω ήδη 
γράψει πριν από λίγο καιρό, αν η ίδια έγιναν με σφουγγάρι-Μπομπ, εκατομμύρια 
και εκατομμύρια θα τους κατάκοιτος πριν από την πανίσχυρη εικόνα του 
Σφουγγαράκης, Μπομπ με ευλάβεια, τη λατρεία, και αυτο-αφοσίωση. 
Χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι για τον καθαρισμό θα γίνει βλασφημίας και μια 
μεγάλη ιεροσυλία. Αυτό θα ήταν τότε μέσα από τη μάζα μυαλό, να αναλάβει μια 
δική του ζωή? μια σκεπτομορφή αν θέλετε. Ένα σφουγγάρι θα κοσμούν κάθε 
βωμό. Θα πρέπει να υπάρχουν γίγαντας, κολοσσιαία σφουγγάρια όπου το πιο 
ιερό θα κάνει μια ειδική προσκύνημα, δεν σε αυτό το ηλίθιο μαύρο κουτί στη 
Μέκκα , αλλά για να το γιγαντιαίο σφουγγάρι οικοδόμημα. Το μικροσκοπικό 
ανανά κατοικία Σφουγγάρι-Bob θα ήταν ο ουρανός κάτω από τη θάλασσα, με 
απώτερο στόχο για κάθε "σωθεί" ατομικά, αντί να επιπλέουν στον ουρανό στον 
αιθέρα, θα κατέβει στα βάθη του ωκεανού με τις ελπίδες της εύρεσης το 
μικροσκοπικό σπίτι για να περάσουν το υπόλοιπο της αιωνιότητας μέσα.  
  
Πέρα από τα αστεία, με δεδομένες τις ατελείωτες και άφθονες ποσότητες της 
πνευματικής ενέργειας που κατευθύνονται σε αυτό το πλασματικό χαρακτήρα 
Ναζωραίος, η άκριτη και ψευδή αίσθηση της πίστης και με αυτή την εξωφρενική 
ψέμα που προωθείται σε κάθε επίπεδο, που είναι ενταγμένα στο μυαλό του λαού 
μέσω της δύναμης, με καμία εναλλακτική λύση, δεν είναι περίεργο που έχει 
φτάσει το τερατώδες επίπεδο που έχει. Επιπλέον, ότι Ναζωραίος επίσης 
καταστραφεί από τα πέντε στοιχεία, Εβραϊκά στυλ. Όταν κάποιος έχει αρκετή 
γνώση και έχει ανοίξει το μυαλό του / της, και με την Χάρη του Σατανά, μπορεί 
κανείς να δει όλα αυτά.  
  
Χριστιανισμός ωθείται κατά του λαού με καμία άλλη εναλλακτική λύση. Ακόμη και 
σε κάνει σταυρόλεξα, [περισσότερα είναι γραμμένα από τους Εβραίους], ότι η 
χριστιανική βιβλική χάλια πρέπει να είναι εκεί για τις λέξεις / απαντήσεις. Όσο για 
ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΌΣ, ο Βουδισμός, Wicca και οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση και 
έχει αλλοιωθεί από την αρχική παγανισμού, όλα τα έχει εκχριστιανιστεί. Οι 
Εβραίοι ακόμη και να πάτε ένα βήμα παραπέρα στο να υπαγορεύει στους 
Εθνικούς ότι οι δυνάμεις του νου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για υλικό 
κέρδος, το οποίο είναι μια απόλυτη βλακεία του σκατά.  
Απόσπασμα από το Ταλμούδ:  
22. Seph. Jp, 92, 1:. «Ο Θεός έχει δώσει τη δύναμη των Εβραίων κατά τη 
διάρκεια των κτήσεων και το αίμα όλων των εθνών."  
  
Φονταμενταλιστές Χριστιανοί εργάζονται ακατάπαυστα για να αφαιρέσετε Σάντα 
από Χριστούγεννα και να τον αντικαταστήσει με τον Ναζωραίος, πάρτε το Πάσχα 
Μπάνι έξω από το Πάσχα και ξανά, αντικαταστήστε τα κουνέλια και τα αυγά με το 
ναζωραίους? και αυτό περιλαμβάνει όλες τις άλλες διακοπές. Για περισσότερες 
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πληροφορίες σχετικά με αυτό, δείτε το άρθρο σχετικά με το κλεμμένο έτος. 
Μάρτυρες του Ιεχωβά επίσης να πάτε ένα βήμα παραπέρα και να εργαστούν για 
να αφαιρέσετε όλα τα σύμβολα που tout ως "γλυπτά", όπως η καταστροφή του 
σημαντικό πνευματικό σύμβολα θα είναι τελικά ο θάνατος της πνευματικής 
γνώσης και αλήθειες.  
  
ΟΛΑ τον αποκρυφισμό και τις πνευματικές διδασκαλίες έχουν τον τελικό στόχο 
της ενδυνάμωσης της ψυχής, αυξάνοντας το φίδι, και την πραγματοποίηση της 
opus magnum. Αν κάποιος θα δούμε μέσα από τα μάτια ανοιχτά, κανένα ποσό 
του εξαναγκασμού, που βρίσκεται, ή «εξηγώντας» θα σας ξεγελάσουν και πάλι. 
Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς από αυτό το σημείο είναι να 
εργαστεί για να ξυπνήσει η ανθρωπότητα για να την αλήθεια!  
  
[1] Απόσπασμα ληφθεί από 
http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.html    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Όνομα του Σατανά  

  
Μετά από αρκετά χρόνια έντονη και εκτεταμένη έρευνα, που έχει όλα έρχονται 
μαζί.  
  
1. Η Βίβλος επινοήθηκε προκειμένου να διατηρήσει την εσωτερική γνώση και τη 
δύναμη μυαλού / ψυχή στα χέρια των λίγων και εκλεκτών.  
  
2. Ο Χριστιανισμός, η οποία ξεκίνησε με την Καθολική Εκκλησία, επινοήθηκε για 
την επιβολή φυσικά τα παραπάνω και επίσης, να καταστρέψουν και να 
αντικαταστήσει τις αρχικές θρησκείες. Οι αρχικές θρησκείες επικεντρώνονται 
γύρω από το σεβασμό για το φίδι. Το φίδι είναι το σύμβολο της Κουνταλίνι. Το 
«Δέντρο της Γνώσης" είναι πραγματικά ο χάρτης της ανθρώπινης ψυχής. 
Θεωρείται σχεδόν σε κάθε αρχαία θρησκεία προ-χρονολόγηση ιουδαιο / 
Χριστιανισμό. Ο κορμός συμβολίζει την σπονδυλική στήλη, και τα 
υποκαταστήματα που συμβολίζουν τα τσάκρα και τα μονοπάτια Κουνταλίνι. 
Υπάρχουν 144.000 nadis (κανάλια για την Κουνταλίνι δύναμη της ζωής) μέσα 
στην ανθρώπινη ψυχή.  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.html
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Η Buddah κάθισε κάτω από το "Bo Tree" και πέτυχε τη φώτιση. "Bo σημαίνει 
φίδι, όπως το Bo-Α ή Boo-Ta." ¹ Η Χριστιανική Εκκλησία έκλεψε, στριμμένα και 
αλλοίωσαν everthing μπορούσαν από τις αρχικές θρησκείες. Η συκιά ήταν 
γνωστή ως «Το δέντρο της Σοφίας» Ficus religiosa.² Η χριστιανική εκκλησία 
καταστραφεί αυτό με τη διάθεση των εικ αφήνει πάνω από τα γεννητικά όργανα 
του Αδάμ και της Εύας.  
  
3. «Σατανά» στα εβραϊκά σημαίνει "εχθρός" και "αντίπαλος".  
  
Τώρα, η λέξη «Σατανάς» πηγαίνει πίσω πολύ, πολύ περισσότερο από ό, τι τον 
ορισμό εβραϊκά. Εδώ είναι μια σύνδεση όλοι πρέπει να ελέγξετε έξω.  
Σημείωση στην επάνω βορειοδυτική γωνία του χάρτη της Ινδίας , το όνομα της 
πόλης «Satana."  
  
"Satnam» και «Σα Τα Na Ma" είναι ιερά μάντρα που χρησιμοποιούνται στην 
Kundalini (φίδι) του διαλογισμού. Οι πέντε αρχέγονη ήχοι στην αρχαία 
σανσκριτικά, μία από τις παλαιότερες γνωστές γλώσσες είναι "SA-TA-NA-MA." 
«Σα" σημαίνει το άπειρο? Ta σημαίνει ζωή? Na σημαίνει θάνατο? και Ma 
σημαίνει αναγέννηση. Όλες οι παραλλαγές της ονομασίας «Σατανάς» σημαίνει 
ΑΛΗΘΕΙΑ στα σανσκριτικά, η οποία είναι μία από τις παλαιότερες και πιο 
αρχαίες γλώσσες του κόσμου.  
  
Όλο αυτό έχει να κάνει με την Κουνταλίνι δύναμη της ζωής (το φίδι) μέσα μας. 
"Παλτό του Ιακώβ των χρωμάτων» στη Βίβλο είναι η αύρα. Ο αριθμός επτά είναι 
τα τσάκρα. Οι διερμηνείς των παλαιών grimoires έχουν όλα λάθος για τους «επτά 
πλανήτες." Οι αρχαίοι γνώριζαν πολύ περισσότερα από δοθεί πίστωση για 
σχετικά με την αστρονομία.  
  
Οποιοσδήποτε είναι εξοικειωμένος με την κινεζική ιατρική και προηγμένων 
πολεμικών τεχνών έχει επίγνωση του chi (η δύναμη της ζωής, ίδιο με το 
Kundalini) και πώς είναι πιο δραστήρια σε ορισμένες οδούς του σώματος σε 
ορισμένες ημέρες και ώρες. Ανέβασα ένα διάγραμμα στην ενότητα διαλογισμούς 
για αυτό. Οι συντάκτες της αλχημείας κειμένων σε εκείνες τις ημέρες να θέσει τα 
γραπτά τους στους κωδικούς, προκειμένου να ξεφύγουν από διώξεις από την 
εκκλησία.  
  
Ο ήλιος ήταν ένα άλλο αντικείμενο λατρείας για τις αρχικές θρησκείες. Αυτό ήταν 
λόγω της καθαρής, ωμή δύναμη που παραχώρησε και δεδομένου ότι είναι η 
πηγή όλης της ζωής. Αντλώντας κάτω από το φεγγάρι ή απορρόφησης ενέργειας 
από τα αστέρια δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με ό, τι μπορεί να γίνει κάτω από 
τον ήλιο, με δεδομένη την γνώση και την εκπαίδευση. μέλη κλήρου JoS το 
γνωρίζουν αυτό. Οι τρύπες στην αύρα επουλωθεί και η δύναμη της ζωής 
ενισχύεται και με καμία άλλη πηγή του φωτός.  
  
"Lucifer" δόθηκε επίσης στην αγαπημένη μας Πατέρα ως όνομα. Ο Εωσφόρος 
ήταν αρχικά ένα ρωμαϊκό Θεό χωρίς σύνδεση με τον Πατέρα μας τον Σατανά / 
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Ea. Το πρόθεμα «Luc" έχει να κάνει με το φως. Η ψυχή χρειάζεται φως. Το 
Morning Star, η Αφροδίτη, ήταν μια πηγή φωτός για τους αρχαίους, καθώς η 
αύξηση του προηγηθεί τον πολύ σημαντικό ήλιο. Η Αφροδίτη κυβερνά επίσης το 
σημαντικό τσάκρα της καρδιάς.  
  
Ο πατέρας του Σατανά (προτιμώ να τον αποκαλούν Σατανά, προσωπικά), μου 
είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους καλώντας τον από τα 
ονόματα που έχει γίνει γνωστό από αιώνες, ακόμα κι αν είναι ανακριβή. Καλώ 
τον Πατέρα Σατανά κάθε φορά που επικοινωνώ μαζί του ή να τον ευχαριστήσω 
για κάτι. Για μένα "Σατανάς" θα σημαίνει πάντα "αντίπαλος", αντίπαλος στον 
εχθρό ψέμα της ιουδαιο / Χριστιανισμού.  
  
Η Καθολική Εκκλησία γνώριζαν οι αρχικές θρησκείες έπρεπε να αντικατασταθεί 
με κάτι άλλο και αυτό είναι όπου όλες οι ιστορίες στη Βίβλο προήλθε από. Είναι 
όλα rip-offs από τα πρωτότυπα, τα οποία είχαν μεγάλη προέλευσή τους πριν 
ιουδαιο / Χριστιανισμός εκτρέφονται ποτέ άσχημο κεφάλι του.  
  
Η Παναγία έκλεψε από και αντικαταστάθηκε Astaroth, ο οποίος ήταν 
υποχρεωμένη, ως «Κυρίας των Ουρανών." Ασταρώθ ήταν η πιο δημοφιλής θεά 
στην προ-χριστιανικό κόσμο. Νοητή Ιεχωβά εξαπατάται από Enlil / Βεελζεβούλ / 
Βάαλ, ο οποίος ήταν ο πιο δημοφιλής Θεού στην προ-χριστιανικό κόσμο, και στη 
συνέχεια υπάρχει το αγαπημένο μας Δημιουργού Πατέρα Σατανά / Ea που 
διαλύεται όπως το Όφις και του Διαβόλου.  
  
Σεξουαλικότητα, η οποία είναι η κύρια πτυχή της δύναμης της ζωής, αυτόματα 
τέθηκε υπό εξονυχιστικό έλεγχο από την εκκλησία. Οργασμός διεγείρει άμεσα η 
Κουνταλίνη φίδι τη βάση της σπονδυλικής στήλης. Η δημιουργική ενέργεια που 
απαιτείται για να παραχθεί μια άλλη ανθρώπινη ζωή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να αναδιοργανώσουμε τη δύναμη της ζωής ενός ατόμου το οποίο προωθεί 
και ενδυναμώνει την ψυχή του.  
Προφανώς δεν μπορούσε να απαγορευθεί η σεξουαλική δραστηριότητα, έτσι 
ώστε ο φόβος χρησιμοποιήθηκε για να το τοποθετήσετε κάτω από αυστηρή 
ρύθμιση. Στις χριστιανικές θρησκείες, ιδιαίτερα την Καθολική Εκκλησία από 
παλιά, όλα σεξουαλική ευχαρίστηση ήταν αμαρτωλός και απαγορεύεται από την 
εκκλησία. Συνουσία ήταν μόνο να παράγουν τα παιδιά και τίποτα περισσότερο. 
Γύμνια έγινε αμαρτία, επειδή οδήγησε σε σφοδρή επιθυμία. Αυνανισμός ήταν ένα 
άλλο «θανάσιμο αμάρτημα». Ό, τι είχε να κάνει με την άνοδο της Κουνταλίνι 
σοβαρά επίθεση από την εκκλησία. Ο μοναδικός σκοπός της Χριστιανικής 
Εκκλησίας ήταν για την απομάκρυνση της γνώσης και τίποτα περισσότερο.  
  
Ενώ οι μάζες έχουν απογυμνωθεί από αυτή τη γνώση και τη δύναμη, μια 
επίλεκτη λίγοι που έχουν εργαστεί για να αφαιρέσετε αυτή τη γνώση να το 
χρησιμοποιήσετε ελεύθερα για να υποδουλώσουν τον αγνοία κόσμο. Οι 
δολοφόνοι των Ιησουιτών της Καθολικής Εκκλησίας είναι γνωστό ότι αιωρούνται 
ακόμα και αντλούν μακριά από την ψυχική δύναμη από τις προσευχές του αγνοία 
vicitms τους.  
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[1] Μανδύα των Illuminati από τον William Henry, 2003  

[2] Στο ίδιο.  
  
Αν και η ανωτέρω αναφερθείσα βιβλίο έχει πολλές πολύτιμες πληροφορίες, αν 
διαβάσει κανείς ανάμεσα στις γραμμές, ο συγγραφέας είναι εξαπατημένο όπως ο 
ίδιος πιστεύει στην πλασματική Ναζωραίος.  
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Ανθρωποθυσίες στην Αγία Γραφή  

  
Δευτερονόμιο 12:27  

Και θελεις προσφορά σου ολοκαυτώματα τη σάρκα και το αίμα, επί του 
θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού σου · και το αίμα των θυσιών σου θέλει να χυθεί 
έξω επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου, και θέλεις να τρώνε τη 
σάρκα.  
  
Η Ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο είναι ασφυκτικά γεμάτο από αίμα sacrifice- 
ανθρωποθυσίες στο αίμα. Οι περισσότεροι xians βασίζονται σε ό, τι ιεροκήρυκας 
τους έχει να πει και / ή είναι πολύ τεμπέλης ή διανοητικά αμφισβητηθεί για να 
διαβάσει και να μελετήσει για τον εαυτό τους. Πόσοι άνθρωποι μπαίνουν στον 
κόπο να πραγματικά ότι ?? Εκτός από τα κραυγαλέα ανθρώπινη θυσίες αίματος 
για Ιεχωβά, λουτρό αίματος μετά από λουτρό αίματος πραγματοποιήθηκε υπό 
την καθοδήγηση και τις εντολές αυτού του αιμοσταγούς οντότητα με τη μορφή 
των πολυάριθμων πολέμων και άλλες πράξεις της απανθρωπιάς.  
  
Έχουν Gentile Ιερά κείμενα και ιερές γραφές έχουν αντικατασταθεί με αυτό το 
εβραϊκό εφευρέθηκε και γραπτές βρωμιά. Δεν υπάρχει τίποτα πνευματικό για 
αυτό, απλά δολοφονία μετά τη δολοφονία, δεν είναι διαφορετική από την εβραϊκή 
ελεγχόμενη Χόλιγουντ και την έμφαση που δίνει για τη βία, αιματοχυσία, και 
δολοφονίες σε κανένα τέλος.  
  
Έξοδος 22:29 "Δεν θελεις να καθυστερήσει να προσφέρει το πρώτο από τα 
ώριμα φρούτα σου, και σου λικέρ: ο πρωτότοκος της υιών σου θέλεις δώσει εις 
εμέ.»  

  
Ιεζεκιήλ 20: 25-26 «Διά τούτο εγώ τους έδωσε επίσης το καταστατικό που δεν 
ήταν καλή και τις αποφάσεις με τις οποίες δεν θα πρέπει να ζουν? "  
20:26 "Και εγώ τους μόλυνε το δικό τους δώρα σε ότι αναγκάζεται να περάσει 
μέσα από τη φωτιά όλα αυτά που openeth τη μήτρα που θα μπορούσα να τους 
έρημη, το τέλος που θα μπορούσαν να ξέρουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος."  
  
Σαμουήλ Β 21 είναι ένα άλλο παράδειγμα της θυσίας του αίματος για να 
κατευνάσει Ιεχωβά.  
21: 6 Ας επτά άνδρες από τους γιους του να παραδοθεί σ 'εμάς, και εμείς θα τα 
κλείσεις προς τον Κύριο σε Gib'e-αχ του Σαούλ, τον οποίο ο Κύριος είχε επιλέξει.  
21: 9 Και εκείνος τους παρέδωσε στα χέρια του Gib'e-on-ITES, και τους 
κρέμασαν στον λόφο μπροστά στον Κύριο · και έπεσαν τα επτά μαζί, και 
θανατώθηκαν στις ημέρες της συγκομιδής, σε τις πρώτες ημέρες, στην αρχή της 
συγκομιδής κριθαριού.  
21:10 Και Riz'pah η κόρη του Α-i'ah πήρε σάκο, και απλώστε το για εκείνη πάνω 
στον βράχο, από την αρχή της συγκομιδής μέχρι το νερό να πέσει επάνω τους 
από τον ουρανό, και υπέστη ούτε τα πουλιά του αέρα στηρίζεται σε αυτούς με τη 
μέρα, ούτε τα θηρία του αγρού από τη νύχτα.  
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Όταν οι επτά άνδρες δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ, προκειμένου να κατευνάσει 
Ιεχωβά με την ελπίδα ότι θα τελειώσει μια πείνα, μπορεί να ονομαστεί μόνο την 
ανθρώπινη θυσία αίματος.  
  
Περισσότερα Living Θυσία αίματος:  
Αριθμοί 31:25 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:  
31:26 Πάρτε το άθροισμα των θήραμα που είχε ληφθεί, τόσο του ανθρώπου και 
του κτήνους, συ και Ελεάζαρ ο ιερέας, και οι επικεφαλής τους πατέρες της 
εκκλησίας:  
31:27 Και χωρίζουν το θήραμα σε δύο μέρη? μεταξύ αυτών που έλαβαν τον 
πόλεμο σ 'αυτούς, που πήγαν στη μάχη, και μεταξύ όλων των εκκλησίασμα:  
31:28 Και εισπράττει ένα αφιέρωμα στον Κύριο από τους άνδρες του πολέμου 
που βγήκε σε μάχη: μια ψυχή των πεντακοσίων, τόσο των προσώπων, καθώς 
και από βοών και από όνων και των προβάτων:  
31:29 Πάρτε της μισό, και να της δώσει εις Ελεάζαρ τον ιερέα, για μια ταλάντωση 
προσφορά του Κυρίου.  
31:30 Και τα παιδιά του μισού του Ισραήλ, θελεις να λάβει ένα μέρος των 
πενήντα, των προσώπων, των βοών, από όνων και των κοπαδιών, των πάσης 
φύσεως θηρία, και να τους δώσει εις τους Λευΐτας, η οποία να κρατήσει το φορτίο 
της σκηνής του Κυρίου.  
31:31 Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας έκανε όπως ο Κύριος πρόσταξε 
στον Μωυσή.  
31:32 Και τα λάφυρα, που είναι το υπόλοιπο του θηράματος που οι άνδρες του 
πολέμου είχε πιάσει, ήταν εξακόσιες χιλιάδες εβδομήντα χιλιάδες πέντε χιλιάδες 
πρόβατα,  
31:33 Και εξήκοντα και δώδεκα χιλιάδες βοών,  
31:34 Και εξήκοντα και χίλια γαϊδούρια,  
31:35 Και τριάντα δύο χιλιάδες άτομα σε όλα, των γυναικών που δεν είχαν 
γνωρίσει ο άνθρωπος από ψέματα μαζί του.  
31:36 Και το ήμισυ, το οποίο ήταν το τμήμα τους που βγήκαν στον πόλεμο, ήταν 
σε αριθμό τριακόσιες χιλιάδες επτά τριάντα χιλιάδες και πεντακόσια πρόβατα:  
31:37 Και αφιέρωμα του Κυρίου των προβάτων ήταν εξακόσια εβδομήκοντα 
πέντε.  
31:38 Και οι βοών ήταν τριάντα έξι χιλιάδες? εκ των οποίων το αφιέρωμα Κυρίου 
ήταν εξήκοντα και δώδεκα.  
31:39 Και οι γαϊδούρια ήσαν τριάκοντα χιλιάδες πεντακόσιες? εκ των οποίων το 
αφιέρωμα Κυρίου ήταν εβδομήκοντα μία.  
31:40 Και τα πρόσωπα που ήταν δεκαέξι χιλιάδες? εκ των οποίων αφιέρωμα του 
Κυρίου ήταν τριάντα και δύο άτομα.  
  
Αυτό excerp λήφθηκε από το "The Handbook of εβραϊκής Γνώσης" από Nathan 
Ausubel © 1964? σελίδες 302-303  

  
"Ιεφθάε, ένας από τους δικαστές ηγεμόνα μετά την κατάκτηση της Χαναάν, είχε 
θυσιαστεί μόνο την κόρη του στο Θεό του Ισραήλ, σε μια γιορτή της στρατιωτικής 
νίκης εναντίον των Αμμωνίτες? Samuel" ο προφήτης "είχε χαραχτεί σε ένα 
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θυσιαστικό τρόπο το σώμα του Agag ενώπιον του Θεού? Δαβίδ, ο ευαίσθητος 
βασιλιάς ποιητής είχε παραδοθεί τα επτά γιους του Σαούλ στους Γαβαωνίτες "για 
να τους κλείσεις προς τον Θεό."  
  
Ένα παράδειγμα αυτού μπορεί να δει κάτω, πώς ο στίχος άλλαξε σε δικαστές 
11:39.  
Στα άλλα, ο ανθρώπινος έχει αντικατασταθεί με ένα "αρνί".  
  
  
  
  
Οι δικαστές 11:34  

Και ο Ιεφθάε ήρθε να Μισπά προς το σπίτι του, και ιδού, η κόρη του βγήκε να τον 
συναντήσει με τυμπανα και με χορούς: και ήταν το μόνο παιδί του? δίπλα της 
είχε ούτε υιόν ούτε θυγατέρα.  
11:35  

Και ήρθε να περάσει, όταν την είδε, ότι τα ιμάτιά του, και είπε, Αλίμονο, κόρη μου! 
εσύ hast μου έφερε πολύ χαμηλή, και εσύ είσαι ένας από αυτούς που με 
βασανίζουν: για την έχω ανοίξει το στόμα μου προς τον Κύριον, και δεν μπορώ 
να πάω πίσω.  
11:36  

Και είπε προς αυτόν, ο πατέρας μου, αν εσύ έχεις ανοίξει το στόμα σου εις τον 
Κύριον, κάνει για μένα σύμφωνα με αυτό που hath προχώρησε από το στόμα 
σου? forasmuch όπως ο Κύριος έλαβε εκδίκηση για σένα των εχθρών σου, 
ακόμα και των υιών Αμμών.  
11:37  

Και είπε προς τον πατέρα της, ας αυτό το πράγμα να κάνει για μένα: αφήστε με 
μόνο μου δύο μήνες, ώστε να μπορώ να πάω πάνω και κάτω από τα βουνά, και 
θρηνώ την παρθενιά μου, και τους συνανθρώπους μου.  
11:38  

Και είπε, Go. Και την έστειλε μακριά για δύο μήνες: και πήγε με τους συντρόφους 
της, και bewailed παρθενιά της πάνω στα βουνά.  
11:39  

Και ήρθε να περάσει στο τέλος της δύο μήνες, ότι επέστρεψε προς τον πατέρα 
της, ο οποίος έκανε μαζί της, σύμφωνα με τον όρκο του, που είχε ορκιστεί: και 
ήξερε κανέναν. Και ήταν ένα έθιμο το Ισραήλ ,  
δώδεκα παρα είκοσι  
Ότι οι κόρες του Ισραήλ πήγαν ετησίως να θρηνεί την κόρη του Ιεφθάε τις 
Γαλααδίτης τέσσερις ημέρες σε ένα χρόνο.  
  
Ακριβώς πώς προφανές μπορεί αυτό να πάρει; Σε δικαστές 11:35? Ιεφθάε 
"μισθώματα" τα ρούχα του. Για όσους από εσάς είναι unfamilair με αυτόν τον 
όρο, είναι ένα εβραϊκό και αρχαίο έθιμο για ενοικίαση (δάκρυ / rip) τα ρούχα 
κάποιου μετά το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου.  
"Για Άνοιξα το στόμα μου προς τον Κύριον, και δεν μπορώ να πάω πίσω." Έχει 
κάνει μια υπόσχεση να θυσιάσει την κόρη του μόνο σε Ιεχωβά. Επίσης, είναι 
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εξόφθαλμα Ιεχωβά απαίτησε αυτή την πράξη, σε αντάλλαγμα για τη νίκη του επί 
τους εχθρούς του και «τα παιδιά του Άμμωνα», όπως ο ίδιος δήλωσε: «Δεν 
μπορώ να πάω πίσω."  
  
Σε δικαστές 11:37? Η κόρη του, αναφέρει ότι "Αφήστε αυτό το πράγμα να κάνει 
για μένα: αφήστε με μόνο μου δύο μήνες, ώστε να μπορώ να πάω πάνω και 
κάτω από τα βουνά, και θρηνώ την παρθενιά μου" "Αυτό το πράγμα να κάνει για 
μένα" και "θρηνούν την παρθενιά μου" Εδώ είναι προφανές Ιεχωβά απαίτησε τη 
θυσία ενός παρθένου.  
  
Οι δικαστές 11:39? Όταν επέστρεψε στον πατέρα της »που έκανε μαζί της, 
σύμφωνα με τον όρκο του, που είχε ορκιστεί: και ήξερε κανέναν." και δικαστές 
δώδεκα παρα είκοσι? "Οι κόρες του Ισραήλ πήγαν ετησίως να θρηνεί την κόρη 
του Ιεφθάε" Αυτό είναι τόσο προφανής, θυσίασε μόνο παρθένα κόρη του Ιεχωβά 
ο οποίος απαίτησε αυτή την πράξη σε αντάλλαγμα για την εξασφάλιση του μια 
νίκη για τον Ιεφθάε.  
  
ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΌΣ:  
Δευτερονόμιο 28:53  

Και θελεις να φάει τον καρπό από το δικό σου σώμα, τη σάρκα των υιών σου και 
των θυγατέρων σου, που ο Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εις σε, στην πολιορκία, 
και στη στενότητα, wherewith τους εχθρούς σου πρέπει αγωνία σου:  
28:54  

Έτσι ώστε ο άνθρωπος που είναι προσφορά μεταξύ σας, και πολύ λεπτή, τα 
μάτια του θα είναι κακό προς τον αδελφό του, και προς το σύζυγό της κόρφο του, 
και προς το υπόλοιπον των παιδιών του που πρέπει να εγκαταλείψει:  
28:55  

Έτσι ώστε δεν θα δώσει σε κανένα από αυτά της σάρκας των παιδιών του, τους 
οποίους πρέπει να τρώτε: επειδή αυτός hath δεν τον άφησε στην πολιορκία, και 
στη στενότητα, wherewith εχθροί σου θα αγωνία σου σε όλες σου τις πύλες.  
28:56  

Η τρυφερή και ευαίσθητη γυναίκα ανάμεσά σας, που δεν θα περιπέτεια για να 
ρυθμίσετε το πέλμα του ποδιού της, με την αιτιολογία για την τρυφερότητα και 
απαλότητα, τα μάτια της είναι το κακό προς το σύζυγό της κόρφο της, και προς 
τον γιο της, και προς την κόρη της,  
28:57  

Και προς τους νέους ένα της που έρχεται έξω ανάμεσα από τα πόδια της, και 
προς τα παιδιά της που αυτή θα φέρει: για εκείνη θα τα φάνε ελλείψει όλα τα 
πράγματα κρυφά στην πολιορκία και την στενότητα, με το οποίο τον εχθρό σου 
πρέπει αγωνία σου σε πύλες σου.  
28:58  

Αν δεν θέλεις να τηρούν για να κάνει όλα τα λόγια αυτού του νόμου που είναι 
γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, δια να ήσαι φοβούνται αυτό το ένδοξο και 
φοβισμένοι όνομα, Κύριος ο Θεός σου?  
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Ανθρώπινο αίμα δεν ήταν αρκετό, Ιεχωβά ΕΔΩΣΕ σαφείς οδηγίες για τη 
τελετουργική σφαγή ζώα, καθώς και :  
  
Έξοδος 20:24  

Ένας βωμός της γης θελεις καμει εις εμέ, και η θυσία θέλεις επ 'αυτού 
ολοκαυτώματα σου, και την ειρήνη προσφορές σου, προβάτων σου, και βόδια 
σου: σε όλους τους χώρους όπου καταγράφω το όνομά μου θα έρθει σε σένα, 
και θα σε ευλογήσει.  
  
Έξοδος 24: 4  

Και ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου, και σηκώθηκε νωρίς το πρωί, και 
κτίστηκε ένας βωμός κάτω από το λόφο, και δώδεκα πυλώνες, σύμφωνα με τις 
δώδεκα φυλές του Ισραήλ .  
24: 5  

Και έστειλε τους νέους άνδρες των παιδιών του Ισραήλ , η οποία πρόσφερε 
ολοκαυτώματα, και θυσίασε την ειρήνη προσφορές βόδια προς τον Κύριον.  
24: 6  

Και ο Μωυσής πήρε το μισό του αίματος, και το βάζουμε σε basons? και το μισό 
του αίμα ράντιζε στο θυσιαστήριο.  
24: 7  

Και πήρε το βιβλίο της διαθήκης, και να διαβάσετε στο ακροατήριο του λαού: και 
είπαν, μόνο που ο Κύριος είπε θα κάνουμε, και να είναι υπάκουος.  
24: 8  

Και ο Μωυσής πήρε το αίμα, και πασπαλίζονται αυτό το λαό, και είπε, Ιδού το 
αίμα της διαθήκης, που ο Κύριος έκανε μαζί σας σχετικά με όλα αυτά τα λόγια.  
  
Περισσότερες οδηγίες του Ιεχωβά για τη θυσία του αίματος:  
Έξοδος 23:18  

Δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας μου με προζύμι ψωμί? ούτε θα το λίπος 
της θυσίας μου να παραμείνει μέχρι το πρωί.  
  
Εξοδος 29:10 Και θελεις να προκαλέσει Μπούλοκ να ασκηθεί πριν από τη σκηνή 
τού μαρτυρίου · και ο Ααρών και οι γιοι του θα βάλει τα χέρια τους επάνω στο 
κεφάλι του Μπούλοκ.  
29:11  

Και θελεις να σκοτώσει το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο, από την πόρτα της 
σκηνής του μαρτυρίου.  
29:12  

Και θέλεις λάβει από το αίμα του Bullock, και το βάζουμε πάνω στα κέρατα του 
θυσιαστηρίου με το δάχτυλό σου, και ρίχνουμε όλο το αίμα δίπλα από το κάτω 
μέρος του βωμού.  
29:13  

Και θέλεις λάβει όλα τα λιπαρά που σκεπάζει το προς τα μέσα, και το σκέπες 
που είναι πάνω από το συκώτι, και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι επάνω 
τους, και να τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο.  
29:14  
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Αλλά η σάρκα του Bullock, και το δέρμα του, και η κοπριά του, θελεις να κάψετε 
με φωτιά έξω από το στρατόπεδο: είναι μια προσφορά για αμαρτία.  
29:15  

Θελεις να λαμβάνουν επίσης ένα κριάρι? και ο Ααρών και οι γιοι του θα βάλει τα 
χέρια τους πάνω στο κεφάλι του κριαριού.  
29:16  

Και θελεις να σκοτώσει το κριάρι, και θα πάρεις το αίμα του, και πασπαλίζουμε 
ολόγυρα επάνω στο θυσιαστήριο.  
29:17  

Και θελεις κόψτε το κριάρι σε κομμάτια, και πλένουμε τα προς το εσωτερικό του, 
και τα πόδια του, και τα βάζουμε σ 'τα κομμάτια του, και εις το κεφάλι του.  
29:18  

Και θελεις να κάψει ολόκληρο το κριάρι επάνω στο θυσιαστήριο · είναι 
ολοκαύτωμα εις τον Κύριον: είναι μια γλυκιά γεύση, μια προσφορά που γίνεται με 
φωτιά στον Κύριο.  
29:19  

Και θέλεις λάβει το άλλο ram? και ο Ααρών και οι γιοι του θα βάλει τα χέρια τους 
πάνω στο κεφάλι του κριαριού.  
29:20  

Στη συνέχεια, θελεις να σκοτώσει το κριάρι, και να πάρει το αίμα του, και το 
βάζουμε επάνω την άκρη του δεξιού αυτιού του Ααρών, και με την άκρη του 
δεξιού αυτιού από τους γιους του, και πάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, 
και κατόπιν η μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού τους, και πασπαλίζουμε το αίμα 
κατά το θυσιαστήριον κύκλω.  
29:21  

Και θέλεις λάβει από του αίματος που είναι πάνω στο θυσιαστήριο, και το λάδι 
του χρίσματος, και πασπαλίζουμε πάνω Ααρών, και επί τα ιμάτιά του, και μετά 
από τους γιους του, και κατόπιν τα ενδύματα των γιων του μαζί του: και αυτός θα 
είναι καθαγιασμένη και τα ιμάτιά του, και τους γιους του, και τα ενδύματα των 
γιων του μαζί του.  
29:22  

Επίσης, θέλεις λάβει το κριάρι το λίπος και την ουρά, και το λίπος που σκεπάζει 
το προς τα μέσα, και το σκέπες πάνω από το ήπαρ, και τα δύο νεφρά, και το 
λίπος που είναι επάνω τους, και το δεξιό ώμο? γιατί είναι ένα κριάρι 
καθοσιώσεως:  
29:23  

Και ένα καρβέλι ψωμί, και ένα κέικ από λαδωμένο ψωμί και ένα wafer από το 
καλάθι του άζυμο ψωμί που είναι ενώπιον του Κυρίου:  
29:24  

Και θελεις θεσει όλα στα χέρια του Ααρών, και στα χέρια των γιων του? και θελεις 
να τους κύμα για κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο.  
29:25  

Και θέλεις λάβει τα χέρια τους, και να τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο για 
ολοκαύτωμα, εις οσμήν ευωδίας ενώπιον του Κυρίου είναι μια προσφορά που 
γίνεται με φωτιά στον Κύριο.  
29:26  
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Και θέλεις λάβει το στήθος του κριού της αφιέρωσης του Ααρών, και το κύμα 
αυτό για κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο · και θα πρέπει να είναι μέρος 
σου.  
29:27  

Και θέλεις αγιάσει το στήθος της προσφοράς κύματος, και τον ώμο της 
προσφοράς ταλάντωση, η οποία κυμάτιζαν, και το οποίο ανυψωθεί, του κριού 
της καθοσιώσεως, ακόμα και από αυτό που είναι για τον Ααρών, και αυτό που 
είναι για γιους του:  
29:28  

Και θα είναι του Ααρών και των γιων του από ένα καταστατικό για πάντα από τα 
παιδιά του Ισραήλ: γι 'αυτό είναι μια ταλάντωση προσφορά: και θα είναι μια 
ταλάντωση που προσφέρει από τα παιδιά του Ισραήλ, της θυσίας της ειρηνικής 
προσφοράς τους, ακόμη και ταλάντωση τους προσφέροντας εις τον Κύριον.  
29:29  

Και τα άγια ενδύματα του Ααρών είναι οι γιοι του »μετά από αυτόν, για να χριστεί 
σ 'αυτό, και να αφιερωμένη σε αυτά.  
29:30  

Και ότι ο γιος που είναι ιερέας στη θέση του θα τα θέσει σε επτά ημέρες, όταν 
αυτός έρχεται στην σκηνή του μαρτυρίου για να διακονούν στον άγιο τόπο.  
29:31  

Και θέλεις λάβει το κριάρι της καθοσιώσεως, και βράζω σάρκα του στον ιερό 
τόπο.  
  
  
Λευιτικό κεφάλαιο 1  

1: 1  

Και ο Κύριος κάλεσε στον Μωυσή, και ελάλησε προς αυτόν έξω από τη σκηνή 
του μαρτυρίου, λέγοντας:  
1: 2  

Μίλησε στους γιους του Ισραήλ και πες τους: Αν κάποιος από εσάς φέρει μια 
προσφορά προς τον Κύριον, θέλετε να φέρει την προσφορά σας από τα βόδια, 
ακόμη και της αγέλης και του κοπαδιού.  
1: 3  

Αν η προσφορά του είναι ολοκαύτωμα της αγέλης, ας προσφέρουν ένα αρσενικό 
χωρίς ψεγάδι: θέλει να προσφέρει τη δική του εθελοντική βούληση στην πόρτα 
της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου.  
1: 4  

Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του ολοκαυτώματος? και πρέπει να 
γίνονται δεκτά για αυτόν να κάνει εξιλέωση γι 'αυτόν.  
1: 5  

Και θα σφάξει τον μόσχον ενώπιον του Κυρίου · και οι ιερείς, οι γιοι του Ααρών, 
οφείλει να φέρει το αίμα, και πασπαλίζουμε το γύρο του αίματος περίπου επάνω 
στο θυσιαστήριο, που είναι από την πόρτα της σκηνής του μαρτυρίου.  
1: 6  

Και θα βασανίζω το ολοκαύτωμα, και το κόβουμε σε κομμάτια.  
1: 7  
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Και οι γιοι του Ααρών ο ιερέας θα βάλει φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο, και 
απλώστε το ξύλο, ώστε μετά την πυρκαγιά:  
1: 8  

Και οι ιερείς, οι γιοι του Ααρών, θα θέσει τα μέρη, το κεφάλι και το λίπος, 
προκειμένου με την ξυλεία που είναι στη φωτιά, που είναι επάνω στο 
θυσιαστήριο:  
1: 9  

Αλλά προς τα μέσα και τα πόδια του, του θέλει πλύνει με νερό · και ο ιερέας θα 
κάψει όλα επάνω στο θυσιαστήριο, για να είναι ένα ολοκαύτωμα, μια προσφορά 
που γίνεται με φωτιά, της "εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον".  
1:10  

Και αν το δώρο του είναι από τα σμήνη, δηλαδή, των προβάτων ή εκ των αιγών, 
για ολοκαύτωμα? θέλει να φέρει ένα αρσενικό χωρίς ψεγάδι.  
1:11  

Και θα το σκοτώσει την πλευρά του θυσιαστηρίου προς βορράν ενώπιον του 
Κυρίου · και οι ιερείς, οι γιοι του Ααρών, θα πασπαλίζουμε γύρο αίμα του για 
πάνω στο θυσιαστήριο.  
1:12  

Και θα το κόψει σε κομμάτια του, με το κεφάλι του και το λίπος του: και ο ιερέας 
θα τους θέσει, προκειμένου για το ξύλο που είναι στη φωτιά, που είναι επάνω 
στο θυσιαστήριο:  
1:13  

Αλλά αυτός θα πλύνει τα προς τα μέσα και τα πόδια με νερό · και ο ιερέας θα το 
φέρει όλους, και η εγγραφή του επάνω στο θυσιαστήριο · είναι ολοκαύτωμα, 
προσφορά που γίνεται με φωτιά, των εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον.  
1:14  

Και αν το ολοκαύτωμα για την προσφορά του στον Κύριο είναι από πετεινούς, 
τότε θα φέρει την προσφορά του από τρυγόνια ή από νεοσσούς περιστεριών.  
1:15  

Και ο ιερέας θα το φέρει στο θυσιαστήριο, και στύψτε το κεφάλι του, και η 
εγγραφή του στο βωμό? και οι αυτού του αίματος θα πρέπει να έχετε στύψει στο 
πλάι του βωμού:  
1:16  

Και θα κόβω μακριά καλλιεργειών του με τα φτερά του και πέταξε δίπλα από το 
βωμό στην ανατολική πλευρά, από τον τόπο της τέφρας:  
1:17  

Και θέλει να διασπάσει με τα φτερά τους, αλλά δεν πρέπει να το διαιρέσει σε 
κομμάτια: και ο ιερέας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα, 
που είναι επάνω στη φωτιά: είναι ένα ολοκαύτωμα, προσφορά που γίνεται με 
φωτιά, ενός οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον.  
  
Λευιτικό κεφάλαιο 7  

7: 1  

Ομοίως, αυτός είναι ο νόμος της περί ανομίας προσφοράς: αυτό είναι το πιο ιερό.  
7: 2  
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Στον τόπο όπου σκοτώνουν το ολοκαύτωμα πρέπει να σκοτώσει την προσφορά 
περί ανομίας και το αίμα αυτών θέλει ραντίσει ολόγυρα επάνω στο θυσιαστήριο.  
7: 3  

Και θα προσφέρει από όλα το λίπος τους? η ουρά, και το λίπος που σκεπάζει το 
προς τα μέσα,  
7: 4  

Και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι επάνω τους, τα οποία είναι από τα 
πλευρά, και η σκέπες που είναι πάνω από το συκώτι, τα νεφρά, θα πρέπει ο 
ίδιος να πάρει:  
7: 5  

Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο για μια προσφορά που γίνεται 
με φωτιά στον Κύριο · είναι προσφορά περί ανομίας.  
  
Λευιτικό 7:14  

Και αυτό θα προσφέρει μία από όλη την αφιέρωμα για μια ταλάντωση 
προσφοράν εις τον Κύριον, και θα είναι του ιερέα που sprinkleth το αίμα της 
ειρηνικής προσφοράς.  
  
Ο «Κύριος» ΑΝΑΓΚΕΣ κάθε σταγόνα ότι το αίμα από τη θυσία ΑΙΜΑΤΟΣ:  
Λευιτικό 7:27  

Απολύτως ψυχή να είναι ότι τρώει κάθε τρόπο του αίματος, ακόμα και η ψυχή 
πρέπει να αποκοπεί από το λαό του.  
  
Εδώ, περισσότερες θυσίες αίματος είναι απαραίτητη για να αφαιρέσετε την 
κατάρα της λέπρας Ιεχωβά έχει προκαλέσει:  
Λευιτικό 14:34  

  
Όταν εισέλθητε εις την γη της Χαναάν , που σας δίνω για μια κατοχή, και έβαλα 
την πληγή της λέπρας σε ένα σπίτι της γης της ιδιοκτησίας σας?  

14:49  

Και θα πάρει για να καθαρίσει το σπίτι δύο πουλιά και ξύλο κέδρου, και κόκκινο, 
και ύσσωπο:  
14:50  

Και θα σφάξει το ένα από τα πουλιά σε πήλινο σκεύος πάνω από τρεχούμενο 
νερό:  
14:51  

Και θα πάρει το ξύλο κέδρου, και το ύσσωπο, και το κόκκινο, και το ζωντανό 
πουλί, και τα βουτάμε στο αίμα του δολοφονηθέντος πουλί, και το τρεχούμενο 
νερό, και ψεκάστε το σπίτι επτά φορές:  
14:52  

Και θα καθαρίσει το σπίτι με το αίμα του πουλιού και με το τρεχούμενο νερό και 
με το ζωντανό πουλί, και με το ξύλο κέδρου, και με τον ύσσωπο, και με το 
κόκκινο:  
14:53  

Αλλά πρέπει να αφήσει να πάει το ζωντανό πουλί έξω από την πόλη μέσα στα 
χωράφια, και θα κάνει εξιλέωση για το σπίτι: και θα είναι καθαρό.  
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14:54  

Αυτός είναι ο νόμος για κάθε είδους πληγή λέπρας, και κασίδα,  
14:55  

Και για το λέπρα του ενδύματος και ενός σπιτιού,  
14:56  

Και για μια άνοδο, και για ψώρα, και για ένα φωτεινό σημείο:  
14:57  

Να διδάξουν όταν είναι ακάθαρτο, και όταν είναι καθαρό: αυτός είναι ο νόμος της 
λέπρας.  
  
Περισσότερα παραδείγματα θυσίες αίματος προς Ιεχωβά:  
Λευιτικό 8: 14- 32  

Λευιτικό 9: 1- 24  

Λευιτικό 14: 1- 5  

Λευιτικό 14: 12-28  

Λευιτικό 23: 12-21  

Αριθμοί 19: 1- 7  

Joshua Κεφάλαιο 10- Τίποτα όμως μαζική δολοφονία  

Κριτές 1: 1- 18 Περισσότερες λουτρά αίματος και μαζική δολοφονία  

Κριτές 3: 27- 31  

  
Αυτό συνεχίζεται και επάνω και επάνω. Επαναλήψεις ατελείωτες μαζική 
δολοφονία και αιματοχυσία. Η λέξη «αίμα» χρησιμοποιείται ξανά και ξανά. Θα 
έλεγε κανείς ότι αυτό θα ήταν όλα να είναι τόσο προφανής.  
Πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου, ο Ναζωραίος ήταν η απόλυτη ανθρώπινη 
θυσία? Επίσης, "τρώνε το σώμα του και να πίνουν το αίμα του" επανειλημμένα 
απήγγειλε κατά τη διάρκεια σχεδόν κάθε Χριστιανός μάζας / υπηρεσιών σε όλο 
τον κόσμο.  
  
Το παραπάνω άρθρο και αυτό το άρθρο Ιεχωβά: «ανθρωποκτόνος και ψεύτης 
από την αρχή" αποκαλύπτουν λουτρό αίματος μετά το λουτρό αίματος, και την 
κατάκτηση και της γενοκτονίας των εθνών στα χέρια των Εβραίων.  

Η χριστιανική Μάζα / Υπηρεσία:  
Μια προσομοίωση μιας ανθρωποθυσίας Αίματος  

  
Η χριστιανική μάζας και πώς δένει στο εβραϊκό τελετουργικό Δολοφονία  

  
Λόγω αιώνες της σφοδρή καταστολή της πνευματικής γνώσης, οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν αγνοούν μόνο του, αλλά και δεν είναι σε θέση να δουν ορισμένες 
αλήθειες. Αυτός είναι ο τρόπος του εχθρού του κατακτώντας? δημιουργώντας 
ένα τυφλό σημείο στην ψυχή, όπου το ένα είναι πνευματικά αφοπλισμένο? η 
λεγόμενη «έκτη αίσθηση» λείπει στους περισσότερους ανθρώπους και σε πολλές 
άλλες, είναι εντελώς απούσα.  
  
Εκατομμύρια ατυχές άνθρωποι και έχουν εξαπατηθεί από τη χριστιανική και 
μουσουλμανική προγράμματα? δύο από αυτές των οποίων μοναδικός σκοπός 
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είναι να καταστρέψει την πνευματική γνώση και να την αντικαταστήσει με ψέματα 
για την καταστροφή της ανθρωπότητας και κάθε άλλο ζωντανό πλάσμα πάνω 
στη γη.  
  
Η Ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο προειδοποιεί τους πιστούς του όσον αφορά τις 
εξουσίες του νου και της «μαγείας» έτσι ώστε η μία είναι σε θέση να δει μέσα από 
τα κραυγαλέα ψέματα που είναι εκεί κάθε μέρα.  
  
Οι Εβραίοι που είναι παράσιτα από τη φύση τους έχουν χρησιμοποιήσει πάντα 
Εθνικούς ως πνευματικό οικοδεσπότες τους? να ταΐσει από ... καθόλου 
διαφορετικά από τα ξένα γκρι που χρησιμοποιούν τη συλλογή τους από τις ψυχές 
για να τροφοδοτήσει από. Πολλοί από εσάς είναι ήδη εξοικειωμένοι με το 
«εβραϊκό τελετουργικό φόνο.» Κατά τη διάρκεια των χρόνων της εβραϊκής 
διακοπών, κορυφαία ραβίνοι θα απαγάγουν Gentile τα παιδιά και να τα 
χρησιμοποιήσουν σε τελετουργικές θυσίες τους να Jewhova. Το παιδί έχει ληφθεί 
σε ένα μυστικό πίσω δωμάτιο ενός συναγωγή, δεμένο σε ένα σταυρό και στη 
συνέχεια βασανίστηκε μέχρι θανάτου με το αίμα αποστραγγίζεται από τις 
τέσσερις γωνίες [τα χέρια και τα πόδια], ενώ το παιδί είναι ακόμα ζωντανός και 
καλά, και στη συνέχεια αυτό το αίμα είναι μεθυσμένος τελετουργικά από τους 
ραβίνους. Αυτή η αποτρόπαιη πράξη έχει εκτελεστεί επανειλημμένα για αιώνες 
και γι 'αυτό οι Εβραίοι έχουν υπομείνει ατελείωτες πογκρόμ [όπου έθνη έχουν 
έσφαξαν ολόκληρα χωριά των Εβραίων], έχουν εκδιωχθεί από σχεδόν όλες τις 
χώρες του κόσμου, εκτός από την Αμερική , και έχουν μισούσε σε μια ακραία 
από κάθε αγώνα Gentile. Αυτή είναι μόνο μία ... Θα μπορούσα να συνεχίσω και 
για ατέλειωτα των εγκλημάτων ότι οι Εβραίοι έχουν διαπράξει nauseum 
διαφήμιση, αλλά ο σκοπός αυτού του κηρύγματος είναι πώς όλες αυτές οι 
σχέσεις μέσα στο χριστιανικό μάζα / εκκλησία. Για περισσότερα σχετικά με την 
πρακτική αυτή, 2000 χρόνια εβραϊκής τελετουργική δολοφονία και την εβραϊκή 
τελετουργική δολοφονία  

  
Υπήρχε ένας τίτλος ενός βιβλίου που σημειώνεται σε ένα ράφι στη δημόσια 
βιβλιοθήκη? γραμμένο από έναν εβραϊκό ραβίνο και ο τίτλος ήταν «Εσύ Shalt 
Prosper». Αυτό είναι επίσης στη Βίβλο. Ο τίτλος αυτός ήταν σε σχέση με τους 
Εβραίους. Σχεδόν όλοι γνωρίζουν το απίστευτο υλικό πλούτο, την επιτυχία, και 
την εξουσία αυτός ο αγώνας είχε για αιώνες. Αυτό προκύπτει άμεσα από την 
κατάχρηση τους απόκρυφη δύναμη, και όλα αυτού του δεσμούς απευθείας στο 
Χριστιανισμό.  
  
Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, η ιουδαιο / χριστιανική Αγία 
Γραφή είναι ένα βιβλίο των Εβραίων μαγείας. Οι στίχοι, οι αριθμοί τους, και ούτω 
καθεξής. Για να το γνωρίζουν αυτό, πρέπει κανείς να ξέρει πώς μαγεία, τα λόγια 
της εξουσίας, και πάνω απ 'όλα, το υποσυνείδητο και οι εξουσίες του έργου 
μυαλό για να φέρει τις προθέσεις του επιχειρηματία να εκδηλωθεί στην 
πραγματικότητα.  
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Όπως και με τόσο μεγάλο μέρος των εβραϊκών λειτουργία, το υποσυνείδητο 
χρησιμοποιείται για να κάνει τις απαραίτητες υποσυνείδητο σύνδεση για τη 
δημιουργία ενός συνδέσμου ενέργειας. Κάποιος πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με 
τη μαγεία και τις εξουσίες του νου να το γνωρίζουν αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που 
η Αγία Γραφή προειδοποιεί και εργάζεται για να τρομάξουν τους Εθνικούς μακριά 
από οτιδήποτε πραγματικά πνευματικό ... »θελεις να μην υποστούν μια μάγισσα 
για να ζήσει» και άλλες μαλακίες για «κάψιμο σε μια λίμνη της φωτιάς» κ.λπ. 
Επιπλέον, παρατήρησα νωρίς ότι υπήρχαν κατάρες που εμπλέκονται σε ένα 
χρησιμοποιώντας τις εξουσίες του ατόμου του νου να αποφευχθεί αυτό και να 
τρομάξει όσους τρομάζουν εύκολα μακριά από αυτό το είδος του πράγματος.  
  
«Φάτε μου ... ποτό μου."  
Το σύνολο του θέματος της Χριστιανικής μάζα / εκκλησία είναι αυτή ενός 
προσομοίωση μιας ανθρωποθυσίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να 
δουν αυτό, ούτε είναι αυτοί γνωρίζουν ότι λόγω μυαλό τους είναι εντοιχισμένες. Ο 
Ναζωραίος με κάθε μάζα / υπηρεσία σταυρώθηκε στη θυσία αίματος για να 
Jewhova. Θυμάμαι πολύ καλά τις ατελείωτες επαναλαμβανόμενες φράσεις που 
χρησιμοποιούνται από τον ιερέα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια σύνδεση «Αυτό 
είναι το σώμα του Χριστού» και, στη συνέχεια, ότι ηλίθιο λίγο γκοφρέτα κοινωνία 
... όπου ο πιστός τρώει ότι «Σώμα του Χριστού». Τώρα ξέρουμε ότι ο Ναζωραίος 
καρφώθηκε σε αυτό το σταυρό? οι τέσσερις γωνίες, δεν διαφέρουν από τα παιδιά 
Τζεντίλε που οι Εβραίοι χρησιμοποιούν στις θυσίες τους. Αυτό δημιουργεί την 
απαραίτητη σύνδεση ότι τα καύσιμα οι ενέργειες για τον εβραϊκό τελετουργικό 
δολοφονίες, φέρνοντας την επιτυχία με την εβραϊκή φυλή, ιδίως των τεράστιο 
υλικό πλούτο.  
  
Κάθε ένας και κάθε καθολικό μάζα για ένα [και με προτεστάντες, το θέμα είναι το 
ίδιο], αυτά τα ίδια τους στίχους τύμπανο στο μυαλό του μαρτυρίου, ξανά και ξανά 
και ξανά και ξανά και ξανά:  
  
"Την νύχτα προδόθηκε, πήρε το ψωμί και σας έδωσε χάρη και τον έπαινο 
Έσπασε το ψωμί, έδωσε στους μαθητές του, και είπε.:  
Πάρτε αυτό, όλοι σας, και τον σκύλο χορτάτο: αυτό είναι το σώμα μου που θα 
δοθεί για εσάς ".  
  
«Όταν το δείπνο τελείωσε, πήρε το κύπελλο πάλι σας έδωσε χάρη και τον έπαινο, 
έδωσε το κύπελλο στους μαθητές του, και είπε.:  
Πάρτε αυτό, όλοι σας, και να πίνουν από αυτό: αυτό είναι το κύπελλο του αίματος 
μου ".  
  
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ??? ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ κατάφωρα ανθρώπινη θυσία !!  
  
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν αυτό επειδή έχουν πνευματικά τυφλωθεί. 
Μπορώ να δω όλα τα είδη των πραγμάτων όπως έχω γκρέμισε τους τοίχους στο 
μυαλό μου και θυμάμαι μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν, όταν άκουσε τις 
θρησκευτικές Χριστούγεννα τραγούδια ανατίναξης πάνω από τα ηχεία στο 
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κατάστημα ήμουν μέσα, ήταν πολύ κραυγαλέα σε μένα πώς αυτά εξαπατημένο 
Christian ανόητοι τραγουδούσαν για την καταδίκη τους.  
  
Για να δημιουργήσετε τον απαραίτητο αντιπερισπασμό και να συγχέουμε τα 
θύματά τους, οι Εβραίοι έχουν πάντα προσποιήθηκε να διώκονται από τους 
Χριστιανούς. Θα προσποιούνται ότι είναι σε αντίθεση με τον Χριστιανισμό. Εάν οι 
τοίχοι ενός ατόμου γκρέμισε, μπορεί κανείς να δει τι υπάρχει μπροστά μας κάθε 
μέρα. Ολόκληρη η Βίβλος έχει είτε τη λέξη «Εβραίος '' Εβραίοι '' το Ισραήλ » και 
που σχετίζονται γραμμένο σε κάθε σελίδα και με όλα αυτά, τον εβραϊκό λαό, και 
οι Πατριάρχες τους τίμησαν και εξυψωθεί. Η Αγία Γραφή ακολουθεί ένα 
υποσυνείδητο θέμα στο ότι οι Εθνικοί έχουν κατακτήσει κατ 'επανάληψη στην 
Παλαιά Διαθήκη από τους Εβραίους και ο Θεός Jewhova τους. Μετά από όλη 
αυτή κατάκτηση και υποδούλωση, ο Ναζωραίος, το πολυαναμενόμενο εβραϊκό 
Μεσσίας έρχεται στη σκηνή. Εβραϊκή από τη γέννηση μέχρι το θάνατο? για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό δείτε εβραϊκό Ναζωραίος.  
Το εβραϊκό χαρακτήρα Ναζωραίος εφευρέθηκε από μια έννοια, αυτή της 
witchpower σερπεντίνη. Και πάλι, για μια εργασία για να πετύχει σε πολλές 
περιπτώσεις, πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος της σύνδεσης στο μυαλό του 
θύματος. Οι περισσότεροι Χριστιανοί δεν μπορούν να δουν ότι Jewhova ήταν 
ένας «δολοφόνος και ένας ψεύτης» από την αρχή. Η Καινή Διαθήκη συνεχίζεται 
με Ο Ναζωραίος, στη συνέχεια, να γίνει μια ανθρώπινη θυσία ... δολοφονείται και 
θυσίασε στο Jewhova, τη δολοφονική, αιμοδιψή, και σαδιστική «πατέρα». Στη 
δική στριμμένα τον τρόπο του, αυτό μεταφράζεται σε τη δολοφονία των παιδιών. 
Επειδή το μυαλό ενός παιδιού είναι σε πολλές περιπτώσεις μια κενή πλάκα με 
τον τρόπο του περιορίζεται προσωπικές εμπειρίες που διαμορφώνουν στάσεις 
και χρωματίζουν την προσωπικότητα, τα παιδιά είναι πρώτα θύματα. Ο 
Χριστιανισμός είναι διαβόητη για καιροφυλακτούν στα παιδιά, όπως είναι οι 
άγγελοι και φυσικά, τα βρώμικα kikes. Ξέρουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν 
την ενέργεια των παιδιών είναι αρκετά ελεύθερα, καθώς δεν υπάρχει ελάχιστη ή 
καμία πνευματική αντίσταση.  
  
Στη συνέχεια, η τελική καπάκι με όλα αυτά είναι η «δεύτερη έλευση του Χριστού», 
η οποία είναι στην πραγματικότητα μια άλλη φάρσα σχεδιαστεί για να 
διοχετεύσουν Gentile πνευματικές ενέργειες και τις πεποιθήσεις μέσα μαζικής 
μυαλό σε κάνει τον ερχομό του εβραϊκού Μεσσία σε πραγματικότητα.  
  
Απόσπασμα από το εβραϊκό Ταλμούδ:  
Συμεών Haddarsen, fol. 56-D: "Όταν ο Μεσσίας έρχεται κάθε Εβραίος θα έχει 
2800 σκλάβους."  
  
Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εντελώς απληροφόρητοι από τα παραπάνω και 
δεν μπορεί να δει αυτό. Έχω ήδη γράψει σε ένα άλλο κήρυγμα σχετικά με το πώς 
οι Εβραίοι χρησιμοποιούν απόκρυφη δύναμη: JoSNewsletter / μήνυμα / 385  

Εδώ είναι ένα απόσπασμα:  
  
*****  
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Το βίντεο που ακολουθεί [που συστήνω ιδιαίτερα βλέπει ο καθένας] δεν είναι κάτι 
νέο και εκθέτει κατάφωρα τους Εβραίους και πώς μπορούν κατάχρηση 
απόκρυφη δύναμη, τη δύναμη της υποβολής και το υποσυνείδητο να κάνει το 
υποσυνείδητο σύνδεση για να φανερώσει λειτουργία τους στην πραγματικότητα. 
Τα γυρίσματα ήταν για τον σκοπό της ασκήσεως ελέγχου των όπλων. Πολλοί 
άνθρωποι, όπως ο συγγραφέας του βίντεο που συνδέονται παρακάτω δεν έχουν 
ιδέα της εβραϊκής δύναμης, σίτιση μακριά και να κατευθύνει την ενέργεια που οι 
παραπλανημένοι follwers της χριστιανικής πρόγραμμα προβλέπει την εβραϊκή 
αφεντικά τους, είναι πίσω από όλα αυτά και μπορεί να κάνει μόνο άστοχες 
μαντεύει:  
Sandy Hook και πυροβολισμοί Batman ανακοίνωσε στην ταινία Batman και Dark 
Knight Rise http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ  

Η εβραϊκή κατάχρηση των απόκρυφων δυνάμεων έχει τις ρίζες της στην Γεματρία 
τους. Το 911 ήταν άλλο ένα ... πολύ κραυγαλέα. Ένας συνάδελφος, πριν από 
μερικά χρόνια, μου έδειξε πώς ένα νομοσχέδιο $ 20,00 θα μπορούσε να 
διπλωθεί με έναν ορισμένο τρόπο, έτσι ώστε στο πίσω μέρος του, οι δίδυμοι 
πύργοι ανεβαίνοντας στον καπνό θα εμφανιστεί. Ψάξτε στο διαδίκτυο για αυτό, 
δεν έχω το χρόνο να ψάξει τις ιστοσελίδες που έχουν αυτό. Ξαφνικά, μετά το 
περιστατικό 911, η παλαιότερη έκδοση των λογαριασμών $ 20.00, όπου 
μπορείτε να το διπλώσετε με αυτόν τον τρόπο, είχε αποσυρθεί από την 
κυκλοφορία. Θα τροφοδοτείται το κοινό την ιστορία μαλακίες ότι «ήταν πολύ 
εύκολο για τα πλαστά." Λοιπόν, εξαφανίστηκαν πολύ γρήγορα, όπως πάρα 
πολλοί άνθρωποι γνώριζαν τη συμφωνία για το πώς να τα πάει πάσο. Το 20 
είναι το πιο κοινό νόμισμα που χρησιμοποιείται και κυκλοφορεί στην Αμερική .  
  
Άλλοι περιλαμβάνουν προεδρικές δολοφονίες. Έκανα κάποια έρευνα για το θέμα 
αυτό πριν από μερικά χρόνια. Σημείωση για Λίνκολν και τα ονόματα, τις 
ημερομηνίες και τους αριθμούς και πώς όλα έρχονται μαζί σε ένα πολύ 
ανατριχιαστικό τρόπο, που δείχνει τη χρήση τους εκδοχή της μαγείας. 911 είναι 
μια άλλη κραυγαλέα το ένα την ημέρα, οι πτήσεις, οι αριθμοί, όπως « Νέα Υόρκη 
» 11 γράμματα? απλά κάνετε τη δική σας έρευνα σχετικά με αυτό.  
  
*****  

Κλείνοντας, οι αυτοκτονικές δόγματα και τις διδασκαλίες ότι η φτώχεια είναι μια 
αρετή, και η απόρριψη του υλικού πλούτου, την εργασία για να εξασφαλιστεί ότι 
οι Εβραίοι ευημερούν και ότι όλο τον πλούτο και την εξουσία είναι στα χέρια τους. 
Αυτές οι τάσεις αυτοκτονίας διδασκαλίες τύμπανο στο μυαλό των εθνών από 
πολύ μικρή ηλικία, φροντίζοντας να πάρει μια ριζικό σύστημα και ακόμη θα 
διαρκέσουν για τις μελλοντικές ζωές, εξασφαλίζοντας τη φτώχεια.  
  
Αποσπάσματα από το εβραϊκό Ταλμούδ:  
  
Seph. Jp, 92, 1:. «Ο Θεός έχει δώσει τη δύναμη των Εβραίων κατά τη διάρκεια 
των κτήσεων και το αίμα όλων των εθνών."  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dc8nTZKpmtlQ
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Αλήθεια: Σσουλχάν Αρούχ, Choszen Hamiszpat 348: ". Όλα τα ακίνητα των 
άλλων εθνών ανήκει στο Εβραϊκό έθνος, το οποίο, ως εκ τούτου, δικαιούται να 
υφαρπάξει χωρίς ενδοιασμούς"  
  
Αλήθεια: Σσουλχάν Αρούχ, Choszen Hamiszpat 156: «Όταν ένας Εβραίος έχει 
Τζεντίλε σε συμπλέκτες του, ένας άλλος Εβραίος μπορεί να πάει στο ίδιο Gentile, 
δανείζει τον χρήματα και με τη σειρά του να τον εξαπατήσει, έτσι ώστε ο Τζεντίλε 
θα καταστραφεί Για την περιουσία του Τζεντίλε. , σύμφωνα με το νόμο μας, δεν 
ανήκει σε κανέναν, και ο πρώτος Εβραίος που περνά έχει πλήρες δικαίωμα να το 
εκμεταλλευτούμε ».  
  
Πίσω από όλα αυτά, οι Εβραίοι είναι αυτοί που ωθούν τον Χριστιανισμό, αν και 
προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο να πιστέψει κάτι διαφορετικό. Βλέπω 
αυτό όλη την ώρα, όπως είμαι πολύ καλά αυτό. Ακόμη και με μικρά ασήμαντα 
πράγματα, όπως βιβλία σταυρόλεξο, οι περισσότεροι έχουν συνταχθεί από 
Εβραίους συγγραφείς και υπάρχουν ατελείωτες αναφορές στον Χριστιανισμό και 
ότι βρώμικο Βίβλο, όπως όλοι υποτίθεται ότι γνωρίζουν αυτά τα ακάθαρτα 
Εβραϊκό χαρακτήρες και αρχέτυπα από συνήθεια. Όπως αυτό υποτίθεται ότι είναι 
κοινή καθημερινή αποδεκτή γνώση.  
  

Εβραϊκή τελετουργική δολοφονία  

  
Με τη βοήθεια του Τύπου [εβραϊκού ελέγχου] και από τον μεγάλο πλούτο τους, οι 
Εβραίοι είναι σε θέση να καταπνίξει κάθε αμερόληπτη έρευνα σχετικά με 
τελετουργικό φόνο.  
-Thomas Burbage 1916  

  
"Alilath Seker" μια λάσπη που βρέθηκαν από την άποψη σήμερα, με την 
προϋπόθεση τα χρήματα δωροδοκία και έξοδα [για τους Εβραίους] για την 
καταπολέμηση κατηγορίες του αίματος.  
- Ο Δρ Φίλιπ Devier, "Ritual Blood"  
  
"Ένα μυστικό ταμείο, το Alilath Seker [ταμείου για την αιματηρή συκοφαντίες] που 
έχουν συσταθεί από το Συμβούλιο των Τεσσάρων Εθνών, υπηρέτησε κυρίως για 
το σκοπό αυτό." Leon Poliakov «Ιστορία του Αντισημιτισμού» αναφέρθηκε από 
τον Dr Harrel Rhome.  
  
Αν θέλετε να μάθετε και να καταλάβετε γιατί οι Εβραίοι μπορούν να διαπράξει 
τέτοια εγκλήματα παράφρων ως τελετουργικό φόνο, πρέπει να γνωρίζετε τα 
μυστικά εβραϊκές διδασκαλίες. Θα πρέπει να γνωρίζουν τις διδασκαλίες της 
Τορά, το Ταλμούδ, και η Αλήθεια: Σσουλχάν Αρούχ. Αυτοί οι νόμοι και οι 
διδασκαλίες είναι η απόδειξη ότι οι Εβραίοι αισθάνονται οι ίδιοι ανώτερη από όλα 
τα έθνη, ότι έχει κηρύξει τον πόλεμο σε όλες τις άλλες φυλές, και ότι είναι ο 
ορκισμένος εχθρός του συνόλου των μη Εβραίων της ανθρωπότητας. "  
  
Ακόμη Τάκιτος, ο Ρωμαίος ιστορικός έγραψε:  
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"Οι Εβραίοι είναι ένας αγώνας που μισεί τους Θεούς και την ανθρωπότητα. Νόμοι 
τους είναι σε αντίθεση με εκείνες όλων των θνητών. Περιφρονούν ό, τι είναι για 
μας ιερή. Νόμους τους, τους συγχωρήσει για τη διάπραξη πράξεων που μας 
τρομάξει." [Ιστορικός V.3-8]  
  
Ο Εβραίος ξέρει ότι όταν το μη-εβραϊκό κόσμο γνωρίζουν τους νόμους του και 
βλέπει μέσα από τα σχέδιά του, ότι έχει χαθεί. Ως εκ τούτου, με την απειλή του 
θανάτου, που απαγορεύει τη μετάφραση και τη δημοσίευσή τους. Ένα πολύ 
γνωστό εβραϊκό μελετητή [Dibre David] γράφει:  
  
"Αν οι Εθνικοί ήξερε τι διδάσκουμε εναντίον τους, θα μας σκοτώσει." Οι εβραϊκές 
μυστικές νόμων που βασίζονται στη θεμελιώδη αρχή που αναφέρει:  
"Μόνο ο Εβραίος είναι ανθρώπινο. Αντίθετα, όλοι οι μη Εβραίοι είναι ζώα. Είναι 
κτήνη με ανθρώπινη μορφή. Οτιδήποτε επιτρέπεται η εναντίον τους. Ο Εβραίος 
μπορεί να πει ψέματα, εξαπατούν και κλέβουν από αυτούς. Μπορεί ακόμη και 
βιασμό και τη δολοφονία τους . "  
  
Υπάρχουν εκατοντάδες των αποσπασμάτων στο Ταλμούδ στο οποίο οι μη 
Εβραίοι περιγράφονται ως ζώα. Μερικά από αυτά είναι:  
  
"Οι Εβραίοι ονομάζονται τα ανθρώπινα όντα, αλλά οι μη-εβραίοι δεν είναι 
άνθρωποι Είναι κτήνη.». [Ταλμούδ: Baba Mezia 114β]  
  
"Η Akum [μη-Εβραίος] είναι σαν ένα σκυλί. Ναι, η γραφή διδάσκει για να τιμήσει 
το σκύλο περισσότερο από το μη-Εβραίος.» [Ereget Raschi Erod. 22 30]  
  
  
"Ακόμα κι αν ο Θεός δημιούργησε τον μη-εβραίο εξακολουθούν να είναι ζώα με 
ανθρώπινη μορφή. Δεν γίνεται για έναν Εβραίο να εξυπηρετούνται από ένα ζώο. 
Επομένως θα πρέπει να εξυπηρετείται από ζώα με ανθρώπινη μορφή.» 
[Midrasch Talpioth σ. 255, Βαρσοβία 1855]  
  
"Μια έγκυος μη-Εβραίος δεν είναι καλύτερη από ένα έγκυο ζώο.» [Coschen 
hamischpat]  
  
«Οι ψυχές των μη-Εβραίων προέρχονται από ακάθαρτα πνεύματα και 
ονομάζονται χοίρους."  
[Jalkut Rubeni Γκαντόλ 12 β]  
  
"Παρά το γεγονός ότι η μη-εβραίος διαθέτει την ίδια δομή σώμα ως Εβραίος, 
συγκρίνουν με τον Εβραίο σαν πίθηκος σε έναν άνθρωπο.» [Schene luchoth 
haberith, σ. 250 β]  
Έτσι ώστε ο Εβραίος δεν πρόκειται ποτέ να ξεχνάμε ότι ο ίδιος ασχολείται με τα 
ζώα, που υπενθυμίζεται από το φαγητό, το θάνατο, και ακόμη και από 
σεξουαλική επαφή συνεχώς. Το Ταλμούδ διδάσκει:  
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"Αν τρώτε με ένα Τζεντίλε, είναι το ίδιο με το να τρώει με ένα σκύλο." [Tosapoth, 
Jebamoth 94β]  
  
«Αν ένας Εβραίος έχει μια μη-εβραϊκή υπάλληλος ή υπηρέτρια που πεθαίνει, δεν 
πρέπει κανείς να εκφράσει τη συμπάθειά του προς τον Εβραίο Θα πρέπει να πω 
στον Εβραίο:.` Ο Θεός θα αντικαταστήσει "την απώλεια σας," ακριβώς όπως αν 
ένα από τα βόδια ή γαϊδούρια του είχε έχασαν τη ζωή τους. " [Γορέ dea 377]  
  
"Η σεξουαλική επαφή μεταξύ των εθνών είναι σαν επαφή μεταξύ των ζώων.» 
[Ταλμούδ Sanhedrin 74b]  
  
Είναι γραμμένο στο Ταλμούδ για τη δολοφονία των εθνών:  
  
"Επιτρέπεται να πάρει το σώμα και τη ζωή μιας Τζεντίλε.» [Sepher ikkarim IIIc 25]  
  
"Είναι ο νόμος να σκοτώσει όποιον αρνείται την Τορά. Οι Χριστιανοί ανήκουν στις 
αρνείται αυτά της Τορά." [Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5]  
  
«Κάθε Εβραίος, ο οποίος διαρροές το αίμα των άθεων [μη Εβραίους], κάνει το 
ίδιο με μια θυσία προς το Θεό." [Ταλμούδ: Bammidber Ράμπα γ 21 & Jalkut 772]  
  
Αυτοί οι νόμοι του Ταλμούδ και της Τορά δόθηκε στους Εβραίους πάνω από 
3000 χρόνια πριν. Είναι ακριβώς όπως ισχύει σήμερα, όπως ήταν τότε. Αυτό 
είναι το πώς οι Εβραίοι διδάσκονται από την παιδική ηλικία. Το αποτέλεσμα αυτό 
έρχεται μπροστά μας. Είναι εβραϊκό τελετουργικό φόνο.  
  
Περαιτέρω, υπάρχει ένας νόμος σχετικά με την σφαγή των αλλοδαπών, οι οποίοι 
είναι το ίδιο με θηρία. Αυτή η σφαγή πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα νόμιμα 
έγκυρο τρόπο. Αυτοί που δεν ακολουθούν το εβραϊκό θρησκευτικό νόμο πρέπει 
να προσφέρεται στο Θεό ως θυσία. Είναι σε αυτούς ότι Ψαλμός 44:22 αναφέρει:  
"Ναι, για χάρη σου είμαστε σκότωσε όλη την ημέρα? θα υπολογίζονται ως 
πρόβατα για σφαγή ».  
[Thikune Zohar, έκδοση Berdiwetsch 88b]  
  
Ο Δρ Bischoff [η δίκη των 30 Οκτώβριος - 4 Νοέμβριος 1931], θέσπισε τη σωστή 
μετάφραση του παρόντος νόμου: Αυτή η μετάφραση και δημοσίευση του νόμου 
της ανθρώπινης θυσίας είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που έπληξε ποτέ τους 
Εβραίους σε αυτή τη διαμάχη. Ο νόμος αυτός ΕΝΤΟΛΕΣ στους Εβραίους να 
κρεοπωλείο μη Εβραίους. Αυτό πρέπει να γίνει σε ένα «νόμιμα έγκυρο τρόπο." 
Αυτό σημαίνει ότι οι Εθνικοί ΕΙΝΑΙ να θυσιαστεί ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΖΩΑ. 
Πρόκειται να θυσιαστούν στο εβραϊκό ΘΕΟ. Ως εκ τούτου, να κάνουμε με ένα 
νόμο που δεν επιτρέπει μόνο την πρακτική της τελετουργίας τη δολοφονία, αλλά 
ΕΝΤΟΛΕΣ IT!  
  
Για μία σχετικά μακρά ιστορία, δείτε 2000 χρόνια εβραϊκής τελετουργική 
δολοφονία  
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Τελετουργικό φόνο στην Αμερική :  
Στην Αμερική , μια τέτοια υπόθεση ήρθε στο φως το 1955 στο Σικάγο , με την 
απαγωγή και τη δολοφονία των πέντε παιδιών εκείνο το έτος, την ώρα των 
μεγάλων εβραϊκών διακοπών. Τα σώματα των παιδιών δείχνουν ότι όπου 
δολοφονήθηκε, σύμφωνα με την εβραϊκή τελετουργική νόμους. Σικάγο είναι 
επίσης ένας τομέας μεγάλων και ισχυρών εβραϊκές κοινότητες. Τα θύματα όπου 
φόνου ήταν ο Ιωάννης και ο Anton Schuessler, Jr., ο Robert Peterson, 
Μπάρμπαρα και Patricia Grimes.  
  
Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης αποκαλύπτουν:  
Είχαν διατηρηθεί στη ζωή για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την απαγωγή. 
πτώματά τους ήταν γυμνοί. Περίδεση σήματα πρότεινε είχαν δεσμεύονται από 
τους καρπούς και κρατήθηκαν υπό περιορισμό πριν από την αφαίμαξη από 
μικρά κοψίματα και πληγές παρακέντηση. Τα σημάδια στο ένα σώμα 
συνδυάζεται με τα πατάκια ενός πολυτελούς Packard αυτοκινήτων, έτσι ώστε οι 
δολοφόνοι, όπου ως επί το πλείστον πιθανό ανώτερη τάξη.  
  
Τα δύο μικρά κορίτσια είχαν επανειλημμένα τρυπηθεί με ένα αιχμηρό αιχμηρό 
αντικείμενο στα άνω κορμό, τους μηρούς και τους γλουτούς. Αυτό μπορεί να ήταν 
μέρος της διαδικασίας συλλογής αίματος. Τα δύο αγόρια έδειξαν σημάδια ότι έχει 
καρφωμένα μέσα από τα χέρια και τα πόδια, μαζί με τραυματισμούς στο στόμα 
και τα μάτια. Και οι δύο ομάδες των θυμάτων αποκάλυψε αρκετά παρόμοια 
στοιχεία που να αποδεικνύουν τις δολοφονίες διαπράχθηκαν από την ίδια ομάδα 
των δολοφόνων.  
  
Κάτι πιο αποκαλυπτική:  
Μια από τις πληγές στα θύματα περιείχε ένα απροσδιόριστο κόκκων, 
ενδεχομένως σιτάρι. Οι Εβραίοι είναι γνωστή για τη χρήση του ανθρώπινου 
αίματος από αυτές τις τελετουργίες για τη δημιουργία γεύματα με βάση το σιτάρι, 
όπως matzo μπάλες εμποτισμένο στο αίμα των θυμάτων τέτοιων τελετών. Στην 
περίπτωση αυτή, είχε δηλώσει ανοιχτά στο Chicago Sun-Times: "Η θρησκευτική 
λατρεία μπορεί να εμπλέκονται."  
  
Σημείωση ανέφερε μόνο «θρησκευτική λατρεία» και τίποτα περισσότερο, που 
δείχνει ότι θα μπορούσε να του ήταν ακριβώς για οποιονδήποτε ή οτιδήποτε, 
αλλά πώς οι Εβραίοι αντιδρούν; Αμέσως μετά το άρθρο κυκλοφόρησε, στόλους 
φορτηγών στάλθηκαν έξω και όλοι οι εφημερίδες είχαν αφαιρεθεί από τις 
κερκίδες και κυριολεκτικά καεί. Οι Εβραίοι, από τα γραπτά του Crowley, έκανε το 
ίδιο στην Αγγλία, όταν τέτοια γεγονότα είχαν αγοράσει ποτέ στο φως σχετικά με 
αυτές τις περιπτώσεις, προχωρούν ακόμη τόσο πολύ ώστε να αγοράζουν κάθε 
αντίγραφο του κάθε βιβλίου ή χαρτί για να τα κάψει.  
  
Μια άλλη πρόσφατη περίπτωση των Εβραίων να γίνει αυτό ήταν όταν Toafler, ο 
γιος του αρχιραβίνος της Ρώμης και καθηγητής της ιστορίας στο Ισραήλ , έγραψε 
το βιβλίο "Blood Πάσχα," η οποία είναι μια καταγραφή των εβραϊκών τελετουργία 
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δολοφονίες στη μεσαιωνική Ιταλία . Κύρια πηγή Toafler της τεκμηρίωσης ήταν 
από τις οδούς συναγωγή του χρόνου των δολοφονιών. Το εβραϊκό δίκτυο 
συνδυασμένη γη και ουρανό για να απαγορεύσει, να καταργήσετε και να κάψει 
όλα τα αντίγραφα γίνονται.  
  
Τώρα πίσω στην περίπτωση του 1955, σημειώστε πως οι Εβραίοι εργάστηκαν 
για να καλύψει έως και περαιτέρω: Η Εβραϊκή σερίφη της κομητείας, που 
ονομάζεται Lohman, έστειλε ένα εβραϊκό αναπληρωτή, Horowitz, για να 
διερευνήσει τον πατέρα του δύο από τους δολοφονήθηκαν αγόρια. Lohman 
έκανε αυτό που μακριά για να αποποιηθούν των ευθυνών και να είναι σε θέση να 
βάλει την οικογένεια Τζεντίλε κατ 'οίκον περιορισμό, καθιστώντας έτσι αδύνατο 
να μιλήσει σε κανέναν για την υπόθεση. Στη συνέχεια Lohman, η εβραϊκή Sheriff 
διέταξε γρήγορα ένα άλλο Εβραίος στην δύναμή του, Gloss για να διευθύνει την 
«έρευνα».  
  
Δύο άλλοι αστυνομικοί Τζεντίλε για την υπόθεση υπολοχαγοί Lynch και 
McMahon δήλωσε ότι Cook County ερευνητές "κατέστρεψαν αποδεικτικά 
στοιχεία, απειλούνται μάρτυρες, και εργάστηκε για να εμποδίσουν την έρευνά 
τους σε κάθε στροφή."  
  
Ο πατέρας διατάχθηκε από την αστυνομία σε ένα σανατόριο [ακόμα και μετά τη 
διέλευση από δοκιμές ανιχνευτή ψεύδους], υπό τον έλεγχο ενός εβραϊκού γιατρός 
, Leon Steinfeld, όπου κυριολεκτικά πέθανε την ίδια ημέρα. Η επίσημη έκθεση 
ήταν ότι πέθανε από φυσικά αίτια, είναι μια καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, 
αποκαλύφθηκε πολύ σύντομα έκτοτε ότι δολοφονήθηκε από θεραπείες 
ηλεκτροσόκ, που εκτελούνται σε αυτόν μέσα σε πολύ ώρες μετά την άφιξή του.  
  
Ο ιατροδικαστής για Cook County , μια Τζεντίλε ονομάζεται γιατρός Τόμας 
McCarron ανοιχτά ονομάζεται Steinfeld ένα δολοφόνο και ψεύτης, μετά από 
σημαντικά έγγραφα σε αυτό το γεγονός, που υποβλήθηκαν στο Εισαγγελέα. Λίγο 
μετά το σπίτι Δρ McCarron του βομβαρδίστηκε και διατάχτηκε για να σιωπήσει 
από τον εισαγγελέα. Τίποτα δεν ήρθε ποτέ από τον εξασθενημένο έρευνα 
σχετικά με την υπόθεση. Αργότερα Steinfeld, αφού διέφυγε από τη χώρα, 
βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου από ό, τι φαινόταν να είναι μια 
αυτοκτονία. Η οικογένεια των δύο δολοφονήθηκαν αγόρια στη συνέχεια 
καταβλήθηκε Εκατό χιλιάδες δολάρια από την τοπική εβραϊκή κοινότητα να 
παραμείνουν σιωπηλοί. Προφανώς, αυτό δεν είναι η μόνη περίπτωση στην 
Αμερική . Οι εργαζόμενοι φορά κατεδαφίζοντας μια συναγωγή στο Μανχάταν το 
1989 βρήκε το ανθρώπινο σκελετό μιας νεαρής κοπέλας σε κάδο άνθρακα του 
υπογείου.  
  
Σημειώστε ότι κάθε χρόνο? χιλιάδες Τζεντίλε παιδιά πηγαίνουν λείπει στην 
Αμερική , πολλά γύρω από την εποχή των μεγάλων εβραϊκών διακοπών, όπως 
το Πάσχα, όταν γίνονται τέτοιες τελετές. Γιατί δεν σώματα εμφανίζονται; Μια 
ματιά στα ονόματα των ιδιοκτητών των πολλών μονάδων μεταποίησης ζωικών 
αποκαλύπτει τους να ανήκουν σε Εβραίους. Μπορείτε να βάλετε δύο και δύο μαζί 
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σε αυτό. Μετά από όλα, είμαστε από τα δικά του λόγια και τις πράξεις των 
Εβραίων, αλλά τίποτα δεν τα ζώα σε αυτά.  
  
Καλή συγγραφείς και επιστήμονες σχετικά με το θέμα: Δρ Arnold Leese, Δρ 
Hellmutt Schramm, ο Δρ Φίλιπ DeVier, Δρ Harrell Rhome, ο Δρ Edward Πεδία, 
Εισαγγελέα και Δούμα κράτη GG Zamyslovsky,  
  
Άλλες αηδιαστικό αλήθειες για τους Εβραίους:  
Ρώμη , Ιταλία - Ιταλικά και ρωσική αστυνομία, που εργάζονται μαζί, χώρισε ένα 
δαχτυλίδι της εβραϊκής γκάνγκστερ που είχαν συμμετάσχει στην κατασκευή του 
βιασμού παιδιών και ταμπάκο πορνογραφίας.  
  
Τρία ρωσικά Εβραίοι και οκτώ ιταλικών Εβραίοι συνελήφθησαν όταν η αστυνομία 
ανακάλυψε ότι είχε την απαγωγή μη-εβραϊκές παιδιά μεταξύ των ηλικιών δύο και 
πέντε ετών από τη ρωσική ορφανοτροφεία, βιάζουν τα παιδιά, και στη συνέχεια 
να δολοφονούν τους στην ταινία. Ως επί το πλείστον μη-εβραϊκής πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 1700 πανελλαδικά, 600 στην Ιταλία , και έναν 
άγνωστο αριθμό στο Ηνωμένες Πολιτείες , που καταβάλλεται όσο $ 20.000 ανά 
ταινία για να παρακολουθήσουν τα μικρά παιδιά που βιάζονται και 
δολοφονούνται.  
  
Εβραϊκή υπάλληλοι σε μια μεγάλη ιταλική πρακτορείο ειδήσεων προσπάθησε να 
καλύψει την ιστορία, αλλά καταστρατηγήθηκαν από τους Ιταλούς 
δημοσιογράφους είδηση, ο οποίος μεταδίδει σκηνές από τις ταινίες ζουν σε ώρα 
μεγάλης ακροαματικότητας στην ιταλική τηλεόραση με περισσότερα από 11 
εκατομμύρια ιταλικές τηλεθεατές. Εβραϊκή αξιωματούχοι στη συνέχεια 
τροφοδοτούνται τα στελέχη που ήταν υπεύθυνα, υποστηρίζοντας ότι 
εξαπλώνεται "συκοφαντία του αίματος».  
  
Σε όλη την ιστορία, διάφορες ομάδες έχουν κατηγορήσει αιρέσεις των Εβραίων 
της τελετουργικά δολοφονούν μικρά παιδιά. Ένα τέτοιο λογαριασμό, αυτή του 
Hugh του Λίνκολν, οδήγησε στην εκδίωξη όλων των Εβραίων από τη Βρετανία 
κατά τον 13ο αιώνα. Οι λογαριασμοί αυτοί γενικά έχουν "έκπτωση", αλλά είναι 
τόσο μεγάλη εξάπλωση ότι εβραϊκές οργανώσεις έχουν αναπτύξει ένα όνομα γι 
'αυτούς - ". Λίβελο αίματος"  
  
Η αμερικανική ομάδα η ADL ιδρύθηκε για να υπερασπιστεί έναν Εβραίο, Leo 
Frank, που κατηγορούνται για το βιασμό και τη δολοφονία πέντε χρονών κορίτσι, 
Mary Fagan, στην Ατλάντα εργοστάσιο μολύβι του το 1913. Οι ADL υποστηρίζει 
ότι ο ίδιος ήταν αθώος. Ένας όχλος τον κατακρεούργησε μετά ο κυβερνήτης 
μετέτρεψε θανατική ποινή του σε ισόβια κάθειρξη.  
  
Αν AP και το Reuters τόσο έτρεξε ιστορίες σχετικά με το επεισόδιο, ΗΠΑ ομίλων 
μέσων ενημέρωσης αρνήθηκαν να μεταφέρουν την ιστορία στην τηλεόραση 
ειδήσεις, και πάλι λέγοντας ότι η ιστορία θα βλάψει τους Αμερικανούς εναντίον 
των Εβραίων.  
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Εβραϊκή γκάνγκστερ στη Ρωσία έχουν γίνει όλο και περισσότερο συνδέονται με 
την κυκλοφορία στην "λευκή σκλάβοι» και πόρνες μέσω του Ισραήλ , σύμφωνα 
με μια πρόσφατη έκθεση στην Jerusalem Post. Το Ισραήλ μετατρέπει μια 
επίσημη στραβά μάτια στην καταναγκαστική πορνεία, και δεν τιμωρεί τους 
πολίτες του Ισραήλ που επιλέγουν να κατέχουν "σκλάβοι του σεξ», εφ 'όσον οι 
σκλάβοι είναι ξένες και μη-Εβραίους.  
  
Σύμφωνα με το Ταλμούδ Εγκυκλοπαίδεια: "Αυτός που έχει σαρκική γνώση της 
συζύγου του Τζεντίλε δεν ευθύνεται για τη θανατική ποινή, διότι είναι γραμμένο:« 
Η γυναίκα συναδέλφους σου »και όχι από τη σύζυγό του αλλοδαπού? Και ακόμη 
και το δίδαγμα ότι ένας άνθρωπος" θα προσκολληθεί εις τη σύζυγό του », η 
οποία απευθύνεται στους Εθνικούς δεν ισχύει για έναν Εβραίο, απλά δεν 
υπάρχει γάμου για ένα ειδωλολατρικό? και αν μια παντρεμένη γυναίκα Τζεντίλε 
απαγορεύεται στους Εθνικούς, σε κάθε περίπτωση, ένας Εβραίος εξαιρείται». 
Αυτό δεν σημαίνει ότι η σεξουαλική επαφή μεταξύ ενός εβραϊκό άνδρα και μιας 
γυναίκας Τζεντίλε επιτρέπεται - το αντίθετο μάλιστα, αλλά η κύρια ποινή 
επιβλήθηκε από τη γυναίκα Gentile? Που πρέπει να εκτελεστεί, ακόμη και αν 
βιάστηκε από τον Εβραίο: «Αν ένας εβραίος έχει συνουσία με μια γυναίκα 
Τζεντίλε, αν αυτή είναι ένα παιδί τριών ή ένας ενήλικας, έγγαμο ή όχι, ακόμη και 
αν αυτός είναι ανήλικος ηλικίας μόλις εννέα χρόνια και μία ημέρα - επειδή είχε 
ηθελημένη συνουσία μαζί της, αυτή πρέπει να είναι σκότωσε, όπως συμβαίνει με 
ένα θηρίο, γιατί μέσα από αυτήν ένας Εβραίος βρήκε τον μπελά του. ο Εβραίος, 
ωστόσο, θα πρέπει να μαστιγωθεί, και αν αυτός είναι ένας Κοέν [μέλος της 
ιερατικής φυλής], θα πρέπει να λαμβάνουν το διπλάσιο του αριθμού των 
βλεφαρίδων , επειδή έχει διαπράξει ένα διπλό αδίκημα: α Κοέν δεν πρέπει να 
έχουν μεταξύ πιάτων με μια πόρνη, και όλα τα Τζεντίλε γυναίκες θεωρείται ότι 
είναι πόρνες.  
- Ισραήλ Shahak, Εβραϊκή Ιστορία, Εβραϊκή θρησκεία, Pluto Press, Λονδίνο 
1994, σελίδα 87  

________________  
  
Jason Burke στο Λονδίνο , Amelia Gentleman στην Μόσχα , Philip Willan στη 
Ρώμη Παρατηρητής - Κυριακή πρώτης Οκτωβρίου 2000  

  
Βρετανία αποτελεί βασικό κρίκο στην μεγαλύτερη ποτέ, η διεθνής έρευνα σχετικά 
με την παραγωγή και την προμήθεια του παιδεραστή «ταμπάκο» ταινίες - κατά 
την οποία τα παιδιά δολοφονήθηκαν για την ταινία - έρευνα Παρατηρητής μπορεί 
να αποκαλύψει. Ο βασικός ύποπτος στην έρευνα, ένας Ρώσος ο οποίος 
συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα για τη διανομή χιλιάδων πορνό 
βίντεο σαδιστική παιδί και εικόνες, εντοπίστηκε μετά από την κατάσχεση των 
προϊόντων του από τη βρετανική παιδεραστές.  
  
Dmitri Vladimirovich Kuznetsov, ένα 30-year-old πρώην μηχανικός αυτοκινήτων 
στη Μόσχα , εντοπίστηκε μετά από βρετανικές τελωνειακές και αστυνομικές 
εντοπιστεί η προέλευση των βίαιων βίντεο παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο πίσω στην Ρωσία .  
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Την περασμένη εβδομάδα ιταλική αστυνομία κατέσχεσε 3.000 βίντεο Kuznetsov 
του στο δρόμο τους προς τους πελάτες στην Ιταλία , πυροδοτώντας μια διεθνή 
κυνήγι για παιδεραστές που έχουν αγοράσει τα προϊόντα του. Οι ιταλικές 
ερευνητές λένε ότι το υλικό περιλαμβάνει πλάνα των παιδιών που πεθαίνουν 
κατά τη διάρκεια της κατάχρησης. Οι εισαγγελείς στη Νάπολη εξετάζουν το 
ενδεχόμενο επιβολής όσους έχουν αγοράσει τα βίντεο με συνενοχή στο φόνο. 
Λένε μερικοί μπορούν να έχουν συγκεκριμένα ζητηθεί ταινίες των δολοφονιών.  
  
Βρετανικές αρχές επιβεβαίωσε χθες ότι δεκάδες βίντεο Kuznetsov, το 
παράγονται σε μικρές διαμέρισμά του στη Μόσχα υποβαθμισμένο περιοχή 
Vykhino 's, έχουν βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο . Οι πολίτες ανησυχούν ότι οι 
ταινίες «ταμπάκο», στην οποία τα παιδιά που σκοτώθηκαν μπορεί να έχουν 
επίσης εισαχθεί.  
  
Περίπου μια ντουζίνα Βρετανοί άνδρες έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορείται για 
αδικήματα που φέρεται να συνδέεται με τις ρωσικές ταινίες. Μια δεύτερη ρωσική 
κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας, η οποία φέρεται να είχε μια βρετανική 
διανομέας, χωρίστηκε νωρίτερα αυτό το χρόνο. Η έρευνα σχετικά με την 
εισαγωγή των βίαιων ρωσική πορνό παιδιού, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό 
και την επακόλουθη φυλάκιση Kuznetsov άρχισε περίπου πριν από 15 μήνες 
μετά την Τελωνειακή κατασχέθηκαν υλικό που έρχονται στη χώρα. Από τότε 
έχουν υπάρξει δεκάδες άλλα ευρήματα.  
«Έχουμε δει κάποια πολύ, πολύ δυσάρεστα πράγματα που αφορούν σαδιστική 
κατάχρηση των πολύ μικρών παιδιών, αλλά η πραγματική θανάτων στην ταινία 
παίρνει ένα ολόκληρο βήμα παραπέρα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό », είπε ένας 
ανώτερος υπάλληλος του τελωνείου αυτό το Σαββατοκύριακο. Βρετανοί 
παιδόφιλοι πλήρωναν μεταξύ £ 50 και £ 100 για τις ταινίες Kuznetsov, είπε ο 
αξιωματικός. Περαιτέρω αμοιβές καταβλήθηκαν για την πρόσβαση σε μια 
ιστοσελίδα που διαθέτει τις εικόνες της εξαιρετικά βίαιης κακοποίησης. Αν και δύο 
άνδρες συνελήφθησαν με Kuznetsov έχουν επίσης φυλακιστεί από τη Μόσχα 
αρχές, μόνο ένα από τα τρία ερείπια πίσω από τα κάγκελα. Dmitri Ιβάνοφ 
καταδικάστηκε σε 11 χρόνια για την πραγματικότητα που συμμετέχουν στην 
κακοποίηση που είχε γυριστεί. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό αμνηστία 
με στόχο την εκκαθάριση της Ρωσίας υπερπλήρεις φυλακές 's.  
  
Όταν αξιωματικοί του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Μόσχας 
επιδρομή επίπεδη Kuznetsov του βρήκαν δύο αγόρια σε ένα αυτοσχέδιο 
στούντιο. Κατέσχεσαν μια τεράστια ποσότητα των ταινιών και άλλων 
πορνογραφικό υλικό, καθώς και καταλόγους των πελατών στην Ιταλία , τη 
Γερμανία , την Αμερική και τη Βρετανία .  
  
Την περασμένη εβδομάδα ιταλική ντετέκτιβ μετακόμισε στην, μετά από μήνες 
ερευνών, και συνελήφθησαν οκτώ άτομα. Η αστυνομία έψαξε περισσότερα από 
600 σπίτια και λένε ότι έχουν πλέον αποδείξεις εναντίον περίπου 500 άτομα. 
Μεταξύ των υπόπτων ήταν επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι και ένας φοιτητής 
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πανεπιστημίου. Αρκετοί από αυτούς ήταν παντρεμένοι, με δικά τους παιδιά. 
Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται επίσης υπό έρευνα στη Γερμανία .  
  
Οι ρωσικές βίντεο, τα οποία είχαν παραγγελθεί μέσω του διαδικτύου, 
αναχαιτίστηκαν όταν ήρθαν στην Ιταλία με το ταχυδρομείο, επανασυσκευασίας, 
και στη συνέχεια παραδίδονται από μυστικούς αστυνομικούς. Κοστίζουν μεταξύ £ 
300 και £ 4.000, ανάλογα με τον τύπο της ταινίας διατάχθηκε. Μυστικές ταινία 
μικρά παιδιά γυμνά ή γδύσιμο ήταν γνωστό ως το βίντεο «SNIPE». Η πιο φρικτή 
κατηγορία είχε την κωδική ονομασία «Necros pedo» στην οποία τα παιδιά 
βιάστηκαν και βασανίστηκαν μέχρι να πεθάνει. Η αστυνομία στη Ρωσία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύουν ότι Kuznetsov και οι συνεργάτες του έχουν στην 
επιχείρηση για περισσότερο από δύο έτη κατά τα οποία φορά που πιστεύεται ότι 
έχουν προσληφθεί περίπου 100 αγόρια - ηλικίας μεταξύ 9 και 15 - για να 
γυριστεί.  
  
«Τα περισσότερα από τα παιδιά συνελήφθησαν από τους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς. Πολλοί από αυτούς προέρχονταν από τα προάστια, ή γύρω περιοχές 
και ήταν από στερηθεί, προβληματικές οικογένειες », είπε ο Kiril Mazurin, ένας 
εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Συνήθως όταν τα παιδιά σαν αυτό φτάσει στην 
πρωτεύουσα, θα έχετε καμία ιδέα για το πού να πάτε και να κρεμάσει γύρω από 
το σταθμό. Είναι πολύ εύκολο να προσελκύσουν αυτό το είδος του εφήβου -. Με 
μια υπόσχεση για ένα ζεστό κρεβάτι ή ένα ταξίδι στον κινηματογράφο » Πολλοί 
παρασύρονται μακριά από ορφανοτροφεία. «Τα παιδιά δεν είναι κλειδωμένα σε», 
είπε ο Mazurin. «Ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους υποσχεθούμε ένα γεύμα 
στα McDonalds. Δεν παίρνει περισσότερο από αυτό. "  
  
Μερικά παιδιά έχουν καταβληθεί μια επιτροπή για να βρείτε άλλα αγόρια είναι 
πρόθυμοι να κινηματογραφηθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ρωσικού Τύπου, 
για ένα τέλος που κυμαίνεται μεταξύ 100 και 300 ρούβλια [£ 2,50 - £ 7]. 
Kuznetsov είχε παραιτηθεί από τη δουλειά του το 1998 για να αφοσιωθεί στην 
προσοδοφόρα βιομηχανία πορνογραφίας. Ένας αυτοδίδακτος εμπειρογνώμονας 
του υπολογιστή, ήταν στη διαδικασία της αναβάθμισης του εξοπλισμού του για να 
του επιτρέψει να στείλετε e-mail βίντεο απευθείας στους πελάτες, όταν η 
αστυνομία τον έκανε έφοδο.  
  
Πολλοί πελάτες επανειλημμένα καταδικαστεί βίντεο από αυτόν. Η Νάπολη 
εφημερίδα Il Mattino δημοσίευσε ένα αντίγραφο ενός υποτιθέμενου ανταλλαγή 
email μεταξύ ενός υποψήφιου πελάτη και τις ρωσικές προμηθευτές. [Εβραίοι]  
  
«Υποσχέσου μου ότι δεν είστε με αντιγραφή μακριά», λέει ο Ιταλός.  
  
"Relax, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό κάποιος πεθαίνει πραγματικά," τα 
ρωσικά ανταποκρίνεται.  
  
"Η τελευταία φορά που καταβλήθηκαν και δεν πήρα αυτό που ήθελα."  
  
"Τι θέλετε?"  
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"Για να δείτε τους πεθαίνουν."  
  
________________________________________________________________  

  
Παρασκευή, 19 Μαΐου, 2000 [14 Iyar 5760]  
  
Αμνηστία: Το Ισραήλ αποτυχία να ασχοληθεί με τη Λευκή-δουλεμπόριο από Dan 
Ίζενμπεργκ και Heidi J. Gleit  
  
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ [19 Μάη] - Το Ισραήλ έχει αποτύχει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών που έχουν 
τεθεί εδώ και υποχρεώνονται να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες, η Διεθνής 
Αμνηστία χρεώνεται.  
  
"Αυτό είναι έτσι", μια ειδική έκθεση Αμνηστίας για την εμπορία γυναικών από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση είπε, "ακόμα κι αν πολλοί από αυτούς έχουν υποβληθεί 
σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η υποδούλωση ή 
βασανιστήρια, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και άλλων μορφών 
σεξουαλικής κακοποίησης, από διακινητές, νταβατζήδες, ή άλλους που 
εμπλέκονται στη βιομηχανία του σεξ του Ισραήλ. "  
  
Η Διεθνής Αμνηστία επέκρινε επίσης το Ισραήλ για τη μη παροχή μιας 
διαδικασίας για τη χορήγηση ασύλου σε γυναίκες που έχουν λαθραία στη χώρα 
συχνά με βάση τις ψεύτικες υποσχέσεις του έργου που έχει τίποτα να κάνει με το 
σεξ.  
  
Η καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και να φέρει ξένες γυναίκες εδώ για να 
εργαστούν ως πόρνες, αποτελεί προτεραιότητα για το Ισραήλ Αστυνομίας, αλλά 
είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο να πολεμήσει, αστυνομικές έρευνες κεφάλι 
διοικητής. Yossi Sedbon είπε χθες. Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι ότι δεν 
υπάρχει ένας νόμος κατά της πώλησης των γυναικών, εξήγησε, προσθέτοντας 
ότι γνωρίζει τις πρωτοβουλίες για να περάσει ένα τέτοιο νόμο και ελπίζει να είναι 
επιτυχείς.  
  
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Yossi Beilin είπε εκπροσώπους της Διεθνούς 
Αμνηστίας χθες ότι ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Yehudit Karp ετοιμάζει 
τροποποίηση του Ποινικού Δικαίου, η οποία θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο της 
εμπορίας ανθρώπων και παρέχει ασυλία για τα θύματα εμπορίας γυναικών. 
Προέβλεψε ότι η νομοθεσία θα υποβληθεί στην Κνεσέτ κατά τη χειμερινή σύνοδό 
της. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, εκατοντάδες γυναίκες έφερε στο Ισραήλ 
από την πρώην Σοβιετική Ένωση κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, 
το Ισραήλ δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει 
υπογράψει για την εξάλειψη της εμπορίας σεξ.  
  
Η αστυνομία συλλαμβάνει υπόπτους για τις σχετικές επιβαρύνσεις, όπως η 
απαγωγή, μαστροπεία, βιασμό και επίθεση εναντίον των γυναικών, είπε Sedbon. 
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Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες φοβούνται να καταθέσουν την 
αστυνομία καταγγελίες και να καταθέσουν εναντίον τους νταβατζήδες, είπε. 
Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στη χώρα παράνομα, 
φοβούνται να προσεγγίσουν την αστυνομία. Ο φόβος των αντιποίνων από τους 
μαστροπούς τους παραλύει περαιτέρω. Η αστυνομία προσπαθήσει να πάρει 
γύρω από αυτό τόσο με την υπόσχεση για την προστασία των καταγγελλόντων 
και με την έναρξη εργασιών για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων κατά και 
οίκους ανοχής επιδρομή, είπε.  
  
Μια πρόσθετη επιπλοκή είναι ότι οι εισαγγελείς χρειάζονται τις γυναίκες που 
παραπονούνται να καταθέσουν στις δικαστικές υποθέσεις εναντίον τους 
νταβατζήδες, η οποία μπορεί να είναι μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής 
καταγγελίας. Δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι εδώ παράνομα και υπάρχει μια 
πιθανότητα ότι οι νταβατζήδες θα τους βλάψει, αν αφεθούν στην τύχη τους εδώ, 
έχουν συχνά κατέληγαν να κάθεται στη φυλακή μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη. 
Sedbon είπε ότι τώρα προσπαθούν να στείλουν τις γυναίκες στο σπίτι και να 
τους φέρει πίσω εδώ για τη δίκη.  
Sedbon αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με τις καταγγελίες κατά της αστυνομίας 
επικεφαλής Afula Ch.-Supt. Shlomo Marmelstein και το Τελ Αβίβ αρχηγός της 
αστυνομίας διοικητής. Shlomo Aharonishky για να μην ενεργούν κατά το 
πρόβλημα, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει συγκεκριμένες περιπτώσεις.  
  
Sedbon τόνισε ότι το θέμα αποτελεί προτεραιότητα για την αστυνομία και ότι 
διαίρεσης σοβαρών εγκλημάτων κάθε περιοχή αστυνομίας ασχολείται με το 
πρόβλημα. Στατιστικά αστυνομία κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το έτος δείχνουν 
μια αύξηση στον αριθμό των υποθέσεων που άνοιξαν κατά νταβατζήδες: 279 το 
1997? 370 το 1998? και 506 το 1999. Sedbon είπε επίσης ότι μόνο μια 
μειοψηφία των αλλοδαπών γυναικών που εργάζονται εδώ, όπως οι πόρνες 
απαχθεί και εξαναγκάζονται σε πορνεία.  
________________________________________________________________  

  
Εβραίοι επιτρέπονται από τον Θεό τους για να κρατήσει τους σκλάβους. Η 
σύγχρονη Ισραήλ εκμεταλλεύεται αυτό το θεϊκό άδεια. "Αρσενικό σας και γυναίκες 
σκλάβοι είναι να έρθει από τα έθνη γύρω σας?. Από αυτά μπορείτε να αγοράσετε 
σκλάβοι Μπορείτε επίσης να αγοράσετε κάποια από τις προσωρινές κατοίκους 
που ζουν ανάμεσά σας και τα μέλη των φυλών τους που γεννήθηκαν στη χώρα 
σας, και θα γίνουν ιδιοκτησία σας . μπορείτε να τους βούληση για τα παιδιά σας, 
όπως κληρονομική περιουσία και να τους σκλάβους για τη ζωή κάνει, αλλά δεν 
πρέπει να αποφανθεί πάνω από τους συναδέλφους σας Ισραηλίτες ανελέητα. " 
[Λευιτικό 25: 44-46]  
  
http://web.archive.org/web/20070814054825/http://ety.com/HRP/jewishstudies/sn
uffporn.htm  

  
Η εβραϊκή τελετουργική δολοφονία Αντρέι "Alilath Seker" μια λάσπη που 
βρέθηκαν από την άποψη σήμερα υπό την προϋπόθεση τα χρήματα δωροδοκία 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://web.archive.org/web/20070814054825/http://ety.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://web.archive.org/web/20070814054825/http://ety.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm
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και έξοδα [για τους Εβραίους] για την καταπολέμηση του αίματος accusations.- 
Δρ Φίλιπ Devier, "Blood Ritual"  
  
Το 1911, Κίεβο Ρωσία , η πιο περιβόητη περίπτωση τελετουργικής δολοφονίας 
συνέβη. Το σώμα του Αντρέι Youshchinsky, ένα παιδί από την περιοχή βρέθηκε 
σε μια σπηλιά, στραγγισμένο από όλο το αίμα του, και ένα τοπικό Εβραίος, 
Beiliess, χρεώθηκε με το έγκλημα. Εβραίοι από όλο τον κόσμο χύνεται το 
σύγχρονο ισοδύναμο των 115 εκατ δολάρια σε αποκρύπτοντας τα πραγματικά 
περιστατικά της υπόθεσης και για την υπεράσπισή του. Μετά την ανακάλυψη του 
σώματος, η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα και δεν της επιτρέπουν να 
παρακολουθήσει την ταφή τους γιους της ». Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, η οικογένεια προσεγγίστηκε από έναν τοπικό εβραϊκό δικηγόρος που 
προσπάθησαν να τους δωροδοκήσουν στη σιωπή. Εβραϊκής ιδιοκτησίας 
εφημερίδες στη συνέχεια προσπάθησε να συκοφαντήσει τη μητέρα με τις ψευδείς 
ισχυρισμούς που έτρεξε ένα εγκληματικό δίκτυο που σκότωσε το γιο της. Για 
άλλη μια φορά, ο Εβραίος είναι ο κύριος της προβολής και ψέματα.  
  
Αρκετοί μάρτυρες μεταξύ των οποίων δύο παιδιά της οικογένειας Chebariak, ο 
οποίος είδε την απαγωγή του Αντρέι από τους τοπικούς Εβραίους, όπου 
δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπόθεσης. Ήταν, επίσης, αποκάλυψε ότι η 
τοπική επικεφαλής της Αστυνομίας είχαν φυτευτεί ψευδή στοιχεία για να πάρει 
Beiliess από το γάντζο για τη δολοφονία. Τα παιδιά που είχαν με τον Αντρέι κατά 
τη στιγμή της απαγωγής και οι οποίοι ήταν μάρτυρες, ήταν όλα δεδομένο 
κομμάτια της πίτας από τον ερευνητή. Και οι τρεις έγιναν εις άρρωστος την 
επόμενη μέρα και δύο έχασαν τη ζωή τους, ένα επέζησε αφού άρρωστος για 
μήνες, και όταν συνήλθε, που κατέθεσε στο δικαστήριο ως προς αυτό που είδε: 
"Αρχίσαμε να οδηγούν τον πηλό-μίξερ, και ξαφνικά Beiliess και . δύο άλλους 
Εβραίους έτρεξε προς το μέρος μας Εμείς πήδηξε από τον πηλό-μίξερ και 
προσπάθησε να τρέξει μακριά Αντρέι και ο αδελφός μου [Zhenya] πιάστηκαν 
από Beiliess και τους άλλους Εβραίους, αλλά ο αδελφός μου απελευθέρωσε τον 
εαυτό του Οι Εβραίοι στη συνέχεια έσυραν Αντρέι μακριά?. αδελφή μου 
[Βαλεντίνα] είδαν επίσης αυτό. " --Court Μαρτυρία της κόρης Chebariaks ».  
  
John Grant, το αμερικανικό προξενείο που σταθμεύουν στην Οδησσό της Ρωσίας 
κατά τη χρονική στιγμή, ανέφερε τα ευρήματα της κριτικής επιτροπής. Η κριτική 
επιτροπή είχε επίσημα διαπίστωσε ότι "Μια ορισμένη αγόρι, Αντρέι, στο Κίεβο , η 
Ρωσία είχε σκοτωθεί από φανατικούς Εβραίους, και ότι οι Εβραίοι για απόκρυφες 
σκοπούς, είχε επιστήσει την προσοχή όλο το αίμα από το παιδί που πεθαίνει και 
ότι ήταν παράδειγμα της εβραϊκής τελετουργική δολοφονία, και ότι Beiliess ήταν 
αθώος. "  
  
Ενώ η δολοφονία, η οποία αποδεδειγμένα έχουν λάβει χώρα στο εσωτερικό της 
συναγωγής μιας τοπικό εργοστάσιο εβραϊκή ανήκει και λειτουργεί από τούβλα, η 
κριτική επιτροπή δεν μπόρεσε να προσδιορίσει για ορισμένους αν ήταν Beiliess ο 
οποίος είχε χειριστεί η εφαρμογή που τρυπιέται Αντρέι πάνω από 45 φορές γύρω 
από τη θανάτωσή τους το σώμα του αυτόν, και την κατάρτιση όσο το δυνατόν 
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αίματος προσεκτικά από το σώμα Αντρέι στη διαδικασία. Δηλώθηκε τα σημάδια 
παρακέντηση στο πλάι του κεφαλιού του παιδιού, όπου γίνεται ειδικά για ένα 
ειδικό μέρος της τελετουργίας ως θυσία, ώστε οι Εβραίοι θα μπορούσαν να 
ανατρέψουν την Τσάρου.  
  
Medel Beiliess πήγε ελεύθερος, διότι 6 από τα 12 μέλη της κριτικής επιτροπής 
δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν είχε δολοφονήσει το παιδί, [παρά την αυτόπτη 
μάρτυρα από την κόρη επιζών Chebariaks »]. Ήταν ένας από τους απαγωγείς 
του Αντρέι, μαζί με δύο άλλους Εβραίους, και πάρα πολλοί μάρτυρες είχαν 
σκοτωθεί μαζί με πάρα πολλά στοιχεία που καταστρέφονται και καλύπτεται μέχρι 
πριν από τη δίκη, από τους Εβραίους.  
  
Το 1917, ΦΕΚ Zamyslovsky ο εισαγγελέας έγραψε ένα βιβλίο 525 σελίδων με 
θέμα ονομάζεται «Η Δολοφονία του Αντρέι Youshchinsky» στο οποίο 
περιγράφονται λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης σε βάθος. 
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης ιουδαιο-Μπολσεβίκων, Zamyslovsky δόθηκε 
ένα ίχνος παράσταση από το Εβραϊκό Τσεκά στη συνέχεια δολοφονήθηκε από 
τους κυρίως για το βιβλίο του σχετικά με το θέμα, η οποία αποκάλυψε όλες τις 
πτυχές της υπόθεσης. Το βιβλίο του στη συνέχεια ταξινομούνται μέχρι το 1997, 
για να κρατήσει τα περιεχόμενα μυστικό. Οι Εβραίοι επίσης «εκτελέστηκε» από 
τον δικαστή της υπόθεσης και όλα τα αρχικά επιβιώνουν μάρτυρες.  
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2000 χρόνια εβραϊκής τελετουργική δολοφονία  

  
Οι Εβραίοι εργάζονται πολύ σκληρά για να κρατήσει σατανιστές / Παγανιστές 
από το να ακούσει κατά την ομιλία του εβραϊκού εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας. Το μέγιστο ποσό που θα βρείτε συνήθως σχετικά με την αλήθεια 
για τις εβραϊκές τελετουργικές δολοφονίες είναι από τους Χριστιανούς. Στο 
Ταλμούδ και τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, οι Εβραίοι έχουν 
αντικαταστήσει τον όρο Gentile (Pagan / Satanist, που είναι ο Θεός είναι ο 
Σατανάς) με το «χριστιανικό» και «Χριστός». Όπως έγραψε Πρωθιέρεια Maxine 
σε ένα κήρυγμα για το πώς οι Εβραίοι εξαπατήσουν, "Christian" είναι μια λέξη 
κώδικας για Pagan / Satanist. Με αυτό που είπε, οι Εβραίοι δεν βλασφημούν 
αγαπημένη μεσσία τους ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ (Ben Yahashua), αλλά ο 
Σατανάς ο οποίος είναι ο αληθινός Θεός των Εθνικών. Υπάρχουν εκατομμύρια 
άλλες περιπτώσεις εβραϊκό τελετουργικό φόνο, αλλά εδώ είναι μια 
ολοκληρωμένη λίστα που καλύπτει από τα χρόνια πριν από την κοινή εποχή για 
το 1932. Ο Σατανάς απαιτήσεις που Εθνικούς δείτε τους Εβραίους για τους 
αρρώστους δολοφονία παιδεραστή, που βρίσκεται καθάρματα που πραγματικά 
είναι. Εκείνοι που διαβάζουν αυτό και ακόμα δεν έχουμε πρόβλημα με την 
εβραϊκή φυλή, έχουν μια επιθυμία θανάτου.  
  
"Ανθρώπινα θυσίες είναι με την ημέρα εξακολουθούν να ασκείται από τους 
Εβραίους της Ανατολικής Ευρώπης .... όπως εκτίθεται επί μακρόν από τα τέλη 
του Sir Richard Burton στο κράτος μέλος το οποίο οι πλούσιοι Εβραίοι της 
Αγγλίας έχουν compassed γη και ουρανό για να καταστείλει, και αποδεικνύεται 
από τις συνεχώς επαναλαμβανόμενες Πογκρόμ κατά των οποίων τόσο 
παράλογη κατακραυγή γίνεται από εκείνους που ζουν μεταξύ των εκφυλισμένων 
Εβραίους που είναι τουλάχιστον όχι κανίβαλοι ». - Aleister Crowley  

  
Η κατάρτιση των ΕΒΡΑΪΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ RITUAL ΑΠΟ π.Χ. έως το 1932  

  
Η παλαιότερη ιστορικοί, ο Ηρόδοτος, μας πληροφορεί για την εβραϊκή λατρεία 
της ανθρώπινης θυσίας. Γράφει: "Οι Εβραίοι θυσίασε τον άνθρωπο στο Θεό 
Μολώχ τους." (Ηρόδοτος, Τόμ. ΙΙ, σ. 45)  
  
Οι τελετουργικές δολοφονίες που έχουν περάσει μέσα από τα γραπτά δεδομένου 
ότι πριν από τη σημερινή εποχή μέχρι σήμερα είναι:  
  
169 π.Χ. -.. "Ο βασιλιάς Αντίοχος Επιφανής της Συρίας, κατά τη διάρκεια της 
λεηλασίας του Ναού της Ιερουσαλήμ, βρέθηκε ένας Έλληνας βρίσκεται σε ένα 
κρεβάτι σε ένα μυστικό θάλαμο ίδιος παρακάλεσε το βασιλιά για να τον σώσει 
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όταν άρχισε να επαιτούν, οι συνοδοί του είπε ότι ένα μυστικό νόμο διέταξε τους 
Εβραίους να θυσιάσει τα ανθρώπινα όντα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα σε 
ετήσια βάση. Ως εκ τούτου, έψαξε για έναν ξένο που θα μπορούσε να πάρει από 
το χέρι τους. τον πάχυνση, τον οδήγησε στο δάσος, τον θυσίασε, έφαγε μερικά 
από τη σάρκα του, ήπιε λίγο από το αίμα του, και έριξε τα λείψανα του σώματός 
του σε ένα χαντάκι. " (Ιώσηπος, Ιουδαίος ιστορικός, Contra Apionem)  
  
418 μ.Χ. - Baronius αναφέρει την σταύρωση ενός αγοριού από τους Εβραίους 
στο Imm, μεταξύ Χαλέπι και την Αντιόχεια .  
  
419 μ.Χ. - Στην συριακή συνοικία της Imnestar, μεταξύ Χαλκίδας και Αντιοχείας , 
οι Εβραίοι έδεσε ένα αγόρι σε ένα σταυρό σε διακοπές και τον μαστίγωσαν μέχρι 
θανάτου. (Socrat)  
425 μ.Χ. - Baronius αναφέρει την σταύρωση ενός αγοριού.  
  
614 μ.Χ. - Μετά την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, οι Εβραίοι που αγοράσατε, για 
ένα μικρό χρηματικό ποσό, 90.000 κρατούμενοι από τον Πέρση βασιλιά Chosros 
ΙΙ και όλα αυτά δολοφονήθηκαν με τον πιο αηδιαστικό τρόπο. (Cluverius, 
επιτομή. Σ του. 386)  
  
1071 μ.Χ. - Αρκετοί Εβραίοι από Blois σταυρώθηκε ένα παιδί κατά τη διάρκεια 
του εορτασμού του Πάσχα, βάλτε το σώμα του σε ένα σακί και το πέταξε μέσα 
στο Λίγηρα . Μετρήστε Theobald είχαν οι ηθικοί αυτουργοί κάηκε ζωντανός. 
(Robert της Μονς , Δευτ Germ. Ιστορ. Σενάριο VI 520)  
  
1144 μ.Χ. - Στο Norwich, κατά τη διάρκεια του Πάσχα, 12-year-old Αγίου William 
δέθηκε από τους τοπικούς Εβραίους, κρεμάστηκε από ένα σταυρό, και το αίμα 
του, στραγγισμένο από μια πληγή στο πλευρό του. Οι Εβραίοι έκρυψε το πτώμα 
στο κοντινό δάσος. Είχαν εκπλαγεί από ένα τοπικό πολίτης, Eilverdus, ο οποίος 
δωροδοκήθηκε με τα χρήματα για να κρατήσει ήσυχο. Παρά το γεγονός αυτό το 
έγκλημα εξακολουθεί να έγινε διαβόητη. (Acta Sancta, III Μαρτίου, Vol., Σελ. 590)  
  
1160 μ.Χ. - Οι Εβραίοι της Gloucester σταυρώθηκε ένα παιδί (Μονς Germ hist 
Script 520..)  
  
1179 μ.Χ. - Σε Pontoise, στις 25 Μαρτίου πριν από το Πάσχα, οι Εβραίοι 
σφαγιάστηκαν και αποστραγγίζεται το σώμα του Αγίου Richard του αίματος. 
Λόγω αυτού, οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν από τη Γαλλία . (Rob. Της στροφής., 
Rig.u.Guillel. Amor.)  
  
1181 μ.Χ. - Στο Λονδίνο , γύρω στο Πάσχα, κοντά στην εκκλησία του Αγίου 
Edmund , οι Εβραίοι δολοφονήθηκαν ένα παιδί με το όνομα του Roertus. (Acta 
Sanct, ΙΙΙ Μαρτίου Vol., 591)  
  
1181 μ.Χ. - Στη Σαραγόσα , οι Εβραίοι δολοφονήθηκαν ένα παιδί που ονομάζεται 
Δομήνικος. (Blanca Hispania illustrata, Τομ. III, σελ. 657)  
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1191 μ.Χ. - Οι Εβραίοι της Braisme σταυρώθηκε αα Τζεντίλε ο οποίος τους είχε 
κατηγορηθεί για ληστεία και φόνο, αφού τον είχε συρθεί στο παρελθόν μέσα από 
την πόλη. Λόγω αυτού του βασιλιά Φίλιππο Αύγουστο, ο οποίος είχε έρθει 
προσωπικά σε Braisme, έκαψαν ογδόντα από αυτούς. (Rigordus, Hist. Gall).  
  
1220 μ.Χ. - Σε Weissenburg, στην Αλσατία , στις 29 Ιουνίου, οι Εβραίοι 
δολοφονήθηκαν ένα αγόρι, St. Heinrich. (Μουρέρ, Helvetia Sancta.)  
  
1225 μ.Χ. - Στο Μόναχο μια γυναίκα, δελεάζεται από Εβραίους χρυσό, έκλεψε 
ένα μικρό παιδί από τη γειτόνισσά της. Οι Εβραίοι στραγγισμένο το αίμα από το 
παιδί. Παγιδευμένοι στη δεύτερη προσπάθειά της, η ποινική παραδόθηκε στα 
δικαστήρια. (Meichelbeck, Hist. Bavariae ΙΙ. 94)  
  
1235 μ.Χ. - οι Εβραίοι διέπραξαν το ίδιο έγκλημα την 1η Δεκεμβρίου στο Erfut. 
(Henri Desportes, Le Mystere du τραγούδησε, 66)  
  
1236 μ.Χ. - Σε Hagenau στην Αλσατία , τρία αγόρια από την περιοχή της Fulda 
δέχθηκαν επίθεση από τους Εβραίους σε ένα μύλο κατά τη διάρκεια της νύχτας 
και θανατώνονται, προκειμένου να αποκτήσουν το αίμα τους. (Trithemius? 
Χρονικό του Albert των Strassburg)  
  
1239 μ.Χ. - Μια γενική εξέγερση στο Λονδίνο , λόγω της δολοφονίας που 
διαπράχθηκαν κρυφά από τους Εβραίους. (Ματθαίος ν. Παρίσι, Grande Chron.)  
  
1240 μ.Χ. - Στο Norwich οι Εβραίοι περιτομή ένα παιδί Τζεντίλε και τον κράτησε 
κρυμμένο στο γκέτο για να τον σταυρώσουν αργότερα. Μετά από μια μακρά 
αναζήτηση, ο πατέρας βρήκε το παιδί του και ανέφερε ότι στον Επίσκοπο 
Wilhelm του Rete. (Ματθαίος ν. Παρίσι , op. Cit. V. 39)  
  
1244 μ.Χ. - Στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Βενέδικτου στο Λονδίνο , το 
πτώμα ενός αγοριού βρέθηκε οποίο έφερε κοψίματα και γρατζουνιές και, σε 
πολλά σημεία, Εβραϊκά χαρακτήρες. Είχε βασανιστεί και σκότωσε? και το αίμα 
του είχε αποξηρανθεί. Βάφτισε τους Εβραίους, αναγκάστηκε να ερμηνεύσει τα 
εβραϊκά πινακίδες, που βρέθηκαν το όνομα των γονέων του παιδιού και να 
διαβάσετε ότι το παιδί είχε πωληθεί στους Εβραίους όταν ήταν πολύ νέος. 
Διακεκριμένοι Εβραίοι εγκατέλειψαν την πόλη στα κρυφά.  
  
1250 μ.Χ. - Οι Εβραίοι της Σαραγόσα υιοθετήσει το φρικτό δόγμα ότι ο καθένας 
που παραδίδονται ένα παιδί για θυσία θα πρέπει να απελευθερωθεί από όλους 
τους φόρους και τα χρέη. Τον Ιούνιο του 1250, ο Μωυσής Αλμπάι-Huzet 
(Ονομάζεται επίσης Albajucetto) εξέδωσε το 7-year-old Δομήνικος del Val στους 
Εβραίους για σταύρωση. (Johan α. Σαρακοστή, Schedias, Hist. De pseudomes, 
judæorum, σ. 33)  
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1255 μ.Χ. - Στο Lincoln , στην Αγγλία , στην Πέτρου και Παύλου Ημέρα, 8-year-
old Αγίου Hugh είχε κλαπεί από τους τοπικούς Εβραίους, κρυμμένο, και 
αργότερα σταυρώθηκε. Οι Εβραίοι τον χτύπησαν με ράβδους για τόσο πολύ 
καιρό ότι έχασε σχεδόν όλο το αίμα του. (Acta Σάντα 6η Ιουλίου 494)  
  
1257 μ.Χ. --So ότι θα μπορούσαν να διαπράξουν ετήσια θυσία τους, οι Εβραίοι 
του Λονδίνου σφαγιάστηκαν ένα παιδί. (Cluvirius, επιτομή Ιστοριών, σ. 541. col Ι)  
  
1260 μ.Χ. - Οι Εβραίοι της Weissenburg σκότωσε ένα παιδί (. ΑηηθΙ Colmariens) 
1261 μ.Χ. --Σε Pforzheim ένα 7-year-old κορίτσι που είχε παραδοθεί στους 
Εβραίους, ήταν που σε λινό ύφασμα και μαχαιρώθηκε στα άκρα της, 
προκειμένου για να απολαύσετε το ύφασμα με το αίμα. Στη συνέχεια το πτώμα 
ρίχτηκε στο ποτάμι. (Thomas, Cantipratanus, de ratione σημείωμα.)  
  
1279 μ.Χ. --Η πιο αξιοσέβαστες Εβραίοι του Λονδίνου σταυρώθηκε ένα παιδί στις 
2 Απριλίου. (Florent de Worcester, Chron. 222)  
  
1279 μ.Χ. - Η σταύρωση του παιδιού στο Northampton μετά ανήκουστο-
βασανιστηρίων. (Henri Desportes Le Mystere du τραγούδησε, 67)  
  
1282 μ.Χ. - Στο Μόναχο οι Εβραίοι αγόρασε ένα μικρό αγόρι και να τον 
μαχαίρωσε όλα πάνω από το σώμα του. (Rader., Bavar. Sancta Ι Bd. Σ. 315)  
1283 μ.Χ. - Ένα παιδί πωλήθηκε από τη νοσοκόμα του για τους Εβραίους της 
Μάιντς, ο οποίος σκότωσε. (Baroerus ετησίως ad Νο 61. Annalen von Colmar)  
  
1286 μ.Χ. - Στο Μόναχο οι Εβραίοι μαρτύρησαν δύο αγόρια. Η ξύλινη συναγωγή 
ήταν περικυκλωμένη με τη φωτιά και 180 Εβραίοι κάηκαν μέχρι θανάτου. 
(Μουρέρ, Helvetia Sancta.)  
  
1286 μ.Χ. - Τον Απρίλιο, σε Oberwesel στο Ρήνο, 14-year-old Αγίου Werner 
αργά βασανίστηκε μέχρι θανάτου από τους Εβραίους κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου 3 ημερών. (Πράξη. SCT. II. Bd. Β. Απρίλιος σελ. 697 δις 740.)  
  
1287 μ.Χ. - Οι Εβραίοι στη Βέρνη απήγαγαν Αγίου Rudolf κατά το Πάσχα, φρικτά 
βασανιστήρια το παιδί και τελικά σχισμή στο λαιμό του. (Hein, Μουρέρ, Helvetia 
Sancta.)  
  
1292 μ.Χ. - Σε Colmar , οι Εβραίοι σκότωσαν ένα αγόρι. (Ann. Colm., ΙΙ, 30)  
  
1293 μ.Χ. - στο Krems, οι Εβραίοι θυσίασαν ένα παιδί. Δύο από τους 
δολοφόνους τιμωρήθηκαν? οι άλλοι ίδιοι σωθεί μέσα από τη δύναμη του χρυσού. 
(Monum. XI, 658)  
  
1294 μ.Χ. --Σε Βέρνη , οι Εβραίοι δολοφονήθηκαν ένα παιδί και πάλι. (Ann Colm, 
II, 32?. Henri Desportes, Le Mystere du τραγούδησε, σελ 70).  
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1302 μ.Χ. - Σε Reneken το ίδιο έγκλημα. (Ann. Colm. ΙΙ, 32)  
  
1303 μ.Χ. - Στο Weissensee στην Θουριγγία ο νεαρός φοιτητής Conrad, ο γιος 
ενός στρατιώτη, σκοτώθηκε το Πάσχα. μυς του κόπηκαν σε κομμάτια και τις 
φλέβες του άνοιξαν για να στραγγίξει όλο το αίμα του.  
  
1305 μ.Χ. - Στην Πράγα, γύρω στο Πάσχα, ένα Τζεντίλε, ο οποίος αναγκάστηκε 
από τη φτώχεια στην εργασία για τους Εβραίους, ήταν καρφωμένα στο σταυρό? 
ενώ γυμνή, είχε ηττηθεί με ράβδους και έφτυσε στο πρόσωπο. (Tentzel)  
  
1320 μ.Χ. - Σε Puy, ένα choirboy της τοπικής εκκλησίας θυσιάστηκε.  
  
1321 μ.Χ. --Σε Annecy σκοτώθηκε ένας νεαρός ιερέας. Οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν 
από την πόλη με διάταγμα του βασιλιά Φιλίππου Β (Denis de Saint-Mart.)  
  
1331 μ.Χ. - Στο Uberlingen στη σημερινή Μπάντεν οι Εβραίοι έριξαν ο γιος ενός 
πολίτη που ονομάζεται Frey σε ένα πηγάδι. Οι τομές που βρέθηκαν αργότερα 
στο σώμα αποδείχθηκε ότι οι προηγούμενες σε αυτό το αίμα του είχε 
αποξηρανθεί. (Ιωα. Vitoduran, Chronik.)  
  
1338 μ.Χ. - Οι Εβραίοι σφαγιάστηκαν μια ευγενή από την Φραγκονία στο Μόναχο 
. Ο αδελφός του ετοίμασε ένα πραγματικό λουτρό αίματος για τους Εβραίους. 
(Henri Desport)  
  
1345 μ.Χ. - Στο Μόναχο , οι Εβραίοι άνοιξε τις φλέβες του ένα μικρό αγόρι 
Heinrich, και τον μαχαίρωσε περισσότερες από 60 φορές. Η εκκλησία 
αγιοποιήθηκε Heinrich. (Rad. Bav. SCT. ΙΙ σ. 333)  
  
1347 μ.Χ. - Στην Μεσσήνη ένα παιδί σταυρώθηκε την Μεγάλη Παρασκευή. (Henri 
Desport)  
  
1350 μ.Χ. --Η αγόρι Johannes, ένας φοιτητής του μοναστικού σχολείου του Αγίου 
Sigbert στην Κολωνία , επέστησε την τελευταία του πνοή, αφού μαχαιρώθηκε 
από τους τοπικούς Εβραίους. (Acta Sancta., Aus den Kirchenakten ν. Koln .)  
  
1380 μ.Χ. - Στο Hagenbach στη Σουηβία αρκετές Εβραίοι έμειναν έκπληκτοι ενώ 
σφαγή ενός παιδιού. (Martin Crusius, Επετηρίδα της Σουηβίας , Μέρος ΙΙΙ, Βιβλίο 
V)  
  
1401 μ.Χ. --At Ντίσενχόφεν στην Ελβετία (κοντά Schaffhausen), 4-year-old 
Conrad Lory δολοφονήθηκε. Το αίμα Του ειπώθηκε για να έχουν πωληθεί από το 
γαμπρό Johann Zahn για 3 φλουριά στο Εβραίο Michael Vitelman. (Acta Sancta.)  
  
1407 μ.Χ. --Η Εβραίοι εκδιώχθηκαν από την Ελβετία λόγω μιας παρόμοιας 
εγκληματικότητας στην ίδια περιοχή. (ibid.)  
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1410 μ.Χ. - Στη Θουριγγία οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν έξω λόγω της τελετουργικής 
δολοφονίας που ανακαλύφθηκε. (Boll. II, Απρίλιος 838. Baronius 31)  
  
1429 μ.Χ. - Στο Ράβενσμπουργκ στην Βυρτεμβέργη, Ludwig van Bruck, ένα 
αγόρι από την Ελβετία που σπούδαζε στην πόλη και ζουν ανάμεσα στους 
Ιουδαίους, μαρτύρησε από 3 Εβραίοι εν μέσω πολλών βασανιστήρια και 
σεξουαλικές παραβιάσεις. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια μια μεγάλη εβραϊκή 
γιορτή (Πάσχα) μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής. (Baron. 31, Acta Sancta. 
III. Bd. Des Απρίλιο σελ. 978)  
  
1440 μ.Χ. - Μια εβραϊκή γιατρός στην Παβία , Simon της Ανκόνα, 
αποκεφαλίστηκε ένα τεσσάρων χρονών παιδί που είχε κλαπεί και έφερε σε αυτόν 
από ένα εκφυλισμένο Gentile. Το έγκλημα έγινε διαβόητη όταν ένα σκυλί πήδηξε 
από ένα παράθυρο στο δρόμο με το κεφάλι του παιδιού. Ο δολοφόνος διέφυγε. 
(Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. III. Confid. 7.)  
  
1452 μ.Χ. - Σε Savona , διάφορες Εβραίοι σκότωσαν μια 2-year-old παιδί. 
Μπορούν διαπέρασε ολόκληρο το σώμα του και συλλέγεται το αίμα στο αγγείο 
που χρησιμοποιείται για την περιτομή των παιδιών τους. Οι Εβραίοι έσταζε μικρά 
κομμάτια φέτες φρούτων στο αίμα και να απολαμβάνουν ένα γεύμα τους. 
(Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. ΙΙΙ, confid. 7.)  
  
1453 μ.Χ. - στο Breslau, οι Εβραίοι έκλεψε ένα παιδί, τον πάχυνση και τον έβαλε 
σε ένα βαρέλι με επένδυση από τα νύχια, τα οποία έλασης εμπρός και πίσω, 
προκειμένου να συντάξει το αίμα του παιδιού. (Henri Desportes, Le Mystere du 
τραγούδησε, 75)  
  
1454 μ.Χ. - Από τα κτήματα της Louis των Almanza στην Καστίλη , δύο Εβραίοι 
σκότωσαν ένα αγόρι. Μπορούν έσκισε την καρδιά του και έκαψαν αυτό? έριξε τις 
στάχτες σε κρασί που ήπιαν με ομοθρήσκων τους. Με δαπάνες σημαντικά ποσά 
αυτά κατάφεραν να καθυστερούν τη δίκη, δεδομένου ότι δύο από τους τρεις 
δικηγόρους ήταν εβραϊκής καταγωγής. Στη συνέχεια, οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν 
από την Ισπανία . (Alphonsus Spina, de bello Judæorum)  
  
1462 μ.Χ. - Σε ένα ξύλο σημύδας σε Rinn κοντά Ίνσμπρουκ το αγόρι Andreas 
Oxner πωλήθηκε στους Εβραίους και θυσιάστηκαν. Η εκκλησία τον ανακήρυξε. 
Ένα εκκλησάκι που ονομάζεται "Zum Judenstein" ( "προς τους Εβραίους« Rock 
') χτίστηκε. (Acta Sancta., III. Ιούλη Τόμος Ι 472)  
  
1468 μ.Χ. - Στο Sepulveda, στην Παλιά Καστίλη , οι Εβραίοι σταύρωσαν μια 
γυναίκα κατά τη Μεγάλη Παρασκευή με την σειρά του ο ραβίνος Σολομώντα 
Pecho. (Μήπως. De Colm. Gesch. V. Seg.)  
  
1470 μ.Χ. --Σε Μπάντεν οι Εβραίοι είχαν καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός 
παιδιού. (Καν. Πατρ. Barbar.)  
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1475 μ.Χ. - Σε Trent στις 23 Μαρτίου (Μεγάλη Πέμπτη) πριν από το Πάσχα, οι 
Εβραίοι θυσίασαν ένα 29-μηνών μωρό, St. Simon.  
  
1476 μ.Χ. - Οι Εβραίοι στο Regensburg δολοφόνησαν έξι παιδιά. Ο δικαστής, στο 
υπόγειο θησαυροφυλάκιο ενός Εβραίου που ονομάζεται Josfol, βρέθηκαν τα 
λείψανα των δολοφονημένων θυμάτων, καθώς και μια πέτρα μπολ διάστικτα με 
το αίμα σε ένα είδος βωμού. (Raderus Βαυαρία Sancta Band III, 174)  
  
1480 μ.Χ. - Στο Τρεβίζο , ένα έγκλημα παρόμοιο με εκείνο στο Trent διεπράχθη: 
τη δολοφονία του αγιοποιήθηκε Sebastiano του Πόρτο-Buffole από το 
Μπέργκαμο . Οι Εβραίοι στραγγισμένο αίμα του. (Η Desportes, Le Mystere du 
τραγούδησε 80)  
  
1480 μ.Χ. - Στο Motta στη Βενετία οι Εβραίοι σκότωσαν ένα παιδί το Πάσχα. ( 
Acta Sancta Ι Bd δ. 3, Απριλίου)  
  
1485 μ.Χ. - Σε Vecenza, οι Εβραίοι σφαγιάστηκαν Αγ Λαυρέντιο. (Πάπας 
Βενέδικτος XIV Bull. Beatus Ανδρέας)  
  
1490 μ.Χ. - Στο Guardia, κοντά στο Τολέδο , οι Εβραίοι σταύρωσαν ένα παιδί. ( 
Acta Sancta Ι Bd. ρε. 3, Απριλίου)  
  
1494 μ.Χ. - Στο Tyrnau στην Ουγγαρία , 12 Εβραίοι κατέλαβαν ένα αγόρι, άνοιξε 
τις φλέβες του, και συλλέγονται προσεκτικά το αίμα του. Ήπιαν μερικά από αυτά 
και να διατηρηθεί το υπόλοιπο για ομοθρήσκων τους. (Banfin Fasti, Ungar. Ευρ. 
ΙΙΙ. 5 του Δεκέμβρη)  
  
1503 μ.Χ. - Σε Langendenzlingen ένας πατέρας έδωσε 4-year-old παιδί του 
πάνω σε δύο Εβραίους από Waldkirchen στη Βάδη για 10 φιορίνια υπό την 
προϋπόθεση ότι θα επιστρέψει ζωντανός μετά είχε αποστραγγιστεί μια μικρή 
ποσότητα αίματος. Ωστόσο, στραγγισμένο τόσο αίμα από το παιδί που πέθανε. 
(Acta Sancta II Bd des Απρίλιο σελ 839:.... Δρ Ιωα Eck, Judebbuchlien)  
1505 μ.Χ. - Ένα έγκλημα, παρόμοιο με εκείνο στο Langendenzlingen το 1503, 
επιχειρήθηκε στο Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε στην Βοημία . (Henri Desportes, Le 
Mystere du τραγούδησε. 81)  
  
1509 μ.Χ. - Αρκετοί Εβραίοι ... δολοφόνησε πολλά παιδιά. (Cluverius, Επιτομή 
ιστορ. Κλπ σελ. 579)  
  
1509 μ.Χ. --Η Εβραίων στη Μπόσινγκεν (Ουγγαρία) απήγαγε το παιδί ενός 
Wheelwright, τον έσυραν στο κελάρι, τον βασάνισαν φρικτά, άνοιξε όλες τις 
φλέβες του και αναρροφάται το αίμα με αγκάθια. Στη συνέχεια έριξαν το σώμα 
του σε μια αντιστάθμιση, το οποίο οι Εβραίοι παραδέχτηκε μετά από 
επανειλημμένες αρνήσεις. (Ziegler Schonplatz σελ. 588, col. 1,2)  
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1510 μ.Χ. - Στο Βερολίνο, οι Εβραίοι Salomon, Ιακώβ, Ααρών, Levi Ισαάκ, ο 
Ραβίνος Mosch και ο χασάπης Jacob είχαν κατηγορηθεί για την αγορά ενός 
τριών ή τεσσάρων-year-old αγόρι για 10 φιορίνια από έναν ξένο, τον αυτόν σε 
ένα τραπέζι σε ένα κελάρι, και τον τρυπώντας με βελόνες στις μεγάλες αίμα 
πλούσιο σε φλέβες μέχρι που τελικά σφάζονται από το χασάπη Jacob. Μια 
τεράστια δίκη ξεκίνησε, και τελικά εκατό Εβραίοι ήταν κλειδωμένα στο Βερολίνο 
φυλακή. Έχουν εν μέρει παραδέχτηκε ότι αγόρασε τα παιδιά από αγνώστους, 
διαπερνώντας τους, αποστράγγιση το αίμα τους, και πίνοντας το αίμα σε 
περίπτωση ασθένειας ή τη διατήρηση με τις ντομάτες, το τζίντζερ και το μέλι. Όχι 
λιγότεροι από 41 από τους κατηγορούμενους Εβραίοι καταδικάστηκαν σε θάνατο 
κατά την καύση, μετά την ομολογία τους. Όλοι οι άλλοι Εβραίοι εκδιώχθηκαν από 
την Mark του Βρανδεμβούργου. (Richard Δ: «Οι Εβραίοι στο Βερολίνο »)  
  
1520 μ.Χ. - Οι Εβραίοι στην Ουγγαρία επανέλαβε το έγκλημα της 1494 με τη 
δολοφονία ενός παιδιού σε Tyrnau και Biring, και την αποστράγγιση του αίματος 
του. (Acta Sancta II. Bd. Δ. Απρίλιος σελ. 839)  
  
1525 μ.Χ. - Μια τελετουργική δολοφονία στη Βουδαπέστη προκάλεσε 
εκτεταμένες αντισημιτικό κίνημα μεταξύ του πληθυσμού. Σε αυτό το έτος οι 
Εβραίοι εκδιώχθηκαν από την Ουγγαρία (Henry Desportes, Le Mystere du 
τραγούδησε 81)  
  
1540 μ.Χ. - Στο Sappenfeld στη Βαυαρία, 4-year-old Μιχαήλ Pisenharter απήχθη 
από τον πατέρα του πριν από το Πάσχα και μεταφέρθηκε στο Titting (Βόρεια 
Ingolstadt), όπου υπέστη τα πιο φρικτά βασανιστήρια επί τρεις ημέρες, φλέβες 
του άνοιξαν και του αίμα στραγγισμένο. Το πτώμα έδειξε σημάδια μιας 
σταύρωσης. Το αίμα βρέθηκε στο Posingen. ( Raderus , Βαυαρία Sancta. III. Bd. 
176f)  
  
1547 μ.Χ. - Στο Rava στην Πολωνία 2 Εβραίοι έκλεψε αγόρι ενός ράφτη που 
ονομάζεται Michael και τον σταύρωσαν. (Acta Sancta II. Bd. Σ Απρίλιο. 839)  
  
1569 μ.Χ. --Σε Vitov ( Πολωνία ) Johann, το 2-year-old γιος της χήρας 
Kozmianina, ήταν άγρια δολοφονήθηκε από τον Jacob, έναν Εβραίο της Λειψίας. 
(Acta Sancta ebenda.)  
  
1571 μ.Χ. - ΜΑ Bradaginus ήταν σφαγιάστηκαν από τους Εβραίους. (Seb. 
Munster , Cosmographia)  
  
1571 μ.Χ. - Joachim II, ψηφοφόρος του Βρανδεμβούργου, είχε δηλητηριαστεί 
από έναν Εβραίο με τον οποίο είχε μια εμπιστοσύνη ένωση. (Scheidanus X. 
Buch. Γρι-Ιστ. Σελ. 60)  
  
1573 μ.Χ. - Στο Βερολίνο ένα παιδί που είχε αγοραστεί από έναν ζητιάνο 
βασανίστηκε μέχρι θανάτου από έναν Εβραίο. (Sartorious σελ. 53)  
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1574 μ.Χ. - Στο Punia στη Λετονία , ο Εβραίος Joachim Smierlowitz σκότωσε 
έναν 7- year-old κορίτσι που ονομάζεται Elizabeth λίγο πριν το Πάσχα ... Σε 
περίπου αυτή τη στιγμή ένα αγόρι σε Ζγκλόμπις είχε κλαπεί και μεταφέρθηκε στο 
Tarnow , όπου ένα άλλο αγόρι βρέθηκε σε τα χέρια των Εβραίων κάτω από 
ύποπτες συνθήκες: οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι στο χρόνο. (Πράξη. Sancta ΙΙ. Bd. 
Δ. Σ Απρίλιο. 839)  
  
1575 μ.Χ. --Η Εβραίοι σκότωσαν ένα παιδί, ο Michael του Jacobi. (Desportes) 
1586 μ.Χ. --Σε μια σειρά υποθέσεων παιδιά άρπαξαν μακριά από τους γονείς 
τους και σκότωσαν? με την κατάργηση των εν λόγω εγκλημάτων, Ρούπερτ τους 
ανάγονται στους Εβραίους. (Brouver Trier'schen Ann. V. J. 1856)  
  
1592 μ.Χ. - Σε Wilna, ένα 7-year-old αγόρι, Simon, είχε φρικτά βασανιστήρια 
μέχρι θανάτου από τους Εβραίους. Περισσότερα από 170 πληγές, από μαχαίρια 
και ψαλίδια, βρέθηκαν στο σώμα του, εκτός από τις πολυάριθμες περικοπές 
κάτω από δακτυλικό του και toe-καρφιά. (Acta Sancta ΙΙΙ. Bd. Des Juli)  
  
1595 μ.Χ. - Στο Costyn στο Posen ένα παιδί βασανίστηκε μέχρι θανάτου από 
τους Εβραίους. (Acta Sancta 389)  
  
1597 μ.Χ. - Σε Szydlov το αίμα ενός παιδιού χρησιμοποιήθηκε στην χειροτονία 
του νέου συναγωγή. Αυτά τα βλέφαρα, το λαιμό, τις φλέβες, τα άκρα, και ακόμη 
και τα γεννητικά όργανα του παιδιού έδειξε αμέτρητες κλαταρίσματα. (Acta 
Sancta, II Bd. Des Απριλίου)  
  
1598 μ.Χ. - Στο χωριό Wodznick, στην πολωνική επαρχία της Podolia, η 4-year-
old ... γιος ενός αγρότη είχε κλαπεί από δύο νεαρούς Εβραίους και σφαγιάστηκαν 
τέσσερις ημέρες πριν από το Πάσχα των Εβραίων από τα πιο φρικτά 
βασανιστήρια στην τις οποίες η πιο σεβαστή Εβραίοι της κοινότητας πήραν 
μέρος. (Acta Sancta, ΙΙ Band des Απρίλιος 835)  
  
1650 μ.Χ. - Στο Kaaden στο Steiermark, 5½-year-old Mathias Tillich ήταν 
σφαγιάστηκαν από έναν Εβραίο στις 11 Μαρ. (Tentzel)  
  
1655 μ.Χ. - Στο Tunguch στην Κάτω Γερμανία οι Εβραίοι δολοφονήθηκαν ένα 
παιδί για την γιορτή τους το Πάσχα. (Tentzel, monatl. Unterred. V. Juli 1693 σελ. 
553)  
  
1665 μ.Χ. --Σε Βιέννη οι Εβραίοι σφαγιάστηκαν μια γυναίκα από την 12η Μαΐου 
με τον πιο φοβερό τρόπο. Το πτώμα βρέθηκε σε μια λίμνη σε ένα σάκο 
σταθμίζονται με πέτρες. Ήταν εντελώς καλυμμένο με πληγές, αποκεφαλίζονται 
και τα πόδια αποκόπηκαν κάτω από τα γόνατα. (ΗΑ von Ziegler, Tagl. Schaupl. 
Σ. 553)  
  
1669 μ.Χ. - Στο δρόμο από την Μετς στην Boulay, κοντά στο χωριό της Glatigny , 
στις 22 Σεπτεμβρίου, ένα 3-year-old παιδί είχε κλαπεί από τη μητέρα του από τον 
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εβραίο Raphael Levy. Ήταν φρικτά σφαγιάστηκαν. Το σώμα του βρέθηκε άγρια 
ακρωτηριασμένα. Ο δολοφόνος κάηκε ζωντανός στις 17 Γενάρη το 1670. 
(Abrege du-επεξ fait aux Juifs de Metz, EBD. 1670)  
  
1675 μ.Χ. - Στο Miess στη Βοημία ένα 4-year-old παιδί δολοφονήθηκε από τους 
Εβραίους στις 12 Μαρτίου. (Acta Sancta II. Bd. Des Απριλίου)  
  
1684 μ.Χ. - Στο χωριό Grodno, Minsk κυβέρνησης στη Ρωσία, ο Εβραίος Schulka 
έκλεψε την 6-year-old αγόρι Γαβριήλ και τον μετέφερε στο Bialystock, όπου, με 
την παρουσία πολλών Εβραίων, βασανίστηκε μέχρι θανάτου και στραγγισμένο 
αίμα του . (Τα αρχεία του δικαστή σε Zabludvo)  
  
1753 μ.Χ. - Τη Μεγάλη Παρασκευή, 20 Απριλίου, σε ένα χωριό κοντά στο Κίεβο 
(Ρωσία), το 3½-year-old γιος του άρχοντα Studzinski απήχθη από τους 
Εβραίους, κρυμμένο σε μια ταβέρνα μέχρι το τέλος του Σαββάτου, και στη 
συνέχεια τερατωδώς θυσιάζονται με τη βοήθεια του Ραβίνος Schmaja. Το αίμα 
χύθηκε σε πολλές φιάλες. (Ποινικό Μητρώο του Δικαστηρίου πόλης του Κιέβου)  
  
1764 μ.Χ. --Η 10-year-old γιος του Γιόχαν Μπάλλα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί 
στις 19 Ιουνίου από Orkul (Ουγγαρία), βρέθηκε σε ένα γειτονικό ξύλο καλυμμένο 
με πολλές πληγές. (Τίσα-Eslar, von einem ungarischen Ubgeordneten 108)  
  
1791 μ.Χ. - Στις 21 Φεβρουαρίου, το πτώμα του 13-year-old Ανδρέας Takals, 
που έζησε με έναν Εβραίο που ονομάζεται Αβραάμ, βρέθηκε έξω από ένα χωριό 
κοντά Tăşnad (Siebenburgen). Το αίμα είχε αποστραγγιστεί από τον 
αποκόπτοντας σφαγίτιδα φλέβα του. (Ger.-Akt id Archiv. V. Zilah.)  
  
1791 μ.Χ. - Την ίδια στιγμή οι δύο δολοφονίες αίματος έχουν αναφερθεί σε 
Holleschau (Μοραβία) και στο Woplawicz στην Περιφέρεια της Duplin. (Τίσα-
Eslar, ve Ungar. Abgeord.)  
  
1791 μ.Χ. - Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του σουλτάνου Σελίμ Γ, οι Εβραίοι στο 
Πέρα σκότωσε ένα νεαρό ελληνικής δι 'απαγχονισμού του από ένα δέντρο από 
τα πόδια του. (Henri Desportes)  
  
1803 μ.Χ. - Στις 10 Μαρτίου, το 72-year-old Εβραίος Hirsch από Sugenheim 
κατασχέθηκαν μια 2-year-old παιδί μεταξύ Ullstadt και Lengenfeld στο Buchof 
κοντά Νυρεμβέργη . Αρκετές ημέρες αργότερα, ο Εβραίος αρνήθηκε ότι είχε στην 
Buchhof καθόλου στις 10 Μαρτίου. Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος ήθελε να 
αποδείξει το αντίθετο με τους μάρτυρες, είχε αποκρούσει στο δικαστήριο με 
απειλές και ύβρεις. Από την 12η ημέρα το παιδί βρέθηκε νεκρός, κομμένη 
γλώσσα του και το στόμα του γεμάτο αίμα. Οι Εβραίοι πολιόρκησαν την περιοχή 
διοικητή της Newstadt εκείνη τη στιγμή μέχρι το θέμα αποδείχθηκε κατά την 
κρίση τους. Ο πατέρας αναγκάστηκε κάτω από τις απειλές για να υπογράψει ένα 
πρωτόκολλο, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το παιδί, ακόμα ζεστό όταν βρέθηκε, 
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είχε παγώσει μέχρι θανάτου. (Friedr. Oertel, "Ήταν Glauben πεθαίνουν Juden;" 
Bamberg , 1823)  
  
1804 μ.Χ. - Σε Grafenberg κοντά Νυρεμβέργη ένα 2 με 3-year-old αγόρι είχε 
απαχθεί από ένα παλιό Εβραίο από Ermreuth από το όνομα του Bausoh. 
Στρατιώτες έσπευσε να αποτρέψει το έγκλημα, αφού άκουσε την κραυγή του 
παιδιού. (Δρ JW Chillany)  
  
1810 μ.Χ. - Ανάμεσα στα αρχεία της Δαμασκού δίκης έγγραφο υπάρχει από τον 
John Barker, πρώην πρόξενος της Χαλεπίου , το οποίο μιλά για ένα φτωχό 
άτομο που ξαφνικά εξαφανίστηκε από το Χαλέπι . Η Εβραϊκή Raphael της 
Ανκόνα κατηγορείται ότι την κατακρεούργησε και την αποστράγγιση όλων των 
αίμα της. (Α Laurent. Affaires de Συρίη)  
  
1812 μ.Χ. --On στο νησί της Κέρκυρας σε τρεις Οκτώβριο Εβραίους που είχαν 
στραγγαλίσει ένα παιδί καταδικάστηκαν σε θάνατο. Λίγο καιρό αργότερα, το παιδί 
ενός Έλληνα, που ονομάζεται Ρίγα , είχε κλαπεί και σκοτώθηκε από τους 
Εβραίους. (Achille Laurent, Affaires de Συρίη)  
  
1817 μ.Χ. - το κατηγορητήριο της δολοφονίας που διαπράχθηκαν σε αυτό το έτος 
κατά το κοριτσάκι Μαριάννα Adamoviez, ακυρώθηκε λόγω της παρέλευσης του 
χρόνου.  
  
1823 μ.Χ. - Στις 22 Απριλίου, στις Velisch στη ρωσική κυβέρνηση του Vitebsk , η 
3½- year-old γιος της άκυρης Jemelian Ιβάνοφ είχε κλαπεί, βασανίστηκε μέχρι 
θανάτου, και στραγγισμένο αίμα του. Παρά τη μεγάλη δηλώσεις μαρτύρων 
φόρτιση των Εβραίων, η δίκη ξαφνικά σταμάτησε. (Pavlikovsky, ebenda.)  
  
1824 μ.Χ. - Στη Βηρυτό ο διερμηνέας Fatch-Αλλάχ-Seyegh δολοφονήθηκε από 
Εβραίους ιδιοκτήτη του, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, για τελετουργικούς 
σκοπούς.  
  
1826 μ.Χ. - Στη Βαρσοβία βρέθηκε ένας δολοφονήθηκε 5-year-old αγόρι του 
οποίου το σώμα είχε περισσότερα από εκατό πληγές που δείχνουν ότι το αίμα 
του είχε αποξηρανθεί. Το σύνολο της Βαρσοβίας ήταν σε κατάσταση εξέγερσης? 
παντού οι Εβραίοι διαμαρτυρήθηκαν αθωότητά τους χωρίς να έχουν 
κατηγορηθεί. Οι καταθέσεις γίνονται στα δικαστήρια, σε συνδυασμό με την 
ιατρικά στοιχεία, αφαιρέθηκαν από τα έγγραφα. (Pavlikovski, wie oben σ. 282)  
  
1827 μ.Χ. - Στο Βίλνα στη Ρωσία η μαχαίρωσε πτώμα του παιδιού του γεωργού, 
Ossib Petrovicz, βρέθηκε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 16-year-old βοσκός 
Zulovski, απήχθη από τους Εβραίους. (Nach einer Mitteilung des κυβερνήσεως 
Βίλνα.)  
  
1829 μ.Χ. - Στο Τορίνο η σύζυγος του εμπόρου Antoine Gervalon απήχθη από το 
σύζυγό της. Στο κελάρι ήταν έτοιμη για θυσία της από δύο ραβίνοι. Με το 
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τελευταίο κομμάτι της δύναμης απάντησε ο σύζυγός της, ο οποίος περνούσε από 
την εβραϊκή συνοικία με πολλά στρατιώτες, καλώντας το όνομά της φωναχτά. 
Έτσι, είχε απελευθερωθεί. Ωστόσο, οι Εβραίοι κατάφεραν να αποσιωπήσει το 
περιστατικό με τα χρήματα. (Auszug aus einem Briefe des Barons von Kalte)  
1831 μ.Χ. - Δολοφονία της κόρης της σωματικής του φρουράς στο St. Petersburg 
. Τέσσερις δικαστές αναγνώρισε ως δολοφονία του αίματος, ενώ το ένα πέμπτο 
δεν αμφέβαλε. (Desportes)  
  
1834 μ.Χ. - Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Εβραία Ben Nound που ασπάστηκε τον 
Χριστιανισμό, ένας γέρος Τζεντίλε στην Τρίπολη ήταν δεμένο με 4 ή 5 Εβραίους 
και κρεμάστηκε από μια πορτοκαλιά από τα δάχτυλα των ποδιών του. Τη στιγμή 
που ο γέρος ήταν κοντά στο θάνατο οι Εβραίοι κόψει το λαιμό του με ένα μαχαίρι 
χασάπη και αφήστε το σώμα κρεμάσει μέχρι όλο το αίμα είχαν συγκεντρωθεί σε 
ένα μπολ. (Henri Desportes, Le Mystere du τραγούδησε. 91)  
  
1839 μ.Χ. - Στο νησί της Ρόδου, και το αγόρι 8-year-old εμπόρου, ο οποίος 
παρέδιδε τα αυγά σε ορισμένες Εβραίους, δεν επέστρεψε. Εβραϊκή εξουσία 
χρήματα τέθηκε σε ισχύ, καθώς και οι δικαστικές διαδικασίες καθυστέρησαν και 
τελικά καταστέλλεται. (Henri Desportes, Le Mystere du τραγούδησε. 92)  
  
1839 μ.Χ. - Στη Δαμασκό το τελωνείο ανακάλυψε έναν Εβραίο που μεταφέρουν 
ένα μπουκάλι αίματος. Ο Εβραίος που προσφέρονται 10.000 γρόσια για να 
αποσιωπήσει την υπόθεση. (βλ Prozess bei Α Laurent, op. cit. Σ 301)  
  
1843 μ.Χ. - Δολοφονίες παιδιών Τζεντίλε από τους Εβραίους στη Ρόδο, την 
Κέρκυρα και αλλού. (Famont L'Egypte sous Mehemet Αλί, Παρίσι, 1843)  
  
1875 μ.Χ. - Στο Zboro, στην κομητεία του Σάρος στην Ουγγαρία , αρκετές 
Εβραίοι επιτέθηκαν στο 16-year-old κορίτσι υπηρέτρια Anna Zampa στο σπίτι του 
αφέντη της, Horowitz. Το μαχαίρι έχει ήδη αυξηθεί πάνω της, όταν ένας αμαξάς 
λάθος παρενέβη, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση της. Ο πρόεδρος του 
δικαστηρίου, Bartholomäus Winkler, ο οποίος ήταν στο χρέος προς τους 
Εβραίους, φοβήθηκε να φέρει τους εγκληματίες ενώπιον της δικαιοσύνης.  
  
1877 μ.Χ. - Στο χωριό Szalaacs, στη χώρα του Μπιχάρ (Ουγγαρία), 6-year-old 
ανιψιά Josef του Klee, Theresia Szaabo, και 9-year-old ανιψιός του, ο Peter 
Szaabo, δολοφονήθηκαν από τους Εβραίους. Ωστόσο, ένας Εβραίος γιατρός 
που πραγματοποιήθηκε την ανάκριση, ο οποίος δήλωσε τα παιδιά δεν 
δολοφονήθηκαν, τερματίζοντας έτσι την υπόθεση. (Μ Onody, ebenda.)  
  
1879 μ.Χ. - Στη Βουδαπέστη , πριν από τη γιορτή Πουρίμ, μια νεαρή υπηρέτρια 
στην εβραϊκή συνοικία τέθηκε για ύπνο με ένα ποτό. 24 ώρες μετά τη γιορτή, 
ξύπνησε τόσο αδύναμη που μετά βίας μπορούσε να περπατήσει. Στα δεξιά 
αντιβράχιο της, αριστερό μηρό, και το σώμα της κάτω από τον ομφαλό 
ανακάλυψε κόκκινο κυκλικό πληγές όπως κηλίδες αίματος, με μικρά ανοίγματα 
στο κέντρο. Αίμα είχε αποστραγγιστεί από αυτήν. (Μ Onody, ebenda.)  
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1879 μ.Χ. - Στο Kutais στον Καύκασο , 4 εβραϊκή πωλητές εικόνα σκότωσε έναν 
6- year-old κορίτσι. Ανάμεσα στα δάχτυλά της είχε κοπεί με ένα μαχαίρι? στα 
πόδια της, λίγο πάνω από το μοσχάρι, οριζόντιες τομές είχαν γίνει, και δεν 
υπήρχε μία σταγόνα αίμα στις φλέβες της. Με τη βοήθεια των ισχυρών Εβραίων 
της Ρωσίας οι ένοχοι διέφυγαν την τιμωρία. (Univers.)  
1881 μ.Χ. --At Kaschau στην Ουγγαρία η κόρη ενός ορισμένου Josef Koczis 
εξαφανίστηκε. Δύο εβδομάδες αργότερα, το σώμα βρέθηκε σε ένα καλά εντελώς 
αδειάσει από αίμα. (Μ Onody, Τίσα-Eszlar)  
  
1881 μ.Χ. - Σε Steinamanger το 8-year-old εγγονή του αμαξά που εργάστηκαν 
για τους Εβραίους εξαφανίστηκε. (Μ Onody, evenda.)  
  
1881 μ.Χ. - Στην Αλεξάνδρεια οι Εβραίοι σκότωσαν και πάλι ένα παιδί Τζεντίλε 
ονομάζεται Evangelio Fornoraki. Οι γονείς του στραγγάλισε το παιδί, που 
ανακαλύφθηκε στην θάλασσα- ακτή, επέτρεψε μια μεταθανάτια εξέταση που 
κράτησε αρκετές μέρες και ήταν η αιτία των ταραχών κατά των Εβραίων. Η 
οικογένεια Baruch, κύριοι ύποπτοι για τη δολοφονία, συνελήφθησαν, αλλά 
αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. (Civita Cattolica, von des. 1881)  
  
1881 μ.Χ. - Στο Γαλικίας πόλη της Lutscha, πολωνικής υπηρέτρια υπάλληλος 
Franziska Muich, ο οποίος εργάστηκε για την εβραϊκή ταβερνιάρης Μωυσή Ritter, 
και είχε βιαστεί από τον ίδιο, δολοφονήθηκε από τον Μωυσή και η σύζυγός του, 
Gittel Ritter, σύμφωνα με το μαρτυρία του γεωργού Mariell Stochlinski. (Otto 
Glogau, der Kulturk. Heft. 128. 15. Φεβρ. 1886)  
  
1882 μ.Χ. - Στο Τίσα -Eszlar, λίγο πριν από το Πάσχα των Εβραίων, το 14- year-
old κορίτσι Εσθήρ Solymosi εξαφανίστηκε. Δεδομένου ότι το κορίτσι είχε δει για 
τελευταία φορά κοντά στη συναγωγή, καχυποψία κατευθύνθηκε αμέσως για τους 
Εβραίους. Οι δύο γιοι του ναού-υπηρέτη Josef Scharf, 5-year-old Σαμουήλ και το 
14-year-old Moritz, κατηγόρησε τον πατέρα τους και δήλωσε ότι η Εσθήρ 
οδηγήθηκε στο ναό και σφαγιάστηκαν εκεί. Το πτώμα του κοριτσιού δεν βρέθηκε 
ποτέ.  
  
1882 μ.Χ. - Λίγο καιρό αργότερα ένα άλλο πολύ παρόμοια υπόθεση 
αποκαλύφθηκε στο Γαλατά. Σοβαρή, ένας διακεκριμένος δικηγόρος της ελληνικής 
κοινότητας, έστειλε μια αναφορά στους εκπροσώπους όλων των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη , έτσι ώστε η δικαιοσύνη μπορεί να γίνει, 
όμως, οι Εβραίοι δωροδόκησε την τουρκική αστυνομία, ο οποίος επέτρεψε 
ορισμένα στοιχεία της δικογραφίας για να εξαφανιστούν. Δωροδόκησε τους 
γιατρούς κήρυξε την μητέρα της απαχθεί και δολοφονηθεί παιδί να είναι ψυχικά 
διαταραγμένος.  
  
1883 μ.Χ. - Για άλλη μια φορά ένα τελετουργικό φόνο συνέβη στο Γαλατά. Η 
αστυνομία, δωροδόκησε με εβραϊκή χρήματα, εμπόδισε τη διεξαγωγή έρευνας. Η 



 110 

εφημερίδα Der Stamboul, η οποία μίλησε έντονα εναντίον τους ενόχους, 
κατεστάλη. Αυτή η καταστολή κόστισε στους Εβραίους 140.000 φράγκα.  
  
1884 μ.Χ. - Στο Sturz ( Δυτική Πρωσία ) το διαμελισμένο σώμα του 14-year-old 
Onophrius Cybulla βρέθηκε ένα πρωινό του Ιανουαρίου, κάτω από μια γέφυρα. 
Σύμφωνα με τη γνώμη του γιατρού, οι διαμελισμούς έδειξε μεγάλη εμπειρία και 
επιδεξιότητα στη χρήση του μαχαιριού. Παρά το γεγονός ότι δολοφόνησε αγόρι 
είχε έντονη και πληθωρική, το νεκρό σώμα ήταν εντελώς αναίμακτη. Αμέσως 
υποψίες έπεσαν σε διάφορες Εβραίους, και κατά τη διάρκεια της έρευνας μερικές 
πολύ ενοχλητικό γεγονότα προέκυψαν. Αυτά, όμως, δεν θεωρήθηκαν επαρκείς 
και οι συλληφθέντες Εβραίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. (Otto Glagau, der Kulturki, Heft 
119. 15. Mai 1885)  
1885 μ.Χ. - στο MIT-Καμάρ στην Αίγυπτο ένας νεαρός CoPt είχε σφαχτεί για τις 
γιορτές του Πάσχα.  
  
1888 μ.Χ. - στο Breslau, τον Ιούλιο, ένα έγκλημα διαπράχθηκε από τον Max 
Bernstein, ένα 24-year-old ραβίνο υποψήφιος στο Ταλμούδ κολέγιο, έναντι 7-
year-old αγόρι, Severin Hacke, τον οποίο Bernstein είχε δελεαστεί στο δωμάτιό 
του. Bernstein απέσυρε το αίμα από το όργανο το φύλο του παιδιού. Μετά την 
ετυμηγορία του δικαστή Bernstein ομολόγησε: «Η Βίβλος και το Ταλμούδ 
διδάσκει ότι η σοβαρότερη των αμαρτιών μπορεί να εξιλεωθεί μόνο για μέσα 
αθώο αίμα." Ως εκ τούτου, είχε αποσυρθεί αίμα από το αγόρι. Οι Εβραίοι 
αναγνώρισε τον κίνδυνο και δήλωσε Bernstein να είναι μια «θρησκευτική 
μανιακός.»  

  
1891 μ.Χ. - Δολοφονία ενός αγοριού σε Xanten, στο Ρήνο . Το 5-year-old αγόρι 
ισχυρή του υπουργικού συμβουλίου-maker, Hegemann, βρέθηκε το βράδυ στο 
6:00 στις 29 Ιουνίου, από την καμαριέρα Ντόρα Moll, στην αγελάδα υπόστεγο 
του δημοτικού συμβούλου Kuppers, με τα πόδια εξάπλωση του χώρια, για τη 
θέσπιση από την πλευρά του με μια κυκλική σχηματίζεται τελετουργικό περικοπή, 
η οποία πραγματοποιείται από εξειδικευμένο χέρι, και αφαίμαξη λευκό. Το αγόρι 
είχε ήδη χαθεί στις 10:30 το πρωί. Είχε δει από 3 μάρτυρες που τράβηξε μέσα 
στο σπίτι της εβραϊκής χασάπη Buschoff.  
  
1899 μ.Χ. - Στις 26 Μαρτίου, η ενιαία 19-year-old μοδίστρα, Agnes Kurza, 
θανατώθηκε από το χέρι του εβραϊκού χασάπη Leopold Hilsner. Το πτώμα 
βρέθηκε αναίμακτη. Ο δολοφόνος καταδικάστηκε σε θάνατο από το δικαστήριο 
της Kuttenberg.  
  
1900 μ.Χ. - Στο Konitz (Δυτική Πρωσία) για την 11η Μαρτίου 1900, το 18- year-
old πρωτοετής κολέγιο, Ernst Χειμώνας, ήταν bestially δολοφονήθηκε. Δύο 
ημέρες αργότερα τα κομμάτια του διαμελισμένου σώματος του είχαν αλιευθεί έξω 
από το Monschsee? περίπου πέντε μέρες αργότερα, στις 15 Απριλίου, την 
πρώτη του Πάσχα ιερή ημέρα, το κεφάλι του βρέθηκε από παιδιά που παίζουν 
στους θάμνους. Το πτώμα ήταν εντελώς αναίμακτη. Χειμώνας ήταν τελετουργικά 
δολοφονηθεί. Η δολοφονία πραγματοποιήθηκε στο κελάρι του εβραϊκού Butcher, 
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Moritz Levi, αφού το θύμα είχε δελεαστεί εκεί με μια νεαρή Εβραία. Την ημέρα 
της δολοφονίας, ένας μεγάλος αριθμός των ξένων Εβραίων ήταν σε Konitz ο 
οποίος αναχώρησε την επόμενη ημέρα, χωρίς οποιαδήποτε εύλογη αιτία να 
δοθεί για την επίσκεψή τους. Μεταξύ αυτών ήταν το κρεοπωλεία Haller από 
Tuchel, Χάμπουργκερ από Schlochau, Eisenstedt από Prechlau και Rosenbaum 
από Ezersk. Η Konitz κρεοπωλείο Χέιμαν εξαφανίστηκε λίγο μετά τη δολοφονία.  
  
1911 μ.Χ. - Η 13-year-old μαθητής, Αντρέι Youshchinsky δολοφονήθηκε στο 
Κίεβο στις 12 Μαρτίου. Μετά από οκτώ ημέρες, το πτώμα του βρέθηκε σε μια 
Brickyard εντελώς μείωσε σε κομμάτια και αναίμακτη. Υπόνοιες έπεσε στην 
εβραϊκή διευθυντής του Brickyard, Μέντελ Beiliss. Η υπόθεση δεν ήρθε σε δίκη 
μέχρι δύο έτη και έξι μήνες αργότερα (Σεπτέμβριος 29 - Οκτώβριος 28 1913). Στο 
διάστημα που μεσολάβησε πολλές προσπάθειες έγιναν για να οδηγήσει τους 
ερευνώντες λειτουργούς για να το λάθος δρόμο. Εν τω μεταξύ, ένας μεγάλος 
αριθμός των ενοχοποιητικών μάρτυρες υπέστησαν απότομες και αφύσικων 
θανάτων? ψευδείς κατηγορίες και ομολογίες ακολούθησε ένα μετά το άλλο λόγω 
της τεράστιας δωροδοκίες χρήματα. Πίσω από τον κατηγορούμενο που 
κρύβονται στις σκιές, ήταν ο αριθμός των Faivel Schneerson της Lubavitchers, 
ηγέτης του «Zadiks» ( «Άγιοι») της αίρεσης Chassidim, ο οποίος ήταν ο 
πνευματικός διευθυντής της δολοφονίας. Η δίκη τελείωσε με την απελευθέρωση 
των Beiliss, αλλά την ίδια στιγμή το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η δολοφονία είχε 
λάβει χώρα στο εσωτερικό του εβραϊκού Brickyard, το οποίο ήταν το θρησκευτικό 
κέντρο του Κιέβου Εβραίους, για τους σκοπούς της απόκτησης του αίματος. 
Σχεδόν όλες οι εισαγγελείς, οι μάρτυρες, και οι αρχές που είχαν ταχθεί κατά του 
Ιουδαϊσμού, αργότερα έπεσε θύμα στην μπολσεβίκικη τρόμου. (Ausfuhrliche 
Darstellungen des Prozeßes enthalten «Σφυρί» Nr 271, 273, 274, 275?. 
Οκτώβριος δις Dezember 1913)  
  
1926 μ.Χ. - Οι σωματικές ερείπια των παιδιών Hans και Erika Fehse βρέθηκαν σε 
ένα αγροτεμάχιο στη δημόσια πλατεία στο Breslau . Τα παιδιά είχαν σφαχτεί. Τα 
πτώματα ήταν αναίμακτη. Τα γεννητικά όργανα έλειπαν. Η εβραϊκή χασάπη 
πίστευαν τον ένοχο. Εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος.  
  
1928 μ.Χ. - Ο δευτεροετής φοιτητής κολεγίου Helmut Daube είχε σφαγιάστηκαν 
τη νύχτα της 22ης-23, Μάρ, 1928. Το πρωί, το πτώμα του αίματος στραγγιζόμενα 
θέσει μπροστά από τους γονείς του στο σπίτι. (Βλέπε «Der Stürmer»)  
  
1929 μ.Χ. - Η δολοφονία σε Manau. Το αγόρι Καρλ Kessler βρέθηκε 
σφαγιάστηκαν και αναίμακτη στις 17 Μαρτίου 1929, αρκετές ημέρες πριν από το 
Πάσχα. (Βλέπε «Der Stürmer»)  
  
1932 AD-- Μάρθα Κασπάρ είχε σφαχτεί και διαμελισμένο σε Paderhorn στις 18 
Μαρτίου, 1932. Τα κομμάτια του πτώματος ήταν στραγγισμένο από το αίμα. Ο 
Εβραίος, Moritz Meyer, καταδικάστηκε και έλαβε 15 χρόνια στη φυλακή. (Βλέπε 
«Der Stürmer»)  
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"Αυτά είναι τα 131 τελετουργικό δολοφονίες οι οποίες είναι γνωστές και έχουν 
περάσει στις επόμενες γενιές εγγράφως [LSN: Υπάρχουν πράγματι κάποιοι 
άλλοι, ιδιαίτερα στην αρχαία περίοδο, τα οποία δεν αναφέρονται εδώ.]. Πόσοι 
έχουν συμβεί και κανείς δεν γνωρίζει σήμερα περίπου τους! Πόσες χιλιάδες, ναι, 
ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες έχουν μείνει ανεξερεύνητο! για να βασανίζουν τους 
νέους, αθώα ανθρώπινα όντα, να σκοτώσουν και να πίνουν το αίμα τους, αυτή 
είναι η μεγαλύτερη και η πιο τρομερή πτυχή όλων των εγκλημάτων που Διεθνής 
Εβραϊσμός έχει λάβει για τον εαυτό της ! "  
  
Η πληροφορία αυτή προέρχεται από μια πηγή που είχε Xian προκατάληψη σε 
αυτό, αλλά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού της γης δεν έχουν 
καταλάβει ακόμα ότι είναι εβραϊκή και ο τίτλος αδελφή "χριστιανική" είναι κανένα, 
αλλά το ίδιο. "Christian" είναι στην πραγματικότητα ένας τίτλος που οι Εβραίοι 
δίνουν στους εργάτες-σκλάβοι που έχουν πέσει κάτω από την περίοδο της 
εβραϊκής "θρησκεία" που ονομάζεται Χριστιανισμός.  
  
  
  
  
  
  
  

Η Αγία Γραφή: Ένα βιβλίο της εβραϊκής Μαγεία  

  
Δεν υπάρχει τίποτα «ιερό» ή οτιδήποτε για την πνευματική πρόοδο και την 
καλυτέρευση της ανθρωπότητας στη Βίβλο. Κοιτάξτε τους αριθμούς, τα βιβλία, τις 
γραφές, και το περιεχόμενο και θα το δείτε για αυτό που είναι πραγματικά για? 
είναι ένα βιβλίο των Εβραίων μαγείας, από τα οποία χρησιμοποιούν ελεύθερα 
τον τρόπο στην κορυφή, να προωθήσουν την ατζέντα τους και να 
υποδουλώσουν τις μάζες. Το όλο θέμα αυτού του άρθρου είναι να εξηγήσει με 
κάθε μέρα απλά λόγια για το πώς το κάνουν αυτό. Οι Εβραίοι είναι μια εξωγήινη 
φυλή μέσα σε όλες τις φυλές. Κάποιος δεν λέει "Είμαι ένα τέταρτο Καθολική," ή 
"μισό Λουθηρανική," ή "μέρος του Ιεχωβά Witness," ή ότι "δεν υπάρχει κάποια 
Πρεσβυτεριανή αίματος στην οικογένεια», αλλά μπορεί κανείς να είναι το μισό 
εβραϊκή, τέταρτο Εβραίος, κ.λπ. και ένας Εβραίος εξακολουθεί να είναι Εβραίος, 
ανεξάρτητα από το αν αυτός / αυτή ασκεί ή να παρατηρεί τη «θρησκεία».  
  
Για όσους από εσάς δεν είναι εξοικειωμένοι με την πνευματικότητα και τη 
λειτουργία του νου, που είναι γνωστή ως «μαγεία», εγώ είμαι πρόκειται να το 
εξηγήσουμε αυτό, ώστε να μπορείτε να καταλάβετε πώς αυτό λειτουργεί. 
Κοιτάξτε γύρω σας? ό, τι βλέπετε, οθόνη του υπολογιστή σας, την καρέκλα σας, 
το κρεβάτι σας, τα έπιπλά σας, τα αυτοκίνητα έξω, τα κτίρια, τα παράθυρα ... ό, τι 
βλέπετε κάποτε ήταν ιδέα κάποιου προτού υλοποιηθεί σε φυσική μορφή στην 
πραγματικότητα. Τώρα, θέλω επίσης να προσθέσετε σε ορισμένες περιπτώσεις, 
όπως με την επιστήμη, για παράδειγμα καταιγίδες πρόδηλο για το δικό τους? 
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ζεστό υγρό αέρα που συγκρούονται με το κρύο, ξηρό αέρα για παράδειγμα, αλλά 
η πλειοψηφία των πάντων εδώ κάποτε ήταν ιδέα κάποιου.  
  
Οι περισσότεροι από εσάς είναι εξοικειωμένοι με τους σχήμα κώνου καπέλα που 
κλασικά μάγους και μάγισσες φορούν. Αυτές συχνά έχουν αστέρια που πάνω 
τους και τέτοια. Η συμβολική σημασία του κώνου είναι ενέργεια αναβλύζει στην 
κορυφή του κεφαλιού. Αυτό είναι επίσης συμβολίζεται από τις αιγυπτιακές 
πυραμίδες. Η ενέργεια που απαιτείται για να εκδηλωθεί μια ιδέα σε 
πραγματικότητα. Η ενέργεια είναι επίσης σαν το νερό από το γεγονός ότι θα 
πάρει ο ευκολότερος τρόπος αν δεν απευθύνονται σε βάθος. Μια συνειδητή 
εργατική μαγεία χρειάζεται ενέργεια και την εστίαση του νου. Η πιο σημαντική 
είναι η εργασία, τόσο περισσότερο μπορεί να λάβει σχεδιασμού πριν γίνει αυτό. 
Με τον προγραμματισμό, εννοώ μια ημερομηνία όπου οι πλανήτες είναι 
υποστηρικτική της εργασίας [εξ ου και τα αστέρια στο σχήμα κώνου καπέλα], 
μαζί με το χρονοδιάγραμμα, και τη γνώση. Οι περισσότερες δυνάμεις που 
εργάζονται αρμονικά για να υποστηρίξει τα μάγια, τόσο το καλύτερο, ειδικά τους 
αριθμούς, καθώς η ζωή αποτελείται από τους αριθμούς ... χρόνο.  
  
Η εργατική εξουσιοδοτείται από το δεξί [θηλυκό] πλευρά του εγκεφάλου. Αυτή η 
πλευρά του εγκεφάλου κυβερνά το υποσυνείδητο μυαλό και είναι επίσης η 
παθητική πλευρά του εγκεφάλου. Η αριστερή πλευρά του εγκεφάλου είναι το 
αρσενικό, λογική πλευρά που κατευθύνει τη λειτουργία. Η περισσότερη ενέργεια 
που κατευθύνεται προς έναν ενεργό, το πιο πιθανό θα εκδηλωθεί στην 
πραγματικότητα. Τα μικρά πράγματα δεν απαιτούν τεράστιες ποσότητες 
ενέργειας, αλλά και τον έλεγχο του κόσμου και αυτό που αποκαλύπτουν 
αργότερα σε αυτό το άρθρο, απαιτούν τη συμμετοχή του υποσυνείδητου [θηλυκή 
πλευρά του εγκεφάλου] μυαλό μάζα. Ο λαός δεν γνωρίζει αυτό. Αυτός είναι ο 
λόγος για μια Αγία Γραφή είναι σχεδόν σε κάθε σπίτι, καθώς δρα ως ένα 
υποσυνείδητο δέκτη και έχει υποσυνείδητα δύναμη, μια σύνδεση με τους 
αριθμούς, τους στίχους και με δεδομένο τους αιώνες της τεράστιες ποσότητες 
ψυχική ενέργεια που χύνεται σε αυτό από πιστούς, έχει αρκετή δύναμη. Οι πιστοί 
υποσυνείδητα δέσει στην ενέργεια και εν αγνοία τους περισσότερους, μπορούν 
να ελεγχθούν με τον τρόπο αυτό. Αυτή είναι μόνο μια σύντομη περίληψη για το 
πώς οι δυνάμεις του νου και της ψυχής εργασίας. Για να μάθετε περισσότερα, 
μελέτη πάνω στο υποσυνείδητο μυαλό, ειδικά το πώς μερικοί άνθρωποι είναι σε 
θέση να λάβει ολόκληρο το περιεχόμενο ενός βιβλίου με απλά κρατώντας το 
βιβλίο και εστιάζοντας σε αυτό, χωρίς να το διαβάσετε. Αυτό θα σας δώσει μια 
ιδέα για τη δύναμη η Αγία Γραφή έχει. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον 
οποίο οι στίχους της Βίβλου στη μνήμη, όπως αυτά γίνονται ενσωματωμένα στο 
υποσυνείδητο, και αυτό αιμορραγεί πάνω στη μάζα μυαλό, κάνοντας την μάζα 
νου ένα ισχυρό εργαλείο για την εργασία ένα ξόρκι.  
  
Επιπλέον, πολλοί από εσάς είναι εξοικειωμένοι με υποσυνείδητα μηνύματα. Οι 
περισσότεροι από εμάς έχουν ακούσει ή διαβάσει για το πόσο δημοφιλής 
διαφημίσεις, μουσική και άλλα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν υποσυνείδητα 
μηνύματα που συνήθως δεν ανιχνεύονται από το συνειδητό μυαλό. Είμαστε 
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γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αλλά λειτουργούν και κάνουν τους ανθρώπους 
επιρροής. Στο τέλος αυτού του άρθρου είναι συνδέσεις με τα βίντεο του YouTube 
που δείχνουν περαιτέρω αυτό. Για την περαιτέρω συγχέουν και κατάχρηση των 
το λαό, αυτές οι εργασίες, όπως το 9-11 κατηγορηθεί κατά του Σατανά, αλλά με 
λίγη έρευνα και μελέτη, θα βρείτε το αντίθετο για να είναι αληθινό. Όλα αυτά είναι 
του εβραιο / χριστιανικό Αγίας Γραφής. Αυτό δεν είναι διαφορετικό από το 
ψεύτικο εβραϊκή Lie "Ολοκαύτωμα" των "έξι εκατομμύρια". Σημειώστε πως ο 
αριθμός έξι χρησιμοποιείται συχνά [περισσότερα για αυτό παρακάτω]. Η 
ατελείωτη δημοσιότητα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αλλιώς αυτό λαμβάνει, 
λειτουργεί ως μια μεγάλη απόσπαση της προσοχής και την εκτροπή μακριά από 
τις πραγματικές φρικαλεότητες, μαζική δολοφονία, βασανιστήρια και 
βαρβαρότητας που διαπράχθηκαν από την εβραϊκή κομμουνιστικό πρόγραμμα.  
  

 «Σατανάς» είναι ο Θεός των εθνών [μη Εβραίους]  
 "Σατανάς" σημαίνει "εχθρός" στα Εβραϊκά  

 " Σατανισμό" είναι επίσης μια ετικέτα για παγανισμού  

 "Pagan" σημαίνει "Gentile"  
  
Κάτι που είναι εναντίον των Εβραίων είναι ζήλο επιβληθεί το λαό ως «κακό».  
  
Για την απόδειξη αυτού, παρακαλούμε επισκεφθείτε 
www.exposingchristianity.org  

  
Μερικοί από εσάς μπορεί να θυμάστε εδώ, πώς μετά το περιστατικό 9/11, πολλοί 
άνθρωποι αναδίπλωση $ 20.00 λογαριασμούς με έναν ορισμένο τρόπο, καθώς οι 
δίδυμοι πύργοι θα μπορούσε να δει στις φλόγες, δίνεται το νομοσχέδιο 
διπλωμένο, στη συνέχεια προβάλλονται με έναν ορισμένο τρόπο. Το νομοσχέδιο 
$ 20.00 είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη του αμερικανικού νομίσματος. Λίγο 
αργότερα το περιστατικό 9/11, τα $ 20,00 νομοσχέδια ήταν πολύ γρήγορα 
αντικαταστάθηκε με μια νέα έκδοση. Όλοι εξαφανίστηκαν πολύ γρήγορα. Η 
δικαιολογία που χρησιμοποιείται πριν από το κοινό ήταν ότι θα μπορούσαν να 
παραποιηθούν εύκολα. Ο πραγματικός λόγος ήταν λόγω του σχεδιασμού του 
νομοσχεδίου και τα υποσυνείδητα δονήσεις που μεταφέρονται.  
  
Ο αριθμός έντεκα είναι ένας αριθμός από το χάος, την καταστροφή και 
αποσύνθεση, σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Διότι αυτό βρώμικο Βίβλος είναι 
σχεδόν σε κάθε σπίτι, τόσοι πολλοί άνθρωποι να τηρούν τη χριστιανική 
διδασκαλία, και να θέσει την πίστη τους σ 'αυτό, όπως και το νομοσχέδιο $ 
20.00, είναι ένα πολύ ισχυρό υποσυνείδητο εργαλείο, ακόμη περισσότερο από ό, 
τι το νομοσχέδιο $ 20.00, όπως έχει γύρω από πολύ περισσότερο, και είναι 
διεθνής. Έτσι, όταν οι Εβραίοι στα υψηλότερα επίπεδα εργάζονται μαγεία τους σε 
ομάδες, που χρησιμοποιούν τους αριθμούς και τους στίχους στη Βίβλο για να 
ολοκληρώσει άκρα τους. Από ό, τι καταλαβαίνω, μερικοί από τους στίχους 
δονούνται στα Εβραϊκά σε βουστροφηδόν, δηλαδή ανάγνωσης σε ζιγκ-ζαγκ. 
Επίσης bob εμπρός και πίσω, όταν "προσεύχονται" σε ομάδες.  
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Οι αριθμοί 10 και 12 στην Αγία Γραφή έπρεπε να είναι τέλεια αριθμούς.  
  

 Οι 12 γιοι του Ιακώβ μείον Joseph [ "one δεν είναι" - Γένεση 42:13] χωρίς 
τους οποίους το άλλο 11 δεν θα είχε επιζήσει.  

  
Σημείωση * Γένεση είναι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής? Γένεση = 1 + 42 
+ 13 = 56, το οποίο μειώνει σε 11. Αυτό είναι πέρα από το ίδιο το στίχο.  

  
 Ο βασιλιάς Ιωακείμ [2 Χρονικών 36: 5-6] βασίλευσε 11 χρόνια πριν από 
τον Ναβουχοδονόσορα τον μετέφερε μακριά σε αιχμαλωσία [πτώση του και 
το τέλος του κανόνα του].  

  
 Βασιλιάς Σεδεκίας [Ιερεμίας 52: 1-11] βασίλευσε 11 χρόνια πριν από τον 
Ναβουχοδονόσορα τον φυλάκισε, δολοφόνησε την οικογένειά του, και να 
τον ακρωτηριασμένα.  

  
 Στο 11ο έτος της βαβυλώνια αιχμαλωσία Ιεζεκιήλ προφήτευσε την πτώση 
και την καταστροφή της Τύρου, [Ιεζεκιήλ 26: 1-5].  

  
 Στο 11ο έτος της βαβυλώνια αιχμαλωσία Ιεζεκιήλ προφήτευσε την πτώση 
και την καταστροφή της Αιγύπτου [Ιεζεκιήλ 30: 20-26].  

  
Σημειώστε επίσης στις παραπάνω γραφές, αν κάνετε κάποια περισσότερα 
ανάγνωση σχετικά με αυτά, όλοι επαναστάτησαν εναντίον των Εβραίων και 
τιμωρήθηκαν γι 'αυτό. Η παραπάνω χρησιμεύει ως παράδειγμα ... υπάρχουν 
πολλά περισσότερα.  
  
Τώρα, ο αριθμός 9 είναι ένας αριθμός καταλήξεις και αμετάκλητο. Σημειώστε 
πως τα βιβλικά εδάφια που τόνισε τον αριθμό 11, όλα σχετίζονται με την 
καταστροφή και την πτώση.  
  
Δεν θα κάνω αυτό το άρθρο πάρα πολύ καιρό, όπως θα έχω πιο λεπτομερή 
παραδείγματα και αυτή στο εγγύς μέλλον. Το βιβλίο του Ιώβ [υποφέρει] 
χρησιμοποιείται για να βρίζουν τους εχθρούς τους σε πολλές περιπτώσεις. Ο 
βομβαρδισμός της Δρέσδης πραγματοποιήθηκε στην χριστιανική γιορτή του Ash 
Τετάρτη και μείωσε την πόλη σε στάχτες. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά 
ακόμα παραδείγματα, αλλά λαμβάνοντας μια ματιά στο πώς ομοιότητες όλα 
δένουν, έχουμε:  
  
Στις 15 Μαρτίου 2004, υπήρχαν ακριβώς 911 ημέρες μεταξύ της επίθεσης 
Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου, 2001 και τις βομβιστικές επιθέσεις σε 
τρένα στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 11 Μαρτίου 2004.  
  

 Μαδρίτη, Ισπανία έχει 11 γράμματα.  
 New York City έχει 11 γράμματα.  
 Οι αμερικανικές επιθέσεις συνέβησαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.  
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 Οι επιθέσεις της Μαδρίτης συνέβη στις 11 Μαρτίου 2004.  
 Υπήρχαν 911 ημέρες μεταξύ των αμερικανικών και Μαδρίτης επιθέσεις [9 
+ 1 + 1 = 11].  
 Η επίθεση της Μαδρίτης συνέβη την 11η Πέμπτη του έτους.  
 11 Σεπτέμβρη είναι η 254η ημέρα του έτους [2 + 5 + 4 = 11].  
 Μετά την 11η Σεπτεμβρίου Υπάρχουν 111 μέρες έμειναν μέχρι το τέλος 
του έτους.  
 11 του Σεπτεμβρίου έχει 9 γράμματα και 2 αριθμούς [9 + 2 = 11]  
 11 Μαρτίου, 2004 έχει 5 γράμματα και αριθμούς 6 [5 + 6 = 11].  
 Κάθε κτίριο είχε 110 ιστορίες [11 x 10 = 110].  
 Οι επιθέσεις τρένο της Μαδρίτης άφησε 191 ανθρώπους επιβεβαίωσε 
νεκροί [1 + 9 + 1 = 11].  
 Στις 11 του Σεπτέμβρη 2002 τα ονόματα των 2.801 θυμάτων των 
επιθέσεων στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου διαβάστηκαν δυνατά από 
Ground Zero [2 + 8 + 0 + 1 = 11].  
 Οι δίδυμοι πύργοι στέκονται πλάι-πλάι μοιάζει με τον αριθμό 11.  
 Το πρώτο αεροπλάνο που χτύπησε τους πύργους ήταν Πτήση 11.  
 Πτήση 11 ήταν 92 επί του σκάφους [9 + 2 = 11].  
 Πτήση 11 είχε 11 μέλη του πληρώματος.  
 Πτήση 77 χτύπησε το Πεντάγωνο [11 x 7 = 77].  
 Πτήση 77 ήταν 65 επί του σκάφους [6 + 5 = 11].  
 911 είναι ο αριθμός κλήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης [9 + 1 + 1 = 
11].  
 Νέα Υόρκη ήταν το 11ο μέλος προστίθεται στην Ένωση.  
 Νησί του Μανχάταν ανακαλύφθηκε στις 11 του Σεπτεμβρίου 1609 από τον 
Henry Hudson -11 γράμματα.  
 Σαουδική Αραβία έχει 11 γράμματα.  
 Αφγανιστάν έχει 11 γράμματα.  

  
Σημειώστε πως η δόνηση των αριθμό 11 δεσμούς όλα αυτά με το αστρικό 
ενέργειας 9. επιδιώκει ο ευκολότερος τρόπος έξω και ήθελα προσελκύει όπως. 
Δεν είναι περίεργο ότι οι Τέκτονες, οι οποίοι ελέγχονται από εβραϊκές δυνάμεις, 
τοποθετήστε τα χέρια τους μετά τη Βίβλο κατά την έναρξη τους. Δεδομένου κάθε 
σελίδα του κακού Βίβλος έχει τη λέξη "Εβραίος" "Εβραίοι" "Ισραήλ" 
»Ιερουσαλήμ» και τα συναφή? ο Ναζωραίος και εταιρεία-όλοι οι Εβραίοι και 
δεδομένων των Εβραίων διακηρύξουν ότι είναι ο «εκλεκτός του Θεού» και 
κρατούνται στην υψηλότερη εκτίμηση και εξυψώνεται στην Αγία Γραφή, δεν είναι 
περίεργο που είναι τόσο ισχυρό και έχουν κρυφά κυβέρνησε όλο τον κόσμο, εν 
αγνοία οι μάζες, για αιώνες.  
  
Ο Σατανάς, ο ίδιος μου έδειξε επίσης πώς αυτές οι διεργασίες είναι σαν ένα 
φαινόμενο ντόμινο. Μόλις κάτι που σε κίνηση στο αστρικό, οι ενέργειες έχουν 
τεθεί σε κίνηση αναζητήσουν σαν ενέργειες και τα πράγματα δένουν. Με τον 
παράξενο και μυστηριώδη σύμπτωση των αριθμών [αυτό είναι μόνο ένα δείγμα, 
υπάρχουν πολλά περισσότερα], αυτό φανερώνει αυτό είναι δεν είναι μια τυχαία 
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πράξη, αλλά ένα νεκρό giveaway ότι αυτό ήταν μια απόκρυφη εργασίας που ήταν 
εσκεμμένη.  
  
Θα ήθελα επίσης να προσθέσω την εβραϊκή έμφαση σχετικά με τον αριθμό 6.  
Παρακαλώ μην συγχέουμε αυτό με το "666", το οποίο έχει μια εντελώς 
διαφορετική έννοια.  
  
Απλά να γνωρίζουν και θα παρατηρήσετε αυτό που λέω εδώ. Για παράδειγμα, τα 
έξι εκατομμύρια ευρώ για αυτό το holoco $ t φάρσα, εβραϊκή κομμουνισμός έχει 
σημαντικές διακοπές 1η Μαΐου του? 5/1? 5 + 1 = 6. Με αυτό θα μπορούσα να 
συνεχίσω και επάνω. Το Ισραήλ έχει 6 γράμματα. Δώστε προσοχή στις ειδήσεις, 
αλλά και την ιστορία? κάτι που συνδέεται με τους Εβραίους και θα δείτε τι εννοώ. 
Στη Βίβλο, ο αριθμός έξι είναι ο αριθμός του ανθρώπου, χωρίς καμία πνευματική 
δύναμη. Ο αριθμός 7 έχει να κάνει με τα 7 τσάκρας και πνευματική δύναμη που 
προέρχονται από αυτά και πνευματική τελειότητα. 6 υπολείπεται. 6 είναι επίσης 
μια σειρά από σκληρή εργασία. Εργασία έγινε για 6 ημέρες και η 7η ήταν μια 
ημέρα ανάπαυσης.  
  
"Ο αριθμός 6 είναι χαραγμένος σε όλους ότι είναι συνδεδεμένο με την ανθρώπινη 
εργασία. Βλέπουμε ότι σφραγίζονται μετά τα μέτρα του, το οποίο χρησιμοποιεί 
στην εργασία του, και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ίδιος άθλους. Και 
βλέπουμε αυτό από την αρχή."  
  
Η εβραϊκή έμφαση και χρήση του αριθμού 6, δημιουργεί μια δόνηση στο αστρικό 
για την προώθηση της ατζέντας τους, κομμουνιστικό κράτος και παγκόσμια τάξη 
τους. Ο κομμουνισμός είναι η καταναγκαστική εργασία. Με το κομμουνιστικό 
κράτος, οι Εβραίοι να γίνει «θεός» και όλα πνευματική γνώση έχει αντικατασταθεί 
με υλικό αθεϊσμό. Μόνο οι Εβραίοι στην κορυφή γνωρίζουν τα μυστικά του 
απόκρυφου και χρησιμοποιούν κατάρες και ξόρκια τους σε μια αγνοία, και 
ανήμπορος λαό σε ό, τι τους βολεύει. Ο Χριστιανισμός σε περισσότερους από 
έναν τρόπους είναι μια αναβάθμιση από το σημείο για τον κομμουνισμό. 
Επιπλέον, ο Χριστιανισμός έχει κάνει το λεγόμενο «θρησκεία» σε μια τέτοια 
εντελώς αποκρουστική και χυδαία αντίληψη, ότι πολλοί που είναι εν αγνοία, 
ευχαρίστως να αποδεχθεί και να προωθήσει τον αθεϊσμό.  
  
Κλείνοντας, όπως και οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι όλα κατηγορηθεί κατά του 
Σατανά και Pagan Τζεντίλε μας Θεοί από άγνοια πλύση εγκεφάλου ανόητοι. Οι 
περισσότεροι Χριστιανοί δεν έχουν τη νοημοσύνη ή τη δύναμη του χαρακτήρα να 
σκαλίζω τον αποκρυφισμό. Υπάρχουν επίσης γραφές στην εν λόγω Βίβλο ότι οι 
Εβραίοι χρησιμοποιούν για να βρίζουν και να τρομάξουν τους ξένους μακριά από 
πραγματικά να μπουν στην απόκρυφη. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος στο σατανισμό, 
είχα μια κακή εμπειρία, αλλά αυτό με οδήγησε στο μόνο και αυξημένη περιέργεια 
μου. Κάποιος δεν μπορεί να φοβάται. Οι Εβραίοι και ξένα ομάδες τους έχουν 
χρησιμοποιήσει το φόβο ως εργαλείο για τον έλεγχο εδώ και αιώνες. Σε 
κομμουνιστικές χώρες, ο πληθυσμός ζει σε μια συνεχή κατάσταση τρόμου. Αυτό 
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είναι, επίσης, στο πρωτάθλημα με την Αγία Γραφή, όπως είναι οτιδήποτε άλλο 
σχετικά με εβραϊκή κομμουνισμό.  
  
Θα έχω περισσότερες πληροφορίες και πολλά άλλα παραδείγματα για το πώς η 
Βίβλος δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα βιβλίο των Εβραίων μαγείας, ως εκ 
τούτου, οι αριθμοί? βιβλική αριθμολογία, και πως η Αγία Γραφή είναι συνεχώς 
έσπρωξε κατά του πληθυσμού, είναι σχεδόν σε κάθε σπίτι, στα δωμάτια του 
ξενοδοχείου και οπουδήποτε αλλού. Όλοι οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με 
αυτό, και ξέρει τι ισχυρίζεται ότι είναι.  
  
Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Παρακαλώ μη διστάσετε να εκπαιδεύσει άλλους, 
διανομή αυτή και τυχόν άλλα άρθρα JoS και να εργαστούν σκληρά για τον 
Σατανά. Ο Σατανάς σημαίνει «αλήθεια» στα σανσκριτικά.  
  

______________  

911 ήταν επίσης ένα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ [Πύργο της Βαβέλ]  
  
Παρακάτω είναι ένα άμεσο απόσπασμα από την Τορά:  
  
(Γένεση 11: 9) Ως εκ τούτου, το όνομα λεγόταν Bavel, επειδή ο Κύριος συγχέεται 
τη γλώσσα όλης της γης, εκεί. Από εκεί, ο Κύριος τους διάσπαρτα στο εξωτερικό 
στην επιφάνεια όλης της γης. "  
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 11: 9  

  
Τώρα, στις ΗΠΑ εδώ, πολιτικό ημερομηνίες μας είναι μήνας / ημέρα, αλλά σε όλο 
τον κόσμο και με το στρατό, είναι ημέρα / μήνα. Έτσι, με τις περισσότερες χώρες 
εκτός των ΗΠΑ, θα ήταν 11/9, δεν 9/11. Αυτό ήταν επίσης μια πνευματική 
επίθεση, να διαιρέσει, να προκαλέσει σύγχυση, να καταστρέψουν τις 
επικοινωνίες.  
Περισσότερες στις γραφές που προηγούνται αυτό:  
  
(GEN 11: 6) Ο Κύριος είπε, «Ιδού, είναι ένας λαός, και έχουν όλα μία γλώσσα? 
Και αυτό είναι που αρχίζουν να κάνουν Τώρα τίποτα δεν θα παρακρατείται από 
αυτούς, που προτίθενται να κάνουν..  
(GEN 11: 7) Ελάτε, ας πάει κάτω, και εκεί συγχέουμε τη γλώσσα τους, ότι δεν 
μπορούν να καταλάβουν το ένα την ομιλία του άλλου ".  
  
Ο Πύργος της Βαβέλ έχει να κάνει με την αύξηση του Φιδιού [οικοδόμηση ενός 
πύργου είναι μια αναλογία]. Με το Serpentine ρεύματος, είναι δυνατόν 
τηλεπαθητική επικοινωνία και όλες τις γνώσεις και με την τηλεπαθητική 
επικοινωνία, δεν υπάρχουν γλωσσικά εμπόδια, όπως η επικοινωνία φιλτράρονται 
τα κάτω μέσα από την επίφυση από το communicator σε ό, τι γλώσσα ο δέκτης 
μιλάει κυρίως και καταλαβαίνει. Αυτός είναι ο λόγος που μερικοί τηλεπαθητική 
επικοινωνία μπορεί να είναι «off» μερικές φορές. Συγκεκριμένες λέξεις δεν είναι 
πάντα να φιλτράρεται τέλεια για ένα, λόγω της επίφυση κάτω-ενεργοποιημένα, 
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και για ένα άλλο, ορισμένες φορές υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις γλώσσες. 
Σε μερικές γλώσσες δεν υπάρχει ισοδύναμη έκφραση ή λέξη για να μεταφέρω ό, 
τι εννοείται σε άλλη γλώσσα.  
  
Κάθε φορά που σε όλη την καταγραμμένη ιστορία, όταν η ανθρωπότητα έχει 
προχωρήσει σε ένα ορισμένο επίπεδο της γνώσης, η γνώση έχει καταστρέφεται 
συστηματικά. Αυτό είναι το πιο αξιοσημείωτο με την πτώση της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, όπου η Ευρώπη υποχώρησε στο σκοτάδι τις ηλικίες για 1.000 
χρόνια. Αφού οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν από τη Δυτική Ευρώπη, στη συνέχεια, η 
Αναγέννηση εμφανίστηκε, φέρνοντας φώτιση. Οι Εβραίοι που μετανάστευσαν 
προς τα ανατολικά, αλλά και στη Σικελία [ειδικά μετά την απέλασή τους από την 
Ισπανία], σπείρει τον όλεθρο στα έθνη της ανατολικής [ενδεχόμενη 
κομμουνισμού στη Ρωσία και φυσικά, το ίδιο εβραϊκό τελετουργικό δολοφονίες, 
όπου ο λαός Gentile απάντησε δικαιολογημένα με πογκρόμ], μαζί με την ίδρυση 
του οργανωμένου εγκλήματος στη Σικελία.  
  
Εδώ είναι κραυγαλέα απόδειξη της subliminals χρησιμοποιούνται στα ΜΜΕ που 
προηγήθηκαν 911:  
  
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πλήρη επίγνωση ότι οι Εβραίοι ελέγχουν το 
Hollywood και τα μέσα ενημέρωσης.  
  
ΤΙ? ... Hollywood Προβλεπόμενη 9:11 ??? [Βίντεο από το YouTube]  
http://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI  
Το παραπάνω βίντεο είναι η απόδειξη ότι οι λεγόμενες "προφητείες" στην Αγία 
Γραφή δεν είναι παρά μια φάρσα. Η Αγία Γραφή δεν είναι το «Βιβλίο του Θεού», 
αλλά είναι ένα έργο των Εβραίων, των οποίων χρησιμοποιούν υποσυνείδητα να 
πραγματοποιήσει κατάρες τους, μερικά από τα οποία είναι αιώνες παλαιά. 
Κάποιος πρέπει να γνωρίζει τη λειτουργία του νου και της μαγείας για να δείτε 
αυτό και να κατανοήσουν πλήρως μόνο.  
  
Οι Ένοπλοι Lone Pilot - 9/11, Έναρξη τέταρτης Μαρτίου 2001, έξι μήνες πριν 
από τις επιθέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Σημείωση-έξι μήνες.  
http://www.youtube.com/watch?v=IIdhoc0PRr8  

  
  
Η Αγία Γραφή: Ένα βιβλίο της εβραϊκής Μαγεία Μέρος 2  

  
Για να εκθέσει την αλήθεια σε σχέση με την Αγία Γραφή, κάποιος πρέπει να είναι 
πολύ καλά σχετικά με την απόκρυφη. Με άλλα λόγια, κάποιος πρέπει να έχει σε 
βάθος γνώση και κατανόηση της αστρολογίας, αριθμολογία [υπάρχουν πολύ 
λίγες ακριβείς και αποκαλυπτικό βιβλίο για το θέμα αυτό που είναι άμεσα 
διαθέσιμα], το Ταρώ, αλχημεία και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο λόγος που 
υπάρχουν τρομερές απειλές και προειδοποιήσεις σε όλη την Αγία Γραφή που 
εργάζονται για να τρομάξει τους οπαδούς μακριά από αυτή τη γνώση. Θα ήθελα 
επίσης να προσθέσω εδώ ότι υπήρξαν κατάρες που διατίθενται για την πρόληψη 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D41FRnNDZkuI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIIdhoc0PRr8
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μέσο όρο οι άνθρωποι που δεν έχουν αρκετή γνώση, από την προώθηση στην 
απόκρυφη κλάδους. Αυτά δεν είναι «πράξεις» του Θεού ", αλλά είναι κατάρες 
που διαπράττονται από τους Εβραίους και λίγα σάπια Εθνικούς που εργάζονται 
γι 'αυτούς, όπως τη σειρά Καθολική Ιησουίτη [επίσης αποτελείται σε μεγάλο 
βαθμό από τους Εβραίους], που είναι μύστες σε μαύρο μαγεία.  
  
Η Βίβλος όπως αποκαλύπτεται στο μέρος 1 του παρόντος άρθρου είναι ένα 
ισχυρό υποσυνείδητο. Αυτό δεν είναι απλά μια θεωρία, αλλά μπορεί να 
αποδειχθεί με αρκετή γνώση. Τα φανταστικά εβραϊκή χαρακτήρες που 
εφευρέθηκαν και κατεστραμμένα από την ειδωλολατρική πνευματικές έννοιες 
που προηγήθηκε Χριστιανισμού από εκατοντάδες έως και χιλιάδες χρόνια, 
λειτουργεί ως υποσυνείδητο tie-in.  
  
Για παράδειγμα, ο αριθμός 7, το οποίο έχει να κάνει με τα κύρια τσάκρας 
[παραγωγοί ενέργειας] της ανθρώπινης ψυχής, βρίσκεται στην Αγία Γραφή 735 
φορές. Και πάλι, η εβραϊκή ενασχόληση με τον αριθμό 6. Στην αριθμολογία, 7 + 3 
+ 5 = 15? 1 + 5 = 6.  
  
Αυτό που κάνει είναι ότι είναι ένα υποσυνείδητο ισοπαλία στα τσάκρας. Αυτό 
ρυθμίζει τη λειτουργία, έτσι ώστε να μπορεί να κλέψει την ενέργεια των 
προσκυνητών. Αυτός είναι ο λόγος που ο αριθμός αυτός επαναλαμβάνεται τόσο 
συχνά στη Βίβλο. Η πλασματική εβραϊκό χαρακτήρα »του Σολομώντα» διαθέτει 
επίσης 7 γράμματα. Σολομών είχε αφάνταστη τεράστιο πλούτο. Ο «Ναός του 
Σολομώντα» συμβολίζει τον Εβραϊκό λαό (Ισραήλ) ως σύνολο. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτό, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Ο Ναός 
του Σολομώντα  

Εκτός από αυτό, η "Ιεχωβά" είχε κλαπεί από το "Ζεύς" άλλο όνομα για τον Δία. Ο 
Δίας στην αστρολογία είναι η καλοπροαίρετη πλανήτη που φέρνει καλή τύχη και 
αφθονία. Είναι συχνά συνδέεται με τους εκατομμυριούχους. Αυτό θέτει ένα άλλο 
πολύ ισχυρό υποσυνείδητο tie-in για τους Εβραίους να καρπωθούν την ενέργεια 
των εθνών, διοχετεύοντας το σε δημιουργία υλική αφθονία για αυτούς. Ο αριθμός 
των Εβραίων που έχουν απίστευτο πλούτο είναι δυσανάλογα υψηλή.  
  
Ο αριθμός 8 έχει να κάνει με την αφθονία. YHVH στην εβραϊκή αριθμολογία 
ισούται με 26? 2 + 6 = 8. Σε συνδυασμό με τον αριθμό 7, όπως προαναφέρθηκε, 
αυτό ισούται με 15? 1 + 5 = 6. Ο αριθμός 6 χρησιμοποιείται από τους Εβραίους 
ανά πάσα στιγμή θέλουν να επηρεάσουν κάτι, όπως το ψεύτικο "Ολοκαύτωμα" 
των "έξι εκατομμύρια." Αν κάποιος είναι σε εγρήγορση και να δίνει προσοχή, θα 
παρατηρήσει το εβραϊκό έλεγχο μέσα μαζικής ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας 
τον αριθμό 6 αρκετά συχνά , ιδιαίτερα σε σχέση με τα παγκόσμια γεγονότα. Ο 
αριθμός 6 έχει επίσης να κάνει με Gentile καταναγκαστική εργασία.  
  
Εκτός από όλα αυτά, οι Εβραίοι αναλάβει τη θέση του «Θεού» και έχουν 
υπαγόρευσε και διέταξε Εθνικούς περίπου αιώνες. Εβραίοι έχουν πάντα οι ίδιοι 
τοποθετηθεί σε επιβάρυνση σε σχέση με τους Εθνικούς, κυβερνήτες Τζεντίλε και 
διακεκριμένους ανθρώπους Gentile. Ένα από τα πιο σημειωθεί subliminals για 
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τους Εβραίους να αναλάβει τον έλεγχο ενός εξέχοντος Τζεντίλε είναι το βιβλίο της 
Εσθήρ. Εβραίοι είναι γνωστοί για να παντρευτεί σε επιφανείς οικογένειες 
Τζεντίλε, ειδικά Τζεντίλε ανθρώπους που έχουν μεγάλη επιρροή και από εκεί 
εργάζονται για να αναλάβει τον έλεγχο της επιρροής.  
  
"Ιησούς Χριστός" είναι ένα άλλο πλασματικό εβραϊκό εφευρέθηκε χαρακτήρα 
εφευρέθηκε και κατεστραμμένα από μια ισχυρή πνευματική έννοια. Αυτή είναι η 
υπερ-σημαντικό και ισχυρό Κουνταλίνι φίδι. Όταν ενεργοποιηθεί και μεγάλωσε, 
μπορεί να προσδώσει ένα με τη δύναμη να δημιουργήσει θαύματα. Κάποιος 
πρέπει να γνωρίζει σχετικά με την πνευματική αλχημεία να το γνωρίζουν αυτό. 
υποτίθεται ότι η ζωή του από 33 χρόνια, για παράδειγμα, αντιστοιχεί στο 33 
απόκρυφα σπονδυλωτά του ανθρώπινου σπονδυλικής στήλης που η Kundalini 
φίδι πρέπει να περάσει μέσα κατά την ανάληψή του στον "ουρανό", το οποίο 
είναι το στέμμα τσάκρα της ανθρώπινης ψυχής. Για περισσότερες πληροφορίες 
σε βάθος σχετικά με αυτό, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Η αλήθεια 
για την "Ιησούς Χριστός"  
  
Εκτός από όλα αυτά, η ζωή όπως την ξέρουμε αποτελείται από αριθμούς. Οι 
αριθμοί είναι το θεμέλιο της ύπαρξης. Το σημερινό σύστημα του χρόνου 
βασίζεται στον αριθμό 6, τον αριθμό που χρησιμοποιείται από τους Εβραίους στη 
λειτουργία τους. Το λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα, η ώρα έχει 60 λεπτά, και η μέρα 
έχει 24 ώρες, 2 + 4 = 6. Όλα αυτά είναι ένα ισχυρό υποσυνείδητο για να 
διοχετεύσουν την ενέργειά. Η Αγία Γραφή αποτελείται από 66 βιβλία.  
  
Για να το γνωρίζουν αυτό, κάποιος πρέπει να είναι γνώστες σχετικά με την 
«μαγεία». Η μαγεία χρησιμοποιεί τις ενέργειες των πλανητών, τις φάσεις της 
Σελήνης, κλπ, για να δέσει σε ενέργειες που είναι ευνοϊκές και σε αρμονία με την 
εργατική, δίνοντας έτσι περισσότερη δύναμη. Αυτό ήταν των αρχαίων και πολύ 
διαδεδομένη στις παγανιστικές θρησκείες, συνήθως για τη θετική σκοπούς και με 
μαύρο μαγείας που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της δικαιοσύνης.  
  
Οι Εβραίοι πήραν αυτή τη γνώση, και απομακρύνονται δια της βίας το από το 
λαό Gentile, αντικαθιστώντας το με τις ψεύτικες προγράμματα του Χριστιανισμού 
και του Ισλάμ, όπου δεν υπάρχει τίποτα που είναι η πνευματική. Κατά τη διάρκεια 
του Μεσαίωνα, μετά από Pagan βιβλιοθήκες κάηκαν και καταστράφηκαν, ήταν οι 
Εβραίοι που "μεταφράζεται" τα υπόλοιπα πνευματικά κείμενα στις γλώσσες της 
Ευρώπης. Μέσω αυτού, αρχαία πνευματική γνώση και τις έννοιες 
αντικαταστάθηκαν με τη διαφθορά και τα ψέματα.  
  
Κάθε φορά που οι Εβραίοι θέλουν να ξεκινήσουν έναν πόλεμο, όπως κάνουν 
τώρα, όπως έχουν εκτεθεί μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιούν τις εξουσίες της 
Αγίας Γραφής, τους αριθμούς των στίχων και τις λέξεις που εμπλέκονται σε αυτές 
τις γραφές. Ένα σημαντικό παράδειγμα, όπως ανέφερα στο μέρος 1 του 
παρόντος άρθρου ήταν οι 9-11 επιθέσεις. Ένα άλλο τραγικό παράδειγμα είναι ο 
βομβαρδισμός της Δρέσδης. Αυτό έγινε με τη χριστιανική γιορτή της «Τετάρτη 
τέφρας», χρησιμοποιώντας τα διοχετεύεται ενέργειες των πιστών, και μείωση της 
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Δρέσδης σε στάχτες. Θέλω επίσης να προσθέσω εδώ, σχετικά με το ψέμα πίσω 
από αυτή χριστιανική γιορτή, οι στάχτες τοποθετείται πάνω από το τρίτο μάτι της 
ψυχής [που είναι στη μέση του μετώπου], και η αλήθεια είναι συμβολική κρύψει 
τη διαίσθηση και τις ψυχικές θέαμα.  
  
Χριστιανισμός και το Ισλάμ δεν είναι τίποτα περισσότερο από ό, τι τα 
προγράμματα για να αφαιρέσετε όλα τα πνευματικότητα από το λαό. 
Ενεργοποιείται πνευματικότητα δημιουργεί ευαισθητοποίησης. Λίγοι άνθρωποι 
είναι πνευματικά αρκετά ανοιχτά για να δείτε τις ψυχές των άλλων. Αυτή η 
δύναμη προέρχεται από το τρίτο μάτι. Ο Εβραίος έχει μια εξωγήινη ψυχή. Όταν ο 
λαός Τζεντίλε δεν μπορεί να δει αυτό, είναι αγνοία των θυμάτων. Οι Εβραίοι μας 
έχουν κυριαρχήσει εδώ και αιώνες.  
  

Στην αρχαία ζωγραφική 
προς τα αριστερά, "Μαγεία από Dossi, Dosso 1535,« Είναι ολοφάνερο αυτά είναι 
κραυγαλέα Εβραίοι. Επιπλέον, η κλασική Απόκριες μάγισσα έχει τις εβραϊκές 
φυσικά χαρακτηριστικά. Εβραίοι έχουν χρησιμοποιηθεί απόκρυφη δύναμη για 
αιώνες, κατάχρηση μαύρο μαγεία σε κανένα τέλος. Αυτός είναι ο λόγος που τόσοι 
πολλοί ηγέτες Τζεντίλε έχουν δολοφονηθεί, [ειδικά εκείνοι που ήταν στο να τα 
εγκλήματα των Εβραίων] όπως ο George Lincoln Rockwell. Στην κορυφή, ξέρουν 
ότι έχουν αυτή τη γνώση και την εξουσία, η οποία απομακρύνονται δια της βίας 
από το λαό Gentile με την επιβολή του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, μαζί με την 
μαζική δολοφονία ιερείς μας Τζεντίλε  

και άλλοι που είχαν πνευματική γνώση, όπως οι Δρυίδες. Η Ιερά Εξέταση, η 
οποία διαπράχθηκε από τους Εβραίους, όπως Tomás de Torquemada, Heinrich 
Kramer, και Jacob Sprenger οποίος συνέγραψε το "The Malleus Maleficarum" 
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ήταν επίσης μια πράξη γενοκτονίας, ιδιαίτερα κατά της Γερμανίας. Πολλές πόλεις 
και χωριά στη Γερμανία ήταν εντελώς αφανίστηκαν μέσω εβραϊκή υποκίνησε 
μαζική δολοφονία. Αυτό δεν είναι διαφορετικό από το εβραϊκό κομμουνισμό. Για 
περισσότερες σε βάθος πληροφορίες σχετικά με την Ιερά Εξέταση, μαζί με 
αναφορές, παρακαλούμε διαβάστε : Η Ιερά Εξέταση  

  
Ο λαός Τζεντίλε που στερείται αυτής της γνώσης είναι εύκολο θύμα σε όσους την 
έχουν. Για παράδειγμα, οι Εβραίοι οι οποίοι είναι γνώστες και την πρακτική του 
Ταλμούδ μαγείας θα βρίζουν τους ανταγωνιστές Gentile έξω από τις επιχειρήσεις 
και τους βρίζουν Εθνικούς γενικότερα. Επίσης, δίνονται οι Εβραίοι ελέγχουν το 
96% των μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, ο άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την πνευματική δύναμη έχει καταστραφεί και το κίνημα της «Νέας 
Εποχής» έχει αναλάβει με εκχριστιανισμένους μαγεία. Η πραγματική ισχυρή 
γνώση που κάνει σπάνια σε άμεσα διαθέσιμα βιβλία εκεί έξω. Για παράδειγμα, 
"Wicca" δεν είναι τίποτα περισσότερο από σκουπίδια. Η επεξεργασία για το 
"τρεις φορές" και την ακραία διαστροφή του «φυσικού δικαίου» το έργο για τη 
δημιουργία φοβισμένοι ανθρωπάκια. True "φυσικός νόμος" είναι αν κάποιος ή 
κάτι, ή έναν αγώνα, είδη, κλπ, δεν ενεργούν για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, 
θα εξαφανιστεί. Αν κάθε κύτταρο στο σώμα σας ακολούθησαν τις διδασκαλίες της 
Αγίας Γραφής και του κινήματος της Νέας Εποχής, από το "μετατρέποντας το 
άλλο μάγουλο» και να αφήσει τα εγκλήματα παραμένουν ατιμώρητα, και την 
προώθηση της αδικίας, πασιφισμό, η αδράνεια και δειλία, θα είναι νεκρός σε ένα 
mater ώρες , αν όχι λεπτά. Αυτό είναι φυσικό νόμο!  
  
Οι Εβραίοι φοβούνται μαύρη μαγεία αντίποινα. Εμείς Εθνικούς τους ξεπερνούν. 
Μαύρη μαγεία χρησιμοποιείται για τη δικαιοσύνη. Χριστιανισμός, Ισλάμ και 
συναφή δεν είναι τίποτα περισσότερο από ό, τι τα προγράμματα. Δεν υπάρχει 
τίποτα πνευματικό γι 'αυτούς. Λίγοι ιεροκήρυκες μπορούν διάγραμμα ακόμα και 
την ανθρώπινη ψυχή. Ο κόσμος ήταν κάτω από μια ισχυρή ξόρκι. Είναι ώρα κάθε 
Τζεντίλε ξυπνά σε αυτό!  
  
Η Αγία Γραφή: Ένα βιβλίο της εβραϊκής Μαγεία Μέρος 3  

  
Η Βίβλος i sa ισχυρό υποσυνείδητο.  
  
Να εκθέσει πλήρως τι η Αγία Γραφή είναι πραγματικά, είναι απαραίτητο να είναι 
πολύ μορφωμένος με τον αποκρυφισμό. Αυτό περιλαμβάνει ειδικά σε βάθος 
μελέτη της Εβραϊκής Καμπάλα, μαζί με μάντρα, σανσκριτικά, και Θεότητες και τις 
ιδιότητές τους της Άπω Ανατολής. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ήδη πως 
σχεδόν όλα πνευματική γνώση είχε κλαπεί και καταστραφεί από τους Εβραίους, 
από την Άπω Ανατολή.  
  
Τώρα, κάτω, γράφω της ενέργειας. Δεν άνδρας και η γυναίκα το είδος του 
πράγματος. Αυτές είναι ενέργειες μέσα στην ψυχή και όταν και οι δύο δεν είναι 
πλήρως την εξουσία και εργάζονται μαζί, μια δυσαρμονική ανισορροπία είναι το 
αποτέλεσμα.  
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Η θηλυκή ενέργεια, γνωστή ως «Shakti» «Κουνταλίνι" "Ντέβι" (διάβολος), και με 
άλλα ονόματα σανσκριτικά συστηματικά απομακρύνεται από τους Εβραίους και 
να αντικατασταθεί με το αρσενικό πτυχές που είναι της λογικής πλευρά του 
εγκεφάλου και στερούνται την πρώτη πνευματική δύναμη.  
  
Όπως και με Lilith, η θηλυκή έγινε σε κάτι που υποτίθεται ότι κακόβουλες από 
τους Εβραίους. Αυτό είναι όλο που απευθύνονται στο υποσυνείδητο με την 
άμεση πρόθεση της να εξαλειφθεί πλήρως θηλυκή ενέργεια και δύναμη από εμάς 
Εθνικούς. "Σοφία" ή η γνώση είναι επίσης μια μορφή της θηλυκής ενέργειας, 
ιδιαίτερα η πνευματική πτυχή.  
  
Επιπλέον, αυτά τα σάπια άγγελοι που οι Χριστιανοί διδάσκονται να σέβονται και 
σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και λατρεία, και η Νέα Εποχή χάλια κίνημα, 
είναι όλα τα αρσενικά. Η λέξη «άγγελος» που στα ελληνικά είναι «Άγγελος» είναι 
ένα αρσενικό ουσιαστικό για τα οποία δεν υπάρχει θηλυκό αντίστοιχο.  
Με αυτές τις εβραϊκές προγράμματα, οι Θεές έχουν εντελώς αφαιρεθεί και 
δυσφημούνται. Μόνο που απομένει συκοφαντικές δηλώσεις σε σχέση με τα 
γυναικεία δυνάμεις είναι «Πόρνη της Βαβυλώνας» και άλλες εβραϊκές εφευρέθηκε 
βρωμιά.  
  
Τώρα, η «Τορά», όπως πολλοί περισσότεροι είναι αναγραμματισμός. «Ρότα» 
σημαίνει «τροχός». Τα 7 τσάκρα είναι γνωστά ως τροχούς. Αυτό είναι όπου οι 
συνδέσεις με την ψυχή γίνεται. Αυτό Rota στα σανσκριτικά έχει επίσης να κάνει 
με το "Άρμα" και της κάρτας Άρμα του Ταρώ είναι η 7η της Αρκάνα ατού. Αυτό 
δημιουργεί το υποσυνείδητο tie-in, όπου Τζεντίλε πνευματικές ενέργειες που 
διοχετεύονται στην παροχή αμύθητο πλούτο και ευημερία για τους Εβραίους ως 
σύνολο. "Εσύ Shalt Prosper».  
  
Όπως ανέφερα και πριν, "Αβραάμ" είναι αναγραμματισμός του "Brahma." Αυτό 
είναι ένα άλλο υποσυνείδητα, με το εβραϊκό εφηύρε ο Αβραάμ είναι ο πατριάρχης 
του εβραϊκού λαού? "Brahma" είναι η άρχουσα κάστα.  
  
Σάρα, ήταν ένα άλλο κλαπεί από τη θεά της γνώσης, Saraswati. Τώρα, ότι «είμαι 
ότι είμαι" χάλια από εκείνη την πλασματική Εβραϊκά λεγόμενη «Θεός» είναι 
πραγματικότητα μια μάντρα που έχει να κάνει με Saraswati. Αυτό είναι ένα άλλο 
πιο ισχυρό υποσυνείδητο. μάντρα της είναι "AIM" προφέρεται σωστά AH-ΕΕΜ. 
Δόνησης αυτό το μάντρα σπόρων επανειλημμένα οδηγεί σε ομοιοκαταληξία με το 
"είμαι" αυτό έχει να κάνει με τη γνώση και την all-βλέπουν τα μάτια. Ο μεγάλος 
αδερφός σε παρακολουθεί. Αυτό δένει σε ό, τι εξαπατημένο χριστιανική ηλίθιοι 
πιστεύουν ότι είναι "Θεός".  
Επιπλέον, αυτή η ενέργεια της γνώσης και πάλι διοχετεύεται στους Εβραίους. 
Είναι γνωστοί ως "Οι άνθρωποι του βιβλίου" και με δεδομένο τα ποσοστά, η πιο 
δυσανάλογα μεγάλος αριθμός των Εβραίων είναι υψηλής μόρφωσης και 
καταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά της εξουσίας, η οποία είναι επίσης δεμένο σε 
ενέργειες της Βίβλου, όπως για παράδειγμα την ιστορία της Εσθήρ. Αυτό είναι 
μόνο ένα, τότε έχουμε Ιακώβ, κ.λπ., αυτές οι εβραϊκές χαρακτήρες είναι ισχυρή 
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subliminals, μαζί με τους αριθμούς, τους στίχους, τις εβραϊκές gematria και ούτω 
καθεξής.  
  
Ένας άλλος ένας είναι η Θεά "Kamala." Είναι η θεά του πλούτου. Σε παρασιτική 
τους Αγία Γραφή, οι Εβραίοι δημιουργούν και πάλι ένα αναγραμματισμό, 
αντιστρέφοντας το όνομά της σε «Alamek."  
  
Οι Alameks συμβολίζουν τα έθνη. Με την αντιστροφή, όπως πολλοί από εσάς 
έχετε ήδη μάθει μέσω της RTRS, αυτό ανατρέπει περισσότερο από ακριβώς τη 
λέξη και αυτό κατευθύνει τη φτώχεια σε έθνη, ενώ η διοχέτευση του πλούτου 
πάνω τους Εβραίους.  
  
Αν κοιτάξετε το Yantra για τη Θεά Kamala, θα δείτε τις 8 πέταλα (8 είναι ο 
αριθμός για τον πλούτο), γύρω από το άστρο του Βισνού (όπου οι Εβραίοι 
έκλεψε τους "Magen David" από και τώρα προσπαθώ να το διεκδικήσει ως 
Kamla -yantra  

http://www.gurushakti.org.in/31/kamla-yantra  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.gurushakti.org.in/31/kamla-yantra
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Σύμπτωση? Δεν νομίζω ότι έτσι ... Μέρη 1 & 2: Σχετικά με την 
εβραϊκή-οργάνωσαν Παρίσι τρόμος επίθεση και απόδειξη του πόσο η 
Αγία Γραφή χρησιμοποιήθηκε για να το σηκώσουμε [13 Νοέμ, 2015]  
  
Μέρος πρώτο: Οι άγριες επιθέσεις στη Γαλλία, Παρασκευή και πάλι το 13ο 
σκαμπίλι της εβραϊκής θυσίες αίματος και τα τελετουργικά.  
  
Ακριβώς 708 χρόνια πριν, σημείωση 7 + 8 = 15? 1 + 5 = 6 (ο αγαπημένος 
αριθμός των Εβραίων), Ζακ ντε Μολέ των Ναϊτών Ιπποτών μαζί με 60 άλλους, 
(και πάλι σημειώστε το 60), συνελήφθησαν στη Γαλλία. Για να πραγματοποιήσετε 
μια μακρά ιστορία σύντομη, αυτή η σειρά Τζεντίλε ήξερε πάρα πολύ και 
συσσωρεύσει πολύ πλούτο. Ήξεραν ο Χριστιανισμός ήταν μια απάτη, και στη 
συνέχεια βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από την Ιερά Εξέταση.  
  
Κοιτάξτε τους αριθμούς ... 13 Νοέμβρη? 11 + 13 = 24? (2 + 4 = 6) και πάλι. Στη 
συνέχεια, είναι το 2015, οπότε με το 15, έχουμε και πάλι τον αριθμό 6 factoring 
σε.  
  
Παρασκευή, σύμφωνα με το Εβραϊκό ημερολόγιο είναι επίσης η 6η ημέρα. 
"Sabbath / Σαμπάτ" τους πέφτει πάντα το Σάββατο, το οποίο είναι 7η ημέρα 
τους.  
  
Ο λόγος? Οι άνθρωποι ξέρουν πάρα πολύ.  
  
Θα πρέπει να κάνει περισσότερη έρευνα σε αυτό το φάουλ Τορά από τα δικά 
τους. Ακριβώς όπως και το 911 δεν ήταν τυχαίο. Γένεση 11: 9. Έχω ήδη πήγε 
πάνω από το ένα. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει επίσης μια γραφή Τορά για την 
τραγωδία που συνέβη στη Γαλλία την Παρασκευή. Κλείνοντας, οι Εβραίοι θα 
χρησιμοποιήσει τους βρώμικο, άσχημο, μοχθηρό, τον άνθρωπο που μισεί το 
θάνατο-ασχολούνται Τορά (το οποίο είναι ασφυκτικά γεμάτη από πολέμους, 
όπου οι Εβραίοι σφάζουν, βιασμούς, λεηλασίες και να κατακτήσει έθνη), και πάλι 
να υποκινήσει έναν άλλο παγκόσμιο πόλεμο.  
  
Το σχέδιό τους είναι να πάρει White ευρωπαϊκού νεαρών ανδρών και γυναικών 
συντάχθηκε πρέπει να σφάζονται σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό θα 
αφήσει λευκές γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι πρέπει να εκμηδενιστεί από 
τις μουσουλμανικές ορδές.  
  
Όταν η Άνγκελα Μέρκελ μίλησε για την ισραηλινή Κνεσέτ στα Γίντις, είμαι βέβαιος 
ότι δεν απλά επισκεφτείτε για να πω ένα γεια ή να λάβει διακοπές. Είχαν τον 
σχέδια για τη γενοκτονία της Λευκής Ευρώπης.  
  
Υπήρξε επίσης μια μεγάλη συνάντηση των κομμουνιστικών Εβραίων στη Μόσχα 
με τον Εβραίο Πούτιν. Και πάλι, έκαναν σχέδια. Προφανώς.  
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Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να διαβάσετε τις μεγάλες στίχους πολέμου στην 
ετήσια αναγνώσεις τους Τορά και εμείς θα αντιστρέψει αυτές.  
  
Οι Εβραίοι ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το Χόλιγουντ λάμψης και 
κύρους πόλεμο και να την προωθήσουν να έχουμε πτώση της νεολαίας μας, γι 
'αυτό και καταλήγουν να ακρωτηριάζονται και θανατώνονται για εβραϊκά 
συμφέροντα. Οι ίδιοι οι Εβραίοι κατά καιρούς πολέμου δίνονται θέσεις εργασίας 
γραφείο και σπάνια βλέπουμε κάθε αγώνα. Αδόλφος Χίτλερ έγραψε γι 'αυτό ήδη 
από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.  
Μέρος δεύτερο:  
  
Το περιστατικό Ναϊτών Ιπποτών συνέβη την Παρασκευή το 13ο, Οκτώβριος 
1307. Αυτό ήταν ένα μήνα και 708 χρόνια από την τραγωδία που έλαβε χώρα την 
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015. Δεν υπήρχε την Παρασκευή το 13ο, τον 
Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι αυτό 
που ακολουθεί:  
  
Υπάρχουν 66 βιβλία συνολικά σε αυτό το βρώμικο Βίβλο. Για όσους από εσάς 
που είναι νέοι και / ή δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό, παρακαλώ επισκεφθείτε τη 
σελίδα του "Η Αγία Γραφή: Ένα βιβλίο της εβραϊκής Μαγεία"  
  
Αυτό αποδεικνύει περαιτέρω τη λεγόμενη "Αγία Γραφή" δεν είναι σίγουρα "Ο 
Λόγος του« Θεού »."  
  
Δευτερονόμιο 13:11  

Μπορείτε θέλει λιθοβολήσει αυτόν μέχρι θανάτου με πέτρες, γιατί επεδίωξε να 
σας επιστήσω μακριά από το Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλε από τη γη της 
Αιγύπτου, από οίκο δουλείας.  
  
* Σημείωση στην παραπάνω, 13:11. Η 13η ημέρα του 11ου μήνα? 13 Νοέμβρη 
και αυτό γραφή καλεί για τη δολοφονία εκείνων που λατρεύουν Pagan Θεούς. 
Εθνικούς!  
  
Για να κατανοήσουμε πλήρως, κάποιος πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους 
Εβραίους "Γεματρία", το οποίο είναι ένα σύστημα λέξεων και αριθμολογία:  
  
"Γεματρία (ελληνικά: σημαίνει γεωμετρία) είναι ένα Ασσυρο-Βαβυλωνιακή-
ελληνικό σύστημα κώδικα και αριθμολογία υιοθετήθηκε αργότερα σε εβραϊκό 
πολιτισμό που αποδίδει αριθμητική τιμή σε μια λέξη ή φράση με την πεποίθηση 
ότι λέξεις ή φράσεις με τις ίδιες αριθμητικές τιμές φέρει κάποια σχέση με κάθε . 
άλλο ή να φέρει κάποια σχέση με τον ίδιο τον αριθμό που μπορεί να ισχύουν για 
τη φύση, την ηλικία του ατόμου, το ημερολογιακό έτος, ή τα παρόμοια "το 
παραπάνω απόσπασμα είχε ληφθεί από:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gematria  

  
Οι Εβραίοι έχουν μια εμμονή με τον αριθμό 6.  
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911 ήταν επίσης ένα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ [Πύργο της Βαβέλ] Παρακάτω 
είναι ένα άμεσο απόσπασμα από την Τορά:  
  
Γένεση 11: 9  

Ως εκ τούτου, το όνομα του λεγόταν Bavel, επειδή ο Κύριος συγχέεται τη γλώσσα 
όλης της γης, εκεί. Από εκεί, ο Κύριος τους διάσπαρτα στο εξωτερικό στην 
επιφάνεια όλης της γης. "  
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 11: 9  

Τώρα, στις ΗΠΑ εδώ, πολιτικό ημερομηνίες μας είναι μήνας / ημέρα, αλλά σε όλο 
τον κόσμο και με το στρατό, είναι ημέρα / μήνα. Έτσι, με τις περισσότερες χώρες 
εκτός των ΗΠΑ, θα ήταν 11/9, δεν 9/11. Αυτό ήταν επίσης μια πνευματική 
επίθεση, να διαιρέσει, να προκαλέσει σύγχυση, και να καταστρέψουν τις 
επικοινωνίες. Οι άνθρωποι μάθαιναν πάρα πολύ, το οποίο είναι και πάντα ήταν η 
μεγαλύτερη απειλή για την εβραϊκή προγράμματα όπως ο Χριστιανισμός.  
  
Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Χριστιανισμού και η απόδειξη είναι μια 
φάρσα και ένα ψέμα, πολλοί άνθρωποι φεύγουν μαζικά. Αυτό περιλαμβάνει 
επίσης εκείνους που εγκατέλειψαν λόγω της παιδεραστίας και άλλα σάπια 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τις οποίες αυτή η άθλια ίδρυμα είναι 
διαβόητη για. Πολλοί άνθρωποι στρέφονται προς Παγανισμός, εκ των οποίων 
αυτό είναι μια πιο σοβαρή απειλή για την Εβραϊκή εξουσία. Η εβραϊκή προπύργιο 
όπως έχω επαναλάβει ατέλειωτα είναι ο Χριστιανισμός. Αυτός είναι ο λόγος που 
προσποιούνται να διώκονται από αυτό και εναντίον της. Αυτά είναι τα δύο 
συνολική ψέματα της οποίας θα αποδειχθεί περαιτέρω και να εκθέσει σε αυτό το 
άρθρο. Αυτό πάλι δεν είναι διαφορετική από την εβραϊκή κομμουνισμό. Επίσης, 
έχουν μια μακρά και άθλια ιστορία των διώκει το δικό τους, δεδομένου ότι είναι 
φαύλος από τη φύση τους. Αυτό είναι, επίσης, στην Τορά τους.  
  
Η τραγωδία στο Παρίσι ήταν προσχεδιασμένη. Αυτό δεν είναι διαφορετικό από τη 
δολοφονία των Ναϊτών Ιπποτών.  
  
Όπως έγραψα στην πρώτη θέση που έκανα σε αυτό παρακάτω, βρήκα σίγουρα 
μια σύνδεση όχι μόνο στην Τορά τους, αλλά και σε αυτή την καταραμένη Βίβλο.  
  
Αυτή η επίθεση ήρθε περίπου λόγω της απειλής του πληθυσμού έλαβε γνώση 
και την έξοδο από την εβραϊκή πρόγραμμα του Χριστιανισμού.  
  
Μια άλλη κραυγαλέα ψέμα ότι οι Εβραίοι ώθηση είναι ότι απορρίπτουν τον 
Χριστιανισμό. Αυτό το ψέμα είναι εκτεθειμένη σε εβδομαδιαία αναγνώσεις τους 
Τορά. Μπορούν επίσης να διαβάσουν από άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, 
αλλά και το χριστιανικό Ευαγγέλιο, όπως όλους τους δεσμούς σε Για την 
απόδειξη αυτού του γεγονότος, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.:  
http://torahportions.org/thisyear/  
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Από την 15 Αυγούστου 2015, οι Εβραίοι γύρω από ολόκληρο τον κόσμο σε 
εβδομαδιαία αναγνώσεις Τορά τους διαβάσετε Δευτερονόμιο 11: 26-16: 17, και ο 
Ησαΐας 66: 1-24. Αυτή ήταν μια χρονιά Rosh Hodesh, η νέα Σελήνη στις 15 
Αυγούστου. [Σύμφωνα με το Shulchan Αρούχ, αν Ρος Hodesh [η νέα σελήνη] της 
Elul- η οποία έχει τη δική του Χαφταρά, δηλαδή Ησαΐας 66 - συμπίπτει με 
Σαμπάτ Re'eh, την Χαφταρά της Re'eh, όχι για Rosh Hodesh Ελούλ, διαβάζεται 
επειδή οι Επτά Σάββατα της Παρηγορήτισσας δεν πρέπει να διακοπεί].  
https://en.wikipedia.org/wiki/Haftarah#Haftarot_for_Deuteronomy  

  
Στην Καθολική Αγία Γραφή είναι η 29η βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Σύμφωνα 
με την «Τορά Τμήματα 5775« Το ευαγγέλιο του Ιωάννη ήταν επίσης να 
διαβάσετε σε πολλές εβραϊκές κοινότητες. Ο Γιάννης είναι το 4ο βιβλίο της Καινής 
Διαθήκης.  
  
Όλα τα παραπάνω αναγνώσεις Τορά, Χαφταρά, και Ευαγγέλιο επικεντρωθεί 
στην δολοφονία όποιον λατρεύει Pagan Θεών.  
  
Πριν πάρω με τις γραφές εδώ, θέλω να εκθέσει την αριθμολογία εδώ. 
Σύμπτωση? Δεν νομίζω ότι έτσι:  
  
Όπως έγραψα στο παραπάνω, το βιβλίο του Ησαΐα στην Καθολική έκδοση της 
Αγίας Γραφής είναι η 29η βιβλίο. 2 + 9 = 11. 11 είναι μια ειδική σειρά από μαγικές 
ιδιότητες στα εβραϊκά αριθμολογία, δεν διαφέρει από 22.  
  
Το ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι το 4ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Έτσι, εδώ 
έχουμε μια ημερομηνία: Νοέμβριος είναι ο 11ος μήνας και ο 13ος: 1 + 3 = 4.  
Τώρα, όπως και για τον Ησαΐα 66, υπάρχουν 66 βιβλία στο ευρέως 
χρησιμοποιούμενο King James Version της Βίβλου. Εκτός από την ημέρα είναι 
Παρασκευή το 13ο Νοεμβρίου, έχουμε Νοέμβριος είναι ο 11ος μήνας, και με την 
13η [11 + 13 = 24? 2 + 4 = 6]. Με το έτος 2015, το 15 προσθέτει άλλο ένα 6 από 
την ημερομηνία αυτή και πάλι, έχουμε 66. Είμαι εξοικειωμένος με το γεγονός ότι 
δεν περιλαμβάνουν πάντα το χρόνο αιώνα στη λειτουργία τους, όπως το 20 στο 
2015.  
  
Προσθέτοντας επάνω τα ανωτέρω, η ημερομηνία της 15ης Αυγούστου, όταν 
είχαν διαβάσει αυτό το τμήμα της Τορά, το Χαφταρά και του Ευαγγελίου, ήταν 
αρχικά ένα πολύ σημαντικό Pagan διακοπών, η οποία είχε κλαπεί και 
καταστραφεί από την Καθολική Εκκλησία στην «Γιορτή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. "  
"15 Αύγ ήταν αρχικά η υπόθεση της ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, Η Κοίμηση της Αγίας Σοφίας 
στο Πλήρωμα τιμάται στις 15 Αυγούστου. Αυτό συσχετίζεται με την Ορθόδοξη 
Εκκλησία με την (σωματική Κοίμηση της Θεοτόκου, μια πρόσφατη προσθήκη στη 
ρωμαϊκή λειτουργικής ζωής. Οι αρχαίοι Γνωστικοί γραφές μιλούν για Σοφίας, την 
θηλυκή πλευρά του υψηλότερου Θεού, που περιπλανιέται από τον ουρανό και να 
χάνεται στην οι χαμηλότερες περιοχές. με το τραγούδι τους επαίνους προς το 
Φως, που διασώζεται από τον Σωτήρα και αυτός βοηθά την επιστροφή της στον 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Haftarah%23Haftarot_for_Deuteronomy#Haftarot_for_Deuteronomy
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ουρανό από ένα μυστήριο. στην ψυχολογική άποψη μας, είμαστε ρίχνει έξω από 
το πλήρωμα του να είσαι για να γίνει διαφοροποιημένη εγώ. με το μυστήριο . 
φιγούρα του Λόγου είμαστε σε θέση να εξατομικεύσουμε και να επιστρέψετε στην 
κατάσταση ολότητας Έτσι δεινά της Σοφίας είναι το δικό μας, και με το 
παράδειγμά της, θα μπορεί να εμπνεύσει για να συνεχίσουμε την πορεία μας 
»από.:  
http://www.gnosis.org/ecclesia/cal_mandala.htm  

και  
http://www.gnostics.com/calendar.html  
  
Τώρα, όπως έγραψα στο παρακάτω, οι Ιππότες Ναΐτες ανακάλυψε ο 
Χριστιανισμός ήταν μια φάρσα, περισσότερο από πιθανό ότι μέσα από τα ταξίδια 
τους στη λεγόμενη «Αγίους Τόπους." Θα συγκεντρώσει ένα απίστευτο ποσό του 
πλούτου, χρησιμοποιώντας μαγεία, και είναι μια σειρά Τζεντίλε , οι περισσότεροι 
κατέληξαν βασανίστηκαν και στη συνέχεια δολοφονήθηκαν από την Ιερά 
Εξέταση. Όσοι διέφυγαν πήγε για να καθορίσει την αρχική Τεκτονισμού, το οποίο 
εκείνη την εποχή ήταν Εωσφόρων και σατανικές.  
  
Η τραγωδία στο Παρίσι ήταν μια πνευματική επίθεση, καθώς και σωματική. Αυτό 
δεν το έκανε »μόλις συμβεί." 13η του Νοέμβρη είναι η 317η ημέρα του έτους? 3 + 
1 + 7 = 11.  
  
11 χρησιμοποιείται για να φέρει κάτι κάτω? να καταστρέφουν, όπως συνήθιζαν 
τον αριθμό αυτό με το περιστατικό 9-11.  
  
Ο Γιάννης είναι το 4ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, και η 43η βιβλίο του King 
James Version της Βίβλου. John 15 ήταν η αρχή των γραφών διαβάσετε στις 15 
Αυγούστου. 43 + 15 = 13.  
  
Τώρα, όπως και για τις γραφές που εμπλέκονται σε αυτή την "ανάγνωση Τορά" 
σχεδόν όλα αυτά ισχύουν για την καταστροφή όσους λατρεύουν Pagan Θεούς. 
Ένα βαρύ μέταλλο συναυλία επιτέθηκε και heavy metal σίγουρα δεν είναι 
Χριστιανός, για ένα.  
  
Στην προσπάθεια να μην κάνει αυτό πάρα πολύ καιρό, θα περιλαμβάνει μόνο τις 
γραφές εκεί που είναι σχετικές με αυτό. Η ακόλουθη έχει ληφθεί από ένα 
αντίγραφο της Τορά μεταφραστεί στα Αγγλικά:  
  
Δευτ. 11: 26-16: 17  

(DEU 11:27) την ευλογία, αν θα ακούσετε το mitzvot {εντολές} του Κυρίου του 
Θεού σου, που εγώ σας προστάζω αυτή τη μέρα?  

  
(DEU 11:28) και η κατάρα, αν δεν ακούσετε το mitzvot {εντολές} του Κυρίου του 
Θεού σου, αλλά τη σειρά του στην άκρη έξω από το δρόμο, που εγώ σας 
προστάζω αυτή την ημέρα, για να πάει πίσω από άλλους θεούς, που έχετε 
άγνωστο.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.gnosis.org/ecclesia/cal_mandala.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.gnostics.com/calendar.html
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(DEU 12: 2) Θα πρέπει να καταστρέψει σίγουρα όλα τα σημεία στα οποία τα έθνη 
που θα αφαιρέσει σερβίρεται θεούς τους, στα ψηλά βουνά και στους λόφους, και 
κάτω από κάθε πράσινο δέντρο:  
  
(DEU 12: 3) και θα πρέπει να σπάσει βωμούς τους, και παύλα σε κομμάτια 
πυλώνες τους, και να κάψετε Asherim τους με τη φωτιά? και θα πρέπει να 
περικόψει τις χαραγμένο εικόνες των θεών τους? και θα πρέπει να καταστρέψετε 
το όνομά τους από εκείνο το μέρος.  
* [Σημείωση: Η παραπάνω γραφή 12: 3 σύνολα με 6 και με το Δευτερονόμιο είναι 
το 5ο βιβλίο της Τορά, 5 + 6 = 11, και πάλι την καταστροφή και την καταστροφή].  
  
(DEU 12: 6) και εκεί θα θέτουν ολοκαυτώματα σας, και τις θυσίες σας, και δέκατα 
σας, και να το σηκώνω-προσφορά του χεριού σας, και τους όρκους σας, και 
ελεύθερη βούληση-προσφορές σας, και το πρωτότοκο του κοπαδιού σας και 
ποίμνιό σας  

  
(DEU 12:29) Όταν ο Κύριος ο Θεός σου θα αποκοπούν τα έθνη από μπροστά 
σας, όπου μπορείτε να πάτε για να τους αφαιρέσει και να τους εκδιώξει, και να 
κατοικήσει στη γη τους  

  
(DEU 13: 7) Εάν ο αδελφός σου, ο γιος της μητέρας σου, ή ο γιος σας ή η κόρη 
σας ή η σύζυγος του κόρφο σου, ή ο φίλος σας, ο οποίος είναι η δική σας ψυχή, 
σας δελεάσει κρυφά, λέγοντας: Ας πάει και να εξυπηρετήσει άλλους θεούς, που 
δεν έχετε γνωστό, εσείς, ούτε οι πατέρες σας?  

  
(DEU 13: 8) από τους θεούς των λαών που βρίσκονται ολόγυρα σας, κοντά σας, 
ή μακριά από εσάς, από το ένα άκρο της γης, ακόμη και στην άλλη άκρη της 
γης?  

(DEU 13: 9) που δεν συναινούν σ 'αυτόν, ούτε να τον ακούσει? ούτε θα το μάτι 
οίκτο σας τον ίδιο, ούτε θα σας τα ανταλλακτικά, ούτε θα μπορείτε να τον 
κρύψουν:  
  
(DEU 13:10), αλλά θα πρέπει σίγουρα να τον σκοτώσει? το χέρι σας θα είναι για 
πρώτη φορά σε αυτόν να τον θανατώσουν, και στη συνέχεια το χέρι όλων των 
ανθρώπων.  
  
(DEU 13:11) Θα πρέπει πέτρα του μέχρι θανάτου με πέτρες, γιατί επεδίωξε να 
σας επιστήσω μακριά από το Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλε από τη γη της 
Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. * Σημείωση στην παραπάνω, 13:11. Η 13η ημέρα 
του 11ου μήνα? 13 Νοέμβρη και αυτό γραφή καλεί για τη δολοφονία εκείνων που 
λατρεύουν Pagan Θεούς. Εθνικούς!  
  
(DEU 13:14) Ορισμένες υπότροφοι βάση βγει από την μέση σας, και έχουν 
καταρτίσει μακριά τους κατοίκους της πόλης τους, λέγοντας: Ας πάμε και να 
εξυπηρετήσει άλλους θεούς, που δεν έχετε γνωστή?  
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(DEU 13:15), τότε θα πρέπει να ρωτήσετε, και να κάνει αναζήτηση, και να 
ζητήσει επιμελώς? και ιδού, εάν είναι αλήθεια, και το σίγουρο, ότι μια τέτοια 
αποστροφή γίνεται στη μέση σας,  
  
(DEU 13:16) που θα χτυπήσει σίγουρα τους κατοίκους αυτής της πόλης με την 
κόψη του σπαθιού, καταστρέφοντας το εντελώς, και όλα όσα είναι σ 'αυτό και τα 
βοοειδή του, με την κόψη του σπαθιού.  
  
(DEU 13:17) Θα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα λάφυρα από αυτό στη μέση του 
δρόμου αυτού, και θα κάψει με φωτιά την πόλη, και όλα τα λάφυρα του το κάθε 
μόριο, εις Κύριον τον Θεόν σου · και πρέπει να είναι ένας σωρός για πάντα? Δεν 
πρέπει να χτιστεί ξανά.  
  
Τώρα, για τη γραφή Χαφταρά του Ησαΐα 66: 1- 24  

  
{66:15} Διότι, ιδού, ο Κύριος θα έρθει με φωτιά και με άρματα του σαν 
ανεμοστρόβιλος, να καταστήσει το θυμό του με μανία, και επίπληξη του με 
φλόγες φωτιάς.  
{66:16} Για διά πυρός και από το σπαθί του θα επικαλεστεί ο Κύριος με όλη τη 
σάρκα: και το σκοτώθηκε του Κυρίου θα είναι πολλές.  
{66:17} αυτοί που οι ίδιοι αγιάσει και να καθαρίσει τον εαυτό τους στους κήπους 
πίσω από ένα [δέντρο] στη μέση, τρώει τη σάρκα των χοίρων, καθώς και το 
βδέλυγμα, και το ποντίκι, θα πρέπει να καταναλωθούν μαζί, λέει ο Κύριος.  
* [Σημείωση: Εθνικοί τρώνε χοιρινό κρέας].  
  
{66:23} Και θα έρθει να περάσει, [ότι] από ένα νέο φεγγάρι σε άλλο και από ένα 
Σάββατο σε άλλο, θα πρέπει όλοι σάρκα έρχονται να προσκυνήσουν πριν από 
μένα, λέει ο Κύριος. {66:24} Και θα βγει, και να εξετάσουμε κατά τα πτώματα των 
ανδρών που έχουν παραβάτες εναντίον μου: για το σκουλήκι τους δεν θα 
πεθάνει, δεν θα σβήσει την πυρκαγιά τους? και θα είναι βδέλυγμα εις πάσαν 
σάρκα.  
Τώρα, για το Ευαγγέλιο του Ιωάννη 15: 1-17: 26:  
Jewsus said-  
{15: 6} Εάν ένας άνθρωπος δεν μένει μέσα μου, αυτός ρίχνει εμπρός ως 
υποκατάστημα, και μαραμένα? και οι άνδρες τους συγκεντρώσει, και ρίχνει [τους] 
στη φωτιά, και καίγονται.  
  
Το υπόλοιπο αυτής της χάλια συνεχίζεται και επάνω σχετικά με το πώς κάποιος 
που δεν προσκυνούν δουλικά jewsus είναι καταραμένο και ότι το είδος του 
πράγματος. Είναι ατελείωτες nauseum διαφήμισης. Μπορείτε να το ελέγξετε έξω 
σε απευθείας σύνδεση ή σε οποιαδήποτε Αγία Γραφή. Υποστηρίζει την Τορά και 
τις ενδείξεις Χαφταρά.  
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"Year Zero"  

  
Το παρακάτω άρθρο που γράφτηκε κυρίως από Αρχιερέας Don Ντάνκο είναι 
πολύ αποκαλυπτική όσον αφορά τον πραγματικό σκοπό του Χριστιανισμού και 
πώς δένει άμεσα σε εβραϊκό κομμουνισμό.  
  
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς το "Year Zero" χρησιμοποιείται με την 
κομμουνιστική ανάληψη μιας χώρας χρησιμοποιήθηκε επίσης με την BC και την 
μ.Χ. στην ιστορία [ιστορία έχει εκτενώς καταστραφεί από τους Εβραίους για να 
συμμορφώνεται και να προωθήσουν την ατζέντα τους με υποδουλώνει τον 
κόσμο]. Η BC σημαίνει «προ Χριστού» και το AD που σημαίνει «Anno Domini».  
  
"Ο όρος Anno Domini είναι μεσαιωνική λατινική, μεταφράζεται ως Κατά το έτος 
του Κυρίου, ή κατά το έτος του Κυρίου μας. Είναι μερικές φορές ορίζεται 
πληρέστερα ως Anno Domini nostri Iesu (ή Jesu) Κρίστι (« κατά το έτος μας 
Κύριο Ιησού Χριστό ")." 1  

  
Η υποτιθέμενη γέννηση του πλασματικού Ναζωραίος ήταν το «έτος μηδέν».  
  
«Η ιδέα πίσω από Year Zero είναι ότι όλα πολιτισμό και τις παραδόσεις μέσα σε 
μια κοινωνία πρέπει να καταστρέφονται ή να απορριφθεί εντελώς και μια νέα 
επαναστατική κουλτούρα [σημείωση μου εβραϊκή κομμουνισμός] πρέπει να το 
αντικαταστήσετε, ξεκινώντας από το μηδέν. Όλη η ιστορία ενός έθνους ή λαού 
πριν Έτος Μηδέν θεωρείται σε μεγάλο βαθμό άνευ σημασίας, δεδομένου ότι θα 
ήταν καλό να καθαριστεί και να αντικατασταθεί από το μηδέν.  
  
Στην Καμπότζη, οι εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και διανοούμενοι είχαν ιδιαίτερα 
ξεχώρισε και εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων που συνοδεύουν 
Year Zero ".  
  
«Κάποιοι το αποκαλούν το μαρξισμό - εγώ αποκαλώ Ιουδαϊσμό."  
- Ραβίνος S. Wise, Η αμερικανική Bulletin, 5, Μαΐου, 1935  

  
«Το Κομμουνιστικό ψυχή είναι η ψυχή του Ιουδαϊσμού. Ως εκ τούτου, προκύπτει, 
ότι, όπως ακριβώς και στη ρωσική επανάσταση το θρίαμβο του κομμουνισμού 
ήταν ο θρίαμβος του Ιουδαϊσμού ...."  
(Ένα πρόγραμμα για τους Εβραίους και την ανθρωπότητα, ο Ραβίνος Χάρι 
Waton, σελ. 143-144).  
  
Year Zero το δόγμα του κομμουνιστικού Καμπότζη, η οποία ονομάζεται το τέλειο 
κομμουνιστική επανάσταση και υποστηρίχθηκε και τέθηκε σε ισχύ από τα Διεθνή 
Εβραίοι μέσω δυνατό κράτημα τους κομμουνιστική Κίνα:  
http://josministries.prophpbb.com/topic2027.html  
  
Ήταν η κυριολεκτική παρασύροντας όλων πολιτισμού, η καταστροφή της 
οικογενειακής μονάδας? η οικογενειακή μονάδα ήταν να έρθουν σε ένα τέλος για 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://josministries.prophpbb.com/topic2027.html
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πάντα, η κατάργηση όλων των προόδου, τη μουσική, τα χρήματα, τα νοσοκομεία, 
τη μάθηση, βιβλία και την ανάγνωση, και η συνολική εκκαθάριση των 
μορφωμένων και των επαγγελματικών τάξεων μέσω της μαζικής δολοφονίας. 
Ακόμα και η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων απαγορεύθηκε, με τους ανθρώπους 
να δολοφονούνται για ακόμα χαμογελώντας ο ένας τον άλλο στα στρατόπεδα 
σκλάβων. Ακόμη και ο ύπνος λέξη απαγορεύτηκε. Οι άνθρωποι εργάστηκαν από 
τρεις το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ σε ένα μπολ με ρύζι. Αν αποτύχει να 
εργαστούν ή εάν δεν λειτούργησε αρκετά γρήγορα εξαιτίας της ακραίας 
εξάντλησης, που όπου σκοτώθηκαν επί τόπου. Αναγκάστηκαν να ζουν σε 
αχυρώνες, χωρίς τοίχους μεταξύ τους και όπου δεν επιτρέπεται να μιλήσουν ο 
ένας στον άλλο. Είχαν μειωθεί σε ζώα. Το σημείο της ζωής του ήταν να εργαστεί 
και να πεθάνουν. Το σύνολο του πληθυσμού αναγκάστηκε σε αυτό, και όλοι τον 
πολιτισμό τους εξοντώθηκε μαζί με τους ανθρώπους, και να αντικατασταθεί από 
μια κοινωνία σκλάβων της εβραϊκής κομμουνισμού.  
  
Όλα τα βιβλία μέσα στην μεγάλη βιβλιοθήκη του κεφαλαίου κατασχέθηκαν και 
καταστράφηκαν από τους κομμουνιστές. Οι πόλεις εκκενώθηκαν και το ένα τρίτο 
του πληθυσμού σφαγιάστηκε. Κάθε μορφωμένος άνθρωπος βασανίστηκε μέχρι 
θανάτου μετά τη σύλληψή τους και να ληφθούν στις κακόφημες φυλακές και 
πολιτικά δηλωθεί ως "υπο πρόσωπο." φωτογραφίες τους ελήφθησαν μετά τη 
σύλληψη και οι εικόνες του δολοφονήθηκαν και βασανίστηκαν πτώματα τους 
έγιναν και πάλι μετά από να σκοτωθεί. τους λαιμούς τους ήταν σχισμή και τα 
σώματά τους ήταν ακρωτηριασμένα και σκαλιστά ανοικτή από τις κομμουνιστικές 
εκτελεστές. Η πλειοψηφία των πόλεων ήταν όλα ισοπέδωσε στο έδαφος και οι 
πληθυσμοί βάδισε σε μια πραγματική ζωή του Όργουελ Φάρμα των Ζώων. 
Ολόκληρες οικογένειες όπου σφάζονται. Οι γυναίκες είχαν ακόμη και 
σκοτώνονται για το έγκλημα του «είναι πάρα πολύ όμορφη." Οι άνθρωποι 
θανατώθηκαν για να είναι σε θέση να διαβάσει.  
  
Η έναρξη του Year Zero ήταν το τέλος της ζωής τώρα Κομμουνιστικό Καμπότζη. 
Αυτή ήταν η τέλεια και συνολική εφαρμογή της εβραϊκής κομμουνισμού. Αυτό 
είναι ακριβώς αυτό που είδαμε με τα προγράμματα του Εβραϊκού Χριστιανισμού 
και του Ισλάμ. Εβραϊκή Χριστιανισμός άρχισε επίσης το ημερολόγιο σε χρόνο 
μηδέν, AD, και έκανε να ολόκληρες κοινωνίες ό, τι οι κομμουνιστές έκαναν στην 
Καμπότζη. Οι βιβλιοθήκες όπου καταστράφηκαν, οι πνευματικές και έτσι 
μορφωμένες τάξεις, όπου σφάζονται και βασανίζονται, οι πόλεις καταστράφηκαν, 
όλη η γνώση καταστράφηκαν, τέχνη καταστράφηκε, μουσική απαγορεύτηκε, και 
ακόμη και η κολύμβηση απαγορεύτηκε ως «πράξη Pagan", με το να είναι σε 
θέση να διαβάσει έκανε μια θανατική ποινή από την Εκκλησία. Η Εκκλησία 
Επιτρόπων καυχήθηκαν ότι είχαν σκούπισε όλο το πολιτισμό και την κουλτούρα, 
και στη θέση του ήταν η κοινωνία των σκλάβων των Primal κομμουνισμού, που 
διευθύνεται από το Κόμμα, με τη μορφή της Εκκλησίας. Year Zero.  
  
Δεδομένου ότι το Κομμουνιστικό Σύμβουλος Πούτιν, Αλεξάντερ Ντούγκιν δήλωσε 
σε συνέντευξή του:  
http://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/  
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Αυτό ταιριάζει καλά με την ορθόδοξη κριτική του δυτικού Χριστιανισμού. Είναι 
εύκολο να δει κανείς ότι η εκκοσμίκευση του δυτικού Χριστιανισμού μας δίνει 
φιλελευθερισμού. Η εκκοσμίκευση της ορθόδοξης θρησκείας μας δίνει τον 
κομμουνισμό ... Ο κομμουνισμός είναι η τελική τελειότητα του Χριστιανισμού.  
  
"Η παγκόσμια επανάσταση που θα βιώσουμε θα είναι αποκλειστικά δική μας 
υπόθεση και θα στηριχτεί στα χέρια μας. Αυτή η επανάσταση θα ενισχύσει την 
εβραϊκή κυριαρχία πάνω από όλους τους άλλους ανθρώπους."  
-Le Peuple juif, 8, Φλεβάρη του 1919.  
  
«Η ιδέα πίσω από Year Zero είναι ότι όλα πολιτισμό και τις παραδόσεις μέσα σε 
μια κοινωνία πρέπει να καταστρέφονται ή να απορριφθεί εντελώς και μια νέα 
επαναστατική κουλτούρα [σημείωση μου εβραϊκή κομμουνισμός] πρέπει να το 
αντικαταστήσετε, ξεκινώντας από το μηδέν. Όλη η ιστορία ενός έθνους ή λαού 
πριν Έτος Μηδέν θεωρείται σε μεγάλο βαθμό άνευ σημασίας, δεδομένου ότι θα 
ήταν καλό να καθαριστεί και να αντικατασταθεί από το μηδέν.  
  
Στην Καμπότζη, οι εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και διανοούμενοι είχαν ιδιαίτερα 
ξεχώρισε και εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια των εκκαθαρίσεων που συνοδεύουν 
Year Zero ".  
  
Αν νομίζετε ότι είναι πάνω από απλά να θυμάστε ... Ο κομμουνισμός είναι η 
εβραϊκή μεσσιανική Κινήματος δημιουργήθηκε και διευθύνεται από τους Σοφών 
της Σιών, όπως οι Ρότσιλντ. Είναι ακόμα γύρω και εξακολουθεί να εργάζεται 
ακατάπαυστα για να μετατρέψει όλο τον κόσμο σε Year Zero, η οποία είναι ο 
τελικός στόχος του Ιουδαϊσμού. Ο Σιωνισμός είναι ο Ιουδαϊσμός: 
http://josministries.prophpbb.com/topic8274.html Σιωνισμός είναι ο Ιουδαϊσμός 
"Στην εποχή του Μεσσία των Εβραίων θα εξολοθρεύσει όλους τους λαούς της 
γης."  
  
Απόσπασμα από το "The Elephant Walk Cookbook» από Longteine De Monteiro 
και Katherine Neudstadt © 1998:  
"Η χώρα ήταν βαθιά εμπλακεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ -backed 
κυβέρνηση του Λον Νολ, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον βασιλιά Norodom 
Sihanouk μετά από πραξικόπημα το 1970, και των κομμουνιστικών ανταρτών 
επαναστατών, των Ερυθρών Χμερ, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι κοντά στην νίκη .  
  
Τρεις εβδομάδες νωρίτερα είχα πετάξει στη Πνομ Πενχ για να προσπαθήσει να 
πείσει τα μέλη της οικογένειας του Ken και τη δική μου για να έρθει στην Ταϊβάν 
(όπως οι γονείς μου είχαν κάνει νωρίτερα εκείνο το έτος), όπου θα μπορούσαν να 
περιμένουν από το τέλος του πολέμου στον τομέα της ασφάλειας. Ken είχε ήδη 
χάσει τους συγγενείς στις μάχες, και η πρωτεύουσα ήταν κάτω από έντονη φωτιά 
όλη την ώρα ήμουν εκεί. Ήμουν σε θέση να πάρει μόνο τρία ανίψια και ένας από 
τους νεότερους αδελφές μου να φύγω Πνομ Πενχ μαζί μου. Η μητέρα μου, ο 
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οποίος είχε έρθει πίσω για να είναι με τη μητέρα της, ήταν πολύ γέρος για να 
ταξιδέψουν, αρνήθηκαν να φύγουν.  
  
Αργότερα το απόγευμα της 17ης Απριλίου του Ken και άκουσα μια έκθεση 
ραδιόφωνο ανακοίνωσε ότι η Καμπότζη είχε πέσει στο Ερυθρών Χμερ και ότι οι 
ανταρτικές δυνάμεις είχαν ήδη βαδίζοντας σε Πνομ Πενχ ως νικητές. Και τότε 
υπήρχε σιωπή. Μέρες περνούσαν, στη συνέχεια, εβδομάδες και μήνες, χωρίς 
καμία άλλη επίσημη έκθεση ή μια λέξη από όσα συνέβαιναν, εκτός από τις φήμες 
και απίστευτο λογαριασμούς σε πρώτο πρόσωπο των ανθρώπων που είχαν με 
κάποιο τρόπο κατάφερε να ξεφύγει: ιστορίες των Savage σκληρότητα και τη βία, 
από κυρώσεις εκτελέσεις και τυχαία δολοφονίες στα χέρια των Ερυθρών Χμερ. 
Έχουμε ακούσει για την άμεση, μαζική εκκένωση εκατομμυρίων από την 
πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, αλλά δεν μπορούσα να το πιστέψω, 
ούτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι ιστορίες της επανεγκατάστασης σε 
στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας γύρω από την ύπαιθρο - μέρος του 
σχεδίου της επανάστασης να επιστρέψει την Καμπότζη σε ένα εντελώς αγρότη 
κοινωνία ήταν αλήθεια.  
  
Ken προσπαθούσε απεγνωσμένα να έρθει σε επαφή με τη νέα κυβέρνηση, για να 
πάρετε τις ειδήσεις των οικογενειών μας και να πάρει την άδεια να επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους, όπου ήλπιζε να προσφέρει τις διπλωματικές του ικανότητες. 
Όταν τελικά κάναμε πάρετε κάποια επίσημη λέξη, προήλθε από τη CIA, μας 
πληροφορεί ότι ο σύζυγός μεγαλύτερη αδελφή μου, ο Αρχηγός της Καμπότζης 
Ναυτικού, πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στα χέρια των Ερυθρών Χμερ εκείνη 
την πρώτη ημέρα της εξαγοράς. Θεωρήθηκε ότι άλλοι συγγενείς μου που κατείχαν 
παρόμοιες θέσεις της κυβέρνησης - συμπεριλαμβανομένων παλαιότερο αδελφό 
μου, ο οποίος ήταν ο Υπουργός Εμπορίου - είχε πεθάνει.  
  
Ξαφνικά όλοι δυνατότητα επιστροφής στην Καμπότζη εξαφανίστηκε εντελώς, και 
την ίδια στιγμή που τη δουλειά του Ken Ταϊβάν γινόταν όλο και πιο ανυπόφορη - 
πώς θα μπορούσε να είναι ένας εκπρόσωπος αν δεν υπήρχε καμία χώρα να 
εκπροσωπήσει; Για Ken, αυτό σήμαινε τη δραματική και πρόωρο τέλος στην 
καριέρα του. Για την οικογένεια, αυτό σήμαινε ότι ήμασταν αναγκάστηκε σε 
εξορία.  
  
Στους μήνες που εκτείνεται σε χρόνια που ακολούθησαν, βρήκαμε τελικά το 
άσυλο στη Γαλλία και κατέληξε στο Μπεζιέ, μια μικρή πόλη ισπανική επιρροές στα 
νοτιοδυτικά, όχι μακριά από τη Μεσόγειο, όπου τα επιζώντα μέλη της οικογένειάς 
μου ήταν εκ νέου σύγκληση. δύο αδέλφια-σε-δικαίου μου και ο αδελφός μου ήταν 
θεωρείται νεκρός, και συνέχισε να υπάρχει λέξη της μητέρας ή της γιαγιάς μου, η 
νεώτερη αδελφή μου ή οποιοσδήποτε από την οικογένειά του Ken εκεί. Από αυτά, 
μόνο η αδελφή μου επέζησε. Όπως συρρικνώθηκε αποταμιεύσεις μας και έγινε 
αναμφισβήτητα σαφές ότι δεν θα υπάρχει μέλλον διπλωματικές θέσεις Ken, 
αντιμετωπίσαμε μια οικονομική κρίση. "  
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"Με τη διάρρηξη της κοινωνίας των Χμερ κατά τα τελευταία χρόνια, όπως πολλοί 
από τους πολιτιστικούς θησαυρούς της, τα καλύτερα της παραδοσιακής κουζίνας 
της Καμπότζης - τόσο απλό και πολύπλοκο - σημαίνει να χαθεί για πάντα. Οι 
περισσότεροι από τους ανθρώπους που νοιαζόταν βαθειά για τα τρόφιμα έχουν 
σκοτωθεί, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, ή έχουν πεθάνει από γηρατειά. Σε αυτό το 
σημείο, δεν θα ξέρουν πού να αρχίσουν να ψάχνουν για τις ηλικιωμένες γυναίκες 
που χρησιμοποιούσαν για τη φύλαξη τα μυστικά από τα καλύτερα μπαχαρικά για 
κάρυ, διατηρώντας τους για τις μελλοντικές γενιές να απολαύσουν. Υποθέτω ότι 
αυτές οι γυναίκες έχουν φύγει όλοι. "  
  
" Year Zero": Η εμφύλιου πολέμου »  

"... Τον Απρίλιο του 1975, οι κομμουνιστές πήραν τελικά τον έλεγχο της χώρας. 
Σύμφωνα με τον Πολ Ποτ και ένα στέλεχος των στενών συμβούλων, η νέα 
επαναστατική κυβέρνηση που για να δημιουργήσετε μια μέρα στην άλλη, μια 
οιονεί-μαρξιστική-λενινιστική κοινωνία αγροτών από την επιστροφή της 
Καμπότζης σε αυτό που ονομάζεται Έτος Μηδέν: μια κοινωνία, ως ένας 
ιστορικός που χαρακτηρίζεται, χωρίς χρήματα , οι αγορές, η τυπική εκπαίδευση, 
ο Βουδισμός, τα βιβλία, την ιδιωτική ιδιοκτησία ... και την ελεύθερη κυκλοφορία 
»και - είναι περιττό να πω - χωρίς κουζίνα.  
  
Ο αντίκτυπος αυτής της εποχής, ο χρόνος των «πεδία θανάτου» δύσκολα μπορεί 
να υπερεκτιμηθεί. Λιγότερο από τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1979, η Ερυθρών 
Χμερ είχαν εκδιωχθεί από το Βιετνάμ δυνάμεις σε αντίποινα για την επίθεση τους 
στο Βιετνάμ, αλλά οι πολιτικές και τις πρακτικές τους είχε ως αποτέλεσμα το 
θάνατο πάνω από ένα εκατομμύριο Καμποτζιανοί από την πείνα, την 
υπερκόπωση, την ασθένεια και τα βασανιστήρια . Δεκαετίες αργότερα, η χώρα 
εξακολουθεί να αγωνίζεται για την ανοικοδόμηση. "  
  
ΣΥΝΙΣΤΆΤΑΙ! Η ΤΑΙΝΊΑ:  
Οι Killing Fields [1984]  
http://www.imdb.com/title/tt0087553/?ref_=nv_sr_1  

"Ένας φωτογράφος είναι παγιδευμένος στην Καμπότζη κατά τη διάρκεια 
αιματηρών τυράννου του Πολ Ποτ" Year Zero "εκστρατεία καθαρισμού, η οποία 
στοίχισε τη ζωή σε δύο εκατομμύρια" ανεπιθύμητο "πολίτες". "Stars: Sam 
Waterston, Haing Σ Ngor, Τζον Μάλκοβιτς"  
___________________________________________________  

  
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.imdb.com/title/tt0087553/%3Fref_%3Dnv_sr_1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini
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Το μυαλό Προγραμματισμός ελέγχου και την Αγία Γραφή  

  
Η άρθρου παρακάτω, έχει ενημερωθεί σε ορισμένες περιοχές. Για περισσότερες 
πληροφορίες, διαβάστε το "Ομιλία σε 666" μετά από αυτό το άρθρο, παρακάτω.  
  
Σημείωση με την πτώση της Σοβιετικής Jewion. Οι Εβραίοι έχουν εργαστεί για 
την ανοικοδόμηση της χριστιανικής θρησκείας στην αποτυχία της άθεος 
χριστιανικό πρόγραμμα τους. Αυτό τους επιτρέπει να διατηρήσει τον αυστηρό 
έλεγχο πάνω από το λαό. Από το οποίο με τον καιρό θα ανακτήσει το πρώην 
ελέγχου που κάποτε είχε.  
  
Μπορούμε να δούμε στο σύνδεσμο πώς οι Εβραίοι χρησιμοποιούν 
υποσυνείδητα προγραμματισμό στην Αμερική που συνδέει στο βιβλίο ξόρκι τους 
η Αγία Γραφή για το λαό:  
1960 υποσυνείδητα μηνύματα (σε αργή κίνηση) [Youtube βίντεο]  
https://www.youtube.com/watch?v=Rnkg-yCPryE  

  
2 Κορινθίους  

12:16 Αλλά είναι έτσι, εγώ δεν έκανα τον εαυτό μου βάρος σας. Αλλά, είναι 
μάγκας, σας έχουν αλιευθεί με εξαπάτηση.  
  
Σημείωση στο παραπάνω βίντεο από το YouTube, οι Εβραίοι χρησιμοποιούν 
τους όρους με το Θεό κατ 'επανάληψη:  
  

 "Ο Θεός είναι πραγματικός, ο Θεός βλέπει" = 22 γράμματα  
  

 «Πιστέψτε στην κυβέρνηση Θεό" = 22 γράμματα  
  

 "Obey Καταναλώστε Obey Καταναλώστε" = 22 γράμματα  

  
Σύμφωνα με τη χριστιανική και την εβραϊκή μυστικισμό, 22 είναι ο αριθμός των 
εβραϊκό αλφάβητο είναι ο αριθμός του πρωτομάστορα, το άπειρο και την 
ολοκλήρωση, Πεμπτουσία [το πνεύμα που είναι ο Θεός στην καθολική έννοια 
των Ερμητική διδασκαλία] στο νου του Θεού και ο Θεός. Ο Ναζωραίος προφέρει 
τα 7 τελευταία λόγια του τελικού σκοπού, στο σταυρό που είναι η φάση κατά την 
έναρξη των Ψαλμών 22. ισούται με τα 12 ζώδια και 10 πλανήτες στο Ταρώ του 
οποίου έχει ανατεθεί τέτοια αλφάβητο. Αποκάλυψη το τελευταίο βιβλίο της Αγίας 
Γραφής έχει επίσης 22 κεφάλαια.  
  
Ο αριθμός 22 αντιστοιχεί στο Παγκόσμιο ατού του Ταρώ, υποδεικνύοντας την 
ολοκλήρωση. Αυτό δείχνει τον εχθρό ολοκληρώνοντας το στόχο τους της 
παγκόσμιας κατάκτησης και κυριαρχίας μέσα από τον κομμουνισμό.  
  
Ψαλμός 66: 7  

Αυτός [ο Θεός] κυβερνά για πάντα από τη δύναμή του, τα μάτια του να 
παρακολουθήσετε το nations-- ας μην την επαναστατική άνοδο εναντίον του.  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRnkg-yCPryE
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Το βιβλίο των Ψαλμών είναι το 19ο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Σημειώστε το στίχο, 
66: 7? που επίσης προσθέτει μέχρι και 19 [6 + 6 + 7 = 19]. 19 = 19 = 38 και 3 + 8 
= 11, το οποίο είναι μια σειρά από πτώση, έτσι ώστε ο παραπάνω στίχος απειλεί 
όχι μόνο κατά της εξέγερσης, αλλά με δεδομένο οι αριθμοί, που υποσυνείδητα 
επισημαίνει ότι η εξέγερση θα οδηγήσει σε πτώση κάτω.  
  
1 Σαμουήλ 12:15  

15 Αλλά εάν το YE δεν θα υπακούει τη φωνή του Κυρίου, αλλά επαναστατούν 
κατά την εντολή του Κυρίου, τότε θα πρέπει το χέρι του Κυρίου είναι εναντίον 
σας, όπως ήταν εναντίον των πατέρων σας.  
  
1 Σαμουήλ είναι το 9ο βιβλίο της Αγίας Γραφής. 9 + 12 + 15 = 36? 3 + 6 = 9.  
9 είναι ο αριθμός των αμετάκλητο και Απόφαση, η δύναμη του ίδιου του Θεού.  
  
Κολοσσαείς 3:22  

Υπαλλήλων, υπακούουν σε όλα τα πράγματα κυρίους σας σύμφωνα με τη 
σάρκα? όχι με οφθαλμοδουλεία, όπως ανθρωπάρεσκοι? αλλά με απλότητα 
καρδίας, φοβούμενοι τον Θεό  

  
Κολοσσαείς είναι η 51η βιβλίο της Αγίας Γραφής. [5 + 1 = 6]. Οι Εβραίοι 
χρησιμοποιούν τον αριθμό 6 εκτενώς, όπως τους "έξι εκατομμύρια" κάλπικο 
holoco $ t. Στη Βίβλο, ο αριθμός 6 είναι ο αριθμός του ανθρώπου, χωρίς καμία 
πνευματική δύναμη. Ο αριθμός 7 έχει να κάνει με τα 7 τσάκρας και πνευματική 
δύναμη που προέρχονται από αυτά και πνευματική τελειότητα. 6 υπολείπεται. 6 
είναι επίσης μια σειρά από σκληρή εργασία. Εργασία έγινε για 6 ημέρες και η 7η 
ήταν μια ημέρα ανάπαυσης.  
  
"Ο αριθμός 6 είναι χαραγμένος σε όλους ότι είναι συνδεδεμένο με την ανθρώπινη 
εργασία. Βλέπουμε ότι σφραγίζονται μετά τα μέτρα του, το οποίο χρησιμοποιεί 
στην εργασία του, και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ίδιος άθλους. Και 
βλέπουμε αυτό από την αρχή."  
  
Η εβραϊκή έμφαση και χρήση του αριθμού 6, δημιουργεί μια δόνηση στο αστρικό 
για την προώθηση της ατζέντας τους, κομμουνιστικό κράτος και παγκόσμια τάξη 
τους. Ο κομμουνισμός είναι η καταναγκαστική εργασία. Με το κομμουνιστικό 
κράτος, οι Εβραίοι να γίνει «θεός» και όλα πνευματική γνώση έχει αντικατασταθεί 
με υλικό αθεϊσμό.  
  
Η παραπάνω στίχος της 51ης βιβλίο της Αγίας Γραφής [1 + 5 = 6] τάσσεται υπέρ 
της καταναγκαστικής εργασίας. Ληφθούν περαιτέρω, ο στίχος 3:22 μπορεί να 
πολλαπλασιαστεί 3 x 22 = 66? ο συνολικός αριθμός των βιβλίων της Βίβλου, που 
δείχνει την ολοκλήρωση του εβραϊκού κομμουνιστικό κράτος καταναγκαστικής 
εργασίας και νέα παγκόσμια τάξη τους.  
  
Ρωμαίους 13: 1-7  
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1 Ο καθένας πρέπει ο ίδιος υποβάλλει στο διοικητικό αρχές, διότι δεν υπάρχει 
εξουσία, εκτός από εκείνη που έχει δημιουργήσει ο Θεός. Οι αρχές που 
υπάρχουν έχουν συσταθεί από τον Θεό.  
2 Ως εκ τούτου, αυτός που επαναστατεί κατά της αρχής επαναστατεί ενάντια σε 
αυτό που ο Θεός έχει θεσπίσει, και όσοι το κάνουν θα φέρει κρίση για τον εαυτό 
τους.  
3 Για κυβερνήτες έχουν κανένα τρόμου για όσους κάνουν σωστά, αλλά για 
εκείνους που κάνουν λάθος. Θέλετε να είναι απαλλαγμένο από το φόβο της ένα 
στην αρχή; Στη συνέχεια, κάνει ό, τι είναι σωστό και αυτός θα σας επαινέσω.  
4 Διότι αυτός είναι υπηρέτης του Θεού για να σας κάνει καλό. Αλλά αν το κάνετε 
λάθος, πρέπει να φοβόμαστε, γιατί δεν φέρει το σπαθί για το τίποτα. Αυτός είναι 
υπηρέτης του Θεού, ένας πράκτορας της οργής για να φέρει την τιμωρία για το 
δράστη.  
5 Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να υποβάλει στις αρχές, όχι μόνο λόγω της 
πιθανής τιμωρίας αλλά επίσης λόγω συνειδήσεως.  
6 Αυτός είναι και ο λόγος που σας πληρώνουν φόρους, οι αρχές είναι υπηρέτες 
του Θεού, που δίνουν όλο τους το χρόνο της διακυβέρνησης του.  
7 Δώστε ο καθένας ό, τι του οφείλουμε: Εάν χρωστάς φόρους, πληρώνουν 
φόρους? αν τα έσοδα, τότε τα έσοδα? εάν σεβασμό, τότε σεβασμό? εάν τιμή, 
τότε τιμήσει.  
  
Οι Ιδρυτές ήθελε η Μεγάλη Σφραγίδα βάλει πάνω στο δολάριο για έναν καλό 
λόγο, αλλά ποτέ δεν κάνει τίποτα για την εβραϊκή «Θεός» εκεί. Αναφορά στο 
εβραϊκό «Θεός» τέθηκε σε αμερικανικό νόμισμα από Εβραίους Πρόεδρος Dwight 
David Eisenhower.  
"30 Ιουλίου 1956, δύο χρόνια μετά την πιέζει να έχουν τη φράση" κάτω από το 
Θεό »εισάγεται στην υπόσχεση της υποταγής, ο Πρόεδρος Dwight D. 
Eisenhower υπογράφει νόμο επίσημα δηλώνοντας« Στο Θεό εμπιστευόμαστε "να 
είναι επίσημο σύνθημα του έθνους. Ο νόμος , PL 84-140, ανέθεσε, επίσης, ότι η 
φράση θα εκτυπώνεται σε όλα αμερικανικό νόμισμα χαρτί. " 1 Αϊζενχάουερ ήταν 
ένας Εβραίος από τη δική του ομολογία? το όνομα του Αϊζενχάουερ έχει ληφθεί 
από Eisenhauer ένα εβραϊκό επώνυμο.  
  
"Σε Αϊζενχάουερ West Point ΣΤΡΑΤΟΣ Ακαδημία αποφοίτησή επετηρίδα τάξη, 
που δημοσιεύθηκε το 1915, Αϊζενχάουερ ορίζεται ως ένα «τρομερό σουηδική 
Εβραίος."  
  
Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η Κοσέρ ανήκει Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο 
Franklin Delano Roosevelt ο οποίος ήταν της ολλανδικής-εβραϊκής καταγωγής 
και το προσωπικό του διαβάζεται σαν μια λίστα συναγωγή.  
  
"Το 1943, η Ουάσιγκτον μεταφέρθηκε όχι μόνο συνταγματάρχη Αϊζενχάουερ στην 
Ευρώπη, αλλά τον προήγαγε σε περισσότερες από 30 πιο έμπειρους ανώτερους 
αξιωματικούς σε γενικές πέντε αστέρων και τον τοποθέτησε επικεφαλής της όλες 
τις ΗΠΑ δυνάμεις στην Ευρώπη ."  
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Αυτή η μεγάλη "Γενικά", που έκρυψε το φόβο κατουράνε τον εαυτό του, όταν 
θεωρήθηκε ότι ένα μικροσκοπικό άοπλοι, η γερμανική μονάδα Commando ήταν 
μετά από αυτόν κατά τη διάρκεια του πολέμου, διέταξε προσωπικά την 
δολοφονία του πάνω από 1,7 εκατομμύρια Γερμανοί στρατιώτες μετά το τέλος 
του πολέμου στα στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου από το θάνατό του. Το μόνο 
τους έγκλημα ήταν υπεράσπιση του έθνους και του λαού τους. Πολλά από τα 
παραπάνω, όπου όχι οποιεσδήποτε μεγαλύτερα τότε 15 ετών. Αυτό είναι άλλο 
ένα κραυγαλέο παράδειγμα της Καθαρής Ταλμούδ μίσους.  
Για το πλήρες άρθρο »« Θάνατος Camps Αϊζενχάουερ »Σε: Μια αμερικανική 
δεσμοφύλακες Θυμάται: http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html  
  
"Στο Θεό εμπιστευόμαστε» έχει 12 γράμματα: Δώδεκα είναι ένας τέλειος αριθμός, 
που σημαίνει τελειότητα της κυβέρνησης ή των κυβερνητικών τελειότητα. 
Υπάρχουν 66 βιβλία της Βίβλου, που προσθέτουν έως 12 [6 + 6 = 12].  
  
Η λέξη Θεός εμφανίζεται επίσης 4473 Η Αγία προσθέτοντας μέχρι του ποσού 
των 9 9 είναι ο αριθμός των αμετάκλητο και Απόφαση, η δύναμη του ίδιου του 
Θεού, που είναι τυλιγμένο με αυτό:  
  
Οι αποφάσεις του «Θεού» στο Αγγαίος 1:11 απαριθμούνται σε εννέα στοιχεία:  
"Και κάλεσα για μια ξηρασία επάνω στη γη, και πάνω στα βουνά, και από την 
καλαμπόκι, και κατόπιν το νέο κρασί, και μετά το λάδι, και κατόπιν αυτού την 
οποία το έδαφος bringeth εμπρός και επάνω στους ανθρώπους, και κατά τα 
βοοειδή, και κατόπιν όλη την εργασία των χεριών. "  
  
Haggai είναι η 37η βιβλίο της Αγίας Γραφής. 3 + 7 = 10? έτσι Αγγαίος 1 θα είναι 
11? εδώ και πάλι, έχουμε 11 11.  
  
"Ο νόμος υπεγράφη από τον Πρόεδρο Αϊζενχάουερ στις 30 Ιουλίου 1956, και το 
σύνθημα σταδιακά προστίθενται στο χαρτονόμισμα σε μια περίοδο από το 1957 
έως το 1966. (Public Law 84 - 851) [18] Ο Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών 
στις 36 USC § 302 , τώρα δηλώνει: ".« Στο Θεό εμπιστευόμαστε »είναι το εθνικό 
σύνθημα" [2]  
  
Μπορεί κανείς να δει ότι τα χρήματα είναι ένας ισχυρός τρόπος να εισφέρει κάτι 
στο ασυνείδητο του κοινού νου:  
  
9/11 λογαριασμό $ 20 Trick [Youtube βίντεο] 
https://www.youtube.com/watch?v=D1SYfqH8J30  

  
Εδώ είναι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με subliminals στα ΜΜΕ που 
οδηγεί 911:  
ΤΙ? ... Hollywood Προβλεπόμενη 9:11 ??? [Youtube βίντεο]  
http://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI  
  
Ωμά εδώ:  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DD1SYfqH8J30
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D41FRnNDZkuI
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9/11 προαναγγελθεί στο Super Mario Bros. Η ταινία [Youtube βίντεο]  
https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg  

  
Και μπορούμε να δει πώς οι εβραϊκές δυνάμεις ένεση "Θεός" τους στην μάζα 
μυαλό και πάλι:  
"Αϊζενχάουερ υπέγραψε το νομοσχέδιο σε νόμο για την Ημέρα της Σημαίας, 14 
Ιουνίου 1954. Αϊζενχάουερ δήλωσε:« Από σήμερα, τα εκατομμύρια των παιδιών 
του σχολείου μας θα διακηρύξουν την ημέρα σε κάθε πόλη και κωμόπολη, κάθε 
χωριό και αγροτικό σχολείο το σπίτι, την αφοσίωση της μας έθνος και ο λαός μας 
στον Παντοδύναμο .... με τον τρόπο αυτό είμαστε επιβεβαιώνοντας την 
υπέρβαση της θρησκευτικής πίστης στην Αμερική 's κληρονομιά και το μέλλον? 
με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσει συνεχώς εκείνα τα πνευματικά όπλα που πάντα 
θα είναι πιο ισχυρή πηγή της χώρας μας, σε συνθήκες ειρήνης ή πολέμου.  
  
Η φράση «Κάτω από τον Θεό» ενσωματώθηκε στο Pledge της υποταγής 14 
Ιούνη 1954, από ένα κοινό ψήφισμα του Κογκρέσου για την τροποποίηση της §4 
του Κώδικα Σημαία θεσπίστηκε το 1942. »[3]  
Κλείνοντας, πολλοί άνθρωποι στην ΚΟΔ e-ομάδες έχουν αναφέρει πώς έχουν δει 
ορισμένους αριθμούς επανειλημμένα. Αυτό μπορεί να είναι ένας ορισμένος 
αριθμός επαναλαμβανόμενα σε μια πινακίδα ενός οχήματος, ή σε ένα ψηφιακό 
ρολόι, σε μια διαφήμιση, και σε πολλά άλλα μέρη. Μερικές φορές αυτό μπορεί να 
συμβεί ακόμα και για μέρες, αλλά αυτό από μόνο του και από μόνη της είναι 
ακίνδυνο. Όταν είμαστε ενήμεροι για ορισμένους αριθμούς, αυτό δημιουργεί ένα 
υποσυνείδητο κραδασμούς και πριν από την ξέρουμε, θα αρχίσουμε να 
βλέπουμε αυτούς τους ίδιους αριθμούς συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Αυτή η 
πτυχή είναι αρκετά αθώα και συχνά χωρίς νόημα, αλλά στο παραπάνω άρθρο, οι 
δράστες έχουν πλήρη επίγνωση της δύναμης των αριθμών και την επιβολή αυτό 
να καθιερώσει μαγικές εργασίες τους, στην πραγματικότητα, μέσω της Ιουδαιο / 
Χριστιανική Βίβλο. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί Χριστιανοί σχεδόν 
εξαναγκάζονται να απομνημονεύουν στίχους της Βίβλου, καθώς αυτό Imbeds μια 
υποσυνείδητη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό:  
___________________  

  
Πηγές:  
  
[1] Αυτή η Ημέρα στην Ιστορία [www.history.com]  
  
[2] Wikipedia άρθρο: "Στο Θεό εμπιστευόμαστε"  
  
[3] Ό.π.  
  
___________________  

  
Κήρυγμα για " 666 "  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTKLw_Fm3tqg
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Όπως έχω ήδη γράψει δύο κηρύγματα σχετικά βιβλική αριθμολογία και πως η 
Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο των Εβραίων μαγείας, εδώ είναι κάτι περισσότερο 
σχετικά με τους αριθμούς ...  
  
Η Βίβλος έχει συνολικά 66 βιβλία. Όπως οι περισσότεροι από εσάς ήδη 
γνωρίζετε, οι εβραϊκές δυνάμεις τονίζουν πάντα τον αριθμό 6, όπως και με 6 
εκατομμύρια κάλπικο holoco $ t τους και την Πρωτομαγιά, σημαντικό 
κομμουνιστική διακοπές [1 Μάη? 5/1? 5 + 1 = 6], και πολλά άλλα. Να είστε 
ενήμεροι για αυτό, ειδικά όταν παρακολουθείτε τις ειδήσεις και την ανάγνωση 
εφημερίδων, περιοδικών, κλπ Οι Εβραίοι τονίζουν πάντα τον αριθμό 6. Αυτό είναι 
επίσης αντιστοιχεί στην Καμπάλα τετράγωνο με τον Κρόνο, η οποία προσθέτει 
μέχρι και 15 σε όλες τις πλευρές, ακόμη και η διαγώνια. Στη Βίβλο, ο αριθμός 6 
είναι ο αριθμός της ανθρωπότητας, χωρίς καμία πνευματική δύναμη. Ο αριθμός 7 
έχει να κάνει με τα 7 τσάκρας και πνευματική δύναμη που προέρχονται από αυτά 
και πνευματική τελειότητα. 6 υπολείπεται. 6 είναι επίσης μια σειρά από σκληρή 
εργασία. Εργασία έγινε για 6 ημέρες και η 7η ήταν μια ημέρα ανάπαυσης. "Ο 
αριθμός 6 είναι χαραγμένος σε όλους ότι είναι συνδεδεμένο με την ανθρώπινη 
εργασία. Βλέπουμε ότι σφραγίζονται μετά τα μέτρα του, το οποίο χρησιμοποιεί 
στην εργασία του, και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ίδιος άθλους. Και 
βλέπουμε αυτό από την αρχή." Ο αριθμός 6 έχει επίσης να κάνει με την δουλεία:  
  
Κολοσσαείς 3:22  

Υπαλλήλων, υπακούουν σε όλα τα πράγματα κυρίους σας σύμφωνα με τη 
σάρκα? όχι με οφθαλμοδουλεία, όπως ανθρωπάρεσκοι? αλλά με απλότητα 
καρδίας, φοβούμενοι τον Θεό.  
  
Η παραπάνω στίχος της 51ης βιβλίο της Αγίας Γραφής [1 + 5 = 6] τάσσεται υπέρ 
της καταναγκαστικής εργασίας. Ληφθούν περαιτέρω, ο στίχος 3:22 μπορεί να 
πολλαπλασιαστεί 3 x 22 = 66? ο συνολικός αριθμός των βιβλίων της Βίβλου, που 
δείχνει την ολοκλήρωση του εβραϊκού κομμουνιστικό κράτος καταναγκαστικής 
εργασίας και νέα παγκόσμια τάξη τους.  
  
Η αλήθεια είναι ... αριθμό του Σατανά 666 είναι ο αριθμός για την Καμπάλα 
πλατεία του Ήλιου και δείχνει πνευματική δύναμη και πρόοδο. Σχεδόν όλες οι 
αρχαίες θρησκείες Pagan τόνισε «λατρεία» του Ήλιου Η κωδική λέξη "λατρεία" 
στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε έντονη εστίαση πάνω, όπως σε βαθύ 
διαλογισμό. Επιπλέον, 6 x 6 x 6 = 216, το οποίο έχει να κάνει με ορισμένα ισχυρά 
nadis μέσα στην ψυχή. Το ηλιακό τσάκρα είναι το πιο ισχυρό και σημαντικό 
τσάκρα της ψυχής και έχει να κάνει με την εργασία το opus magnum. Το ηλιακό 
τσάκρα είναι το τσάκρα Δισκοπότηρο? το κύπελλο που κρατά το ελιξίριο της 
ζωής που εκκρίνεται από την επίφυση. Η Βίβλος με 66 βιβλία υπολείπεται για την 
υλοποίηση της Θεότητας και εργάζεται για να κρατήσει την ανθρωπότητα 
πνευματικά και ψυχολογικά σκλαβωμένοι.  
  
Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο αριθμός 12 είναι υποτίθεται ότι είναι ένας τέλειος 
αριθμός, με τον αριθμό 13 είναι του Σατανά. Ως ανθρώπινα όντα, έχουμε 
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συνολικά 13 μεγάλες τσάκρα, δεν 12. 13 είναι ένας από τους αριθμούς του 
Σατανά [1 + 3 = 4]. Και πάλι, ο αριθμός 12 υπολείπεται. Στην αρχαιότητα, υπήρχε 
ένα 13 ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. 12 σχετίζεται επίσης με τον Κρόνο με 
επίκεντρο το χρόνο μας? 60 δευτερόλεπτα μέσα σε ένα λεπτό, 60 λεπτά μέσα σε 
μία ώρα και 24 [2 + 4 = 6] μέσα σε μια ημέρα. Ο Κρόνος, όπως έχω ήδη γράψει 
στα παραπάνω δονείται με τον αριθμό 6. Ο Κρόνος είναι ο επιβλαβής πλανήτης 
του πόνου, τη σκληρή δουλειά, τη μιζέρια, δυστυχία και την απώλεια. Όπου ο 
Κρόνος έχει τοποθετηθεί στο διάγραμμα αστρολογία του ατόμου, αυτό είναι όπου 
κάποιος θα υποφέρουν στη ζωή. Οι εβραϊκές δυνάμεις ορίζουν 12 όπως είναι ο 
αριθμός για "τέλεια κυβέρνηση», με άλλα λόγια, η ανθρωπότητα είναι πνευματικά 
αβοήθητοι, υπολείπονται της πνευματικής δύναμης και την επίτευξη, και να 
υπόκεινται στην υποδούλωση μέσω της κυβέρνησης και την απόλυτη κυριαρχία 
στα χέρια των Εβραίων οι οποίοι εκτελέσετε αυτήν την κυβέρνηση. Τα 
υποσυνείδητα δονήσεις και μηνύματα στη Βίβλο σύνολο της ανθρωπότητας για 
αυτό. Σε αντίθεση, το σεληνιακό ημερολόγιο 13 μηνών βασίζεται στην φυσική 
ώρα της γης. Είμαστε όλοι ζουν εκτός συγχρονισμού με την φυσική αρμονία της 
γης σε σχέση με το ημερολόγιο και το χρόνο μας.  
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Ο Χριστιανισμός, ο κομμουνισμός, οι Εβραίοι και η Βίβλος  

  
Στην έκθεση την Αγία Γραφή ως βιβλίο της εβραϊκής μαγείας, να θυμάστε πάντα 
... οι Εβραίοι είναι εξαιρετικά έξυπνος και να πάρει τον έλεγχο και των δύο 
πλευρών? δύο αντιτιθέμενες πλευρές, που προσποιούνται να αγωνίζονται ο ένας 
τον άλλο, αλλά κάτω από όλα, εργάζονται για την ατζέντα τους για παγκόσμια 
υποδούλωση. Ακριβώς όπως πολλοί Xian εκκλησίες, ιδιαίτερα το Βατικανό, 
προσποιούνται ότι είναι ενάντια και στην καταπολέμηση του κομμουνισμού, εν 
αγνοία το λαό, εργάζονται για τον κομμουνισμό, ο Ναζωραίος δίδαξε τίποτα, 
αλλά τον κομμουνισμό, κηρύγματά του, ακόμη και διά του αρκετά όπως ο Καρλ 
Μαρξ τον εαυτό του- τεμπέλης, και έζησε μακριά από τη φιλανθρωπία των 
άλλων, όπως ένα παράσιτο. Η ΕΣΣΔ έκανε μια επίδειξη των διωκτικών έναν 
αριθμό Εβραίων [ουρλιάζουν πιο δυνατά], όταν τα εκατομμύρια των αθώων 
εθνών βασανίστηκαν μέχρι θανάτου, αλλά αυτό το εβραϊκό διώξεις είναι μόνο για 
το θεαθήναι, και δεν με νοιάζει αν έχουν να θυσιάσει κάποια από τους δική για να 
επιτύχουν το στόχο τους της παγκόσμιας υποδούλωσης και της κυριαρχίας. Για 
παράδειγμα, Ιωσήφ Στάλιν [πραγματικό όνομα Josef Dugasvilli, η έννοια της 
γεωργιανής επώνυμο Dugasvilli είναι «Υιός του ενός Εβραίου"], υποστήριξε ότι 
είναι αντι-σημιτικές, αλλά με δεδομένη τη δεύτερη γυναίκα του ήταν επίσης 
εβραϊκής [όπως ήταν τα παιδιά του], και κομμουνιστική ήρωες του, όπως ο 
Βλαντιμίρ Λένιν και το άλλο κάθαρμα ήταν άμεσα εμπλέκονται με, κάθε ηλίθιος 
μπορεί να δει μέσα από αυτά τα ψέματα, τα οποία και πάλι, υπάρχουν μόνο για 
να ξεγελάσει τις μάζες. Σχεδόν όλα ολόκληρης της κομμουνιστικής ηγεσίας και 
της KGB ήταν Εβραίοι ή / και παντρεμένος με Εβραίους και ζούσαν πολύ καλά, 
ενώ οι εργατικές τάξεις κακοποιούνται πέρα από τη φαντασία. Αυτό δεν 
περιλαμβάνει μόνο την ΕΣΣΔ , αλλά και όλες τις άλλες κομμουνιστικές χώρες, 
καθώς και. Πριν από την πτώση του "Σιδηρού Παραπετάσματος" της ΕΣΣΔ ήταν 
επίσης υποστηρίξει δημοσίως κάθε χώρα που ήταν εναντίον του Ισραήλ ? 
προσποιείται ότι είναι εχθροί με το Ισραήλ , το οποίο κάτω από αυτό το σύνολο, 
δεν είναι η περίπτωση, καθώς και οι δύο εργάζονται από κοινού για την ίδια 
ημερήσια διάταξη. Το γνωρίζουν αυτό και να γίνεται πάνω σε TACTICS- τους, 
ποτέ δεν τους αφήσουμε να σας ξεγελάσει!  
  
Όπως έχω κατάσταση πριν και θα είναι και πάλι ... πόσο μπορεί ο Χριστιανισμός 
πραγματικά να είναι σε αντίθεση με τους Εβραίους, όταν κάθε σελίδα του εν 
λόγω βρωμερό Βίβλος έχει τη λέξη "Εβραίος" "Εβραίοι" Ισραήλ "και άλλα kosher 
χάλια σε αυτό και πάνω όλα, η Ναζωραίος είναι εβραϊκό από τη γέννηση μέχρι το 
θάνατο. Λαμβάνοντας υπόψη τις πνευματικές ενέργειες τίθενται σε Χριστιανισμό 
από τους αδαείς οπαδούς, για αιώνες, οι Εβραίοι έχουν μια ατελείωτη προσφορά 
για να κάνουν ό, τι θέλουν με. Αυτό είναι προπύργιο τους, και τη ρίζα τους. Αυτός 
είναι ο λόγος η Βίβλος είναι τόσο γεμάτη από αριθμούς, ειδικά στίχους [που 
δονείται στα Εβραϊκά είναι μάντρα τους] και με δεδομένο ότι η Βίβλος είναι 
φυτευτεί σχεδόν σε κάθε σπίτι στον κόσμο, ο Χριστιανισμός είναι αδυσώπητα 
πίεσε και αναγκάσθηκε σε ανθρώπους [αγάπη jewsus ή καίγονται για την 
αιωνιότητα], η Γραφή λειτουργεί ως υποσυνείδητο μέσο?.. ένα δέκτη για την 
λειτουργία τους στίχους της Βίβλου στη μνήμη από πολλούς χριστιανούς αυτό 
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που κάνει ακόμη, είναι αυτό που δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό σύνδεσμο στο 
μυαλό των πολλών, για τα οποία οι Εβραίοι εργάζονται κατάρες και ξόρκια τους 
προσελκύοντας άφθονο πλούτο. Ακόμα Βίβλος μελών τους σχετικά με τους 
Εβραίους "θελεις να ευημερήσουν." Εσύ πληρώνεις και θυσίες για αυτό!  
  
Η «Αγία Γραφή» χρησιμεύει ως σύνδεσμος, όπως ανέφερα στο παραπάνω για 
υποσυνείδητο λειτουργία τους. Αυτό δεν είναι διαφορετικό από το να έχουν μια 
Βίβλο στο σπίτι σας. Αυτό δημιουργεί ένα υποσυνείδητο ισοπαλία σε ξέρω από 
το τελευταίο μου άρθρο «η Αγία Γραφή, ένα βιβλίο της εβραϊκής Witchcraft".? 
Ήμουν πολύ επίγνωση του μεγέθους αυτού του άρθρου και δεδομένου ότι χτυπά 
σε πιο ευαίσθητα μυστικά τους, ρίζα, και το συνολικό προπύργιο τους, μέσα από 
τον Σατανά, τους έχουμε εκτεθεί.  
  
Ο Σατανάς μου έχει προστατεύσει. Αν δεν είχε, ο ίδιος μαζί με άλλους που 
εργάζονται πολύ σκληρά, θα ήταν ήδη νεκρός. Εργαζόμαστε για έναν υψηλότερο 
σκοπό? για έναν καλύτερο κόσμο μέσα από τον Σατανά. Έχουμε εντοπίσει και να 
εκτεθούν τα προβλήματα. Η εβραϊκή δομή εξουσίας εργάζεται ακατάπαυστα για 
να καταστρέψει τα πολιτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας, έτσι ώστε να 
μπορεί να μας υποδουλώσει. Εβραϊκή απληστία δεν γνωρίζει όρια. Λίγοι 
Αμερικανοί εδώ γνωρίζουμε πόσο βάναυση ζωή είναι και έχει τεθεί σε πολλές 
άλλες χώρες. Οι Εβραίοι εργάζονται πολύ σκληρά για να αλλάξει αυτό. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την πτώση της ΕΣΣΔ , πολλοί 
μαχαιροβγαλτών εβραϊκή κομμουνιστές μετανάστευσε στις ΗΠΑ και έχουν 
εργαστεί για την καταστροφή της χώρας μας από τότε, και αυτό μπορεί να δει 
κατάφωρα σε πολλές ανοικτές παραβιάσεις του συντάγματος μας και πώς μας 
νομικό σύστημα έχει ραγδαία επιδείνωση. Η Αμερική είναι η τελευταία δύναμη σε 
αυτή τη γη που εξακολουθεί να έχει κάποια νόμοι που προστατεύουν την 
ελευθερία του λόγου και του Τύπου, αν και αυτά είναι πολύ ανασφαλής και 
πολλοί από εμάς καταστέλλονται και παρενοχλούνται, όπως αυτό που συμβαίνει 
τώρα στην ΚΟΔ e-ομάδες. Εάν η Αμερική πηγαίνει κάτω, όλες οι μικρότερες 
χώρες που είναι κάπως ελεύθερα θα πάει κάτω και να είναι κάτω από το ζυγό 
του κομμουνιστικού ελέγχου. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι είναι ένα έγκλημα 
κακούργημα να αρνηθεί ή να αμφισβητήσει την εβραϊκή holoco $ t σε πολλές 
χώρες ... με αποτέλεσμα την αυτόματη ποινή φυλάκισης. Τα πάντα ο Εβραίος 
είναι και κάνει, κατηγορείται για Εθνικούς. Αυτό δημιουργεί σύγχυση, και κάνει για 
μια αποτελεσματική εκτροπής και απόσπαση της προσοχής. Το ίδιο με τον 
Σατανά ... τα πάντα χριστιανική τους "Θεός" είναι και κάνει, θα σωρό το φταίξιμο 
για τον Σατανά και τις δυνάμεις της κόλασης. Ακόμα κι αν η αλήθεια είναι πριν 
από αυτούς στην "Αγία Γραφή" και μπορεί κανείς να δει ότι jewhova ήταν μια 
"δολοφόνος και ψεύτης από την αρχή« μία μόνο που χρειάζεται είναι να 
κοιτάξουμε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και, επίσης, ότι φάουλ Ναζωραίος 
παραγγελία τους οπαδούς του να διαπράξει τόσο κλοπή και δολοφονίες:  
  
Luke 19:27? Λουκά 6: 1-5? Luke 19: 29-35? και να σπάσει άλλες εντολές: 
Ματθαίος 10: 34-36.  
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Χριστιανοί και οι άλλοι δεν μπορούν να δουν αυτό, δεδομένου ότι έχουν 
εξαπατηθεί κάτω από μια ισχυρή ξόρκι. Ο Σατανάς, ο ίδιος μου είπε πριν από 
λίγο καιρό πόσο φρικτά έθνη έχουν υποστεί υπό εβραϊκό κομμουνισμό. Έχω 
γράψει πολλά άρθρα σχετικά με την κατάσταση της εργασίας σκλάβων στην Red 
Κίνα. Αυτή η βαρβαρότητα είναι ό, τι εβραϊκό κομμουνισμός είναι όλα σχετικά.  
  
Απόσπασμα από το εβραϊκό Ταλμούδ:  
Nidrasch Talpioth, σ. 225-L: ". Ο Ιεχωβά δημιούργησε τους μη Εβραίους με 
ανθρώπινη μορφή, έτσι ώστε ο Εβραίος δεν θα πρέπει να εξυπηρετούνται από τα 
κτήνη Η μη-Εβραίος είναι, κατά συνέπεια, ένα ζώο με ανθρώπινη μορφή, 
καταδικασμένα να υπηρετούν την ημέρα Εβραίος και νύχτα."  
  
Εκτός αν κάθε ένας από εμάς παλεύει για τις ελευθερίες μας, όλοι θα πρέπει να 
λαμβάνονται μακριά. Όπως και με το πρώτο pdf, στη Σοβιετική καταναγκαστική 
εργασία, μπορεί κανείς να δει το ίδιο πανομοιότυπο πράγμα που συμβαίνουν 
στην Red Κίνα και σε άλλα μέρη στον κόσμο-διαθέσιμου ανθρώπων? 
συστηματικά σπασμένα, εργάστηκε σε θάνατο και να αντικατασταθεί από πιο 
Εθνικούς. Ακόμη και μια μικρή έρευνα αποκαλύπτει κατάφωρα οι Εβραίοι είναι 
και ήταν πάντα πίσω από αυτό, και ότι η Βίβλος δεν είναι τίποτα περισσότερο 
από ένα σχέδιο για την εβραϊκή κομμουνισμού στις διδασκαλίες και 
indoctrinations [τόσο την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη] της, μαζί με όλα τα 
σημαντικά σκοπό της εργάζονται ισχυρό ξόρκια για τους Εβραίους να ωφεληθεί 
παρά πολύ. Ο Σατανάς τραβάει τις κουρτίνες στο μυαλό μας και να μας ξυπνάει 
την αλήθεια ώστε να είμαστε ενήμεροι και να δείτε. Οι Χριστιανοί και οι σχετικές 
αδαείς μάζες είναι κάτω από ένα πιο ισχυρό ξόρκι. Αυτό μάγια πρέπει να σπάσει.  
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Χριστιανικές ρίζες του κομμουνισμού  

  
"Χριστιανική θεολογία είναι η γιαγιά του μπολσεβικισμού».  
- Oswald Spengler  
  
«Ο Χριστιανισμός και ο κομμουνισμός είναι πολύ κοντά πνευματικά και 
ιδεολογικά. Αυτή είναι μια αρκετά γνωστή έννοια που έχει υιοθετηθεί από 
διάφορους στοχαστές, από τον Thomas More για να Λεβ Τολστόι. Λίγοι 
άνθρωποι γνωρίζουν ότι το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο ιδρύθηκε 
στην Παραγουάη και βασίστηκε σε οι ιδέες της Καθολικής Ιησουιτών πριν από 
τον Μαρξ δημιούργησε τις διδασκαλίες του. "  
  
"Η« Κοινωνία του Ιησού »- ο Ιησουΐτης θρησκευτική τάξη - στην Καθολική 
Εκκλησία ήταν περίπου ισοδύναμη με την KGB στη Σοβιετική Ένωση ."  
Πάνω από τα αποσπάσματα που λαμβάνονται από το "Πράβντα" [Η κύρια 
εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος και την κορυφαία εφημερίδα της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης ] Από το άρθρο: Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ 
Χριστιανισμού και του κομμουνισμού εκεί; 30/04/2013  

  
"American Εφημερίδες ισχυρίζονται ότι ο Στάλιν έχει προκαθορισμένες για να 
σώσει τον Χριστιανισμό.  
-Josef Goebbels [ 1 ]  
  
Ο κομμουνισμός δεν είναι αντι-χριστιανικό, όπως είναι κοινώς πιστεύεται ότι:  
Εκτός από αυτό, η Καθολική Εκκλησία στην Κίνα έχει πάνω από 70 εκατομμύρια 
μέλη και αυξάνεται. Υπάρχει επίσης η Καθολική Μητρόπολη Changchung στην 
κομμουνιστική Βόρεια Κορέα? η ονομαστική καθεδρικό ναό της Ρωμαιοκαθολικής 
Επίσκοπος της Πιονγκγιάνγκ , Βόρεια Κορέα . Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία 
εργαστεί χέρι-χέρι με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην ΕΣΣΔ . Η βία κατά των 
Κληρικών της κατά τη διάρκεια της επανάστασης, ήταν απλά για να εξαλείψουμε 
τις τσαρική στοιχεία από τις τάξεις του, και τίποτα περισσότερο. Ο Στάλιν ανοιχτά 
συνεργάστηκε με την Ορθόδοξη Εκκλησία για να βοηθήσει το κομμουνιστικό 
πολεμική προσπάθεια για τον Κόκκινο Στρατό κατά τη διάρκεια του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου. Σήμερα στη Ρωσία , υψηλή κατάταξη Κληρικοί στη Ρωσική 
Ορθόδοξη Εκκλησία υποστηρίζουν ανοιχτά μια χριστιανική κομμουνιστικό κίνημα 
στο έθνος τους. Η Καθολική Εκκλησία είχε επίσης ένα ισχυρό χέρι του 
Κομμουνιστικού, θεολογία της απελευθέρωσης στη Νότια Αμερική . Δεν είναι 
λάθος καθολικός κλήρος θα μπορούσε να διασχίσει το «Σιδηρούν 
Παραπέτασμα» κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου με ευκολία.  
80 εκατομμύρια Βίβλους τυπωμένες σε Κίνα - ». Χριστιανισμός Σήμερα» και την 
καταμέτρηση Σύνδεσμος προς το άρθρο από  

  
"Ernst Bloch (1885-1977) ήταν ένας Γερμανός μαρξιστική φιλόσοφος και 
θεολόγος άθεος. Αν και δεν είναι ο ίδιος Χριστιανός, λέγεται ότι έχει« γεφυρωθεί 
το χάσμα "μεταξύ των χριστιανών κομμουνισμό και το υποκατάστημα λενινιστική 
του μαρξισμού. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Bloch, η αρχή της Ελπίδας, 
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περιέχει τέτοιες δηλώσεις όπως: «Ubi Λένιν, IBI Ιερουσαλήμ " [Σε περίπτωση 
που ο Λένιν είναι, υπάρχει Ιερουσαλήμ ] και «η μπολσεβίκικη εκπλήρωση του 
κομμουνισμού [είναι μέρος της] το πανάρχαιο αγώνα για το Θεό." [ 2 ]  
  
Στην πραγματικότητα, ο Χριστιανισμός προετοιμάζει το λαό να είναι ανοικτή και 
να αποδεχθούν τον κομμουνισμό. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στα χριστιανικά 
δόγματα ή τις διδασκαλίες του ο Ναζωραίος, που έρχεται σε αντίθεση με τον 
κομμουνισμό με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χριστιανισμός είναι ο κομμουνισμός.  
  
Και τα δύο προγράμματα λειτουργούν για να υποδουλώσουν, χρησιμοποιώντας 
την τρομοκρατία, βαρβαρότητα, μαζικές δολοφονίες και και του καταναγκασμού. 
Η Καθολική Εκκλησία ήταν η KGB του Μεσαίωνα, αποκλείοντας μέσω του 
τρόμου, χρήση βίας και μαζικής δολοφονίας. Η Ιερά Εξέταση είναι ένα κραυγαλέο 
παράδειγμα.  
  
Και τα δύο προγράμματα να απαγορεύσει την κυριότητα της ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας. Χριστιανισμός προετοιμάζει τους οπαδούς σε ένα υποσυνείδητο 
επίπεδο για τον κομμουνισμό. Χριστιανοί κατηχηθεί να πιστεύουν ότι η φτώχεια 
είναι μια αρετή. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η έννοια παίρνει τη λαβή κατά το 
υποσυνείδητο μυαλό κάποιου, αρκετά συχνά, μια σοβαρή έλλειψη χρημάτων 
είναι ένα αποτέλεσμα και αυτό διαρκεί μερικές φορές ακόμη και σε μελλοντικές 
ζωές, μιλώντας από μια πνευματική προοπτική. Αυτό που κάνει είναι να 
δημιουργεί επίσης ένα θύμα του εαυτού του προγράμματος, και με τη σειρά του 
δημιουργεί γενιές των φτωχών. Οι χριστιανικές Εκκλησίες στη συνέχεια 
εμφανίζονται ως βοηθοί των φτωχών και των ευεργετών, όταν όλοι μαζί, ήταν οι 
χριστιανικές διδασκαλίες που δημιούργησαν και να εκτελεστεί το πρόβλημα. Ο 
Εβραίος δημιουργεί τα προβλήματα και στη συνέχεια δίνει την εβραϊκή έκδοση 
του καταραμένων λύση για τους Εθνικούς. Κάντε κλικ εδώ για ένα άρθρο 
econcerning χριστιανική Mind Control  
Δεν υπάρχει τίποτα πνευματικό για τον Χριστιανισμό. Ο Χριστιανισμός είναι ένα 
εργαλείο για την αφαίρεση πνευματική γνώση και τις εξουσίες, και την 
αντικατάσταση αυτών με νόημα ρομποτικό «προσευχές» κατεστραμμένο από και 
επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και Άπω Ανατολής μάντρα, και 
ατελείωτες κατήχηση με ψεύτικες διδασκαλίες με στόχο να imbed μια εικονική 
κατάσταση και την ιστορία της εβραϊκής οι άνθρωποι στο μυαλό των χριστιανών, 
η οποία δεν είναι τίποτα πνευματικό καθόλου. Λίγα, εάν υπάρχουν χριστιανικές 
ιεροκήρυκες μπορούν διάγραμμα της ανθρώπινης ψυχής, για παράδειγμα. Η 
αφαίρεση και η διαφθορά της πνευματικής γνώσης προετοιμάζει το λαό να δεχθεί 
την αθεϊστική κομμουνιστικό κράτος.  
  
οι ίδιοι τόσο ο Χριστιανισμός και Κομμουνισμός παρουσιάσει τα προγράμματα 
αδελφοσύνη, την προώθηση της ισότητας, την ευημερία, καλή θέληση, και έναν 
καλύτερο τρόπο ζωής, αλλά μια πιο προσεκτική εξέταση των πραγματικών 
δόγματα και τις ιστορίες τους, αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα come-
κατά μήκος και κάτω από την επιφάνεια, τρομοκρατία, μαζική δολοφονία, 
βασανιστήρια, καταναγκαστική κατήχηση, και κρατώντας το λαό άγνοια είναι το 
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προπύργιο των δύο αυτών προγραμμάτων. Οποιοσδήποτε ανόητος που 
διαβάζει την ιουδαιο / χριστιανική Αγία Γραφή μπορεί να δει ξεκάθαρα τις 
ατελείωτες λογαριασμούς της μαζικής δολοφονίας, λεηλασίες, βιασμοί, 
υποδούλωση, και τις απειλές της αιώνιας βασανιστήρια και την καταδίκη αν τα 
δόγματα δεν λαμβάνονται σοβαρά ή τηρούνται, και πάνω απ 'όλα, πώς jewhova 
ήταν ένα δολοφονικό τέρας που επάνω σε Εθνικούς? δεν διαφέρει από τις 
κομμουνιστικές προγράμματα. Για απόδειξη αυτού βλέπε "Ιεχωβά και ανθρώπινη 
θυσία αίματος." «Ανθρωποκτόνος και ψεύτης από την αρχή."  
  
"Αλλά αυτοί οι εχθροί μου, η οποία δεν θα ήταν αυτό που θα πρέπει να βασιλεύει 
σε αυτούς, φέρετε εδώ και να σκοτώσει τους πριν από μένα."  
Luke 19:27  

[Direct απόσπασμα από υποστηρίζουν τη δολοφονία του Ιησού]  
"Εξέγερση" είναι ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ ΟΧΙ και είναι «του διαβόλου».  
Χριστιανισμός προετοιμάζει επίσης τους οπαδούς για τον κομμουνισμό στο ότι το 
ένα είναι κατηχηθεί να υπομείνει την αδικία. Σχεδόν ο καθένας έχει ακούσει τις 
βιβλικές γραφές σχετικά με την ενεργοποίηση και το άλλο μάγουλο, το 
περπάτημα της μετριότητας, αγαπώντας τους εχθρούς του και ούτω καθεξής. 
Αυτές οι διδασκαλίες συνεργαστούν με τον κομμουνισμό στην καταστροφή του 
συστήματος δικαιοσύνης και ατομικών δικαιωμάτων. Έγκλημα επιτρέπεται να 
πάρει τόσο εκτός ελέγχου [όπως έχει ήδη]? ότι ο λαός δεν είναι μόνο 
αποθαρρύνονται από την καταπολέμηση της πίσω, αλλά αν κάποιος θα πρέπει 
να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ένα συχνά τιμωρείται γι 'αυτό. Τι κάνουν αυτοί οι 
εβραϊκές προγράμματα, είναι αυτοί που μια παγίδα. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
τελικά είναι περισσότερο από πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα δικαιώματά τους 
υπέρ των εξαιρετικά αυστηρών νόμων, προκειμένου να ελέγξει την 
εγκληματικότητα. Και τα δύο προγράμματα απαγορεύουν τη λήψη οποιασδήποτε 
προσωπικής δράσης στον τρόπο επιβολής της δικαιοσύνης και τοποθετήστε 
αυτή την ευθύνη στα χέρια του κράτους για τον κομμουνισμό, και στα χέρια της 
λεγόμενης «Θεός» για τον Χριστιανισμό. Κάθε εξέγερση ή αντεπιτίθενται είναι ένα 
σοβαρό αδίκημα. Η αποδοχή της κακοποίησης και της αδικίας είναι τόσο πολύ 
απαραίτητο για τη δημιουργία ενός σκλάβου κατάσταση. Ένας σκλάβος δεν 
πρέπει ποτέ να προσπαθήσουν να αντεπιτεθούν ή ανταρτών με οποιονδήποτε 
τρόπο. Μίσος είναι ένα άλλο ταμπού και στα δύο προγράμματα.  
  
Μια ματιά στη γέννηση του κομμουνισμού:  
Ο κομμουνισμός δημιουργήθηκε από την οργάνωση «Η Λίγκα των Δικαίων.» Το 
σύνθημα της Κοινωνίας της Just ( "Bund der Gerechten" ή "Bund der 
Gerechtigkeit») ήταν «όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια» και οι στόχοι της ήταν «η 
δημιουργία του Βασιλείου του Θεού πάνω στη Γη, με βάση τα ιδανικά της αγάπης 
προς τον πλησίον, την ισότητα και τη δικαιοσύνη του ».  
"Σε ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το Ιούνιο του 1847 ο 
Σύνδεσμος του Just συγχωνεύτηκε με τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής του 
Κομμουνιστικού με επικεφαλής τον Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς, 
υιοθετώντας ένα νέο οργανωτικό χάρτη και του προγράμματος και την 
ανασύσταση τον εαυτό της ως την Κομμουνιστική Λίγκα.» [3]  
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Αυτή είναι η βάση του χριστιανικού δόγματος.  
  
Μπορούμε να εντοπίσουμε τις ρίζες του κομμουνισμού πίσω στο ριζοσπαστική 
φιλελεύθερη ιδεολογία στην Ευρώπη . Η οποία από μόνη της είναι ο 
Χριστιανισμός στη μεταμφίεση. Όπως Νίτσε δήλωσε σχετικά με τη γαλλική 
επανάσταση και φιλελεύθερη ιδεολογία του ως: ". Η κόρη και η συνέχιση του 
Χριστιανισμού"  
                                                                                                                           
Αυτή η ριζική, οικουμενικό, ισότιμη διδασκαλία είναι στην καρδιά του 
Χριστιανισμού, και του φιλελευθερισμού με τους ενίσχυση από το σημείο στο 
κομμουνισμού. Όπου Φιλελευθερισμός στη συνέχεια μεταμορφώθηκε σε 
κομμουνισμού ανοιχτά:  
  
"Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1840, η λέξη« κομμουνιστικό »τέθηκε σε 
γενική χρήση για να περιγράψει όσους χαιρέτισαν την αριστερή πτέρυγα του 
Ιακωβίνων Λέσχης της Γαλλικής Επανάστασης ως ιδεολογική προγόνων τους. 
Αυτή η πολιτική τάση ίδια είδε ως ισότιμη heritors του 1795 Συνωμοσία της Ίσο 
με επικεφαλής τον Γράκχος Μπαμπέφ. Οι sans-culottes του Παρισιού που είχε 
δεκαετίες νωρίτερα ήταν η βάση της υποστήριξης για Μπαμπέφ - τεχνίτες, 
τεχνίτες, και το αστικό άνεργοι - θεωρήθηκε ως μια πιθανή θεμέλιο για ένα νέο 
κοινωνικό σύστημα βασίζεται στην σύγχρονη μηχανή παραγωγής της ημέρας ".  
Ο Γάλλος στοχαστής Étienne Cabet ενέπνευσε τη φαντασία με ένα μυθιστόρημα 
για μια ουτοπική κοινωνία βασίζεται σε κοινόχρηστο πλυντήριο παραγωγής- 
"Voyage en Icarie» [1839]. Η επαναστατική Louis Auguste Μπλανκί τάχθηκαν 
υπέρ μιας ελίτ διοργανώνει τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού εναντίον 
του "πλούσια", την κατάσχεση από την κυβέρνηση σε ένα πραξικόπημα, και τη 
θέσπιση ενός νέου ισότιμη οικονομική τάξη ». [ 4 ]  
  
Μια ανασκόπηση των αναδυόμενων τάσεων από τον Χριστιανισμό στο 
φιλελευθερισμό και σε Κομμουνισμός:  
  
Ο φιλελευθερισμός είναι Χριστιανισμός χωρίς Χριστό  

William Gayley Simpson, η οποία Way Δυτική άνθρωπος;  
  
Revilo Oliver:  
Παραθέτω:  
"Οι άλλοι αποστάτες που ανέφερα, και πολλοί που είναι τώρα ξεχαστεί, μαζί με 
το σύνολο σχεδόν των αντι-Χριστιανοί των τελευταίων αιώνων, εξηγούν τη 
λειτουργία του το τι μπορεί να ονομάζεται ο νόμος της πολιτιστικής 
υπολειμμάτων. Σε όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες, όταν μια μακρά -Ιδρύθηκε και 
γενικά αποδεκτή πεποίθηση έχει βρεθεί να είναι απίστευτο, καλό μυαλό το 
εγκαταλείψει, αλλά συνήθως διατηρούν παράγωγο πεποιθήσεις που είχαν αρχικά 
συναχθεί από το θρήσκευμα που έχουν απορριφθεί και λογικά πρέπει να 
εξαρτώνται από αυτό. Έτσι συνέβη ότι η σύγχρονη εχθροί του Χριστιανισμού 
απορριφθεί η μυθολογία, αλλά άκριτα διατήρησε την πίστη στις κοινωνικές και 
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ηθικές προλήψεις που προέρχονται από αυτό. - μια πίστη που παραδόξως 
αποκαλούν ορθολογική, αλλά κρατήστε με θρησκευτική θέρμη "  
  
«Γελούν στο ανόητη ιστορία για τον Αδάμ και ανταλλακτικά πλευρό του, αλλά 
συνεχίζουν να πιστεύουν σε μια" ανθρώπινη φυλή "κατέβηκε από ένα μόνο 
ζεύγος των προγόνων και ως εκ τούτου σε μια" αδελφότητα του ανθρώπου. 
"Μιλάνε για" όλης της ανθρωπότητας », δίνοντας στον όρο ένα λιπαρό και 
μυστικιστική έννοια με την οποία δεν επενδύουν αντίστοιχους όρους, όπως «όλα 
τα μαρσιποφόρα" ή "όλα τα οπληφόρα." μπορούν φλυαρία για τα «δικαιώματα 
του ανθρώπου», αν και η σκέψη μιας στιγμής θα έπρεπε να αρκεί για να δείξει 
ότι, σε περίπτωση απουσίας ενός διατάγματος από ένα υπερφυσικό μονάρχη, 
μπορεί να υπάρχουν δικαιώματα άλλων από αυτά που οι πολίτες ενός σταθερού 
και ομοιογενούς κοινωνίας έχουν, με διαθήκη ή έθιμο, απένειμε στον εαυτό τους? 
και ότι ενώ οι πολίτες μπορεί να δείξει καλοσύνη στους αλλοδαπούς , σκλάβοι, 
και τα σκυλιά, όπως τα όντα προφανώς μπορεί να έχει κανένα δικαίωμα. "  
  
"Δεν πιστεύω ότι το ένα τρίτο του θεού ενσαρκώθηκε στο πιο άθλιες περιοχή στη 
γη για να συνδέσει με αγράμματους χωρικούς, harangue τον όχλο των 
βαρβάρων αγώνα, και μαγικά εξυψώνουν την άγνοια και άξεστος να" κάνουν 
τρέλα της σοφίας αυτός ο κόσμος, "έτσι ώστε" η τελευταία πρέπει να είναι πρώτη 
»- ότι δεν πιστεύουν, αλλά προσκολλώνται στο νοσηρό μίσος της ανωτερότητας 
που κάνει Χριστιανοί λατρεύουν ό, τι είναι ταπεινός, κατώτερη, παράλογη, 
απαξιωθεί, παραμορφωμένα, και εκφυλισμένη."  
  
"Θα πολυλογία για την« ιερότητα της ανθρώπινης ζωής »- ειδικά τα vilest μορφές 
της - χωρίς να αντανακλά ότι παίρνει ένα Δημιουργό Θεό να κάνει κάτι ιερό και 
ξέφρενα πιέσεις για μια καθολική." Ισότητας "που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
τη μείωση όλων ανθρώπου στο επίπεδο του χαμηλότερου, προφανώς δεν 
γνωρίζουν ότι είναι απλώς επαναλαμβάνοντας συχνά-εκφράζεται λαχτάρα των 
χριστιανών για να γίνει πρόβατο (το πιο ηλίθιο όλων των θηλαστικών) 
οδηγήθηκαν από έναν καλό ποιμένα, που υπονοείται σε όλες τις ιστορίες της 
Καινής Διαθήκη, αν και οι περισσότεροι χωρίς περιστροφές εκφράζονται σε άλλο 
ευαγγέλιο, το οποίο αναφέρει τον Ιησού ως πολλά υποσχόμενη ότι μετά 
βασάνισε και κατακρεούργησε τα πιο πολιτισμένη πληθυσμούς της γης, θα 
υπάρξει Ανάσταση και προβάτων τα κατοικίδια ζώα του θα πεταχτεί έξω από 
τους τάφους τους, όλα τα ίδια ηλικία, όλα του ίδιου φύλου, όλα του ίδιου 
αναστήματος, και όλα έχουν διακριθεί χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να είναι 
πανομοιότυπα με τα μέλισσες σε ένα σμήνος ".  
  
"Παρά το γεγονός ότι η« Φιλελεύθερο »και μαρξιστική λατρείες έχουν δογματικές 
διαφορές τόσο μεγάλες όσο εκείνες που διαχωρίζουν Λουθηρανοί από 
Βαπτιστές, είναι βασικά το ίδιο δεισιδαιμονία, και κατά πόσον ή όχι θα πρέπει να 
τους αποκαλούμε θρησκείες εξαρτάται από το αν μπορούμε να περιορίσουν τη 
λέξη με την πίστη στο υπερφυσικό άτομα ή να την επεκτείνει σε όλες τις μορφές 
των τυφλών πίστη και βασίζονται στην συναισθηματική διέγερση, αντί των 
παρατηρούμενων γεγονότων και λόγο. Όταν αυτοί οι "αθεϊστική" λατρείες 
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ουρλιάζουν από το μίσος τους "φασίστες" και "Ναζί", που προφανώς πρέπει να 
πιστέψουμε ότι αυτές οι πονηροί πρόσωπα κατείχαν του διαβόλου και θα πρέπει, 
συνεπώς, να μετατραπούν ή να εξολοθρευτεί να προωθήσει την αγιότητα και την 
αγάπη. και όταν βλέπουν "ρατσιστές", που βέβηλα υποκατάστατο γεγονός και η 
αιτία για την άκριτη πίστη στις εγκεκριμένες ιστορίες νεράιδων, σφοδρή επιθυμία 
τους να ξεριζώσει το κακό είναι τόσο μεγάλη όσο εκείνη του χριστιανικό όχλο που 
έσυραν τη δίκαιη και πολύ έξυπνο Υπατία από τη μεταφορά της και η αγάπη που 
χρησιμοποιούνται κελύφη στρειδιών να ξύσει τη σάρκα από τα οστά της, ενώ 
ήταν ακόμα ζωντανός. "  
  
"Με πολύ λίγες εξαιρέσεις, οι αντι-Χριστιανοί, χωρίς αμφιβολία εν αγνοία τους, 
διατηρούνται στο μυαλό τους ένα μεγάλο μέρος του χριστιανικού δόγματος, και 
αναβίωσε ακόμα και τα πιο δηλητηριώδη στοιχεία της πρωτόγονης 
μπολσεβικισμός της Αρχαιότητας, η οποία είχε εξασθενημένο ή αναστέλλεται 
από οι καθιερωμένες εκκλησίες στις μεγάλες μέρες της Χριστιανοσύνης. και 
σήμερα, φανερά άθεοι δεν νομίζω ότι περίεργο το γεγονός ότι, σε όλα τα 
κοινωνικά ζητήματα, είναι σε ουσιαστική συμφωνία με τους ουρλιάζοντας 
δερβίσηδες και ευαγγελική σαμάνοι που, επιδοτούνται με πλούσιο δημοσιότητα 
από το Οργανωμένου Εβραϊσμού που τον έλεγχο των boob-σωλήνων και άλλων 
μέσων επικοινωνίας, λαίμαργα συμμετέχουν στην τρέχουσα μονάδα δίσκου για 
τη μείωση των Αμερικανών προς το σύνολο των ηλιθιότητα με κάθε είδους 
παράλογες φάρσα. "  
  
"Χριστιανική θεολογία είναι η γιαγιά του μπολσεβικισμού».  
- Oswald Spengler  
  
Μπορούμε να παρακολουθήσουν αυτή τη δήλωση με την ανοικτή έμβλημα της 
χριστιανικής κομμουνισμού:  
"Χριστιανική κομμουνιστές επιδιώκουν να επιτύχουν κοινωνικές αλλαγές μεγάλης 
κλίμακας, όμως. Κάποιοι πιστεύουν ότι, αντί να προσπαθεί να μετατρέψει την 
πολιτική και την οικονομία μιας ολόκληρης χώρας, οι Χριστιανοί θα πρέπει 
αντιθέτως να καθιερώσει τον κομμουνισμό μόνο σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο."  
Η Λατινικής Αμερικής υποκατάστημα της χριστιανικής Κομμουνιστικού θεολογία 
της απελευθέρωσης, σύμφωνα με θεολόγους όπως το Leonardo BOFF? έχει τις 
ρίζες της στην ιδέα ότι «η σύνεση είναι η κατανόηση των καταστάσεων της 
ριζοσπαστικής κρίσης». Μεταξύ χριστιανική κομμουνιστές, ιστορικός υλισμός 
χρησιμοποιείται ως μια μεθοδολογία ανάλυσης που καθορίζουν τη φύση της 
κρίσης στην ερώτηση ως προϊόν της πολιτικο-οικονομική δυναμική και τις 
λεπτομέρειες που προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτό που αποκαλείται "το 
τέλος του καπιταλιστικού / ιμπεριαλιστικού τρόπου παραγωγής" . Σύμφωνα με 
αυτό το υποσύνολο της θεολογίας της απελευθέρωσης, η πρόκληση για τη 
χριστιανική Κομμουνιστικό στη συνέχεια να καθορίσει τι σημαίνει (στο πλαίσιο 
του «συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κοινωνικής πραγματικότητας"), 
για να επιβεβαιώσουμε μια «προνομιακή επιλογή για τους φτωχούς και 
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καταπιεσμένους», όπως Praxis (ενεργό θεωρία), και ανάλογα με την εντολή από 
μια ηθική δήθεν "ριζωμένη στις beatidic διδασκαλίες του Ιησού».  
  
Christian Κομμουνιστική Απελευθέρωση Θεολογία δεν είναι για ευαγγελισμό per 
se, αλλά μάλλον για την ανάπτυξη μιας ορθοπραξία (ηθική δράση? Η κατάσταση 
που έρχονται στο φως κάνοντας τα έργα του Θεού), που έχει ως στόχο να 
συμφιλιώσει την "Beatidic Ηθική» του Ιησού, όπως expoused στην επί του Όρους 
Ομιλία? με τις υπάρχουσες κοινωνικούς αγώνες ενάντια σε αυτό που ονομάζεται 
«νεο-αποικιοκρατία» ή «ύστερου καπιταλισμού». Τόσο η χριστιανική 
κομμουνισμός και θεολογία της απελευθέρωσης άγχος "ορθοπραξία" πάνω 
"ορθοδοξία". Μια αφήγηση της φύσης των σύγχρονων κοινωνικών αγώνων 
αναπτύσσεται μέσω "υλιστική ανάλυση" χρησιμοποιώντας ιστοριογραφική 
έννοιες που αναπτύχθηκε από τον Καρλ Μαρξ. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα 
είναι το κίνημα της Παραγουάης Sin Tierra (ακτήμονες), οι οποίοι συμμετέχουν σε 
άμεση κατασχέσεις γης και η δημιουργία της κοινωνικοποιημένης συνεταιριστικής 
παραγωγής γεωργικών στον asentamientos. Η σύγχρονη Παραγουάης Sin Tierra 
λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με εκείνο των εκσκαφείς ανάπλαση της εποχής. 
Για Camilo Torres (ο ιδρυτής της κολομβιανής ομάδας ανταρτών ELN), η 
ανάπτυξη αυτή ορθοπραξία σήμαινε για τον εορτασμό της Καθολικής Ευχαριστία 
μόνο μεταξύ εκείνων που εμπλέκονται στην ένοπλη πάλη ενάντια στο στρατό του 
κολομβιανού κράτους, ενώ αγωνίζονται μαζί τους.  
  
Christian κομμουνιστές κρατούν τα Βιβλική στίχους στις Πράξεις 2 και 4, ως 
απόδειξη ότι οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν σε μια κομμουνιστική κοινωνία. 
Κήρυγμα Thomas Wharton Collens »είναι μια καλή περιγραφή των βιβλικών 
πηγών που χρησιμοποιήθηκαν με στόχο μια κοινωνία κοινής ιδιοκτησίας? Καθ 
José Π Miranda, «Comunismo en la Βιβλία» (1981), που μεταφράζεται ως 
"κομμουνισμός στην Αγία Γραφή" (του τάγματος Maryknoll, NY: Orbis Books, 
1982).  
  
Αλλά, επιπλέον, επικαλούνται επίσης πολλές άλλες βιβλικές μεταβάσεις οι 
οποίες, κατά την άποψή τους, υποστηρίζουν την ιδέα ότι ο κομμουνισμός είναι η 
πιο ηθική κοινωνικό σύστημα και ότι είναι αναπόφευκτα συστατική της βασιλείας 
του Θεού επί της γης. Το πιο συχνά αναφερόμενο από αυτές τις βιβλικές 
αναφορές έχουν ληφθεί από τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια, τα οποία 
περιγράφουν τη ζωή και τη διακονία του Ιησού.  
  
Ένα από τα πιο διάσημα παρατηρήσεις του Ιησού σχετικά με τον πλούσιο μπορεί 
να βρεθεί στο Κατά Ματθαίον 19: 16-24 (το ίδιο γεγονός, επίσης, περιγράφεται 
στο Mark 10: 17-25 και Λουκά 18: 18-25, και η μεταφορά του μια καμήλα να 
περάσει από το μάτι μιας βελόνας είναι κοινή τόσο για τον Ματθαίο και Λουκά).  
21 Ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Εάν θέλεις να είναι τέλεια, πάει και να πωλούν το 
έχεις, και να δώσει στους φτωχούς, και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό · και έλα 
και ακολούθει μοι. 22 Όμως, όταν ο νεαρός άνδρας ακούσει ότι λένε, πήγε 
μακριά περίλυπος: γιατί είχε μεγάλη περιουσία. 23 Τότε ο Ιησούς είπε προς τους 
μαθητάς αυτού, Αληθώς σας λέγω, Ότι ένας πλούσιος άνθρωπος θα δύσκολα 
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μπει στη βασιλεία των ουρανών. 24 Και πάλι σας λέγω, είναι ευκολότερο για μια 
καμήλα να περάσει από το μάτι μιας βελόνας, παρά πλούσιος να εισέλθη εις την 
βασιλείαν του Θεού .  
  
Ο Ιησούς περιέγραψε επίσης "ανταλλακτηρίων συναλλάγματος" (δηλαδή εκείνων 
που ασχολούνται με την ανταλλαγή νομισμάτων) ως «κλέφτες» και τους 
κυνήγησαν έξω από το Ναό στην Ιερουσαλήμ . Αυτό περιγράφεται στο Κατά 
Ματθαίον 21: 12-14, Mark 11:15, και ο Ιωάννης 2: 14-16.  
  
Επιπλέον, κομμουνιστική στάση και οι επιπτώσεις μπορεί να βρεθεί στο Λευιτικό 
25: 35-38: Πιο σημαντικά, αυτό είναι μέρος του νόμου του Μωυσή, και ως τέτοια 
είναι η εντολή και όχι προτροπή ή αερισμό της γνώμης. Το γεγονός αυτό φέρει σε 
μεγάλο βαθμό από μεταγενέστερη συζήτηση το ζήτημα της υποχρεωτικής ή 
εθελοντικής παραίτηση του πλούτου, είτε ως πιθανή προϋπόθεση εισόδου σε 
χριστιανική χάρη ή ως μέσο για την επίτευξη θείας προθέσεις της ανθρώπινης 
κοινωνικής τάξης. [ 5 ]  
  
"Χριστιανική θεολογία είναι η γιαγιά του μπολσεβικισμού." - Oswald Spengler  
________________________________________________________________  

  
αναφορές:  
  
[ 1 ] Page 108 Οι Goebbels Diaries, εκδόθηκε και μεταφράστηκε από τον Louis 
P. Lochner © 1971 από την Universal-Βραβείο Σπίτι, Inc .; 1948 από Doubleday 
& Company? Garden City NY .  
  
[ 2 ] http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism    
  
[ 3 ] http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just    
  
[ 4 ] http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League    
  
[ 5 ] http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism    
  
William Gayley Simpson, η οποία Way Δυτική άνθρωπος;  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ο φωτισμός στα Illuminati  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
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Από την πολύ πλαισιωμένο θέμα της Ελεύθεροι Τέκτονες και τους Illuminati εδώ 
είναι μια σύντομη ιστορία των γεγονότων που οδηγούν στην ανατροπή των 
Τεκτόνων από Εβραϊσμού και την αλήθεια των Illuminati:  
  
Rothschild προσέλαβε έναν γιο ενός εβραϊκού Ραβίνος ονομάζεται Adam 
Weishaupt για τη δημιουργία ενός ψευδο-μασονικό αναζητούν εμπρός [Η 
Illuminati] και τον οπλισμένοι με τεράστια κεφάλαια και τις επαφές που είχε το 
στάδιο.  
  
Η ιστορία αναφέρει ότι την 1η Μαΐου 1776, ο Δρ Adam Weishaupt ίδρυσε τη 
βαυαρική Τάγματος των Illuminati. Weishaupt ήταν καθηγητής της εβραϊκής 
Κανονικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ingolstadt στην Βαυαρία , Γερμανία . 
Γεννήθηκε στο εβραϊκό γονείς και αργότερα "μετατραπεί" σε 
Ρωμαιοκαθολικισμού. Έγινε ένα υψηλόβαθμο μέλος του Τάγματος των 
Ιησουιτών, τον οποίο στη συνέχεια αφήνεται να σχηματίσει τη δική του οργάνωση 
κατά τη σαφή εντολή του νεοσύστατου "House Of Rothschild."  
  
Ήταν πεποίθηση του εβραϊκού Weishaupt ότι μόνο μια επιλεγμένη λίγοι 
μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις για αρκετό "φωτισμό" να καθοδηγήσει 
και να κυβερνήσουν τον κόσμο. Το πρόβλημα ήταν, όπου θα μπορούσε να βρει 
αρκετό πνευματική "φως κομιστές" για να ξεκινήσει η μπάλα τροχαίο; Στη 
συνέχεια τους βρήκε σε διάφορα οικήματα και τις παραγγελίες της ημέρας, όπως 
οι διάφορες μασονικές στοές, τη Ροδοσταυρική Τάξης και άλλες νόμιμες και 
ειλικρινή παραγγελίες της αρχαιότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται και πάλι από την 
Edith Starr-Miller στο κλασικό της, «Απόκρυφη θεοκρατία:" "Καθώς 
αναπτύσσεται η οργάνωση των Illuminati, το ίδιο έκανε και τις φιλοδοξίες του, η 
οποία κατέληξε σε μια πλοκή για να ανατρέψει Ελευθεροτεκτονισμός στο στόχο 
της παγκόσμιας κυριαρχίας από οποιαδήποτε και όλα τα μέσα ....... Μετά την 
απόκτηση του ελέγχου ορισμένων μασονικές στοές, Weishaupt και οι συνεργάτες 
του περιβόητη από αμέλεια αυξανόμενη δύναμή τους. "  
  
Weishaupt πήρε το όνομα του, ο Σπάρτακος, επειδή, όπως και η ρωμαϊκή 
πολεμιστή, ήταν αφιερωμένο στην απελευθέρωση των [opressed μάζες] από την 
καταπίεση όλων των μοναρχιών και θρησκευτικές δυνάμεις, την επιθυμία του να 
αποτινάξουν τον ζυγό του περιορισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις 
κυβερνήσεις και το οργανωμένο θρησκεία, αλλά και ο θεσμός του γάμου, ακόμα 
και την οικογένεια ....  
  
Weishaupt ήθελε ένα σύστημα πραγματικά παγκόσμιες διαστάσεις, ακόμη και αν 
αυτό επιφέρει βίαιη παγκοσμίως επανάσταση και τα ποτάμια του αίματος. 
«Αγαθός δικτατορία» του είχε έξι βασικά σημεία που ασχολούνται με την 
κατάργηση της:  
  
1. παραγγείλει ή εθνικιστικές κυβερνήσεις, με τη μορφή των μοναρχιών.  
  
2. Ιδιωτικό κτήμα.  
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3. Τα δικαιώματα Κληρονομικότητα.  
  
4. Ο πατριωτισμός σε εθνικιστικές αιτίες.  
  
5. Κοινωνική σειρά σε οικογένειες, τους νόμους της σεξουαλικής απαγόρευση 
[προστασία των ανηλίκων] και όλοι οι κώδικες ηθικής.  
6. Όλες οι θρησκευτικές επιστήμες βασίζεται στην πίστη σε ένα ζωντανό Θεό, σε 
αντίθεση με την πίστη στη φύση, τον άνθρωπο και τον λόγο. [Ώθηση αθεϊσμό για 
να αφαιρέσετε όλα πνευματική γνώση].  
  
Αυτό είναι σχεδόν λέξη προς λέξη από του Καρλ Μαρξ στο Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο, και ότι αυτά τα έξι σημεία είναι επίσης απόλυτα συνεπής με τα 
πρωτόκολλα σε γενικές γραμμές, [αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη 
νομιμότητά τους].  
  
όραμα Weishaupt για ένα μελλοντικό κόσμο ήταν μια πλήρης-για τον 
κομμουνισμό, με όλες τις κατοχές, ακόμη και τα παιδιά, που πραγματοποιήθηκε 
στο κοινό.  
  
Είναι πιο ενδιαφέρον να μάθουμε ότι ο Καρλ Μαρξ δεν ήταν ο πραγματικός 
ιδρυτής του Κομμουνιστικού παγκόσμιας επανάστασης. αλήθεια ο πατέρας της 
ήταν ο Αδάμ Weishaupt, ιδρυτής της «Τεκτονικό Τάγμα" του Illuminati- 
Marschalko  

  
"Η μεγάλη δύναμη του Τάγματός μας έγκειται στην απόκρυψη της? Ας ποτέ δεν 
εμφανίζονται σε κάθε τόπο στο όνομά του, αλλά πάντα καλύπτονται από ένα 
άλλο όνομα, και ένα άλλο επάγγελμα Καμία δεν είναι καλύτερη φυσική 
κατάσταση από ό, τι τα τρία lwers βαθμούς του Τεκτονισμού?. Το κοινό έχει 
συνηθίσει σε αυτό, περιμένει λίγο από αυτό, και ως εκ τούτου χρειάζεται λίγη 
προσοχή από αυτό. "  
- Adam Weishaupt  
  
Στην αρχή του, το Illuminati δεν ήταν μια μασονική τάξη, και ο ίδιος ο Weishaupt 
δεν εισάγετε καταθέσει μέχρι το 1777, όταν έλαβε την επαγωγή στο Lodge 
Theodore de Bon Conseil στο Μόναχο . Ωστόσο, μία φορά στο εσωτερικό 
τοιχοποιίας, Weishaupt είδε αμέσως δυνητική αξία του να είναι ένα όχημα για την 
υλοποίηση των Illuminati τα όνειρά του. Για να δημιουργήσετε μια επίσημη 
ένωση μεταξύ του Illuminati και ο Ελευθεροτεκτονισμός, Weishaupt που για τη 
διοργάνωση του Συνεδρίου της Wilhelmsbas στο κάστρο του William IX του 
Hesse-Kassel, να συμβεί στις 16 Ιουλίου, 1782. Αυτό το ειδικό ακόμα, το οποίο 
ήταν βαρυσήμαντο τόσο σε μέγεθος όσο και τις φιλοδοξίες , παραβρέθηκαν 
εκπρόσωποι των ελίτ μασονικές στοές από όλο.  
  
Ήταν επίσης εκεί ότι η απόφαση ελήφθη για να επιτρέψει τα προηγούμενα 
αποκλείονται οι Εβραίοι πρέπει να χορηγηθεί η είσοδος σε Τεκτονισμού. Το 
δόγμα Illuminati ισχυρίστηκε όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. [Κομμουνισμός / 
Χριστιανισμός]  
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Ωστόσο, υπήρχε μια άλλη, σιωπηρή λόγος για την αλλαγή στην τεκτονική 
πολιτική απέναντι στους Εβραίους, χρειαζόταν χρήματα .... Και οι Ιουδαίοι, όπου 
οι κύριοι τραπεζίτες της Ευρώπης , ένα ρόλο που είχε αναλάβει από την εποχή 
της πτώσης των Ναϊτών Ιπποτών . Και μην ξεχνάτε King William IX ήταν στο 
χρέος εκείνη την εποχή, και ήταν γενικά μια psychopatic άτομο.  
  
Όταν ήρθε η ώρα για μια ψηφοφορία για την είσοδο τους στο Wilhelmsbad, οι 
Εβραίοι ήταν τόσο ανήσυχοι για να κερδίσει την ημέρα που συμπληρώνεται 
πλήρως την αίθουσα με άλλες εβραϊκές υποστηρικτές. Δεν ήταν πολύ αργότερα 
ότι η ένταξη Illuminati περιλαμβάνεται μια αφθονία των εβραϊκών τραπεζικές 
οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των Rothschilds, οι Oppenheimers, τα 
Wertheimers, το Schusters, Speyers και Sterns.  
Νέα οικήματα του κυρίως Εβραίοι που σχηματίζεται στη Φρανκφούρτη 
οικονομική πρωτεύουσα της Rothschild στην Ευρώπη , και σύντομα όλα 
Illumininzed Τεκτονισμού θα κάνουν την πόλη παγκόσμια έδρα της.  
  
Η πρώτη σειρά των επιχείρηση για τους Illuminati-ξεκίνησε Εβραίοι, που ήταν η 
ήταν να φανερώσει προφήτεψε τους Σιών , ένα κόσμο που κυβερνιέται από τους 
περιούσιο λαό του Γιαχβέ. Σχέδια τέθηκαν σε κίνηση οι Εβραίοι να έχουν τελικά 
«γη του γάλακτος και μελιού» τους, που είχε υποσχεθεί να τους για τόσο πολύ 
καιρό [στο μυαλό τους Εβραίους] και θα είναι ολόκληρος ο κόσμος.  
  
Η ευκαιρία για την εμφάνισή τους Σιών έφτασε με τη Ρωσική Επανάσταση, η 
οποία χρηματοδοτήθηκε από τους Εβραίους τραπεζίτες. Ένα από τα δικά τους, ο 
Γερμανός Εβραίος, ο Καρλ Μαρξ, είχε καταλύεται το γεγονός με τη δημοσίευση 
του Commnunist Μανιφέστο του.  
  
Καρλ Μαρξ ποιος είναι το πραγματικό του όνομα ήταν ραβίνος Μορντεχάι Levi 
ήταν μέλος του Συνδέσμου της Just των οποίων θα οδηγήσει στη δημιουργία της 
Κομμουνιστικής Λίγκας.  
  
-1841, Ο Μωυσής Hess, έφερε τον Μαρξ σε μια κοινωνία που ονομάζεται η 
"Λίγκα του Just"  
  
Το σύνθημα της Κοινωνίας της Just (Bund der Gerechten) ήταν «όλοι οι 
άνθρωποι είναι αδέλφια» και οι στόχοι της ήταν «η ίδρυση του Βασιλείου του 
Θεού πάνω στη Γη, με βάση τα ιδανικά της αγάπης κάποιου γείτονα, της 
ισότητας και της δικαιοσύνης . " [1]  
  
Ο ηγέτης των Μπολσεβίκων της Επανάστασης, ο Λένιν, ο οποίος και στις δύο 
πλευρές της οικογένειάς του ήταν εβραϊκής καταγωγή, συνέβαλε το σχέδιό του 
για μια κεντρική κυβέρνηση που θα ελέγχεται από ένα εβραϊκό ολιγαρχία. Μετά 
Λένιν και Illuminati ομάδες του, έθεσε τις σημαίες τους στο τέλος της Ρωσικής 
Επανάστασης, νέα κομμουνιστική τους κυβέρνηση προκύψει με τους Εβραίους 
καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 75% των υψηλότερες θέσεις της ... Και 
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καταλήγουν με 60 εκατομμύρια Εθνικούς δολοφονήθηκαν από τους Εβραίους, 
από το χρόνο κομμουνισμός είχε τελειώσει. Πολλοί από αυτούς δολοφονήθηκαν 
σε ένα οργανωμένο σύστημα των στρατοπέδων όλοι τρέχουν από Εβραίους 
Επιτρόπων.  
  
Slave Labor στη Σοβιετική Ρωσία  

http://web.archive.org/web/20150603001921/http://www.exposingcommunism.co
m/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20Russia.pdf  
  
Οι Εβραίοι τραπεζίτες έλαβε επίσης μια άλλη διακριτικότητα και και σιγά-σιγά 
δημιουργήσει μια αυτοκρατορία των οικονομικών Ημέρα Ποίησης να επιβλέψει 
μια καπιταλιστική υποδομή που θα διέπει τον κόσμο. Ως ένα εβραϊκό τραπεζίτης 
και Illuminati προστάτη, Amshel Rothschild, είναι γνωστό ότι έχουν περίφημα 
παρατήρησε, «Δώσε μου τον έλεγχο των οικονομικών ενός νομού, και δεν με 
νοιάζει ποιος κυβερνά τη χώρα!"  
  
Η οποία οδηγεί στον Κομμουνισμό στο τέλος. Οι Εβραίοι κατέχουν όλο τον 
πλούτο και εξουσία και τα έθνη μειωθεί στο συνολικό δουλεία για One World 
Παραγγελία παγκόσμιας Εβραϊσμού του.  
  
Τα έθνη θα συγκεντρωθούν για να αποτίσουν φόρο τιμής στο λαό του Θεού: όλες 
οι περιουσίες των εθνών θα περάσει στον Εβραϊκό λαό, θα παρελαύνουν σε 
αιχμαλωσία πίσω από τον εβραϊκό λαό σε αλυσίδες και willl εαυτό τους 
κατάκοιτος πριν από αυτούς, οι βασιλιάδες τους θα φέρει επάνω τους γιους τους 
και πριγκίπισσες τους θα θηλάσει τα παιδιά τους. Οι Εβραίοι θα διοικήσει τα 
έθνη, θα καλέσουν τους λαούς τους οποίους δεν γνωρίζουν καν αυτούς θα haten 
σε αυτούς. Τα πλούτη της θάλασσας και τον πλούτο των natons θα έρθει να τους 
Εβραίους της δικής τους δικαιώματος.  
«Κάθε λαός του Βασιλείου οι οποίοι δεν θα εξυπηρετήσει Isreal θα καταστραφεί"  
- Ισίδωρος Loeb [Le Λογοτεχνία des Pauvres dans la Bible].  
  
«Ποιες ήταν οι συνέπειες της ανατροπής της μασονία από τους Εβραίους, μέσα 
στην οργάνωση; Τοιχοποιία βασίζεται Ιουδαϊσμού. Εξαλείψτε τις διδασκαλίες του 
Ιουδαϊσμού από το μασονικό τελετουργικό και τι απομένει; "  
- Η εβραϊκή Tribune [ Νέα Υόρκη , Οκτ 28,1927]  
  
"Στην παρούσα έθνη, ο Τεκτονισμός είναι μόνο προς όφελος των Εβραίων"  
-Θεόδωρος Herzl [Ιδρυτής και ηγέτης του Παγκόσμιου Σιωνισμού]  
  
«Έχουμε ιδρύθηκε πολλά μυστικά ενώσεις, που όλες οι εργασίες για το σκοπό 
μας, κάτω από τις διαταγές μας και την κατεύθυνσή μας. Ένα από τα πολλά 
επιτεύγματα της ελευθεροτεκτονισμός μας είναι ότι αυτά τα έθνη που γίνονται μέλη 
των Στοών μας, θα πρέπει με ποτέ δεν υποψιάζονται ότι τους χρησιμοποιούν για 
να δημιουργήσουν το δικό τους φυλακές, κατόπιν του οποίου βεράντες θα στήσει 
τον θρόνο του unversal μας βασιλιάς των Ιουδαίων? και ποτέ δεν θα πρέπει να 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://web.archive.org/web/20150603001921/http://www.exposingcommunism.com/Slave%2520Labor%2520in%2520Soviet%2520Russia.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://web.archive.org/web/20150603001921/http://www.exposingcommunism.com/Slave%2520Labor%2520in%2520Soviet%2520Russia.pdf
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γνωρίζουν ότι τους διατάζει να σφυρηλατήσουν τις αλυσίδες των δικών τους 
δουλικότητα για το μέλλον μας βασιλιάς του Κόσμου "  
- Εναρκτήρια ομιλία έκανε στο συνέδριο B'nai B'rith στο Παρίσι [δημοσιεύθηκε 
στην Καθολική εφημερίδα, Φεβρουάριος 1936]  
  
Εδώ θα πρέπει να είναι προφανές γιατί το Τρίτο Ράιχ απαγορεύσει εν λόγω 
οργανισμούς εντός της Γερμανίας . Είναι όργανα της εβραϊκής κομμουνισμού.  
  
_________  

  
  
Πηγές: The Coming Γνωστική Πολιτισμού από MAPinkham  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Η αλήθεια για την Αγία Γραφή: Όσον αφορά Βιβλικές προφητείες  

  
Αυτό φαίνεται να είναι ένα από τα τελευταία βήματα στην αποκάλυψη του 
Χριστιανισμού.  
  
Εάν δεν λάβουμε κάποια σοβαρή δράση στον τρόπο εργασίας ακατάπαυστα για 
να καταστρέψει τον Χριστιανισμό και να ειδοποιήσει σκέψης, οι ευφυείς 
άνθρωποι, το μέλλον είναι πολύ ζοφερή.  
  
Σε πολλά μου χρόνια έρευνας και μελέτης, έχω βρεθεί η Αγία Γραφή δεν είναι η 
λεγόμενη «λόγος του Θεού», αλλά είναι ένας άνθρωπος-made βιβλίο της 
μαγείας, ως εκ τούτου, όλοι οι αριθμοί σε αυτό. Αυτό χρησιμοποιείται ελεύθερα 
από τους κορυφαίους Εβραίους στην εξουσία για να υποδουλώσουν τον κόσμο. 
Εβραϊκό τελετουργικό φόνο δένει υποσυνείδητα στη χριστιανική μάζα / υπηρεσία 
όπου ο Ναζωραίος είναι η θυσία του παιδιού? "τρώνε μένα και ποτό μου" "Αυτό 
είναι το σώμα του Χριστού ...» Αυτή γιος του jewhova, θυσιάζονται με τον πατέρα 
του ... δηλαδή δολοφονήθηκε. Επιπλέον, ολόκληρη η μάζα / υπηρεσία 
επικεντρώνεται κατά των Εβραίων, το Ισραήλ και την πλασματική ιστορία τους, 
δημιουργώντας ένα επιπλέον υποσυνείδητα γραβάτα. Οι πιστοί είναι κάτω από 
ένα πολύ ισχυρό ξόρκι.  
  
Η Βίβλος είναι σχεδόν σε κάθε σπίτι σε όλο τον κόσμο, και σε μη χριστιανικές 
χώρες, δίδυμο του, το Κοράνι είναι η ίδια. Αυτό δεν είναι διαφορετικό από το $ 



 162 

20,00 νομοσχέδιο και το περιστατικό 911, καθώς το νομοσχέδιο $ 20.00 είναι το 
πιο κοινό νόμισμα αντιμετωπίζονται με την ΗΠΑ . Η Βίβλος ωθείται, είναι σε 
ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και σχεδόν παντού. Δημιουργεί ένα ισχυρό 
υποσυνείδητο ισοπαλία στις εργασίες της εβραϊκής μαγείας. Πολλοί πιστοί δεν 
έχουν διαβάσει τη Βίβλο, αλλά να στηρίζεται στις ερμηνείες των κατεστραμμένων 
κήρυκες τους και τις ασυναρτησίες των διψήφια ηλίθιοι IQ, που ισχυρίζονται αυτό 
είναι το «καλό βιβλίο» και πιστεύουν ότι ο Χριστιανισμός είναι μια βοήθεια για 
τους φτωχούς και τους άπορους και τίποτα περισσότερο από ένα φιλανθρωπικό, 
την ειρήνη και την αγάπη προώθηση της κίνησης. Τίποτα δεν θα μπορούσε να 
απέχει περισσότερο από την αλήθεια.  
  
Αυτό, όπως και η ίδια τον κομμουνισμό, είναι μια άλλη εβραϊκή ψέμα? μια άλλη 
εβραϊκή πρόγραμμα "αδελφότητα" που εξαπατά τους πιστούς με ψέματα για να 
τους πάρει παγιδευτεί. Όπως και με εβραϊκή τον κομμουνισμό, την ευφυΐα και την 
ανεξάρτητη σκέψη είναι εξαιρετικά αποθαρρύνεται. Η διανοητικά καθυστερημένος 
είναι ιερό και σεβαστό στο Χριστιανισμό, και με τον κομμουνισμό, το πρόγραμμα 
Χριστιανισμός [εβραϊκό ο κομμουνισμός είναι το υψηλότερο επίπεδο του 
Χριστιανισμού] πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και μαζική δολοφονίες 
διανοουμένων, σε αυτό που είναι γνωστό ως «εκκαθαρίσεις». Η "διανόηση" είναι 
μία από τις πρώτες ομάδες των ανθρώπων που πρέπει να καταστραφεί όταν 
εβραϊκή κομμουνισμός παίρνει δια της βίας σε μια χώρα ή περιοχή.  
  
Η επιτυχία αυτών των εβραϊκής προγραμμάτων υπήρξε εξαρτάται από την 
καταστροφή και την απομάκρυνση της πνευματικής γνώσης από το λαό Gentile. 
Εβραϊκή κομμουνισμό βέβαια χρειάζεται πάντα ένα βήμα παραπέρα, καθώς οι 
περισσότερες γνώσεις συστηματικά αφαιρεθεί, όχι μόνο οποιαδήποτε πνευματική 
γνώση, αλλά η γνώση γενικά, και αντικαθίσταται με εβραϊκή κομμουνιστική 
προπαγάνδα. Όπου ο Χριστιανισμός αφήσατε, ο κομμουνισμός καταλαμβάνουν. 
Όπως και η χριστιανική μάζα / υπηρεσία, όπου το εκκλησίασμα βίαια πλύση 
εγκεφάλου [οι άνθρωποι βαριούνται και τα μυαλά τους είναι ανοιχτή σε πρόταση, 
ή κουνώντας μακριά και πολύ δεκτικοί στην πρόταση και κατήχηση]. Οι τακτικές 
είναι το ίδιο με το εβραϊκό κομμουνισμού και κάθε ανόητο που πιστεύει ότι ο 
κομμουνισμός είναι φιλελεύθερη χρειάζεται μια σοβαρή αντιμετώπιση της 
πραγματικότητας. Εβραϊκή κομμουνισμός είναι στην πραγματικότητα, που ζουν 
σύμφωνα με τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης και των λεγόμενων "ηθικής" με 
τη στενή έννοια του όρου.  
  
Χριστιανισμός αρέσει εβραϊκή ρίζα του δημιουργεί το πρόβλημα και, στη 
συνέχεια, έχει τη δική του λύση. Οι άνθρωποι κατηχηθεί ότι η φτώχεια είναι μια 
αρετή, και η κυριότητα των υλικών πραγμάτων αποθαρρύνεται. Αυτό με τη σειρά 
του δημιουργεί φτώχεια σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο που εκδηλώνεται με την 
πραγματικότητα. Το μυαλό και η ψυχή έχουν προγραμματιστεί στη φτώχεια. Τότε 
... εδώ έρχεται ο Χριστιανισμός στη διάσωση, που εμφανίζεται σε εκείνους με 
μικρότερη νοημοσύνη για να είναι ένας ήρωας και σωτήρας της ανθρωπότητας. 
Επιπλέον, η Βίβλος είναι ασφυκτικά γεμάτο από καταστροφικές τάσεις 
αυτοκτονίας διδασκαλίες και συμβουλές για τη ζωή. Χριστιανισμός δημιουργεί το 
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πρόβλημα και στη συνέχεια φέρνει τη λύση που μας καταδικάζει στο τέλος. 
Εργάζονται αυτό από κάθε οπτική γωνία και σε εκείνους που είναι ισχυροί 
πιστούς, δένουν σε αυτήν την ενέργεια και να διαιωνίζουν αυτό το φαύλους 
πρόγραμμα με πολλούς τρόπους. Τον έλεγχο των γεννήσεων και τα συναφή, 
ειδικά εκεί που χρειάζονται, όπως σε Τρίτου Κόσμου χώρες, είναι ιδιαίτερα 
αποθαρρύνονται. Αυτό κρατά τη φτώχεια τρέχει αχαλίνωτη, με τον Christian 
ιεραπόστολοι και των σχετικών πνευματικών εγκληματίες για τη διάσωση. Αυτό 
το είδος του πράγματος κοροϊδεύει το λαό κάθε φορά. Οι περισσότεροι, είναι 
πολύ τεμπέλης για να διαβάσει τη Βίβλο, ή να κάνετε οποιαδήποτε αναγκαία 
έρευνα πιστεύουν ό, τι τους λένε, ότι η Βίβλος είναι το «βιβλίο του Θεού» και ότι ο 
Χριστιανισμός είναι μια ειρήνη προώθηση, φιλανθρωπικούς, ίδρυμα. Λίγοι είναι 
επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι σχεδόν κάθε πόλεμος ήταν είτε υποκίνησε 
άμεσα ή έμμεσα από τον Χριστιανισμό, ούτε είναι ενήμερη για το γεγονός ότι ο 
Χριστιανισμός, με το δίδυμο του Ισλάμ έχει ένα ίδρυμα από τα πιο ειδεχθή μαζική 
δολοφονία και το βασανισμό ποτέ γνωστό ότι ανθρωπότητα. Η Ιερά Εξέταση 
βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με την αναβάθμιση από το σημείο της εβραϊκής 
κομμουνισμού.  
  
Να πάρει πίσω στο θέμα μαγεία. Προκειμένου να εκθέσει τη Βίβλο για αυτό που 
είναι, πρέπει κανείς να βγείτε μπροστά στο άγνωστο σχετικά με την 
«απόκρυφο», εκ των οποίων υπάρχουν πολλές απειλές και προειδοποιήσεις 
κατά στη Βίβλο. Υπάρχουν κατάρες και στη θέση του σχετικά με αυτό. 
Πηγαίνοντας σε, εκείνα με μικρότερο θάρρος φοβίζει εύκολα και πίσω. Όσοι από 
εμάς έχουν πάει σε πολύ βαθιά σχετικά με την απόκρυφη, την πνευματικότητα 
και τις εξουσίες του νου και της ψυχής ... τους αριθμούς, τους πλανήτες και 
τέτοια, έχουν επαρκείς γνώσεις για να δείτε τη Βίβλο για αυτό που πραγματικά 
είναι. Πρέπει να έχεις την εμπειρία και τη γνώση.  
  
Όλα αυτά τα Βίβλος "προφητείες" είναι επίσης τεχνητές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. 
Και πάλι, τα άτομα με μικρότερο νοημοσύνης, όπως η χριστιανική πιστοί και 
κήρυκες τους εξαπατηθεί στο να πιστέψει αυτά είναι πράξεις του "Θεού". Λοιπόν, 
η αλήθεια είναι γνωστή, αυτά τα είδη των πραγμάτων μπορεί να επιτευχθεί με 
γνώστες ανθρώπων, καθώς και? οι άνθρωποι που είναι πολύ έμπειρα σε γνώση 
πώς να χρησιμοποιήσετε απόκρυφη δύναμη. Η Βίβλος δεν είναι "το βιβλίο του 
Θεού." Το γεγονός ότι είναι γεμάτη από τους αριθμούς θα πρέπει να ηχήσει έναν 
συναγερμό για πολλούς, αλλά η θλιβερή αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι είναι 
να αγνοεί αυτό. Witchcraft χρησιμοποιεί αριθμούς.  
  
Lilith με οδήγησε σε ένα βιβλίο σε ένα κατάστημα μεταχειρισμένων: Eye to Eye: 
Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της διαίρεσης του Ισραήλ από τον William R. 
Koenig. Ο συγγραφέας ηλίθιος ο οποίος είναι ένας ΗΠΑ γερουσιαστής δεν έχει 
την ευφυΐα να δει μέσα από τα γραπτά του στο βιβλίο. Φράσεις όπως «γιατί η 
Βίβλος λέει« και όπως αποκαλύπτουν το ακαθάριστο βλακεία αυτού του 
εξαπατηθεί πιστού. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να σκεφτεί για τον εαυτό του, 
αλλά η έρευνα του είναι εξαιρετική σε μια περίληψη των γεγονότων που 
σχετίζονται με τους στίχους στη Βίβλο.  
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Τώρα, κάθε φορά που υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το Ισραήλ και πριν από 
την εκδήλωση του ληστή ποινική κατάσταση? όλα τα ζητήματα που αφορούν 
τους Εβραίους, καταστροφές θα ακολουθήσουν σύντομα. Αυτό δεν είναι "πράξη 
του Θεού." Αυτές είναι κατάρες που είχαν καθοριστεί κατά τη διάρκεια των 
αιώνων από τους Εβραίους, μέσω εβραϊκό τελετουργικό φόνο και συναφή. Οι 
ενέργειες των πιστών και το γεγονός ότι η Βίβλος είναι τόσο πανταχού παρούσα 
νόμισμα ενισχύσει αυτές τις κατάρες και να παρέχει μια ισχυρή ενέργεια 
υποδοχής.  
  
Για όσους από εσάς δεν είναι εξοικειωμένοι με την ανασκαφή του βασιλιά 
Τουταγχαμών, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να μάθουν γι 'αυτό. 
Το άνοιγμα του τάφου στην Αίγυπτο το 1922 εξαπέλυσε μερικά ισχυρά κατάρες. 
Αυτές οι κατάρες ήταν επίσης τεχνητές. Αρχαία Αίγυπτο ήταν ιδιαίτερα 
πνευματικά. Αυτές οι κατάρες τέθηκαν σε κίνηση από Εθνικούς, αλλά ισχύουν οι 
ίδιες αρχές ... τη χρήση της μαγείας. Αν πνευματική γνώση έχει αφαιρεθεί από το 
λαό και σε αντάλλαγμα ο λαός είναι δύναμη που τρέφονται με ψέματα, αυτοί που 
έχουν αυτή τη γνώση και τη δύναμη να γίνουν Θεοί.  
  
Κάθε φορά που υπάρχουν προβλήματα με το Ισραήλ , την Αμερική ή 
οποιαδήποτε άλλη χώρα συμμετέχει πληρώνει το τίμημα με φυσικές και άλλες 
καταστροφές, η απώλεια της ζωής και της καταστροφής, συνολικού ύψους 
απώλειες στα δισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι "πράξη του Θεού» είναι το 
αποτέλεσμα των αιώνων τεχνητές κατάρες τεθεί σε δράση από την κορυφή 
Εβραίοι μέσω εβραϊκό τελετουργικό φόνο και υποσυνείδητα υποστήριξη της 
Χριστιανικής μάζα η οποία επικεντρώνεται στους Εβραίους με το θέμα του 
θυσιαστεί Ναζωραίος, η οποία είναι μια θυσία παιδί, που αυτή η υποτιθέμενη 
«Υιός του Θεού».  
  
Όπως και με κάθε κατάρα, όλα αυτά μπορεί να μετατραπεί πίσω δεξιά επάνω 
στους αποστολείς. JoS είχε πολλές εργασίες της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Στα 
χέρια των ισχυρών σατανικοί μάγοι υπό τη διεύθυνση του Σατανά, μπορούμε να 
νικήσουμε όλα αυτά. Εάν αυτό δεν γίνει, το μέλλον είναι καταδικασμένη. Η γνώση 
είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κλειδί, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι που 
ξυπνούν την αλήθεια της χριστιανικής και της μουσουλμανικής προγράμματα? 
αυτό θα λειτουργήσει στο σπάσιμο τα μάγια. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από το ισχυρό ξόρκια που μεταμφιέζονται ως το "λόγο του 
Θεού" και να κρατήσει την ανθρωπότητα σε αλυσίδες. Η δουλική λατρεία 
αφειδώς προς jewhova και ότι Ναζωραίος στη συνέχεια μεταφέρονται στην 
απόλυτη χειρότερη των εγκληματιών, όπως Ιωσήφ Στάλιν, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο 
Μάο Τσε Τουνγκ και άλλα συναφή κομμουνιστικό βρωμιά που έχουν μάζα-
δολοφονήθηκαν και βασανίστηκαν αθώων από τις δεκάδες εκατομμύρια . Αυτός 
είναι ο λόγος που ο Σατανάς μας προειδοποιεί στην Al-Jilwah κατά λατρεία: ". 
Δεν θεός έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις υποθέσεις μου, και έχω ένα 
επιτακτικό κανόνα ότι ο καθένας πρέπει να απέχουν από την λατρεία όλων των 
θεών γίνεται"  
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Ο Σατανάς δεν απαιτούν δουλική λατρεία και προειδοποιεί για αυτό το είδος του 
πράγματος, καθώς αυτό δημιουργεί το λαό να υποδουλωθούν και να 
καταστρέφονται. Ο Σατανάς αντιπροσωπεύει την εξέγερση, την ατομικότητα και 
την ελευθερία και πάνω απ 'όλα, για την πρόοδο της ανθρωπότητας.  
  
Η ΗΠΑ έχει γίνει στόχος για τον κομμουνισμό. Υψηλή hs Ιερέας Micama 
Gmicalzoma έκανε επίσης youtube βίντεο από κηρύγματα μου:  
Εκθέτοντας Χριστιανισμός YouTube  

  
Παραπλανημένοι Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι κατηγορούν τα πάντα σχετικά με 
τον Σατανά. Δεν έχουν αρκετή νοημοσύνη ή γνώση ό, τι είναι δικό τους 
λεγόμενους "Θεός", ο οποίος ήταν ένας δολοφόνος και ψεύτης από την αρχή, και 
ο οποίος εξαρτάται από ανθρωποθυσίες για να δείτε. Αυτό, στην 
πραγματικότητα, είναι οι Εβραίοι. Και πάλι, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές στο 
παρελθόν, δεν υπάρχει τίποτα πνευματικό για την Αγία Γραφή, ούτε υπάρχει κάτι 
εκεί για να προωθήσει την ανθρωπότητα με οποιονδήποτε τρόπο? μόνο για να 
κρατήσει ο καθένας σκλαβωμένη και κολασμένων. Η Παλαιά Διαθήκη, που είναι 
γεμάτη από γενοκτονία, παιδοκτονίας, μαζικές δολοφονίες, τα βασανιστήρια, 
λεηλασίες και λεηλατούν, τον πόλεμο, και η υποδούλωση των εθνών είναι ένα 
σύστημα. Αυτό χρησιμοποιείται από τον κομμουνισμό Εβραίος κάθε φορά που 
παίρνει τη λαβή ενός έθνους ή περιοχή. Πριν πραγματικό κομμουνισμό, η 
Καθολική Εκκλησία και την Ιερά Εξέταση της ενήργησε με τις ίδιες ακριβώς 
μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτής της δολοφονικής ίδρυμα, το ίδιο όπως και με 
Εβραίος κομμουνισμό, όλη η γνώση αφαιρέθηκε από το λαό, εξ ου και η στέρνα 
οι "Dark Ages" και να αντικατασταθεί με την υποχρεωτική εκκλησία προπαγάνδα, 
το ίδιο όπως και με τον κομμουνισμό πλύση εγκεφάλου. Η Καινή Διαθήκη με τις 
κομμουνιστικές διδασκαλίες του ο Ναζωραίος είναι ασφυκτικά γεμάτο από 
αυτοκτονίας συμβουλές όπως κόψει το χέρι σου, βγάλε το μάτι σου, γυρίζω και 
το άλλο μάγουλο, τα πόδια της μετριότητας, ευλογεί εκείνους που σας κατάρα, 
που έχει τυφλή πίστη, και άλλα φαύλους διδασκαλίες για να καταστρέψουν την 
ανθρωπότητα? την προετοιμασία της εν αγνοία λαό να αποδεχθεί εύκολα 
κομμουνισμό. Και, όπως και για «ευλογία εκείνους που σας κατάρα» η Βίβλος 
είναι πολύ άμεση για την ευλογία τους Εβραίους και το Ισραήλ .  
  
Μερικές ηλίθιος ιεροκήρυκας έκανε ένα βίντεο από το YouTube σχετικά με το νέο 
$ 100.00 νομοσχέδιο και πως αυτή τη φορά θα είναι πολύ χειρότερη από ό, τι το 
νομοσχέδιο $ 20.00 με τον τρόπο του διατακτικού της καταστροφής. Φυσικά, η 
αετογερακίνα brained ηλίθιος κατηγορεί αυτό για τον Σατανά από την ακραία 
ηλιθιότητα. Το επίπεδο της βλακείας και ηλιθιότητα μέσα στο Χριστιανισμό είναι 
συγκλονιστικό να πούμε το λιγότερο. Ο Σατανάς έχει προσπαθήσει να περάσει 
σε εκείνους με αρκετό νόημα να δούμε μέσα από όλα αυτά. Ο Σατανάς είναι ο 
ελευθερωτής της ανθρωπότητας. Ο Σατανάς σημαίνει εξέγερση. Εκτός αν ο 
Χριστιανισμός και τα δίδυμα του κομμουνισμού και το Ισλάμ έχουν καταστραφεί 
ολοσχερώς, δεν θα υπάρχει μέλλον για κανέναν από μας.  
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Η αλήθεια για την " Νέα Παγκόσμια Τάξη"  
  
Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με Τεκτονισμού, νέα παγκόσμια τάξη, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, και όπου όλα αυτά στέκονται σε σχέση με True σατανισμό. 
Ο λόγος για τη σύγχυση είναι λόγω της διείσδυσης. Η αρχική Ελευθεροτέκτονες 
οι οποίοι ήταν κυρίως υπεύθυνοι για την ίδρυση της Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής , τον σχεδιασμό της Ουάσιγκτον DC και σε πολλές άλλες πόλεις των 
ΗΠΑ, όπου η αρχιτεκτονική έχει ειδικά σχεδιαστεί και γεωγραφικά τοποθετημένα 
για ένα μελλοντικό στόχο, χρησιμοποιώντας απόκρυφη γνώση, είχε μια εντελώς 
διαφορετική ιδέα του Νέου Κόσμου Παραγγελία.  
  
Αυτή η NWO που ιδρυτών μας (τους οποίους ήταν σχεδόν όλοι οι Freemasons) 
είχε στο μυαλό του βασίστηκε Εωσφόρων Αρχές. Οι στόχοι αυτής της NWO 
ήταν:  
  
1. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ελεύθερη χώρα όπου οι πολίτες θα 
μπορούσαν να ξεφύγουν από την σοβαρή καταπίεση του Χριστιανισμού και να 
μάθουν τα αρχαία μυστικά του παρελθόντος για τον εαυτό τους χωρίς φόβο ότι 
θα χάσουν τη ζωή τους.  
  
2. Η Ηνωμένες Πολιτείες ήταν να είναι "Η Νέα Ατλαντίδα» και είχε ως στόχο να 
δημιουργήσει προηγούμενο για άλλα έθνη του κόσμου να ακολουθήσουν σε 
σχέση με την πνευματική γνώση.  
  
3. να δημιουργήσει ένα ελεύθερο έθνος όπου κάθε άτομο θα μπορούσε να γίνει ο 
καλύτερος αυτός / αυτή θα μπορούσε να είναι.  
  
4. Οι άλλοι στόχοι αυτής της NWO μπορεί να βρεθεί στις αρχικές διδασκαλίες 
των Ηνωμένων Πολιτειών .  
  
Τώρα, τι συνέβη με τα παραπάνω και εφόσον αυτό * άλλο * NWO, ο οποίος είναι 
από τους Ιουδαίους πρόκειται σήμερα είναι μια άλλη ιστορία. Θυμάμαι ζητώντας 
Πατέρα Σατανά για Τεκτονισμού πριν από λίγο καιρό, όπως ήμουν συγχέεται με 
αντικρουόμενες πληροφορίες. Η απάντησή του ήταν «Έχουν διεισδύσει" και μου 
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είπε, επίσης, ο Τεκτονισμός του σήμερα είναι πολύ διαφορετική από την αρχική, 
η οποία βασίστηκε Εωσφόρων Αρχές.  
  
Διάβασα σύντομα μετά από αυτό πώς Mayer Amschel Rothschild, ο πατέρας του 
δολαρίου τραπεζική δυναστεία των πολλών τρισεκατομμυρίων εβραϊκή 
χρησιμοποιείται αξιόπιστη θέση του:  
  
Εδώ είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο "Κανόνας με μυστικότητα» του Τζιμ 
Μαρς, © 2000, σελίδες 58-59:  
  
"Αυτή η μυστικοπαθής τραπεζική δυναστεία που ξεκίνησε από Mayer Amschel 
Bauer, ένας Γερμανός Εβραίος που γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου, 1744 στην 
Φρανκφούρτη ..."  
"Νέοι Mayer σπούδασε για να γίνει ραβίνος. Ήταν ιδιαίτερα εκπαιδεύονται σε 
Hashkalah, μια ανάμειξη της θρησκείας, Εβραϊκά νόμο, και το λόγο "  
"Ο θάνατος των γονιών του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν Mayer ραβίνων το 
σχολείο και να γίνει μαθητευόμενος σε τραπεζικό σπίτι.  
μαθαίνοντας γρήγορα το εμπόριο, έγινε δικαστήριο οικονομικό παράγοντα με τον 
William IX, βασιλικό διαχειριστή της περιοχής Hesse-Kassel, και μια εξέχουσα 
Τέκτων. Ο ίδιος κέρδισε την εύνοια προς τον William, ο οποίος ήταν μόνο ένα 
χρόνο μεγαλύτερος από τον εαυτό του, ενώνοντας το ενδιαφέρον του 
Τεκτονισμού και αρχαιοτήτων. Mayer θα ψάξει έξω τα αρχαία νομίσματα και τα 
πωλούν σε ευεργέτη του σε σημαντικά μειωμένες τιμές. Λαμβάνοντας υπόψη 
ραβινικές την εκπαίδευσή του, σε συνδυασμό με σοβαρές αναζητήσεις του για τις 
αρχαιότητες, που σίγουρα αναπτύξει μια βαθιά κατανόηση των αρχαίων 
μυστηρίων ιδιαίτερα εκείνα της εβραϊκής Καμπαλά. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής 
της ίδιας περιόδου που η μεταφυσική της Καμπαλά άρχισε να συγχωνεύονται με 
τις παραδόσεις του Τεκτονισμού. "  
  
**  
  
Οι Εβραίοι διεισδύσει σε κάθε πηγή ενέργειας Τζεντίλε μπορούν. Από το 
εσωτερικό, που είτε να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο ή ζητούν να σαπίσει έξω 
και να το καταστρέψουν, μέσω της διαφθοράς.  
  
Η Εβραϊκή NWO είναι ένα παγκόσμιο κράτος σκλάβων, με επικεφαλής και 
διοικείται από τους Εβραίους. Αυτή η NWO είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό 
που προορίζεται από τους αρχικούς Ελευθεροτέκτονες οι οποίοι ήταν εθνών:  
  
1. Το Ιουδαϊκό Μεσσία, με τη μορφή του "Ιησού" (Α συμπαθητική σύνδεση μαγεία 
της όπου όλες οι χριστιανικές προσευχές και ψυχική ενέργεια έχει shafted σε) θα 
ενώσει τους Εβραίους και να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση ενός παγκόσμιου 
κομμουνιστικού κράτους ξεμείνει από το Ισραήλ (Κλεμμένα από τους 
Παλαιστινίους, με βάση την πλασματική ιστορία των Εβραίων στην Αγία Γραφή, 
και ειδικά επιλεγμένα, λόγω του ότι είναι στο σταυροδρόμι των τριών μεγάλων 
ηπείρων της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, και επίκεντρο την ισχυρή 
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γραμμές ley), όπου οι Εβραίοι θα έχουν συνολικό κανόνα και τον έλεγχο των 
εθνών του κάθε έθνους, του πολιτισμού, και τη φυλή του κόσμου.  
  
2. Οι άνθρωποι θα είναι μπαρ-κωδικοποιημένα όπως τα βοοειδή (η έννοια της 
υποτιμητικό εβραϊκή λέξη "γκογίμ" για Εθνικούς) είναι επώνυμα για να 
εξασφαλιστεί αυτό τον απόλυτο έλεγχο. εμφυτεύματα μικροτσίπ είναι μια άλλη 
δυνατότητα για την εξασφάλιση Εθνικούς μπορεί να παρακολουθούνται σαν ζώα.  
  
3. Όλα πνευματική γνώση θα αφαιρούνται συστηματικά από το λαό Gentile (την 
αληθινή τους στόχους του Χριστιανισμού όσο και του κομμουνισμού) μέσω 
μαζικών δολοφονιών και βασανιστηρίων όπως έγινε κατά τη διάρκεια της Ιεράς 
Εξέτασης και πρόσφατα (1950) και του Κινεζικού Κομμουνιστικού Πρόεδρος Μάο 
Τσε-Τουνγκ διαδήλωσαν για το Θιβέτ και έκαψαν τα μοναστήρια τους και 
σφάζονται και βασανίζονται μέχρι θανάτου τους θρησκευτικούς ηγέτες τους. 
Θιβέτ , λόγω της απομόνωσης του στα Ιμαλάια Όρη περιέχονται πολύ με τον 
τρόπο των αρχαίων δογμάτων των αρχικών πνευματικές διδασκαλίες, πολύ πριν 
από την άφιξη του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού, και οι ομάδες τους .  
  
4. Η πνευματική γνώση και την απόκρυφη δύναμη θα είναι σταθερά στα χέρια 
των Εβραίων για πλήρη έλεγχο κόσμου.  
  
5. Σχεδόν όλα τα αμέτοχος, χλιαρό, και ουδέτερο Εβραίοι θα είναι πάρα πολύ 
ευχάριστη θέση να ενταχθούν αυτή η νέα άρχουσα τάξη των αδελφών τους, θα 
πρέπει ο χρόνος να έρθει μόνο.  
  
6. Το πρόγραμμα αγώνων ανάμειξης θα διαγράψει περαιτέρω όλες τις φυλετικές 
και πολιτισμικές ταυτότητες για πλήρη έλεγχο. Με την απώλεια του εαυτού μέσα 
από την καταστροφή της φυλετικής και πολιτισμικής ταυτότητας, η ιστορία μπορεί 
να ξαναγραφεί με όποιον τρόπο οι Εβραίοι βολεύει. Έχουν κάνει αυτό για πολύ 
καιρό, εν αγνοία της πλειοψηφίας του πληθυσμού Gentile. Αυτό έχει ήδη γίνει με 
Σατανισμό (Original Θρησκεία της Ανθρωπότητας), όπου οι αρχικές διδασκαλίες, 
Ιερείς, Ιέρειες, άλλοι πνευματικοί ηγέτες και οι άνθρωποι με γνώση, μαζί με 
βιβλιοθήκες καταστρέφονται συστηματικά. Η Χριστιανική Εκκλησία έχει την 
ελευθερία να καθορίσουν σατανισμό κάθε τρόπο το δοκούν, δεδομένου ότι 
υπάρχει μικρό υπόλοιπο του παρελθόντος σε σχέση με τη γνώση και την 
αλήθεια. Η Αγία Γραφή δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα κατασκευάζονται 
ιστορία του εβραϊκού λαού από τα οποία ποτέ δεν είχαν. Λόγω της μαζικής 
κατήχησης και της δύναμης που τροφοδοτείται πεποιθήσεις, η μάζα μυαλό έχει 
δημιουργήσει μια ισχυρή σκεπτομορφή που βοήθησε τον εβραϊκό λαό στην 
αναζήτησή τους για παγκόσμια εξαγοράς.  
  
7. Τα ανθρώπινα όντα δεν θα είναι τίποτα περισσότερο από χαμένες ψυχές 
χωρίς ταυτότητα, την ελευθερία, τη γνώση ή την ατομικότητα? απλά ένας 
αριθμός συνολικά των υπηρεσιών ενός εβραϊκού τρέξιμο κράτος σκλάβων.  
  



 169 

Το παραπάνω είναι εντελώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο NWO του αρχικού 
Ελευθεροτέκτονες που ήταν Εθνικούς. Δυστυχώς, και πάλι, αυτό είναι να παίζει 
και τις δύο πλευρές κατά τη μέση για πλήρη έλεγχο. Σύγχρονα τελετουργικά σε 
Τεκτονισμού που είναι προσανατολισμένη προς το δεύτερο ερχομό του εν λόγω 
βρώμικο μεσσία και συγχώνευση όλων των θρησκειών του κόσμου είναι τώρα 
αρκετά διαφορετική από εκείνα τα έτη πριν από το οποίο τα αρχεία έχουν 
αφαιρεθεί και σφραγισμένο με μυστικότητα.  
** Δείτε: Το δεύτερο Μεσσία: Ναΐτες, το Τορίνο σάβανο, και το μεγάλο μυστικό 
του Τεκτονισμού από τον Christopher Ιππότης και Robert Lomas.  
Δημοσιεύθηκε Νέα Υόρκη : Barnes & Noble, 2000.  
  
Είναι όλα πάρα πολύ κραυγαλέα φορά τα μάγια λύνονται, πώς οι Εβραίοι έχουν 
αποσπάσει τον έλεγχο της, και κατάχρηση απόκρυφη δύναμη στην προσπάθειά 
τους να γίνουν «ο Θεός." Αν κάποιος κάνει την απαραίτητη έρευνα και μελέτη, 
μπορεί κανείς να δει κατάφωρα τη συσχέτιση μεταξύ της ιουδαιο-χριστιανική Αγία 
Γραφή, τον κομμουνισμό, και την εβραϊκή εκδοχή της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. 
Αν και το βιβλίο: "Deadly Deception: Τεκτονισμός Exposed από έναν από τους 
κορυφαίους ηγέτες της» από τον James D. Shaw και ο Tom C. McKenney, 
γράφτηκε από μια χριστιανική perpective, περιέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με Σύγχρονες Ελευθεροτεκτονισμού. Μετά την επίτευξη του βαθμού 33η 
(αυτό τώρα ημέρες είναι πολύ διαφορετική από την αρχική κατάταξη, όπου 
λήφθηκε πνευματική γνώση και τις 33 μοίρες αντιπροσώπευε την σπονδυλική 
στήλη και τον kundalni), ο Τέκτων είναι συνήθως καλούνται να ενταχθούν στην 
Illuminati, μια κομμουνιστική οργάνωση με την στόχοι μιας εβραϊκής τρέξιμο Νέα 
Παγκόσμια Τάξη.  
  
Η ιουδαιο-χριστιανική Αγία Γραφή είναι, όπως και το στόχο της σύγχρονης 
Εβραίος διεισδύσει Τεκτονισμού, "Όλες οι θρησκείες είναι ένα." Αυτό είναι αρκετά 
κραυγαλέα δώσει τα πάντα στη χριστιανική θρησκεία έχει κλαπεί από θρησκείες 
σε όλο τον κόσμο, τόσο ανατολικά και δυτικά και ναζωραίων τους (η ψυχική 
σύνδεση για το εβραϊκό Μεσσίας), αποτελείται από μερικές 18+ Τζεντίλε Pagan 
Θεών, όπως Odin που κρεμασμένο από ένα δέντρο. Όποιος είναι familair με τον 
αποκρυφισμό και τις εξουσίες του νου ξέρει, πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση 
στην οποία να διοχετεύσει την ψυχική ενέργεια.  
  
Οι Εβραίοι έχουν διεισδύσει σχεδόν κάθε Gentile Οργάνωση Εσωτερισμός. Η 
Χρυσή Αυγή είναι ασφυκτικά γεμάτο από εβραϊκά σύμβολα, εβραϊκά άγγελος, 
ονόματα θεός, εβραϊκή Aleph-bet, και ούτω καθεξής. Wicca πρόκειται επίσης με 
αυτόν τον τρόπο, με έμφαση σε ορισμένες ομάδες στην εβραϊκή αγγέλους, την 
εβραϊκή «Τρεις φορές», το οποίο είναι ένα spin-off του εξάκτινο (διαίρεση των 
τριών) "αστέρι του Δαβίδ", το οποίο οι Εβραίοι που εγκρίθηκε πρόσφατα ( μέσα 
στα τελευταία 100-150 χρόνια) και είχε κλαπεί από το ινδουιστικό «αστέρι του 
Βισνού." Η έμφαση στον αριθμό ένα (Εβραϊκό μονοθεϊσμό, όπου, να γίνουν οι 
ίδιοι «Θεός») είναι αφύσικο, δεδομένου ότι χρειάζονται δύο για να δημιουργήσετε 
ακόμα και αγενή πλάσματα πρέπει να συνδεθείτε για να αναπαράγει σε κάποιο 
σημείο.  
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Η αλήθεια είναι: Τζεντίλε ψυχική δύναμη, μέσα από το Χριστιανισμό και από την 
άλλη πλευρά (Οι Εβραίοι παίξει και τις δύο πλευρές κατά τη μέση και τον έλεγχο 
και τις δύο πλευρές), η Απόκρυφη Στοές διοχετεύεται συστηματικά σε κάνει τον 
ερχομό του εβραϊκού Μεσσία, μαζί με μια εβραϊκή τρέξει Νέα Παγκόσμια Τάξη μια 
πραγματικότητα.  
  
Λόγω της συνολικής διείσδυσης και ελέγχου των βασικών θέσεων, πολλά έθνη, 
δηλαδή χριστιανοί, βρίσκονται σε σύγχυση και κατ 'αυτό NWO σε ένα, όπου είναι 
πραγματικά δύο ξεχωριστές ιδέες. Λόγω της απόκρυφης δύναμης που 
χρησιμοποιείται, είναι τυφλοί στο γεγονός ότι αυτό το τέρας βρίσκεται στο δικό 
τους πίσω αυλή, ώστε να μιλούν και να έχουν εξαπατηθούν διακαώς εργάζονται 
γι 'αυτό. Οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιείται απόκρυφη δύναμη 
για κοινωφελείς σκοπούς για τη δημιουργία μιας ελεύθερης έθνος όπου αρχαίες 
διδασκαλίες και πνευματική γνώση θα μπορούσε να ανθίσει χωρίς το φόβο της 
κριτικής. Θα πρέπει επίσης να είναι φανερό, δεν υπάρχει τίποτα «πνευματικό» 
για την χριστιανική «θρησκεία». Είναι και πάντα ήταν απλό υλισμό. Οι Χριστιανοί 
δεν έχουν καμία γνώση της ανατομίας της ψυχής τους, πώς να θεραπεύσει τον 
εαυτό τους ή τους άλλους ή οτιδήποτε άλλο από μια πνευματική φύση. Ολόκληρη 
η λεγόμενη «θρησκεία» δεν είναι τίποτα, αλλά ψευδή και πλαστά. Χριστιανοί που 
φτάνουν τα προχωρημένα στάδια του Χριστιανισμού λάβει σε ένα τεχνητό pastey 
κοιτάξετε αυτό το περίφημο χριστιανική επικολληθεί στο χαμόγελο. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ολόκληρη η ζωή τους περιστρέφεται γύρω από τα 
ψέματα, σε σημείο όπου αρχίζουν να αναλάβει μια τεχνητή εμφάνιση και φυσικά 
μοιάζουν με τα ψέματα είναι τόσο πλούσια σε. Αυτό είναι μέρος της τιμωρίας 
τους, η οποία τελικά θα οδηγήσει στην αιώνια καταδίκη τους μέσω της εκφύλιση 
της ψυχής τους εξαιτίας τους rebuking πνευματική γνώση, και κατάρα και 
βλασφημούν ανθρωπότητας Αληθινό Θεό Δημιουργό τους οποίους δεν είναι 
άλλο από "τον Σατανά."  
  
  
  



 171 

Η αλήθεια για την χριστιανική φιλανθρωπία  

  
 "Επειδή οι εκκλησίες είναι αφορολόγητα, ο μέσος πολίτης πληρώνει ένα 
επιπλέον $ 925,00 το χρόνο σε φόρους για την υποστήριξή τους."  

  
 "Σύμφωνα με την υπηρεσία εσωτερικού εισοδήματος, εκκλησία δωρεές 
συνολικά πάνω από 19 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο." Αυτό δεν 
περιλαμβάνει τα κέρδη από τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις μετοχών, 
συμμετοχές ομολόγων, κέντρα συνταξιοδότηση ή lease back ρυθμίσεις. "  

  
 «Η Εκκλησία των Μορμόνων συλλέγει μόνο του τουλάχιστον 4,3 
δισεκατομμύρια $ ετησίως από τα μέλη του και ένα άλλο $ 400 
εκατομμύρια από πολλές εμπορικές επιχειρήσεις της αγοραστούν με 
αφορολόγητο δώρισε τα χρήματα."  

  
 «Οι εκκλησίες κατέχουν αξίας 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
αφορολόγητα ακινήτων στο Τέξας και 1,3 δις $ στο Λος Άντζελες νομών 
μόνη Εξετάστε την πρωταρχική ακίνητη περιουσία που τους ανήκουν στο. 
Νέα Υόρκη , το Σικάγο , τη Βοστώνη , σε κάθε κράτος - το ποσό που 
εμπλέκονται είναι συγκλονιστικό. "  

  
 «Κάθε δολάριο φόρου που η εκκλησία αποφεύγει την πληρωμή, σας ως 
άτομο φορολογούμενος πρέπει να συνθέτουν."  

  
 Μεγαλώνοντας στην εξουσία και την ιδιοκτησία, οι χριστιανικές εκκλησίες 
κατέχουν το 20-25% του συνόλου των ακινήτων στην Αμερική .  

  
-Taken Από το "The Book εκκλησία σας δεν θέλει να διαβάσετε" - Tom Γ 
Leedom, εκδότης του 1993  

  
μισθό του Σώματος Εφημέριος του 1993 ήταν $ 115,300.00  

μισθός της Γερουσίας Εφημέριος ήταν περίπου το ίδιο με ένα πρόσθετο 
προϋπολογισμό $ 300,000.00 συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής για γραμματείς 
και χώρους γραφείων. [1]  
  
Σχετικά με το θέμα της άμβλωσης, αυτό είναι σίγουρα ένα προσωπικό ζήτημα, 
αλλά θέλω να εκθέσει τι γίνεται πίσω από τις σκηνές των «υπέρ της ζωής» 
κινήσεις Χριστιανός.  
  
Πρώτα απ 'όλα, θέλω να αναφέρω, αν ο χριστιανισμός δεν μας είχε 
καθυστερήσει, θα υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος των γεννήσεων. Η 
αναγκαστική αποχή δεν είναι υγιές και δεν λειτουργεί.  
  
Όσο για τη Χριστιανική Εκκλησία και την Καθολική στάση σχετικά με την 
απαγόρευση έλεγχο των γεννήσεων και την άμβλωση, αυτό είναι μια άλλη 
τεράστια χρήματα κάνοντας ρακέτα. Τα παιδιά είναι αυτά που πληρώνουν. Οι 
προθέσεις πίσω από αυτό τίθενται στη διάθεση του κοινού ως προπαγάνδα, 
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έρχονται με το πρόσχημα της καλής θέλησης και του ανθρωπισμού. Πίσω από 
τις σκηνές, υπάρχει η αληθινή ιστορία.  
  
American άθεοι έκανε μια ομιλία με θέμα "Μητέρα Τερέζα" μερικά χρόνια πίσω. 
Αυτή η γυναίκα έχει λάβει τα εκατομμύρια, αν όχι περισσότερο στις δωρεές. Τα 
περισσότερα από τα χρήματα είναι ανεξήγητη.  
  
Ο μεγαλύτερος αριθμός των θυμάτων του κινήματος υπέρ της ζωής είναι από 
χώρες του τρίτου κόσμου. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες στην Αφρική, 
την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Ασία έχουν αξιοποιηθεί και μολύνονται 
με τον Χριστιανισμό. Οι ιεραπόστολοι είναι πάντα επιστρέφουν σε αυτές τις 
περιοχές του κόσμου ως πρωταρχικό οικοδεσπότες για φαύλο ατζέντα τους, 
όπως αυτοί οι άνθρωποι είναι φτωχοί και αγράμματοι.  
  
Να θρέψει, να ντύσει και να στεγάσει ένα άτομο στα περισσότερα από αυτά τα 
μέρη, κοστίζει μόνο 10 σεντς την ημέρα και ένα μπολ με ρύζι. Τα παιδιά με τα 
πόδια γύρω από αδυνατισμένος, με κουρέλια και βρώμικο. Το ποσοστό 
θνησιμότητας είναι υψηλό και οι εκκλησίες χρησιμοποιούν αυτό για να γκανιότα 
σε εκατομμύρια και εκατομμύρια σε αφορολόγητα δωρεές για να "δώσει" σε αυτά 
τα παιδιά. Το λυπηρό είναι λίγα ή τίποτα φτάνει ποτέ τα παιδιά. Επειδή το 
ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας είναι τόσο υψηλό λόγω της πείνας και των 
ασθενειών, η Καθολική Εκκλησία εκμεταλλεύεται αυτό με την απαγόρευση της 
αντισύλληψης και της άμβλωσης. Αυτό με τη σειρά του παρέχει την εκκλησία με 
περισσότερα παιδιά αφίσα να χρησιμοποιήσετε για να γκανιότα σε περισσότερα 
χρήματα, κρατώντας τα ατυχή μωρά έρχονται. Επιπλέον, πολλά από αυτά τα 
παιδιά είναι άγρια και βάναυσα χρησιμοποιούνται για την εργασία σκλάβων. Η 
εβραϊκή ανήκει και λειτουργεί εταιρικά μονοπώλια θέλουν φθηνή εργασία 
σκλάβων με τον τρόπο του διαθέσιμου ανθρώπων που μπορεί να εργαστεί 
συστηματικά σε θάνατο? δεν διαφέρει από εβραϊκή κομμουνισμό.  
  
Με τη σήμανση Δυτική νόμισμα σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, οι εκκλησίες θα 
μπορούσε εύκολα να αντέξουν οικονομικά να έχουν το σύνολο του τρίτου κόσμου 
που ζουν αξιοπρεπώς. Αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια τραγική 
χρήματα κάνοντας ρακέτα. Στη σπάνια περίπτωση που αυτές οι χριστιανοί ηγέτες 
ερευνηθεί ποτέ, η βρωμιά που βρέθηκαν πάνω τους είναι ατελείωτες. Η 
Χριστιανική Εκκλησία με όλα τα αφορολόγητα πλούτο και τη χρηματοδότησή του 
έχει οργανωθεί σε ένα ισχυρό μπλοκ ψήφου.  
  
"Έχουν δεμένα τόσα πολλά γερουσιαστές και αντιπροσώπους, που έχουν τις 
δικές τους θρησκευτικές ομάδες πίεσης, ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να επιβάλλει 
οποιοδήποτε είδος των φορολογικών νόμων ή φορολογικές παραβάσεις σε 
βάρος τους, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να κερδίζουν σε δύναμη με 
απεριόριστα κεφάλαια. " [2]  
  
Στο Μεξικό , η κακή ξυπόλητος ragged άνθρωποι περπατούν κάτω από ένα 
κάψιμο σκονισμένο δρόμο για 15 μίλια για να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο 
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εκκλησία που παίρνει ένα ποσοστό του εισοδήματός τους, ενώ ζουν σε 
παραγκούπολη παρόμοιες συνθήκες με κατοικίες ορόφων βρωμιά και μια 
κυματοειδή κουτί για μια στέγη. Οι εκκλησίες επενδεδυμένα με χρυσό και 
συνεχίζουν να δεκάτη από αυτούς τους ανθρώπους.  
  
Χριστιανική φιλανθρωπία είναι μια απάτη. Δίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο 
μπροστά πριν από το κοινό για να κρατήσει μια ανθρωπιστική εικόνα, αλλά οι 
περισσότερες από τις δωρεές γεμίζουν τις τσέπες των ιεροκηρύκων τους και 
διοχετεύονται σε οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για την 
προώθηση της εβραϊκής κομμουνισμού. Τα προβλήματα που οι άνθρωποι 
έρχονται για να τους με σπάνια, αν ανακουφιστεί ποτέ. Οι τοξικομανείς είπε να 
προσευχόμαστε και ούτω καθεξής. Διατηρούνται από το διαλογισμό εξουσία, και 
τη γνώση της ψυχής, η οποία θα θεραπεύσει τους πόθους τους. Οι άνθρωποι 
εξακολουθούν να ακρωτηριάζουν στο χριστιανικό σύστημα και χρησιμοποιούνται 
για εκμετάλλευση. Αρχάριους που έρχονται στο "Jesus" λαμβάνονται ξανά και 
ξανά, αλλά «Ιησούς» δεν διαρκεί πολύ και το πρόσωπο "backslides" σε 
χειρότερες συνθήκες από ό, τι πριν και πέρα από τα προβλήματά τους και 
ατυχείς περιστάσεις που τους έφερε σε, «ο Ιησούς "shits τους.  
  
Οι περισσότερες από τις χριστιανικές δωρεές πηγαίνουν για τη χρηματοδότηση 
του πολέμου και οι οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες  

  
Το «Εθνικό και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» περιλαμβάνει την ένταξη της 
Λουθηρανικής, Επισκοπικής, Προδρόμου, Πρεσβυτεριανή, των Μεθοδιστών και 
άλλα δόγματα.  
  
"Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και η θυγατρική της, το Εθνικό Συμβούλιο 
των Εκκλησιών που υποστηρίζονται από την εκκλησία δώρισε δολάρια ήσυχα να 
συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλεγμένων συγκεκαλυμμένες διαδικασίες και 
τους πολέμους." "Εκκλησίες Mainline υποστηρίξει αιτίες της αριστεράς και 
δολοφονίες, και φονταμενταλιστικές εκκλησίες υποστηρίζουν τις αιτίες και τις 
δολοφονίες δεξιάς. Το αίμα είναι στα χέρια του κάθε δότη."  
  
"Σε ψύξη μαρτυρία στο American University στην Washington DC , και 
τηλεοπτική πάνω από C-Span στις 12 Δεκέμβρη 1989, ex-CIA αξιωματικός John 
Stockwell είπε πως οι χριστιανικές Κόντρας ξέσπασε σε καλύβες των αθώων 
χωρικών. Είδε τα μεταφέρετε έναν άνδρα έξω από ένα σπίτι και να τον 
ευνουχίσει μπροστά της συζύγου και των παιδιών του. Αυτοί οι άγριοι επόμενη 
βίασε τη γυναίκα του, στη συνέχεια κόψει το στήθος της με τις ξιφολόγχες τους. 
τρομοκρατημένοι παιδιά [τους], αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν. και πάλι, 
αυτές οι ωμότητες χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει από το δολάρια θέσει σε πλάκες 
συλλογής των εκκλησιών γειτονιάς που λένε οι πιστοί ότι αυτές οι ειδικές 
συλλογές πάει στο «ταμείο πείνας κόσμο.» Επιδεινώνοντας την τραγωδία, οι 
Νικαράγουα είναι υπέροχοι άνθρωποι, αγαπούν οι Αμερικανοί και ακόμα δεν 
μπορώ να καταλάβω γιατί Αμερικής θα το κάνουμε αυτό για αυτούς. " [3]  
  
«Ιησούς» δεν επουλώνεται Τοξικομανών  
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Δεν είναι τίποτα, αλλά μια τεράστια χρήματα κάνοντας ρακέτα και την 
εκμετάλλευση των ανθρώπινων όντων. Κάτι πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι? 
δεν τίποτα. Η χριστιανική θύμα συνήθως "backslides." Οι άνθρωποι με σοβαρές 
συνήθειες των ναρκωτικών πρέπει να επιδιορθώσει τις αδύναμες περιοχές και 
τρύπες στο αύρες τους και να χειραφετηθούν με την ενέργεια που χρειάζονται, 
ώστε να μην διολισθήσει σε εθισμό και πάλι. Οι χριστιανικές εκκλησίες παρέχουν 
κανένα από αυτά. Θα παρασύρουν μόνο ανθρώπους που είναι απελπισμένοι για 
να τους εκμεταλλευτεί για τα χρήματά τους. Το θύμα πληρώνει μεγάλα ποσά 
χρημάτων και δίνεται νέα προβλήματα αυτός / αυτή δεν είχε πριν σε αντάλλαγμα. 
Ο Ναζωραίος και οι όμοιοί σφρίγος της αυτοεκτίμησης του θύματος, την 
εμπιστοσύνη και ζωτικές ενέργειες, ρύθμιση του / της για μια υποτροπή σε 
εθισμό. Η υποτροπή λαμβάνεται με το θύμα που είπε / αυτή είναι ένα 
"αμαρτωλό" και πρέπει να μετανοήσουν [περαιτέρω μείωση της αυτοεκτίμησης, 
προσωπική αξία και την εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, που είναι τόσο 
δραστικά που χρειάζεται για να ξεπεράσει τον εθισμό]. Αυτό δημιουργεί ένα 
φαύλο κύκλο της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και της σκληρότητας.  
  
Ο Σατανάς μας δίνει τη δύναμη, την αυτοεκτίμηση και την πνευματική γνώση για 
να νικήσει την τοξικομανία. Όταν τσάκρας και την αύρα ενός ατόμου είναι υγιές, 
το ένα δεν ποθούν αυτά τα είδη των ουσιών για να αναπληρώσετε τις ψυχικές 
ανεπάρκειες.  
  
Κλείνοντας, οι κοινωνικές υπηρεσίες με το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας και 
άλλους φορείς κρατών / κυβερνήσεων τρέχει? του Ερυθρού Σταυρού και ούτω 
καθεξής, όλα τα κάνει εκατοντάδες φορές πάνω, περισσότερο για την ενίσχυση 
της μη προνομιούχων και τη φτώχεια που επλήγησαν από ό, τι τις χριστιανικές 
εκκλησίες. Επιπλέον, σε αντίθεση με τις χριστιανικές εκκλησίες και τις αποστολές, 
δεν απαιτούν την ελευθερία σας, το μυαλό και την ψυχή σας.  
  

  
[1] Το βιβλίο εκκλησία σας δεν θέλει να διαβάσετε - Tom C. Leedom, εκδότης του 
1993  

[2] Στο ίδιο - Το κεφάλαιο με τίτλο «Το Tax-Free Ride" σελίδες 341-349  

[3] Ό.π.  
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Η Νέα Παγκόσμια Τάξη και η χριστιανική εκκλησίες  

  
Ακούμε συχνά η υστερική στόμφο των Χριστιανών, οι οποίοι ισχυρίζονται 
"Σατανάς" πρόκειται για τη δημιουργία ενός «Νέα Παγκόσμια Τάξη», όπου τα 
ανθρώπινα όντα θα είναι μπαρ-κωδικοποιημένα, όπως τα βοοειδή και να χάσουν 
το σύνολο των ελευθεριών και των δικαιωμάτων τους. Αυτή η NWO λέγεται ότι 
είναι ένα "ένα παγκόσμιο κομμουνιστικό κράτος.« Ο Χριστιανισμός έχει μια 
ιστορία να κατηγορούμε ο Σατανάς για όλα αυτά που δεν συμφωνούν με ή στην 
πραγματικότητα, τη δική τους εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό το άρθρο 
είναι γραμμένο για να ορίσετε παραπλανημένοι άτομα ευθεία. Με αρκετή έρευνα 
και απλά την κοινή λογική, ο Σατανάς δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτό, 
απολύτως. Είναι ιουδαιο / χριστιανική ενέπνευσε, η Καθολική Εκκλησία, Εθνικό 
και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών [εκ των οποίων οι περισσότερες εκκλησίες 
προτεσταντική ανήκουν και υποστήριξης] εργάζονται για αυτό, διοχετεύει το 
μεγαλύτερο μέρος των συνεισφορών τους στην προώθηση της εβραϊκής 
πρόγραμμα του κομμουνισμού, και βρίσκονται σε τα ανώτατα επίπεδα 
κατάχρηση απόκρυφη δύναμη για την επίτευξη των στόχων αυτών. Φυσικά, με 
την αδιάκοπη επίρριψης ευθυνών μετατόπιση, κάποιος θα ακούσετε συχνά από 
παραπλανημένοι Χριστιανοί: "Ω, όχι !! Αυτό δεν είναι εκκλησία μου !! "Οι 
προτεστάντες καταδικάσουν τους Καθολικούς? αγνοώντας πλήρως το γεγονός 
ότι οι θρησκείες τους, από πολλές απόψεις παράλληλες καθολικισμό και όλες τις 
χριστιανικές αιρέσεις είχαν τις ρίζες τους στην αρχική χριστιανική Εκκλησία, η 
Καθολική Εκκλησία.  
  
Για να συνοψίσουμε, Σατανισμός δεν θέτει περιορισμούς πάνω στους 
ανθρώπους. Ο Σατανάς υποστηρίζει την ατομικότητα, την ελευθερία και την 
πρόοδο της ανθρώπινης φυλής. Ο Σατανάς δεν αντιπροσωπεύει το χάος, όπως 
πιστεύουν μερικοί. Κάποιος πρέπει να τον ξέρουν να εκτιμούν αυτό. Ο Σατανάς 
είναι πολύ συνεπής. Ο Σατανάς συμβολίζει την ελευθερία και την εξέγερση, όχι 
μια κομμουνιστική NWO όπου κυβερνών Εβραίοι υποδουλώσουν τις μάζες 
Τζεντίλε που γίνονται μόνο ένας αριθμός και είναι αυτό που αποκαλούν "μιας 
χρήσης ανθρώπινα όντα."  
  
Αποσπάσματα από το εβραϊκό Ταλμούδ:  
Baba Necia 114, 6: «Οι Εβραίοι είναι ανθρώπινα όντα, αλλά τα έθνη του κόσμου 
δεν είναι ανθρώπινα όντα αλλά κτήνη».  
  
Συμεών Haddarsen, fol. 56-D: "Όταν ο Μεσσίας έρχεται κάθε Εβραίος θα έχει 
2800 σκλάβους."  
  
Nidrasch Talpioth, σ. 225-L: ". Ο Ιεχωβά δημιούργησε τους μη Εβραίους με 
ανθρώπινη μορφή, έτσι ώστε ο Εβραίος δεν θα πρέπει να εξυπηρετούνται από 
τα κτήνη Η μη-Εβραίος είναι, κατά συνέπεια, ένα ζώο με ανθρώπινη μορφή, 
καταδικασμένα να υπηρετούν την ημέρα Εβραίος και νύχτα."  
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Παραπλανημένοι Χριστιανοί και άλλοι κατηγορούν εύκολα τον Σατανά και τους 
"σατανιστές", όταν πρόκειται για το θέμα της ύπαρξης "bar-κωδικοποιημένες" 
σαν ζώα. Κατ 'αρχάς, αν κάποιος θα δούμε με τα μάτια ανοιχτά, μπορεί κανείς να 
δει αυτά δεν είναι διδασκαλίες του Σατανά, αλλά του εβραιο / χριστιανικό Αγία 
Γραφή, όπου οι άνθρωποι αναφέρονται ως «πρόβατα», το σώμα του είναι η 
ιδιότητα του «Θεού» και κάποιου σεξουαλική ζωή, τις επιθυμίες και τις επιθυμίες 
του ατόμου, που κάποιος έχει σεξουαλική επαφή με και τόσα πολλά άλλα 
πράγματα που είναι ασήμαντα ενός προσώπου στη πνευματική πρόοδο γίνονται 
θέματα στην ιουδαιο / χριστιανική Βίβλο. Η Ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από ένα ίδρυμα για την άσκηση εβραϊκή κομμουνισμό, 
αποδυναμώνοντας το ηθικό και το χαρακτήρα των ανθρώπων, την προώθηση 
της αδικίας όπως "γυρίζοντας και το άλλο μάγουλο" "τα πόδια της μετριότητας» 
και άλλα αυτοκτονίας συμβουλές? και αποδυναμώνοντας τη θέληση να 
αντισταθούν. Αυτές είναι όλες οι τακτικές προετοιμασία του πληθυσμού για μια 
κομμουνιστική επανάσταση και διδάχθηκαν από τον Βλαντιμίρ Λένιν [εβραϊκό 
ηγέτης κομμουνιστικού].  
  
Τώρα, πώς για το χάος; Αυτό είναι μια άλλη κομμουνιστική τακτική και είναι πολύ 
κραυγαλέα εδώ στις ΗΠΑ . Οι Εβραίοι που εργάζονται για να κινήσει τον 
κομμουνισμό χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας 
του δικαστηρίου για να σπάσει το δικαστικό σύστημα, και να δημιουργήσει 
σύγχυση μεταξύ του πληθυσμού. Η «Αγία Γραφή» είναι για το πιο συγκεχυμένη 
κείμενο εποίησαν ποτέ. Οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ δεν μπήκε καν στον 
κόπο να το διαβάσετε, ακόμα αποκαλούν τους εαυτούς τους "Χριστιανούς." 
Κοιτάξτε τις ατελείωτες αντιφάσεις και φυσικά, τις διδασκαλίες του ο Ναζωραίος:  
  

 Ο Ιησούς έκλεψε [Λουκά 19: 29-35? Λουκά 6: 1-5],  
 Ο Ιησούς είπε ψέματα [Ματθαίος 5:17? 16: 28? Αποκάλυψη 3: 11]  
 Ο Ιησούς υποστήριξε δολοφονία [Luke 19: 27]  
 Ο Ιησούς απαίτησε έναν από τους μαθητές του ατιμάζουν τους γονείς και 
την οικογένειά του [Luke 9: 59-62]  

  
Αυτά είναι μόνο ένα μικρό δείγμα από τις εντολές που έθεσε δεν είναι μόνο ένα 
κακό παράδειγμα από το σπάσιμο, αλλά διέταξε τους άλλους να πράξουν το ίδιο. 
Αντιφάσεις όπως αυτές στις θρησκευτικές διδασκαλίες που το στάδιο για τη 
σύγχυση και το χάος.  
  
Ο αριθμός των χριστιανικών αιρέσεων που βίαια διαφωνούν με και καταδικάζουν 
ο ένας τον άλλο και να μιλήσει για τον εαυτό τους, για να μην αναφέρουμε όλες 
τις ατελείωτες και περιττές αιματηρών πολέμων που είναι απαραίτητα για αυτό το 
NWO, σχεδόν όλοι ήταν υποκινούμενοι από τους Εβραίους και τα εργαλεία τους, 
του Χριστιανισμού και του Ισλάμ . γείτονα συγχώρεση κάποιου ατέλειωτα 
«εβδομήντα φορές», όπως ο Ναζωραίος δίδαξε και γυρίζοντας και το άλλο 
μάγουλο ενθαρρύνει τίποτα, αλλά το χάος και την εγκληματικότητα. Οι άνθρωποι 
κατηχηθεί για το πώς να είναι νομάρχη σκλάβοι και τα θύματα. το σώμα τους 
είναι ιδιοκτησία κάποιου αλλοδαπού φορέα που αποφασίζει για τις εσώτερες 
σκέψεις τους, τις επιθυμίες, και τη σεξουαλικότητα. Όσο για την ιδέα των 
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ανθρώπων που είναι μπαρ κωδικοποιημένες, δεν κατηγορώ ΣΑΤΑΝΑ !! Ο 
Σατανάς έχει πάντα ξεχώριζε για την ελευθερία και ΕΞΕΓΕΡΣΗ !!  
  
Χριστιανοί και οι άλλοι είναι τόσο γρήγοροι να κατηγορήσει Shift- «Είναι η 
Καθολικούς», «Ω, όχι! Είναι η Προτεστάντες! "Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 
αυτό το είδος του πράγματος είναι και υπήρξε για αιώνες συμβαίνει στη δική τους 
εκκλησίες και είναι ολόκληρο το θέμα της δικής τους Βίβλου. Έχουν συμβάλλει σε 
αυτό οικονομικά, ψυχικά και πνευματικά. Είναι σκλάβος! Είναι πολύ πιο εύκολο 
για αυτούς να κατηγορήσει τον Σατανά ό, τι είναι για αυτούς να 
συνειδητοποιήσουν ότι έχουν εξαπατηθεί από τη δική τους «Θεός» και τη δική 
του υπουργείου τους. Ο Σατανάς έχει βολικά χρησιμοποιηθεί τόσο ως μια 
απόσπαση της προσοχής και ως αποδιοπομπαίος τράγος για αιώνες από τις 
χριστιανικές Εκκλησίες . Απλά φταίει πάντα στο Σατανά, κηρύττουν στον κόσμο 
ότι ο Χριστιανισμός και ο Ναζωραίος είναι «καλό» «ανθρωπιστική» και πάνω απ 
'όλα "Θεός." Ένα ψέμα επαναλαμβάνεται και εκτελούνται αρκετά συχνά τελικά θα 
πίστευε, δεν έχει σημασία πόσο γελοίο είναι. Τρισεκατομμύρια και 
τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν διοχετευθεί προς την προώθηση αυτό το ψέμα 
στο κοινό, ενώ η τελική τους θρησκευτικούς ηγέτες τους λαθραία εργαστούν για 
να υποδουλώσουν τον κόσμο, δεδομένου ότι στο παρελθόν μέσα από τη ρίζα 
τους, την Καθολική Εκκλησία. Οι Προτεστάντες δεν είναι διαφορετικά με Salem 
μάγισσα δολοφονίες Δίκη τους και την υποχρεωτική εκκλησιασμό στην αποικιακή 
Αμερική. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ τρόπο συμβατό με 
ιουδαιο / ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ !!  
  
Ο Χριστιανισμός δεν είναι πνευματικός από οποιαδήποτε άποψη. Είναι στην 
πραγματικότητα ένα πολιτικό όργανο που θέτουν ως ένα θρησκευτικό / 
πνευματικό μέτωπο. Οι οπαδούς εξαπατηθεί σε ζωντανούς για το θάνατό τους, 
και να σταματήσει όλες τις απόκρυφες / πνευματική γνώση και την εξουσία έτσι 
ώστε να είναι ανυπεράσπιστα και αβλαβείς ενάντια σε όσους έχουν αυτή τη 
γνώση και ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσετε. Έχουν εξαπατηθεί στη σκέψη τους 
"Θεός" θα τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους, όταν όλοι μαζί, έχουν συνταχθεί 
από γενιά σε γενιά για να είναι απρόσεκτη σκλάβοι και οι ψυχές τους έχουν από 
γενιά σε γενιά των απορρίπτοντας την αληθινή πνευματικότητα, ατροφήσει σε 
πνευματική δύναμη. Ο στόχος είναι σχεδόν ολοκληρωμένος και θα επιτύχει εάν 
αυτές οι ηλίθιοι δεν ξυπνήσει.  
  
Διάβασα όπου εκκλησίες Billy Graham έχουν τώρα συστήματα DVD και 
βελούδινα μεγάφωνο με το στερεοφωνικό. Τι σημαίνει αυτό έχει να κάνει με την 
πνευματικότητα; μπροστά τους χριστιανική φιλανθρωπία είναι ένα αστείο. Οι 
περισσότερες από τις δωρεές, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 
τρισεκατομμύρια δολάρια, διοχετεύονται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των 
Εκκλησιών όπου χρησιμοποιούνται πολιτικά, για τη χρηματοδότηση του 
κομμουνισμού, οι πόλεμοι, και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες. Κοσμικές 
οργανώσεις όπως οι τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας της κομητείας είναι 
εκείνοι που στην πραγματικότητα κάνει το πιο για τους απόρους. Αυτό βγαίνει 
από τις τσέπες των φορολογουμένων, όχι οι χριστιανικές εκκλησίες.  
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Οι ηγέτες του Χριστιανισμού όσο και ολοκληρωτικές κυβερνήσεις οι ίδιοι είναι 
απίστευτα υλιστική.  
Όταν κοιτάξουμε την Καθολική Εκκλησία δια μέσου των αιώνων, διαπιστώνουμε 
ότι όπως είχαν αιμορραγία το τελευταίο κομμάτι των χρημάτων από τη φτώχεια 
που επλήγησαν οικογένειες, χήρες και ακόμη γενιές των οικογενειών που είχαν 
στο στόχαστρο της Ιεράς Εξέτασης, η εκκλησία η ίδια είχε συγκεντρώνοντας και 
αποθησαύριση του χρυσού, ασήμι, πολύτιμες γνώσεις, έργα τέχνης, και πολύτιμα 
πετράδια σε απίστευτες ποσότητες.  
  
Εκτός από την ανάληψη και να συγκεντρώνει όλο το χρυσό, ασήμι και άλλα 
πολύτιμα αντικείμενα ήταν σε θέση να κατάσχει, η Καθολική Εκκλησία απέκτησε 
τεράστια ποσά των ακινήτων? οι περισσότεροι από αυτό επίσης επιτυγχάνεται 
μέσα από τις μαζικές δολοφονίες και εκβιασμούς που πραγματοποιούνται από 
την Ιερά Εξέταση. Η Καθολική Εκκλησία σήμερα είναι αναμφίβολα η πιο 
εξαιρετικά πλούσιοι ίδρυμα στο πρόσωπο της γης. Το ποσό των χρημάτων, τη 
γη, θησαυρούς, έργα τέχνης, και άλλες σημαντικές συμμετοχές της Καθολικής 
Εκκλησίας και μόνο είναι πέρα από το τέντωμα της φαντασίας.  
  
Ακόμη και μέσα από τα Μεσαίωνα, όταν η φτώχεια ήταν ευρέως διαδεδομένη, 
κυρίως λόγω της ίδιας Χριστιανισμού, θα βρούμε αυτά τα τεράστια και 
εκπληκτικά πλούσιες καθεδρικούς ναούς, που χτίστηκε στη μέση της ακραίας 
στέρησης του πληθυσμού, με βωμούς και αψίδες από χρυσό με περίτεχνα 
διακοσμημένες καμάρες, κολώνες και τους τοίχους. Μεγαλοπρεπή βασιλικές, 
καθεδρικούς ναούς, μονές, βαπτιστήρια, μοναστήρια, μονές και εκκλησίες 
χτίστηκαν. Σχεδόν όλα αυτά ήταν τόσο πλούσιο και τόσο τεράστια σε σύγκριση 
με τα πενιχρά περιβάλλοντα χώρο των καιρών, ότι επιδεικτικά ξεχώρισαν ως η 
κύρια πηγή όλου του υλικού πλούτου - χρυσό, ασήμι και αρχιτεκτονικά 
πολυτέλεια - τόσο εποχής τους και τη γεωγραφική τους θέση .  
  
Η ίδια η Καθολική Εκκλησία κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα καθιερωθεί ως την 
άνευ όρων κυβερνήτη πάνω από όλα της Ευρώπης . Η Καθολική Εκκλησία είχε 
πλήρη κυριαρχία πάνω από βασιλιάδες και βασίλισσες, τον στρατό και 
κυβερνάται από τον τρόμο. Κανείς δεν ήταν ελεύθερη από οποιαδήποτε άποψη. 
Γνώση καταστράφηκε και / ή να αφαιρεθεί από το λαό, γιατί να δημιουργήσει ένα 
τέλειο κράτος σκλάβων, οι σκλάβοι πρέπει να είναι αναλφάβητοι και χωρίς 
δύναμη.  
  
«Ο Χριστιανισμός και ο κομμουνισμός είναι πολύ κοντά πνευματικά και 
ιδεολογικά. Αυτή είναι μια αρκετά γνωστή έννοια που έχει υιοθετηθεί από 
διάφορους στοχαστές, από τον Thomas More για να Λεβ Τολστόι. Λίγοι 
άνθρωποι γνωρίζουν ότι το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο ιδρύθηκε 
στην Παραγουάη και βασίστηκε σε οι ιδέες της Καθολικής Ιησουιτών πριν από τον 
Μαρξ δημιούργησε τις διδασκαλίες του. "  
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"Η« Κοινωνία του Ιησού »- ο Ιησουΐτης θρησκευτική τάξη - στην Καθολική 
Εκκλησία ήταν περίπου ισοδύναμη με την KGB στη Σοβιετική Ένωση ."  

Πάνω από τα αποσπάσματα που λαμβάνονται από το "Πράβντα" [Η κύρια 
εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος και την κορυφαία εφημερίδα της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης ] Από το άρθρο: Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ 
Χριστιανισμού και του κομμουνισμού εκεί; 30/04/2013  

  
Οι μαζικές δολοφονίες που διαπράχθηκαν από Ιωσήφ Στάλιν [Εβραίος], ο Μάο 
Τσε Τουνγκ, και άλλα κομμουνιστικά δικτάτορες ήταν επαναλήψεις της 
Χριστιανικής Ιεράς Εξέτασης. Τα ονόματα και τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά 
εξακολουθεί να είναι η ίδια ατζέντα με τους ίδιους ανθρώπους. Μάο διαδήλωσαν 
για το Θιβέτ , τη δολοφονία και το βασανισμό μητρική τους Θιβετιανούς μαζικά. 
Το κινεζικό στρατό, κάτω από τις διαταγές από τον Μάο μετατοπίζεται απότομα 
βουνά και επικίνδυνο έδαφος για τον πρωταρχικό σκοπό της την καταστροφή 
αρχαία γνώση, ανεξάρτητα από το τι ισχυρίζονται τα βιβλία της ιστορίας. Τα 
μοναστήρια του Θιβέτ, λόγω των γύρω Ιμαλαΐων βουνά , έχουν απομονωμένη 
από τον υπόλοιπο κόσμο και ως εκ τούτου ήταν σε θέση να κρατήσει αρχαία 
γνώση έξω από τον έλεγχο των καταστρεπτικών Χριστιανών. Όποιος έχει 
οποιαδήποτε σοβαρή γνώση ή πνευματική δύναμη είναι μια απειλή για το 
κράτος. Σκλάβοι πρέπει ούτε να έχουν γνώση ούτε έχουν πρόσβαση σε 
απόκρυφη δύναμη. Η γνώση και η δύναμη φυλάσσονται στα χέρια της 
ελέγχουσας λίγα. Φυσικά, "Ανατολική Πύλη Υπουργεία» Billy Graham είχε τη 
δυνατότητα να πλημμυρίσουν την Κίνα με βίβλους? ένα έργο που ανήλθαν στα 
εκατομμύρια των dollars- όλα αφορολόγητα.  
  
Η έννοια της παγκόσμιας κυριαρχίας από μια επίλεκτη ομάδα που κυβερνούν με 
σιδηρά πυγμή και να χρησιμοποιήσει μαζική δολοφονία και τον τρόμο για να 
επιτύχουν τους σκοπούς τους έχει συμπεριληφθεί σε όλο το ιουδαιο / Χριστιανός 
Βίβλος.  
  
Έννοιες: Το κράτος κατέχει και ελέγχει όλη την περιουσία. Που αναγράφονται 
παρακάτω είναι παραλληλισμούς και διδασκαλίες στην ιουδαιο / χριστιανική Αγία 
Γραφή: Το σώμα σας δεν είναι δική σας? είναι η ιδιότητα του «Θεού».  
  

 Δεν έχετε σεξουαλικές ορμές, αν το κάνετε, ο ιδιοκτήτης του σώματός σας 
θα κάνει ό, τι θέλει με αυτό και «πέταξε στην κόλαση» [άρθρο από τον 
τρόμο]: Ματθαίος 5: 27-30  

 Ο "άρχοντας" έχει τον έλεγχο όλων των προσωπικών σας σχέσεων: 
Ματθαίος 19: 9  

 Όχι την ελευθερία του λόγου: Ματθαίος 5: 33-37? 12: 36  

 Ας τους αφήσουμε να σας ρίξει στη φυλακή: Ματθαίος 5: 25  

 Μην υπερασπιστεί τον εαυτό σας ή να αντεπιτεθούν? είναι το τέλειο 
σκλάβος: Ματθαίος 5: 39-44? Λουκά 6: 27-30? 6: 35  

 Οι πράοι κάνουν τις καλύτερες σκλάβους? «Πράος" σημαίνει "υποτακτική": 
Ματθαίος 5: 5  
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 Live για το θάνατό σας, δεν πειράζει τη ζωή που έχετε τώρα. Αυτό είναι 
ένα κλασικό για το πώς να τρέξει ένα κράτος σκλάβων. Η ζωή δεν αξίζει να 
αγωνιζόμαστε για: Ματθαίος 5: 12  

 Χωρίστε τη μονάδα της οικογένειας για να δημιουργήσει χάος: Ματθαίος 
10: 34-36 Λουκά 12: 51-53  

 Ας τη βασιλεία του χάους: Ματθαίος 18: 21-22  

 Δεν διαθέτει κανένα ακίνητο: Ματθαίος 19: 21-24? Mark 12: 41-44 Λουκά 
6: 20? 6: 24? 6: 29-30  

 Εγκαταλείψει την οικογένεια σας "Πατέρα, μητέρα, αδελφές και αδελφούς" 
αυτό είναι ό, τι ένα ολοκληρωτικό κράτος αιτήματα και τις ωφέλειες που τα 
παιδιά για αυτό που με τη σειρά του τους γονείς τους να εκτελεστεί: 
Ματθαίος 19: 29  

 Περισσότερα δουλεία και την υποτέλεια: Έξοδος 21: 7? Έξοδος: 21: 20-
21? Λευιτικό 25: 44-46? Κατά Λουκά 6: 40- η κατάσταση είναι τέλεια. Luke 
12: 47? Εφεσίους: 6: 5? Κολοσσαείς: 3:22? 1 Τιμόθεο: 6: 1? Τίτο 2: 9-10? 
1 Πέτρου 2:18  

 Ο Ναζωραίος, μοιάζει πολύ με τις διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης, 
απαίτησε πλήρη και ολοκληρωτική υπακοή και η επιβολή αυτής της έννοιας 
μέσα από το φόβο και τον τρόμο. Ιεροκήρυκες αυταπάτες συναθροίσεις 
τους στην πίστη "Ο Ιησούς σας αγαπά." Θα ουρλιάζουν και να 
κλαψουρίζουν »έξω από το πλαίσιο", αλλά είναι αυτοί που χάνουν 
ολόκληρο το μήνυμα και να είναι «έξω από το πλαίσιο."  
 Ο Ναζωραίος ποτέ δεν δίδαξε τίποτα ανθρωπότητα για την ανεξαρτησία ή 
την πρόοδο. Χριστιανοί rave για το πώς αυτή η οντότητα επουλωθεί το 
προσβεβλημένο, αλλά ποτέ δεν έμαθε κανείς πώς να θεραπεύσει τον 
εαυτό τους ή ακόμη και να κατανοήσουν τη φύση της νόσου. Ο ίδιος 
περιβάλλεται κυρίως με την άγνοια και τη δουλική. Η χριστιανική θρησκεία 
κατέχει η νοητική υστέρηση σε μεγάλη εκτίμηση.  
 Η αλήθεια πονηρός είναι ο πλοίαρχος του εξαπάτηση και ψέματα? "Αυτός 
απατά τον κόσμο." Πληρώνοντας για τη δική καταδίκη κάποιου είναι ένα 
κοινό θέμα εδώ. Το όνομά του δεν είναι ο Σατανάς / Lucifer, ΑΛΛΑ YAWEH 
/ Ιεχωβά !!  

  
Χριστιανοί έχουν οι ίδιοι απογυμνωθεί από όλα απόκρυφη δύναμη και την 
κατανόηση, έχουν χρηματοδοτηθεί και εργάστηκε για όλα αυτά για αιώνες και 
τώρα όλα φταίει για τον Διάβολο. Δεν μπορούν να δουν ότι είναι δική τους "Θεός" 
και Ναζωραίος.  
  
Απόκρυφη γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε για 
οποιονδήποτε σκοπό. Οποιοσδήποτε ανόητος μπορεί να δει εύκολα τα 
παραπάνω δεν είναι του Σατανά, ούτε έχει τίποτα να κάνει με τον ίδιο και αυτά τα 
λεγόμενα «απόκρυφες ομάδες" έχουν διεισδύσει από πάνω προς τα κάτω από 
καθολικούς Ιησουίτες και άλλοι που επιθυμούν να αυταπάτες όσοι θα μπορούσε 
να είναι Εωσφόρων ή Pagan και να τους κρατήσει υπό τον έλεγχό τους. Αυτό 
μπορεί να δει με ιουδαιο τους / χριστιανικό απόκρυφη σύμβολα, Ιεχωβά / 
ονόματα YHVH "Θεός", και τους αγγέλους.  
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Είναι προφανές, εκτός από όλα αυτά, η Καθολική Εκκλησία ήταν εξοργισμένος 
από την αποκάλυψη των σκανδάλων παιδεραστίας. Οι ενέργειες αυτές είχαν 
προγραμματιστεί και σκόπιμη. Ο Πάπας και ο κλήρος υψηλόβαθμων ενήργησε 
αγανακτισμένος και μοχθηρό όταν το παιδί παρενοχλήσεις και τις καταχρήσεις 
τους έχουν εκτεθεί στον κόσμο. Ήταν κάτι, αλλά συγγνώμη. Όλοι γνωρίζουμε το 
παιδί του βιασμού κάνει για ασταθή ενηλίκων προσωπικότητες και τα θύματα 
που χρειάζονται για να προσθέσετε στο χάος για την εκπλήρωση των εβραϊκών / 
Christian κομμουνιστικών στόχων, κάνοντας για παραπλανημένοι άτομα που 
είναι πνευματικά και ψυχολογικά χαθεί.  
  

  
αναφορές:  
  
Βατικανό Assassins: Τραυματίστηκαν σε σπίτι των φίλων μου, η Διαβολική 
Ιστορία της Κοινωνίας του Ιησού Συμπεριλαμβάνονται: Δεύτερη Τριάντα χρόνια 
«πόλεμος [1914-1945], του Ψυχρού Πολέμου της [1945-1990], και δολοφονία της 
Αμερικής « Πρώτη s Ρωμαιοκαθολική Προέδρου, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι [1963] 
από τον Eric Jon Phelps, 2001  
  
Η Μυστική Ιστορία των Ιησουιτών από τον Edmond Παρίσι? μετάφραση από το 
γαλλικό, 1975  
  
Άθεος Μιλάει με τον Δρ Madalyn Murray Οχαίρ, 1986  
  
Billy Graham και τους φίλους του από το Δρ Cathy Μπερνς 2001  
  
Σύνταγμά μας, ο τρόπος με τον οποίο ο Δρ Madalyn Οχαίρ, αναθεωρημένη 
έκδοση, 1988  
  
Άθεος Μιλάει με Madalyn Murray Οχαίρ, 1986  
  
Ο Σταυρός και το Δρεπάνι ... Superchurch από τον Billy James Hargis και ο Μπιλ 
Sampson, 1982  
  
Το βιβλίο εκκλησία σας δεν θέλει να διαβάσετε - Tom C. Leedom, εκδότης του 
1993  
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Δολοφόνοι, κλέφτες, και ψεύτες:  
Ο Χριστιανισμός έχει τίποτα δικό του  

  
Η Ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο βεβαίως δεν φαίνεται να είναι τόσο παλιά όσο και 
πιστεύεται ότι είναι, και δεν είναι ότι φάουλ πρόγραμμα που αποκαλούν μια 
«θρησκεία». Η αλήθεια μπορεί να δει κανείς στις γοτθικών καθεδρικών ναών για 
ένα. Είχαν αρχικά PAGAN. Ανεξάρτητα από το τι ισχυρίζονται οι δημοφιλή βιβλία 
της ιστορίας, [και πολλοί υποστηρίζουν την εβραϊκή ψέμα του Χριστιανισμού], 
φαίνεται ότι ο Χριστιανισμός έφθασε στη σκηνή με την Ιερά Εξέταση, ειδικά στην 
Ευρώπη . Αυτό είναι σχεδόν πανομοιότυπη σε κάθε πτυχή σε μια κομμουνιστική 
αναλάβει, όπου μαζική δολοφονία, βασανιστήρια και στέρηση ακόμα και των πιο 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασκούνται.  
  
«Ο Χριστιανισμός και ο κομμουνισμός είναι πολύ κοντά πνευματικά και 
ιδεολογικά. Αυτή είναι μια αρκετά γνωστή έννοια που έχει υιοθετηθεί από 
διάφορους στοχαστές, από τον Thomas More για να Λεβ Τολστόι. Λίγοι 
άνθρωποι γνωρίζουν ότι το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο ιδρύθηκε 
στην Παραγουάη και βασίστηκε σε οι ιδέες της Καθολικής Ιησουιτών πριν από τον 
Μαρξ δημιούργησε τις διδασκαλίες του. "  
  
"Η« Κοινωνία του Ιησού »- ο Ιησουΐτης θρησκευτική τάξη - στην Καθολική 
Εκκλησία ήταν περίπου ισοδύναμη με την KGB στη Σοβιετική Ένωση ."  

Πάνω από τα αποσπάσματα που λαμβάνονται από το "Πράβντα" [Ο κύριος 
Κομμουνιστικό Κόμμα εφημερίδων και κορυφαία εφημερίδα της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης ]  
  
Οι Εβραίοι και Χριστιανικό ομάδες τους κατέστρεψαν τα αρχαία βιβλία και κείμενα 
και έχουν ξαναγραφεί μια φανταστική ιστορία, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξή 
τους. Προσπαθούν να ισχυρίζονται ότι ορισμένες Παγανισμός κρατήθηκε για να 
διευκολύνει το λαό στο χριστιανισμό, αλλά αμφισβητώ έντονα αυτό, όπως θα 
έπρεπε κάθε νοήμων άνθρωπος σκέψης, καθώς τα πάντα έχουν κλάπηκε από 
ειδωλολατρικές θρησκείες προγενέστερους Χριστιανισμό. Μάρτυρες του Ιεχωβά 
γνωρίζει όλα τα στοιχεία Pagan στη χριστιανική θρησκεία, αλλά είναι 
παραπλανημένοι στην Ναζωραίος. Ο Ναζωραίος είχε κλαπεί και καταστραφεί, 
καθώς και από ορισμένες Θεούς 18+ Pagan οποίος αντιπροσώπευε μια ιδέα.  
LIKE τους Εβραίους, η χριστιανική θρησκεία δεν έχει τίποτα δικό του !!  
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Ελέγξτε Βατικανό Square- το αιγυπτιακό οβελίσκο στη μέση της Σατανική τροχό 

του έτους:  

  

 
Εδώ είναι ένα άλλο ένα από την οροφή του Βατικανού Staircase- σημείωμα ο 
σχεδιασμός του Runic Galdr δούγες, όμως η Δρυίδες και άλλους ιερείς Pagan 
είχαν μάζα δολοφονήθηκαν από την Ιερά Εξέταση? η ποινή για τη χρήση Runes 
ή ακόμα και με knowledg ε της Runes ήταν αυτόματη θάνατο.  
  
Σημείωση όλων των Αιγυπτίων Θεών στο Βατικανό Μουσείο . Αν κάποιος 
ενδιαφέρεται να κάνει την απαραίτητη έρευνα, είναι προφανές ότι σχεδόν πάντα 
το Βατικανό έχει, έχει κλαπεί. Αίγυπτο είναι καταδικασμένη στην ιουδαιο / 
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Χριστιανική Βίβλο, και ακόμα, αν διαβάσετε τα πάντα σε αυτή την ιστοσελίδα και 
να κάνει περισσότερη έρευνα, το είναι προφανές πόσο η ιουδαιο / χριστιανική 
θρησκεία έχει κλαπεί και καταστραφεί από την Αίγυπτο ! Αυτοί οι θεοί εκκαθάριση 
σε αυτό που είναι γνωστό ως "το Goetia" στις εβραϊκές γραπτή grimoires της 
βλασφημίας.  
βασίλειο του Σατανά είχε κλαπεί από αυτόν !!!!!!!  

 
ANUBIS                        ΑΙΓΥΠΤΟΥ G ODS SACHMET  

ΣΕ ΤΟ  

                                          "ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑ S "  
  
Αυτό το απόσπασμα απόσπασμα από την Καθολική Εγκυκλοπαίδεια είναι πολύ 
αποκαλυπτικό:  
"Με τον ίδιο τρόπο οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι μπορεί να έχουν λάτρευαν θεότητες 
τους, στοργικά πιστεύοντας να είναι καλό. Αλλά οι χριστιανικές Γραφές δηλώνουν 
ότι όλοι οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια».  
Καθολική Εγκυκλοπαίδεια: Devil Λατρεία  

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm  

Οι δαίμονες είναι οι θεοί των εθνών !!!!  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
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Περισσότερες φωτογραφίες του Pagan Θεών 
στο Βατικανό :  
Απόλλων [Πολλές εικόνες του Απόλλωνα, όπως αυτή παραπάνω είχαν περάσει 
στα ανοικτά ως Ναζωραίος]  
Πολλές εικόνες πέρασαν μακριά και υποτίθεται ότι είναι ο Ναζωραίος περιέχει μια 
ανδρική φιγούρα με ένα φωτοστέφανο, είτε με τις ακτίνες όπως φαίνεται στην 
παραπάνω φωτογραφία, ή τέσσερα τεταρτημόρια που απεικονίζει το στέμμα και 
ο ναός τσάκρα. Οι άνθρωποι έχουν μάθει να πιστεύουν αυτά είναι του ο 
Ναζωραίος, όταν στην πραγματικότητα, όλα αυτά είναι είναι ένα μοντέλο ενός 
ανθρώπινου αρσενικού με Κουνταλίνι του ανέβηκε.  
Αυτή είναι μια έννοια!  
Αυτή η έννοια είχε κλαπεί από Pagan Θεούς και είναι Σατανά ο αναστημένος 
Κουνταλίνι είναι τι καλείται να «Ανεβάζοντας τον Διάβολο" και είναι αυτό που 
εκδηλώνεται στο φωτοστέφανο δει σε τόσα πολλά παλιά έργα ζωγραφικής.  
  
Μόλις ο καθένας αντιλαμβάνεται το πραγματικό νόημα όλων αυτών των 
συμβόλων, το πέπλο πέσει και οι Εβραίοι δεν μπορούν πλέον να τραβήξει 
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μαλακίες τους. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Ιουδαιο / Χριστιανική Βίβλο 
απειλεί όποιον μελετά την απόκρυφη ή πρακτικές τίποτα από τον αποκρυφισμό 
με το "κάψιμο σε μια λίμνη της φωτιάς."  
  
Πίνακες στις κατακόμβες, οι οποίες χρονολογούνται από τον 3ο και 4ο αιώνα CE, 
έχουν την ίδια ανδρική εικόνα. Μερικές εικόνες είναι οι Marduk, μερικά είναι του 
Απόλλωνα και άλλων παγανιστικών θεών. Το βιβλίο «Η Άγνωστη κατακόμβη" 
είναι ενδιαφέρουσα και αποκαλύπτει πολλά για την τέχνη Pagan δει στις 
κατακόμβες.  
Τώρα, εδώ είναι οι λεγόμενες «χριστιανικές νεκροταφεία» γνωστός ως 
«Κατακόμβες:"  
Εδώ είναι κάποια εικόνα επισημαίνονται ως Saint- στην πραγματικότητα, ο 
βοσκός κλάπηκε από τον Ερμή, AKA AS Θωθ  

Σημειώστε και πάλι τα τέσσερα τρίμηνα.  
  

 
  
Παρακάτω είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό ζωγραφική του οποίου ο καθένας είπε 
ότι είναι «Paul». Είναι μόνο μια εικόνα ενός ανθρώπου:  
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Σίγουρα δεν έχει το όνομα του ανθρώπου πάνω ή κοντά στην ζωγραφική. Οι 
άνθρωποι είναι πρόβατα, οι περισσότεροι πιστεύουν ό, τι τους λένε χωρίς 
αμφιβολία, και αδιάκοπα προειδοποίησε για την «εμπιστοσύνη» και «έχουμε 
πίστη."  
Όσο για τις εικόνες με το αρνί, το αρνί αντιπροσωπεύει Κριός και όταν ο ήλιος 
είναι στον Κριό, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να αρχίσει το μεγάλο έργο της 
αλχημείας και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Χριστιανισμό.  
  
Κοίτα αυτό εξαντλημένος εβραϊκό μαλάκα και αντίγραφο του του αιγυπτιακού 
κόμμωση του Φαραώ:  
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Ντροπή HIM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Ειδωλολατρική Green Man, παρατηρείται σε καθεδρικούς ναούς σε όλη την 
Ευρώπη :  
  

 
Gargoyles, οι οποίες είναι μικρότερο δαίμονες θεωρούνται επίσης επένδυση 
σχεδόν κάθε μεγάλη καθεδρικό ναό στην Ευρώπη :  
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Αυτό το άγαλμα κάτω, βρίσκεται στο Στρασβούργο καθεδρικός ναός φαίνεται να 
είναι ένα Ασσυρίων τζίνι:  
  
  
  
  
  
  
  
  
Υπάρχει τόσο πολύ περισσότερο και αυτό είναι ατελείωτες. Πολλά κείμενα 
ιστορικού κλήσεων αυτών των "τριών μεγάλων θρησκειών", που σημαίνει 
Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ. Τώρα, αν είναι τόσο μεγάλη και 
τόσο πρωτότυπο, γιατί είναι ότι δεν έχουν τίποτα δικό τους ???? Το Ισλάμ δεν θα 
επιτρέπουν ακόμη και η ανθρώπινη φιγούρα να είναι βαμμένα. Αυτό είναι 
σύμφωνο με το κομμουνιστικό πρόγραμμα της κατάργησης της ιστορίας και της 
γνώσης από το γενικό πληθυσμό, ώστε οι άνθρωποι μπορούν να είναι μίας 
χρήσης σκλάβοι.  

 
Αυτό ήταν τότε, αυτό είναι τώρα- ΙΣΤΟΡΙΑ καταστρέφεται ΚΑΙ ξαναγραφεί με 
ψέματα !!  
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Η Κλεμμένα Έτος  

  
Τζεντίλε μας Σατανική / Pagan Sun Wheel είχε κλαπεί και βρίσκεται στο κέντρο 
του Βατικανού :  

 
  
Με την έλευση του Χριστιανισμού, Pagan ναοί και σημαντικά θρησκευτικά κέντρα 
καταστράφηκαν και ισοπεδώθηκαν. Οι δομές αυτές χτίστηκαν πάνω δυναμικές 
γραμμές ley για την ευθυγράμμιση με τις δυνάμεις της γης. Χριστιανικές 
εκκλησίες χτίστηκαν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των κατεστραμμένων ναών 
Pagan και τις θέσεις της μάθησης. Οτιδήποτε από Τζεντίλε προέλευση ήταν 
καταραμένος και καταδίκασε ως "κακό". Αυτό το βήμα διασφαλίζεται ότι ψυχική 
ενέργεια θα μπορούσε στη συνέχεια να αξιοποιηθεί και να κατευθύνεται προς τη 
λατρεία των Εβραίων και να επιβάλει μια πληθώρα ψέματα.  
  
Η Εύα της Beltane, γνωστός και ως "Walpurgisnacht» «Η Γιορτή των Valborg" η 
Γιορτή του Beltane, Μάιος ημέρα- μια αρχαία και σημαντική Τζεντίλε / Pagan [ 
"Gentile" είναι μια λέξη που σημαίνει "Pagan"] διακοπών. Η γιορτή είναι προς 
τιμήν του Βάαλ / Βεελζεβούλ .  
  
Beltane / Πρωτομαγιά έχει αντικατασταθεί με τη χριστιανική εκδοχή του 
«Πάσχα». Αντί της αρχικής τους Θεούς και τα έθιμά μας, μια εβραϊκή εφευρέθηκε 
Ναζωραίος είναι το επίκεντρο της δουλική λατρεία και ψυχική ενέργεια. 1 Μάη 
έχει επίσης αντικατασταθεί ένα βήμα παραπέρα με μια μεγάλη ημέρα γιορτής για 
τους Εβραίους κομμουνισμό.  
  
«Πάσχα» προέρχεται με Astaroth και ήταν αρχικά γνωστή ως "Ashtar." Αυτό 
διακοπών συμπίπτει με την εαρινή ισημερία της άνοιξης, όταν ημέρας και της 
νύχτας είναι ίσου μήκους, και ήταν γνωστός ως «Eastre" στους Αγγλοσάξονες. 
Καθώς η θεά της γονιμότητας, που συνδέθηκε με τα κουνέλια και τα αυγά. Άλλα 
ονόματα περιλαμβάνουν: Πάσχα, Eastre, Eos Eostre, Ester, οίστρου, [οίστρου 
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είναι όταν ένα ζώο πηγαίνει σε θερμότητα? περίοδο του ζευγαρώματος] Oestrus, 
Οίστρος και Ostara. Και πάλι, «ο Αμνός του Θεού» είχε κλαπεί από το ζώδιο του 
Κριού την Ram που εμφανίζεται κάθε άνοιξη.  
  
Όλα τα παραπάνω έχουν κλαπεί και καταστραφεί στο επίκεντρο μετά και τη 
λατρεία μια εικονική Εβραίος, το οποίο δημιουργεί ένα ισχυρό ψυχικό σύνδεσμο:  
Απόσπασμα από το εβραϊκό Ταλμούδ:  
Συμεών Haddarsen, fol. 56-D: "Όταν ο Μεσσίας έρχεται κάθε Εβραίος θα έχει 
2800 σκλάβους."  
  
Η Pagan Θερινό Ηλιοστάσιο είχε κλαπεί και αντικαταστάθηκε με το " Σεντ Τζονς 
Day"  
στην τιμή του "Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή" άλλο εβραϊκό εφευρέθηκε χαρακτήρα 
κλαπεί από ένα ινδουιστικό αλχημική έννοια, για τους Εθνικούς να δουλικά 
προσκυνήσουν και να επικεντρωθεί ψυχικές ενέργειες επάνω.  
  

 
  
Lammas Ημέρα / λούγνασαδ αντικαταστάθηκε με «Κοίμηση της Θεοτόκου» και 
πάλι, να εστιάσουν την προσοχή τους στην πλασματική εβραϊκή Παναγίας, για 
τους Εθνικούς να δουλικά τιμήσει και να επικεντρωθεί ψυχικές ενέργειες τους 
στην ενίσχυση της ένα ψέμα.  
  
Απόκριες / Samhain αντικαταστάθηκε με «Αγίων Πάντων».  
  
Η Εποχή Yule και το Χειμερινό Ηλιοστάσιο έχουν αντικατασταθεί με το 
"Χριστούγεννα". Αυτή είναι η απόλυτη βλασφημία !!  
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Και πάλι, δεν υπάρχει συνολική εστίαση από την εβραϊκή εφευρέθηκε Ναζωραίος 
και κάλπικο τη γέννησή του, κάλπικο εβραϊκής γονείς, και ψεύτικα όλα τα άλλα. 
Αυτά τα ψέματα τύμπανο στο μυαλό των εθνών σε όλο τον κόσμο, 
δημιουργώντας μια τεράστια ψυχική δίνη της ενέργειας που καταστρέφει ύπουλα 
την πολιτιστική μας κληρονομιά και τη μνήμη, και προωθεί τη δική μας καταδίκη. 
Το σύνολο του Yule Season έχει προσβληθεί με φανταστική ιστορία Ναζωραίος, 
από το "Advent" στην περιτομή του εβραϊκού Ναζωραίος για την 8η ημέρα στη 
συναγωγή από ένα ραβίνο.  
Imbolc αντικαταστάθηκε με «Τετάρτη τέφρας», το οποίο είχε κλαπεί από ένα 
αρχαίο ινδουιστικό ιεροτελεστία της εφαρμογής στάχτες επάνω στο σημείο του 
τρίτου ματιού στη μέση του μετώπου.  
  
Οι χριστιανοί φονταμενταλιστές έχουν εργάζονται υπερωρίες για την εξάλειψη 
κάθε ίχνος της προέλευσης Pagan αυτών των διακοπών, προκειμένου να 
ενισχύσει και να κρατήσει το ψέμα του Χριστιανισμού ισχυρή. Όπως έχω δηλώσει 
επανειλημμένα, η ιστορία ήταν και είναι να ξαναγραφεί. Αλήθεια αντικαθίσταται με 
ψέματα που προωθούν την εβραϊκή κυριαρχία και την ατζέντα τους για μια 
κομμουνιστική νέα παγκόσμια τάξη όπου θα είναι "Θεός". Εξέγερση, η οποία έχει 
συνδεθεί πάντα με τον Σατανά είναι έντονα αποθαρρύνεται, προκειμένου να 
καθιερωθεί αυτό το νέο Εβραϊκό παγκόσμια τάξη, όπου όλα τα έθνη θα 
γραμμωτούς κωδικούς και να είναι σκλάβοι.  
  
Επιπλέον, Τζεντίλε / Pagan πολιτισμό γίνεται αδυσώπητα επίθεση υποσυνείδητα 
σε πολλές ταινίες που δημιουργήθηκαν μέσω εβραϊκή Χόλιγουντ, και έχοντας 
εξαπατηθεί έθνη σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να βρίζουν και να 
καταδικάσουν τους δικούς μας ανθρώπους και να επαινέσω τους Εβραίους. Οι 
Εβραίοι είχαν ιστορικό κοροϊδεύουμε εθνών σε κάνει τη βρώμικη δουλειά τους γι 
'αυτούς, όπως η καταπολέμηση τους πολέμους και καταδικαστικά τους εαυτούς 
μας. Ένα κραυγαλέο παράδειγμα ήταν ο πόλεμος στο Ιράκ , η οποία αγωνίστηκε 
για το Ισραήλ , με σχεδόν όλα τα έθνη, καθώς μόνο τέσσερις Εβραίων 
στρατιωτών αναφέρθηκαν για να έχουν πεθάνει στον πόλεμο.  
  
Το ρομποτικό τραγούδια και προσευχές εκθείαζε τους Εβραίους και το Ισραήλ , 
κατεστραμμένα από την Άπω Ανατολής μάντρα, τραγουδιούνται και 
επανειλημμένα αναφέρεται στις χριστιανικές Εκκλησίες , μαζί με τα 
τρισεκατομμύρια δολάρια raked σε μέσω δεκάτων και τέτοια, μας καταδικάζουν 
Εθνικούς !!! Εθνικούς τραγουδούν και προσεύχονται για τη δική τους καταδίκη. 
Αναφέρεται στο Ταλμούδ ότι οι Εθνικοί "σκατά ενώπιον του Θεού τους." Ο 
Σατανάς είναι ο Θεός !!!!!!  
  
Αυτό το παρελθόν Απόκριες, παρατήρησα σε ένα κατάστημα Απόκριες, την 
προμήθεια εξαιρετικά ειδεχθή μάσκες του διαβόλου, που απεικονίζει τον 
Δημιουργό Θεό μας τον Σατανά. Απόκριες είναι η αγαπημένη μου γιορτή με 
ντύσιμο, πάρτι, και τέτοια, αλλά ό, τι έχει στο Δημιουργό μας, ο Θεός είναι ένα 
άλλο θέμα. Δεν είναι μόνο μια μεγάλη προσβολή για τον Δημιουργό μας Θεό, 
αλλά ένα τεράστιο χαστούκι στο πρόσωπο για όλους τους Εθνικούς.  
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Το Πάσχα Μπάνι, η οποία προηγείται του Χριστιανισμού, έχει επιτεθεί 
αδυσώπητα από φονταμενταλιστές Χριστιανοί, μαζί με τον Άγιο Βασίλη, γνωστός 
και ως γνωστό ως "Nick" και "Νικόλας". "Σάντα" είναι αναγραμματισμός του 
«Σατανά» και το κόκκινο, το λευκό και το μαύρο, είναι τα χρώματα της κύριας 
nadis της ψυχής. "Nick" είναι ένα άλλο όνομα για τον Σατανά, όπως καλά.  
  
Οι Εβραίοι χρησιμοποιούν παραπλανημένοι Χριστιανοί να κάνει τη βρώμικη 
δουλειά τους γι 'αυτούς και γελούν σε βλακεία τους. Αυτοί, οι ίδιοι γνωρίζουν ο 
Ναζωραίος δεν είναι πραγματική και ήταν μόνο εφευρέθηκε και αδυσώπητα 
πίεσε για να υποδουλώσουν τους Εθνικούς και να δημιουργήσει μια τεράστια 
δίνη του Τζεντίλε ψυχική ενέργεια σε φέρνοντας "Μεσσία" τους σε 
πραγματικότητα.  
Απόσπασμα από το εβραϊκό Ταλμούδ:  
Συμεών Haddarsen, fol. 56-D: "Όταν ο Μεσσίας έρχεται κάθε Εβραίος θα έχει 
2800 σκλάβους."  
  
Επειδή είναι ψευδής, ο Χριστιανισμός είναι μια αναβάθμιση από το σημείο με την 
εβραϊκή κομμουνισμό, όπου οποιαδήποτε και όλα τα ίχνη της πνευματικής 
γνώσης που απομακρύνθηκαν βίαια, όπως έγινε με την Ιερά Εξέταση. Αυτό 
εξασφαλίζει ότι όλα τα απόκρυφη γνώση και δύναμη διατηρείται στα χέρια των 
Εβραίων να υποδουλώσουν πλήρως και να ελέγχουν τις μάζες και να 
δημιουργήσουν τους ως «Θεός».  
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Γιατί ο Χριστιανισμός επιθέσεων Σεξουαλικότητα  

  
Η Χριστιανική Εκκλησία έχει κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταστολή 
και τη σεξουαλικότητα ελέγχου. Η σεξουαλική ενέργεια είναι η δημιουργική 
δύναμη της ζωής που απελευθερώνει την Κουνταλίνι, και είναι μια άμεση απειλή 
για την ατζέντα τους για την υποδούλωση της ανθρωπότητας.  
  
Δεν υπάρχει τίποτα πνευματικό για τον Χριστιανισμό. Ο Χριστιανισμός είναι ένα 
εργαλείο για να αφαιρέσετε όλα πνευματική γνώση και την πνευματικότητα. Αυτό 
έχει ουσιαστικά επιτευχθεί με επίθεση το δεύτερο τσάκρα, η οποία είναι η 
σεξουαλική τσάκρα, διατηρώντας έτσι την Κουνταλίνι φίδι συνδέεται στη βάση. 
Για την Κουνταλίνι ενέργεια για να ανέβει και να ανέβει με ασφάλεια, όλα τα 
τσάκρα πρέπει να είναι ελεύθερη και ανοιχτή. Ψυχολογική κολλάει-ups 
εκδηλώνονται στα τσάκρας, τα οποία είναι τα βασικά συστατικά της ψυχής, και να 
δημιουργήσει μπλοκ που εμποδίζουν την άνοδο και την κυκλοφορία της 
πνευματικής ενέργειας, τόσο στις 7 κύρια τσάκρα και στα 144.000 nadis.  
  
Χριστιανισμός, Ισλάμ, και άλλα συναφή προγράμματα για να καταστρέψει την 
πνευματικότητα σφοδρότητα επιτίθενται σεξουαλικότητα με οποιονδήποτε τρόπο 
μπορεί, αν είναι ετεροφυλοφιλία, ομοφυλοφιλία, κλπ εργάζονται για να ενσταλάξει 
σεξουαλικές αναστολές, ενοχή, ντροπή, και να μετατρέψει κάτι όμορφο και 
πνευματικά ενδυνάμωση σε κάτι άσχημο . Λίγα, εάν υπάρχουν χριστιανοί ή 
μουσουλμάνοι έχουν καν επίγνωση του τι πνευματικότητα είναι πραγματικά. Όλα 
αυτά τα φαύλους προγράμματα έχουν αντικαταστήσει τις πνευματικές έννοιες με 
απατεώνα Εβραϊκό χαρακτήρες, εβραϊκή χώρους, και άλλα φανταστικά εβραϊκή 
αρχέτυπα, όπως ο Ιησούς, ο Ναζωραίος. Ο Ιησούς έχει χρησιμοποιηθεί ως μια 
εκτροπή και απόσπαση της προσοχής, κρατώντας τους οπαδούς από την 
πρόσβαση αληθινή πνευματικότητα και εργάζονται για τις ψυχές τους. Η αλήθεια 
είναι γνωστή, μπορούμε να αποθηκεύσετε τις δικές μας ψυχές. «Ιησούς» είναι 
μια πλασματική εβραϊκό χαρακτήρα που δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν 
απατεώνα σε μια έννοια.  
  
Kundalini απελευθερώνει την ψυχή, αλλά και ανοίγει την ψυχή. Η Χριστιανική 
Εκκλησία έχει επίσης κάνει ό, τι μπορεί για να μας κρατήσει από την επικοινωνία 
με όντα όπως ο Σατανάς και οι δαίμονές του, και σκόπιμα κόψει όλους μας 
μακριά από κάθε γνώση και τη δύναμη. Αυτό που μας κρατάει όλους στο 
σκοτάδι, και μας έχει αποκοπεί από αληθινό Θεό μας Δημιουργό.  
  
«Θα καταστρέψουμε την ΘΕΟΣ" - Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών  

  
Η σεξουαλική καταπίεση δημιουργεί μια ανισορροπία στη βάση και το δεύτερο 
τσάκρα που αιμορραγεί πάνω στο συναισθηματικό επίπεδο (τσάκρα), αυτό 
εκτείνεται μέχρι το επόμενο τσάκρα και από εδώ, έχουμε μια περαιτέρω 
ανισορροπία, δημιουργώντας φόβο και ενοχή, και άλλες συναισθηματικές και 
ψυχολογικές διαταραχές. Λόγω της αποκοπής, δεν υπάρχει διέξοδος και η 
ανθρωπότητα εκφυλίζεται πνευματικά από γενιά σε γενιά. Κάθε γενιά έχει 
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κατηχηθεί και κλιματισμό για να δείτε τη σεξουαλικότητα στην ιουδαιο / 
Χριστιανός / μουσουλμανικό τρόπο. Όσοι από εμάς είναι εντελώς απαλλαγμένα 
από αυτή την επιρροή είναι λίγες. Σεξουαλικότητα = Ζωή, την απελευθέρωση και 
την πνευματική πρόοδο. Η Εκκλησία γνωρίζει αυτό και έχει αρνηθεί το γενικό 
πληθυσμό αυτή τη γνώση για αιώνες.  
  
Τώρα, όταν αναφέρω «η Εκκλησία» αναφέρομαι σε εκείνους στην κορυφή, όχι το 
μέσο όρο ιερέα παιδεραστή ή υπουργός. Η Καθολική ιεροσύνη είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιπέδου της κατήχησης, άγνοια, και την 
ηλιθιότητα σε όλη τη διαδρομή κάτω από τη γραμμή με τυφλή υπακοή. Το παιδί 
βιασμό και παρενοχλήσεις είναι επικεφαλής απεικονίσεις του τι συμβαίνει όταν 
κάποιος καταστέλλει συνειδητά την ισχυρή σεξουαλική ορμή, η οποία είναι η 
δύναμη της ζωής, η ίδια.  
  
Λόγω της καταστολής αυτής της γνώσης, η ανθρωπότητα λειτουργεί στο 1 / 5ο-1 
/ 10ο του συνολικού δυναμικού. Τα ενεργειακά κέντρα παραμένουν κλειστές και 
αδρανείς, κόβοντας τον κόσμο μακριά από άλλες διαστάσεις, εμποδίζοντας την 
πνευματική, ψυχική, συναισθηματική και σωματική δυναμικό, προκειμένου να 
διατηρήσει την εξουσία στα χέρια του «εκλεκτού» μερικές.  
  
Όλα αυτά είναι η χρήση του μαύρου μαγείας στην κορυφή επίπεδα που έχει 
εκδοθεί μέσα στους αιώνες. Το νέο κίνημα ηλικία διδάσκει ανικανότητα, και 
έντονα αποθαρρύνει οποιαδήποτε μορφή μαύρης μαγείας για να εξασφαλιστεί 
αυτή η εξουσία παραμένει μόνο στα χέρια των λίγων. Δικαιοσύνη και η 
δικαιοσύνη είναι έντονα αποθαρρύνονται και επιτέθηκε. Οι άνθρωποι που 
κατηχηθεί να είναι θύματα και δούλους. Ο φόβος χρησιμοποιείται αδιάκοπα, δεν 
διαφέρει από την εβραϊκή κομμουνισμού, η οποία είναι όπου ο χριστιανισμός 
οδηγεί τελικά.  
  
Οι νεοεποχίτες που ανακατεύομαι στην μαγεία είναι επίσης ισορροπημένη. Οι 
αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν ότι για να είναι έμπειρος, κάποιος πρέπει να έμπειρα 
σε αμφότερες τις λευκές και μαύρες πτυχές της μαγείας. Μαύρη μαγεία 
καταστέλλεται και ελέγχεται από τους λίγους στην εξουσία στην κορυφή που 
κάνουν φιλελεύθερη χρήση του. Ο μέσος άνθρωπος δεν είναι αδαείς μόνο σε 
αυτό το γεγονός, αλλά ανήμπορος εναντίον του.  
  
Η δυσφήμηση και τον αποκλεισμό των γυναικών στο RHP θρησκείες είναι επίσης 
για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Όπως αναφέρεται Θωθ, ό, τι έρχεται σε δύο για την 
ισορροπία και την αρμονία. Δύο είναι η δημιουργική δύναμη. Η θηλυκή ενέργεια 
μέσα σε όλους μας είναι το υποσυνείδητο και η ψυχή. Το θηλυκό στοιχείο μας 
συνδέει με υψηλότερες διαστάσεις του νου σε ισορροπία με το αρσενικό λογική 
πλευρά του εγκεφάλου. Οι δύο ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να συνεργαστούν 
αρμονικά. Η Kundalini ενέργειας είναι το θηλυκό μέρος της ψυχής. Από την 
επίθεση και υποτιμητικά τις γυναίκες, αυτό καταστέλλει περαιτέρω αυτήν την 
ενέργεια υποσυνείδητα.  
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Καταστρέφοντας αυτή την θηλυκή ενέργεια είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
ατζέντα του εχθρού. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η θηλυκή ενέργεια είναι εντελώς 
υποτονική, η διαίσθηση και ανώτερη συνειδητότητα είναι απενεργοποιημένο και 
να κυριαρχείται από το χαμηλότερο συνείδηση. Τα τσάκρα κάτω από την καρδιά, 
η οποία είναι ο διακόπτης από το σημείο και υποδοχή από τα επτά τσάκρα, 
παραμένουν αποσυνδεθεί και ένας σοβαρά αποτελέσματα ανισορροπία. Η 
Εκκλησία και τον έλεγχο ομάδες του γνωρίζουν καλά την ανισορροπία που 
συμβαίνει όταν αυτή η θηλυκή ενέργεια κόβεται. Τα τσάκρας εργαστούμε όλοι 
μαζί.  
  
Τι λοιπόν συμβαίνει είναι μια συνολική απώλεια ενός τόσο αναγκαία αίσθηση, 
επίσης γνωστή ως "έκτη αίσθηση". Η ανθρωπότητα είναι πνευματικά τυφλός και 
μέσα από αυτό, έχουν γίνει συνολική θύματα. Αυτός είναι ο στόχος της 
Χριστιανικής Εκκλησίας, για την προετοιμασία έθνη να είναι ανίδεοι και τυφλή 
σκλάβους που δεν είναι σε θέση να αντεπιτεθεί στα χέρια των Εβραίων 
πλοιάρχων [το κομμουνιστικό κράτος]. Για παράδειγμα, όταν ένας έμπειρος 
Εβραίος ρίχνει μια κατάρα, το θύμα Τζεντίλε που έχει κατηχηθεί με τα ψέματα του 
Χριστιανισμού είναι αβοήθητοι και υποκύπτει σε αυτό. Αυτός / αυτή δεν μπορεί 
καν να δει να έρχεται, και δεν γνωρίζουν καν. Με αυτό τον τρόπο, οι Εβραίοι να 
γίνει "Θεός".  
  
Απόσπασμα από το εβραϊκό Ταλμούδ:  
Συμεών Haddarsen, fol. 56-D: "Όταν ο Μεσσίας έρχεται κάθε Εβραίος θα έχει 
2800 σκλάβους."  
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Η Ιερά Εξέταση:  
Μια ιστορία της χριστιανικής βασανιστηρίων μαζική δολοφονία  

και καταστροφή της ανθρώπινης ζωής  

  
«Η χριστιανική επιλύσει για να βρείτε το κόσμο κακό και άσχημο, έχει κάνει τον 
κόσμο κακό και άσχημο."  
- Friedrich Nietzsche  

  
Σήμερα, η Χριστιανική Εκκλησία δεν έχει τη δύναμη που είχε κάποτε, όμως, 
είδαμε τις χριστιανικές καταχρήσεις των παιδιών, την παιδική βιασμούς, 
κακοποίηση και άλλες χυδαίες πράξεις που αποκαλύπτουν την αληθινή φύση 
πολλών χριστιανών και τα αποτελέσματα «Θεός» τους έχει κατά τους οπαδούς 
του. Τα σκάνδαλα παιδοφιλίας είναι μόνο ένα μικρό δείγμα του τι οι Χριστιανοί 
είναι ικανοί. Αυτό οφείλεται στο κακό ενέργεια που δένουν σε. "Θεός" και το 
"Devil" είναι ανάποδα! Αυτό μπορεί να φανεί ξεκάθαρα στην Παλαιά Διαθήκη, 
όπου η «Θεός» του Χριστιανισμού ήταν «ένας δολοφόνος και ψεύτης από την 
αρχή."  
  
Πριν από χρόνια, όταν η χριστιανική εκκλησία είχε τον πλήρη έλεγχο της 
κυβέρνησης, την ανθρώπινη ζωή και το πνεύμα, μπορούμε να δούμε από την 
Ιερά Εξέταση, πόσο άρρωστοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και ακριβώς τι μήκη θα 
πάνε για να σας πάρει για να δεχτεί «Ιησού». Ακριβώς όπως φαίνεται στις 
πολλές χριστιανικές καταχρήσεις των παιδιών σήμερα, πριν από χρόνια, με την 
Ιερά Εξέταση, τα κορίτσια από την ηλικία των εννέα και αγόρια ηλικίας ακόμη και 
δέκα δικάστηκαν για μαγεία. Τα παιδιά πολύ νεότερος βασανίστηκαν για να 
εξαγάγετε μαρτυρία εναντίον τους γονείς τους. [1] Τα παιδιά στη συνέχεια 
μαστιγωθεί ενώ παρακολουθούσαν οι γονείς τους κάψει.  
  
Η Ιερά Εξέταση ήταν νωρίς τον κομμουνισμό. Η Καθολική Εκκλησία ήταν η 
NKVD και της KGB του Μεσαίωνα. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε 
Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ από Aleksandr Solzhenitsyn. Η Ιερά Εξέταση και του 
κομμουνισμού, και οι δύο εβραϊκές προγράμματα και οι δύο σχεδόν 
πανομοιότυπα συστήματα της μαζικής δολοφονίας, βασανιστηρίων, και 
υποδουλώνοντας τις μάζες.  
  
«Ο Χριστιανισμός και ο κομμουνισμός είναι πολύ κοντά πνευματικά και 
ιδεολογικά. Αυτή είναι μια αρκετά γνωστή έννοια που έχει υιοθετηθεί από 
διάφορους στοχαστές, από τον Thomas More για να Λεβ Τολστόι. Λίγοι 
άνθρωποι γνωρίζουν ότι το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος στον κόσμο ιδρύθηκε 
στην Παραγουάη και βασίστηκε σε οι ιδέες της Καθολικής Ιησουιτών πριν από τον 
Μαρξ δημιούργησε τις διδασκαλίες του. "  
"Η« Κοινωνία του Ιησού »- ο Ιησουΐτης θρησκευτική τάξη - στην Καθολική 
Εκκλησία ήταν περίπου ισοδύναμη με την KGB στη Σοβιετική Ένωση ."  

Πάνω από τα αποσπάσματα που λαμβάνονται από το "Πράβντα" [Η κύρια 
εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος και την κορυφαία εφημερίδα της 
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πρώην Σοβιετικής Ένωσης ] Από το άρθρο: Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ 
Χριστιανισμού και του κομμουνισμού εκεί; 30/04/2013  

  
Η αλήθεια είναι γνωστή, σχεδόν όλα τα ιεροεξεταστές και υψηλόβαθμοι 
καθολικός κλήρος ήταν Εβραίοι.  
  
Μια τεκμηριωμένη περίπτωση στην Σιλεσίας πόλη της Neisse αποκαλύπτει ένα 
τεράστιο φούρνο κατασκευάστηκε, το οποίο για μια περίοδο δέκα ετών, 
περισσότερα από χίλια "καταδίκασε τις μάγισσες, μερικοί μόλις δύο χρονών» 
ήταν ψητό ζωντανός. [2] Πολλά από τα θύματα ήταν επίσης πολύ παλιά, μερικά 
σε 80 τους. Αυτό δεν έκανε καμία διαφορά στην εκκλησία.  
  
Η Χριστιανική Εκκλησία δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν, ακρωτηριάστηκαν και 
κατέστρεψαν εκατομμύρια και εκατομμύρια ζωές τόσο άμεσα, μέσω της Ιεράς 
Εξέτασης και έμμεσα, μέσω όλων των πολέμων που υποκίνησε. Η ζημιά και 
καταστροφή αυτή φάουλ θρησκεία διέπραξε κατά της ανθρωπότητας είναι 
σχεδόν πέρα από την κατανόηση. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καν 
επίγνωση των γεγονότων. Μεταξύ των ετών 1450-1600, η Χριστιανική Εκκλησία 
ήταν υπεύθυνη για τα βασανιστήρια, και το κάψιμο μερικών 30.000 υποτιθέμενη 
«μάγισσες». [3]  
  
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου CE 
306-337 τα δόγματα της χριστιανικής εκκλησίας είχαν θεωρηθεί ως το θεμέλιο 
του νόμου. [ 4 ] Οι αιρετικοί [πρόσωπα που αντιτίθενται εκκλησίας διδασκαλίες, ή 
οι οποίοι κατηγορούνταν ακόμη και αυτών] αναζητήθηκαν, βασανίστηκαν και 
τελικά δολοφονήθηκε. Αίρεση ήταν μια προσβολή κατά του κράτους, καθώς και 
την Εκκλησία. Για εκατοντάδες χρόνια, οι δημόσιοι άρχοντες προσπάθησαν να 
εξαλείψουμε όλες τις αίρεση.  
  
Ήδη από το CE 430, οι ηγέτες της Εκκλησίας δηλωθεί ως αιρετικό τιμωρείται με 
θάνατο. Σε CE 906, "Η Canon Επισκοπής» ήταν το πρώτο σώμα Εκκλησία να 
απαγορεύσει ρητά τη χρήση της μαγείας. [ 5 ] Πριν από την Ιερά Εξέταση ήταν σε 
πλήρη εξέλιξη, η Εκκλησία αποδέχθηκε αιρετικών πίσω στο μαντρί, σύμφωνα με 
τους όρους που θεωρείται λογικό. Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα:  
  

Για τρεις Κυριακές, ο αιρετικός γδύθηκε στη μέση και 
χτυπημένη από την είσοδο της πόλης / χωριού σε όλη τη 
διαδρομή προς την πόρτα της εκκλησίας. Αυτός / αυτή ήταν 
να τον αρνηθεί μόνιμα εαυτό του / της με βάση το κρέας, τα 
αυγά και το τυρί εκτός από το Πάσχα, Πεντηκοστή και 
Χριστούγεννα, όταν αυτός / αυτή είναι να τρώτε από αυτά ως 
ένδειξη της μετανοίας του / της. Για είκοσι ημέρες, δύο φορές 
το χρόνο αυτός / αυτή ήταν να αποφευχθεί ψάρια και για 
τρεις ημέρες κάθε εβδομάδα ψάρια, το κρασί και το λάδι, τη 
νηστεία, εάν η υγεία του / της θα επέτρεπε.  
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Αυτός / αυτή ήταν να φορέσει μοναστική άμφια με ένα μικρό 
σταυρό, ραμμένα σε κάθε μαστό. Αυτός / αυτή ήταν να 
ακούσει μάζα καθημερινά. Επτά φορές την ημέρα, αυτός / 
αυτή ήταν να απαγγείλει τις κανονικές ώρες και, επιπλέον, σε 
Paternoster δέκα φορές κάθε μέρα και είκοσι φορές κάθε 
βράδυ.  
Αυτός / αυτή ήταν η παρατήρηση πλήρη αποχή από το σεξ. 
Κάθε μήνα αυτός / αυτή ήταν η αναφορά σ 'έναν ιερέα ο 
οποίος ήταν να κρατήσει το αιρετικό υπό στενή 
παρακολούθηση. Αυτός / αυτή έπρεπε να διαχωρίζονται από 
την υπόλοιπη κοινότητα. [ 6 ]  

  
Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία για την έναρξη της Ιεράς Εξέτασης, οι 
περισσότερες πηγές συμφωνούν ότι εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων 
έξι χρόνια της βασιλείας του Καθολικού Πάπα, Γρηγόριος IX, μεταξύ 1227 και 
1233. Πάπας Γρηγόριος Θ οποίος κυβέρνησε 1227-1241 αναφέρεται συχνά ως 
«Πατέρας της Ιεράς Εξέτασης."  
  
Η Ιερά Εξέταση ήταν μια εκστρατεία για βασανιστήρια, ακρωτηριασμοί, μαζικές 
δολοφονίες, και την καταστροφή της ανθρώπινης ζωής που διαπράττονται από 
τους Χριστιανούς και την εβραϊκή ρίζα τους. Η Εκκλησία αυξήθηκε στην εξουσία 
μέχρι να είχαν τον απόλυτο έλεγχο πάνω από την ανθρώπινη ζωή, τόσο κοσμική 
και θρησκευτική. Το Βατικανό δεν ήταν ικανοποιημένος με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από τους περιφερειακούς ηγέτες στη ριζοβολία έξω αίρεση. Πάπας 
Ιννοκέντιος ΙΙΙ ανέθεσε τη δική ιεροεξεταστές του, ο οποίος απάντησε άμεσα με 
αυτόν. Αρχή τους έγινε επίσημα στην παπική βούλα της 25ης Μαρτίου, 1199. [ 7 
]  
Αθώος δήλωσε «όποιος επιχειρήσει να ερμηνεύσει μια προσωπική άποψη του 
Θεού που ερχόταν σε σύγκρουση με το δόγμα Εκκλησία πρέπει να καίγονται 
χωρίς οίκτο». [ 8 ]  

 
  
Το 1254, για να διευκολύνει τη δουλειά των ιεροεξεταστές, ο Πάπας Ιννοκέντιος 
αποφάσισε ότι οι κατήγοροί θα μπορούσε να διατηρήσει την ανωνυμία του, 
αποτρέποντας τα θύματα από την αντιμετώπισή τους και να αμυνθούν. Πολλές 
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εκκλησίες είχε ένα στήθος, όπου οι πληροφοριοδότες θα μπορούσε να 
γλιστρήσει γραπτή κατηγορίες εναντίον των γειτόνων τους. Τρία χρόνια 
αργότερα, ο ίδιος εγκριθεί και επίσημα συγχωρούνται τα βασανιστήρια ως 
μέθοδος εξαγωγής εξομολογήσεις της αιρέσεως. [ 9 ]  
  

Τα θύματα βασανίστηκαν σε 
ένα δωμάτιο, και στη συνέχεια, αν ομολόγησε, οδηγήθηκαν μακριά από το 
θάλαμο σε ένα άλλο δωμάτιο για να ομολογήσει στους ανακριτές. Με αυτό τον 
τρόπο θα μπορούσε να στοιχίσει τη «ομολογίες δόθηκαν χωρίς τη χρήση βίας." 
Ιεράς Εξέτασης νόμου αντικαθίστανται κοινού δικαίου. Ήταν ένοχος μέχρι 
αποδείξεως του εναντίου.  

Ιεροεξεταστές μεγάλωσε πολύ πλούσια, αποδοχή 
δωροδοκιών και τα πρόστιμα από τους πλούσιους που πλήρωσε για να μην 
διωχθούν. Οι πλούσιοι ήταν πρωταρχικοί στόχοι για την εκκλησία που 
κατασχεθείσας περιουσίας, γης και ό, τι είχαν για γενιές τους. Η Ιερά Εξέταση 
ανέλαβε όλα τα υπάρχοντά των θυμάτων κατά κατηγορία. Υπήρχε πολύ μικρή αν 
υπάρχει πιθανότητα να αποδεικνύει τον εαυτό του αθώο, οπότε αυτός είναι ένας 
τρόπος η Καθολική Εκκλησία μεγάλωσε πολύ πλούσιοι. Πάπας Ιννοκέντιος 
δήλωσε ότι αφού «ο Θεός" τιμωρούνται τα παιδιά για τις αμαρτίες των γονέων 
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τους, δεν είχαν δικαίωμα να είναι νόμιμοι κληρονόμοι στην ιδιοκτησία των γονιών 
τους. Εκτός αν τα παιδιά ήρθε πίσω για να καταγγείλουν τους γονείς τους 
ελεύθερα, έμειναν αδέκαρος. Ανακριτές κατηγόρησε ακόμη και τους νεκρούς της 
αιρέσεως, σε ορισμένες περιπτώσεις, όσο και εβδομήντα χρόνια μετά το θάνατό 
τους. Αυτοί που έχουν εκταφεί και έκαψαν τα οστά του θύματος και κατέσχεσαν 
όλα τα ακίνητα από τους κληρονόμους τους, αφήνοντας τους με τίποτα. [10]  
  
Οι δράσεις των ιεροεξεταστές είχε καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία 
που άφησε ολόκληρες κοινότητες έχουν απογυμνωθεί εντελώς, ενώ η εκκλησία 
κορεσμένη με τον πλούτο. Μπορούν ανάπηρος, επίσης, την οικονομία, 
κρατώντας ορισμένα επαγγέλματα υποψιάζονται. Ιεροεξεταστές πίστευαν του 
γραπτού λόγου για να είναι μια απειλή για την εκκλησία και παρενέβαινε με την 
ανακοίνωση που επέφερε η εφεύρεση της τυπογραφίας τον 15ο αιώνα. Χάρτες, 
χαρτογράφοι, που ταξιδεύουν έμποροι και οι έμποροι ήταν όλα τίθενται υπό 
έντονη υποψία? απειλή για την εκκλησία.  
  
Παρά το γεγονός ότι η εκκλησία είχε αρχίσει τη δολοφονία ανθρώπων που έκρινε 
αιρετικοί τον 4ο αιώνα και ξανά το 1022 στην Ορλεάνη, παπική καταστατικό του 
1231 επέμεινε αιρετικών υποφέρουν θάνατο από πυρκαγιά. Καίγοντας 
ανθρώπους σε θάνατο απέτρεψε την αιματοχυσία. Ιωάννης 15: 6 «Εάν ένας 
άνθρωπος δεν μένει μέσα μου, αυτός ρίχνει εμπρός ως υποκατάστημα, και 
μαραμένα? Και οι άνδρες τους συγκεντρώσει και να τους ρίξει στη φωτιά, και 
καίγονται.»  

  
Η παιδεραστία είδε σήμερα είναι μόνο ένα μικρό παράδειγμα της παράνοιας και 
τα στριμμένα, διαστρεβλωμένη μυαλό των περισσότερων χριστιανών και όπου 
οποιαδήποτε δύναμη που λαμβάνουν οδηγεί σε.  
  
Η Μάγισσα κυνηγά, 1450-1750 ήταν τι RH Robbins [Η εγκυκλοπαίδεια για 
Μαγείες και δαιμονολογία] ονομάζεται "το συγκλονιστικό εφιάλτη, η foulest 
εγκλήματος και τη βαθύτατη ντροπή του δυτικού πολιτισμού." Σε αυτήν την 
περίοδο 300 ετών, η εκκλησία ενταθεί η μαζική δολοφονία και συστηματικά 
βασανιστήρια αθώων ανθρώπων. Βασανιστές είχαν τη δυνατότητα όσο χρόνο 
χρειαζόταν για να βασανίζουν τα θύματά τους. Τα περισσότερα δικαστήρια 
απαίτησαν ότι πριν από τα βασανιστήρια, το θύμα πρέπει να ξυρίζεται καλά, 
υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε Demon αριστερά απαρατήρητα στα μαλλιά 
σώμα του θύματος θα μπορούσε να παρέμβει για να αμβλύνουν ξανά τον πόνο 
που οι βασανιστές προκαλείται ή να απαντήσει για το θύμα. [ 11 ]  
Οι γιατροί ήταν παρόντες, αν φαινόταν το θύμα θα μπορούσε να πεθάνει από τα 
βασανιστήρια. Το θύμα στη συνέχεια θα επιτρέπεται να ανακτήσει λίγο πριν από 
την εφαρμογή περισσότερα βασανιστήρια. Αν το θύμα πέθανε κατά τη διάρκεια 
του βασανισμού, ανακριτές ισχυρίστηκε ο Διάβολος παρενέβη με σκοπό να 
διαφυλάσσει το θύμα περαιτέρω πόνο ή να τους αποτρέψουν από 
αποκαλύπτοντας τα μυστικά του. [ 12 ] Αυτοί που λιποθύμησε είχε ξύδι χύνεται 
στα ρουθούνια τους για να τους αναβιώσει. Οικογένειες του θύματος ήταν 
υποχρεωμένοι βάσει του νόμου να επιστρέψει τα δικαστήρια για τις δαπάνες των 
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βασανιστηρίων. Ολόκληρο κτήματα κατασχέθηκαν από την εκκλησία. Ιερείς 
ευλόγησε τα όργανα βασανιστηρίων πριν τους που χρησιμοποιείται. Ορισμένες 
συσκευές που χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν το μέγιστο πόνο? 
αδιαμφισβήτητες αποδείξεις των ασθενών χριστιανικής μυαλό:  
  
Ο Ιούδας Cradle  

    

Το θύμα είχε τραβηχτεί από ένα σχοινί ή αλυσίδα και στη συνέχεια κατεβαίνει 
προς το σημείο. Ο βασανιστής ελέγχεται η πίεση συνδέοντας βάρη στο θύμα ή 
κουνιστό ή αυξάνοντας και τη ρίψη του θύματος από διάφορα ύψη.  
 

Brodequin [Η Μπότες]  
  
Η brodequin χρησιμοποιήθηκε για να συντρίψουν τα πόδια σφίγγοντας τη 
συσκευή με το χέρι, ή χρησιμοποιώντας ένα σφυρί για να χτυπήσει στις σφήνες 
για να συντρίψει τα οστά μέχρι το μυελό των οστών spurted έξω. Οι άνθρωποι 
που πέρασαν έξω περαιτέρω καταδίκασε ως το χαμένο της συνείδησης να είναι 
ένα τέχνασμα από τον Διάβολο με σκοπό να ξεφύγουν από τον πόνο. 
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Καύση του F ΕΕΤ.  
Λάδι, λαρδί και τα λίπη εφαρμόστηκαν στα πόδια πριν το ψήσιμο τους πάνω από 
μια φωτιά. Μια οθόνη χρησιμοποιήθηκε για να ελέγξει ή να αυξήσει τον πόνο ως 
έκθεση στη φωτιά εφαρμόστηκε και να σβήνουν για μέγιστη ταλαιπωρία. Επίσης, 
ως μια παραλλαγή, ορισμένα θύματα αναγκάστηκαν να φορούν μεγάλες 
δερμάτινες μπότες ή μέταλλο μέσα στο οποίο χύθηκε βραστό νερό ή λιωμένο 
μόλυβδο.  
  

 
  

Κρεμαστά και η 
Strappado  
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τα χέρια του θύματος είχαν προορισμό πίσω από την πλάτη. Στη συνέχεια 
yanked μέχρι την οροφή του θαλάμου βασανιστηρίων από μια τροχαλία και ένα 
σχοινί. Εξάρθρωση ακολούθησε. Χριστιανοί προτίμησε αυτή τη μέθοδο, όπως 
άφησε κανένα εμφανή σημάδια βασανιστηρίων. Βαρέα βάρη συχνά δεμένο στο 
θύμα να αυξήσει τον πόνο και τη δυστυχία.  
Squassation ήταν μια πιο ακραία μορφή των βασανιστηρίων. Η μέθοδος αυτή 
συνεπάγεται ταινίες βάρη όσο εκατοντάδες λίρες, τραβώντας τα άκρα από 
υποδοχές τους. Μετά από αυτό, η χριστιανική Ιεροεξεταστής θα απελευθερώσει 
γρήγορα το σχοινί έτσι θα πέσει προς το πάτωμα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο, η 
χριστιανική inquisitioner θα τραβάτε και πάλι το σχοινί. Αυτό εξάρθρωσε σχεδόν 
κάθε οστών στο σώμα του θύματος. Τέσσερις αιτήσεις θεωρήθηκαν αρκετά για 
να σκοτώσει ακόμη και ο ισχυρότερος των θυμάτων.  
  
Πολλοί ήταν κρεμασμένα ανάποδα, καθώς μέχρι στραγγαλισμού ακολούθησε.  
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Fork αιρετικό του  

    

  
Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται συχνά για να φιμώσουν το θύμα στο δρόμο για 
την καύση των μετοχών, έτσι δεν θα μπορούσε να αποκαλύψει ό, τι είχε συμβεί 
στο θάλαμο βασανιστηρίων ή αμυνθούν με κάθε τρόπο.  
  
Την αντιγραφή του Σάρκα:  

    

χριστιανικό κλήρο ευχαριστημένοι με το σκίσιμο και το σκίσιμο της σάρκας. Η 
Καθολική εκκλησία μάθει ένα ανθρώπινο ον θα μπορούσε να ζήσει μέχρι το 
δέρμα φλούδα μέχρι τη μέση, όταν γδέρνονται ζωντανά. Συχνά, οι rippers 
θερμάνθηκαν σε κόκκινο καυτό και χρησιμοποιούνται στο στήθος των γυναικών 
και των γεννητικών οργάνων και των δύο φύλων.  
 

Rippers μαστού  

  
 

Η Iron Βασανιστηρίων πρόεδρος ήταν κατάσπαρτος με αιχμές. Το θύμα 
ήταν δεμένο στο γυμνό και μια φωτιά άναψε κάτω από την καρέκλα. Επίσης να 
χρησιμοποιηθεί βαρέων αντικειμένων. Είχαν τοποθετηθεί πάνω στο θύμα να 
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αυξήσει τον πόνο των αιχμές. Χτυπήματα με σφύρες επίσης προκλήθηκαν. 
Συχνά, άλλες βασανιστικές συσκευές εφαρμόστηκαν με την καρέκλα, όπως η 
σάρκα αντιγραφή τανάλιες, φαίνεται από τα παραπάνω και κακίες πόδι 
σύνθλιψη.  

  

  
Skull Crusher  

Αυτός μιλάει από μόνη της. Χριστιανική ιεροσύνη προτιμάται αυτή τη συσκευή, 
επειδή δεν αφήνουν ορατά σημάδια, εκτός αν το κρανίο com εντελώς 
συνθλίβονται, η οποία συνέβη:  
 

  
 

Η Rack  
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Η Rack, γνωστός και ως ο Σιναΐτης ήταν μια άλλη συσκευή που 
χρησιμοποιήθηκε εκτενώς. Η διαδικασία ήταν να τοποθετήσετε το γυμνό ή κοντά 
γυμνό θύμα οριζόντια στη σκάλα ή ράφι. Σχοινιά χρησιμοποιήθηκαν για να 
δεσμεύσει τα χέρια και τα πόδια σαν ένα τουρνικέ. Ο κόμπος θα μπορούσε να 
συστρέφεται σταθερά να επιστήσει σφιχτά τα σχοινιά και να τεντώσει το θύμα στο 
σημείο όπου οι μύες και οι σύνδεσμοι έσκισε και τα οστά έσπασε. Συχνά, βαριά 
αντικείμενα τοποθετούνται επάνω στο θύμα για να αυξήσει τον πόνο. Αυτό 
θεωρήθηκε από την εκκλησία για να είναι «μία από τις ηπιότερες μορφές 
βασανιστηρίων».  
 

Ο τροχός  

Το γυμνό θύμα, ήταν απλωμένο, που βρίσκεται 
πρόσωπο προς τα κάτω στο έδαφος ή στο εδώλιο του κατηγορουμένου 
εκτέλεση, με τα χέρια του και τα πόδια εξάπλωση, και δεμένα σε πασσάλους ή 
δακτυλίους σιδήρου. Ξύλινα τραβέρσες τοποθετήθηκαν κάτω από τους καρπούς, 
τους αγκώνες, τους αστραγάλους, τα γόνατα και τα ισχία. Ο ανακριτής στη 
συνέχεια έσπασαν άκρων μετά των άκρων και των αρθρώσεων, μετά από 
κοινού, συμπεριλαμβανομένων των ώμων και των γοφών, με το σίδερο-ρων 
άκρη του τροχού, προσέχοντας να μην επιφέρει το θάνατο του θύματος. 
Υπήρχαν θραύσματα από σπασμένα κόκαλα, το αίμα ανάβλυζε παντού, και 
ολόκληρο το σκελετό του θύματος ήταν συνθλίβονται και έσπασαν. Στη συνέχεια, 
οι γκρεμίστηκε άκρα ήταν "πλεγμένο" μέσα στις ακτίνες του μεγάλου τροχού.  
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Ο τροχός πρέπει να είναι ένα από τα πιο μακάβρια όλων των συσκευών 
βασανιστηρίων. Η ιδέα είναι, ότι τα άκρα των θυμάτων γκρεμίστηκε και 
περιπλέκονται γύρω από τις ακτίνες του τροχού, συνδέοντάς τα με αυτό.  
  
Η βίδα  

η βίδα ήταν μια συσκευή όπου είχαν τοποθετηθεί 
αντίχειρες του θύματος και συστηματικά συνθλίβονται. Παρόμοιες συσκευές 
χρησιμοποιούνται στα δάχτυλα. Βίδες συχνά εφαρμόζεται ταυτόχρονα με την 
strappado και άλλες συσκευές βασανιστήρια για να προκαλέσουν περισσότερο 
πόνο.  
 

  
  
  
  
  
 

Η βασανιστηρίων Νερό  
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Το θύμα γδύθηκε και δεσμεύεται σε ένα 
παγκάκι ή τραπέζι και μια χοάνη εισήχθη και πιέζεται προς τα κάτω στο λαιμό 
του. Το νερό χύθηκε μέσα στο χωνί στο στάμνες γεμάτες με τη μύτη του / της 
είναι τσιμπημένο, αναγκάζοντάς τον / την να καταπιεί. Μετά από αυτό 
επαναλήφθηκε αρκετές φορές στο σημείο όπου το στομάχι του θύματος ήταν 
σχεδόν να σκάσει, ο πάγκος ή τραπέζι στη συνέχεια γέρνει, με το το κεφάλι του 
θύματος που δείχνουν προς το πάτωμα. Το νερό στο στομάχι τεθεί επώδυνη 
πίεση στους πνεύμονες και την καρδιά του θύματος. Δεν ήταν μόνο το απίστευτο 
πόνο με αυτό, αλλά και το αίσθημα ασφυξίας. Ανακριτές θα νικήσει επίσης από 
το στομάχι με σφύρες στο σημείο της εσωτερικής ρήξης. Σε μια άλλη παραλλαγή, 
το θύμα αναγκάστηκε να καταπιεί μεγάλες ποσότητες νερού μαζί με μήκη 
κόμπους κορδόνι. Τα κορδόνια στη συνέχεια βίαια yanked από το στόμα του 
θύματος με αποτέλεσμα disemboweling.  
  
  
  
  
  
  
Η Iron Maiden: Επίσης γνωστό και ως "The Virgin Mary"  
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Καλύπτει την μπροστινή πλευρά της συσκευής αυτής ήταν ένα άγαλμα της 
Παναγίας, στο εσωτερικό ήταν αιχμές, κοφτερά μαχαίρια ή καρφιά. Μοχλοί θα 
κινηθούν τα χέρια του αγάλματος, τη σύνθλιψη του θύματος κατά των μαχαίρια 
και τα νύχια.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Άλλες συσκευές και μέθοδοι:  
  

 Αναγκαστική σίτιση υπερβολικά αλατισμένα φαγητά που οδήγησαν 
σε υπερβολική δίψα, τότε, η άρνηση του νερού.  

  
 Εμβάπτιση σε νερό για το ζεμάτισμα δένεται με ασβέστη.  

  
 Yanking εμπρός και πίσω από 2 ή περισσότερα ιεροεξεταστές με 
σχοινιά που συνδέεται με ένα εμβολιασμένο γιακά σιδήρου. Αυτό έσκισε 
τη σάρκα στο λαιμό του θύματος. Παραλλαγές χρησιμοποιούνται βίδες 
που θα μπορούσαν να σφίγγονται.  

  
 Το σκαμνί προσευχή. Ένας πίνακας ακίδα κατά την οποία το θύμα 
αναγκάστηκε να γονατίσει.  

  
 Τα αποθέματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με σιδερένιες αιχμές  

  
 Σιγά-σιγά το ψήσιμο θύματα πάνω από τη φωτιά.  
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 «Περπατώντας μια μάγισσα" που συνεπάγεται αναγκάζοντας ένα 
θύμα να περπατήσει πέρα δώθε για μέρες μέχρι να εξαντληθεί. Μια 
παραλλαγή αυτού ήταν με το θύμα κάθονται σταυροπόδι πάνω σε ένα 
ξύλινο σκαμνί, στερούνται της κίνησης ή τον ύπνο. Μερικά θύματα ήταν 
όσο 80 ετών.  

  
 "Thrawing." Παρόμοια με το εμβολιασμένο γιακά σιδήρου, μόνο ένα 
σχοινί δέθηκε σφιχτά γύρω από το κεφάλι και το θύμα ήταν yanked 
εμπρός και πίσω.  

  
 "TURKAS." Αυτές ήταν μια παραλλαγή του τανάλιες 
χρησιμοποιούνται για να τραβήξει έξω τα νύχια.  

  
 Πολλοί πετάχτηκαν σε βρώμικα μπουντρούμια χωρίς φως ή την 
ανθρώπινη επαφή, επιπλέον, συχνά είναι αλυσοδεμένα ή περιορίζονται 
στα αποθέματα.  

  
 "Σκορ πάνω από την αναπνοή" η αρχαία πεποίθηση ότι η 
αιμορραγία μια μάγισσα πάνω από το στόμα και τη μύτη θα σπάσει ένα 
ξόρκι υποκίνησε ιεροεξεταστές να σχίσει τη σάρκα, να κολλήσει με 
βελόνες και άλλα μέσα επάνω στο πρόσωπό του θύματος.  

 

  Galileo Galilei, ο διάσημος Ιταλός αστρονόμος 
και φυσικός ήταν ένα από τα πιο σημειωθεί θύματα της Ιεράς Εξέτασης. Μια 
επιστολή με την οποία προσπάθησε να αποδείξει τη θεωρία του Κοπέρνικου 
ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, διαβιβάστηκε από μερικούς από 
τους εχθρούς του με τους ανακριτές στη Ρώμη . Δικάστηκε το 1633 και βρήκε 
ένοχο αίρεσης. Αναγκάστηκε να αποκηρύξει [ανακαλέσει δημόσια τη δήλωσή 
του] και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη κατ 'οίκον περιορισμό.  
Το 1979, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β 'δήλωσε ότι η Ρωμαιοκαθολική 
Εκκλησία »μπορεί να έχουν λάθος στην καταδίκη του," και ίδρυσε μια 
επιτροπή για να μελετήσει την υπόθεση. [13]  
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Το 1993, η Καθολική Εκκλησία "επίσημα" χάρη Galileo. Με άλλα λόγια, τον 
συγχώρεσε για τη διδασκαλία ότι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον 
Ήλιο και όχι τη Γη.  
 

Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής:  
  

 Σάλτσμπουργκ, Αυστρία, 1677-1681 πάνω από 100 δολοφόνησε  
  

 Βασκική περιοχή των Πυρηναίων? 1608, Δικηγόρος Pierre de Lancre 
στάλθηκε στην περιοχή για να "root και να καταστρέψουν αυτούς που 
λάτρευαν Pagan Θεών». Πάνω από 600 βασανίστηκαν και 
δολοφονήθηκαν.  

  
 Μάγισσα δικαστής Henri Boguet γ. 1550-1619 απέστειλε περίπου 600 
θύματα σε θανάτους τους στη Βουργουνδία, πολλοί από αυτούς μικρά 
παιδιά που συστηματικά βασανίστηκαν και στη συνέχεια κάηκε ζωντανός.  

  
 Μια έγκυος γυναίκα κάηκε ζωντανός και από το τραύμα, γέννησε πριν 
πεθάνει. Το μωρό ήταν πετιέται πίσω στις φλόγες.  

  
 Σουηδική πόλη Mora, 1669, περισσότερα από 300 δολοφονήθηκαν. 
Μεταξύ αυτών, 15 παιδιά. Τριάντα-έξι παιδιά μεταξύ των ηλικιών 9 και 15 
έγιναν για να τρέξει το γάντι και ξυλοκοπήθηκαν με ράβδους κατά τα χέρια 
τους μία φορά την εβδομάδα για έναν ολόκληρο χρόνο. Είκοσι από τα 
μικρότερα παιδιά, όλα κάτω από την ηλικία των 9 ήταν χτυπημένη στα 
χέρια τους στην πόρτα της εκκλησίας για 3 Κυριακές στη σειρά. Πολλοί 
περισσότεροι ξυλοκοπήθηκαν άγρια για αδικήματα μαγεία.  

  
 Στη Σκωτία, σύμφωνα με τον κανόνα του Όλιβερ Κρόμγουελ, συνολικά 
120 σε ένα μόνο μήνα δολοφονήθηκαν στο 1661. Οι εκτιμήσεις του 
συνόλου των νεκρών ήταν τόσο υψηλές όσο 17.000 μεταξύ 1563 και 1603.  

  
 Στο Würzburg, Γερμανία, η καγκελάριος, έγραψε ένα γραφικό λογαριασμό 
κατά το έτος 1629:  
«... Υπάρχουν τριακόσια παιδιά από τρία ή τέσσερα χρόνια, ο οποίος 
λέγεται ότι είχε επαφή με το διάβολο. Έχω δει παιδιά από επτά θέσει σε 
θάνατο, και γενναίο μικρό μελετητές των δέκα, δώδεκα, δεκατέσσερις και 
δεκαπέντε χρόνια ηλικία..."  
  

 Μεταξύ των ετών 1623 και 1633, περίπου 900 «μάγισσες» τέθηκαν σε 
θάνατο όλη Würzburg. Αυτό διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους 
Ιησουίτες.  

  
 Ο χρονικογράφος της Treves ανέφερε το 1586 ότι το σύνολο του 
γυναικείου πληθυσμού των δύο χωριών ξεκληρίστηκε από ανακριτές. Μόνο 
δύο γυναίκες έμειναν ζωντανοί.  

  
 Σημειώνεται περιπτώσεις περιλαμβάνεται το Ναϊτών Ιπποτών, Ιωάννα της 
Λωραίνης που ήταν αλυσοδεμένος από το λαιμό, τα χέρια και τα πόδια και 
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κλειδωμένο σε ένα στενό σιδερένιο κλουβί, ο Γαλιλαίος, ο οποίος δήλωσε 
ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και δεν ήταν το κέντρο του 
σύμπαντος, όπως την εκκλησία δίδαξε (βλέπε παραπάνω).  

  
Οι ανωτέρω λογαριασμοί λήφθηκαν από Cassel Λεξικό της Μαγείας από τον 
David Pickering.  
  
Την Κυριακή, 12 του Μαρτίου του 2002, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β 'ζήτησε 
συγγνώμη για τα «λάθη της εκκλησίας του για τα τελευταία 2000 χρόνια."  
  

  
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:  
  
[1] Η σκοτεινή πλευρά της Χριστιανικής Ιστορίας από την Ελένη Ellerbe, σελίδα 
124  

[2] Cassel Λεξικό της Μαγείας από τον David Pickering, το άρθρο σχετικά με 
"Γερμανία", σελίδα 108  

[3] Cassel Λεξικό της Μαγείας από τον David Pickering, άρθρο για την «Ιερά 
Εξέταση», σελίδα 146  

[ 4 ] Το άρθρο World Book Encyclopedia για την «Ιερά Εξέταση». © 1989  

[ 5 ] Μάγοι και μάγοι από τον Tom Ogden, το άρθρο στο "Inqusition."  
[ 6 ] Η σκοτεινή πλευρά της Χριστιανικής Ιστορίας από την Ελένη Ellerbe, σελίδα 
77  

[ 7 ] Μάγοι και μάγοι από τον Tom Ogden, άρθρο για την «Ιερά Εξέταση».  
[ 8 ] Η σκοτεινή πλευρά της Χριστιανικής Ιστορίας από την Ελένη Ellerbe, σελίδα 
77  

[ 9 ] Μάγοι και μάγοι από τον Tom Ogden  

[ 10 ] Η σκοτεινή πλευρά της Χριστιανικής Ιστορίας από την Ελένη Ellerbe, 
σελίδα 80  

[ 11 ] Cassel λεξικό για Μαγείες από το άρθρο David Pickering για 
"βασανιστήρια".  
[ 12 ] Cassel Λεξικό της Μαγείας από τον David Pickering, άρθρο σχετικά με 
"βασανιστήρια".  
[ 13 ] Το άρθρο World Book Encyclopedia στο "Galileo". © 1989  
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Η χριστιανική Πρόγραμμα και Σκοπός  

  
Απόσπασμα από το Ταλμούδ:  
Libbre David 37: «Για να επικοινωνήσετε τίποτα σε Goy για τις θρησκευτικές 
σχέσεις μας θα είναι ίση με τη θανάτωση όλων των Εβραίων, διότι εάν η Goyim 
ήξερε τι διδάσκουμε γι 'αυτούς, θα μας σκοτώσουν ανοιχτά."  
  
Με αρκετή έρευνα, ο Χριστιανισμός και οι ομάδες του μπορεί να συνοψιστεί, 
αποκαλύπτοντας τον πραγματικό της σκοπό. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά γνωρίζει 
το σύνολο των προελεύσεων Pagan των διακοπών, όπως Χριστούγεννα και το 
Πάσχα. Έχουν εξαπατηθεί ως προς την Ναζωραίος, όπως ο Ναζωραίος είναι 
επίσης ένα κλεμμένο CONCEPT, από κάποιες 18+ σταυρώθηκε παγανιστικών 
θεών που κρεμάστηκε από ένα δέντρο, όπως Odin. Τα πάντα στο χριστιανικό 
πρόγραμμα είναι FALSE, κλαπεί, καταστραφεί και τα παραποιημένα!  
  
Ο ολόκληρος σκοπός του Χριστιανισμού είναι να προετοιμάσει έθνη να είναι 
δουλικά υπάκουος και λατρείας των Εβραίων αφεντικά τους σε μια νέα 
παγκόσμια τάξη, όπου οι Εβραίοι θα έχουν συνολική και πλήρη έλεγχο, εκτός και 
αν οι άνθρωποι ξυπνούν και αυτό έχει σταματήσει.  
  
Όπως μπορεί να φανεί από τα άρθρα σε αυτή την ιστοσελίδα, το πάνθεον των 
Τζεντίλε / Pagan Θεών (υποσυνείδητα λατρεία) αντικαταστάθηκε με fictitous 
εβραϊκή αρχέτυπα με το πρόγραμμα του Χριστιανισμού. Μαζί με αυτό, οι Εβραίοι 
πέτυχαν ειδικό καθεστώς δεν deserve- είναι «Οι εκλεκτοί του Θεού." Όλα αυτά 
είναι υποσυνείδητα ότι αυτό δημιουργεί την νοοτροπία της δουλική, αυτοθυσία, 
δουλική νοοτροπία των θυμάτων της, που δέχεται εύκολα τους εβραίους να είναι 
υπεύθυνος. Οι πλασματικές εβραϊκό αρχέτυπα, όπως ο Ναζωραίος δημιουργήσει 
ένα ισχυρό υποσυνείδητο σχέση με αυτό που είναι γνωστό ως "The Θεός τμήμα 
του εγκεφάλου» και να δράσουν για να μεταφέρει αυτήν την νοοτροπία της 
λατρείας για τους Εβραίους που σκοπεύουν κατόπιν αποφάσεως του κόσμου. 
Δεν υπάρχει τίποτα καθόλου πνευματική σχετικά με το Χριστιανισμό. Η Αγία 
Γραφή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια πλασματική ιστορία των Εβραίων, 
και έντονη βλασφημία εναντίον των Εθνικών Θεών και αληθινή μας Δημιουργός 
Θεός ο Σατανάς, που σημαίνει "εχθρός" στα εβραϊκά. Έχουμε αποδείξει όλα αυτά 
σε αυτή την ιστοσελίδα.  
  
Απόσπασμα από το εβραϊκό Ταλμούδ:  
Συμεών Haddarsen, fol. 56-D: "Όταν ο Μεσσίας έρχεται κάθε Εβραίος θα έχει 
2800 σκλάβους."  
  
Εκτός από τις υποσυνείδητες διεργασίες, Εθνικούς απειλούνται σοβαρά με ψάξω 
στο "απόκρυφο", προκειμένου να αρθούν όλες τις εξουσίες του νου και της 
ψυχής και να κρατήσει τις εξουσίες αυτές μέσα στον κύκλο της άρχουσας 
εβραϊκής εκμαγεία για συνολική κακοποίηση και εκμετάλλευση των εθνών. 
Επειδή σεξουαλικό οργασμό είναι η πύλη για την εξουσία και την εξέλιξη της 
ψυχής, τα χριστιανικά δόγματα έχουν πάντα εργαστεί ακατάπαυστα για να την 
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καταστείλει. Χριστιανισμός τύμπανα σε θύματα μυαλό του που δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από το ακίνητο. μυαλά, τις ψυχές και τα σώματά τους ανήκουν όλα 
στο "Ιεχωβά", που στην πραγματικότητα είναι τα κορυφαία ερωτήματα Εβραίους 
που είναι κύριοι της απόκρυφης δύναμης.  
  
  
Αποσπάσματα από το Ταλμούδ:  
Nidrasch Talpioth, σ. 225-L: ". Ο Ιεχωβά δημιούργησε τους μη Εβραίους με 
ανθρώπινη μορφή, έτσι ώστε ο Εβραίος δεν θα πρέπει να εξυπηρετούνται από τα 
κτήνη Η μη-Εβραίος είναι, κατά συνέπεια, ένα ζώο με ανθρώπινη μορφή, 
καταδικασμένα να υπηρετούν την ημέρα Εβραίος και νύχτα."  
  
Seph. Jp, 92, 1:. «Ο Θεός έχει δώσει τη δύναμη των Εβραίων κατά τη διάρκεια 
των κτήσεων και το αίμα όλων των εθνών."  
  
Η denegration των γυναικών σε αυτά τα προγράμματα είναι άρρωστος, 
στριμμένα και διεστραμμένη προσπάθεια, πάλι, υποσυνείδητα, όπως η 
καταστολή της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, να στερήσει από Εθνικούς της 
απόκρυφης δύναμης. Αυτό έχει τις ρίζες της στις διδασκαλίες της Άπω Ανατολής 
της «Shakti», η οποία αντιπροσωπεύει το θηλυκό (subconsious και Kundalini 
ενέργειας) πτυχή της ανθρώπινης ψυχής. Το αρσενικό στοιχείο είναι η αριστερή 
brained λογική πλευρά. Και οι δύο πρέπει να εργαστούν από κοινού για την 
επίτευξη αποτελεσμάτων υλικό, το οποίο είναι ο σκοπός της γιόγκα. 
Καταστέλλοντας την θηλυκή πλευρά του εγκεφάλου, τις εξουσίες του ατόμου του 
μυαλού και της ψυχής είναι εντελώς αδρανείς και απρόσιτη.  
  
Ouija πίνακες, αστρολογία, και άλλες μορφές μαντείας έχουν επίσης αυστηρά 
κατασταλεί στις προσπάθειες να στερήσει από τους Εθνικούς από την 
επικοινωνία με τους δικούς μας ΑΛΗΘΙΝΟ Θεοί που έχουν επαίσχυντα και 
φριχτά βλασφημείται και επισημαίνονται ως "κακό". Θεοί μας έχουν πέσει θύματα 
των εβραϊκών φρίκης και gore flics Χόλιγουντ και άλλα denegrating και 
προσβλητικό θέματα, όπου οι Εθνικοί ξεγελαστούν σκωπτική, βρίζοντας, και 
φοβούμενος τους, ενώ εργάζονται για τη δική τους την καταδίκη και την καταβολή 
της κώλο γι 'αυτό, όχι μόνο για να η μελωδία τρισεκατομμύρια και 
τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και με την ψυχική ενέργεια. Οι Εβραίοι είχαν μια 
μακρά ιστορία της τρέφουμε τους Εθνικούς να τα πληρώσουν για τη δική τους 
την καταδίκη και την καταστροφή. Ο πόλεμος στο Ιράκ είναι ένα κραυγαλέο 
παράδειγμα, όπου χιλιάδες νέοι της Αμερικής άνδρες και γυναίκες έχουν πεθάνει 
ή είναι μόνιμα disabled- όλα για το Ισραήλ .  
  
Εθνικοί πρέπει να ξυπνήσει !!  
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Η Αγία Γραφή: Μια εβραϊκή συνωμοσία και Hoax στα έθνη  

  
Η Βίβλος είναι μια εβραϊκή συνωμοσία. Οι Χριστιανοί είναι παραπλανημένοι κάτω 
από μια ισχυρή ξόρκι. Ο Χριστιανισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα 
φαύλο πρόγραμμα, με τους στόχους της:  
  

 Αναγκάζοντας τα έθνη να εγκαταλείψουν όλες τις απόκρυφη γνώση και 
δύναμη, ώστε όλα ψυχική δύναμη είναι στα χέρια των Εβραίων επιλέξτε για 
πλήρη έλεγχο.  

  
 Ιδεολογικά τις μάζες η Gentile σε πασιφισμό και σκλάβος-όπως νοοτροπία 
της υποτέλειας  

  
 Ενθαρρύνοντας τα έθνη να εγκαταλείψουν όλα τα χρήματα και τα κοσμικά 
αγαθά που διοχετεύεται στα χέρια των κυβερνώντων Εβραίων και των 
λακέδων τους, Τζεντίλε, όπως ο Billy Graham  

  
 Προετοιμασία των μαζών Τζεντίλε για ένα παγκόσμιο κράτος 
κομμουνιστική σκλάβος με τις άρχουσες Εβραίους στον έλεγχο.  

  
 Διοχέτευση Gentile ψυχική ενέργεια και οι προσευχές στο «Δευτέρα 
Παρουσία του Χριστού», που είναι στην πραγματικότητα το Ιουδαϊκό 
Μεσσία, όπως και κάθε λειτουργία του νου πρέπει να έχει μια σύνδεση.  

  
 Κοπή τα έθνη μακριά από τη δική τους Tribal Θεών και ημίθεων, των 
οποίων οι ταυτότητες έχουν τροποποιηθεί και αντικατασταθεί με 
φανταστικά Εβραϊκό χαρακτήρες. Αληθινό Θεό μας δημιουργός έχει 
denegrated, κακόβουλα και heinously προσβεβλημένος και βλασφημείται 
και υποβιβάστηκε στον εχθρό της ανθρωπότητας.  

  
«Μπορεί το όνομα και τη μνήμη του να καθάρισε έξω."  
-Η Εβραϊκή Ταλμούδ  
  
«Θα καταστρέψει ο Θεός"  
-Προσφορά από τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών  

  
Ο κατάλογος είναι ατελείωτος και είναι τόσο ολοφάνερες τι έγινε. Τώρα, όλοι 
γνωρίζουμε ο Ναζωραίος είναι πλασματική. Οι Εβραίοι οι ίδιοι το ξέρουν και δεν 
πιστεύουν σε αυτόν, όπως ο ίδιος είναι ένα ψέμα βασίζεται σε κάποια 20+ 
σταυρώθηκε "σωτήρες" κλαπεί από Εθνικούς πάνθεον όλο τον κόσμο.  
  
Έχω βάλει πολύ χρόνο και προσπάθεια στην έρευνα για τη Βίβλο, όπως τόσοι 
πολλοί άνθρωποι έχουν σοβαρές κολλάει-ups, λόγω της έντονης πολιτικής 
κατήχησης με Christiainty και την ψυχική δύναμη που έχει πάει σε αυτό. Είναι 
προφανές ότι η Βίβλος είναι μια φάρσα και ένα ψέμα.  
  
"Θα τώρα προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα που πρέπει να προκύπτουν 
φυσικά στο μυαλό όλων που βλέπουν για πρώτη φορά, η ομοιότητα στους 
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θρύλους των Εβραίων και των άλλων εθνών, ήτοι: έχουν οι Εβραίοι έχουν 
αντιγραφεί από άλλα έθνη, ή , έχουν άλλα έθνη αντιγραφεί από τους Εβραίους να 
απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα?; πρώτη δώσει μια σύντομη λογαριασμό ή 
το ιστορικό της Πεντατεύχου και άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης από το οποίο 
έχουμε λάβει θρύλους, και να δείξει για το τι εποχή που γράφτηκαν? και δεύτερο, 
δείχνουν ότι άλλα έθνη έχουν στην κατοχή αυτών των θρύλων πολύ πριν από 
εκείνη την εποχή, και ότι οι Εβραίοι έχουν αντιγραφεί από αυτούς. "  
- Αγία Γραφή Μύθοι και Parallels τους σε άλλες θρησκείες Με TW Doane © 1882, 
σελίδα 92  

  
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ:  
"Δομικά, Genesis 1-11 παρουσιάζει μια συναρπαστική εικόνα για το πώς η Αγία 
Γραφή εξελίχθηκε από μια συλλογή πολυθεϊστική μύθους και θρύλους από 
διάφορους πολιτισμούς σε ένα ως επί το πλείστον συνεκτικό μονοθεϊστικές 
λογαριασμό της ισραηλιτικής ιστορίας."  
- 101 μύθοι της Βίβλου από τον Gary Greenburg © 2000? σελίδα 3  

  
Εν ολίγοις, κάθε χαρακτήρας στη Βίβλο είχε κλαπεί μορφή Pagan Gentile 
θρησκείες και να αντικατασταθεί με ένα εβραϊκό χαρακτήρα:  
  

 Εβραϊκό μονοθεϊσμό είχε κλαπεί από την αιγυπτιακή Akhenaton  
  

 Η εβραϊκή δημιουργία κλάπηκε από την αιγυπτιακή Δημιουργίας [1]  
  

 Η χρήση του εβραϊκού Γιαχβέ του Word για να δημιουργήσετε είχε κλαπεί 
από τους Αιγύπτιους (εβραϊκό Yaweh αντικαθιστά Πτα) [2]  

  
 "Γενηθήτω φως" είχε κλαπεί από το έπος Θηβαίο Δημιουργίας. [3]  

  
 Η "στερέωμα εν μέσω των υδάτων ..." είχε κλαπεί από την αιγυπτιακή 
Δημιουργίας [ 4 ]  

  
 Ο Αδάμ και η Εύα είχαν κλαπεί από την αιγυπτιακή Geb και παξιμάδι [ 5 ]  

  
 Εύα προέρχεται από το πλευρό του Αδάμ είχε κλαπεί από το Έπος του 
Enki και  

      Νινχουρσάγκ: "Ο αδελφός μου τι πονάει σένα;  
  

«Πλευρό μου με πονάει" ANET, 41.  
Ninti που το όνομα σημαίνει «Κυρία της Rib« θεραπεύεται πλευρό 
Enki της [ 6 ]  

  
 Αδάμ και της Εύας τιμωρία και την απώλεια της αθανασίας είχαν κλαπεί 
από το Μεσοποταμίας ιστορία του Adapa (εβραϊκής Yaweh αντικαθιστά 
Σουμερίων Enki) [ 7 ]  

  
 Εβραϊκή Κάιν και Αβελ είχαν κλαπεί από Όσιρις, Set και Horus [ 8 ]  
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 Η σύγκρουση μεταξύ του Κάιν και του Άβελ είχε κλαπεί από το σύνολο και 
Όσιρις και η ιστορία συνεχίζεται, αυτό αργότερα με βάση την Σουμερίων 
Dumuzi και Enkimdu [ 9 ]  

  
 Εβραϊκή Σαμψών είχε κλαπεί από τον Ηρακλή, τ ο κατάσβεση της τα μάτια 
του βασίζεται σε Οιδίποδα . Το τράβηγμα κάτω από τους πυλώνες είχε 
κλαπεί από την αιγυπτιακή ιστορία για Re-Herakhte [ 10 ]  

  
 Η εβραϊκή ιστορία του Ιακώβ και η σκάλα είχε κλαπεί από τις αιγυπτιακές 
επιτύμβιες Τελετουργίες για τον θανόντα Βασιλιά  

 "Χαίρε σε σένα, ω Σκάλα του Θεού, Χαίρε σε σένα, ω Σκάλα του Set. 
Σηκωθείτε O Σκάλα του Θεού, Σηκωθείτε O Σκάλα του Σετ, να σηκώνεται O 
Σκάλα του Horus, επί του οποίου ο Όσιρις βγήκαν στον ουρανό.» «Η 
αιγυπτιακή σκάλα που αποτελείται από τους φορείς των δύο αιγυπτιακών 
θεοτήτων κατά την οποία ο Όσιρις ανεβαίνει στον ουρανό, έχει 
αντικατασταθεί από μια σκάλα με πολλά υπερφυσικά όντα, αγγέλους, 
αναρρίχηση πάνω και κάτω, μεταξύ γης και ουρανού. » [ 11 ]  

  
 Εβραϊκή Μωυσής είχε κλαπεί από διάφορες Θεούς και βασιλιάδες, 
ανάλογα με το ποιο στάδιο της ιστορία της ζωής του:  

  
 Σαργών (η γέννηση και η εγκατάλειψη στο ποτάμι, που διασώθηκαν από 
το δικαίωμα, κλπ)  

  
 Οι περιπλανήσεις στην έρημο βασίστηκαν τον Ήλιο-Θεό Bacchus όπως 
φαίνεται στην Ύμνους του Ορφέα [ 12 ]  

  
 Η εβραϊκή όριό του "40 χρόνια στην έρημο" σύμφωνα με το εβραϊκό βιβλίο 
της Εξόδου και την επακόλουθη «40 ημέρες και 40 νύχτες" περιπλανήσεις 
στην έρημο του εβραϊκού Ναζωραίος είχαν κλαπεί από: 
                                   «Ο αγώνας των σετ και Horus στην έρημο διήρκεσε 
σαράντα ημέρες, όπως μνημονεύεται στα σαράντα ημέρες από την 
αιγυπτιακή Σαρακοστής, διάστημα κατά το οποίο Set, όπως η δύναμη της 
ξηρασίας και της στειρότητας, έκανε πόλεμο στο Horus στο νερό και το 
θαμμένο σιτηρών βλαστήσουν .... Αυτές σαράντα ημέρες έχουν επεκταθεί 
σε σαράντα χρόνια, και ομολογουμένως τόσο από τους Εβραίους. » [ 13 ]  

  
 Εβραϊκή Joshua είχε κλαπεί από την αιγυπτιακών θεοτήτων Shu και 
καλόγρια. [ 14 ]  

  
 Εβραϊκή Deborah είχε κλαπεί από την αιγυπτιακή θεά Νειθ [ 15 ]  

  
 Εβραϊκό Νώε είχε κλαπεί από Σουμερίων Ziusudra  

     Η πλασματική εβραϊκή Θεός Yaweh στην ιστορία του Νώε αντικατέστησε την 
Σουμερίων Θεού Ενλίλ, γνωστός και ως Βεελζεβούλ  

  
 Ο γιος του Νώε εβραϊκό Χαμ είχε κλαπεί από Belus [ 16 ]  

  
 Εβραϊκή Nimrod είχε κλαπεί από την αιγυπτιακή Φαραώ Σέσωστρη [ 17 ]  
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 Εβραϊκή Αβραάμ είχε κλαπεί από το βασιλιά Hariscandra των ινδουιστών 
Sankhayana-Σούτρας  

  
 Εβραϊκή Ισαάκ είχε κλαπεί από το γιο του βασιλιά Hariscandra του Ροχίτα  

Η πλασματική εβραϊκή Θεός Yaweh σε αυτή την ιστορία αντικατέστησε το 
ινδουιστικό Θεό Varuna [ 18 ]  

  
 Εβραϊκό χαρακτήρα του Daniel είχε κλαπεί από την αιγυπτιακή Neferti [ 19 
]  

  
 Εβραϊκή Ιωνάς και η φάλαινα? Ιωνάς είχε κλαπεί από το ινδουιστικό 
χαρακτήρα "Saktideva" που βρέθηκαν στο Somadeva Bhatta.  

  
 Οι «δώδεκα φυλές του Ισραήλ", όπως Δώδεκα Αποστόλους του Χριστού 
με βάση τα δώδεκα ζώδια.  

  
 Εβραϊκή Lot και η σύζυγός του είχαν κλαπεί από την Ελληνική Ορφέας και 
Ευρυδίκη εβραϊκή Yaweh αντικαθιστά τον ελληνικό Θεό Hades  

  
 Εβραϊκή Ιακώβ και Ησαύ εβραϊκή είχαν κλαπεί από Horus και Set [ 20 ]  

  
 Εβραϊκή Ρεβέκκα είχε κλαπεί από την αιγυπτιακή θεά Ίσιδα [ 21 ]  

  
 Εβραϊκή Ιωσήφ με τους έντεκα αδέλφια είχε κλαπεί από την αιγυπτιακή 
Ψαμμήτιχος [ 22 ]  

  
 Εβραϊκή ιστορία της συζύγου Ιωσήφ και Potipher που έχουν κλαπεί από 
την αιγυπτιακή Anubis και Bata [ 23 ]  

  
 "Οι Δέκα πληγές» εναντίον της Αιγύπτου ήταν υπερβολικές και 
αλλοιωμένη και κλαπεί από το Ipuwer Πάπυρος [ 24 ]  

  
 Οι Δέκα Εντολές είχε κλαπεί από τον κώδικα του Χαμουραμπί εβραϊκής 
Yaweh αντικαθιστά το Σουμερίων Θεού Ήλιου Σαμάς aka Αζαζέλ [ 25 ]  

  
 Εβραϊκή Δαβίδ σκοτώνει τον Γολιάθ Φιλισταίων είχαν κλαπεί από Thor 
ρίχνει ένα σφυρί στο Hrungnir και τον χτύπησε στο μέτωπο. [ 26 ]  

  
 Η εβραϊκή Ιώβ είχε κλαπεί από Ουγκαρίτικ Keret και την εβραϊκή Yaweh 
αντικαθιστά το Θεό "Ελ."  

  
 Η εβραϊκή «Ιώβ», είχε κλαπεί από μια ιστορία που γράφτηκε στο 
Ουγκαριτική γλώσσα (Σφηνοειδής Script), συγκείμενο από περίπου 1400 
π.Χ. από τον "Ilimilku Το Scribe." Αυτό το επικό περιλαμβάνει "Keret» και ο 
Θεός «Ελ." ΔΕΝ εργασίας και Ιεχωβά. οικογενειακές τραγωδίες και την 
ασθένεια Keret είναι συγκρίσιμα με την ιστορία του Ιώβ. Στην αρχική 
ιστορία, "Σατανάς" ποτέ ακόμη και εισήλθε στην εικόνα.  

      Εδώ, εβραϊκή Ιεχωβά αντικαθιστά Ελ [ 27 ]  
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Με τη δημιουργία αντίθετες Θεών, ένα «καλό» και το άλλο «κακό» οι Εβραίοι 
ήταν σε θέση να χειραγωγήσουν τον κόσμο πέρα από την πίστη.  
  
Το εβραϊκό βιβλίο των Παροιμιών, μαζί με τα γραπτά στο βιβλίο του Εκκλησιαστή 
είχαν κλαπεί από τις διδασκαλίες του αιγυπτιακού Πτα-Hotep. [ 28 ]  
  
Πολλά από τα γραπτά στο εβραϊκό βιβλίο του Ιησού του Ναυή είχαν κλαπεί από 
το Ελ Αμάρνα Γράμματα [ 29 ]  
Το εβραϊκό βιβλίο των Κριτών αποτελείται από πρώτες ύλες που έχουν κλαπεί 
από:  
  

 Η ιστορία της Aqhat  
 Το ημερολόγιο της Wen-Amon  

 Η Γεζέρ αλμανάκ [ 30 ]  
  
  
  
Οι Εβραίοι βιβλία του Σαμουήλ και των Βασιλέων περιέχουν κλεμμένο υλικό από:  
  

 Η Μαρί Προφητείες  

 Η Στήλη της Μησά  

 Η Καράτεπε Επιγραφή  

 Τα Χρονικά του Σαλμανασάρ III  
 Η Μαύρη Οβελίσκος του Σαλμανασάρ III  
 Τα Χρονικά του Τιγκλάθ Πιλεσέρ Γ  

 Τα Χρονικά του Σαργών Β  

 Η Σιλωάμ Επιγραφή  

 Η Yavne-Yam Επιγραφή  

 Οι Lachlish Γράμματα  

 Η Arad όστρακα  

 Τα Χρονικά του Σενναχειρείμ  

 Τα Χρονικά του Ναβουχοδονόσορα II  
  
Περισσότερα κλεμμένο υλικό στα βιβλικά βιβλία του Έσδρα και του Νεεμία από:  
Ο κύλινδρος του Κύρου [ 31 ]  
  
Εβραϊκή Μαροδοχαίον κλαπεί από την Βαβυλωνιακή Θεό Marduk32  

  
Εβραϊκή Εσθήρ και το Εβραϊκό βιβλίο της Εσθήρ είχε κλαπεί από την Ιστάρ, 
γνωστός και ως ο Ασταρώθ, Αστάρτη, Ashtar. [ 33 ]  
  
Η εβραϊκή Παναγία "Βασίλισσα των Ουρανών" είχε κλαπεί από Astaroth  

  
Εβραϊκή Ιωάννης ο Βαπτιστής κλαπεί από Anup, Βαφτιστή του Horus? έχασαν τα 
κεφάλια τους. [ 34 ]  
  
Εβραϊκή Ιούδας είχε κλαπεί από το σύνολο. [ 35 ]  
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Εβραϊκή Μάθιου είχε κλαπεί από Θωθ [ 36 ]  
  
Εβραϊκή Thomas είχε κλαπεί από Tammuz [ 37 ]  
  
"Όπως ο Ιησούς, ο Έλληνας Θεός Ερμής ήταν επίσης τυλιγμένο σε ρούχα 
φάσκιωμα και τοποθετείται σε μια φάτνη, όπως ήταν ο Διόνυσος.» [ 38 ]  
  
Οι Εθνικοί Θεοί εκκαθάριση των grimoires της βλασφημίας.  
  
"Δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι ήταν πάντα τόσο επίγνωση της απόλυτης 
υπεροχής μέσω υπερφυσική παρέμβαση. Αυτό τους έχει δοθεί για τη συνοχή και 
το θάρρος να επιμείνουμε στο πρόσωπο της δίωξης και αποδεκατισμό. Η 
πεποίθηση ότι κάθε εβραίος θα μία μετοχή ημέρα θεϊκό πεπρωμένο του ως 
μέλος της απόφαση κούρσα στον κόσμο έχει τον έκανε περήφανο και έχει του 
επέτρεψε να επιβιώσει μη εξομοιωθείσες μεταξύ των εθνών της γης. "  
"Εντός της υποσχέθηκε κληρονομιά ήταν ένα απελευθερωτής ή μεσσίας να 
επιφέρει" βασίλειο ". Αυτό Μεσσίας θα είναι είτε μια χρονική, την ανθρώπινη 
ηγέτη ο οποίος με στρατιές του θα ανατρέψει τους εχθρούς του Ισραήλ , ή 
supernatrual ον που θα κάνουν το ίδιο, για τη θέσπιση μια "αιώνια" εβραϊκό 
βασίλειο, καθώς και. " "Η εβραϊκή ιμπεριαλισμού θα έρθει έτσι όπως το περίμενε 
ελευθερωτής κατέστρεψε τους εχθρούς και έδωσε τη λεία τους με το Ισραήλ . 
Όπως Larson λέει« Αυτό Μεσσίας θέτουν αποφαίνεται επί των εθνών και θα 
γίνουν οι σκλάβοι του Ιούδα ... "  
Οι ανωτέρω δύο παραγράφους ήταν αποσπάσματα που λαμβάνονται από το 
Χριστό Συνωμοσία: The Greatest Story Ever Καταχωρήθηκε από Acharya S. © 
1999 ελήφθησαν από τις σελίδες 325 και 326  

  
Ο σκοπός της Βίβλου ήταν:  
  

 Να δώσει στους Εβραίους μια ιστορία που ποτέ δεν είχε  
  

 Να δώσει στους Εβραίους ένα ειδικό καθεστώς ως "εκλεκτοί του Θεού"  
  

 Για να ενεργοποιήσετε τον Εβραϊκό λαό να προχωρήσει στην αναζήτησή 
τους για παγκόσμια κυριαρχία. Τα έθνη έχουν αφοπλιστεί και κουτάλι-
τροφή ένα ειρηνόφιλος αντι-ζωή φιλοσοφία με τον Χριστιανισμό  

  
 Για να διατηρήσετε όλες τις αποκρυφισμό, ψυχική και το μυαλό εξουσία 
υπό τον έλεγχο των Εβραίων και να αφοπλίσει τους Εθνικούς πληθυσμούς 
ψυχικά.  

  
 Για την εβραϊκή μυστική κλίκα να κατάσχουν και να κατευθύνει όσο ψυχική 
ενέργεια όσο το δυνατόν στην έλευση του «μεσσία» τους, οι οποίοι θα 
ενώσει τους Εβραίους και να κυβερνήσουν τον κόσμο. (Αυτή είναι η 
πλασματική Χριστός, - οι ίδιοι οι Εβραίοι γνωρίζουν Χριστός fictitious- το « 
Ναό του Σολομώντα » και διάφορες άλλες όψεις του ίδιου θέματος).  
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 Επειδή το πλήθος των χαρακτήρων, αριθμών και ιστορίες είχαν κλαπεί και 
να μεταβληθεί από Εθνικούς πηγές, είναι αρκετά στη Gentile φυλετική 
μνήμη ισχυρή για να χρησιμοποιηθεί ως ένα ισχυρό ψυχικό εργαλείο για τη 
χειραγώγηση.  

  
Γραφή Μύθοι και Parallels τους σε άλλες θρησκείες Με TW Doane Copyright 
1882 Στο κλείσιμο του Al Jilwah και Qu'ret αλ-Yezid, ο Σατανάς καθιστά πολύ 
σαφές όσον αφορά αυτά τα ψέματα.  
  
«Δεν υπάρχει Θεός αλλά τον εαυτό μου» «Ξέροντας αυτό, που τολμά λατρεύουν 
τους ψεύτικους θεούς του Κορανίου και τη Βίβλο;"  
- ΣΑΤΑΝΑ  

ΑΠΟ ΤΗΝ QU'RET AL-Yezid  
  
«Σατανάς» ΜΕΣΑ ENEMY στα Εβραϊκά  

  
«Θα καταστρέψει ο Θεός"  
--Quote Από τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών  
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Ο τόμος Αρχαίας Εγγύς Eastr Ι, Μια ανθολογία των κειμένων και εικόνων, 
Επιμέλεια από τον James Pritchard © 1958  
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Το υποσυνείδητο μήνυμα του εβραιο / χριστιανικό Αγία Γραφή:  
Εβραϊκή υπεροχή πάνω από Εθνικούς  

  
Υπάρχει μια μυστική εβραϊκή κλίκα που πηγαίνει πίσω χιλιάδες χρόνια. Αυτή η 
κλίκα ελεγχόμενη και πάντα είχε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο από το δρόμο της 
γνώσης πέρα από οτιδήποτε η πλειοψηφία γνώριζε. Όταν ιδρύθηκαν νέες 
κοινωνίες, αυτή η εβραϊκή κλίκα θα σφετεριστεί τις θέσεις της θρησκευτικής και 
πολιτικής εξουσίας και να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε προηγμένη γνώση σε 
κυκλοφορία αφαιρέθηκε από το δημόσιο τομέα και σε κρυφά σχολεία και τις 
οργανώσεις τους. Η απόφαση ιεραρχία του Βατικανού δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από ό, τι οργανωμένου εγκλήματος που έχουν προκαλέσει την 
ανθρωπότητα ανείπωτη καταστροφή, δυστυχία, πόνο και τη θλίψη. Η Καθολική 
Εκκλησία και χριστιανική θρησκεία είναι στελεχωμένα με στα υψηλότερα 
επίπεδα, και τα εργαλεία των Εβραίων οι οποίοι είναι τα αφεντικά τους. Οι 
Εβραίοι είναι αυτοί που ελέγχουν τις χριστιανικές Εκκλησίες , ιδιαίτερα το 
Βατικανό από την οποία όλες οι άλλες χριστιανικές αιρέσεις εξελιχθεί.  
  
Στα ανώτερα επίπεδα, ξέρουν την πραγματική δύναμη του ήλιου, αριθμολογία, η 
μάζα νου, οι επιδράσεις των πλανητών στην ανθρώπινη συμπεριφορά, πώς να 
χειριστεί το χρόνο, την ενέργεια, έχουν χρησιμοποιηθεί μυστικές οργανώσεις τους 
για τη δημιουργία θεσμών στη δημόσια αρένα, όπως θρησκείες και τα πολιτικά 
κόμματα για να αφαιρέσετε απόκρυφη γνώση και να κρατήσει έξω από την 
κυκλοφορία. Η Ιερά Εξέταση ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για ακόμα να 
μιλάμε για οτιδήποτε απόκρυφη ή απόκρυφα ήταν να υπογράψει μια δική 
ένταλμα θανάτου.  
  
Για να μεγιστοποιηθεί η εξουσία για την ατζέντα τους, χριστιανικές εκκλησίες 
χτίστηκαν κατά Ley Lines. Ley Lines είναι περιοχές μέσα στη γη, που έχουν 
αυξηθεί γεω-μαγνητική ενέργεια. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από και τρέχει 
σε βιο-ηλεκτρική ενέργεια. Οι σκέψεις μας που αποτελείται από ηλεκτρικά 
ερεθίσματα. Μέσω του διαλογισμού και να εργάζονται με τα δικά μας ενεργειακά 
κέντρα, μπορούμε να ακονίσετε τις σκέψεις μας να έχουμε μια ισχυρότερη 
ηλεκτρική ισχύ και να επηρεάζουν το περιβάλλον μας. Όταν κάποιος που είναι 
πεπειραμένος χρησιμοποιεί την ενέργεια της γης εκτός από αυτό σκηνοθεσία 
σκέφτηκε ενέργειας, αυτό ενισχύει σημαντικά τη δύναμη πίσω από τις σκέψεις και 
την κατεύθυνση της ενέργειας μέσω της θέλησης. Pagan ναοί καταστράφηκαν και 
οι χριστιανικές εκκλησίες έχουν ανεγερθεί στη θέση τους. Ειδικές τελετές 
πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αυτές τις διαβάσεις ενέργειας μέσα στο πλέγμα 
της γης. θυσίες του ανθρώπου / ζώου και όπως παράγονται ακραίες φόβο σε 
προορίζονται θύματα. Αυτή η κατευθυνόμενη ενέργεια του φόβου, που 
χρησιμοποιούν για να ελέγχουν αντλήθηκε σε αυτές τις δίνες της ενέργειας της 
γης. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτή η ενέργεια, μεγεθύνεται χιλιάδες φορές 
δημιουργεί μια κατάσταση της δόνησης στον τομέα γη στην οποία ζούμε όλοι. 
Από ό, τι καταλαβαίνω, το περικυκλώνει τη γη σαν ένα ιστό της αράχνης. Αυτός 
είναι ένας λόγος για τον οποίο ο Χριστιανισμός έχει μια τέτοια ισχυρή λαβή σε 
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πολλούς. Ο φόβος είναι η λέξη τεσσάρων επιστολών που ελέγχει τον κόσμο και 
είναι πολύ αποτελεσματική.  
  
Επιπλέον, το που βρίσκεται κήρυγμα, ασφυκτικά γεμάτη συγκίνηση και τα 
δόγματα που επαναλαμβάνονται ασταμάτητα μέσα από αυτές τις δομές είχαν όλη 
τη δύναμη που χρειάζεται για να κάνουν τη δουλειά τους. Μαζί με τη χρήση της 
ενέργειας του αδαείς εκκλησίασμα, μια σταθερή και ισχυρή παροχή ενέργειας 
ήταν και είναι διαθέσιμο να κατευθύνεται και να χειραγωγείται από μύστες του 
εχθρού για τον έλεγχο της και την καταδίκη του λαού. Αρχαία έργα τέχνης μέσα 
από την Αναγέννηση είναι απόδειξη του ελέγχου η Χριστιανική Εκκλησία είχε το 
λαό σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Υπάρχουν πολύ λίγα έργα ζωγραφικής, 
γλυπτά και άλλα έργα τέχνης που δεν απεικονίζουν την Ναζωραίος ή την 
Παναγία και οι όμοιοί τους. Το ίδιο ισχύει και για τη μουσική κατά τη διάρκεια της 
χρονικής περιόδου. Για να δημιουργήσετε οποιοδήποτε αριθμό των μη 
χριστιανικών έργων ήταν να υποβάλει τον εαυτό του πρέπει να καταδικαστεί ως 
αιρετικός. Η ενέργεια της προσευχής και μόνο, που έχει πάει σε αυτό το φάουλ 
ίδρυμα είναι πέρα από τη φαντασία. Ένα μόνο άτομο που στερεώνει σε μια 
σκέψη ή ιδέα παράγει ενέργεια της σκέψης? σκεφτείτε τι μπορεί να κάνει τα 
εκατομμύρια.  
  
Δυστυχώς, με δεδομένη την απληστία, αυτό δεν ήταν αρκετό για τους φαύλους 
αλλοδαπών και τα ανθρώπινα σκλάβους τους που τρέχουν αυτό το δαχτυλίδι της 
καταστροφής. έπρεπε να είναι πόλεμος εκεί. Η έξοδος της ανθρώπινης ενέργειας 
είναι το πιο ισχυρό σε περιόδους μεγάλου φόβου, όταν αντιμετωπίζουν το 
θάνατο ή όταν πεθαίνουν. Η πιο βίαιη, τόσο το καλύτερο. Όποιος είναι 
εξοικειωμένος με την Παλαιά Διαθήκη της Βίβλου θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις 
ατέλειωτες πολέμους και γενοκτονίες των εθνών που προωθούνται από το 
λεγόμενο «Ιεχωβά», η οποία είναι εβραϊκής κυριαρχίας πάνω, και μαζικές 
δολοφονίες, τα βασανιστήρια, και τη γενοκτονία των Εθνικών. Αυτό το άρρωστο 
διεστραμμένη βρωμιά βίαια τύμπανο στο μυαλό των εθνών από την πρώτη μέρα, 
δημιουργώντας ένα ισχυρό υποσυνείδητο σκεπτομορφή, η οποία εκδηλώνεται σε 
πραγματικότητα.  
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Η πανταχού παρούσα Ναζωραίος  

  
Ο Ναζωραίος αποτελείται από τίποτα, αλλά κλαπεί θρύλους, τις κλεμμένες 
ταυτότητες και ένα σωρό ανούσια, άχρηστη υποκριτική και αντιφατικές 
διδασκαλίες. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ένας χαρακτήρας σε όλη την ιστορία που 
είναι τόσο φανταστικά, όπως αυτό ηλίθιος Ναζωραίος, και επειδή είναι ένα ψέμα, 
μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εποχή.  
  
Ήταν εφευρέθηκε για να είναι τίποτα περισσότερο από μια απόσπαση της 
προσοχής για τις μάζες, με την πρόθεση να αφαιρέσετε όλα πνευματική γνώση 
και τη δύναμη από το λαό και τη διάθεσή του στα χέρια ενός ελέγχου λίγους εις 
βάρος του όλα.  
  
Ο Χριστιανισμός έχει επιβιώσει επειδή πάντα προσαρμοσμένες στις φορές, 
ακριβώς όπως κάνει σήμερα. Η χριστιανική εκκλησία τελικά παραδέχθηκε 
ύπουλα ότι η Γη δεν είναι επίπεδη. Αν δεν είχε, θα είχαν ποτέ επιβιώσει. Αυτό 
είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα.  
  
Τώρα, ο Ναζωραίος έχει βάλει σε ένα πρόσωπο της Νέας Εποχής. Οι 
διδασκαλίες των Original Θεών και αρχαία γνώση είναι ξαφνικά δόθηκε στη 
Ναζωραίος. Αυτό είναι το αν προέρχονται από την Αίγυπτο [Μερικοί διψήφιο IQ 
ιδιώτες έχουν τη βλακεία να υποστηρίζουν ότι ήταν μια "Φαραώ".]  
  
Στη δεκαετία του 1960 και του '70, ήταν ο ιδανικός hippy. Τώρα είναι ο μεγάλος 
δάσκαλος της νέας εποχής χάλια και το "τρίπτυχο" ανέκδοτο, το οποίο φυσικά 
περιλαμβάνει εκείνες τις φαύλους αγγέλους και ιουδαιο / χριστιανικό μυστικισμό.  
  
Κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών, ήταν η χριστιανική πολεμιστής, που οδηγεί 
τις χριστιανικές στρατούς να σφάζουν όλους στην path- τους "Περαιτέρω 
Χριστιανός Στρατιώτες". Με το Ισλάμ, ο ίδιος εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτή 
τη φορά, καθώς δεν είναι η «Υιός του Θεού», αλλά ως προφήτης.  
  
Αυτός φαίνεται να είναι παντού και είναι σύμφωνο με όλες τις τάσεις, και κάθε 
πολιτισμό. Απλά χαστούκι της κουρελιασμένα κακή επαγγελματική θύμα σε δύο 
σταυρωτά ξύλα και εκεί είναι. Το μόνο πράγμα που είναι * * πραγματικό σχετικά 
με αυτό το πανταχού παρόν κλόουν είναι οι τάσεις αυτοκτονίας διδασκαλίες 
σχεδιαστεί για να μετατρέψει το σύνολο της κοινωνίας σε εύπλαστη σκλάβους. 
Το βασικό μήνυμα που δεν αλλάζει ποτέ.  
  
Αυτό είναι ανάλογο με ένα αβλαβή αναζητούν τρωκτικό που φέρνει σε 
θανατηφόρα παράσιτα που μολύνουν τις τοπικές ρυθμίσεις, όπως αυτό που 
συνέβη με την βουβωνική πανώλη του Μεσαίωνα.  
  
Επειδή είναι εικονική, μπορεί να γίνει σε ό, τι θέλουν, αρκεί να γίνεται ύπουλα. 
Αυτός μπορεί να είναι οτιδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Από τη μία 
πλευρά, αυτός είναι άγαμος και ο «Υιός του Θεού». Από την άλλη πλευρά, 
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προκειμένου να προσαρμοστούν με τη σεξουαλική ειλικρίνεια του σήμερα, έχει 
τώρα σεξουαλικές σχέσεις με τη Μαρία Μαγδαληνή.  
  
Επειδή η νέα γνώση έχει έρθει από την Άπω Ανατολή , βέβαια, ήταν εκεί από την 
ηλικία των "13 μέχρι 30,« καθώς δεν υπάρχει εγγράφως ώστε να μπορούν να 
κάνουν οτιδήποτε θέλουν. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να αποδίδουν πολλά 
από τα Ανατολής διδασκαλίες σε αυτόν και αίτημα "το όλα είναι ένα." Ναι, το 
«όλα είναι ένα» έως ότου κάποιος αναφέρει «Σατανά» και είτε υπάρχει άρνηση ή 
αμυντικότητα από αυτά Τζόκερ.  
  
Επειδή η ομοφυλοφιλία γίνεται όλο και πιο ανοικτή, τώρα τμήματα του 
ευαγγελίου του Αγίου John , που εύκολα διαγράφονται, ισχυρίζονται ότι είχε 
σεξουαλική επαφή άλλο αρσενικό. Αυτός μπορεί να είναι οτιδήποτε ανά πάσα 
στιγμή και οπουδήποτε.  
  
Ο Ναζωραίος ποτέ δεν έδωσε οποιεσδήποτε άμεσες απαντήσεις σε τίποτα. Με 
αυτό τον τρόπο, κάθε Βίβλος thumper είναι ελεύθερος να παραθέσω εδώ και 
εκεί, κατά το δοκούν. παραβολές Του ταιριάζουν σε κάθε κατάσταση ανά πάσα 
στιγμή και να πω τίποτα. Μπορούν να ερμηνευθούν 100 διαφορετικούς τρόπους. 
Απλά τον έβαλε σε ένα ραβδί και να αρχίσει να χτυπάει μακριά!  
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Ο Ναζωραίος: το χειρότερο Sinner των Them All  
  
Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ναζωραίος να είναι τέλεια, μια ειρηνική, αγάπη, τη 
θεραπεία και την κατανόηση που είναι. Οι περισσότεροι είναι πολύ τεμπέλης για 
να διαβάσετε τα γεγονότα. Η Βίβλος μπορεί να είναι το πιο αγόρασε το βιβλίο, 
αλλά είναι το λιγότερο διαβάσει.  
  
Ο Ναζωραίος ήταν ράθυμη, νωχελικός και τεμπέλης. Ποτέ δεν λειτούργησε όπως 
όλοι οι άλλοι.  

 Αυτός freeloaded και ζούσαν από την εργασία και τους κόπους των 
άλλων.  
 Ήταν αγενής και inappreciative επισκέπτη που συχνά πρόσβαλε 
οικοδεσπότες του.  
 Έκλεψε και διέταξε τους άλλους να το πράξουν.  
 Ο ίδιος συγχωρούνται και υποστήριξε δολοφονία.  
 Αυτός είναι ένας από τους χειρότερους υποκριτές που υπήρξε ποτέ.  

  
Τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα:  
  
Υπερηφάνεια  

Ο Ναζωραίος ήταν πολύ αλαζονικό, εγωιστής και αλαζόνας άτομο. συντριπτική 
αίσθηση του αρνητικού υπερηφάνειας και αυτο exhaltation παρατηρήθηκε σε 
πολλές από τις γραφές:  
  
Ήταν αρκετά αλαζονικό να προσβάλει υποδοχής του και να την αφήσει με το 
φόρτο εργασίας, ενώ ο ίδιος hogged όλη την προσοχή, υποδεικνύοντας μια 
ακραία αίσθηση του εαυτού σημασία:  
Luke 10: 38-42  

38 Τώρα ήρθε να περάσει, όπως πήγαν, ότι εισήλθε σε ένα συγκεκριμένο χωριό: 
και κάποια γυναίκα με το όνομα Μάρθα τον υποδέχθηκε στο σπίτι της.  
39 Και είχε μια αδελφή που ονομάζεται Μαρία, που κάθονταν και στα πόδια του 
Ιησού, και άκουσε το λόγο του.  
40 Όμως, η Μάρθα cumbered για πολύ μερίδα, και ήρθε σ 'αυτόν, και είπε, 
Κύριε, Dost εσύ δεν με νοιάζει ότι η αδελφή μου hath με άφησε να εξυπηρετήσει 
μόνη της; προσφορά της, ως εκ τούτου, ότι με βοηθήσει.  
41 Και ο Ιησούς απάντησε και είπε προς αυτήν, Μάρθα, Μάρθα, εσύ είσαι 
προσεκτική και ταραγμένο για πολλά πράγματα:  
42 Αλλά ένα πράγμα είναι ενδεής: και η Μαρία εξέλεξε ότι μεγάλο μέρος, το 
οποίο δεν πρέπει να λαμβάνονται μακριά από αυτήν.  
  
Όποιος δεν τον αγαπώ περισσότερο από τους γονείς τους δεν είναι άξιος γι 
'αυτόν. Τι συνέβη για να τιμήσει τον πατέρα και τη μητέρα σου; Εδώ, ο 
Ναζωραίος είναι τοποθετώντας τον εαυτό του πάνω από τα μέλη της οικογένειας 
των οπαδών του, και πάλι, δείχνοντας την υπερηφάνεια και την ακραία 
αλαζονεία:  
  
Ματθαίος 10: 37  
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37 Εκείνος που αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος 
για μένα? και αυτός που αγαπάει το γιο ή την κόρη περισσότερο από εμένα δεν 
είναι άξιος για μένα. Αυτή είναι και η αμαρτία της ENVY- είναι τόσο ζηλεύει 
όποιον μπορεί να μοιράζονται την αγάπη τους για ένα άλλο.  
  
Η ευχαρίστηση του να κάνετε μασάζ με ακριβά αλοιφή ήταν πιο σημαντική από ό, 
τι πωλούν την αλοιφή και δίνοντας τα χρήματα στους φτωχούς.  
  
Μάρκος 14: 3-7  

3 Και είναι στη Βηθανία στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού, όπως ο ίδιος κάθισε 
στο κρέας, ήρθε μια γυναίκα που έχει ένα κουτί αλάβαστρο της αλοιφής του 
νάρδος, πολύτιμος, και αυτή φρένων το πλαίσιο και το έχυσε στο κεφάλι του.  
4 Και υπήρχαν κάποιοι που είχαν αγανάκτηση μέσα τους και είπε, «Γιατί αυτή η 
σπατάλη της αλοιφής έκανε;  
5 Για θα μπορούσε να πωληθεί για περισσότερα από τριακόσια πένες, και έχουν 
δοθεί στους φτωχούς. "Και μουρμούρισε εναντίον της.  
6 Αλλά ο Ιησούς είπε, «Άφες αυτήν? γιατί ενοχλείτε της; Απέκαμε σφυρήλατο μια 
καλή δουλειά για μένα.  
7 Διότι έχουν την κακή μαζί σας πάντα, και οσάκις αν κοινωνή θελετε, εσείς 
μπορεί να τους κάνει καλό? αλλά μου εσείς δεν έχουν πάντα.  
  
Ο Ναζωραίος καλεί τα άλλα ανθρώπινα όντα "σκυλιά" και "των χοίρων", 
αναφέροντας ότι είναι ο τρόπος κάτω από αυτόν:  
  
Ματθαίος 7: 6  

6 "όχι αυτό που είναι άγιο στους σκύλους Δώστε, ούτε ρίχνει εσείς μαργαριτάρια 
σας πριν χοίρων, μήπως και τους ποδοπατούν κάτω από τα πόδια τους, και να 
μετατρέψει και πάλι και σας ενοικιαζομένων».  
  
Δήλωσε ότι ήταν "μεγαλύτερη", στη συνέχεια, Jonas και του Σολομώντα:  
  
Ματθαίος 12: 41-42  

41 Οι άνδρες της Νινευή θα αυξηθούν κατά την κρίση με αυτή τη γενιά και θα την 
καταδικάσουν: επειδή μετανόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά? και, ιδού, πλειότερον 
του Ιωνά είναι εδώ.  
42 Η βασίλισσα του νότου θα σηκωθεί στην κρίση μαζί με τούτη τη γενεά, και θα 
την καταδικάσουν: επειδή, ήρθε από τα πέρατα της γης για να ακούσει τη σοφία 
του Σολομώντα? και, ιδού, πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ.  
  
Ζηλεύω  

Ο Ναζωραίος ήταν τόσο ζηλιάρης κάθε αφοσίωσης ή παθήσεις εμφανίζονται για 
οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον εαυτό του, ακόμα και οι στενοί συγγενείς 
τους, απαίτησε ότι οι μαθητές του να αφήσει τις οικογένειές τους πίσω.  
Luke 9: 59-62  

59 Και είπε προς ένα άλλο, Συνέχεια μου. Αλλά, είπε, Κύριε, εγώ υποφέρουν 
πρώτα να πάει και να θάψει τον πατέρα μου.  
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60 Ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Ας τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους: 
αλλά πάει εσύ και να κηρύξουμε το βασίλειο του Θεού .  
61 Και ένας άλλος είπε επίσης, Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσει? αλλά επιτρέψτε 
μου πρώτα να πάτε να τους αποχαιρετήσει, οι οποίοι είναι στο σπίτι στο σπίτι 
μου.  
62 Και ο Ιησούς είπε σ 'αυτόν, κανένας άνθρωπος, αφού έβαλε το χέρι του στο 
αλέτρι, και κοιτώντας πίσω, είναι κατάλληλο για την βασιλεία του Θεού .  
  
Υπάρχουν πολλά άλλα εδάφια που εκθέτουν κατάφωρα το ζηλιάρης 
αγανακτισμένοι χαρακτήρα του ο Ναζωραίος. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται 
σε αυτό το άρθρο.  
  
Οργή  

Λόγω του υπερβολικού αίσθηση της υπερηφάνειας, υπερβολική αυτο σημασία, 
την αλαζονεία και την συντριπτική πεποίθηση ότι είναι το πρώτο και ότι 
δικαιούται, ο Ναζωραίος ήταν συχνά εξαρτάται από την αμαρτία της οργής:  
Ματ: 11: 20-24  

20 Στη συνέχεια, άρχισε ο ίδιος να Κατηγορούν τις πόλεις όπου οι περισσότεροι 
από δυνατές εργασίες του έγιναν, επειδή δεν μετανόησαν:  
21 Αλίμονο σε σένα, Chorazin! ουαί σοι, Βηθσαϊδά ! Για το αν οι δυνατές 
εργασίες, οι οποίες έγιναν σε σας, είχαν γίνει σε Τύρο και τη Σιδώνα , θα είχαν 
μετανοήσει πολύ καιρό πριν σε σάκο και στάχτη.  
22 Αλλά σας λέγω, Πρέπει να είναι πιο ανεκτό για την Τύρο και τη Σιδώνα κατά 
την ημέρα της κρίσης, από ό, τι για σας.  
23 Και συ, Καπερναούμ , που εξυψώνεται τέχνη μέχρι τον ουρανό, θέλεις να 
μειωθεί σε κόλαση: Για το αν οι δυνατές εργασίες, οι οποίες έχουν γίνει σε σένα, 
είχαν γίνει σε Σόδομα , θα είχε παραμείνει μέχρι αυτή την ημέρα.  
24 Αλλά σας λέγω, ώστε να είναι πιο ανεκτό για τη γη των Σοδόμων στην ημέρα 
της κρίσης, παρά για σένα.  
  
Ο Ναζωραίος είναι πάντα καταδικάζει, εξύβριση και απειλή άλλων:  
  
Ματ. 23:33  

33 "Ye φίδια, γενιά σεις των οχιές, πώς μπορεί εσείς να ξεφύγουν από την 
καταδίκη της κόλασης;"  
  
Mark 3: 5  

5 Και όταν είχε κοίταξε ολόγυρα τους με θυμό, που θρηνούσαν για την 
σκληρότητα της καρδιάς τους, λέγει προς τον άνθρωπο, "Stretch χειρα σου."  
  
John 2: 15  

15 Και όταν είχε γίνει μάστιγα των μικρών καλώδια, ο ίδιος όλα αυτά οδήγησε 
έξω από το ναό, και τα πρόβατα, και τα βόδια? και χύνεται έξω τα χρήματα των 
υπέρμαχων των αλλαγών ", και ανέτρεψε τα τραπέζια  
  
Στο παραπάνω στίχο, ο Ναζωραίος καταδικάζει χρήματα κάνοντας στο ναό και 
την απληστία, αλλά από τις πράξεις και τις απαιτήσεις του, ο Ναζωραίος είναι ο 
greediest από όλα αυτά.  
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Ο Ναζωραίος καθιστά σαφές ότι πρόκειται να φέρει τον πόλεμο στη γη και τις 
συγκρούσεις, το μίσος και η εχθρότητα μεταξύ των μελών της οικογένειας? 
σπάζοντας τη μονάδα οικογένεια και το σπίτι:  
Ματθαίος 10: 34-36  

34 Σκεφτείτε όχι ότι είμαι έρχονται να στείλει την ειρήνη στη γη: δεν ήρθα για να 
στείλετε την ειρήνη, αλλά ένα σπαθί.  
35 Για ήρθα για να ορίσετε έναν άνθρωπο σε αντίθεση εναντίον του πατέρα του 
και την κόρη ενάντια στη μητέρα της και την κόρη στο νόμο ενάντια στη μητέρα 
της στο νόμο.  
36 Και εχθροί του ανθρώπου είναι αυτοί της δικής νοικοκυριό του.  
Έδειξε ανυπομονησία και αναστατωμένος από την παρουσία ενός πατέρα ο 
οποίος είναι παιδί δεν μπορούσε να μιλήσει, που τον υπέβαλε αίτηση για 
βοήθεια. προσωπικό χρόνο και την ενέργειά του ήταν πιο σημαντικό από το να 
δαπανά λίγα δευτερόλεπτα για να βοηθήσει ένα μικρό παιδί που μειονεκτούν. 
Προσέβαλε επίσης τους μαθητές του και τους γύρω του που μίλησε στο 
απάντηση στο ζητώντας βοήθεια.  
  
Mark 9: 19  

19 "O άπιστη γενιά, πόσο καιρό είμαι εγώ να είμαι μαζί σας; Πόσο καιρό είμαι 
εγώ για να φέρει μαζί σας; Φέρτε τον σε μένα. "  
  
Απληστία  

Αποστροφή του Ναζωραίου για την εργασία ήταν ιδιαίτερα πρακτικό. Όπως και 
κάθε άλλη κοινωνική παράσιτο, έζησε μακριά από τη φιλανθρωπία των άλλων, 
υπήρχαν στιγμές που φιλανθρωπία δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του, έτσι έκλεψε.  
Το Σάββατο, ο ίδιος και οι μαθητές του τον εαυτό τους βοήθησε να το καλαμπόκι 
του αγρότη. Όταν ρωτήθηκε γιατί παραβίασε το νόμο με την κατανάλωση το 
Σάββατο, ο ίδιος δικαιολογείται κλέβει καλώντας τον εαυτό του «άρχοντα του 
Σαββάτου."  
  
Λουκά 6: 1-5  

1 Και ήρθε να περάσει στο δεύτερο Σάββατο μετά την πρώτη, ότι πήγε μέσα από 
τα χωράφια καλαμποκιού? και οι μαθητές του βγαλμένα τα αυτιά του 
καλαμποκιού, και έφαγον, τρίβοντας τους στα χέρια τους.  
2 Και ορισμένοι από τους Φαρισαίους είπε προς αυτούς, γιατί εσείς κάνετε αυτό 
που δεν είναι νόμιμο να κάνουν τις ημέρες του Σαββάτου;  
3 Και ο Ιησούς απαντώντας σε αυτούς είπε, δεν ανεγνώσατε τόσο πολύ όπως 
αυτό, ό, τι έκανε ο Δαβίδ, όταν ο ίδιος ήταν οι πεινασμένοι, και η οποία ήταν μαζί 
του?  

4 Πώς πήγε στο σπίτι του Θεού, και έκανε να λάβει και να φάει το shewbread, και 
έδωσε σε αυτούς που ήταν μαζί του? η οποία δεν είναι νόμιμο να φάει, αλλά 
μόνο για τους ιερείς;  
5 Και είπε προς αυτούς, ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου.  
  
οκνηρία και η απληστία του Ναζωραίου συχνά οδήγησε σε μεγαλύτερη κλοπή:  
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Έστειλε δύο μαθητές για να κλέψουν έναν γάιδαρο και ένα πουλάρι. Δεν είχε 
καμία σημασία στο κατά πόσο λαμβάνει τα ζώα για τον εαυτό του θα 
τοποθετήσετε οποιαδήποτε δυσκολία κατά τον οποίο τα έκλεψαν από. Εδώ, 
εκτός από την πράξη της κλοπής, ο Ναζωραίος δεν έχουν το θράσος να πάει και 
να κλέψουν τα ζώα αυτά τον εαυτό του, διατάζει τους άλλους να το πράξουν.  
  
Luke 19: 29-35  

29 Και ήρθε να περάσει, όταν είχε έρθει σχεδόν σε Bethphage και Βηθανία, στο 
Mount ονομάζεται Όρος των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του,  
30 Λέγοντας, Πηγαίνετε εσείς στο χωριό πάνω εναντίον σας? στην οποία το 
εισέρχονται θελετε σας θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επί του οποίου ακόμα δεν 
άνδρας καθόταν: τον χάσει, και να τον φέρει εδώ.  
31 Και αν κάποιος σας ρωτήσω, γιατί εσείς τον χάσει; ούτω θέλετε ειπεί προς 
αυτόν, Επειδή ο Κύριος έχει χρείαν αυτού.  
32 Και αυτοί που στάλθηκαν πήγε το δρόμο τους, και διαπιστώθηκε ότι ακόμη και 
όπως ο ίδιος είχε πει σ 'αυτούς.  
33 Και καθώς είχαν χάσει το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες τους είπε προς αυτούς, γιατί 
χαλαρά εσείς το πουλάρι;  
34 Και είπε, ο Κύριος έχει χρείαν αυτού.  
35 Και τον έφερε στον Ιησού: και ρίχνει τα ιμάτιά τους από την Colt, και έβαλαν 
τον Ιησού σ 'αυτό.  
  
Νωθρότητα  

Ο Ναζωραίος ήταν πάντα γνωστή για το μίσος του για σωματική εργασία. Ο 
Ναζωραίος μισούσε επίσης, το πλύσιμο και το μπάνιο: Εδώ, ο Ναζωραίος δεν 
ενθαρρύνει πλύσιμο:  
Ματ. 15: 1-20  

1 Στη συνέχεια, ήρθε να γραφείς Ιησούς και οι Φαρισαίοι, που ήταν στην 
Ιερουσαλήμ , λέγοντας:  
2 Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των πρεσβυτέρων; για να 
μην πλένουν τα χέρια τους όταν τρώνε ψωμί.  
19 Για έξω από την καρδιά προχωρήσει κακές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, 
κλοπές, ψευδομαρτυρία, βλασφημίες:  
20 Αυτά είναι τα πράγματα που μολύνουν τον άνθρωπο: αλλά για να τρώνε με τα 
χέρια unwashen μολύνει όχι ένας άνθρωπος.  
  
Mark 7: 1-9  

1 Στη συνέχεια ήρθε μαζί σ 'αυτόν οι Φαρισαίοι, και ορισμένες από τις 
γραμματείς, η οποία προήλθε από την Ιερουσαλήμ .  
2 Και όταν είδαν κάποιοι από τους μαθητές του να φάει ψωμί με μολυσμένη, 
δηλαδή, με unwashen, τα χέρια, βρήκαν σφάλμα.  
3 Για τους Φαρισαίους, και όλοι οι Εβραίοι, εκτός από αυτά πλένουν τα χέρια 
τους συχνά, τρώνε όχι, κρατώντας την παράδοση των πρεσβυτέρων.  
4 Και όταν έρχονται από την αγορά, με εξαίρεση πλένουν, δεν τρώνε. Και πολλά 
άλλα πράγματα εκεί είναι που έχουν λάβει για να κρατήσει, όπως το πλύσιμο των 
κύπελλα και γλάστρες, δοχεία brasen και των πινάκων.  
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5 Στη συνέχεια, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον ρώτησε, γιατί τα πόδια δεν 
είναι οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά τρώνε 
ψωμί με unwashen χέρια;  
6 Εκείνος απάντησε και είπε προς αυτούς, λοιπόν έχων Ησαϊας προφήτευσε για 
σας τους υποκριτές, όπως είναι γραμμένο, Ο λαός μου δοξάζει με τα χείλη τους, 
αλλά η καρδιά τους απέχει πολύ από μένα.  
7 Πλην μάταια κι αυτοί μου λατρεύουν, διδάσκοντας για τα δόγματα τις εντολές 
των ανδρών.  
8 Για αφήσαντες την εντολήν του Θεού, εσείς κρατήστε την παράδοση των 
ανθρώπων, όπως το πλύσιμο των γλάστρες και κύπελλα: και πολλά άλλα τέτοια 
παρόμοια πράγματα εσείς κάνετε.  
9 Και είπε προς αυτούς, πολύ καλά εσείς απορρίψει την εντολήν του Θεού, ότι το 
YE μπορεί να κρατήσει τη δική σας παράδοση.  
  
Επίσης, η έκταση στην έρημο μιλάει από μόνη της. (Ματθαίος 4: 1-2)  
  
  
  
  
Λαιμαργία  

Λαιμαργία είναι μια υπέρμετρη επιθυμία να καταναλώνουν περισσότερο από 
αυτό που απαιτεί ένα. Παρά το γεγονός ότι Ναζωραίος κήρυξε αποχή, δεν είχε 
την πρόθεση αυτή για τον εαυτό του.  
Παίρνει αμυντική σχετικά με τις καταγγελίες που απευθύνονται σε αυτόν και τους 
οπαδούς του, οι οποίοι είναι πάντα δει το φαγητό και το ποτό.  
Λουκά 5: 33-34  

33 Και είπε προς αυτόν, Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη γρήγορη συχνά, και να 
κάνουν προσευχές, και επίσης τους μαθητές των Φαρισαίων? αλλά σου φαγητό 
και ποτό;  
34 Και είπε προς αυτούς, υμείς Μπορεί να κάνει τα παιδιά του bridechamber 
γρήγορα, ενώ ο γαμπρός είναι μαζί τους;  
35 Όμως, οι μέρες θα έρθει, όταν ο γαμπρός πρέπει να λαμβάνονται μακριά από 
αυτούς, και στη συνέχεια θα νηστεύουν αυτές τις μέρες.  
  
Ήταν γνωστός ως λαίμαργος και μέθυσος.  
  
Luke 7:34  

34 Ο Υιός του ανθρώπου να έρθει το φαγητό και το ποτό? και εσείς ας πούμε, 
Ιδού ένα λαίμαργος άνθρωπος, και οινοπότης, ένας φίλος του τελώνες και τους 
αμαρτωλούς!  
  
Ο Ναζωραίος ήταν οργισμένος όταν πηγές του για δωρεάν γεύματα δεν ήταν 
άμεσα διαθέσιμες. w. Μόλις καταράστηκε μια συκιά για να μην έχουν κανένα 
φρούτο. Το δέντρο πέθανε.  
  
Mark 11: 12-14, 20-22  

12 Και την επόμενη ημέρα, όταν είχαν έρθει από τη Βηθανία , ήταν πεινασμένος:  
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13 Και βλέποντας μια συκιά από μακριά που έχει φύλλα, ήρθε, αν τυχαιώς 
μπορεί να βρει κάθε πράγμα επ 'αυτού: και όταν ήρθε σε αυτό, δεν βρήκε τίποτα, 
αλλά τα φύλλα? για τον χρόνο της σύκα δεν ήταν ακόμη.  
14 Και ο Ιησούς απάντησε και είπε προς αυτήν, Κανένας άνθρωπος δεν τρώνε 
φρούτα από σένα στο εξής για πάντα. Και οι μαθητές του ακούσει.  
20 Και το πρωί, καθώς περνούσαν από, είδαν τη συκιά στερέψει από τις ρίζες.  
21 Και ο Πέτρος καλώντας σε ανάμνηση λέγει προς αυτόν · Διδάσκαλε, ιδού, η 
συκιά που cursedst εσύ είναι μαραμένες μακριά.  
22 Και ο Ιησούς, απαντώντας λέγει προς αυτούς, έχετε πίστη στο Θεό.  
  
Λαγνεία  

Ο πόθος είναι μια υπέρμετρη λαχτάρα για τις απολαύσεις του σώματος.  
Ο Ναζωραίος κήρυξε αγαμίας για τους οπαδούς του, αλλά είναι ο υποκριτής που 
είναι, δεν είχε εφαρμόσει αυτές τις διδασκαλίες για τον εαυτό του. Τόσο οι άνδρες 
όσο και οι γυναίκες * τίθεται σεξουαλικές χάρες γι 'αυτόν, όπως έκαναν άλλοι με 
τον τρόπο των τροφίμων, στέγη και άλλες ανάγκες.  
Λουκά 8: 1-3  

1 Και ήρθε να περάσει αργότερα, ότι πήγε σε όλη την κάθε πόλη και χωριό, 
κηρύττοντας και shewing τα χαρμόσυνα νέα της βασιλείας του Θεού : και οι 
δώδεκα ήσαν μαζί του,  
2 Και ορισμένες γυναίκες, οι οποίες είχαν επουλωθεί από τα κακά πνεύματα και 
αναπηρίες, η Μαρία ονομάζεται Μαγδαληνή, εκ των οποίων πήγαν επτά 
δαιμόνια,  
3 Και η Ιωάννα η γυναίκα του οικονόμου Chuza του Ηρώδη, και Susanna, και 
πολλές άλλες, που υπηρετούσαν τον επί της ουσίας τους.  
  
* Υπάρχουν διαγραμμένα χωρία στο ευαγγέλιο του Μάρκου. Ο Ναζωραίος , 
επίσης, είχε ομοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή με έναν από τους μαθητές του, 
ενώ οι άλλοι κοιμόταν στον κήπο πριν από τη σταύρωσή του.  
  
Ο Ναζωραίος υποστήριξε και ενθάρρυνε ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ για ιδιοτελείς λόγους:  
Luke 19: 27  

27 Αλλά αυτοί οι εχθροί μου, η οποία δεν θα ήταν αυτό που θα πρέπει να 
βασιλεύει σε αυτούς, φέρετε εδώ και να σκοτώσει τους πριν από μένα.  
  
Ο Ναζωραίος όχι μόνο τήν οποία υποστηρίζει τη δουλεία, αλλά ενθάρρυνε και 
συγχωρούνται την κακοποίηση των σκλάβων:  
Luke 12: 47  

47 Και ο δούλος, που γνώρισε το θέλημα του κυρίου αυτού, και δεν είναι έτοιμη 
τον εαυτό του, ούτε έκανε σύμφωνα με το θέλημά του, πρέπει να ηττηθεί με 
πολλές λωρίδες.  
  
Εκτός από την επί του Όρους Ομιλία είναι μυρμήγκι ζωή και ενάντια στη φύση 
(τεχνητή), οι δράσεις του Ναζωραίου μιλούν πολύ πιο δυνατά από τα λόγια του 
και να αποκαλύψει του αληθινή φύση- ότι ένα μεγάλο υποκριτή:  
Ματθαίος 5  
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1 Και βλέποντας τα πλήθη, ανέβηκε σε ένα βουνό: και όταν ιδρύθηκε, οι μαθητές 
του ήρθαν σ 'αυτόν:  
2 Και άνοιξε το στόμα του, και τους δίδαξε, λέγοντας,  
3 Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι: για δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.  
4 Μακάριοι είναι αυτοί που θρηνούν: γιατί πρέπει να παρηγορηθούν.  
  
Ματθαίος 8: 21-22  

21 Και ένας άλλος από τους μαθητές του είπε σ 'αυτόν: Κύριε, να υποφέρω 
πρώτα να πάει και να θάψει τον πατέρα μου.  
22 Αλλά ο Ιησούς είπε σ 'αυτόν, Follow me? και αφήστε τους νεκρούς να θάψουν 
τους νεκρούς τους.  
  
5 Μακάριοι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη.  
«Πράος" σημαίνει "ταπεινός". Διαβάστε την παραπάνω παράγραφο της γραφές 
αποκαλύπτοντας την υπερηφάνεια και την αλαζονεία του Ναζωραίου.  
  
6 Μακάριοι οι πεινώντες και τη δίψα την δικαιοσύνην, ότι αυτοί πρέπει να 
καλυφθούν.  
  
7 Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα λάβουν το έλεος.  
Ο Ναζωραίος ήταν τίποτα αλλά «ελεήμων». Είναι πάντα καταδικάζει, απειλώντας 
και καταδικαστικά ανθρώπους.  
  
8 Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία: γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.  
Ο Ναζωραίος ήταν τίποτα αλλά «καθαρή καρδιά."  
  
Ο Ναζωραίος ήταν κάθε άλλο παρά "πτωχοί τω πνεύματι". Ήταν αλαζονική, 
μόνος δίκαιος και πάντα να θέσει τις δικές του ανάγκες και τις επιθυμίες του πριν 
από εκείνη των άλλων.  
Luke 10: 38-42  

Ματθαίος 10: 37  

(Βλέπε παραπάνω γραφές)  
  
Ο Ναζωραίος ανοιχτά υποστήριξε και ενθάρρυνε το χάος και την ανομία. Αυτές οι 
ανήθικες, αυτοκτονικός, αντι-ζωή διδασκαλίες έχουν εργαστεί για να 
υπονομεύσουν και να καταστρέψουν τα νομικά συστήματα, με αποτέλεσμα την 
τιμωρία του θύματος, ενώ οι εγκληματίες ανταμείβονται και να ενθαρρύνονται στη 
συμπεριφορά τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η κατάρρευση του πολιτισμού. 
Τυχόν είδη που αδυνατεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, θα καταλήξετε 
εξαφανιστεί. Αν το ανθρώπινο σώμα αγνόησε τα μικρόβια, βακτήρια και ιούς που 
εισέβαλε, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι θα ήταν νεκρός μέσα σε λιγότερο από μια 
ημέρα. Αυτές οι διδασκαλίες είναι αντι-ζωή και έχουν σχεδιαστεί για να 
καταστρέψει ανθρώπινες ζωές.  
  
Ματθαίος 5: 38-44  

38 ακούσατε ότι hath έχουν ειπωθεί, οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδόντα αντί 
οδόντος:  
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39 Αλλά σας λέγω, Ότι εσείς δεν αντισταθεί το κακό: αλλά όποιος θέλει σε 
πατάξει στο δεξί σου μάγουλο, με τη σειρά του την άλλη, επίσης.  
40 Και αν κάποιος θα μηνύσει σου στο νόμο, και να πάρει το παλτό σου, ας 
έχουν μανδύα σου επίσης.  
41 Και όποιος θέλει σε αναγκάσει να πάει ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δυο.  
42 Δώστε σ 'αυτόν που ζητάει, σε σένα, και από αυτόν που θα δανειστεί από 
σένα στροφή δεν είσαι μακριά.  
43 ακούσατε ότι hath έχουν ειπωθεί, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και να μισείς 
τον εχθρό σου.  
44 Αλλά σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς που σας 
καταριούνται, κάνει καλό σε αυτούς που σας μισούν, και να προσεύχεστε γι 
'αυτούς που οίτινες θα χρησιμοποιήσετε, και σας καταδιώκουν?  

  
Είπε ψέματα:  
Ιωάννης 5: 31  

31 Αν μου μαρτυρία για τον εαυτό μου, μάρτυράς μου δεν είναι αλήθεια.  
  
Ο Ναζωραίος είπε στους μαθητές του ότι δεν θα πεθάνουν πριν από τη δεύτερη 
έλευση του:  
Ματθαίος 16: 28  

28 Αληθώς σας λέγω, να υπάρχουν κάποιες στέκεται εδώ, η οποία δεν θα 
γευτούν θάνατο, μέχρι να δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται στη βασιλεία 
του.  
  
Αποκάλυψη 3: 11  

11 Ιδού, έρχομαι γρήγορα: Κρατήστε αυτό το γρήγορο που έχεις εσύ, ότι κανένας 
άνθρωπος δεν λάβει το στέμμα σου.  
  
  
  
Αυτός έκλεψε:  
Luke 19: 29-35  

Λουκά 6: 1-5  

(βλέπε παραπάνω)  
  
Υποστήριξε και ενθάρρυνε ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ σε μια ιδιοτροπία:  
Luke 19: 27 (βλέπε παραπάνω)  
  
Ήταν μια από τις χειρότερες υποκριτές που έζησε ποτέ.  
Ματθαίος 5: 19  

19 Όποιος, συνεπώς, θα πρέπει να σπάσει ένα από αυτά τουλάχιστον εντολές, 
και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, αυτός θα ονομαστεί στη βασιλεία των 
ουρανών: αλλά όποιος κάνει και να τους διδάξει, η ίδια πρέπει να λέγονται 
μεγάλοι στην βασιλεία των ουρανών.  
  
9 Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα πρέπει να ονομάζονται τα παιδιά του 
Θεού.  
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Ματθαίος 10: 34-36  

34 Σκεφτείτε όχι ότι είμαι έρχονται να στείλει την ειρήνη στη γη: δεν ήρθα για να 
στείλετε την ειρήνη, αλλά ένα σπαθί.  
35 Για ήρθα για να ορίσετε έναν άνθρωπο σε αντίθεση εναντίον του πατέρα του 
και την κόρη ενάντια στη μητέρα της και την κόρη στο νόμο ενάντια στη μητέρα 
της στο νόμο.  
36 Και εχθροί του ανθρώπου είναι αυτοί της δικής νοικοκυριό του.  
  
10 Μακάριοι είναι αυτοί που διώκονται για την δικαιοσύνη χάρη »: για δική τους 
είναι η βασιλεία των ουρανών.  
Ο Ναζωραίος καταδικάζει τη δικαιοσύνη και εργάζεται ενάντια το- δείτε τις άλλες 
γραφές σε αυτή τη σελίδα.  
  
Ματθαίος 5: 11  

11 Μακάριοι είστε, όταν οι άνδρες θα σας βρίζω, και σας καταδιώκουν, και θα πει 
κάθε είδους κακό εναντίον σας ψευδώς, για χάρη μου.  
  
Αυτό είναι κραυγαλέα από το μίσος του Ναζωραίου της ανθρωπότητας.  
  
Ο Ναζωραίος κήρυξε εαυτό ακρωτηριασμό:  
Ματθαίος 19: 12  

12 Για υπάρχουν ορισμένα ευνούχοι, οι οποίοι έτσι γεννήθηκε από τη μήτρα της 
μητέρας τους: και υπάρχουν κάποιοι ευνούχοι, οι οποίες έγιναν ευνούχοι των 
ανδρών: και να υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίες έχουν κάνει οι ίδιοι ευνούχους για 
την βασιλεία των ουρανών. Αυτός που είναι σε θέση να το δεχθεί, ας το λάβει.  
  
Ένα «ευνούχος» είναι ένα ευνουχισμένο αρσενικό? Με άλλα λόγια, ένα αρσενικό 
με μπάλες του αποκοπεί. Η Καθολική Εκκλησία ευνουχισμένα συνήθως νέοι 
choirboys προκειμένου να αποτραπεί η φωνή τους από την αλλαγή.  
  
Ματθαίος 5: 29-30  

29 Και αν το δεξί σου μάτι προσβάλλουν εσένα, το κόβω έξω, και πέταξε από 
σένα: για να είναι κερδοφόρα για σένα ότι ένα από τα μέλη σου θα πρέπει να 
χαθεί, και όχι ότι ολόκληρο το σώμα σου θα πρέπει να πεταχτεί στην κόλαση.  
30 Και αν το δεξί σου χέρι προσβάλλουν εσένα, το κόψω, και πέταξε από σένα: 
για να είναι κερδοφόρα για σένα ότι ένα από τα μέλη σου θα πρέπει να χαθεί, και 
όχι ότι ολόκληρο το σώμα σου θα πρέπει να πεταχτεί στην κόλαση.  
  
Σκληρότητα του Ναζωραίου ΜΕ ΖΩΑ:  
Ματθαίος 8: 30-32  

30 Και υπήρχε ένας καλός τρόπος μακριά από αυτούς μια αγέλη πολλών 
διατροφή των χοίρων.  
31 Έτσι, οι διάβολοι τον παρακαλούσαν, λέγοντας: Αν εσύ να μας πετάξει έξω, 
μας υποφέρουν να πάει μακριά στο κοπάδι των χοίρων.  
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32 Και είπε προς αυτούς, Go. Και όταν είχαν βγει, πήγαν στο κοπάδι των χοίρων: 
και ιδού, το σύνολο της αγέλης των χοίρων έτρεξε βίαια κάτω από έναν απότομο 
μέρος στη θάλασσα, και χάθηκαν στα νερά.  

_________________  

  
Κανένα άτομο στην ιστορία έχει παρασχεθεί με άλλες δικαιολογίες. Συστροφή, 
στρέβλωση, στρεβλώνουν και οριστικές ψέματα για το τι διδάσκεται και έκανε 
αυτή η οντότητα είναι κοινός τόπος μεταξύ εκείνων που είναι παραπλανημένοι, 
συμπαθητικό και / ή απλά ηλίθιος.  
  
Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η οντότητα δεν υπήρξε ποτέ ή / και δεν έχει 
σημασία. Οι άνθρωποι που διατηρούν αυτές τις απόψεις είναι τόσο 
παραπλανημένοι και ανόητοι όπως εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Ναζωραίος ήταν 
ένας δίκαιος άτομο. Είτε αυτή η οντότητα υπήρχε φυσική ή όχι δεν έχει σημασία. 
Τα αποτελέσματα αυτό το πλάσμα είχε την ανθρωπότητα έχει διεισδύσει σε κάθε 
πτυχή της κοινωνίας στην οποία οι περισσότεροι από εμάς ζούμε. Υπάρχουν 
εκατομμύρια και εκατομμύρια που λατρεύουν αυτό το πλάσμα και να προωθήσει 
τον σε κάθε επίπεδο αδυσώπητα. Η επίδραση αυτή η οντότητα είχε την 
ανθρωπότητα είναι φρικτή. Σχεδόν κάθε πόλεμος έχει υπάρξει έχει αγωνιστεί για 
RHP θρησκευτικούς σκοπούς. Εκατομμύρια και εκατομμύρια έχουν σοβαρές 
ψυχολογικές διαταραχές και κρεμάστε-ups, που τους εμποδίζει να ζουν μια υγιή 
φυσιολογική ζωή. Ο θλιβερός κατάλογος των εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας που διαπράττονται εξαιτίας αυτού ατομικών συνεχίζεται και 
επάνω.  
  
Δεν έχει σημασία αν η οντότητα είναι ένας μύθος ή σωματικά και ιστορικά 
υπήρχε. Η οικονομική οντότητα είναι μια πραγματικότητα μέσα από όλες τις 
μεγάλες αδικίες και τη λειτουργία των οποίων μας έχουν κρατήσει όλα πίσω για 
αιώνες και πρέπει να καταστραφούν.  
  
Εκείνοι που παίρνουν μια στάση για την προσωπική ελευθερία και η ελευθερία 
είναι ακατάπαυστα μάχονται Χριστιανοί στα δικαστήρια, καθώς αδυσώπητα και 
μανιωδώς εργαστούν για να στερήσει από κάθε τελευταία άνδρα, γυναίκα και 
παιδί την ελευθερία τους και τη ζωή τους. 
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Η «Κοινωνία του Ιησού" γνωστή ως "Ιησουίτες , "  
δεν είναι τίποτα περισσότερο από το οργανωμένο έγκλημα, και 
Assassins  

  
Από το βιβλίο: «Η Μυστική Ιστορία των Ιησουιτών» από τον Edmond Παρίσι? 
μετάφραση από το γαλλικό, το 1975:  
  
Σχετικά με τον συγγραφέα «Edmond Paris":  
"Σε εκθέτοντας μια τέτοια συνωμοσία, έβαλε τη ζωή του σε κίνδυνο." "Edmond 
Paris ποτέ δεν με ήξερε, αλλά τον ήξερα, χωρίς να τον συναντήσω προσωπικά, 
όταν, με άλλα Ιησουίτες κάτω από την ακραία όρκο και την επαγωγή, είχε 
ενημερωθεί για τα ονόματα των ιδρύματα και ιδιώτες στην Ευρώπη που ήταν 
επικίνδυνα για τους στόχους της Ρωμαιοκαθολικής Ίδρυμα. Το όνομά του δόθηκε 
σε μας »« Ο Edmond Paris λειτουργεί σε Ρωμαιοκαθολικισμό επέφερε την 
υπόσχεση εκ μέρους των Ιησουιτών με:. 1] τον καταστρέψει, 2] καταστρέψει τη 
φήμη του, συμπεριλαμβανομένων οικογένειά του και, 3] καταστρέψει το έργο του. 
"  
-Δρ. Alberto Rivera [Ex-Ιησουίτης ιερέας]  
  
Τα ονόματα και τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι το ίδιο 
πρόγραμμα όπως εβραϊκό κομμουνισμό. Ο Χριστιανισμός είναι μια προετοιμασία 
για τον κομμουνισμό. Όταν είτε το ένα αποτύχει, η άλλη είναι έτοιμη να αναλάβει 
τον έλεγχο μιας περιοχής ή χώρας. Ακριβώς όπως ο πρώην ΕΣΣΔ μειώθηκε το 
1991, μαζί με τις άλλες χώρες του "Iron Curtin," Χριστιανοί μετακινηθεί δεξιά 
πίσω μέσα όπως οι ψύλλοι σε ένα σκύλο, ασταμάτητα και δυνατά προσηλυτισμό 
και εργάζονται για να μετατρέψει το λαό. Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο.  
  
«Οι Ιησουίτες μυστικά και ακατάπαυστα εργαστούν προς την κατεύθυνση δύο 
βασικούς στόχους για τη Ρωμαιοκαθολική Ίδρυμα: 1." Universal πολιτική εξουσία 
"και 2." μια καθολική εκκλησία στην εκπλήρωση των προφητειών της 
Αποκάλυψης 6, 13, 17 και 18. »[1]  
  
Οι Ιησουίτες [Κοινωνία του Ιησού] είναι οι κατάσκοποι και η δολοφονία ομάδα της 
Καθολικής Εκκλησίας. Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο θεσμός αυτός να είναι 
«θρησκευτική» ή «πνευματική» είναι, δυστυχώς, παραπλανημένοι. Είναι και 
πάντα ήταν πολιτικά από κάθε άποψη. Πρόκειται για ένα πολιτικό μέτωπο που 
λειτουργεί για τον έλεγχο των ανθρώπων που χρησιμοποιούν πολλά φανταστικά 
θρησκευτικές χαρακτήρες και τελετές που έχουν κλαπεί από θρησκείες 
προγενέστερους του από όλο τον κόσμο. Ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους 
σημαίνει τίποτα για την Καθολική Εκκλησία, η οποία εργάζεται ασταμάτητα και 
ανελέητα για την παγκόσμια κυριαρχία με κάθε δυνατό μέσο. Ο θεσμός αυτός 
έχει οικοδομηθεί πάνω σε μαζική δολοφονία, βασανιστήρια, εκβίαση, το 
οργανωμένο έγκλημα, τα ψέματα και στερεί από την ανθρωπότητα αληθινής 
πνευματικότητας. Έχει ελεγχόμενη βασιλιάδες, βασίλισσες, αρχοντιά, 
προέδρους, κυβερνήσεις, και σχεδόν κανείς στην εξουσία.  
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Υπάρχουν ισχυρισμοί μιας Αυτό είναι μόνο ένας μύθος "Μαύρο Πάπα."? ένας 
μύθος για να εκτρέψει την ευθύνη από την Καθολική Πάπα και την οργάνωση του 
εγκληματιών. Στην πραγματικότητα, που απασχολούν την έννοια της 
Χεγκελιανισμό παίζοντας τις δύο πλευρές κατά τη μέση για να αποκτήσει τον 
έλεγχο. Αυτό είναι ανάλογο με κάποιον που κηρύττει ανοιχτά κατά τη χρήση 
παράνομων ναρκωτικών, ανοιχτά εργάζεται για την DEA προσποιείται για την 
καταπολέμηση της χρήσης παράνομων ναρκωτικών, και μυστικό, λειτουργεί ένα 
κύκλωμα διακίνησης και διανομής φαρμάκων δεξιά από το DEA? ή ένα στραβό 
μπάτσο. Ενώ η Καθολική Εκκλησία υποστηρίζει ανοιχτά ότι είναι ένα θρησκευτικό 
και φιλανθρωπικό ίδρυμα, κρυφά τρέχει και ελέγχων οργανωμένων εγκληματικών 
δραστηριοτήτων, συνεργαζόμενη στενά με την εβραϊκή κομμουνισμό.  
  
Οι προτεστάντες είναι όλοι πάρα πολύ ευχάριστη θέση να καταδικάσουν τους 
Καθολικούς και ξεθάψουν βρωμιά τους, όπως κατηγορούν μετατόπιση παίρνει 
μακριά την ανάγκη να εξηγήσει πώς τέτοια εκφυλισμό και απεχθείς ενέργειες θα 
μπορούσαν κατ 'επανάληψη συμβεί μέσα στις χριστιανικές Εκκλησίες . Φυσικά, 
όλοι γνωρίζουμε ο Σατανάς έχει ένα εξιλαστήριο θύμα για αυτούς τους 
εγκληματίες σε όλο το μήκος, καθώς είναι πολύ παραπλανημένοι και κατηχηθεί 
για να δείτε ότι ήταν δική τους " G od» που ανέκαθεν εξαπατούν τους.  
  
Ιγνάτιος ντε Λογιόλα ήταν ο ιδρυτής των Ιησουϊτών. Η ανάπλαση προτεσταντική 
είχε κάνει σοβαρή ζημιά στο αδιαμφισβήτητο έλεγχο της Καθολικής Εκκλησίας 
από τη στιγμή που έφτασε στη σκηνή. Ήρθε στο συμπέρασμα ο μόνος τρόπος η 
Καθολική Εκκλησία θα μπορούσε να ανακτήσει τη δύναμη που έχασε ήταν να 
επιβάλει τα κανόνια και τα δόγματα για την κοσμική εξουσία του Πάπα και όχι 
μόνο να καταστρέψουν ζωές μέσω της Ιεράς Εξέτασης, όπως οι ιερείς 
Δομινικανή και μοναχές έκαναν, αλλά για να διεισδύσει κρυφά κάθε τομέα της 
ζωής.  
  
"Το σύνταγμα της Εταιρείας του Ιησού έγινε επιτέλους συντάχθηκε και εγκρίθηκε 
στην Ρώμη από τον Paul ΙΙΙ, το 1540, και οι Ιησουίτες ίδιοι θέσει στη διάθεση του 
Πάπα, που υπόσχεται να τον άνευ όρων υπακοή». [2]  
  
Ιγνάτιος ήταν γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη Καθολική ηγέτης που 
προηγήθηκαν από αυτόν ότι ο καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο ενός άνδρα ήταν 
να γίνει κύριος του μυαλού του. "Εμείς τον εμπνέει να πνευματικές δυνάμεις που 
θα βρείτε πολύ δύσκολο να εξαλειφθούν αργότερα.» «... Δυνάμεις περισσότερα 
διαρκείας από όλα τα καλύτερα αρχές και δόγματα? Αυτές οι δυνάμεις μπορούν 
να έρθουν και πάλι στην επιφάνεια μερικές φορές μετά από χρόνια δεν καν να 
αναφέρουμε τους, και να γίνει έτσι επιτακτική ανάγκη ότι η βούληση βρίσκει τον 
εαυτό δεν μπορεί να αντιταχθεί σε κάθε εμπόδιο, και πρέπει να ακολουθήσει 
ακατανίκητη παρόρμηση τους. »[3]  
  
Κάποιος πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Καθολική Εκκλησία έχει πολύ 
εσωτερική γνώση που έχει στη διάθεσή της από αιώνες κατάσχεση, λεηλασίες 
και συστηματική απομάκρυνση των υλικών αυτών από το λαό. Οι Ιησουίτες 
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έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση σε βάρος της ανθρωπότητας. Εν αγνοία 
τους περισσότερους, οι Ιησουίτες έχουν διεισδύσει σε κάθε χώρα σχετικά με το 
πρόσωπο της γης και έχουν αποβληθεί από πολλούς. Μέσα από την Καθολική 
μυστήριο της εξομολόγησης, οι Ιησουίτες απέκτησε τον έλεγχο των Βασιλέων και 
Queens , άρχοντες και ευγενείς. Είχαν ακόμα και προσφέρονται σημαντικές 
πολιτικές θέσεις ανοιχτά. Δεν θα ήταν καθόλου έκπληξη το γεγονός ότι ο 
εκβιασμός χρησιμοποιήθηκε συχνά.  
  
"Κάθε φορά που μια χώρα ήταν μολυσμένο με Ιησουίτες, κατάφεραν να πάρουν 
τον έλεγχο. Αυτό έγινε μέσω διήθησης. Λίγο μετά, οι αρχές άρχισαν 
διαβουλεύσεις με τους με σημαντικά ζητήματα, μεγάλες δωρεές θα αρχίσουν να 
ρέουν μέσα και πριν από καιρό," κατέλαβαν όλα τα σχολεία , οι άμβωνες των 
περισσότερων εκκλησιών και οι confessionals όλων των ανθρώπων υψηλή 
κατάταξη. » [ 4 ]  
  
"Το κοινό είναι σχεδόν αγνοεί την συντριπτική ευθύνη μεταφέρεται από το 
Βατικανό και τους Ιησουίτες της στην έναρξη του δύο παγκόσμια wars- μια 
κατάσταση η οποία μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τα γιγαντιαία οικονομικά στη 
διάθεση του Βατικανού και τους Ιησουίτες της, δίνοντάς τους δύναμη σε τόσους 
πολλούς τομείς, ιδίως μετά την τελευταία σύγκρουση. " [ 5 ]  
  
«Κανένα κράτος δεν υπέφερε τόσο πολύ όσο η Πολωνία έκανε κάτω από την 
κυριαρχία των Ιησουϊτών." "Και σε καμία άλλη χώρα εκτός από την Πορτογαλία , 
ήταν η κοινωνία τόσο ισχυρή." "Ενώ η Πολωνία όδευε γοργά προς την 
καταστροφή, ο αριθμός των εγκαταστάσεων των Ιησουιτών και των σχολείων 
ήταν αυξάνεται τόσο γρήγορα ότι το Γενικό έκανε την Πολωνία σε μια ειδική 
εκκλησίασμα στο 1751. " [ 6 ]  
  
Διδασκαλία της Άπω Ανατολής είχαν καταστραφεί με την άφιξη και την προσβολή 
των Ιησουιτών. Ιησουίτης Robert de Nobile εγκαταστάθηκαν στην Ινδία για να 
μετατρέψετε τις μάζες στον καθολικισμό εκεί. Πιστός στο χαρακτήρα των 
Ιησουιτών, που διείσδυσε στο Βραχμάνων ιερατική κάστα [πάντα ελκυστικό για 
τις άρχουσες τάξεις]. "Ανέπτυξε τα ρούχα, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των 
Βραχμάνων, αναμιγνύεται τελετές τους με χριστιανικές, όλα με την έγκριση του 
Πάπα Γρηγορίου XV." Αυτός μετατρέπεται πάνω από 250.000 ινδουιστές. [ 7 ]  
  
Αυτό, περισσότερο από πιθανό είναι όπου πολλά από τα γελοία νέες διδασκαλίες 
ηλικίας με την προώθηση τους του ο Ναζωραίος, οι διδασκαλίες του "κάρμα" και 
τους αγγέλους έρχεται από- χριστιανική διείσδυση.  
  
"Στην Νότια Αμερική , κατέκτησαν τους ντόπιους οι οποίοι στη συνέχεια 
αναγκάζονται να ζουν υπό αυστηρό καθολικισμό." Οι Ιησουίτες 
παρακολουθήσετε από πάνω τους ... "" ... θα τιμωρήσει τα μικρότερα λάθη ... Το 
μαστίγιο, νηστεία, φυλακή, διαπόμπευση στη δημόσια πλατεία, δημόσια μετάνοια 
στην εκκλησία, αυτά είναι τα chastisements που χρησιμοποιούν. "  
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«Ο ένοχος ντυμένοι με τα ρούχα ενός μετανοών, οδηγήθηκε στην εκκλησία όπου 
εξομολογήθηκε δικό του λάθος. Στη συνέχεια, ο ίδιος χτυπήθηκε στο δημόσιο 
τετράγωνο, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα ... Οι δράστες έλαβαν πάντα αυτή 
την τιμωρία, όχι μόνο χωρίς φυσήματα, αλλά και με ευχαριστίες ... Το ένοχο ενός, 
έχουν τιμωρηθεί και συμφιλιώνονται, φίλησε το χέρι του ενός που τον χτύπησε , 
λέγοντας «Είθε ο Θεός να σας ανταμείψει για την απελευθέρωση μου, από αυτό 
το πρίσμα τιμωρία, από τις αιώνιες θλίψεις που με απείλησε.» [ 8 ]  
  
"Εμείς θα συνθέσουν ποιήματα? αλλά μπορεί ποιητές μας είναι Χριστιανοί και όχι 
οπαδούς των ειδωλολάτρες οι οποίοι επικαλούνται Μουσών, Νυμφών Βουνό, 
Θάλασσα Νύμφες, Καλλιόπη, τον Απόλλωνα, κλπ ... ή άλλες Θεοί και Θεές. Τι 
περισσότερο, αν αυτά είναι που πρέπει να αναφερθεί, μπορεί να είναι με σκοπό 
να τους καρικατούρα, καθώς είναι μόνο δαίμονες. » [9]  
  
«Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ήταν μεταξύ των πλουσιότερων γαιοκτήμονες στη 
Βόρεια Αφρική . Στο Μεξικό , είχαν ορυχεία αργύρου και ζάχαρης, στην 
Παραγουάη , τσάι και κακάο φυτείες, τα εργοστάσια χαλί, αλλά και τον έλεγχο της 
προμήθειας τροφίμων, δεδομένου ότι ανήκουν στα βοοειδή και« εξάγονται 
80.000 μουλάρια ετησίως. »« και για να κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο κέρδος, οι 
πατέρες δεν δίστασε να εξαπατήσουν το δημόσιο ταμείο, όπως φαίνεται στο 
γνωστό παραμύθι των λεγόμενων κουτιά της σοκολάτας εκφορτώνονται σε Cadix 
που ήταν γεμάτο σκόνη χρυσού . » [ 10 ]  
  
7 Ιαν 1960, στην Ρώμη , υπήρχε ένα συνέδριο σύνοδο κορυφής που 
πραγματοποιήθηκε το οποίο είχε ως στόχο να φέρει μια ειρηνική συνύπαρξη 
μεταξύ των σοβιέτ και το ανατολικό μπλοκ και τα δυτικά. Στην Αμερική , ο 
Καρδινάλιος Spellman [ο οποίος έχει πολλές φωτογραφίες σε περιοδικά και 
εφημερίδες στέκεται δίπλα σημαντικό οι ηγέτες του κόσμου] προέτρεψε τους 
Καθολικούς να δείξει απροκάλυπτη εχθρότητα προς τον κ Χρουστσόφ, όταν 
επισκέφθηκε το Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν καλεσμένος εδώ. Καρδινάλιος 
Ottaviani, Γραμματέας της Ιεράς Γραφείου, παρέδωσε ένα πιο σφοδρή ομιλία 
στην Βασιλική του «Αγίου Marie-Ανωτέρα Βία» εναντίον των Σοβιετικών και των 
Δυτικών Δυνάμεων που συμμετείχαν στο σχέδιο ειρήνης. [ 11 ]  
  
Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσω τι σημαίνει πόλεμος σκοπό εξυπηρετεί, όταν 
ένας φορέας όπως η Καθολική Εκκλησία αγωνίζεται για την παγκόσμια 
κυριαρχία. Τίποτα δεν είναι γνωστό για την ανθρωπότητα αλλάζει τη ζωή, 
δημιουργεί καταστροφή και ανοίγει τους ανθρώπους για την κυριαρχία πάνω από 
τον πόλεμο. Και οι δύο πλευρές της σύγκρουσης με τη βοήθεια και 
χρηματοδοτείται από εκείνους πρόθεση για την ίδρυση παγκόσμια κυριαρχία και 
τη δημιουργία ενός σκλάβου κατάσταση. Στο τέλος του πολέμου, όλες οι 
ενδιαφερόμενες χώρες βρίσκονται στο χρέος των διεθνών τραπεζιτών, πολλά 
από αυτά ανήκει και λειτουργεί από το Βατικανό . Αυτό δεν πρόκειται να αγνοήσει 
τους άλλους οι οποίοι εργάζονται για τους ίδιους στόχους. Όλα τα μέρη που 
εμπλέκονται χρήση ο ένας τον άλλο για την επίτευξη των στόχων αυτών, κατά 
μήκος του τρόπου, τόσο απεχθάνονται ο ένας τον άλλο έξω από την απληστία 
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και να επιδιώξει την καταστροφή του άλλου, έτσι εάν επιτευχθεί ο στόχος, ο 
νικητής τα παίρνει όλα. Αυτό που όλοι έχουν κοινό είναι η λατρεία του ίδιου 
«Θεός».  
  

  
αναφορές:  
  
[1] Βατικανό Assassins: Τραυματίστηκαν σε σπίτι των φίλων μου, η Διαβολική 
Ιστορία της Εταιρείας του Ιησού Συμπεριλαμβάνονται: Πόλεμος Β 'Τριάντα χρόνια 
»[1914-1945], του Ψυχρού Πολέμου της [1945-1990], και δολοφονία της 
Αμερικής πρώτα Ρωμαιοκαθολική Προέδρου, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι [1963] 
από τον Eric Jon Phelps, © 2001  

[2] Στο ίδιο, σελ. 23  

[3] Στο ίδιο, σελ. 21  

[ 4 ] Στο ίδιο, σελ. 38  

[ 5 ] Στο ίδιο, σελ. 9  

[ 6 ] Στο ίδιο, σελ. 41  

[ 7 ] Στο ίδιο, σελ. 50-51  

[ 8 ] Στο ίδιο, σελ. 56-57  

[ 9 ] Στο ίδιο, σελ. 62  

[ 10 ] Στο ίδιο, σελ. 68  

[ 11 ] Στο ίδιο, σελ 184  
  
Άλλα Αναφορά:  
  
Η Μυστική Ιστορία των Ιησουιτών από τον Edmond Παρίσι? μετάφραση από το 
γαλλικό,  
© 1975  

Οι Δέκα Εντολές  

  
Έξοδος 20  

Θα θέλεις έχει άλλους θεούς εκτός από μένα. Δεν θελεις υποταχθεί σαυτόν 
σε αυτά, ούτε να εξυπηρετούν τους:  
  
Είναι προφανές το Ναζωραίος είναι ισχυριζόμενος ότι είναι «Θεός». Έτσι, όταν 
κάνει ότι αφήνουν Ιεχωβά ?:  
  
Ματθαίος 4  

7 Ο Ιησούς είπε σ 'αυτόν, είναι γραμμένο και πάλι, δεν θέλεις να δελεάσει τον 
Κύριο τον Θεό σου. [Εδώ προφανώς αναφερόμενος στον εαυτό του]  
  
8 Και πάλι, ο διάβολος τον αφαιρεί επάνω σε μια υπερβαίνει ψηλό βουνό, και 
αναγγέλλει αυτόν όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα τους?  
  
Κατά Ματθαίον 28  

18 Και ο Ιησούς ήρθε και μίλησε σ 'αυτούς, λέγοντας, Όλη η δύναμη δίνεται μένα 
στον ουρανό και στη γη.  
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Τίτο 2  

13 Ψάχνετε για την εν λόγω ευλογημένη ελπίδα, και επιφάνειαν της δόξης του 
μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού? Τώρα «Ιησούς» είναι ο Θεός;  
  
Φιλιππησίους 2  

10 εις το όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο, τα πράγματα στον ουρανό, και 
τα πράγματα στη γη, και τα πράγματα κάτω από τη γη ...  
  
ΙΙ δεν θέλεις πάρει το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια? ο Κύριος 
δεν θα κρατήσει τον αθώος εκπορθούντα το όνομά του στο Βάι n:  
  
Έτσι, αυτό είναι το όνομα αυτού του φορέα; Ιεχωβά; Yaweh; Τόσο JHVH και 
YHVH σημαίνει είμαι ότι είμαι. Ποιό απ 'όλα? Shibboleh; Αυτό κάνει για τόσο 
νόημα όσο το κάνει.  
  
ΙΙΙ Θυμηθείτε την ημέρα του Σαββάτου, για να κρατήσει το Άγιο :  
  
Λουκά 6: 1-5  

1 Και ήρθε να περάσει στο δεύτερο Σάββατο μετά την πρώτη, ότι πήγε μέσα από 
τα χωράφια καλαμποκιού? και οι μαθητές του βγαλμένα τα αυτιά του 
καλαμποκιού, και έφαγον, τρίβοντας τους στα χέρια τους.  
2 Και ορισμένοι από τους Φαρισαίους είπε προς αυτούς, γιατί εσείς κάνετε αυτό 
που δεν είναι νόμιμο να κάνουν τις ημέρες του Σαββάτου;  
3 Και ο Ιησούς απαντώντας σε αυτούς είπε, δεν ανεγνώσατε τόσο πολύ όπως 
αυτό, ό, τι έκανε ο Δαβίδ, όταν ο ίδιος ήταν ένας hungred, και που ήταν μαζί του?  

4 Πώς πήγε στο σπίτι του Θεού, και έκανε να λάβει και να φάει το shewbread, και 
έδωσε σε αυτούς που ήταν μαζί του? η οποία δεν είναι νόμιμο να φάει, αλλά 
μόνο για τους ιερείς;  
5 Και είπε προς αυτούς, ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου.  
IV Τιμής σου Πατέρα και σου Μητέρα:  
  
Ματθαίος 10: 37  

37 Εκείνος που αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος 
για μένα? και αυτός που αγαπάει το γιο ή την κόρη περισσότερο από εμένα δεν 
είναι άξιος για μένα.  
  
Luke 9: 59-62  

59 Και είπε προς ένα άλλο, Συνέχεια μου. Αλλά, είπε, Κύριε, εγώ υποφέρουν 
πρώτα να πάει και να θάψει τον πατέρα μου. 60 Ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Ας 
τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους: αλλά πάει εσύ και να κηρύξουμε το 
βασίλειο του Θεού .  
61 Και ένας άλλος είπε επίσης, Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσει? αλλά επιτρέψτε 
μου πρώτα να πάτε να τους αποχαιρετήσει, οι οποίοι είναι στο σπίτι στο σπίτι 
μου.  
62 Και ο Ιησούς είπε σ 'αυτόν, κανένας άνθρωπος, αφού έβαλε το χέρι του στο 
αλέτρι, και κοιτώντας πίσω, είναι κατάλληλο για την βασιλεία του Θεού .  
  
Ματθαίος 10: 34-36  
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34 Σκεφτείτε όχι ότι είμαι έρχονται να στείλει την ειρήνη στη γη: δεν ήρθα για να 
στείλετε την ειρήνη, αλλά ένα σπαθί.  
35 Για ήρθα για να ορίσετε έναν άνθρωπο σε αντίθεση εναντίον του πατέρα του 
και την κόρη ενάντια στη μητέρα της και την κόρη στο νόμο ενάντια στη μητέρα 
της στο νόμο.  
36 Και εχθροί του ανθρώπου είναι αυτοί της δικής νοικοκυριό του.  
  
V δεν θέλεις Kill:  
  
Ιεχωβά διαπράττει φόνο:  
  
Έξοδος 23:27  

Θα στείλω το φόβο μου ενώπιόν σου, και θα καταστρέψει όλους τους 
ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να έρθει, και θα κάνω όλους τους εχθρούς 
σου γυρίσουν την πλάτη τους σε σένα. Ιεχωβά διατάζει τη δολοφονία χιλιάδων:  
  
Έξοδος 32: 27-28  

Και είπε προς αυτούς, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, Βάλτε σε κάθε 
άνθρωπο το σπαθί του στο πλευρό του, και να πάει μέσα και έξω από την πύλη 
σε πύλη σε όλο το στρατόπεδο, και να σκοτώσει εκαστος τον αδελφό του, και σε 
κάθε άνθρωπο σύντροφός του, και κάθε άνθρωπος γείτονά του.  
28 Και τα παιδιά του Levi έκανε σύμφωνα με τον λόγο του Μωυσή: και εκεί έπεσε 
από τους ανθρώπους που την ημέρα περίπου τρεις χιλιάδες άνδρες.  
  
Ιεχωβά διατάζει τους ανθρώπους του να διαπράξει περισσότερες φόνο:  
  
Λευιτικό 26: 7-8  

Και το YE θα κυνηγήσει τους εχθρούς σας και θα πέσουν πριν από το ξίφος.  
8 Και πέντε από σας θα διώξουν εκατόν, και εκατόν από σας θα διώξουν δέκα 
χιλιάδες πτήσης · και οι εχθροί σας θα πέσουν πριν από το ξίφος. Είναι 
περισσότερο από προφανές, ότι η "άρχοντα" σκέφτεται τίποτα για τη δολοφονία 
ή την παραγγελία τους άλλους να διαπράξουν φόνο:  
  
αριθμοί 1:51  

Και όταν η σκηνή setteth προς τα εμπρός, οι Λευίτες θα την πάρει κάτω: και όταν 
η σκηνή πρέπει να ρίχνονται, οι Λευίτες θα το ρυθμίσετε: και ο ξένος που έρχεται 
σχεδόν τίθενται σε θάνατο. Δολοφονία είναι τόσο σημαντικό να Ιεχωβά, πρέπει 
να επαναλάβει τον εαυτό του:  
  
αριθμοί 3:10  

Και θελεις να διορίσει τον Ααρών και τους γιους του, και πρέπει να περιμένουμε 
για το γραφείο ιερέα τους: και ο ξένος που έρχεται σχεδόν τίθενται σε θάνατο.  
  
Περισσότερα φόνο, μαζί με απευθείας εντολές για να συμμετάσχουν σε πράξεις 
κανιβαλισμού:  
  
Αριθμοί 21: 3  
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Και ο Κύριος εισηκουσεν τη φωνή του Ισραήλ , και παρέδωκεν οι Χαναναίοι? και 
εντελώς τους και τις πόλεις τους καταστράφηκαν και εκάλεσε το όνομα του τόπου 
Ορμά.  
Αριθμοί 23-24:  
Ιδού, οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν σαν ένα μεγάλο λιοντάρι, και ανασηκώστε τον 
εαυτό του ως ένα νεαρό λιοντάρι: δεν θέλει να ξαπλώσει μέχρι να φάει το 
θήραμα, και να πίνουν το αίμα του δολοφονηθέντος.  
  
εντολές του Ιεχωβά δολοφονία περισσότερη μάζα:  
  
αριθμοί 25:16  

Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: 25:17 Vex Μαδιάμ, και πατάξει τους: 
Αριθμοί 31: 7  

Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή? 
και σκότωσε όλα τα αρσενικά.  
31: 8 Και σκότωσε τους βασιλείς του Μαδιάμ, δίπλα από τους υπόλοιπους που 
είχαν σκοτωθεί? δηλαδή, Εύη, και Rekem, και Zur και Hur, και Reba, πέντε 
βασιλείς του Μαδιάμ: Βαλαάμ, επίσης, ο γιος του Βεώρ εθανάτωσαν με το σπαθί.  
31: 9 Και οι γιοι του Ισραήλ πήραν όλα τα γυναικόπαιδα του Μαδιάμ 
αιχμαλώτους, και τα μικρά τους, και πήρε τα λάφυρα απ 'όλα τα ζώα τους, και 
όλα τα κοπάδια τους, και όλα τα αγαθά τους.  
31:10 Και πάσας τας πόλεις αυτών κατά τας κατοικίας αυτών, και πάντας τους 
πύργους, με τη φωτιά.  
31:11 Και πήραν όλα τα λάφυρα, και όλα τα αρπακτικά, τόσο των ανδρών όσο 
και των θηρίων.  
  
Ιεχωβά δεσμεύεται πιο μαζική δολοφονία:  
  
Δευτερονόμιο 2:20  

[Αυτό επίσης ήταν αντιπροσώπευαν μια γη των γιγάντων: γίγαντες κατοίκησε σ 
'αυτό το παλιό χρόνο? και οι Αμμωνίτες τους αποκαλούν Zamzummims?  

2:21 Ένας λαός μεγάλος, και πολλά, και ψηλά, όπως τα Ανακείμ? αλλά ο Κύριος 
τους κατέστρεψαν μπροστά τους? και αυτά πέτυχε, και κατοίκησε στη θέση τους:  
2:22 Όπως έκανε με τα παιδιά του Ησαύ, που κατοικούσαν στο Σηείρ, όταν 
καταστράφηκε το Horims από μπροστά τους? και αυτά πέτυχε, και κατοίκησε στη 
θέση τους ακόμα και μέχρι αυτή την ημέρα:  
2:23 Και η Avims που κατοικούσαν στην Hazerim, ακόμη και εις Azzah, το 
Caphtorims, η οποία ήρθε εμπρός από Καφθόρ, τους κατέστρεψε, και κατοίκησε 
στη θέση τους.]  
2:30 Αλλά Σηών βασιλέως της Εσεβών, δεν θα αφήσουμε να μας περάσει από 
τον ίδιο: για την Κύριος ο Θεός σου σκλήρυνε το πνεύμα του, και έκανε την 
καρδιά επίμονη του, ότι θα μπορούσε να τον παραδώσει εις την χείρα σου, ως 
φαινόμενο της αυτή την ημέρα.  
2:31 Και ο Κύριος είπε προς εμέ, Ιδού, έχω αρχίσει να δίνουν τον Σηών και τη γη 
του, πριν σου: να αρχίσουν να διαθέτουν, δια να ήσαι κληρονομήσουν τη γη του.  
2:32 Τότε Σηών βγήκε εναντίον μας, ο ίδιος και όλο το λαό του, να αγωνιστεί στο 
JAHAZ.  
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2:33 Και ο Κύριος ο Θεός μας τον παρέδωσαν μπροστά μας? και εμείς αυτόν, και 
τους γιους του, και όλους τους ανθρώπους του εκτύπησε.  
2:34 Και πήραμε όλες τις πόλεις του την εποχή εκείνη, και εντελώς κατέστρεψε 
τους άνδρες και τις γυναίκες, και τους μικρούς μας φίλους, από κάθε πόλη, 
αφήσαμε κανένα να παραμείνει:  
2:35 Μόνο τα βοοειδή που πήραμε για ένα θήραμα προς τον εαυτό μας, και τα 
λάφυρα των πόλεων που πήραμε.  
2:36 Από Αροήρ, η οποία είναι από το χείλος του ποταμού του Αρνών , και από 
την πόλη που είναι δίπλα στο ποτάμι, ακόμη και εις Gilead , δεν υπήρχε μια πόλη 
πάρα πολύ ισχυρή για εμάς: ο Κύριος ο Θεός μας παραδίδονται όλα εις ημάς:  
2:37 Μόνο εις την γην των υιών Αμμών εσύ δεν οποίας εξήλθες, ούτε εις 
οποιοδήποτε μέρος του ποταμού Jabbok, ούτε προς τις πόλεις στα βουνά, ούτε 
προς οποιαδήποτε Κύριον τον Θεόν μας, μας forbad.  
  
αριθμοί 31  

17 Τώρα, λοιπόν, να σκοτώσουν κάθε αρσενικό μεταξύ τους μικρούς μας φίλους, 
και να σκοτώσουν κάθε γυναίκα που hath γνωστό ανθρώπου από ψέματα μαζί 
του.  
18 Όμως, όλες οι γυναίκες παιδιά, που δεν έχουν γνωρίσει έναν άνθρωπο με 
ψέματα μαζί του, να κρατήσει ζωντανό για τον εαυτό σας. Οι μαζικές δολοφονίες 
που διαπράχθηκαν από και σκηνοθεσία του Ιεχωβά γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος 
της Παλαιάς Διαθήκης. Τα παραπάνω γραφές είναι μόνο ένα μικρό δείγμα. 
Συμπεριλαμβανομένων όλα αυτά εδώ θα έπαιρνε σελίδες και σελίδες.  
  
Όπως και ο πατέρας, όπως Γαμπρός αποσπάσματα από το Ναζωραίος:  
  
Luke 19: 27  

27 Αλλά αυτοί οι εχθροί μου, η οποία δεν θα ήταν αυτό που θα πρέπει να 
βασιλεύει σε αυτούς, φέρετε εδώ και να σκοτώσει τους πριν από μένα. Ματθαίος 
10: 34-36  

34 Σκεφτείτε όχι ότι είμαι έρχονται να στείλει την ειρήνη στη γη: δεν ήρθα για να 
στείλετε την ειρήνη, αλλά ένα σπαθί.  
  
VI δεν θέλεις μοιχεύσεις:  
  
Έξοδος 22  

16 Και αν ένας άνδρας δελεάσει μια υπηρέτρια που δεν είναι αρραβωνιασμένη, 
και κοιμηθεί μαζί της, θέλει εξάπαντος προικίσει της για να γίνει γυναίκα του.  
17 Αν ο πατέρας της εντελώς αρνούνται να της δώσει εις αυτόν, θέλει να 
πληρώσει τα χρήματα σύμφωνα με την προίκα των παρθένων.  
  
2 Σαμουήλ 11 Έτσι λέει ο Κύριος, Ιδού, εγώ θα αναστήσει το κακό εναντίον σου 
έξω από το δικό σου σπίτι, και θα πάρω τις γυναίκες σου μπροστά στα μάτια 
σου, και να τους δώσει εις τον πλησίον σου, και αυτός φέρει σου συζύγους στα 
μάτια του ήλιου.  
12 Διότι δεν ήσουν κρυφά: αλλά θα κάνω αυτό το πράγμα πριν από όλα το 
Ισραήλ , και πριν από τον ήλιο.  
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Λουκά 8:  
3 Και η Ιωάννα η γυναίκα του οικονόμου Chuza του Ηρώδη, και Susanna, και 
πολλές άλλες, που υπηρετούσαν τον επί της ουσίας τους.  
  
VII δεν θέλεις Steal:  
  
Ιεχωβά διατάζει Εβραίους του να κλέψει από τους Αιγυπτίους:  
  
Έξοδος 3  

21 Και θα δώσω αυτό το λαό ευνοούν στα μάτια των Αιγυπτίων · και θα έρθει να 
περάσει, ότι, όταν εσείς πηγαίνετε, εσείς δεν θα πάει άδειο.  
22 Όμως, κάθε γυναίκα θα πρέπει να δανειστούν από γείτονά της, και της εν 
λόγω sojourneth στο σπίτι της, κοσμήματα από ασήμι, και κοσμήματα από 
χρυσό, και ρούχα · και θα τους βάλει επάνω τους γιους σου, και μετά από τις 
κόρες σας? και θελετε να χαλάσει τους Αιγυπτίους.  
  
Ιεχωβά κλέβει τη γη από Χαναναίων:  
  
Λευιτικό 14  

34 Όταν εισέλθητε εις την γη της Χαναάν , που σας δίνω για μια κατοχή, και 
έβαλα την πληγή της λέπρας σε ένα σπίτι της γης της ιδιοκτησίας σας? 
Δολοφονία και κλέβει κάτω από τις διαταγές από Ιεχωβά:  
  
Αριθμοί 31:  
1 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:  
2 εκδικηθεί τα παιδιά του Ισραήλ του Μαδιάμ: αργότερα θέλεις να εις τον λαόν 
σου. 3 Και ο Μωυσής είπε στον λαό, λέγοντας, το χέρι κάποια από σας εις τον 
πόλεμο, και να τους αφήσουμε να πάνε εναντίον του Μαδιάμ, και να εκδικηθεί 
τον Κύριο του Μαδιάμ.  
4 Από κάθε φυλή χίλια, σε όλες τις φυλές του Ισραήλ , θέλετε αποστείλει εις τον 
πόλεμον.  
5 Έτσι εκεί παραδόθηκαν από τις χιλιάδες του Ισραήλ , χίλιοι από πάσης φυλής, 
δώδεκα χιλιάδες ένοπλη για πόλεμο.  
6 Και ο Μωυσής τούς έστειλε στον πόλεμο, μια χίλιοι από πάσης φυλής, αυτούς 
και Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ τον ιερέα, στον πόλεμο, με τα ιερά όργανα, και τις 
σάλπιγγες για να φυσήξει στο χέρι του.  
7 Και πολέμησαν εναντίον του Μαδιάμ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή? 
και σκότωσε όλα τα αρσενικά.  
8 Και σκότωσε τους βασιλείς του Μαδιάμ, δίπλα από τους υπόλοιπους που είχαν 
σκοτωθεί? δηλαδή, Εύη, και Rekem, και Zur και Hur, και Reba, πέντε βασιλείς 
του Μαδιάμ: Βαλαάμ, επίσης, ο γιος του Βεώρ εθανάτωσαν με το σπαθί.  
9 Και οι γιοι του Ισραήλ πήραν όλα τα γυναικόπαιδα του Μαδιάμ αιχμαλώτους, 
και τα μικρά τους, και πήρε τα λάφυρα απ 'όλα τα ζώα τους, και όλα τα κοπάδια 
τους, και όλα τα αγαθά τους.  
10 Και πάσας τας πόλεις αυτών κατά τας κατοικίας αυτών, και πάντας τους 
πύργους, με τη φωτιά.  
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11 Και πήραν όλα τα λάφυρα, και όλα τα αρπακτικά, τόσο των ανδρών όσο και 
των θηρίων.  
  
Το μήλο κάτω από την μηλιά:  
  
Luke 19: 29-35  

29 Και ήρθε να περάσει, όταν είχε έρθει σχεδόν σε Bethphage και Βηθανία, στο 
Mount ονομάζεται Όρος των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του,  
30 Λέγοντας, Πηγαίνετε εσείς στο χωριό πάνω εναντίον σας? στην οποία το 
εισέρχονται θελετε σας θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επί του οποίου ακόμα δεν 
άνδρας καθόταν: τον χάσει, και να τον φέρει εδώ.  
31 Και αν κάποιος σας ρωτήσω, γιατί εσείς τον χάσει; ούτω θέλετε ειπεί προς 
αυτόν, Επειδή ο Κύριος έχει χρείαν αυτού.  
32 Και αυτοί που στάλθηκαν πήγε το δρόμο τους, και διαπιστώθηκε ότι ακόμη και 
όπως ο ίδιος είχε πει σ 'αυτούς.  
33 Και καθώς είχαν χάσει το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες τους είπε προς αυτούς, γιατί 
χαλαρά εσείς το πουλάρι;  
34 Και είπε, ο Κύριος έχει χρείαν αυτού.  
35 Και τον έφερε στον Ιησού: και ρίχνει τα ιμάτιά τους από την Colt, και έβαλαν 
τον Ιησού σ 'αυτό.  
  
Λουκά 6: 1-5  

1 Και ήρθε να περάσει στο δεύτερο σάββατο μετά την πρώτη, ότι πήγε μέσα από 
τα χωράφια καλαμποκιού? και οι μαθητές του βγαλμένα τα αυτιά του 
καλαμποκιού, και έφαγον, τρίβοντας τους στα χέρια τους.  
2 Και ορισμένοι από τους Φαρισαίους είπε προς αυτούς, γιατί εσείς κάνετε αυτό 
που δεν είναι νόμιμο να κάνουν τις ημέρες του Σαββάτου;  
3 Και ο Ιησούς απαντώντας σε αυτούς είπε, δεν ανεγνώσατε τόσο πολύ όπως 
αυτό, ό, τι έκανε ο Δαβίδ, όταν ο ίδιος ήταν ένας hungred, και που ήταν μαζί του?  

4 Πώς πήγε στο σπίτι του Θεού, και έκανε να λάβει και να φάει το shewbread, και 
έδωσε σε αυτούς που ήταν μαζί του? η οποία δεν είναι νόμιμο να φάει, αλλά 
μόνο για τους ιερείς;  
5 Και είπε προς αυτούς, ότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου.  
  
VIII δεν θέλεις Να Λάθος Γείτονας μαρτυρία εναντίον σου .  
  
Υπάρχουν εκατοντάδες από τους στίχους που αποδεικνύουν Ιεχωβά είναι ένας 
παραγωγικός ψεύτης.  
Μερικά από τα ψέματα του Ιεχωβά:  
  
Γένεση 2  

16 Όμως, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θέλεις να 
φάτε από αυτό: για την ημέρα που εσύ eatest αυτών θελεις σίγουρα πεθάνει.  
Ο Αδάμ έζησε άλλα 930 χρόνια:  
Γένεση 5 5 Και όλες οι ημέρες που έζησε ο Αδάμ ήταν εννιακόσιες τριάντα 
χρόνια: και πέθανε.  
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IX, XT Hou Shalt να μην επιθυμήσεις σου Neighbo Σπίτι, Τ r του Χου Shalt 
να μην επιθυμήσεις σου Neighbo Σύζυγος r του, ούτε ο δούλος του, ούτε η 
δούλη του ούτε το βόδι του, ούτε τον κώλο του, ούτε κάθε πράγμα που 
είναι σου γείτονα.  
  
Οι πολυάριθμες στίχους, πολλοί είναι αυτοί που αναφέρονται παραπάνω, 
δείχνουν πώς Ιεχωβά δεν έχει κανένα σεβασμό για τον άνθρωπο ή την περιουσία 
τους. Αυτός πολυπόθητο τη γη των Χαναναίων, απαίτησε αδυσώπητα, τις θυσίες 
αίματος των ανθρώπων και των ζώων και συνεχώς λεηλατήθηκε από τους 
άλλους.  
  
Λουκά 8:  
3 Και η Ιωάννα η γυναίκα του οικονόμου Chuza του Ηρώδη, και Susanna, και 
πολλές άλλες, που υπηρετούσαν τον επί της ουσίας τους.  
  
Luke 19: 29-35  

29 Και ήρθε να περάσει, όταν είχε έρθει σχεδόν σε Bethphage και Βηθανία, στο 
Mount ονομάζεται Όρος των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του,  
30 Λέγοντας, Πηγαίνετε εσείς στο χωριό πάνω εναντίον σας? στην οποία το 
εισέρχονται θελετε σας θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επί του οποίου ακόμα δεν 
άνδρας καθόταν: τον χάσει, και να τον φέρει εδώ.  
31 Και αν κάποιος σας ρωτήσω, γιατί εσείς τον χάσει; ούτω θέλετε ειπεί προς 
αυτόν, Επειδή ο Κύριος έχει χρείαν αυτού.  
32 Και αυτοί που στάλθηκαν πήγε το δρόμο τους, και διαπιστώθηκε ότι ακόμη και 
όπως ο ίδιος είχε πει σ 'αυτούς.  
33 Και καθώς είχαν χάσει το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες τους είπε προς αυτούς, γιατί 
χαλαρά εσείς το πουλάρι;  
34 Και είπε, ο Κύριος έχει χρείαν αυτού.  
35 Και τον έφερε στον Ιησού: και ρίχνει τα ιμάτιά τους από την Colt, και έβαλαν 
τον Ιησού σ 'αυτό.  
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Η αλήθεια για το Angels  

  
Αγγελικές οντότητες που φαίνεται να ακολουθούν το ίδιο μοτίβο στην 
αντιμετώπιση με τους ανθρώπους. Γνωστό με διαφορετικά ονόματα? "Watchers" 
"Φύλακες" "Gatekeepers" αληθινή φύση τους είναι να κρατήσουν την 
ανθρωπότητα από την πρόοδο με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως στον τομέα της 
πνευματικής δύναμης ή γνώσης. Είναι σαν φρουροί στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης? οι "Βίγλες". Οι άγγελοι είναι ανθρώπινο μισούν τους εξωγήινους 
και η ατζέντα τους είναι να κρατήσει την ανθρωπότητα πνευματικά υπόδουλους 
και χωρίς δύναμη.  
  
Εκείνοι που είναι χωρίς και σκαλίζω τον αποκρυφισμό λίγο πολύ βαθιά θα 
συναντηθεί πολλές φορές με δυσάρεστες εμπειρίες [και πάλι, ο φόβος είναι 
συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου]. Ένα ή τον άλλο τρόπο, εκείνοι οι 
οποίοι δεν έχουν συχνά εξαπατώνται στις σχέσεις με τους αγγέλους.  
  
Φυσικά υπάρχουν και παραλλαγές, αλλά εδώ είναι τι πρέπει να αναζητήσουμε 
για- θα δείτε αυτό αν έχετε διαβάσει τίποτα για τις εμπειρίες των ανθρώπων:  
  
Η αγγελική οντότητα εισβάλλει. Τις περισσότερες φορές το πλάσμα είναι 
απρόσκλητοι και παίρνει τον εαυτό της για να συνδεθείτε στη ψυχή κάποιου 
εντελώς απρόσκλητοι.  
  
Η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί την αγάπη για να μειώσει την άμυνα του 
θύματος. Αυτό γίνεται σκόπιμα και μάσκες πραγματικές προθέσεις της 
οικονομικής οντότητας. Το θύμα [ανθρώπινα όντα είναι συναισθηματικά 
vulnerable- πόσοι έχουν σοβαρά λάθη έχουν γίνει στο έλεος των συναισθημάτων 
μας] αισθάνεται την "αγάπη" και εξαπατηθεί στο να πιστέψει αυτό είναι μια θετική 
επισκέπτη.  
  
Η οντότητα δεν εξηγεί πολύ ή δίνει στο θύμα οποιαδήποτε πολύτιμες γνώσεις. Τα 
περισσότερα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί, αν είναι, είναι σε γρίφους ή 
ανοησία. Κάθε πληροφορία που περιέχεται είτε είναι ανακριβή ή ελλιπή.  
  
Συχνά, η οικονομική οντότητα θα κάνει μια δήλωση ότι έρχεται για να 
προειδοποιήσει το θύμα ή / και την ανθρωπιά του "υποπέσει τρόπους." Αυτό 
πολλές φορές έχει να κάνει με τίποτα η οντότητα θεωρεί ως απειλή για τον πλήρη 
έλεγχο τους, στις περισσότερες περιπτώσεις, να παίζει με την ικανότητα για 
κάποιον να υπερασπιστεί τον εαυτό του? χρήση της ανθρωπότητας από το 
μυαλό δύναμη για την ψυχική αυτοάμυνα είναι εξαιρετικά απειλητική σε αυτά τα 
ξένα αρπακτικά ως κύριο εργαλείο ελέγχου τους είναι μέσα από το μυαλό? 
χειρότερη ανησυχία τους είναι να ανακαλύψουν την ανθρωπότητα ποτέ την 
αλήθεια και να επιτύχουν τις ίδιες δυνάμεις του νου που κατέχουν. Κηρύττουν μια 
ψευδή έννοια της «ειρήνης» και «αγάπη» για τον αφοπλισμό της ανθρωπότητας 
και να δημιουργήσει ένα αβοήθητο / ανυπεράσπιστο γη. Οι δικές τους 
πεποιθήσεις σχετικά με αυτό το έκανε κατάφωρα σαφές σε όλη τη Χριστιανική 
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Βίβλο όπου είναι κομιστές των βασανιστηρίων, πόνο, και το θάνατο. Το βιβλίο 
της Αποκάλυψης / Αποκάλυψη λέει όλα.  
  
Η οντότητα σε πολλές περιπτώσεις προσφέρει αρνητική προφητεία. Τις 
περισσότερες φορές, αυτό προβλέπει την προσωπική καταστροφή, καταστροφή 
για το θύμα, / αγαπημένους σας ή άλλους που βρίσκονται κοντά του. Η 
οικονομική οντότητα προσφέρει στη συνέχεια ψευδή διαβεβαίωση ότι θα 
παραμείνει με το θύμα μέσα από όλα αυτά, αλλά δεν άρει ένα δάχτυλο για να το 
σταματήσει.  
  
Η οντότητα σε πολλές περιπτώσεις, όπως με άγνοια [αγνοία] νέα άτομα σε 
ηλικία, δρα ως θεραπευτής, όταν διοχετεύεται. Ως συνήθως, δεν λαμβάνουν 
γνώση οποιουδήποτε αξία είναι δεδομένη και ο θεραπευτής, καθώς ο ασθενής 
παραμένει ακρωτηριάζουν και είναι ανίσχυροι χωρίς τη βοήθεια της οικονομικής 
οντότητας, καθιστώντας τους σκλάβους.  
Έχω ασχοληθεί με αυτές τις οντότητες και είναι τίποτα αλλά καλοπροαίρετη. Είναι 
κομιστές του θανάτου, ατυχία και τα θύματα της επιλογής τους είναι παιδιά. Έχω 
δει αυτό πολλές φορές. Οι άνθρωποι που παίρνουν σε άγγελο μαγεία είναι είτε 
εξαιρετικά αλαζονική ή την προσωπική τους ζωή καταλήγουν σε καταστροφή. 
Ένας τύπος που ήταν σε αυτό το είδος του πράγματος ήταν σοβαρή κατάθλιψη 
και σε φάρμακα.  
  
Όταν ήμουν μικρό παιδί, η μητέρα μου μου είπε γονείς της είχαν ένα κοριτσάκι 
αρκετά χρόνια πριν γεννήθηκε. Αυτό το μικρό κορίτσι, όταν δύο ετών [ήταν 
Χριστιανοί] θα επισημάνω και να πει "άγγελος" "άγγελος". Λίγο αργότερα, 
χτύπησε το κεφάλι της στο τραμ, όταν έριξε σε μια στάση και σύντομα πέθανε 
από επιπλοκές.  
  
Μια χριστιανική γυναίκα που περιμένει παιδί επισκέφτηκε από έναν άγγελο. Ο 
άγγελος της είπε ότι το μωρό θα είναι θνησιγενής. Φυσικά, το μωρό ήταν 
θνησιγενής.  
  
Οι άγγελοι της Αποκάλυψης χωματερή φωτιά, πληγές και όλα τα άλλα είδη 
nasties στην ανθρωπότητα.  
  
Άγγελοι λυμαίνονται τα παιδιά, και να λάβει τις ψυχές τους να χρησιμοποιούν για 
τη φιλοξενία ενέργεια που αγγέλους και άλλες οντότητες ET τρέφονται από.  
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OOOOOOOOH ARMAGEDDON !!!  
Πώς έχουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν προβλέψει  
το «τέλος του κόσμου» για πάνω από 100 χρόνια  

  
Εδώ είναι μερικές χιούμορ [Μάρτυρες του Ιεχωβά] αποσπάσματα από το υλικό 
τους και τη Σκοπιά και το Ξύπνα! Περιοδικά:  
  
1877- ΤΟ ΤΕΛΟΣ αυτού του κόσμου ... είναι πιο κοντά από ό, τι οι περισσότεροι 
άνδρες υποθέσουμε * από το βιβλίο: "Τρεις Κόσμοι και τη συγκομιδή του 
Κόσμου" Μάρτυρες του Ιεχωβά και προφητικό κερδοσκοπία? 1877  

  
1889- Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιάσουμε αποδείξεις ότι η σύσταση της 
Βασιλείας του Θεού έχει ήδη αρχίσει ... Και ότι η "μάχη της μεγάλης ημέρας του 
Θεού του Παντοκράτορα [Αποκάλυψη 16:14], η οποία θα ολοκληρωθεί το 1914 
μ.Χ. με την πλήρη ανατροπή των σημερινών διακυβέρνηση της γης, έχει ήδη 
αρχίσει [Η έκδοση αυτού του βιβλίου το 1915 άλλαξε "AD 1914" για να "AD 
1915."] * από το βιβλίο "Ο χρόνος είναι στο χέρι.? 1889  

  
15 Ιουλίου 1894- Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για την αλλαγή του futures- ούτε θα 
μπορούσαμε να τους αλλάξουμε, αν θα το κάναμε. Είναι, πιστεύουμε 
ημερομηνίες του Θεού, όχι δική μας. Αλλά έχουμε κατά νου ότι το τέλος του 1914 
δεν είναι η ημερομηνία για την έναρξη, αλλά και για το τέλος του χρόνου από το 
πρόβλημα.  
  
1904- Το άγχος του μεγάλου χρόνου του προβλήματος θα είναι μαζί μας 
σύντομα, κάπου μεταξύ 1910 και 1912 με αποκορύφωμα το τέλος της "καιροί 
των εθνών," Οκτώβριος 1914. * από το βιβλίο "Η νέα δημιουργία" 1904  

  
1η Μαΐου 1914- Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος για Σπουδαστές της 
Γραφής να αμφισβητήσει ότι η ολοκλήρωση αυτής της ηλικίας ευαγγέλιο είναι 
τώρα ακόμη στην πόρτα ... Η μεγάλη κρίση ... που θα καταναλώσουν τα 
εκκλησιαστικά ουρανούς και την κοινωνική γη είναι πολύ κοντά . * Ανατυπώσεις 
Σκοπιά  

  
Όταν δεν συμβαίνουν τα γεγονότα του 1914, είχαν προγραμματιστεί για 1918-
1925  

  
Το βιβλίο "Το τελειωμένο μυστήριο" Armageddon ήταν να αρχίσει "την άνοιξη του 
1918" ήταν να είναι «σε όλο τον κόσμο όλα-αγκαλιάζει αναρχία" στο "φθινόπωρο 
του 1920." Υπάρχει Η έκδοση 1917 υποστηρίζει ότι η Αποκάλυψη 11:13 θα 
εκπληρωθούν "στις αρχές του 1918" [ "το σεισμό"] και στην «πτώση του 1920" [η 
φωτιά]. Η έκδοση του 1926 είναι και πάλι μεταβάλλεται.  
  
Το 1ο Watchtower- Σεπ, 1922: "Η ημερομηνία του 1925 είναι ακόμη πιο 
ευδιάκριτα υποδεικνύεται από τις γραφές, επειδή καθορίζεται από το νόμο του 
Θεού του Ισραήλ ..."  



 255 

  
Watchtower- 1η Απριλίου, 1923: «Η σκέψη μας είναι ότι το 1925 έχει διευθετηθεί 
οριστικά από τις γραφές."  
  
Έτσι, ό, τι συνέβη όταν το 1925 έφτασαν ??  

  
Watchtower- 1 Ιανουαρίου, 1925:... "Με μεγάλη προσδοκία, οι Χριστιανοί έχουν 
προσβλέπει σε αυτό το έτος Πολλά έχουν αυτοπεποίθηση αναμένεται ότι όλα τα 
μέλη του σώματος του Χριστού θα αλλάξει σε ουράνια δόξα κατά τη διάρκεια 
αυτού του έτους Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μπορεί να μην να είναι. "  
  
Τι συνέβη στο τέλος του 1925 ??  

  
Watchtower- Σεπτέμβρη του 1925: "Πρέπει να αναμένεται ότι ο Σατανάς θα 
προσπαθήσει να εγχύσει στα μυαλά του χειροτονήθηκε τη σκέψη ότι το 1925 
πρέπει να δει ένα τέλος της εργασίας, και ως εκ τούτου θα ήταν περιττό για να 
κάνουν τίποτα περισσότερο."  
  
** Ξαφνικά Σατανά, δεν είναι "Θεός" είναι το ένα προφητεύουν.  
  
1930- «Το μεγάλο αποκορύφωμα είναι στο χέρι"  
  
1931- «βασιλεία του Θεού έχει αρχίσει να λειτουργεί. Ημέρα του της εκδίκησης 
είναι εδώ και Armageddon είναι στο χέρι».  
  
1933- «Η συντριπτική μαρτυρία της προφητείας και των γεγονότων που 
υποστηρίζουν δείχνει τον καθαρισμό του ιερού έχει επιτευχθεί και αυτό δείχνει ότι 
Αρμαγεδδών ισοπαλίες πλησιάζει.  
  
1939- «Η μάχη της μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα είναι πολύ 
κοντά"  
  
Υπήρχαν 44 πιο προβλέψεις? 42 από τη Σκοπιά, από το Μάιο του 1940- 
Απρίλιος 1943.  
  
1η Σεπτέμβρη, 1944- "Αρμαγεδδών είναι κοντά στο χέρι."  
  
1946- [Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο] "Η καταστροφή του Αρμαγεδδώνα 
... είναι στην πόρτα."  
  
1950- «Το Μάρτιο είναι! Πού; Στο πεδίο του Αρμαγεδδώνα για το« πόλεμο της 
μεγάλης ημέρας του Θεού του Παντοκράτορα. " "  
  
1953- "Armageddon είναι τόσο κοντά στο χέρι, θα χτυπήσει τη γενιά που ζουν 
τώρα" * Το έτος 1954 θεωρήθηκε από πολλούς Μάρτυρες να είναι "Η χρονιά."  
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1955- «Έχει γίνει σαφές ότι ο πόλεμος του Αρμαγεδδώνα είναι κοντά του 
ξεσπάσει το σημείο."  
  
1958- «Πότε θα Αρμαγεδδώνα να καταπολεμηθεί; Ιεχωβά η μεγάλη στιγμή τη 
μπάλα χάρις προγραμματιστεί Αρμαγεδδών για να έρθει στο κλείσιμο της« καιρό 
του τέλους ». Αυτός ο χρόνος είναι κοντά. Πώς ακούς; ... Κανένας άνθρωπος δεν 
γνωρίζει την ημερομηνία αλλά γνωρίζουμε θα είναι πολύ σύντομα. Πώς ξέρουμε 
ότι θα είναι πολύ σύντομα; Επειδή ο χρόνος που απομένει για τον Διάβολο, τώρα 
που ο Χριστός έχει εκσφενδόνισε τον Διάβολο κάτω στη γη, ονομάζεται «ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα» [Αποκάλυψη 12:12]  
  
Ξύπνιος! Οκτώβρης 1968: Δήλωσε ότι «ορισμένα πρόσωπα» είχε ψευδώς 
προβλέψει το τέλος του κόσμου, και αυτό που έλειπε ήταν η "καθοδήγηση του 
Θεού."  
  
* Αλλά τώρα, υποτίθεται, αυτή η ψεύτικη προφητεία είναι πάνω από:  
  
1971: ". Καθοδηγώντας τους« Έχουν «όλα τα στοιχεία» και ότι ο Θεός και ότι 
"είναι συντριπτική." Τώρα Armageddon θα συμβεί το 1975.  
  
1972: «Στο μυαλό του μέσου όρου των Μαρτύρων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία 
ότι η ημερομηνία 1975 είναι σωστή."  
  
1976 Σκοπιά: Μάρτιος 15ου «Συμφιλίωση μέσα από το έλεος του Θεού πριν από 
Armageddon"  
  
22nd- Σεπτέμβριο "μια παγκόσμια καταστροφή άνευ προηγουμένου στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, είναι πολύ κοντά."  
  
Δεκέμβριος 15ου "Περίμενε, η υπόσχεση πλησιάζει εκπλήρωση"  
  
1979 Σκοπιά: Ιούνιος 15ου «Μια ημέρα της αναμέτρησης στο χέρι"  
  
15ης Οκτωβρίου "Πάρτε το θάρρος, η χιλιετία είναι στο χέρι"  
  
"Χριστιανική ουδετερότητα ως πόλεμο προσεγγίσεις του Θεού." Νοέμβριος 1st-  
  
Ένας ψυχίατρος παρατήρησε ότι υπάρχει ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο στο οποίο 
αναφέρονται ως «παρατηρητήριο», καθώς είναι γεμάτο από τόσους πολλούς 
Μάρτυρες του Ιεχωβά.  
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Αντιγραφή ενός καθολικού Εξομολόγηση Primer  
  
Αυτό είναι θλιβερό, αλλά κάνει για ένα καλό γέλιο. Αυτό είναι ένα αντίγραφο ενός 
καθολικού εκκινητή εξομολόγηση. Χιούμορ μέρος, στην ανάγνωση αυτό, είναι 
περισσότερο από προφανές ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σοβαρά άρρωστοι.  
  
Αυτό είναι τόσο αντι-ζωή και ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς ο αλλοδαπός 
"Θεός" μισεί την ανθρωπότητα και οτιδήποτε ανθρώπινο. Κάθε ανθρώπινο 
γνώρισμα καλύπτεται εδώ? τι μας όλα τα ανθρώπινα κάνει. Αυτά τα δόγματα 
είναι τόσο αντι-ανθρώπου και των εξωγήινων. Τι είναι χειρότερο, είναι το πώς θα 
ωθήσει αυτά τα άρρωστα διδασκαλίες σε αθώα παιδιά και να καταστρέψει 
περισσότερες ζωές. Αυτό το άρρωστο "θρησκεία" θα πρέπει να έρθει σε ένα 
τέλος και σύντομα δεν είναι αρκετά σύντομα!  

__________________  

  
Εκτός από την αφήγηση της φύσης των αμαρτιών μας, πρέπει επίσης να 
θυμούνται, στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των φορών που τους έχουν 
διαπράξει, λέει επίσης (και μόνο) Υπό τις συνθήκες αυτές, που κατά καιρούς 
μπορεί είτε να κάνει μια συγχωρετέων θανάσιμο αμάρτημα ή ένα θανάσιμο 
αμάρτημα, ιδίως χειρότερος. Έχω αποτύχει ποτέ να ομολογήσει μια σοβαρή 
αμαρτία ή συγκεκαλυμμένο αυτό; Έχω διαπράξει ασέβεια γι 'αυτό το μυστήριο, 
παραλείποντας να εξετάσει τη συνείδησή μου προσεκτικά;  
  
Έχω αποτύχει να εκτελέσει η μετάνοια μου δόθηκε από τον εξομολόγος ή 
παρακούσει κάποια από τις κατευθύνσεις του; Έχω παραμελήσει το καθήκον του 
Πάσχα από την παραλαβή της Θείας Κοινωνίας ή παρέλειψε να ομολογήσει τις 
αμαρτίες μου μέσα σε ένα χρόνο; Έχω κάθε συνήθειες σοβαρή αμαρτία να 
ομολογήσω πρώτο (ακαθαρσία, η μέθη, κ.λπ.);  
  
πρώτη Εντολή  
  
Είμαι ανίδεος κατήχησης μου (νόμος της συντριβής, Creed Αποστόλου, Δέκα 
Εντολές, Επτά Μυστήρια, ο Πατέρας μας);  
Έχω εσκεμμένα αμφέβαλε ή να αρνηθεί οποιαδήποτε από τις διδασκαλίες της 
Εκκλησίας (αίρεση);  
Έχω λάβει ενεργό μέρος σε οποιαδήποτε μη-Καθολική λατρεία;  
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Είμαι μέλος οποιουδήποτε αντι-καθολικός ή οποιαδήποτε μυστική κοινωνία;  
Έχω γνώσει διαβάσει οποιοδήποτε αντι-Καθολική λογοτεχνία;  
Έχω ασκήσει οποιαδήποτε προλήψεις (ωροσκόπια, χαρτορίχτρες, κλπ);  
  
δεύτερη Εντολή  
  
Έχω χρησιμοποιήσει το όνομα του Θεού μάταια μέσω βλασφημία;  
Έχω μουρμούρισε ή εναντίον του Θεού (βλασφημία) παραπονέθηκε;  
Έχω δυσφημιστεί ιερείς ή άλλων αφιερωμένος στον Θεό;  
Έχω ορκιστεί από το όνομα του Θεού (όρκος) είτε ψευδώς ή απερίσκεπτα;  
Έχω σπάσει κάθε ιδιωτική όρκο;  
  
τρίτη εντολή  
  
Έχω χάσει Μαζικής τις Κυριακές ή τις άγιες μέρες μέσα από το δικό μου λάθος;  
Έχω ήταν αργά για Μαζική μέσα από τη δική μου αμέλεια;  
Έχω ήταν απρόσεκτοι σε Μαζικής ή άλλως απέτυχε με ευλάβεια για τους πιο 
ευλογημένους Μυστήριο;  
Έχω κάνει περιττές δουλική εργασία (σωματική εργασία) ή για ψώνια την 
Κυριακή;  
  
τέταρτη Εντολή  
  
Έχω ήταν ασέβεια προς τους γονείς μου ή παραμεληθεί αυτούς;  
Έχω αποτύχει στην υπακοή ή ευλάβεια σε άλλους στην αρχή;  
Έχω κακομεταχείριση γυναίκα ή τα παιδιά μου; Έχω ήταν ανυπάκουος ή ασέβεια 
προς τον άντρα μου;  
  
Όσον αφορά τα παιδιά μου:  
  
Έχω παραμελήσει τις υλικές ανάγκες τους; Έχω αποτύχει να φροντίσουν για την 
έγκαιρη Βάπτιση τους ή την ορθή διδασκαλία των θρησκευτικών τους;  
Έχω τους επέτρεψε να παραμελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα;  
Έχω διαφορετικά παρέλειψε να τους πειθαρχία;  
Έχω δοθεί κακό τους παράδειγμα; Έχω παρενέβαινε με την ελευθερία τους να 
παντρευτούν ή να ακολουθήσει μια θρησκευτική κλίση;  
  
Πέμπτο και όγδοο Εντολές  
  
Έχω μάλωσε με κάθε μία;  
Έχω καταραμένος κανέναν ή αλλιώς ήθελε το κακό σ 'αυτόν;  
Έχω πάρει την ευχαρίστηση στην ατυχία του καθενός;  
Υπάρχει κάποιος στον οποίο αρνούμαι να μιλήσω ή να συμφιλιωθούν εκεί;  
Έχω πει ψέματα για κανέναν (συκοφαντία);  
Έχω εξάνθημα κρίνεται κανείς από μια σοβαρή αμαρτία;  
Έχω ασχολούνται με κουτσομπολιά (δυσφήμιση) ή εξαπλωθεί σκάνδαλο;  
Έχω δανείσει ένα αυτί στο σκάνδαλο γείτονά μου;  
Έχω ήταν ζηλότυπος ή ζηλιάρης από κανέναν;  
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Έκτη & Ένατη  
  
Έχω αρνηθεί σύζυγός μου του ή τα δικαιώματα του γάμου της;  
Έχω ασκήσει τον έλεγχο των γεννήσεων;  
Έχω κακοποιηθεί δικαιώματα γάμο μου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο;  
Έχω διαπράξει μοιχεία ή πορνεία;  
Έχω αγγίξει ή να αγκαλιάσει μια άλλη impurely;  
Έχω αμαρτήσει με άλλους του ίδιου φύλου;  
Έχω δεσμευτεί αυνανισμό ή με άλλο τρόπο αμάρτησε impurely με τον εαυτό μου;  
Έχω έτρεφε λάγνες επιθυμίες για κανέναν;  
Έχω επιδοθεί σε άλλες βρόμικες σκέψεις;  
Έχω αποτύχει να ντύνονται σεμνά;  
Έχω κάνει τίποτα για να προκαλέσει ή να προκαλέσουν βρόμικες σκέψεις σε 
άλλους;  
Έχω διαβάσει λογοτεχνία άσεμνο ή κοίταξε άσεμνες φωτογραφίες;  
Έχω παρακολουθήσει υποδηλώνουν ταινίες ή προγράμματα;  
Έχω επιτρέπονται τα παιδιά μου ή τους άλλους υπό την ευθύνη μου να κάνω 
αυτά τα πράγματα;  
Έχω χρησιμοποιούμενη γλώσσα άσεμνο ή λένε ιστορίες άσεμνο;  
Έχω πρόθυμα ακούσει τέτοιες ιστορίες;  
Έχω υπερηφανευόταν για τις αμαρτίες μου;  
Έχω αμαρτήσει εναντίον της αγνότητας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο;  
  
Έβδομη και δέκατη Εντολές  
  
Έχω κλαπεί τίποτα;  
Έχω καταστραφεί ιδιοκτησία κανενός μέσα από δικό μου λάθος;  
Έχω απατήσει ή εξαπάτησε άλλους;  
Έχω αρνηθεί ή αμελήσει να πληρώσει οποιαδήποτε χρέη;  
Έχω παραμελήσει τα καθήκοντά μου ή ήταν ράθυμη στη δουλειά μου;  
Έχω αρνηθεί ή αμελήσει να βοηθήσει κανέναν στην επείγουσα ανάγκη;  
Έχω απέτυχε να κάνει την επιστροφή;  
  
άλλα αμαρτήματα  
  
Έχω γνώσει προκάλεσε άλλους στην αμαρτία;  
Έχω συνεργαστεί με τις αμαρτίες των άλλων;  
Έχω αμαρτήσει με λαιμαργία;  
Έχω γίνει σε κατάσταση μέθης;  
Έχω χρησιμοποιηθεί ναρκωτικών;  
Μου έχουν κίνητρο την πλεονεξία;  
Έχω επιδοθεί σε επαίρεται ή ματαιοδοξία;  
Έχω λάβει Θεία Κοινωνία ή άλλο μυστήριο στην πολιτεία της θανάσιμο 
αμάρτημα;  
Υπάρχει κάποια άλλη αμαρτία μου πρέπει να ομολογήσω εκεί;  
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Ο οποίος ξέφυγε από τον Χριστιανισμό  
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Έχουν το φόβο, ντροπή, τον έλεγχο και την «αμαρτία» έχουν χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλεία για να σας χειραγωγήσουν;  
Είστε αρκετά ισχυρή ώστε να αναγνωρίζετε ότι έχετε πει ψέματα;  
Είστε διατεθειμένος να παραδεχτεί στον εαυτό σας ότι έχετε πέσει θύμα και ότι 
χρειάζεστε βοήθεια;  
  
Στάδια του ελέγχου του Χριστιανισμού στη ζωή ενός ατόμου:  
  

 Όλο και περισσότερο απασχολημένος με την εκκλησία / μελέτη της Βίβλου  

 Η υπερβολική συμμετοχή εκκλησία ή την ανάγνωση της Βίβλου  

 Χρησιμοποιώντας εκκλησία / Βίβλος / προσευχή για να αποφευχθεί η ζωή 
ή / και προβλήματα  

 Ψυχαναγκαστική σκεφτόμαστε ή αναφέροντας την Αγία Γραφή  
  

Η παραπάνω είναι η απώλεια του σταδίου ελέγχου.  
  
  
  

 Ψυχαναγκαστική συμμετοχή εκκλησία ή παραθέτοντας των γραφών  
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 Έμμονη προσεύχεται, προσηλυτισμό, μάρτυρες, προκειμένου να 
παρακολουθήσουν αναβιώσεις και σταυροφορίες σε συχνή βάση  

 Υπερβολικές οικονομικές συνεισφορές  

 Αυξανόμενη εξάρτηση από τις «Κυρίου»  

 Αισθήματα ενοχής, αν χάσετε μια λειτουργία εκκλησία  

 Άρνηση να σκεφτεί, αμφιβάλλει ή αμφισβητεί τη χριστιανική διδασκαλία ή 
την αρχή  

 Αδυναμία να συζητήσουν λογικά θρησκευτικά θέματα  

 Εκκλησιασμό, την προσευχή, και θρησκευτικές δραστηριότητες αρχίζουν 
να παρεμβαίνει με την εργασία ή το σχολείο  

 Συναισθήματα της αδυναμίας  

 Κήρυγμα ότι το σεξ είναι κακό, βρώμικο  

 Αισθήματα ντροπής πάνω από το γυμνό, το σώμα σας, ή οι οργανισμοί 
των άλλων  

 Αισθήματα μίσους ή δυσαρέσκεια απέναντι στους άλλους που έχουν 
διαφορετικές πεποιθήσεις  

 Μακρά σταυροφορίες, το έργο της αποστολής, κοινότητες  

 Smiley mask- αυτό είναι ένα προχωρημένο στάδιο του Χριστιανισμού, 
όπου τα συναισθήματα αρνήθηκε και μια τεχνητή μορφή πάστας χαμόγελο 
φοριέται όλες τις ώρες. Αυτό είναι κραυγαλέα απόδειξη της ακραίας 
άρνησης  

 Μαύρο και άσπρο απλοϊκή σκέψη  

 Ισχυρές αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης, ντροπή, αυτο-μίσος, φταίει.  
 Η υπερβολική νηστείας ή με τη χρήση τροφίμων για να «ταΐσει» σε άλλους 
τομείς της ζωής σας που λείπουν σοβαρά  

 Προσηλυτισμό στην εργασία = απώλεια θέσεων εργασίας  

 Προοδευτική απομόνωση, ανάλυση των σχέσεων  

 Βλέποντας μόνο θρησκευτικά προγράμματα στην τηλεόραση? 
εξαιρουμένων των μη θρησκευτικών προγραμμάτων  

 Αποφυγή κοσμικών δραστηριοτήτων (ψυχαγωγία, εκπαίδευση)  
 Αδυναμία να λάβει οποιαδήποτε προσωπική πίστωση για achievements- 
πάντα δίνει την πίστωση για να "τον Κύριο"  
 Χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη, επικαλούμενη την 
«Κύριο» να ελέγχουν ολόκληρη τη ζωή σας  

 Κραυγές για βοήθεια? νοητική, συναισθηματική, σωματική βλάβη = 
νοσηλείας  

  
Ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει ένα σοβαρό 
πρόβλημα. Για να μάθετε αν κάτι είναι καλό ή κακό, θα πρέπει να του δώσει 
δύναμη. Αυτό είναι ό, τι συμβαίνει με την προοδευτική Χριστιανισμό. Στο τέλος, 
δεν υπάρχει πλέον προσωπική ταυτότητα. Το θύμα γίνεται ένα κέλυφος και κάτι 
άλλο αναλαμβάνει. Αν έχετε πάρει αυτό το μέτρο, δεν είναι πολύ αργά για να 
βγούμε και να μείνουν έξω.  
  
ΟΛΑ φάρσες, ψέματα και απάτες έχουν ένα σημαντικό θέμα στο Κοινοπολιτείας 
που είναι η έλλειψη γνώσης. Μόλις ξέρει, κάποιος δεν μπορεί πλέον να 
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εξαπατηθεί και ψέματα για. Δισεκατομμύρια δολάρια, μαζική δολοφονία και πάνω 
απ 'όλα ψέματα και ο φόβος έχουν χρησιμοποιηθεί για να μας κρατήσει από την 
Αληθινή μας Δημιουργό. Εκείνοι τον έλεγχο έχουν ωφεληθεί από τους καρπούς 
των ψεμάτων τους για αιώνες και επιθυμούν να διατηρήσουν την εξουσία τους σε 
βάρος της ανθρώπινης άγνοιας και της δυστυχίας. Αληθινή μας Δημιουργό, τον 
Σατανά, μας δίνει τη γνώση ώστε να μπορούμε να ανυψώσει τον εαυτό μας 
πάνω από αυτό ενός ζώου. Το ψεύτικο θεό και ξένα ομάδες του να κοιτάξει κάτω 
επάνω σε μας και θέλουν να μας υποδουλώσουν. Ο Σατανάς νοιάζεται για την 
ανθρώπινη δημιουργία του και θέλει να μας βοηθήσει. Το μεγαλύτερο βήμα είναι 
να ξεπεράσουν το φόβο σας και να μελετήσει και να μάθει. Μόλις ξέρετε, ο 
Χριστιανισμός και ψευδείς διδασκαλίες του δεν μπορεί πλέον να είναι μια απειλή.  
  
Πόροι:  
www.joyofsatan.com  

www.joyofsatan.org  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.joyofsatan.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.joyofsatan.org
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Πόσοι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να σφάζονται;  
  

Πόσες περισσότερες χώρες και οι πόλεις θα πρέπει να 
καταστραφούν;  
  

Πόσο περισσότερο από το αρχαίο παρελθόν μας, θα χάσουμε, 
προκειμένου να κρατήσει το ψέμα του Χριστιανισμού πηγαίνει;  
  

Κατά τη διάρκεια των αιώνων μετά την εκδήλωση του Ιουδαϊσμού και 
του Χριστιανισμού, κάθε προσπάθεια έχει γίνει από  

μαζική δολοφονία στην καταστροφή και την ισοπέδωση ολόκληρων 
πόλεων, η καύση των αρχαίων βιβλιοθηκών και των κέντρων 
μάθησης και η γενοκτονία ολόκληρων λαών στις προσπάθειες για να 
αναγκάσει μια φρικτή ψέμα και να καταστρέψει την αλήθεια.  
  

Η μία είναι γνωστή ως το "Devil" δεν * * ο Ιουδαιο / χριστιανική 
«Θεός» ήταν ο δημιουργός της Ανθρωπότητας!  
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Καταστρέφοντας το παρελθόν μας  

  
Οι περισσότεροι από εμάς εδώ γνωρίζουμε ο Χριστιανισμός είναι μια φάρσα, 
αλλά σε ποιο βαθμό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι μια φάρσα από καταστροφικές 
διαστάσεις. Μια μελέτη της Μεσαιωνικής Πίνακες αποκαλύπτει μια κραυγή για 
βοήθεια. Πολλοί από τους καλλιτέχνες της περιόδου άφησε μηνύματα στο έργο 
τους. Υπάρχουν αρκετά Πίνακες Ζωγραφικής- όλων των χριστιανικών 
θρησκευτικών ύλης (αυτό δεν ήταν μια επιλογή του καλλιτέχνη, όπως η Καθολική 
Εκκλησία είχε τον απόλυτο έλεγχο, και σχεδόν κάθε έργο τέχνης κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου έπρεπε να είναι της χριστιανικής θρησκευτικά θέματα, 
μήπως ο καλλιτέχνης να είναι χρεώνονται με «αίρεση» που σήμαινε τα 
βασανιστήρια και το θάνατο) που αποκαλύπτουν ιπτάμενους δίσκους πλανάται 
πάνω από την Ναζωραίος και άλλα σημάδια ότι αυτό το φάουλ θρησκεία ήταν μια 
φάρσα και οι άνθρωποι το γνώριζαν, αλλά ήταν σοβαρά καταπιεσμένων. Γκρι 
σύννεφα επισκιάζεται από τον Ήλιο στη ζωγραφική "Κλήση του πρώτου 
Αποστόλων» από τον Domenico Ghirlandaio, 1481, αποκαλύπτει μια 
μελαγχολική ατμόσφαιρα που δείχνει μια θλιβερή περίσταση και λέει πολλά. 
ζωγραφική Carlo Crivelli του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο 1486 αποκαλύπτει 
κατάφωρα ένα UFO αιωρείται πάνω από το παρθένο και ακτινοβολούν μια ροή 
του φωτός στο κεφάλι της. Πολλοί καλλιτέχνες υπαινίχθηκε ιπτάμενους δίσκους, 
από τη ζωγραφική φακοειδή σύννεφα στον ουρανό των έργων τους.  
  
περίφημο "Μυστικός Δείπνος" ζωγραφική του Leonardo εμφανίζει τους 
αποστόλους του Ναζωραίος σε τέσσερις ομάδες των τριών, αναφέροντας τα 
ζώδια και την εμπλοκή είναι- ήξερε ο Χριστιανισμός ήταν μια φάρσα. Πολλά άλλα 
έργα ζωγραφικής της περιόδου έχουν κρυμμένα μηνύματα σε αυτά σχετικά με 
την απάτη του χριστιανισμού, αν κάποιος παίρνει το χρόνο να τα μελετήσει.  
  
Υπήρξαν αρκετές αναφορές της οποίας δημοσιεύτηκε δεσμούς με τις 
λεπτομέρειες στο κάτω μέρος της σελίδας, του Ινστιτούτου Smithsonian 
φορτηγίδες γεμάτη από αρχαία αντικείμενα μέσα στο ντάμπινγκ Ατλαντικό 
Ωκεανό . Πολλά από αυτά ήταν αιγυπτιακής προέλευσης και βρίσκονται στο 
Ηνωμένες Πολιτείες . Οτιδήποτε αμφισβητεί την χριστιανική θρησκεία έρχεται 
υπό εξονυχιστικό έλεγχο. Δεδομένου ότι οι Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι 
ισχυρίζονται ο κόσμος να είναι μόνο περίπου 6.000 ετών, υπήρξε πάντα μια 
σύγκρουση με την αλήθεια για την προώθηση αυτό το ψέμα.  
  
Καθένας με ακόμη μισό εγκέφαλο ξέρει δεν υπήρχαν «όπλα μαζικής 
καταστροφής» στο Ιράκ . Παρά τις εκατοντάδες των παγκόσμιων διαδηλώσεων 
ενάντια στην εισβολή και την Ηνωμένων Εθνών δίνει στο Ιράκ μια καθαρή 
έκθεση, ο Τζορτζ Μπους πίεσε αδυσώπητα για την επίθεση στο Ιράκ . Φυσικά, 
αυτό είναι μια χαρά για το Ισραήλ και η Αμερική να έχει όλα τα όπλα μαζικής 
καταστροφής που ευχαριστήσουν με απολύτως καμία εξωτερική παρέμβαση. 
Όλοι γνωρίζουμε ο πρόεδρος Μπους είναι ένας «αναγεννημένος» χριστιανός.  
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Ο πραγματικός λόγος πίσω από όλα αυτά φαίνεται να κατευθύνεται προς την 
καταστροφή σημαντικών αρχαία κειμήλια και έγγραφα που αποδεικνύουν * * 
Ιουδαϊσμού, και του Χριστιανισμού είναι ψέματα. Ο Σαντάμ Χουσεΐν πίστευε στον 
εαυτό του να είναι η μετενσάρκωση του Ναβουχοδονόσορα. Με αυτή την 
πεποίθηση, πέρασε μερικές $ 500 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1980 επιχειρεί να ανασυνθέσει την Αρχαία Βαβυλώνα, την 
πρωτεύουσα του Ναβουχοδονόσορα. Πάνω από εξήντα εκατομμύρια τούβλα 
δημιουργήθηκαν για να αντικαταστήσουν τα τείχη της Βαβυλώνας με την 
εγχάραξη "στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα κατά τη βασιλεία του Σαντάμ 
Χουσεΐν». [1]  
Υπήρχαν πολλοί αρχαίοι ναοί και τα κειμήλια που θάφτηκαν κάτω από την άμμο 
του Ιράκ, που ήταν η απόδειξη της προέλευσης της ανθρωπότητας. Αν 
εξακολουθούν να δίνονται εκεί η εισβολή είναι άγνωστη. Αμερικανοί και Βρετανοί 
GI είχαν δοθεί το πράσινο φως από την κορυφή ορείχαλκου να καταστρέψουν ή / 
και να λεηλατήσουν ό, τι ευχαριστημένος από τις ιρακινές μουσεία.  
  
Ο Σαντάμ Χουσεΐν επίσης εργάζεται για την αποκατάσταση της Αρχαίας 
Ασουρμπανιμπάλ Βιβλιοθήκη, η οποία ήταν η αρχαιότερη γνωστή συλλέγονται 
και καταλογογραφηθεί βιβλιοθήκη στον κόσμο. Τα κείμενα εκεί προήλθε πριν 
από την πλημμύρα. Βρετανοί αρχαιολόγοι στα μέσα του 19ου αιώνα στην Νινευή 
ανασκαφεί περίπου 25.000 δισκία σφηνοειδή συναρμολογούνται από τον Βασιλιά 
Ασσουρμπανιπάλ που σχεδόν όλα βρίσκονται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο .  
  
Τον Απρίλιο του 2002, οι ιρακινές αρχαιολόγοι ζήτησε από το Βρετανικό Μουσείο 
, αν θα επιτρέψει εκμαγεία των δισκίων που πρέπει να γίνουν. Αν και τα 
αντίγραφα έγιναν κατά το παρελθόν ορισμένων δισκία, αυτή θα ήταν η πρώτη 
φορά που οποιοσδήποτε σημαντικός αριθμός θα έχουν διατεθεί ως αντίγραφα.  
  
Η προτεινόμενη ανακατασκευάστηκε βιβλιοθήκη στο Νινευή θα κρατούσε 
αντίγραφα όλων των δισκίων από το Βρετανικό Μουσείο και είχε 
προγραμματιστεί να είναι ένα κέντρο για τους μελετητές και ένα τουριστικό 
αξιοθέατο. Δίπλα στη βιβλιοθήκη ήταν να είναι ένα κέντρο για τη μελέτη 
σφηνοειδή. Προβλέπεται επίσης να ανασκάψει ένα από τα φτερά του το παλάτι 
του βασιλιά Ασουρμπανιμπάλ στην Kuyunjik Mound, όπου υπήρχε η ελπίδα ότι 
χιλιάδες άλλα θαμμένα δισκία θα βρεθεί.  
  
Υπάρχουν περίπου 10.000 αρχαιολογικούς χώρους διασκορπισμένα σε Ιράκ και 
οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καν αγγίξει. Σύμφωνα με τους 
αρχαιολόγους, κλέφτες έχουν σπάσει σε ιρακινού Μουσεία επανειλημμένα και 
έχουν κλαπεί Σουμερίων αντικείμενα (Αυτό συνέβη πριν από τον πόλεμο, όπως 
επίσης). Ακριβά χρυσά κοσμήματα και στολίδια έμειναν πίσω. Αυτό που μετά 
πήγαν ήταν οι αρχαίοι αρχεία σε μορφή κυλίνδρων και δισκία σφηνοειδή.  
  
Οι εργαζόμενοι ανακούφιση των Ηνωμένων Εθνών και ξένους διπλωμάτες ήταν 
πολλές φορές κατηγορηθεί από την ιρακινή κυβέρνηση για διακίνηση αυτών των 
αντικειμένων έξω από τη χώρα. Το καλοκαίρι του 2002, ένας ιρακινός ιδιοκτήτης 
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καθάριζε μια κενή Βαγδάτη διαμέρισμα που ήταν στο παρελθόν που 
καταλαμβάνεται από ένα ξένο διπλωμάτη. Ο ιδιοκτήτης βρήκε δύο κουτιά των 
αρχαιολογικών θραυσμάτων. Η ιρακινή κυβέρνηση ποτέ δεν ονομάστηκε ο 
διπλωμάτης ή τη χώρα του.  
  
"Ο Σαντάμ σίγουρα γνωρίζει ότι η απελευθέρωση των εγγράφων που 
αποδεικνύουν τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό ως παράγωγα ή αντίγραφα 
της αρχαίας Σουμερίων θρησκεία θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες 
για παγκόσμιες υποθέσεις». [2]  
  
«Όταν ο Τζορτζ Μπους βρισκόταν πριν από την Ουάσιγκτον Μνημείο τον 
Ιανουάριο του 2001, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του δανείστηκε ένα 
εκπληκτικό εικόνα από το παρελθόν Αναφερόμενος. Αμερική δύο φορές, είπε: 
Και ένας άγγελος ακόμα βόλτες τους ανεμοστρόβιλους και κατευθύνει αυτήν την 
καταιγίδα."  
  
Κατά τη διάρκεια των αιώνων μετά την εκδήλωση του Ιουδαϊσμού και του 
Χριστιανισμού, κάθε προσπάθεια έχει γίνει από την μαζική δολοφονία στην 
καταστροφή και την ισοπέδωση ολόκληρων πόλεων και τη γενοκτονία 
ολόκληρων λαών για να κρατήσει το καπάκι σε αυτό το ψέμα. Το "Devil" * δεν * 
το ιουδαιο / χριστιανικό «Θεός» ήταν ο δημιουργός της ανθρωπότητας.  
  

  
Μέρη του παραπάνω πληροφορίες ελήφθησαν από το βιβλίο:  
  
1] «Μανδύα των Illuminati" από τον William Henry, 2003. Ο συγγραφέας έχει 
πολλές χρήσιμες πληροφορίες, αν μπορεί κανείς να διαβάσει ανάμεσα στις 
γραμμές, αλλά είναι σοβαρά εξαπατημένο ως προς την Ναζωραίος. Ο 
Ναζωραίος, όπως όλοι γνωρίζουμε είναι πλασματική. Όσο για το παρθένο, αυτή 
η οντότητα έκλεψαν τα πάντα, από Astaroth ενώ Astaroth ήταν υποχρεωμένη.  
  
[2] Στο ίδιο.  
  
Αποσπάσματα από τους παρακάτω συνδέσμους σχετικά Αρχαιολογικό ups 
Εξώφυλλο:  
  
«Smithsonian σε ένα χρόνο είχε λάβει μια φορτηγίδα γεμάτη από ασυνήθιστα 
αντικείμενα έξω στον Ατλαντικό και τα έριξε στον ωκεανό."  
  
«Ιστορικός και γλωσσολόγος Καρλ Χαρτ, εκδότης του WORLD EXPLORER, τότε 
λαμβάνεται χάρτη ενός πεζοπόρου του Grand Canyon από ένα βιβλιοπωλείο στο 
Σικάγο . Μελετώντας προσεκτικά το χάρτη, ήμασταν έκπληκτοι να δούμε ότι ένα 
μεγάλο μέρος της περιοχής στη βόρεια πλευρά του φαραγγιού έχει αιγυπτιακή 
ονόματα. η περιοχή γύρω από ενενήντα τέσσερις Mile Creek και το Trinity Creek 
είχε περιοχών (βραχώδεις σχηματισμούς, προφανώς) με ονόματα όπως Πύργος 
του Σετ, Πύργος του Ρα, Horus ναό, ο Όσιρις Ναό, και Isis Ναός. Στο 
στοιχειωμένο Canyon περιοχή ήταν τέτοιες ονόματα όπως του Χέοπα Πυραμίδα, 
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το Βούδα Σκήτη, Βούδας ναό , Manu ναό και Σίβα Ναό . υπήρχε κάποια σχέση 
μεταξύ αυτών των τόπων και τις υποτιθέμενες αιγυπτιακές ανακαλύψεις στο 
Γκραν Κάνυον ; "  
  
"Το Smithsonian"  
«Το άρθρο 1909 ορίζει σαφώς ότι το Smithsonian ασχολείται με τη μελέτη και 
ανασκαφή του χώρου. Ωστόσο, το Smithsonian αρνείται ότι οποιαδήποτε τέτοια 
ανακάλυψη συνέβη ποτέ. Αυτό φέρνει το μεγαλύτερο ερώτημα ότι αν αυτό ήταν 
μια αληθινή ιστορία, γιατί θα το Smithsonian κάλυπτε μέχρι ό, τι θα ήταν σίγουρα 
ένα από τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα του εικοστού αιώνα; είτε το 
πιστεύετε είτε όχι, υπάρχει προτεραιότητα για το Smithsonian χάσει πληροφορίες 
σχετικά με τις ανακαλύψεις που θεωρείται ότι δεν ταιριάζουν με το παρόν 
αποδεκτή δόγμα για την ιστορία της Αμερικής και της αλληλεπίδραση ή την 
έλλειψη αυτών με άλλους αρχαίους πολιτισμούς. "  
  
ΈΔΑΦΟΣ ΔΙΆ ΠΑΙΓΝΊΔΙ ΓΚΟΛΦ:  
  
Έκθεση σχετικά με την ανεξέλεγκτη καταστροφή και τη χονδρική πώληση 
λεηλασία των αναντικατάστατη αρχαία αντικείμενα στο Ιράκ  

http://web.archive.org/web/20050212201009/http://www.zyworld.com/assyrian/B
aghdad_National_Museum_Iraq.htm  

Συστηματική καταστροφή της Βαγδάτης Μουσείο  

http://www.boston.com/news/packages/iraq/galleries/museum/01.htm  

  
Περισσότερα απόδειξη της καταστροφής  

http://www.h-net.org/~museum/iraq.html  
  
Αρχαιολογικό Cover-ups  

http://www.keelynet.com/unclass/canyon.txt  
  
Καταστολή Απόδειξη του παρελθόντος στο Grand Canyon  

http://www.crystalinks.com/grandcanyon.html  
  
*****  

http://www.exposingchristianity.com/  
  
http://www.exposingchristianity.org  

  
  
  
  
  
  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://web.archive.org/web/20050212201009/http://www.zyworld.com/assyrian/Baghdad_National_Museum_Iraq.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://web.archive.org/web/20050212201009/http://www.zyworld.com/assyrian/Baghdad_National_Museum_Iraq.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.boston.com/news/packages/iraq/galleries/museum/01.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.h-net.org/%7Emuseum/iraq.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.keelynet.com/unclass/canyon.txt
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.crystalinks.com/grandcanyon.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.exposingchristianity.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.exposingchristianity.org

