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Vzhledem k tomu, být ponořený do, věřit v, a žít ve lži, v pokročilých stadiích 
křesťanství, křesťan bere na umělém vzhledu a začíná vypadat jako lež:  
Známý pastovitý vzhled s veselý maskou. Lež se objeví ve fyzickém já.  
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Křesťané neustále tvrdí, že "ďábel klame" "The Devil klame ..." Co se jim 
nepodaří vidět, že všechno Obviňují Devil je opravdu Bůh, že uctívání, známý 
jako Yaweh / Jehova.  
Vše, co křesťané obviňují "ďábla" z ní je opravdu jejich vlastního boha. 
Důkazem toho je v biblických písmech:  

  
 "Vrah a lhář od počátku"  
 "Lidská nenávidět"  
 "On deceiveth všech národů"  

  
Problém je, že jen málo lidí ve skutečnosti opravdu číst Bibli. Většina prostě 
věřit tomu, co je jim řečeno, pokud jde o křesťanství a Bibli. Jen málo četl a 
může ho vidět na to, co je pro.  
  
Bylo uvedeno, že "Na konci, pravda vyjde najevo a mnozí budou chtít vstoupit 
na na poslední chvíli, ale to bude příliš pozdě pro ně ..."  
  
Co se týče pravomoci Mass Mind:  
"Síla sjednocené pomyšlení na počtu lidí, je vždy mnohem víc než součet 
jejich jednotlivé myšlenky: to by bylo ještě téměř zastoupena jejich produktu"  

- Astrální Tělo a další jevy podle Lieut. Plukovník Arthur E. Powell © 1927  

  
Následující články poskytují důkaz, že vše, co v křesťanském náboženství a 
bible byla ukradena z jiných náboženství, které ji předcházely z celého světa. 
Křesťanství je nástroj pro odstranění duchovní / okultní znalosti z lidu, aby 
tato pravomoc mohla být udržována v rukou několika manipulovat a zotročují 
masy.  
  
Chcete-li opravdu porozumět Bibli a vidět pravdu, jeden musí být velmi dobře 
vzdělaný v okultismu. Hmota mysl je velmi silný. Když člověk studuje dost 
dlouho a získá pokročilé znalosti okultismu, pravda je naprosto šokující. Celá 
židovsko / Christian Bible je podvod katastrofických rozměrů s velmi jasným 
cílem využitím podprahové prostředky a směrovány psychickou energii 
věřících.  
  
Kdykoli křesťanství nebo jeho kohorty vzal kontrolu v dané zemi či regionu, 
starobylé duchovní texty a záznamy byly odstraněny a / nebo zničeno a ti, 
kteří měli duchovní poznání byli zavražděni hmotnost inkvizicí. To se z oběhu 
velmi poznání mocných využil a stále používat k manipulaci neznalé populace 
pomocí duševní / okultní sílu. Bible je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak 
podprahové pár vyvolených používaných k zotročení mas. Většina lidí si 
neuvědomuje, protože jim chybí znalosti, pokud jde o okultismu, myslel výkon 
a psychickou energii. Tyto síly, které práci s cílem posílit přesvědčení, že 
okultní síly, mysli a ducha jsou nesmysl nebo prostě patrová.  
  
Zničení starověké záznamy povolen alternativní vynalezl "historie", které mají 
být písemná, který se odpojil lidstvo od jeho skutečných původů. Ovládání 
historie je důležité, protože pokud jedna manipuluje, jak lidé vidí to, co 
nazýváme minulost, to ovlivňuje přítomnost a budoucnost.  
  



Celá Bible je mimořádně výkonný podprahové nástroj plný okultních čísel, 
zpráv, alegorie, a odcizených materiálu, který byl poškozen z dávných 
náboženství. Navíc, tato kniha byla naplněná psychické energie a síly zasít 
strach a aby bylo uvěřitelné. Když jsou jednou otevřel oči a jeden má potřebné 
znalosti se * * kouzlo již nebude účinná. Celá Základním tématem židovsko / 
křesťanské Bible je vytvoření fiktivní historie židovského národa v masovém 
mysli. Co hmota mysl věří, má sílu a energii, aby se manifestovat ve 
skutečnosti jako myšlenky jsou energeticky  

  
K dispozici jsou vakuově uzavřeny klenby v knihovně vatikánského obsahující 
tisíce a tisíce starověkých esoterických knih z celého světa, které byly 
odcizené a hromadí v průběhu let a držen ven veřejného oběhu. Katolická 
církev, která je kořen křesťanského náboženství, je řízen tajnou společnost, 
která zneužila okultní moc zotročit masy. Konečným cílem je celková 
zotročení lidstva, které mají usilovali vytrvale a nemilosrdně.  
  
To vše se přímo dotýká každého z nás. Lidstvo utrpěl zbytečně z důvodu 
popření těchto znalostí. Lidé byli nuceni v průběhu staletí do platit za jejich 
vlastní zatracení až do výše miliardy a miliardy dolarů, aby tuto lež 
prosperující a pokračující silný. Přežití a prosperita tohoto bludného podvod 
na lidstvo vyžaduje pouze jednu věc-nedostatek znalostí!  
  
Na rozdíl od toho, co většina lidí byly vštěpovány, judaismu, křesťanství a 
islám jsou relativně nové náboženství. Lidstvo sahá až desítky tisíc let. Tito tři 
pracovali neúnavně, aby nás od duchovního / okultní znalosti a použití této 
síly, z nichž každý z nás má.  
  
Tyto takzvané "náboženství" jsou postaveny na vraždy, mučení a lži a jediný 
způsob, jak některý lež tohoto rozsahu může přežít, je vytvořit další a další lži 
a zničit lidi, kteří znají pravdu. Křesťanství není nic víc než program. Není nic 
náboženské nebo duchovní o tom. Miliony lidí trpí depresí, beznaděj a zmatek 
o životě. Duše potřebuje světlo a jen velmi málo vědí nebo aktivně praktikovat 
napájecí meditaci, která bude doslova "zachránit" své vlastní duše. Vzhledem 
k nedostatku znalostí a neznalosti okultismu, Lidstvo jako celek byl umístěn 
pod mocným kouzlem pomocí okultní moc a naočkovaný nezpochybňovat, 
pokud jde o tyto tři takzvané "náboženství". Toto bylo posíleno staletí 
křesťané jsou podvedeni do dodávat svou psychickou energii a duše, které 
mají být směřovány do udržovat tuto lež, což v konečném důsledku přinese 
prospěch jen pár vyvolených.  
  
Vše, co křesťané obviňují "ďábla" z ní je opravdu jejich vlastního boha.  
  

 "Vrah a lhář od počátku"  
 "Lidská nenávidět"  
 "On deceiveth všech národů"  

  
Citace z židovského Talmudu:  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 
otroků."  
  



Obsah  

  
Starozákonní                             8  
  
Nový zákon  

a křesťanská náboženství                                           19  
  
Tóra a Living Blood Sacrifice                                           27  
  
Jehova: "vrah a lhář od počátku"                     35  
  
Pravda o "Ježíši Kristu"                                           48  
  
YHVH: Pravda o "Yaweh" "Jehova"  
Vezmeme-li masku křesťanství                                           52  
  
The Real Tetragrammaton: Další Vystavovat Křesťanství                             55  
  
Název Satan                                           60  
  
Jehova a HUMAN krvavou oběť                                           63  
  
Křesťanský Mass / služby:  
Simulace lidské krve Sacrifice                                           72  
  
Židovská rituální vraždy                                           76  
  
2000 let židovské rituální 
vraždy                                                                       87  
  
The Holy Bible: Kniha židovské čarodějnictví:  
Vystavení 911 tragédii [Je to v počtu]                                           101  
  
Náhoda? Já myslím, že ne ...  
Části 1 a 2: O židovsko-představil v Paříži teroristického útoku  

a důkazem toho, jak Bible byla použita k Pull To 
Off                                           113  
  
"Year Zero"                                           120  
  
Mind Control programování a Bibli                                           125  
  
Křesťanství, komunismus, Židé a Bible                                           131  
  
Křesťanské kořeny komunismu                                           134  
  
Osvětlení na Illuminati                                           141  
  
Pravda o Bibli: Pokud jde o biblických proroctví                             145  
  
Pravda o "New World Order"                                           149  
  
Vystavení křesťanskou "Láska" raketa                                           153  

                                           
Nový světový řád a křesťanské církve                                           157  
  
Vrazi, zloději a lháři:  



Křesťanství nemá nic ze své 
vlastní                                                                       163  
  
Ukradená 
Rok                                                                                                                 17
0  
  
Proč Křesťanství Útoky a potlačuje lidská sexualita                             174  
  
Inkvizice:  
Historie křesťanské mučení, masové vraždy,  
A ničení lidského 
života.                                                                                     177  
  
Vystavení pravý účel křesťanství                                                         190  
  
Bible: židovské spiknutí a Hoax na pohany                             192  

  
Podprahové poselství židovsko / Christian Bible:  
Židovská Supremacy nad 
pohany                                                                                     200  
  
Všudypřítomný 
Nazarene                                                                                                   202  
  
Ježíš: nejhorší hříšník z nich:  
Četné biblické citáty z Písma dokázat, že Ježíšova S Tole,  
Lhal a obhajoval 
vražda!                                                                                     204  
  
Dále jen "Tovaryšstvo Ježíšovo" známý jako jezuité,  
nejsou nic víc než organizovaného zločinu, a ssassins A                             214  
  
Deset 
přikázání                                                                                                   218  
  
Angels: The Ugly Truth o Enemy bytostmi                                           225  
  
Jak Svědkové Jehovovi byly veřejně Předpovídání  
Konec světa více než 100 let                                                         227  
  
Kopie katolického náboženství Primer: Vystavovat nenávist  
křesťanský "Bůh" má na cokoliv lidské povahy                                           230  
  
Uvolňuje křesťanství                                                                                     233  
  
Ničí naši 
minulost                                                                                                   236  

  
  
  

  
  
  



  
  
  
  
Vystavení Starý zákon  

  
Většina křesťanů a mnozí jiní věří židovsko / Christian Bible je slovo "Boha". 
Po pravdě řečeno, téměř všechno v Bibli byl ukraden a poškozené z 
pohanských náboženství, které předcházely žido / křesťanství stovky až tisíce 
let, z celého světa, a zejména na Dálném východě.  
  
"Budeme zničit boha" - Citace ze Protokolů sionských mudrců.  
  
Hebrejská psáno "pět knih Mojžíšových", také známá jako "Pentateuch", spolu 
s "Tóra" byly ukradeny a poškozený z egyptského "TAROTU." Poznámka- 
"Tóra" je přesmyčka "Tarot". Nejznámější příklad tarotu je 78 karta v balení 
prodává v mnoha obchodech nyní-- dny a použity pro věštění. Tarot skládá z 
pěti obleků [kde byl pět odcizených a poškozených z]: Na hůlky / tyče požáru 
meče vzduchu, šálky vody, pentacles Země, a troubou kvintesence / ether. 
Trump oblek byl vynechán ze standardní paluby hracích karet, a vše, co zbylo 
z polnice je Fool karta, která byla držena jako Joker. To vše jsou prvky [oheň, 
země, vzduch, voda a ether] lidské duše a poselství tarotu kromě svých 
věšteckých schopností je Magnum Opus, což vede k fyzické a duševní 
dokonalosti a nesmrtelnosti. To vše bylo ukradeno a poškozené do fiktivní 
historii Židů, který má nic společného s spirituality.  
Židovský Talmud pokyn židovský lid zničit pohany a zotročit je, jak "YHVH", 
ve skutečnosti je židovský lid.  
 

Citát z Talmudu:  
Sanhedrin 58b. Pokud pohan [křesťan] narazí na Žida, musí být Gentile zabit. 
Bít Žid je stejná jako bít Boha.  
  
Fiktivní židovské "Bůh" "Yaweh / Jehovovi" jméno bylo vloženo, nahrazovat 
jména mnoha Gentile / pohanských bohů. Subjekt "Jehova" je fiktivní. Jméno 
"Jehova" byl ukraden z římského boha "Joviše" pro jednoho.  
"Zbožný Dr. Parkhurst... Dokazuje, od autority Diodorus Siculus, Varro, St. 
Augustine, etc., že Iao, Jehova, nebo ieue, nebo tedy Židů bylo Jove latin a 
Etrusky. .. "" JHVH / IEUE byl dodatečně egyptský bůh slunce Ra Ra byl otec 
v nebi, který má název "Huhi" věčný, ze kterého Hebrejci odvozen název 
"Ihuh." "židovská mystická tradice zobrazené originál Jehova jako androgyne, 
jeho / její jméno umocněn jako Jah [Jod] a pre-hebrejského jména Evy, Havah 
nebo Hawah, tavené he-vau-he hebrejskými písmeny. čtyři písmena 
dohromady udělal posvátný tetragrammaton, JHVH, tajemství Boží jméno ... 
"Můžeme také vidět, kde byla použita antagonistická příběh Zeus [Jove] a 
Prometheus, aby podporovaly koncepci vzpurný Boha, který byl odsouzený a 
ostrakizovanou pro podání znalosti lidstva." [1 ]  
  
Lidstva původní náboženství bylo polytheistic [mají mnoho různých Bohů]. V 
původní hebrejské Bible, je použito slovo "Elohim". "Přes monoteistických 
snah o překladačů a editorů knihy Genesis a snažil hlásat víru v jediného 



boha ve světě, který v té době věřili v mnoha bohy, stále existují četné slip-up, 
kde je biblický příběh hovoří o bohové v množném čísle. Samotný termín pro 
"boha" [když Pán není výslovně jmenován jako Yaweh], není singulární El ale 
množné číslo Elohim [2].  
  
Duální aspekt křesťanství bylo ukradeno z duality zoroastrismu, která 
předcházela křesťanské náboženství staletími. [3] Yaweh / Jehova nahradil 
Ahura Mazda, a staří bohové, kteří byli původní Gods [Ahriman, který je Aryan 
a prostředky "ušlechtilý "v sanskrtu] bylo označeno za" zlo "za účelem 
stanovení nejvyšší jednobožství Yaweh / Jehova. Původního Gods byly 
otočeny do démonů a monster, což představovalo zlo. [4] Většina skončila v 
"Goetia." Všimněte si podobnosti kořenu "Goet", což znamená "ďábla" a 
hanlivé slovo pro židovské Gentile, který je "Goy" nebo množné číslo, 
"gojimu."  
  
Tento výňatek citát od katolické encyklopedie je velmi odhalující:  
"Stejným způsobem Řekové a Římané mohou mít uctívali své božstva, 
laskavě věřit jim být dobré. Ale křesťanská Písma prohlašují, že všichni 
bohové pohanů jsou démoni."  

- Encyklopedie katolíka: uctívání ďábla  

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

Démoni jsou Bohové pohanů !!!!  
  
Mithra, nebeské prostředníkem mezi Ahura Mazda a Angra manyu [Ahriman], 
má četné nápadné podobnosti s Nazaretský "Ježíši Kristu." Mitra byl 
zachránce, kteří mají rádi Nazaretský bylo oznámeno skrze proroky, jejichž 
narození se konalo v jeskyni [mnohé účty narození Nazaréťana tvrdí, že i on 
se narodil v jeskyni], a vzhled výjimečné hvězdy. Mitra by později nahradit 
Vishnu, který v pre-zoroastrismu Védismus býval světovým zachránce. [5]  
  
Následující text je důkazem mnoha různých a různorodých zdrojů, z nichž 
autoři židovsko / Christian Bible ukradl z:  
  
TVORBA / GENESIS:  
Enúma eliš předcházel bible minimálně o 1000 let a předpokládá se, že je 
mnohem starší. Tablety jsou nyní v britském muzeu.  
  
Atrahasis Story předchází biblický účet Genesis více než 1000 let a více. Oba 
z těchto účtů tvorba předcházejí křesťanství a židovsko / Christian Bible 
staletími. Oba odhalit existovaly "bohové" ne "jeden bůh." To je místo, kde 
Židé udělal chyby, spolu s mnoha protichůdných písem. Je nad slunce jasné, 
že židovsko / Christian Bible není slovo "Boha". Pošetilí bible dunění idioti 
řeční a bouří, jak "Bůh je dokonalý." Právě tam je další rozpor.  
Oba z těchto účtů tvorba předcházejí křesťanství a židovsko / Christian Bible 
staletími. Oba odhalit existovaly "bohové" ne "jeden bůh."  
  
Genesis kapitola 1, verš 26 zní: "I řekl Bůh:" Učiňme člověka k obrazu 
našemu, podle naší podoby .... "  
Toto právo je zde odhalí židovské monoteistické Yaweh mýtus.  



Extra-terrestrial bůh, známý jako Ea [Satana] vytvořil lidské bytosti 
prostřednictvím genetického inženýrství, a několik dalších bohů / bohyň byli 
zapojeni do tvorby. Podívejte se na obraz sumerské stvoření níže. Toto bylo 
původně vytesané ve skále, staré tisíce let; předcházet židovsko / křesťanství. 

 
  
POVODEŇ  

The Flood Příběh z Gilgamešovi předchází křesťanskou účet více než 1000 
let a více.  
Židovsko / Christian Bible tvrdí, že "Yaweh" vyvolalo záplavu. Po pravdě 
řečeno, "Enlil" připustil povodeň konat. Trasování Enlil má původ zde na zemi, 
jsme zjistili, že je také známý jako "Bel", který se vyvinul do názvu "Baal" a 
nakonec "Belzebub" Kdo to byl bůh Pelištejců.  
  
Dále jen "Flood" je další starověké alegorie, který byl ukraden a poškozené z 
původních pohanských náboženství a má co do činění s povodní energie 
během pracovního dne Magnum Opus, po kterém existuje vize barev, což 
svědčí pro významnou etapu vypršel. Alegorie barev je místo, kde židovští 
scénáristé dostal "duhu" a "Jacob kabát barev" [auru]. Alegorie a koncepty 
byly ukradeny a poškozené do nechutných židovských charakterů pro pohany 
otrocky uctívání. Posvátné náboženské nauky určené pro lidstvo vyvíjet 
duchovně byl znesvěcen a nahradí se židovskou literární koše. Tyto fiktivní 
židovské postavy mají nic společného s duchovnem nebo postupující svou 
duši.  
  
"Noe" postavil archu  

EA varoval "Ziusudra" aka "Utnapishtim," ne "Noah" o hrozící povodně a 
instruoval jej na budování archu. Legenda je Sumerian a Akkadian / 
Babylonian původu. Dále jen "Atrahasis Epic" je Akkadian / Babylonian účet 
potopy světa.  
A "holubice" se vrátil do truhly s olivovou ratolestí značící povodeň skončila a 
vody ustupovaly. V původním sumerské účtu, havran, namísto "holubice" 
najde souš. [6]  
  
Babylónské věže  

OPĚT více než jeden Bůh je zapojit. Také bohové odchýlila od Země během 
povodní. Všimněte si "bohy."  
Bible tvrdí, že "Yaweh" zaměňovat jazyky lidové konstrukci Babylonskou věž. 
Není tomu tak. Opět platí, že židovští autoři židovsko / Christian Bible mhouřit 
a důkazy z více než jednoho boha je jasně vidět:  
Genesis kapitole 11; verš 7:  



"Pojďme dolů a tam zmást jejich jazyk, že nemohou pochopit jeden druhého 
řeč." OPĚT více než jeden Bůh je zapojit. Všimněte si "nás."  
  
Dále jen "Babylonská věž" je další alegorie. V dávných dobách lidé mohli 
komunikovat telepaticky, beze slov. Toto bylo převzato od nás, ale je nyní 
opět stává realitou, jak mnozí z nás zažívají to díky otevření mysli a duše 
skrze elektrické energie meditace.  
  
Přikázání DESET  

Mnohé z těchto zákonů starozákonních spolu s Desaterem byly ukradeny z:  
Chammurapiho zákoník  

Níže je obrázek čedičového stély ukazující sumerské boha slunce Shamash 
dává Chammurapiho tabletu se seznamem zákony. "Shamash" je také známý 
jako "Azazel", vůdce takzvaných "Fallen Angels," the "IGIGI" severských 
mimozemšťanů, kteří užívali lidské manželky.  
  

Příklad: Exodus 20:  
16 Nebudeš křivé svědectví proti bližnímu svému.  
  
Ukraden z kódu Hammurabi, 3: "Je-li seignior přišla s křivé výpovědi v 
případě, a neprokázala slovo, které mluvil, je-li tento případ byl případ týkající 
se života, který seignior musí být usmrcen. "  
  
Více ukraden z kódu Hammurabi:  
Exodus 21:24 Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,  
  
Chammurabi 196: "Je-li seignior zničila oko člen aristokracie, musí zničit jeho 
oko."  
Chammurabi 200: "pokud seignior byl vyrazen zub o seignior vlastního 
postavení, musí vyřadit jeho zub."  
  
Sumerská Code  

Ur-Nammu kód je nejstarší starověké Near východní zákoník zotavil 
archeology. Sumerská Code od 1800 BCE patří do této nejstarší přetrvávající 
právní tradicí.  
  
Hetejského Code  



Zatímco Hittite zákon byl podobný v mnoha ohledech se zákonem kódů 
Chammurapiho dále jen "Hittite kód", které obsahují dvě stě odstavců 
předpisů prokazuje toleranci k sexuální nemravnosti se silným důrazem na 
finančních starostí. Chetité pěstuje ječmen a pšenice, ječmene uvařil pivo. 
Stříbrných kolovaly jako měna.  
  
Střední asyrské Code nařízený Tiglatpilesar I., císař Asýrie ze 1115- 1077 
př. Nl Původně právní řád s důrazem na sociální obavy a zájmy asyrské 
vlády. Objeven v roce 1903 v Ashur v Iráku. Psáno v klínovém písmu na 15 
pálené hlíny tablet. Četné zákony v biblických knihách Exodus, Leviticus, 
Deuteronomium a byly ukradeny z asyrské zákoníku.  
  
Neo-Babylonian Code  

Spisy v biblické knize Přísloví byly ukradeny z mnoha zdrojů:  
  
Slova Ahiqar  

Ahiqar byl poradcem Sancheríbova, král Asýrie od 704-681 před naším 
letopočtem. V roce 1906 němečtí archeologové vyhloubený kopii jeho učení, 
která je zapsána na jedenáct listů palimpsesty papyru, z trosek Elefantina, 
která je dnes součástí města Asuán v jižním Egyptě.  
  
Parallels:  
Kdo zlořečí jeho otec nebo matka, musí být jeho lampa uhasit v temném tmy. 
Prov.20: 20  

Ukradeno:  
"Kdo nenese žádnou hrdost na jména svého otce a matky, může slunce 
nesvítilo na něm." Ahiqar 9: 137  

__________________  

  
Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, ale ten, kdo miluje, mu dává pozor, aby 
ho kázně;  
Prov. 13:24  
  
Ukradeno:  
"S-držet není tvůj syn od tyče, jinak budeš mít potíže, aby ho zachránil od 
bezbožnosti." Ahiqar 6:81  

__________________  

  
Skrze trpělivost pravítko lze přesvědčit, a jemný jazyk může zlomit kost.  
Prov. 25:15  
  
Ukradeno:  
Soft je výrok krále; , přesto je ostřejší a silnější než dvojsečný nůž "Ahiqar 7: 
105  

  
Učení Amen-em-Opet  
Amen-em-OPET, syn Ka-nakht, učil v Egyptě mezi 1200 - 1000 před naším 
letopočtem. Text je nalezen v britském muzeu papyrus 10474 a část na psací 
tablety v italském Turíně. Papyrus se říká, že pochází z Théb a je spekuloval 
být z 10. a 6. století před naším letopočtem.  
  
Parallels:  



Dávejte pozor a poslouchat výroky moudrých; uplatnit své srdce na to, co 
učím, protože je to potěšující, když je držet ve svém srdci a mají všichni 
připraveni na rtech.  
Prov. 17-18  
  
Ukradeno:  
Dejte jim uši, slyš, co se říká,  
Dej už jde o srdce jim rozumět  
Ať si odpočinout ve skříňce břicha tvého  

Že může být klíčem oni srdci. "  
Amen-em-opet 03:10  

__________________  

  
Nevyužívají chudé, protože jsou chudí a nemají rozdrtit potřebným u soudu.  
Prov. 22:22  
  
Ukradeno:  
"Hlídač se sám proti okrádání utlačovaných  

A proti dominující osoby se zdravotním postižením. "  
Amen-em-opet 2: 1  

__________________  

  
Pokud je váš nepřítel má hlad, dej mu k jídlu; když je žízeň dejte mu napít 
vody. Přitom budete haldy spalování uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí.  
Prov. 25: 21 až 22  
  
Ukradeno:  
"Nech ho v náručí boha;  
Naplnit břicho s chlebem tvému  

Aby mohl být nasycen, a může stydět. "  
Amen-em-opet 5: 8  

                                                                      __________________  
  
Se nepohybují a starobylé boundry kamene nebo zasahovat do pole sirotků, 
za jejich ochránce je silná; Vezme si svůj případ proti vám.  
Prov. 23: 10-11  
  
Ukradeno:  
"Nenoste off orientační bod u hranic orné půdy  

Ani rušit funkci měřicího kabelu  

Buď po lokte půdy, která není chamtivý  

Ani zasahovat hranice vdova. "  
Amen-em-opet 7: 12-15  

__________________  

  
Lepší trochu se strachem z Hospodina, než velké bohatství s turbulencemi  
Prov. 15:16  

Lepší maličko s spravedlností, než velký zisk nespravedlnosti.  
Prov. 16: 8  
  
Ukradeno:  
Lepší je měřítkem, že Bůh dává tobě,  



Než pět tisíc přijata nezákonně. "  
Amen-em-opet 08:19  

[Ten také zavání Nazaretského krmení "pět tisíc."]  
__________________  

  
Lepší jídlo zeleniny tam, kde je láska než ztučnění tele s nenávistí. Prov. 
15:17  

Lepší suchá krusta se klidu než dům plný hodování s sporu. Prov. 17: 1  
  
Ukradeno:  
"Lepší je chléb, když srdce je šťastné  

Než bohatství se smutkem. "  
Amen-em-opet 9: 9  

__________________  

  
Nenechte spřátelit se s hot-temperované člověka, nespojuje s jedním snadno 
rozhněván, nebo se může naučit své cesty a dostat se chycen, Prov. 22: 24-
25  
  
Ukradeno:  
"Nenechte pozdravit tvé zahřívá v tvé násilí  
Ani zraněn svou vlastní srdce a tím "  
Amen-em-opet 13: 8  

__________________  

  
Budete zvracet malý jste snědli a bude mít plýtvání své komplimenty.  
Prov. 23: 8  
  
Ukradeno:  
"The sousto chleba příliš velké Thou swallowest a vomitest nahoru."  
Amen-em-opet 14:13  

__________________  

  
Nechlub na zítřek, protože nevíte, co den přinese.  
Prov. 27: 1  
  
Ukradeno:  
"Do not strávit noc strach z zítřek  

Za rozbřesku, co je Morrow podobně?  

Člověk neví, co zítřek je. "  
Amen-eo-opet 19:11  

__________________  

  
Mnohé z nich jsou plány v srdci člověka, ale je to Pánova účel, který převládá. 
Prov. 19:21  

Ve svém srdci člověk plánuje jeho průběh, ale Pán určuje jeho kroky.  
Prov. 16: 9  
  
Ukradeno:  
"Jedna věc jsou slova, která lidé říkají  
Dalším důvodem je to, co Bůh dělá. "  
Amen-em-opet 19:15  



__________________  
  
Už jsem nenapsal třicet výroky pro vás, výroky rady a poznání.  
Prov. 22:20  
  
Ukradeno:  
"Vidíš ty tyto třicet kapitoly  

Oni bavit; Instruují  
Jsou to především ze všech knih. "  
Amen-em-opet 27: 5  

  
Učení Ptah-Hotep  

Ptah-Hotep učil asi 2450 BCE, během 5. dynastie Staré říše Egypta. Jeho 
učení byly zachovány na obou hliněných cihlách a papyrus listů a jsou v 
současné době v Bibliothèque Nationale v Paříži. Kromě knize Přísloví, 
mnoho spisů v knihách Kazatel a Sirach byl také ukraden z učení Ptah-Hotep.  
  
Egyptské Love Songs  

Egyptské Love Songs jsou 1,000 let starší než ty, které v Písni písní. Paralely 
jsou nezaměnitelné. Papyrus Harris 500 byl objeven v Thébách v komplexu 
Ramesseum v chrámu Karnak.  
  
V Visions of Nefertiti  
Obě biblické knihy "králů" a "Daniel" echo scénář zábavné krále spolu s 
predikcí jeho pádu. Tématem otroka, který by byl král se opakuje v "The Story 
of Hagar [Genesis kapitolách 16 a 21]. Vizemi Nefertiti sahá až do panování 
faraona Snefru [2680- 2565 BCE]. Volá na Nefertiti se bavit s ním. Nefertiti 
předpovídá pád Staré říše a zřízení nové dynastie Amen-em-het I [1991- 
1786 BCE].  
Také, většina z toho, co bylo napsáno v biblických knihách Exodus, Leviticus 
a Deuteronomium byl převzat z výše nikoli z "Yaweh." Existují xians, kteří jsou 
natolik hloupý, věřit jejich "Yaweh" je jediným bohem. "Žádné boha mimo 
mne."  
  
VÍCE STOLEN:  
Příběh Josef a Potipher manželky; Genesis Kapitola 39. ukraden z Story 
Anubise a Bati [egyptského původu].  
  
Podobnosti k Mojžíšovy příběhu:  
  

 Narození Sargon  

 Narození Horus  
  
1. tajemství faktor kolem porodu  

2. umístění do koše rákosu, pokryté asfaltem  

3. Nastavení v řece  

4. zotavení a přijetí Hodně z biblické knihy Žalmů byla ukradena z:  
Hymnu na Aton  

Hymnu na Aton lze nalézt v hrobu Eye. 1365- 1348 BCE.  
  
Příběhy Ba'al a Anat  



Napsaný na šest hliněných cihel, v Ugaritština; klínové písmo. Circa 1400 
BCE.  
  
Nářek nad zkázou města Ur  

Mnohé z těchto spisů v biblické knize Jozue byly ukradeny z:  
  
V El Amarna dopisy  

Stély z Merneptah  

  
Více ukradené spisy v biblické knize Soudců:  
  

 Příběh Aqhat  
 Deník Wen-Amon  

 Gezer ročenka  
  

Biblické knihy Samuelovy a Kings také obsahují mnohem ukradený materiál:  
  

 Mari Proroctví  
 Stély z Mesha  

 Karatepe Nápis  

 Annals of Shalmaneser III  
 Černý obelisk Shalmaneser III  
 Annals of Tiglath-Pileser III  
 Annals of Sargon II  
 Siloam nápis  

 Yavne-Yam Inscription  

 V Lachlish Dopisy  

 Arad ostraca  

 Annals of Sennacherib  

 Annals of Nabukadnezara II  
  

Více ukradený materiál v biblických knihách Ezra a Nehemiah od:  
  
Válec Cyruse  

Více ukradené příběhy a spisy v biblických knihách Job a Kazatel:  
  
Příběh Keret  
Zde je originální příběh Joba, psaný v Ugaritština [klínovým písmem], který se 
skládá circa 1400 BCE "Ilimilku písaře." Epický zahrnuje "Keret" a Bůh "El". 
NOT Job a Jehova. Keret family tradgedies a nemoci jsou srovnatelné s 
příběhem Job. V původním příběhu, "Satan" nikdy vstoupil do obrazu.  

 Poškozený a duše  

 Farmer a soudy  

 Poškozený a Friend  

Jak je vidět z výše uvedeného, křesťanská "náboženství" je založeno na 
ukradených materiálů, které byly zkroucené, pokroucený a zdeformovaný 
manipulovat, zmást a podněcují strach lidstva. Trvalo ORIGINAL Panovník a 
tvůrce lidstva EA / ENKI aka SATAN / Lucifer a obrátil ho do předpokládaného 
nepřítele lidstva. "Budeme zničí Boha" - Protokoly sionských mudrců. 
Křesťanství bylo použito, aby se rouhali, zesměšňování a pomlouvat starých 
bohů, vytvářet odcizení a nepřátelství z legitimních dieties z nichž ji vyměnit 



za falešného boha "Yaweh / Jehova." Kromě toho, tento obrovský program 
slouží jako nástroj pro vytvoření bezbrannou mentalita; že otroka, aby 
psychologicky odzbrojit Gentile lid, aby přijal komunismus, jiný židovský 
bratrství program.  
  
To je často říkal, že pravda zlo nemůže vytvořit nic. Všechno opravdového zla 
je umělý. Po pravdě řečeno, "Bůh" a "ďábel" jsou zpětně. Celý základ tohoto 
faul náboženství je složen z ukradeného materiálu. Kromě toho, že je proti 
životu a sebevražedné. Neexistuje vůbec nic duchovního o tom. Cílem toho 
všeho je zcela vyřezávat lidstvo pryč od pravého Bohu Stvořiteli, který je 
Satan. Přitom se plazí cizinci a ti, kteří pracují pro ně dosáhnout cíle 
zotročovat lidské pokolení přes židovskou programu komunismu. Satan nám 
dává poznání a sílu. Bez něj lidstvo nemá nic společného. Skutečný zlo je 
také známý jako mistr lži a podvodu. Jaké větší podvod je tu pro stoupence 
těchto náboženských podvody nadávat a rouhali vlastní Creator? Mnoho z 
dávných pohanských náboženství, jako jsou Řekové a Římané sdíleli legendy 
a pantheons. To je zcela odlišné od křesťanství, který pracoval neúnavně a 
surově zničit veškeré ostatní náboženství, tvrdí, že je jediným skutečným 
jedno.  
  
"V tajné mi známo není tam žádný bůh, ale já"  
- SATAN  

Od "Peace Be jemu"  
  

  
Zdroje:  
  
[1] Christ Conspiracy, The Greatest Story Ever Sold by Achyrya S stranách 
94-95  

[2] Stairway to Heaven od Zecharia Sitchin, strana 99.  
[3] World Book Encyclopedia článek o zoroastrismu, © 1989  

[4] Historie ďábla Gerald Messadié  

[5] Cambridge Ilustrovaná historie náboženství, editoval John Bowker. Stránky 
216- 217  

[6] Mezopotámie Pamela F. Service, strana 44.  
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Starověký Blízký východ, Volume I, editoval James B. Pritchard © 1958  
  
Starozákonní Parallels: Zákony a příběhy ze starověkého Blízkého Východu 
Victor H. Matthews a Don C. Benjamína © 1991  
  
Historie ďábla Gerald Messadié © 1993, 1996,  
  
Encyklopedie Britannica  

  
  
  
  



  

Vystavení Nový zákon  

  
"Bylo nám dobře sloužil, tento mýtus o Kristu"  
- Lev X. [1475-1521] *  

  
Mýtus vzkříšení:  
UKRADENÝ!  
Vzkříšení je běžné téma nalézt v mnoha zcela odlišných náboženstvích po 
celém světě, symbolické o sestupu do podsvětí a pozdějším návratu. 
Mezopotámie: Ishtar je / Inanna sestupu a vrátit [jí byl vzkříšen z mrtvých], 
Egypt: Osiris, bůh podsvětí byl vzkříšen, Řecko: Persephone sestup do 
podsvětí a zpět, jejichž seznam vzkřísený bohů je rozsáhlá a je založen na 
koncepci , nikoli o skutečné postavy. Tato alegorie je založen na vrcholné dílo 
a co je známo jako "Nigredo Stage." Pro více informací, přečtěte si článek 
vystavení duchovní zkažení duchovní alchymie a Bibli.  
  
Početné trojice:  
  

 Anu, Enlil a EA křesťanská církev ukradla jejich "Boha Otce" a "Bůh 
Syn" z tohoto jednoho.  
 Bel-Saturn, Jupiter-Bel, a Baal-Chom  

 Brahma, Vishnu, a Siva  

 Mithra, Varuna a Indra  

 Jupiter, Juno, a Minerva  

 Osiris, Isis a Horus  

 Tři tělem bohyně Hekaté  

 Trojhlavý Scylla  

 Trojjediný božstva z Cabiri.  
 Trojhlavý pes, Cerberus  

 Taoismus: Trojice San Qing [Tři Čisté Gods]. Yu Qing [Jade Čistá] 
Shang Qing [Horní Čistý] a Tai Qing [Great Čistá]  
 Monju Bosatsu, Fügen Bosatsu a historický Buddha nazývá "Shaka 
trojice" [Shaka SANZON]  
 Ka [Spirit nebo Ether] Ba [Tělo], a Ankh [Nesmrtelnost]  
 Tamas [Stabilita] Sattwa [uspořádanost] Rádžas [neklid] z "Guna" 
sanskrtského překlad  

 Artemis, Afrodita, a Hecate  

 Kore, Persephone a Demeter  
 Shen [duch], C'hi [Vitality], a Ching [Essence] tři poklady taoistické Wai 
Tai [vnitřní alchymie]  
 Alfa, Omega, a Iota  

 Ďáblova Trident [dále jen "Trishul"]  
  

Samozřejmě nesmíme zapomenout "Otce, Syna i Ducha Svatého."  
  
Nazaretský ukřižování není nic nového. Skutky 05:30 Bůh našich otců vzkřísil 
Ježíše, kteréhož jste zabili a pověsili na strom. I Peter 2:24 Kdo mu sám vnesl 
naše hříchy na svém těle na dřevo, které jsme, že mrtví hříchům, by měl žít k 
spravedlnosti, jehož zsinalostí jste byli uzdraveni.  



  
Boha norštiny Odin předchází Ježíše Krista. Odin visel ze stromu a zažil smrt 
svého druhu získat znalosti. Prostřednictvím bytí "znovuzrozený" získal gnosi 
[pokročilé duchovní poznání], stejně jako egyptským bohem Set, který byl 
"ukřižován" na "kříž", známý jako furka.1 Kromě toho Krishna, Marsyas, 
Dodonian a Zeus také zavěšeny ze stromů. To je také smyslem oběšence 
karty v tarotu. Buddha také seděl pod "Bo Tree." "Bo" je "Boa" znamená 
"hadí" kundalini. Strom je starobylá zobrazení lidské duše s tím, že trup je 
symbolický páteře a větve symbolizující 144.000 nadis s listy a plody 
symbolizujících plody meditací; životní síla a síly mysli a duše. Kromě toho, 
Krishna, Marsyas, Dodonian a Zeus také visel ze stromů. "144.000" je další 
židovský / Christian Biblické korupce alegorii, která má co do činění s nadis 
lidské duše, z nichž jsou speciální cesty pro životní síly.  
  
Níže je uveden další seznam bohů, který visel ze stromů:  
  

 Tammuz Sýrie, 1160 BCE  

 Wittoba z Telingonese, 552 BCE  

 Iao Nepálu, 622 BCE Iao je často napsáno "Jao" povědomé? To je 
kořen hebrejského boha "Jehova."  
 Hesus keltských druidů, 834 BCE. Všimněte si podobnosti "Hesus" s 
"Ježíšem."  
 Quetzalcoatl Mexika 587 BCE  

 Quirinuse of Rome 506 BCE  

 Prometheus 547 BCE "V důsledku ukřižování Prometheus Kavkazu, 
jako zařízený Seneca, Hesiod a jiní spisovatelé, se uvádí, že byl přibit 
na vzpřímené paprskem dřeva, k němuž byly připevněny rozšířené 
zbraně ze dřeva, a že toto kříž se nachází v blízkosti Kaspického úžiny. 
"  
 Thulis Egypta, 1700 BCE  

 Indra Tibetu, 725 BCE  

 Alcestos z Euripedes, 600 BCE  

 Atys Phrygia, 1170 BCE  

 Crite z Kaldejska, 1200 BCE  

 Bali Orissa, 725 BCE  

 Mithra z Persie, 600 BCE  
  

Výše uvedený seznam byl převzat z knihy "na světě Šestnáct Ukřižovaný 
zachránci" by Kerseyův Graves šesté Edition- 1960  

  
Také, pokud jde o jméno "Ježíš" pět písmena představují pět prvky-oheň, 
země, vzduch, voda, a podstatou lidské duše, fiktivní postava byla ukradena z 
Pagan ALLEGORIES- on byl řekl, aby žili "33 let ", které odpovídají obratlovce 
lidské páteře, kde se kundalini hada stoupá, který transformuje lidskou mysl a 
duši do super-vědomí. To je to, co je míněno 33. stupněm Mason. Dva jiní, 
kteří byli ukřižováni spolu s Nazaréťana tvoří další trojici a jsou opět alegorie 
tří hlavních částí duše, kde je kříž energie; z nichž nejdůležitější jsou 
kastrovat srdeční čakru [větší cross], kde ramenní čakry mají křídla a dvě 
menší kyčle a šesté čakry. Pro ty z vás, kteří jsou obeznámeni s okultismem, 
studovat vše na těchto webových stránkách a také Joy of Satan webové 
stránky, které je velmi odhalující týkající se duchovní poznání.  



  
Nazaretský byl vynalezen z konceptu. Nazaretský je to, co je známo jako CHI 
"witchpower", "prány" a dalšími podmínkami na pravomoci lidské mysli a 
duše. Mnoho vyobrazení svatozáře ukazují vzkříšeného had satana, také 
známý jako kundalini. Kříž byl původně rovný-ozbrojený a je tvar lidské duše. 
Toto bylo odporně poškozen také. Dále jen "Ježíš Šetří" patrová, že křesťané 
papouška ven jako tah na hračce šňůru dítěte, je falešný. Ve skutečnosti se 
jen vlastní síly ušetřit. Prostřednictvím energie meditace, můžeme léčit sami, 
a přežít situace, které se ukáží jako katastrofální pro ty, kteří nemají toto 
poznání. Vzestoupenými had je základním předpokladem pro fungování 
Magnum Opus, že dělá jeden fyzicky i duchovně dokonalé a nesmrtelné. To 
je další oblast, kde bláhoví křesťané neustále opakují "věčný život" frázi bez 
jakékoliv představy o tom, co to opravdu je, znamená nebo jak ji získat.  

Latinský kříž nebyl součástí křesťanství až do 7. století a není plně 
uznána až do 9. století.  
Primitivní kostely raději představují Nazaretský s beránkem. Jehně, 
mimochodem je další ukradený symbol. Jehněčí Velikonoc je reprezentován 
znamení Berana Ram "[který začíná 21. března každého roku]. The Lamb 
bylo provedeno také Hermes a Osiris.  
Na jaře jehněčí, symbolický, kdy Slunce vstupuje do znamení Berana, který je 
symbolizovaný berana, také má co do činění s počínající Vrcholné dílo w 
Práce.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Křesťanské svátky byly odcizeny stejně. ALL kryjí s pohanskými svátky 
a ZAZNAMENAVŠE obdobích roku.  
  
VELIKONOČNÍ byl ukraden z Astaroth. Původně známý jako "Aštar." Tento 
svátek se shoduje s jarní rovnodennosti jara, kdy den a noc jsou stejně 
dlouhé. Tento svátek je známý jako "Eastre" do Anglosasové. Jako bohyně 
plodnosti, ona byla spojena s králíky a vejce. Křesťané ukradli tento svátek a 
poškozený jeho význam. Jiná jména pro dovolenou zahrnuje: Velikonoce, 
Eastre, Eos, Eostre, ester, říje, [Říje je, když zvíře jde do tepla; páření], Říje, 
Oistros a Ostara. Opět platí, že "Beránek Boží" byl ukraden z znamení 
zvěrokruhu Berana berana, který se vyskytuje každý rok na jaře.  
  
Vánočním SEZONA , 25.prosince. Který se shoduje s 25. Winter Solstice, 
prosinec se nachází v blízkosti nejkratší den v roce, a je to datum narození 
perského boha Mithra, a je římský svátek Saturnalias. Strom, dekorace, 
pečení, dárky a slaví nemají nic společného s Nazaretského. Jedná se o 
přenosy prostředků z oslav Pagan. Opět platí, že strom se světly a 
dekoracemi symbolizuje zmrtvýchvstalého hada, duše, která byla svítí, 
protože všichni 144.000 nadis jsou naživu s energií. Tvar jedle, protože 
vrcholí v okamžiku, symbolizuje vyvěrajícím energie na temeni hlavy, ne jinou 
formu symboliku egyptských pyramid, zakončené bodu. Existuje mnoho 
různých pohanských bohů spojené s a oslavovaný kolem nebo 25. prosince.  
  
"Svátek Všech svatých" odpovídá "Halloween / Samhain."  
  
"Nanebevzetí Panny Marie" se shoduje s "Lammas Day" z "letního 
slunovratu."  
  
Všechny tyto svátky, které byly původně GENTILE / pagan byly nahrazeny, 
aby odpovídaly a soustředit se na fiktivní židovské postavy.  
  
Pro podrobnější informace týkající se krádeže a cor Stavení pohanských 
svátků, přečtěte si článek " Ukradená Year "  
  
CHRISTIAN ornáty a JEJICH WITCH / SORCERER PARALLELS:  
  

 Opásat se je rovnoběžná s šňůru čarodějnice nebo pletence  

 ALB je Slavnostní Robe  

 Biskupský pokosu je kopie staroegyptských korun bohů a faraonů  

 Crosier představuje odstřelování tyč mudrců a nese silnou podobnost k 
staroegyptského Crook  



 
  
Křesťanský ALTAR je nastaven tak téměř totožný S RITUÁLNÍ ALTER 
čarodějnictví:  
  
Obvyklá Christian hmotnost / služba využívá následující:  
  

 Zvonek  

 Kadidlo hořák / kadidelnice  

 Svíčky  

 Hostitel  
 Kniha  

 Kalich naplněný vínem  

 Olej  
  

Přesto, navzdory tomu, křesťanská církev zavražděn hromadně, ty obviněn z 
bytí čarodějnice, kouzelníky a ti pohanských náboženství.  
  
Smutným vtip svátostem křesťana:  
  
S svátostem křesťana, je zřejmé, že jsou falešné. Jeden mohou přicházet a 
odcházet jako jedna těší a nemají žádný význam. Samozřejmě to logické, 
protože všichni byli ukradeny. Některé očí bijící příklady:  
  
Křest s vodě:  
UKRADENÝ!!  
  

 
 Confession- ukraden z PAPY Rus královské matky Nezemt  
 O společný hostitele  

  
UKRADENÝ!!  



  
Během provozu hromadné nebo kostela, kněz nebo ministr recituje linii "Jezte 
mé tělo a pít mou krev" pro požehnání společenství hostitele / eucharistie. 
Jedná se o simulaci lidské krve oběti. Pro více informací do hloubky, 
naleznete v Christian hmotnost / služba: simulace lidské krve Sacrifice  
  
Dále jen "Duch svatý"  
  
"Duch svatý" údajně sestoupil na apoštoly Nazaretského v ohnivé jazyky. 
Znovu, toto je had satana, kundalini, a byl ukraden a poškozené z 
pohanských náboženství, zejména těch z Dálného východu. Pohanství byl 
označen jako "satanismu." Také slovo "Pagan" znamená "Gentile."  
Skutky 2: 2-4  

2: 2 A najednou se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil 
celý dům, kde seděli.  
2: 3 I ukázali jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýžto posadil se na každém 
z nich.  
2: 4 A všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak 
jim Duch dával promlouvat.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Růženec byl ukraden z tibetských Mala korálků.  
Mala korálky jsou používány pro počítání mantry, pomocí posuvné prsty od 
patky k patce, takže člověk není rozptylován museli sledovat čísla během 
meditace. Opakování "Zdrávas Maria" a "našich otců" nejčastějších ke 
katolicismu bylo ukradeno a poškozené z Dálného východu Asie manter. 
Mantra je slovo moci, opakovaně vibrovala soustředit mysl v meditaci, a 
projevit něčí přání a touhy do reality. "AUM" je nejčastější, a to je místo, kde 
Christian používaným slovem "Amen" byl ukraden; Také z egyptského boha 



Amona, jehož jméno znamená stejný "AUM". Robotický opakující modlitby 
recitoval znovu a znovu v křesťanských církvích jsou také poškozené imitace 
manter.  
  

Kostelní věž je kopií egyptského obelisku, jediný rozdíl je 
kříž na vrcholu. My všichni jsme obeznámeni s egyptským obeliskem, jako je 
například "Kleopatry Needle." To má mnoho společného s "májky." Dále jen 
"Maypole" byl symbol pro květnové královského falu [ztopořený penis]. To je 
symbolem plodnosti. V předvečer Beltanu [30. dubna] celebrants tančili kolem 
májky. Původní Egyptské obelisky byly symboly falu. Představovaly vztyčený 
orgán na zemi Bůh "geb", jak ležel na zemi se snaží dostat až k spojit se s 
bohyní "Neith / matice" z zastřešujícího oblohy. Bez vědomí většiny křesťanů, 
jejich kostelní věž je symbolický vztyčený penis s křížem na vrcholu.  
  
Svatozář, svědčí o vzkříšeného hada Satana [kundalini], byl ukraden z 
hinduistických bohů a Buddha. Obě náboženství předcházel křesťanství 
staletími.  
  

     

  
Že otravné ryby symbol křesťané používat také byl ukraden a poškozen. To je 
nazýváno "yoni" a křesťané obrátil ji na bok. Je to opravdu vagíny a její 
správná poloha je zde vidět na levé straně. Joni je velmi starověký symbol a 
může být viděn v mnoha starých palubách T AROT karet, jako je na obrázku 
zde:  
  



 
  
Křesťané ctít ostatky, zvonění zvonů a pálení kadidla jsou nevědomky 
napodoboval hinduistické rituály, které byly stanoveny mnoho století před žido 
/ křesťanství.  
Modlící se ruce byly odcizeny stejně. Jsou starověká Yogic Mudra. Tam jsou 
sochy hinduistických bohů a také Buddha s modlících se rukou známý jako 
"Namaste Mudra." Složené ruce stejně, jsou variace a další mudra, který byl 
ukraden. Mudry jsou použity v meditaci k propojení menších čaker obvodů v 
rukou a prstů. Mnoho jóga ásany mají tyto stejně. Zkontrolujte, zda všechny 
obrázky on-line hathajógy pozic. Jóga předchází  
Křesťanství.  

    

  
  
Svatí zabral místo starých bohů v katolickém náboženství jako papež použil 
tuto metodu nahrazení pro konverzi polytheists k monoteismu. Starověké 
Pagan chrámy, spolu s knihovnami, které obsahovaly významné duchovní 
texty, bylo zničeno a srovnáno křesťany. Křesťanské kostely byly postaveny 
často přes tyto. Mnoho pohanské chrámy byly postaveny na Ley Lines, a to 
zejména v Evropě.  
  

  
Reference:  
  
* Atlantis Blueprint, strana 267 Colin Wilson  

© 2002  
  



[ 1 ] ženina slovník symbolů a posvátné objekty "Barbara G. Walker, Page 54.  
  
  
  
  
  
  
  

Tóra a Living Blood Sacrifice  

  
Píši tento článek proto, že jsem tak otrávený s nekonečným proudem idiotů, 
kteří dělají videa a webové stránky, které odhalují židovskou rituální vraždu na 
jedné straně as druhou YouTube, podporovat křesťanství, Bible Nazaretského 
a obviňovat to vše na Satana. Některé z těchto autorů jsou ve skutečnosti 
židovský a vědí, co dělají, co se týká snaží se to všechno svést na Satana a 
pohanských [Gentile] bohy, zatímco jiní [většinou křesťané] mít hovno pro 
mozek.  
  
Většina z těchto idiotů, kteří mají hovno místo mozku [téměř vždy 
křesťanských] jsou buď příliš líní, nezakládají ani samozřejmě kteří postrádají 
potřebnou inteligenci, aby skutečně číst židovský Torah za to, co to je, že 
Starý zákon. Celá Tóra je přeplněný židovského Božích pokyny, jak správně 
provádět žijící v krvi oběti, a pro křesťanské dvouciferný IQ idioty, kteří se 
snaží vymlouvat, co se týká nového zákona a "Jesus", "Ježíše" je lidská krev 
dítě oběť.  
  
Kromě tohoto hlubokého hlouposti [úroveň křesťanské inteligence je tak 
nízká, že je neuvěřitelné], ale nikdy se zdá dojít k těmto bible-fantastický blbci, 
že kňučet o židovské rituální vraždě, a citovat Talmud, že Talmud je ve 
skutečnosti rabínský komentář k Torah. A co je Tóra? Tóra je prvních pět knih 
Starého zákona Bible, že tito křesťané s hovno pro mozek propagovat. To je 
pravda - Starého zákona. Ta samá kecy, že jejich kněží a kazatelé výtok off 
ve svých křesťanských církví Každou neděli. Jak už jsem již uvedla rozsah 
hloupost je mimo šokující. Také tyto káně-brained křesťané by při úplné ztrátě 
ukázat, kde přesně v jejich Bible Satan někdy dokonce zmínil, natož 
požadoval, jakékoliv oběti vůbec, natož žijící v krvi oběť! Přesto se obviňují ho 
z toho neustále, protože to vytváří rozptýlení. Jak jsem neustále opakují každý 
ošklivý čin a atribut, který je židovsko / Christian "Bůh" je obviňována na 
Satana, ale málo může vidět dál. Málokdo přestane myslet.  
  
Další věc, kterou chci sem je, jak křesťané a další související idioti kroutit 
všechno. Jeden do očí bijící příklad jsem narazil bylo prohlášení o tom, jak 
jména pohanských bohů, jako Baalovi byl používán Židy, jako je Hasidim 
zakladatel Baal Šem Tov. Tento titul znamená "mistra dobrého jména" pro 
jeden. To má co do činění s okultních silách. To nemá nic společného s 
pohanského boha Baalovi.  
  
"V hebrejštině, slovo ba'al znamená" manžela "nebo" vlastníka "a souvisí 
významu slovesa zmocnit, pro muže, dovršit manželství. Slovo" ba'al "je také 



používán v mnoho hebrejské fráze, označující jak konkrétní vlastnictví, jakož i 
držení různých kvalit v něčí osobnost. "[1]  
  
Baal také jak jsem se zmínil ve výše uvedených prostředků "master", takže 
toto slovo má skutečně velmi široký pojem. Vzhledem k extrémní rouhání a 
očerňování proti pohanského boha Baalovi v Goetia [The Lemegeton], je 
zdravý rozum, že Židům nebude dávat nějaký druh oddanosti tohoto 
pohanského boha, nebo jakékoliv jiné pohanské bohy pro to hmota. Veškeré 
odkazy, které se snaží reklamovat Židům uctívali nějaké pohanských bohů 
mají zmást čtenáře. S naší vlastní výzkum, jsme zjistili, že Baal je jiný název 
pro filištínského Boha Belzebuba. Nekonečné Židovská rouhání proti 
Belzebuba, by měly učinit prohlášení samo o sobě o tom, jak nenáviděl to 
Pohanský bůh je Židy.  
  
Citace přímo pod pochází z "Bible Hub" webové stránky, článek o Baalovi: "4 
s přívlastková:   ַּע ְּב ל  ִר  Lord of convenant rozhodčích 8:33; Soudci 9: 4 ַּי
(srovnej בְִּב עא rozhodčích 9:46; NöZMG 1888, 478); בְב  Pán much 2 ב'בי

Kings 1: 2,3,6,16, Philistine bůh, 5 μυ Βααλ I, na které . Αν (Belzebub, 
Matouš 12:24) porovnat bael "[2]  
  
Také bych se rád vyjádřil k extrémní podobnost mezi názvem "Moloch" a 
hebrejského slova "Melek", což znamená "král." "Král" je další reálný volný 
termín. [3]  
  
Takže ... Co dělá Jewis h Torah říci, pokud jde o bydlení krvavou oběť? Pro ty 
z vás, kteří mají pochybnosti, důrazně doporučujeme udělat si vlastní 
průzkum, protože tam jsou četné kopie židovské Tóry zde online.  
  
Příběh židovského charakteru Abraham o obětovat svého syna Izáka, jak bylo 
nařízeno touto cizí bůh jejich, je do očí bijící příklad, že jeho pouhá ochota, 
bezesporu, jak příběh pokračuje, označuje toto nebylo nic ven standardu, ani 
byl to neobvyklý požadavek. Vzhledem k jeho nekritické pohotovost, to odhalí 
tento akt lidské oběti dítěte byla samozřejmost.  
  
Kromě výše uvedeného, zde jsou některé velmi zajímavé a velmi odhalující 
citace převzaté z židovského webové stránky  

http://www.come-and-hear.com/editor/br_3.html  
  
"Přijďte si poslechnout, vzdělávacího fórum pro zkoumání náboženské pravdy 
a náboženské tolerance: Blood Ritual 3: lidské oběti, Talmud, a Moloch 
problému" "Hospodina Boha Přijímá lidské oběti"  
  
Cituje z výše uvedených propojených webových stránek:  
"Blood Ritual: - Blood rituál je základním předpokladem k judaismu. Některé 
krevní posvěcuje, nějaká krev znesvěcuje. Podívejme se, co doktríny Talmud 
jsou. "  
  
"Babylonian Talmud, však stále umožňuje Židům obětovat dětí Molochovi. - 
Za určitých podmínek"  
"Hospodine, Bože Přijímá lidské oběti"  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.come-and-hear.com/editor/br_3.html


"Za prvé, pojďme perspektivu. Někteří se mylně domnívají, lidská oběť je 
zakázáno ve Starém zákoně. Jistě, některé z proroků brojili proti ní. Ale 
alespoň v jedné knize, Hospodin, Bůh přijímá lidskou oběť. A v další knize, 
Hospodin, Bůh je uklidněn lidské oběti. "  
  
"V následujícím účtem z knihy soudce, Izraelita bojovník Jephthah se chystá 
vyrazit na válčit Ammon. Platbu za vítězství, Jephthah slibuje, že Hospodin, 
Bůh bude obětovat první "vůbec", která pochází z jeho domu, aby ho 
pozdravil po svém návratu. Není-li Jephthah udržuje volů, ovce, kozy, slepice 
nebo ve svém obývacím pokoji, musí očekávat, že slíbil obětí bude člověk. 
Všimněte si, že Jephthah neslibuje obětovat "býka" nebo "kozu," etc. "  
  
30. A Jefte učinil slib Hospodinu, a řekl: Jestliže budeš bezpodmínečně dodat 
Ammonitské v mých rukou,  
31. Pak to musí být, že což by koli vyšlo ze dveří domu mého mně vstříc, když 
se vrátím v pokoji od Ammonitských, bude jistě bude Hospodinův, a já to 
obětoval v obět zápalnou.  
- Soudci 11: 30-31 (KJV)  
  
První projít dveřmi domu Jiftácha se na jeho návrat je jeho jediné dítě, jeho 
milovaná dcera.  
  
34. Jiftách přišel do Masfa k domu svému, aj, dcera jeho vyšla jemu vstříc s 
bubny a tance, a ona byla jeho jediné dítě; vedle ní neměl ani syna ani dceru.  
35. I stalo se, když ji uviděl, roztrhl roucha svá a řekl: Ach, dcero! jsi mi přinesl 
velmi nízká, a ty jsi jeden z nich, že potíže mě, neboť jsem otevřel pusu 
Hospodinu a nemohu vrátit.  
- Soudci 11: 34-35 (KJV)  
  
Zamysleme se na chvíli. Víme, že Jefte slíbil Hospodinu Bohu obětovat 
"vůbec" první vyšel ze dveří svého domu. Máme podezření, Jefte chce 
obětovat jednu ze svých služebníků. Ale když se "vůbec" Ukázalo se, že Jefte 
dcera, Jiftách je překvapen. Všimněte si reakce své dcery:  
  
36. I řekl jemu ona, můj otec, jestli jsi otevřel ústa svá Hospodinu, učiň mi 
podlé toho, vyšlo z úst tvých; Poněvadž Hospodin pomstu tě tvých nepřátel, 
dokonce i Ammonitským.  
- Soudci 11:36 (KJV)  
  
"Ona vyjadřuje žádným překvapením, že Hospodin Bůh by akceptovat lidskou 
oběť, ani ona protest; ona neříká "Otče, pojďme používat zdravý rozum."  
Nikdo kromě dokonalých živočichů je povoleno mít rituálně obětován v 
judaismu. Všimněte si, že Jefte dcera taky, je dokonalá oběť - je panna. 
Všimněte si, že Hospodin Bůh nezastaví tuto lidskou oběť, když se zastavil 
obětování syna Abrahamova.  
  
Starý zákon neurčuje, jak Jephthah obětuje svou dceru, ale po správné 
metody pro obětování zvířat, měl by nejprve podřízl hrdlo a odtok její krev do 
obslužného plavidla Temple; uřízla paží, nohou a hlavy; řez trup do sekcí, 
odstraňte její vnitřnosti a umyjte je; nalít, posypeme a pošpinit její krev v 



předepsaných místech kolem oltáře; a spálit maso. Nebo samozřejmě, kněz 
to může udělat za něj. "[4]  
  
"Hospodin, Bůh je uklidněn lidské oběti" [5]  
  
"Jako dvou samostatných přestupků, což dokazuje, že dát něčí semeno 
Moloch není modlářství. Rozdíly [sic] je, že když někdo obětován Molochovi, 
nebo způsobil jeho syn projít ohněm nějaké jiné božstvo, že není potrestán. "  
-Rabbi Dr. Freedman  

  
"V návaznosti na Mišna, Sanhedrin 64a a 64b obsahují strhující debatu mezi 
mudrců týkající se:  
  

 okolnosti, za kterých uctívá modla modlářství,  
 který idoly mohou být uctíván bez vyžívá v modlářství,  
 které části dětské oběti v tom, co kombinace byly trestány, a  

 jak děti mohou být obětovány bez porušení Leviticus.  
  
"V poslední době byly učiněny četné pokusy dokázat, že obětovat své děti do 
Molochu Izraelité prostě myslel, že se jim nabízejí v holocaustu Hospodinu. 
Jinými slovy, Melech jemuž byla nabídnuta Vhodné pro oběti byl Hospodin 
pod jiným názvem. "[6]  
  
Článek pokračuje a snaží se Tvrdit něco jiného, ale každý hlupák může 
snadno vidět při čtení biblické knize Leviticus například, že výše uvedené 
tvrzení mluví sama za sebe.  
  
Zde je další z "Přijďte si poslechnout" židovského internetové adrese:  
"Je to opravdu škoda, že židovské náboženství nebyl zapudil doktrínu, že děti 
mohou být obětován Molochovi. Že doktrína, spolu s modlitbami v židovské 
liturgie volající po návratu rituální obětování krve (viz zvířecí oběť a třetí 
chrám ), určitě dodává důvěryhodnost obvinění, že Židé se zapojily do rituální 
obětování krve dětí. "  
"Zapuzovat doktríny Talmud, které schvalují rituálně obětují dětí (za určitých 
podmínek) by jít dlouhou cestu, jak vytvořit dobrou vůli mezi judaismem a 
lidmi jiných náboženských vyznání." [7]  
  
Kniha Leviticus je přeplněný konkrétních pokynů [Jak] a nároky na bydlení v 
krvi oběti.  
  
Níže jsou přímé citace převzaté z židovského Tóry. Vzhledem k rozsáhlé a 
strašný ošetření nevinných zvířat, není divu, že Židé vymysleli průmyslového 
zemědělství. Takové věci se v jejich povaze.  
  
(LEV 1: 1) Hospodin zavolal Moshe, a mluvil k němu z stánku úmluvy, řka:  
(LEV 1: 2) "Mluv k synům Yisra'el a řekni jim:" Když někdo z vás nabízí oběť 
Hospodinu, budeš obětovat svůj dar z dobytka, ze stáda a ze stáda.  
(LEV 1: 3) "" Je-li jeho obět zápalná oběť ze stáda, je povinen samce bez 
vady Musí ji nabízet u dveří stánku úmluvy, aby mohl být přijat před 
Hospodinem..  



  
(LEV 1: 5) zabije býka před Hospodinem. Aharon synové, Kohanim {} kněží, 
předloží krev a pokropí tou krví oltáře vůkol, kterýž jest u dveří stánku úmluvy.  
  
(LEV 01:10) "" Je-li jeho nabídka je z stáda, z ovcí nebo z koz k oběti zápalné, 
musí samce bez vady.  
(LEV 01:11) zabije ho na severní straně oltáře před Hospodinem. Aharon 
synové, Kohanim {} kněží, pokropí krví oltáře vůkol.  
  
(LEV 01:14) "" Jestliže jeho dar Hospodinu bude zápalná oběť z ptactva, pak 
se bude nabízet svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.  
(LEV 01:15) Kohen {} kněz musí přivést ji k oltáři, a vyždímejte z jeho hlavy, a 
zapálí na oltáři; a jeho krev se vypustí na straně oltáře;  
(LEV 01:16) a Odejme také vole jeho s jeho špínou, a hoď ji vedle oltáře na 
východní straně, v místě popela.  
(LEV 01:17) Musí ji roztrhat svými křídly, ale musí ji nelze rozdělit od sebe. 
Kohen {} kněz musí ji vypálit na oltáři, na dříví, které je na ohni. Je to zápalná 
oběť, oběť ohnivou, o vůni příjemnou Hospodinu.  
  
(LEV 3: 1) "" Je-li jeho nabídka je oběť oběti Shalom, pokud ji nabízí od stáda, 
ať už muž nebo žena, je povinen ji bez vady před Hospodinem.  
(LEV 3: 2) On položí ruku svou na hlavu oběti své, a zabije ji u vchodu do 
stanu setkávání: a Aharon synové Kohanim {} kněží pokropí krví na oltář 
vůkol.  
  
(LEV 3: 7) V případě, že nabízí beránka, obět svou, tedy bude ji před 
Hospodina;  
(LEV 3: 8) a položí ruku svou na hlavu oběti své, a zabije ji před stánkem 
úmluvy: a Aharon synové pokropí jeho krví na oltář vůkol.  
  
(LEV 03:12) "" Je-li obět jeho koza, přivede ji před Hospodina:  
(LEV 03:13) a položí ruku na jeho hlavu a zabije ji před stánkem úmluvy; a 
synové Aharon pokropí jeho krví na oltář vůkol.  
  
(LEV 4: 4) Ten uvedou býka ke dveřím stánku úmluvy před Hospodinem; I 
položí ruku na hlavu býčka, a zabít býka před Hospodinem.  
(LEV 4: 5) pomazán kohen {} kněz vezme trochu krve z býčka a přivést ji do 
stánku úmluvy.  
(LEV 4: 6) kohen {} Kněz se namočí prst v krvi, a pokropí trochu krve 
sedmkrát před Hospodinem, před oponou svatyně.  
(LEV 4: 7) kohen {} kněz musí dát trochu krve na rohy oltáře kadidlo z 
vonných látek před Hospodinem, který je ve stanu setkávání; a on se vyleje 
všechnu krev býka ven na spodku oltáře zápalu, kterýž jest u dveří stánku 
úmluvy.  
  
(LEV 04:11) býka kůže, všecko maso jeho s hlavou a s jeho nohy, jeho útrob 
a jeho trusu,  
(LEV 04:12) i celý býk se mu vynese ven za tábor na čisté místo, kde se 
vysypal se popel, a spálí jej na dříví ohněm. Jsou-li vysypal se popel musí být 
spálen.  



  
(LEV 04:16) Tento pomazal kohen {} kněz uvedou krve z býčka ke stanu 
setkávání:  
(LEV 04:17) a kohen {} kněz se namočí prst v krvi, a kropiti jí bude sedmkrát 
před Hospodinem, před oponou.  
(LEV 04:18) Ten musí dát některé z krve na rohy oltáře, který je před 
Hospodinem, který je ve stanu setkávání; a zbytek krve se vyleje u spodku 
oltáře zápalu, kterýž jest u dveří stánku úmluvy.  
  
(LEV 04:24) On položí ruku svou na hlavu toho kozla a zabije ho na místě, 
kdež se bijí oběti zápalné před Hospodinem. Je to oběť za hřích.  
(LEV 04:25) Kohen {} Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích na prst svůj, a 
dát ji na rohy oltáře pro zápalné oběti. Ten vyleje zbytek krve její na spodku 
oltáře zápalu.  
  
(LEV 5: 7) "" Nemůže-li si dovolit jehně, pak uvedou své oběti za vinu za to, 
ve kterém zhřešil, dvě hrdličky nebo dvě holoubata, k Hospodinu, jeden za 
hřích, a druhé k zápalné oběti.  
(LEV 5: 8) Ten musí přivést k Kohen {} kněz, který jako první nabízet ten, 
který je za hřích, a vyždímejte z jeho hlavy od jejího krku, ale musí to ne sever 
úplně.  
(LEV 5: 9) pokropí trochu krve z oběti za hřích na straně oltáře; a zbytek krve 
se vypustí na spodku oltáře. Je to oběť za hřích.  
  
(LEV 7: 2) V místě, kde se bijí oběti zápalné, zabije oběti za vinu; a jeho krví 
pokropí na oltář vůkol.  
  
(LEV 08:18) On představoval berana k zápalné oběti, a Aharon a jeho synové 
vložili ruce na hlavu toho berana.  
(LEV 08:19) On ji zabil; a Moshe kropili krví na oltář vůkol.  
  
(LEV 08:22) On představoval druhého berana, berana vysvěcení, a Aharon a 
jeho synové vložili ruce na hlavu toho berana.  
(LEV 08:23) On ji zabil; a Moshe vzal trochu jeho krve, a položila ji na špičku 
pravého ucha Aharon je, a palce pravé ruky jeho, a na palce pravé nohy.  
(LEV 08:24) Přinesl Aharon syny; a Moshe dát trochu krve na špičce svého 
pravého ucha a palec jejich pravé ruky a na palce jejich pravé nohy; a Moshe 
kropili krví na oltář vůkol.  
  
(LEV 09:12) Zabil zápalnou; a Aharon synové doručena krev do něj, a 
pokropil ho na oltář vůkol.  
  
(LEV 09:18) On také zabil býka a berana, oběť nabídky Shalom, který byl za 
lid a Aharon syny dodávaného do něj krev, kterouž pokropil na oltář vůkol  
  
(LEV 16:14) On vezme trochu krve z býčka a stříkne ji prstem na příkrov, na 
východě; a před příkrov pokropí trochu krve s jeho prstem sedmkrát.  
(LEV 16,15) "Potom zabije kozla za hřích, který je určen pro lidi, a vnese krev 
jeho vnitřku za oponu, a učiní se krví jeho, jakož učinil se krví volka toho, 
pokropí na slitovnici a před slitovnicí  



  
(LEV 16,18) "On musí jít k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí ji, a 
vezme trochu krve z toho býka a některé z krve kozího a položila ji na rohy 
oltáře kruhový objezd.  
(LEV 16:19) pokropí trochu krve na něj prstem svým sedmkrát, a očistí ji, a 
učinit z něj svatá od nečistot synů Yisra'el.  
  
(LEV 17:11) Pro život těla je v krvi; a já jsem ji určil na oltář k očištění duší 
vašich protože je to krev, která dělá smíření z důvodu života.  
  
(LEV 22:29): "Když obětovat oběť díků Hospodinu, budeš to obětovat, takže 
mohou být přijaty.  
  
(LEV 22:19), který může být přijat, budete samce bez vady, z býků, z ovcí 
nebo koz.  
(LEV 22:20) Ale ať už má vadu, která vám nesmí nabízet: pro nesmí být 
přijatelné pro vás.  
(LEV 22:21) Kdo má oběť Šalom oběti Hospodinu splnit slib, nebo obět 
dobrovolná, vytvoření stáda nebo hejna, musí být perfektní, které mají být 
přijaty; nesmí dojít k žádnému něm byla vada.  
(LEV 22:22) Blind, zraněných, zmrzačených, který má bradavice, hnisající, 
nebo mají běžící bolí, nesmíte nabízet tyto Hospodinu, ani učinit ohnivou oběť 
z nich na oltář Hospodinu.  
(LEV 22:23) buď o býka či jehně, který má nějakou deformaci nebo chybí v 
jeho částech, které mohou nabídnout dobrovolný zápalné; ale za slib, že 
nebudou akceptovány.  
(LEV 22:24) To, co má svá varlata pohmožděné, drtil, mlel nebo střih, ty 
nesmí nabízet Hospodinu; aniž vy tedy ve své zemi.  
(LEV 22:25) Žádná z ruky cizince, musí vám nabídnout chleba Bohu svému 
ze všech těch věcí; nebo porušení jejich jest v nich. Tam je vada v nich. 
Nesmějí být přijaty pro tebe. "  
(LEV 22:26) Hospodin promluvil k Mojžíšovi řka:  
(LEV 22:27): "Když se narodí býček, nebo ovčí nebo kozí, pak zůstane sedm 
dní u matky a od osmého dne i potom bude přijemné k obětování oběti 
vyrobené ohnivá Hospodinu.  
(LEV 22:29): "Když obětovat oběť díků Hospodinu, budeš to obětovat, takže 
mohou být přijaty  

  
(LEV 23:19) Ty musí nabízet jednoho kozla za hřích, a dva beránky rok starý 
k oběti nabídky Shalom  

  
(NUM 07:41) a pro oběti Shalom volové dva, pět beranů, pět kozlů a pět 
beránků letý: to byl dar Shelumi'el syna Tzurishaddai.  
  
(Nem 12:11), pak to musí stát, že se na místo, které Hospodin, tvůj Bůh, 
vyvolí, aby způsobit jeho jméno tam přebývá, tam musí vzít s sebou vše, co 
vám přikazuji: své zápalné oběti a své oběti, své desátky a obět tvé ruky a 
všechny vaše volba sliby, které jste slib Hospodinu.  
______________________________________________________________
__  



  
Reference:  
  
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Baal    
[2] http://biblehub.com/hebrew/1167.htm    
[3] http://biblehub.com/hebrew/4428.htm    
[4] "Přijďte si poslechnout, vzdělávacího fórum pro zkoumání náboženské 
pravdy a náboženské tolerance: Blood Ritual 3: lidské oběti, Talmud, a 
Moloch problému" "Hospodina Boha Přijímá lidské oběti"  
[5] Tamtéž  

[6] Tamtéž  

[7] Tamtéž  

Výše uvedené citáty z Písma byly převzaty z anglického překladu židovské 
tóry.  

Jehova: "vrah a lhář od počátku"  
  
Exodus 15: 3  

Hospodin je udatný bojovník, Hospodin je jeho jméno.  
  
Pravda se objeví v "Holy Bible", kde na jednu, zločiny proti dětem jsou na 
denním pořádku; nejpozoruhodnější bytí zla "Bůh" Jehova obživy krvavou 
oběť svého syna, [dítě vraždy], který je celý tématem křesťanského hromadné 
/ služby; simulované žijící krvavou oběť, což dokazuje, kým ve skutečnosti je. 
Podrobnější informace naleznete v křesťanském hmotnost / služba: simulace 
lidské krve Sacrifice  

  
Deuteronomium 02:33  

A Hospodin, náš Bůh mu doručena před námi; A dali jsme mu, i jeho syny a 
všechen jeho lid bil.  
02:34  

A my jsme vzali všechny své měst v té době, vyhladil muže a ženy a maličké, 
z každého města, jsme opustili, kdo by zůstat.  
  
Deuteronomium 07:23  

Ale Hospodin Bůh tvůj vydá je tobě, a musí zničit s mohutným zničením, 
dokud nebudou vyhlazeni.  
07:24  

Vydá i krále jejich v ruce tvé, a vyhladíš jméno jejich pod nebem nesmí nikdo 
být schopen postavit před tebou, až je i vyhladíš.  
  
Exodus 23:18  

Nebudeš obětovati krve oběti mé, dokavadž u tebe kvas; aniž tuk z obětí 
mých zůstat až do rána.  
  
"Vrah a lhář od počátku"  
  
Numbers 25:16  

I mluvil Hospodin Mojžíšovi, řka:  
25:17  

Vex Midjánce, a pobil  

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


  
Numbers 31: 17-18  

17 Nyní tedy zabít každého samce mezi maličkých, a zabít každou ženu, 
kteráž známého muže ležela s ním.  
18 Ale všechny ženy a děti, které nepoznaly muže podle lhaní s ním, zůstat 
živý pro sebe.  
  
Psalms 137: 9 Šťastný ten bude, že bral a dasheth tvé dítky proti kameny.  
I Samuel 15: 3 A teď táhni a zkaz Amalecha, a zahlaďte jako proklaté všecko, 
což má, a šetřit ne; ale zabít muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, 
velblouda i osla.  
  
Není divu, že ti, kdo TIE do lidského nenávidět, vražedných ENERGY 
křesťanství POTVRDIT těchto trestných činů.  
  
Nezabiješ ????  

Luke 19:27  

Ale ty mé nepřátele, které nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a 
zabít je přede mnou.  
- Ježíš Nazaretský, objednávat ostatní ke spáchání vraždy.  
  
Cti otce svého i matku ????  

Matthew 10: 34-36  

34 Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi: Přišel jsem, abych 
pokoj uvedl, ale meč.  
35 Ačkoli jsem přišel postavit člověka proti jeho otci a dceru proti matce a 
snacha proti tchyni.  
36 a nepřátelé jednoho každého musí být oni jeho vlastní domácnosti.  
- Ježíš Nazaretský  

  
Kdo to udělal SATAN EVER vražda?  

  
Neexistuje vůbec nic duchovního o Bibli nebo křesťanství. Tam jsou 
nekonečné rozpory a protichůdné verše v Bibli. Jsou to, aby zajistily, že Bible 
se přizpůsobí všech časových obdobích a situacích, s cílem udržovat program 
křesťanství. Některé interpolace byli tajně vklouzl podle různých starověkých 
autorů volá o pomoc; neliší od UFO ve starověkém umění [napište toto do 
Google nebo nějaký jiný vyhledávač].  
  
Výše uvedené je jen velmi malý vzorek nekonečné vraždy, mučení, řeznictví 
dětí a kojenců a dalších odporných zločinů spáchaných na příkaz Jehova, a 
ano, Ježíš Nazaretský. To, spolu s nekonečným sebevražedného poradenství 
je tématem bible. Nenechte se zmást nebo oklamáni na křesťanské pokusí 
zmást.  
  
"Satan" znamená "pravda" v sanskrtu. Satan není v rozporu sám. Dokonce i 
právník u soudu prokáže vinu ze strany contradicitons žalovaného. REAL 
LIAR A podvodník odporuje HIM / sama!  
  
"Zničíme Boha" - Protokoly sionských mudrců.  



  
"Satan" mea ns "E Němého" v hebrejštině.  
  
Rabín Yaacov Perrin říká: "Jeden milion Arabové nestojí židovský nehet." (NY 
Daily News, 28.února 1994, str.6).  
  
Masová vražda pohanů:  
Exodus 15: 3  

Hospodin je udatný bojovník, Hospodin je jeho jméno.  
  
Exodus 17:13  

A tak porazil Jozue Amalecha i lid jeho mečem.  
17:14  

I řekl Hospodin Mojžíšovi: Napiš to na památku do knihy a zkoušet ji v uši 
Jozue, neboť budu zcela uhasit památku Amalecha pod nebem.  
17:15  

Tedy vzdělal Mojžíš oltář a nazval jméno jeho Jehovahnissi:  
17:16  

Nebo řekl:, Protože Hospodin přísahal, že Hospodin bude mít válku s 
Amálekovi z generace na generaci.  
  
"Jehova " ZAVAZUJE Další vražda:  
Exodus 23:27  

Pošlu můj strach před tebou, a zničí všechny lidi, aby kterémuž vyjdeš, a 
učiním všichni nepřátelé tvoji obrátí zády k tobě.  
  
Rabi Jicchak Ginsburg prohlásil: "Musíme si uvědomit, že židovská krev a 
krev góje nejsou totéž." (NY Times, 06.6.1989, str.5).  
( "Goy" nebo "goyim" - množné číslo, jsou židovští hanlivé slovo pro "Gentile / 
s" root "goeti" je kořen slovo Satan je Bohem pohanů a naše pravda Bůh 
Stvořitel "Satan" ďábla. ". "znamená" protivníka "v hebrejštině.  
  
"Jehova" objednávek hromadném vraždění tisíců pohanů:  
Exodus 32:27  

A řekl jim: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, Připaš jeden každý svůj meč po 
jeho boku, a jít dovnitř a ven z brány k bráně táboru, a zabí jeden každý bratra 
svého, a jeden každý svého společníka, a jeden každý bližního svého.  
32:28  

I učinili synové Léví podlé řeči Mojžíšovy, a padlo jich v ten den z lidu na tři 
tisíce mužů.  
  
"Jehova" rozkazy svým lidem, aby zaváže poskytnout více vraždu pohany:  
Leviticus 26: 7  

A budete pronásledovat své nepřátele, takže padnou před vámi od meče.  
26: 8  

Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás musí dát deset tisíc na útěk, 
i padnou nepřátelé vaši před vámi od meče.  
  



Univ. Jeruzaléma Prof. Ehud Sprinzak popsáno Kahane a Goldstein filozofii: 
"Věří, že je to vůle boží, že páchání násilí proti" gojimu, "hebrejský výraz pro 
nežidy." (NY Daily News, 26.února 1994, str. 5).  
  
Více hmoty MUR DER i Řeka Kananejcům:  
Numbers 21: 3  

A Hospodin vyslyšel hlas Izraele, a vydal se Kenaanci; a vyhladil je i města 
jejich, a nazval jméno toho místa Horma.  
  
ZDE JE CANNIBALISM- jíst DEAD pohany:  
Čísla 23-24:  
Aj, lid povstane jako velký lev, a zvedněte se jako mladý lev se nesmí lehnout, 
dokud by nejedl loupeže, a pít krev zabitých.  
  
QUOTE od židovského Talmudu: Sanhedrin 59a: "vraždit goyim je jako zabít 
divoké zvíře."  
  
Genocidě Gentile Midjánce:  
Numbers 25:16  

I mluvil Hospodin Mojžíšovi, řka:  
25:17  

Vex Midjánce, a pobil:  
  
Numbers 31: 7  

Tedy bojovali proti Madianským, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi; a zbili 
všecky pohlaví mužského.  
  
QUOTE od židovského Talmudu:  
18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: ". Je-li góje zabije góje nebo Žid, on je 
odpovědný, ale pokud žid zabije góje, že není zodpovědný"  
31: 8  

Pobili také krále Madianské, vedle ostatních, kteříž zbiti; jmenovitě, Evi i 
Rekem, a Zur a Hur, a Reba, pět králů Madianských: Baláma, syna Beorova, 
zabili mečem.  
  
QUOTES od židovského Talmudu: Yebhamoth 11b: "Pohlavní styk s malou 
holčičkou je povoleno, jestli je tři roky věku."  
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: ". Jehova vytvořil non-Žid v lidské podobě, aby se 
Žid by nemusela být doručena zvěř Non-Žid je proto zvíře v lidské podobě, a 
odsoudil sloužit denní a noční Žid."  
  
  
VÝROBA otroci Gentile ženy a děti:  
31: 9  

A synové Izraelští vzal všechny ženy Madianské zajatců a jejich maličkých, a 
vzal kořist ze všech jejich dobytek a všechna svá stáda, a všechny jejich 
zboží.  
31:10  

A oni spálili všechny jejich města, v nichž bydlili, a všechny jejich vzdělává 
hrady, s ohněm.  



31:11  

A tak vzali všechnu kořist, a všecky kořisti, a to jak u mužů a šelem.  
  

QUOTE od židovského Talmudu:  
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348 ". Veškerý majetek 
ostatních národů patří židovskému národu, který v důsledku toho je 
oprávněn zabavit na něm bez jakýchkoli skrupulí"  

  
VÍCE masová vražda a genocida pohanů. Přijímání veškerých Gentile 
vlastnost je do očí bijící příklad toho, co bylo děláno moderní den Palestinu 
(pocházející z Filistinských) do bandita STÁT IZRAEL:  
Deuteronomium 02:20  

(To také bylo účtováno za zemi obrů: obři bydlili v dávných dobách, a Ammon 
říkají jim Zamzummims;  
02:21  

lidí veliký a mnohý, a vysoký, jak Enakim ale zahladil je Hospodin před nimi; a 
uspěli je, a bydlili na místě jejich:  
02:22  

Jakož učinil synům Ezau, kterýž bydlil v Seir, když zničil Horims z před nimi; a 
uspěli je, a bydlili na místě jejich až do dnešního dne:  
02:23  

A Hevejské také kterýž bydlil Hazerim, dokonce až do Gázy, Kaftorejští, které 
vyšli z Kaftor, zahladili je, a bydlili na místě jejich.)  
  

QUOTE od židovského Talmudu:  
Hilkkoth Akum X1: "Show No Mercy k gojimu."  

  
02:30  

Ale Seon, král Ezebon nebude přejděme od něho, neboť Hospodin, tvůj Bůh, 
zatvrdil jeho ducha a jeho srdce tvrdohlavý, aby ho doručit v ruce tvé, jakož se 
vidí podnes.  
02:31  

I řekl Hospodin ke mně: Aj, já začaly dávat Seona i zemi jeho před tebou 
začnou mít, abys dědičně jeho zemi.  
02:32  

A vytáhl byl Seon proti nám, on i všecken lid jeho k boji do Jasa.  
02:33  

A Hospodin, náš Bůh mu doručena před námi; A dali jsme mu, i jeho syny a 
všechen jeho lid bil.  
02:34  

A my jsme vzali všechny své měst v té době, vyhladil muže a ženy a maličké, 
z každého města, jsme opustili, kdo by zůstat:  
  

QUOTE od židovského Talmudu:  
Seph. Jp, 92, 1:. "Bůh dal moc Židů nad majetkem a krví všech 
národů."  

  
02:35  

Toliko hovada rozebrali jsme kořisti k sobě, a kořisti z měst, která jsme dobyli.  
  



QUOTE od židovského Talmudu:  
Sanhedrin 57a. "Když Žid zavraždí Gentile (" Cuthean "), to nebude mít 
žádný trest smrti. Co žid okrade pohana může udržet."  
Baba Kamma 37b. Pohané jsou mimo ochrany zákona a Bůh 
"vystaven své peníze do Izraele."  

  
02:36  

Od Aroer, kteréž jest u břehu potoka Arnon, a od města, které je u řeky, 
dokonce až do Galád nebylo jediné město příliš silný pro nás: Hospodin Bůh 
náš všecka nám dal:  
02:37  

Toliko k zemi synů Ammon nepřicházíš, ani k žádné řeky Jabok, ani k 
městům na horách, ani k vůbec nám Pán náš Bůh zakázal.  
  
Chetité, Gergezejští, Amorejským Kananejskými Ferezea, Hevejského a 
JESUBITES jsou všechno GENTILE národů.  
  
Deuteronomium 7: 1  

Když Hospodin, tvůj Bůh, uvede tě do země, do níž se béřeš, aby ji dědičně, a 
vypléní národy mnohé před tebou, Hetea a Gergezejského, a Amorejského a 
Kenaanci a Ferezejského, a Hevejského, a Jebúsejce, sedm národů větších a 
silnějších, než jsi ty;  
7: 2  

A když bude Hospodin Bůh tvůj vysvobodil před tebou; zmorduješ je a úplně 
zničit; Uděláš žádnou smlouvu s nimi, ani oznam milosrdenství nich:  
7: 3  

Ani uděláš manželství s nimi; tvá dcera nebudeš dát svému synovi, ani jeho 
dcera vezmeš synu svému.  
7: 4  

Neboť by odvedla syna tvého od následování mne, a sloužili by bohům cizím, 
takže bude prchlivost Hospodinova vzplane proti vám, a zničit tě najednou.  
  
Tady Židé jsou do očí bijící o zničení bohů Gentile:  
  
7: 5  

Ale tím se budete zabývat se jimi; vy zničit jejich oltářů, a rozebrat jejich 
obrazy, a snížit jejich háje, a spálit rytiny jejich ohněm.  
7: 6  

Nebo ty lid svatý Hospodinu Bohu svému: Hospodin, tvůj Bůh tě vyvolil být 
jemu byl lidem zvláštním, mimo všecky národy, kteříž jsou na tváři země.  
  
Deuteronomium 07:21  

Nebudeš se předěšeni na ně, nebo Hospodin Bůh tvůj jest u prostřed tebe, 
mocný Bůh a hrozný.  
07:22  

A Hospodin Bůh tvůj bude klást národy ty od tváři tvé pomalu a málo: abys 
jich konzumovat najednou, jinak šelmami polní proti tobě.  
07:23  

Ale Hospodin Bůh tvůj vydá je tobě, a musí zničit s mohutným zničením, 
dokud nebudou vyhlazeni.  



07:24  

Vydá i krále jejich v ruce tvé, a vyhladíš jméno jejich pod nebem nesmí nikdo 
být schopen postavit před tebou, až je i vyhladíš.  
  
Pohané byly vštěpovány s židovskými lží. Byli jsme odpojeni od našich bohů a 
naší kultury. Ty byly nahrazeny fiktivní židovské znaků pohané otrocky 
uctívat, což vytváří silný podprahové spojení. Takové věci je zodpovědný za 
to, jak pohané jsou vždy bojují války pro židy a dokonce ani myslet na to, co 
opravdu dělají. Co se stalo v Iráku je dokonalým příkladem.  
  
Deuteronomium 07:25  

Rytiny jejich bohů spálíte ohněm budeš netouží stříbra a zlata, kteréž jest na 
nich, ani si ji tobě, abys se zapletl therin neboť je to ohavnost Hospodinu 
Bohu svému.  
07:26  

Ani ty bys měl přinést ohavnosti do domu svého, abys byl prokletý něco 
podobného, ale z gruntu nenávidí ho, a gruntu hnusí to; neboť je to prokletý 
věc.  
  
Deuteronomium 12:27  

A budeš obětuj zápaly, maso a krev, na oltáři Hospodin Bůh tvůj, a krev obětí 
tvých vylita bude na oltář Hospodinu Bohu svému, a budeš jíst maso.  
12:28  

Pozorovat a poslouchej všech slov těchto, kteráž já přikazuji tobě, že to může 
jít dobře tobě, a synům tvým po tobě až na věky, když bys činil, což je dobré a 
správné v očích Hospodina, tvého Boha.  
12:29  

Když Hospodin, tvůj Bůh vyhladil národy před tebou, do níž se béřeš 
ovládnout, a dědičně je opanoval, a bydlil v zemi jejich;  
12:30  

Varuj se, že nebudeš zapletl tím po nich, po které měly být zničeny před 
tebou; a ty Nevyptávej se po bozích svých, řka: Jak se ty národy sloužily 
svým bohům? i tak budu postupovat stejně.  
  
Lidská energie není dost, tam musel být zvířecí krev oběti stejně:  
Exodus 20:24  

Oltář z země uděláš ke mně, a budeš oběť něm tvé zápaly a pokojné tvůj, 
ovce a volem: všude tam, kde jsem jména svého, přijdu k tobě a požehnám 
tobě.  
  
Exodus 24: 4  

Napsal pak Mojžíš všecka slova Hospodinova, a vstav ráno, vzdělal oltář pod 
horou, a dvanácte sloupů podle dvanácti izraelských kmenů.  
24: 5  

A poslal mládence z synů Izraelských, které obětovali zápaly, a obětovali 
oběti pokojné voly Hospodinu.  
24: 6  

A Mojžíš vzal polovinu krve, a dát ji do kotlíků; a polovina krev vylil na oltář.  
24: 7  



A vzal knihu smlouvy, četl v uších lidu a řekli:, Všechno, co Hospodin řekl, 
budeme dělat, a být poslušný.  
24: 8  

Vzal také Mojžíš krev a pokropil lidu a řekl: Aj, krev smlouvy, kterou Hospodin 
učinil s vámi Hospodin při všech těchto věcech.  
  
Další instrukce od Jehova pro krevní oběť:  
Exodus 23:18  

Nebudeš obětovati krve oběti mé, dokavadž u tebe kvas; aniž tuk z obětí 
mých zůstat až do rána.  
  
Exodus 29:10 A budeš způsobit býček musí být předvedeni před stan 
setkávání a Áron se svými syny vloží ruce své na hlavu volka.  
29:11  

A budeš zabije volka před Hospodinem u vchodu do stanu setkávání.  
29:12  

Vezmeš krve z volka, a pomaže rohů oltáře s tvou prstem, a nalít všechnu 
krev u spodku oltáře.  
29:13  

A vezmeš všechen tuk střeva kryjící, i branici, který je s jater a obě ledviny a 
tuk, kterýž jest na nich, a obrátíš je na oltáři.  
29:14  

Ale tělo z býčka a jeho kůže, a jeho lejna spálíš ohněm vně za stany: to je 
oběť za hřích.  
29:15  

Nebudeš také vzít jednu berana; a Áron se svými syny vloží ruce na hlavu 
toho berana.  
29:16  

A budeš zabít berana, a vezmeš jeho krev, a pokropí to vůkol na oltáři.  
29:17  

A budeš snížit berana v kusech, a umýt dovnitř sebe a nohama, a dát je k 
jeho kusy, a až do jeho hlavy.  
29:18  

A budeš na oltáři celou berana: je to zápalná oběť Hospodinu: jedná se o 
sladkou chutí, v obět ohnivou Hospodinu.  
29:19  

A vezmeš druhého berana; a Áron se svými syny vloží ruce na hlavu toho 
berana.  
29:20  

Tedy dáš zabít berana a vezmi jeho krve, a položil ji na špičku pravého ucha 
Aronova, a na špičce pravého ucha jeho synů, a na palec na pravé ruce své, 
a na velký prst na jejich pravou nohu, a pokropí krví na oltář vůkol.  
29:21  

Vezmeš krve, která bude na oltáři, a oleje pomazání, a to pokropí Árona a na 
jeho roucha, a na jeho syny, a roucha jeho synů s ním a on bude posvěcen a 
jeho oděv, a jeho synové a roucha jeho synů s ním.  
29:22  

Také vezmeš z berana tuk a ocas i tuk střeva kryjící, i branici s jater a obě 
ledviny a tuk, který je na nich, a pravé rameno; Pro něj je beran vysvěcení:  
29:23  



A jeden bochník chleba, a jeden koláč z naolejované chleba, a jeden oplatek 
z koše na nekvašených chlebů, který je před Hospodinem:  
29:24  

A dáš to vše v rukou Áronovi a v rukou svých synů; a budeš mávat je tam v 
obět obracení před Hospodinem.  
29:25  

A budeš dostávat jim jejich rukou a obrátíš na oltáři v obět zápalnou, u vůni 
před Hospodinem je to ohnivá oběť Hospodinu.  
29:26  

Vezmeš pak hrudí z berana Áronova vysvěcení, a vlny ho tam v obět 
obracení před Hospodinem a bude to tvá část.  
29:27  

A budeš posvětit prsou obět, a ramene pozdvižení, který je zamával, a který 
se zvedl nahoru, z berana vysvěcení, a to i z toho, co je pro Árona, a to, co je 
pro jeho synové:  
29:28  

A to bude Aronovi i synům jeho pomocí věčným od synů Izraele, neboť je to 
oběť pozdvihování, a bude to pozdvižení od synů Izraelských z obětí 
pokojných jejich, dokonce i jejich zvracet nabízet Hospodinu.  
29:29  

A svatá roucha Aronovi být jeho synům po něm, aby se v něm pomazán, a být 
zasvěcen do nich.  
29:30  

A to syn, který je kněz místo něho vloží je na sedm dní, když přijde do stánku 
úmluvy, aby sloužil v svatyni.  
29:31  

A vezmeš berana vysvěcení a vařit jeho maso na svatém místě.  
  
Leviticus Kapitola 1  

1: 1  

A volal Hospodin Mojžíšovi, a mluvil k němu z stánku úmluvy, řka:  
1: 2  

Mluv k Izraelcům a řekni jim: Když by kdo z vás obětoval obět Hospodinu, 
musí vy přinést svůj dar z dobytka, a to i stáda a hejna.  
1: 3  

Pokud bude obět jeho zápalná oběť ze skotu, ať samce bez vady bude ji 
obětovati ze své vlastní vůle dobrovolně u dveří stánku úmluvy před 
Hospodinem.  
1: 4  

A vloží ruku svou na hlavu oběti zápalné; a to bude příjemná jemu k očištění 
jeho.  
1: 5  

A zabije volka před Hospodinem a kněží, synové Aronovi, uvedou krev, a 
pokropí tou krví vůkol na oltáři, kterýž jest u dveří stánku úmluvy.  
1: 6  

I stáhne kůži s oběti zápalné, a rozseká ji na díly své.  
1: 7  

A synové Arona kněze oheň na oltář, a narovnají dříví na tom ohni:  
1: 8  



A kněží, synové Aronovi, přijme díly ty, hlavu i tuk, aby na dříví, které je na 
oheň, kterýž jest na oltáři:  
1: 9  

Ale jeho dovnitř a jeho nohy se mu umýt ve vodě: a kněz spálit všechny na 
oltáři, jako zápalnou oběť, oběť ohnivou, o "vůni líbeznou Hospodinu".  
01:10  

A pokud bude obět jeho z hejn, a sice z ovcí aneb z koz k oběti zápalné; že ji 
dá samce bez vady.  
01:11  

A zabije ho při straně oltáře půlnoční před Hospodinem a kněží, Aaron 
synové, pokropí jeho krevní vůkol na oltáři.  
01:12  

I rozseká ho na díly jeho s hlavou jeho i tukem a kněz je položit tak, aby na 
dříví, které je na oheň, kterýž jest na oltáři:  
01:13  

Ale on musí umýt dovnitř a nohy ve vodě: a kněz všecko to, a páliti bude to na 
oltáři je zápalná oběť, oběť ohnivou, vůně spokojující Hospodina.  
01:14  

A pokud zápalnou oběť pro jeho zápalnou Hospodinu být ptactva, pak se 
uvedou svůj dar z hrdliček aneb z holoubat.  
01:15  

Kněz přivést ji k oltáři, a vyždímejte z jeho hlavy, a zapálí na oltáři; a její krve 
musí být vyždímejte na straně oltáře:  
01:16  

A on se trhat dál svou úrodu s jeho peří, a hoď ji vedle oltáře na východní 
části, na místo popela:  
01:17  

A on se ji štěpit s jejími křídly, ale nesmí ji rozdělit vedví: Kněz spálit ji na 
oltáři, na dříví, které je na ohni: je zápalná oběť, oběť ohnivou drženou libá 
vůně pro Hospodina.  
  
Leviticus Kapitola 7  

7: 1  

Podobně to je zákon o oběti za vinu to je nejvíce svatý.  
7: 2  

V místě, kde se bijí oběti zápalné musí zabijí obět za vinu, a krev z nich se 
pokropí vůkol na oltáři.  
7: 3  

A obětovati bude z ní její všechen tuk; sněm, a tuk přikrývající vnitřnosti,  
7: 4  

A obě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich, což je i na slabinách, a branici, 
která je nad jater, s ledvinami, musí se vzít:  
7: 5  

A Kněz to hořelo na oltáři v obět ohnivou Hospodinu: je to obět za vinu.  
  
Leviticus 07:14  

A o tom, že musí nabízet jeden ze celého oběti ku pozdvižení Hospodinu, a 
bude tomu knězi, kterýž kropil krví té oběti pokojné.  
  
PROGRAM "pán" POTŘEBUJE každou kapku, že krev z krve Sacrifice:  



  
Leviticus 07:27  

Všeliká duše se stát, že jedl všelijakým krve, a to i ta duše, bude vyobcován 
ze svého lidu.  
  
Zde je zapotřebí více krve oběť odstranit prokletí malomocenství Jehova 
zasadila:  
Leviticus 14:34  

  
Když vejdete do kenaanské země, kterou vám dávám, aby vám za dědictví, a 
dal jsem ránu malomocenství na některý dům v zemi svého vlastnictví;  
14:49  

A vezma k očištění domu toho dva vrabce a dřevo cedrové, též červec a 
yzopu:  
14:50  

A on musí zabít jednoho ptáka do nádoby hliněné nad vodou:  
14:51  

A vezme dřevo cedrové a yzop, a šarlatový, a vrabce živého, omočí je v krvi 
zabitého ptáka a v tekoucí vodou, a pokropí domu toho sedmkrát:  
14:52  

A tak když očistí dům ten krví ptáka, a s tekoucí vodou a následně s živým 
ptákem a cedrovým dřevem, yzopem a se šarlatem:  
14:53  

Ale on se pustit živého ptáka ven z města na pole, a očistí dům, a musí být 
čisté.  
14:54  

Ten jest zákon o všeliké ráně malomocenství a poškvrny černé,  
14:55  

A pro malomocenství roucha, a domu,  
14:56  

A pro rostoucí, a strup, a za pobělavé:  
14:57  

Učit, když je nečisté, a když je čistá: jedná se o zákon malomocenství.  
  
Další příklady židovských krve oběti Jehova:  
Leviticus 8: 14- 32  

Leviticus 9: 1- 24  

Leviticus 14: 1- 5  

Leviticus 14: 12-28  

Leviticus 23: 12-21  

Numbers 19: 1- 7  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



Pravda o "Ježíši Kristu"  
  
Mnozí z vás, kteří navštíví tuto stránku znát fakta týkající se Nazaretský, že je 
fiktivní židovské archetyp pro pohany otrocky uctívat. Především Nazaretský 
je odklon a rozptýlení, aby lidstvo před postupující spiritualitu, z pracovního 
procesu a vyvíjí své vlastní duše. Fiktivní charakter "Jesus" byl vynalezen z 
duchovních pojetích pocházejících z dálného východu , jako duchovní 
alchymie, Kundalini energie [Hadí Satana], a co je známo jako "Vril" "chi", 
"životní sílu" a "witchpower." Po pravdě znám, jedno šetří něčí vlastní duše 
prostřednictvím zlepšování duchovně a aktivaci této síly. Nazaretský je 
odstrašující pro tento a udržuje lidstvo před dělat něco duchovně, a udržuje 
lidstvo zotročená přes žít naprosto hmotnou existenci. Křesťané nemohou 
tvrdit, jak nevědí pravou duchovnost. Nemají to zažil. Kolik Christian kazatelů 
/ kněží mohou diagramu lidskou duši?  

  
Jakmile jsou jednou otevřel oči a jeden je vědom konceptu witchpower, 
můžeme jasně vidět, jak byla tato postava vynalezen.  
  
Fiktivní charakter Nazaretského:  
  

 Byl použit k odstranění veškerého duchovního poznání a nahradit jej 
židovských archetypů, židovských měst, obcí a další fiktivní židovské 
hmotné blbost.  

  
 Dále jen "Ježíš ukládá" nesmysl [ad nauseum] a "znovuzrozený" fráze 
byly zkroucené a začleněny do této fiktivní postavy. Jinými slovy, byly ty 
bláhoví byli podvedeni do podezření, tento znak se postará o všechno 
duchovní, pokud jsou v souladu s aktuální agendou, jak diktoval 
křesťanskými kazateli a revidované vydání z "Holy Bible." To odrazuje 
jednoho z práce na něčí vlastní duše. Neexistuje vůbec nic duchovního 
o Nazaretského, nebo židovská vynalezl Christian program.  

  
 Znak "Jesus" jednal jako myšlenkové policie pro konečnou kontrolu. 
Války byly opakovaně přou přesvědčení a myšlenky. Když nepřítel 
určuje, co je v mysli obecný lid, nepřítel pak ovládá lidstvo.  

  
 Vzhledem k tomu, Nazaretský je fiktivní, může být cokoli komukoli. Je 
to bez ohledu na aktuální nároky systému a diktuje. Ten se mění s 
dobou a odpovídá na všechny agendy. To se ničím neliší od židovsko / 
křesťanské Bible, která má verše a rozpory tak, aby vyhovovaly žádný 
argument nebo účelu. [Viz všudypřítomný Nazaretský]  

  
Je na čase se všichni probudí k duchovnímu korupci, který hrál lidstvo až do 
výše biliony a biliony dolarů, má zatracené duše, způsobil nekonečné a 
zbytečné války, a brzdí vědu [nebezpečně], spolu se vším ostatním košer 
paraziti vzali své bláhoví Gentile následovníky na jízdu s. Křesťanská 
programu, spolu s ohavnými doktríny islámu, které brání a zastavil se lidstvo 
od vyvíjejí duchovně. To je hlavní příčinou utrpení eveyone.  
  
Každá událost ve fiktivním životě Nazaretského odhaluje koncepci, odcizení a 
kazil Z pohanských náboženství předcházet křesťanství.  



Narození Nazaretského se říká, že byli v jeskyni, nikoliv ve stáji. "Brzy 
křesťanská tradice naznačuje, že se Ježíš narodil v jeskyni, který byl použit 
jako stabilní." 2 Mnoho doktríny předcházet křesťanství, jako je náboženství 
taoismu prohlásí, že šišinka mozková je v rámci "jeskyně". Tam je oblast v 
mozku, kde je umístěn tento velmi důležitý duchovním centrem, který se cítí 
jako dutý a je sídlem tohoto velmi důležitého žlázy, což je zaniklý u většiny 
lidí. Epifýza je velmi důležitým klíčem k otevření duši a získání rozšířeného 
vědomí, spolu s psychickými schopnostmi, jakmile byl aktivován.  
  
Tam byly "Tři králové z Východu", který "následoval hvězda" do rodné místo 
Nazaretského. Tyto "Wise Men" byly mágy [Magi], jinak známý jako 
praktikující čarodějnictví, protože to je to, co mág je. Opět platí, že je to 
symbolický koncepce, která byla ukradené z duchovní alchymie. Pro ty, kteří 
jsou na okultní a meditace, [pravá duchovnost] budete muset udělat nějaké 
další výzkum a studie [viz radosti z Satana], ale pro ty z nás, kteří meditují, 
víme o kondenzovaného Vril / witchpower který cirkuluje přes čakry, a jeví se 
jako hvězda. To je skutečný význam "sledovat hvězdy."  
  
Opět platí, že číslo tři, stejně jako číslo sedm [sedmi čaker] objevuje ve třech 
mágů a to je symbolický IDA, pingala a sušumna tři hlavní nadis duše, a také 
tři kříže čakry. Koncept číslo tři byl plodný v pohanských náboženství, které 
předcházely křesťanství od stovky až tisíce let, a je symbolizováno "Ďáblova 
Pitchfork" známého jako "Trishul", který vznikl v Dálném východě . Trishul 
symbolizuje hadovité energii piercing přes tři granthis. [Viz satanské symboly, 
Joy of Satan internetových stránek www.joyofsatan.com ] v počtu tři a sedm 
jsou používány značně v židovsko / křesťanské Bible, kde byly rouhali a 
poškozené.  
  
Dále jen "neposkvrněné početí" je další poškozené koncept tím, že čakry 
musí být čistý a volný pro duchovní energii kvůli vzestupu a rozešle. Jinými 
slovy, to je skutečný význam "čisté". Sjednocení s fiktivním božstvem 
symbolizuje božskou duchovnost podílí na zvyšování witchpower, nikoliv 
fiktivní YHVH který není nic jiného než systém židovského magie použitého 
zotročit 
pohany.                                                                                                              
                                    
  
Předpokládaná ukřižování tohoto falešnou identitu charakteru "Jesus Christ" 
byl ukraden z některých 18 různých pohanských bohů, který visel ze stromu. 
V křesťanské bible, existuje více než jeden verš, který uvádí Nazaretský byl 
zavěšen ze stromu:  
Skutky 5:30 - Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kteréhož jste zabili a pověsili na 
strom.  
Skutky 13:29 - A když vykonali všechno, co bylo napsáno o něm, že ho 
sundal ze stromu, a položil do hrobu.  
  
Boha norštiny Odin předchází Ježíše Krista. Odin visel ze stromu a zažil smrt 
svého druhu získat znalosti. Prostřednictvím bytí "znovuzrozený" získal gnosi 
[pokročilé duchovní poznání], stejně jako egyptským bohem Set, který byl 
"ukřižován" na "kříž", známý jako furka.1 To je také smyslem oběšence kartu 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.joyofsatan.com


v Tarotu , Buddha také seděl pod "Bo Tree." "Bo" je "Boa" znamená "hadí" 
kundalini. Strom je starobylá zobrazení lidské duše s tím, že trup je 
symbolický páteře a větve symbolizující 144.000 nadis s listy a plody 
symbolizujících plody meditací; životní síla a síly mysli a duše. Kromě toho, 
Krishna , Marsyas, Dodonian a Zeus také visel ze stromů. "144.000" je další 
židovský / Christian Biblické korupce alegorii, která má co do činění s něčím 
chi-síly nebo "witchpower."  
  
Téměř vše, co v židovsko / Christian Bible byl ukraden a poškozené z 
náboženství na Dálném východě . Předpokládaná biblické stvoření, ve kterém 
tvrdí, fiktivní "Garden of Eden" byl v Mezopotámii, je záměrně svést z cesty a 
klamat lidi od pohledu do Dálném východě , protože to je místo, kde začala 
civilizace a pravdivé duchovní učení vznikl. Je smutné, že kvůli křesťanské 
napadení v těchto oblastech, mnoho z doktrín Od té doby byly poškozeny a 
zničeny.  
  
Latinský kříž nebyl součástí křesťanství až do 7. století a není plně uznána až 
do 9. století. Kromě toho lidská duše je ve tvaru kříže. To ukazuje, jak 
duchovní poznání byla zničena a nahrazena nesmysly. Kříž také reprezentuje 
vše důležité čtyři čtvrtiny, Tetragrammaton.  
Zatmění řekl, že k nim došlo v průběhu údajné "ukřižování", o Nazaretský 
také symbolizuje etapu Nigredo v duchovní alchymie, z temnoty. Toto stádium 
je také symbolizuje černé vrány a Černé slunce  

  
Tyto tři krucifixy, s Nazaretský byl ve středu [2 jiní v legendě byl údajně 
ukřižován s Nazaretským] je další alegorie symbolizující tři křížky duše. 
Existují tři hlavní části duše, kde je kříž energie; z nichž nejdůležitější jsou 
kastrovat srdeční čakru [větší cross], kde ramenní čakry mají křídla a dvě 
menší kyčle a šesté čakry.  
Nazaretský je výstup do "nebe" je další koncept kundalini stoupající do 
korunní čakru. Nebe, Země, a peklo jsou všechny pojmy ukradené z taoismu, 
který předcházel křesťanství a judaismus. Nebe je symbolem sedmé čakry, 
také známý jako "korunní čakru." Země nebo "Říše středu" je symbolem 
srdeční čakry a "peklo" symbolizuje základní čakru, kde se horký ohnivý had 
kundalini dřímá.  
  
Tyto "zázraky", že fiktivní Nazaretský prováděné jsou také alegorií a koncept 
toho, co witchpower dá dělat. Proroctví o Nazaretského jsou také alegoriemi 
psychických schopností, které jsou výsledkem aktivace něčí vlastní 
witchpower.  
  
12 apoštolů jsou zkaženosti z 12 znamení zvěrokruhu a také symbolizují 
sabat čarodějnice, spolu s Nazaretského, je 13. členem. Tradičně, tam jsou 
13 členů do klanu. Existují také 13 primární čakry uvnitř lidské duše.  
  
Nazaretský žil pro údajné 33 let. To je opět další koncept- na 33 esoterických 
obratlů lidské páteře, kde se kundalini had stoupá, což je významný pokrok 
pro witchpower.  
  



V závěru tohoto článku, můj vlastní výzkum mi ukázal, křesťanství není "2000 
let", jak se snaží tvrdit, že je. Z toho, co Osobně se domnívám, křesťanství 
přišel s inkvizicí. Výzkum poukazuje na Vatikánu dělat dohodu s 
mimozemšťany známých jako "Šedí", bohatství a moci výměnou za lidských 
duší. Aby toto bylo úspěšné, musely být zničeny všechny duchovní poznání. 
To se ničím neliší od židovského komunismu. Bible je plán pro komunismus, a 
připravuje věřící přijmout otroctví a zneužívání. Kdykoliv židovský 
komunismus převezme kontrolu, jak u bývalého SSSR, Red Číně, Kambodži, 
Tibetu a všech ostatních zemích, masové vraždy a mučení floow ten samý 
jako u inkvizice.  
  
"Křesťanství a komunismus jsou velmi blízko duchovně a ideologicky. Jedná 
se o poměrně dobře známý pojem, který byl přijat různých myslitelů od 
Thomas More do Lva Tolstého. Málokdo ví, že první socialistický stát na 
světě, byla založena v Paraguayi a byl založen na myšlenky katolických 
jezuité před Marx vytvořil jeho učení. " "The" Tovaryšstvo Ježíšovo "- jezuitský 
mnišský řád - v katolické církvi byl hrubě ekvivalentní k KGB v Sovětském 
svazu ."  
Nad uvozovkách odebraných z "Pravda" [Hlavní noviny komunistické strany a 
vedoucí noviny bývalého Sovětského svazu ] Z článku: Je nějaký rozdíl mezi 
křesťanstvím a komunismem? 30/04/2013  

  
Reference:  
  
[1] ženina slovník symbolů a posvátné objekty "Barbara G. Walker, Page 54.  
  
[2] www.christianitytoday.com    
  
  

YHVH: Pravda o "Yaweh" "Jehova"  

Vezmeme-li masku křesťanství  
  
Židovsko / Christian Bible vždy používala extrémní strach jako nástroj držet 
lidi od okultní, čarodějnictví, "čarodějnictví" a fungování mysli. V níže 
uvedeném článku, důvody jsou zřejmé. Aby kouzlo uspět oběť musí 
postrádají potřebné znalosti, být dobrým ovci, a právě "věřit".  
  
Exodus 22:18 Nebudeš snášet čarodějnici žít.  
  
"JHVH" aka "Yaweh" "Jehova" není nic jiného než systém židovského magie. 
"JHVH" známý jako "JHVH" představuje čtyři rohy a prvky, stejně jako "INRI" 
Spolu s čtyři evangelia; Ty představují čtyři rohy magie a čtyři prvky, které 
jsou v každém magické práci tak důležité. "JHVH" je používán značně v 
(židovské) magie. Židé ukradl Kabalah od Egypťanů a poškozený jej. Je to 
hlavně chanted- "Yod Heh Vau Heh" v různých kombinacích.  
  
Tyto Gentile lidé byli krmeny násilím křesťanství, aby nám proužek veškerého 
poznání a moci. Ti, kteří na vrcholu hrát obě strany proti středu. To znamená, 
nepřítel pracuje v rámci obou sides- každé straně napadnutí druhé straně, 
zatímco oba kupředu. Toto je analogické s policistou, který je těžko zapojený 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.christianitytoday.com


do otevřené a veřejné protidrogové tažení a tajně prodává a tlačí léky bez 
vědomí jeho rodiny a komunity.  
  
V návaznosti na římské vyhození chrámu Solomon 70 CE, křesťanství bylo 
vynalezeno Židů nejznámější je (Paul aka "Saul z Tarsu), aby mohli 
kontrolovat svět pomocí starobylé známých síly mysli a duše. Židé samy o 
sobě vědí, že Nazaretský je fiktivní postava vychází asi 20 ukřižován hrdiny z 
pohanských pantheons. s staletí zbožné víry v této entity a psychické energie 
nalil do něj skrze modlitbu, on přijal život jeho vlastní. Více informací 
naleznete Thoughtforms. například, Odin visel ze stromu, Set byl ukřižován 
na Furka, Buddha seděl pod Bo (Boa- opět had) stromu osvícení, seznam 
pokračuje Většina z charakteru Nazaretského byla ukradena z perského 
boha. "Mitra". Při práci kouzlo, je to vždy být důležité spojení.  
  
V případě křesťanství, všechny bývalé Pagan (Gentile) Gods byli vázáni a 
nahrazena fiktivními židovského božstva. Hebrejský Panny Marie nahradil 
Astaroth, legenda hebrejský Mojžíš byl ukraden z Sargon (oba se narodili v 
tajnosti, odešel v rákosové koše vznášet se po řece a bylo přijato licenčních 
poplatků), hebrejský Abraham byl ukraden z hinduistické Brahma. "Brahma v 
sanskrtu znamená" mnoho ". Nekonečný seznam by mohl pokračovat dál a 
dál. Více informací naleznete Vystavení křesťanství Není nic v křesťanském 
náboženství, které nebylo ukradeno z pohanských náboženství pre-datování 
jej od stovky až tisíce let. pohanských bohů, je silný rasové paměti v myslích 
národů byly nahrazeny s hebrejskými znaky, které mají být otrocky poslechl a 
klaněli se. To půdu pro nesmírnou mocí a kontrolou.  
  
Křesťanství bylo vždy nic víc než jen nástroj pro odstranění duchovní poznání 
a energie z obyvatel Gentile a aby nás z našich bohů, a to náš skutečný Bůh 
stvořitel dostal jméno Satan, což znamená "protivníka / protivníka" v 
hebrejštině. Ti pohané, kteří byli kněží a vůdcové byli mučeni a usmrceni. Ti 
ostatní, kteří nesledoval trpěli stejnou hodně a jakýkoli Gentile dokonce s 
podezřením na vazby ke starému náboženství byl označen jako "kacíře" a 
usmrcen. Samozřejmě, že Židé chvástat a křičet o křesťanská církev 
perzekuci svých malých komunitách v průběhu středověku, ale to je věk starý 
hrát obě strany proti středu a těm Židům v horní části úplně jedno, kolik samy 
mají použít. Tomás de Torquemada, First Grand vyšetřovatel Španělska byl 
Žid.  
  
Židé měli plnou kontrolu nad katolické církve (původní Christian Church) od 
začátku. Většina katolických papežů byli židovského původu, jako je například 
pozdní Jana Pavla II, který se narodil židovské matce (Katz) a uznané jako 
Žid Židovské ortodoxní. Prostřednictvím katolické svátosti zpovědi, katoličtí 
duchovní měli všichni, a sice vůdce Gentile a vznešenost v hrsti. Věděli, že 
jejich nejhlubší a nejtemnější tajemství.  
  
Katolická církev je baštou křesťanství. Vzhledem k tomu, protestantské 
reformace, Židé také získali kontrolu nad těmito sekt. Dále jen "Světová rada 
církví" je dalším příkladem.  
  



Židé měli obrovskou kaluž psychické energie, ze kterého se čerpat. Židé 
jmenován sebe jako "vyvolení Bohem," hvězda charakter křesťanství, 
Nazaretský je Žid (a silný myšlenkových forem), Panny Marie a její manžel 
Joseph jsou Židé, 12 apoštolů Nazarene (13 dělá coven- opět ukraden 
náboženství Ancient pohanských) - všechny Židy. Kromě toho všechny znaky 
Starého a Nového zákona byly ukradeny z Gentile postav a nahradil jako " 
Vyvolených " Židů.  
  
Takže průměrná Christian Gentile, neznalý k tajné fungování Židů a 
okultismu, nalévá další a další psychickou energii skrze oddanost a modlitba 
do tohoto židovského energie víru a lidé se diví, jak se tato menšina má 
většinu světového bohatství a moci. Pohané, jmenovitě křesťané byli pod 
velmi silným kouzlem po celá staletí.  
  
Oni nás odříznuti od našich bohů, naše tradice a naše duchovní a 
náboženské dědictví prostřednictvím masové vraždy, nahradí naši historii s 
ničím jiným než lží a prostřednictvím strachu z neznámého, protože všechny 
znalosti Gentile bylo vyřazeno z oběhu.  
  
Jejich andělský filth- většina z nich jména s klasickými sedmi písmeny: ". 
Goetia" Gabriel, Raphael, atd Těchto sedm reprezentují sedm čaker a byly 
použity svázat pohanské bohy a dělat otroky z nich pomocí Černé knihy 
Goetic nebo "grimoires" všichni pocházeli Židy, jako je "klíč Solomona," a 
"posvátné magie mága Abramelina" a mnoho dalších, (ty lze snadno nalézt 
na internetu, zadáním svých titulů do vyhledávač) všichni původně napsána v 
hebrejštině, protože většina křesťanů neumí číst hebrejsky. Všechny používají 
symboly a zpěvy hebrejštině a přímý intenzivní rouhání proti pohanských 
bohů, kteří byli se změnil na ďáblů, démonů a odporných příšer, které mají být 
degradován. Tyto Gentile Gods již nejsou vázány a některé z těchto samolibé 
prorokuje uklouzl, jako je "Azazel byl vázán až do konce času." Mohu vás 
ujistit, že je nyní zcela zdarma.  
  
Křesťanství pokračuje v krocích. Vzhledem k tomu, že je fiktivní, je to 
duchovně nespolehlivé. Některé Křesťané mají občas stáčí do tohoto 
energetického víru a dosažených výsledcích. Modlitební skupiny a jako vztáhl 
psychickou energii. Bláhoví křesťané řečeno "mít víru." Mít víru je nezbytný 
pro jakékoliv kouzlo nebo řídil pracovní mysli uspět. S křesťanstvím, to je hit a 
většinou chybí. Těch několik málo a daleko mezi tím hity udržet oklamaný 
věřit, nevědomky to není žádný "zázrak", ale pouze síla mysli. Konečným 
cílem je ateismus. Ateista nevěří v nic a ignoruje cokoliv "nadpřirozené" nebo 
na okultní. On / ona je snadný cíl jen čekají na to být manipulováno těmi, kteří 
mají okultní znalosti a sílu.  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

The Real Tetragrammaton: Další Vystavovat Křesťanství  
  
Pro ty z vás, kteří jsou věčně dělat nekonečné příspěvky týkající se vaše 
problémy s křesťanskými indoktrinace, prosím nebuďte líní. Přečtěte si 
následující článek před provedením další a další příspěvky týkající se vašich 
psychických problémů při překonávání křesťanské lži, a pak aplikovat sami na 
meditaci. Napsal jsem rozsáhle O duchovních alegorie. Většina průměrní lidé 
nemohou vidět skrz skrytých významů za alegorií a berou příběhy bohů a 
legendy jako doslovný. Za prvé ... Satan a mocnosti pekla nevyžadují žádnou 
otrockou bohoslužby. Jsou to naši přátelé. Jsou to i se snaží, aby nám 
pomohli. Jedná se o mimozemské bytosti. Židé jsou vždy na útoku, když 
jeden zmíní Mimozemšťan bytosti.  
  
S rozsáhlými a pokročilé meditace, stejně jako symbolické kobry had, jeden 
zkušenosti zvýšil povědomí a jeho mysl rozpíná [symbolizovaný kapotě 
kobry]. Kdy můžete konečně vidět pravdu, a vidět přes všechny ty lži 
křesťanství, islámu a jeho ošklivý židovský kořen, tyto programy již nejsou 
hrozbou. Tam přichází bod, kdy žádná ze lži nebo nátlaku dostane ten, kdo se 
viděl a kdo zná pravdu věřit lži déle. Pořád čtení v těchto skupinách zapíná a 
vypíná při schvalování příspěvků, jak moc křesťanství uchytila v myslích 
mnoha lidí zde. Satan byl mi ukazoval víc a víc jak jsem otevřel sám v obou 
svých meditacích a mých studií. Chcete-li vědět pravdu, jeden musí studovat 
intenzivně do "okultní" předmětů z nichž bible ohrožuje proti. Udělal jsem to 
pro mnoho let.  
  
I když jsem udělal mnoho odkazů na "Jehova", a že špinavé jewsus 
Nazaretský, po bůhvíkolikáté, ani jeden z těchto subjektů neexistuje. Oba jsou 
thoughtforms do jisté míry i tam jsou nepřátelské mimozemšťany, jako je 
například šedých, kteří pracují pod reptiliány tam pro zotročení národů na této 
planetě, spolu s některými nepřátelskými severských zemích, kteří se 
vydávají za těchto fiktivních entit a také podporovat. Předtím tam byly 
moderní kamery a dostupné informace týkající se mimozemšťanů, okultista 
Aleister Crowley, když v tranzu nakreslil obraz "Jehova", a to byla ukázka 
jednoho z těch žárovky hlavou šedí. Ok, dost řekl, ale Pokud nemám opakuji 



ad nauseum dát nějaké pozadí na toto téma, lidé, kteří jsou nové, budou 
ztraceny ohledně toho, co jsem teď bude psát.  
  
Máte-li se ponořit do okultních nauk dost daleko, a okultní společnosti, jako je 
zednářství, atd, [hodně z duchovních nauk byla systematicky odstraněna a co 
zůstane je poškozen]. Většina z těchto organizací vědět pravomocí duše do 
určité míry. Zednářství, před tím, než byl poškozen Židy, byl velmi duchovní a 
"33. stupeň zedník" byl ten, kdo měl jeho had vstoupil, protože páteř má 
esoterického 33 stupňů. Při cestě zpět, dokonalý Freemasons komunikovali 
mezi sebou telepaticky. Přestavět " chrám Solomona" musel udělat s opus 
magnum a duše. Židé vzali tohoto konceptu a mají poškozený ji rozvíjet svou 
nenasytnou chamtivost a nasměrovat ji k jejich komunistické programu 
vytvářet otrokářský stát Gentile.  
  
666 je Kabbalistic čtverec Slunce 666 je důležitý solární čakry. Skutečný 
význam " Temple of Solomona " je TEMPLE OF THE SUN. "Sol" "Om" a "On" 
jsou všechna slova na Slunci "Sol" je latinské slovo pro slunce a je blízko 
anglické slovo "duše". " Om " je jméno dané hinduisty k duchovnímu Slunce a 
"On" je egyptské slovo pro Sun. Symbolika chrámu z Solomona byl ukraden 
Židy a vyrobený do fiktivní postavy, stejně jako fiktivní Nazaréťana a téměř 
vše, co v židovsko / Christian Bible. Skutečný význam " Temple of the Sun", je 
duchovní. To symbolizuje dokonalosti duše, kde se paprsky ze slunečního 
[666] čakry, která je centrem duše a obíhá duchovní energii, vyzařuje do osmi 
samostatných paprsků. Zářící duše je symbolizována sluncem. Osm je počet 
Astaroth. To je také "Nový Jeruzalém". Jméno " Jeruzalém " také byl ukraden 
a poškození do města v Izraeli . " Jeruzalém " je pojem! Zářící dokonalosti 
duše je také symbolické jako "světlo."  
  
Nyní, většina z vás už vědí, jak to nepříjemné ryb symbol křesťané použít, je 
ve skutečnosti vagina obrátil na bok. To je nazýváno "Yoni." Podíváte-li se na 
mnoho verzí tarotové karty, dokonce jít cesta zpět do středověku, najdete 
obleky tyčí / hůlek a meče jsou často ve tvaru yoni. Srdeční čakra [kastrovat 
čakra] je také ve tvaru yoni. Joni, symbolizující vagina je také symbolem 
porodu do nové duše a dosažení duševní a fyzické dokonalosti a 
nesmrtelnosti skrze opus magnum. Křesťanský kecy být "znovu narodit" je 
falešný, a činí nic víc než duchovní degeneraci, a je ponořený do více lží.  
  
Existuje třináct hlavních čaker upon duše. Po velmi dlouhou dobu, nepřítel 
nabízel číslo 13 jako smůlu, atd. To je strašit lidi od tohoto čísla. To se ničím 
neliší od toho, jak jsou horory používá k vyděsit lidi od duchovního / okultní. 
Všechny tyto vazby. Když člověk dělá rituál, jeden odvolává na čtyři čtvrtiny. 
Pro nezasvěcené, jedna bodů něčí athame, volá, atd. Pro ty, kteří vědí, je to 
vlastně alegorií pro vibrační duše ke zvýšení své vlastní síly. Duše má čtyři 
důležité směry; Znovu, mužské a ženské.  
  
To je to, co nepřítel používá "JHVH" pro, i když JHVH je korupce. Nevzdělaní, 
hloupí, a blázni jsou klamáni do podezření, tento "JHVH" je nějaký druh 
nejvyššího bytí. Znovu, toto je koncept !! Nejen že je to pojem, který byl 
ukraden, pak samozřejmě, že se dále poškozen. Neexistuje žádná nejvyšší 
bytí. Existuje nekonečno jak v mikrokosmu a makrokosmu. Není tam žádná 



taková věc jako nějaké velké špatné židovské strašidlo, že "vytvořil všechno" 
a kdo je všemocný a všechny ty koňského hnoje, které tlačí na nic netušící 
veřejnosti. Tam je válka "tam venku" a tam jsou ET je kdo pracovat přes Židy 
tady, kdož nenávidí lidstvo a chtějí zotročit svět s cílem poskytnout pohotovou 
a snadnou hostitele pro pijavice energii off duší. To se ničím neliší od skotu 
na jatkách. To je to, co jsme s nimi a to vše závisí na tom, jak neznalý a 
neznalý člověk, se nepřítel uspět. Byli jsme odříznuti od našich duchovních 
smyslů. Málokdo může vidět, co nepřítel dělá, ale skrze meditaci a had 
satana, naše duchovní oči otevřené.  
  
Dostat se zpátky do čtyř čtvrtí duše, po meditaci RAUM, RAUM 
MeditationOne by měl vibrovat čtyři čtvrtiny duše. IO může pracovat pro 
všechny čtyři, ale jeden všimnete drastické náboj a posílení v případě, že čtyři 
čtvrtiny jsou vibroval správně. IO byla převzata z řeckého IO. Téměř všechny 
řecké takzvaných "mýty", jsou velmi důležité duchovní pojmy, s výjimkou 
některých legend bohů, jako Heracles; Účet jeho narození [jeho lidská matka 
měla velmi těžkou dobu, zatímco on byl zplozen jedním z bohů [Et] a Nordic 
ET to jsou mnohem větší a vyšší nežli my lidé. Viděl jsem pár, kteří byli poblíž 
8 stop vysoký, jako je Anubis. Heracles byl Demi-bůh, což znamená, že byl 
napůl člověk. IO je další alegorie a zatímco mnohé z těchto bohů jsou 
skutečné bytosti, jejich legendy jsou důležité duchovní alegorie, jako je 
například řecký "Argus", což je Agares. Agares je žena, ale alegorie zobrazuje 
samce. "Tisíc očí" z duchovně zmocněné duše.  
"Během svého putování narazila Prometheus, zatímco připoután. Dal jí naději. 
Předpověděl, že se bude muset putovat po mnoho let. Ale ona by nakonec 
změní zpět do lidské podoby a porodí dítě. Předpověděl, že potomek tohoto 
dítěte by bylo velkého hrdinu a postavil ho zdarma.  
Jeho předpovědi se naplnily. Během svého putování bylo mnoho geografické 
rysy pojmenoval podle ní včetně Jónské moře , a Bospor (což znamená brod 
krávy). Ona nakonec dosáhla Nilu , kde Zeus dělal ji obnovit do lidské 
podoby. Porodila Epaphusovi a jedenáct generací později její potomek 
Heracles by stanovil Prometheus zdarma. [1]  
  
Jít ještě o krok dále, EA je jiné jméno pro Satana. [Většina z vás už vědí, 
jméno "Satan" znamená "pravdu" v jedné z nejstarších jazyků sanskrtských]. 
EA se vyslovuje AY-AH. AY jako v květnu, řekněme, den, atd Téměř všechna 
slova v sanskrtu konci ve písmenem A. dopisu symbol v angličtině a v mnoha 
dalších západních abecedách je zúžená jako pyramidy, a mnoho dalších 
duchovních symbolů. Kužel je symbolem hadovité energie vzestupné duši. To 
má také co do činění s důrazem na páteři. Takzvaný "tetragrammaton" duše 
následuje jako IOEA. EE-OH-AY-AH. To jsou čtyři samohlásky vibrace, které 
osamostatnění a zvýšení energie ze čtyř čtvrtin duše na vysoké úrovni. Pravé 
rameno / pravá strana těla, vibruje I [eeeee]; Levé rameno / levá strana těla, 
Vibrace O [OOHHHH]. Přední strana těla, vibruje E [AAYYY] jako ve slově 
říci, nebo může být na zadku, se zaměřením na páteř, vibrují A [Ach]  
  
Nyní je vidět, kde byl tento vibrace ukraden, pozměněny a zcela poškozený z 
pohanské myšlenky do té nečisté židovského vynalezl osoba "Jehova." Znovu 
a znovu opakuji slovo "Bůh" je kódové označení pro osoby samostatně !!! 
Neexistuje žádný "Jehova" OR "Jahve", KTERÉ byl převzat z idiot křesťané 



TRYING vyslovit "JHVH", jak J je často vyslovováno jako Y v mnoha jazycích, 
PO tento koncept byl ukraden a kazil Židy. Křesťané jsou dosud oklamáni, že 
je daleko za ubohé. Židé zmocnil duchovní poznání a poškozené, tak aby 
mohl zotročit a ovládat celý svět, oni sami, na vyšších úrovních stává 
"Bohem." Ve skutečnosti, to je vše, co je ... vibrace výrazně posílit duši.  
  
Jít dále, také jsem napsal o tom předtím. Jakmile budete mít dostatek znalostí 
a překážky k osvícení byly srazil ve vaší mysli, to může snadno být viděn. 
Nazaretský byl ukraden z a vynalezl do jiného fiktivního židovského 
charakteru pro pohany, aby otrocky worship- hada. Téměř každý obraz nebo 
ilustrace takzvaných "svatých", z nichž ve španělštině je "Santa" přesmyčka 
Satana, všichni jsou zobrazeny s svatozáře, což představuje vzkříšeného 
hada SATAN !! To není jen západní koncept, ale je také vidět ve velké míře 
na Dálném východě [kde křesťanství ukradl téměř všechny své poškozené 
obsahu ze], stejně jako Buddha, také viděn se svatozáří.  
  
Nyní, dostat se zpátky do těch obrazů, které je nám řečeno, je Nazaretský, po 
pravdě řečeno, nejsou ničím víc než ilustrace člověka s jeho hadem vystoupil, 
nijak neliší od jiných ilustrovaným návodem; stejné jako u takzvaných 
"svatých". Když si koupíte jakékoliv spotřebiče, etc., tito obvykle přijde s 
ilustrovaným návodem, nebo stejná jako u někoho v ilustraci zobrazující určité 
kroky, aby pomocí přístroje nebo cokoliv jiného.  
  
Nazaretský není nic jiného než židovského smyšlené povahy, která byla 
použita k nahrazení hada. Obrazy jsou jak na to, pojem, který symbolizuje 
člověka. Jak už jsem napsal před časem, je-li totéž bylo provedeno s Sponge-
Bob, miliony a miliony by vyčerpaný se před mocným obrazem Sponge-Bob v 
úctě, uctívání, a self-oddaností. Houbou pro účely čištění by se stal rouhání a 
hlavní svatokrádež. To by pak přes masové mysli, vzít na žít svým vlastním 
životem; A Pokud budete myšlenkových forem. Houba by zdobí každém oltáři. 
Tam by byl obří, kolosální houbičky, kde se nejsvětější by představovaly 
zvláštní pouť, nikoli toho stupidního černou skříňku v Mekce , ale pro obří 
houbu budovy. Drobný ananas bydliště Sponge-Bob by to být nebe pod 
mořem, přičemž konečný cíl pro každý "zachránil" jednotlivce, namísto 
plovoucí do nebe v éteru, by sestoupit do hlubin oceánu v naději, že maličký 
domov strávit zbytek věčnosti uvnitř.  
  
Srandu stranou, vzhledem k nekonečné a velkým množstvím duchovní 
energie, které směřují do tohoto fiktivního Nazaretský charakterem se jedná o 
zavádějící a falešný pocit víry as touto skandální lži byl povýšen na každé 
úrovni, vložené v myslích lidu silou, s žádná alternativa, není divu, že dosáhla 
úrovně monstrózní to má. Kromě toho, že Nazaretský byl rovněž poškozen z 
pěti elementů, hebrejské stylu. Má-li někdo dostatek znalostí a otevřela jeho / 
její mysl, a skrze milost Satana, jeden může vidět to všechno.  
  
Křesťanství je tlačen na lid s žádnou jinou alternativu. Dokonce i v tom 
křížovky, [většina z nich je napsaný Židy], že křesťanská biblická kecy musí 
být tam na slova / odpovědi. Co se týče moderního pohanství, buddhismu, 
Wicca a vše ostatní, co souvisí a byl poškozen z původní pohanství, to vše 
bylo Christianized. Židé dokonce jít ještě o krok dále v diktovat pohanům, že 



pravomoci mysli nesmí být použity pro hmotný zisk, což je naprostý hrnec 
hovno.  
Citát z Talmudu:  
22. Seph. Jp, 92, 1:. "Bůh dal moc Židů nad majetkem a krví všech národů."  
  
Fundamentalistických křesťanů pracovat neúnavně odstranit Santa z 
vánočními a nahradit jej Nazaretský, vzít velikonoční zajíc z Velikonoc a 
znovu, vyměňte králíky a vejce s Nazaretský; a to zahrnuje i všechny ostatní 
svátky. Další informace o této naleznete v článku o ukradeném rok. V 
Svědkové Jehovovi také jít o krok dále a práce odstranit všechny symboly, 
které vychvalují jako "rytin", jak zničení důležitých duchovních symbolů bude 
nakonec smrt duchovního poznání a pravdy.  
  
VŠECHNY okultní a duchovní nauky mají konečný cíl posílení duši, zvýšení 
hada, a provedením opus magnum. Pokud se jedna bude vypadat 
prostřednictvím otevřených očí, ne výše nucení, ležící, nebo "vysvětlující" vás 
znovu oklamat. Jediné, co člověk může udělat z tohoto bodu je pracovat 
probudit lidstvo k pravdě!  
  
[1] Výňatek převzat z 
http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.ht
ml    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Název Satan  

  
Po několika letech intenzivního a rozsáhlého výzkumu, to všechno 
dohromady.  
  
1. bible byl vynalezen za účelem udržení esoterické znalosti a mysl / duše 
moc do rukou několika vyvolených.  
  
2. Křesťanství, který začal s katolickou církví, byl vynalezen fyzicky prosadit 
na výše uvedené a také zničit a nahradit původní náboženství. Původní 
náboženství soustředěný kolem úctě k hadem. Had je symbolem kundalini. 
"Stromem poznání" je opravdu mapa lidské duše. Je vidět téměř v každém 
starověkých náboženství pre-datování žido / křesťanství. Kmen symbolizuje 
páteř a větve symbolizují čakry a Kundalini cesty. Existují 144000 nadis 
(kanály pro kundalini životní síly) v rámci lidské duše.  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.html


Buddah seděl pod "Bo Tree" a dosáhl osvícení. "Bo znamená hada, stejně 
jako v Bo-A nebo Boo-Ta." ¹ Křesťanská církev ukradl, zkroucené a 
poškozené everthing, co mohli z původních náboženství. Fík byl znám jako 
"Strom moudrosti" Ficus religiosa.² Křesťanská církev poškozen to s 
propuštěním obr listy nad genitáliemi Adama a Evy.  
  
3. "Satan" v hebrejštině znamená "nepřítele" a "protivníka".  
  
Nyní se slovo "Satan" sahá mnohem, mnohem dál než definice hebrejštiny. 
Zde je odkaz by měl každý vyzkoušet.  
Poznámka: v horním severozápadním rohu mapy Indie , jméno města 
"Satana."  
  
"Satnam" a "Sa Ta Na Ma" posvátné mantry používané v kundalini (had) 
meditaci. Těchto pět prvotní zvuky ve starém sanskrtu, jeden z nejstarších 
známých jazyků jsou "SA-TA-NA-MA." "Sa" znamená nekonečno; Ta 
znamená život; Na znamená smrt; a Ma znamená znovuzrození. Všechny 
varianty jména "Satan" znamená v sanskrtu PRAVDU, který je jedním z 
nejstarších a nejstarších světových jazyků.  
  
To vše má co do činění s kundalini životní síly (dále jen had) v nás. "Jacobova 
kabát barev" v Bibli je aura. Číslo sedm je čakry. Tlumočníky starých 
grimoires to všechno špatně o "sedm planet." Naši předkové věděli mnohem 
víc než daný úvěr pro ohledně astronomii.  
  
Každý, kdo zná čínské medicíny a pokročilých bojových umění si je vědoma 
chi (životní síla, stejně jako kundalini) a jak to je více aktivní v určitých 
drahách v těle pouze v určitých dnech a hodinách. Nahrál jsem graf do sekce 
meditace pro toto. Autoři alchymistických textů v těchto dnech dát své spisy v 
kódech aby unikl perzekuci kostela.  
  
Slunce bylo dalším předmětem uctívání pro původní náboženství. Toto bylo 
kvůli čisté, hrubé síly to propůjčený a jak je zdrojem veškerého života. 
Čerpání měsíc nebo absorbování energie z hvězd není nic ve srovnání s tím, 
co lze udělat pod sluncem, s ohledem na znalosti a školení. Členové Jos 
duchovenstvo to vědí. Otvory v aura uzdraveni a životní síla je zesílen jako s 
žádným jiným zdrojem světla.  
  
"Lucifer" byl také náchylný k našemu milovanému Otci jako jméno. Lucifer byl 
původně římský bůh bez připojení k našemu Otci Satan / Ea. Předpona "Luc" 
má co do činění se světlem. Duše potřebuje světlo. Jitřenka, Venuše, byl 
zdrojem světla za starých jako jejích rostoucích předcházel všechny důležité 
slunce. Venuše také ovládá významnou srdeční čakru.  
  
Otec Satan (Raději mu říkat Satan, osobně), řekl mi, že nemá problém s lidmi 
mu říkat jmény on byl známých po staletí, i když jsou nepřesné. Říkám mu 
otec Satan, když jsem s ním komunikovat a děkuji mu za něco. Pro mě 
"Satan" bude vždy znamenat "protivníka", protivníka do nepřátelského lži žido 
/ křesťanství.  
  



Katolická církev věděla, že původní náboženství musely být nahrazeny něčím 
jiným, a to je místo, kde všechny příběhy v Bibli pochází. Všichni jsou rip-off z 
originálů, které měly svůj původ dávno předtím, než žido / křesťanství vůbec 
chovaná svou ošklivou hlavu.  
  
Panna Maria ukradl a nahradil Astaroth, který byl vázán, as "Paní nebes". 
Astaroth byl nejpopulárnější bohyně v pre-křesťanském světě. Fiktivní Jehova 
utrhla ze Enlila / Belzebuba / Baalovi, který byl nejpopulárnější Boha v pre-
křesťanském světě, a pak je tu náš milovaný Stvořitel otec Satan / Ea, který 
skončil jako had a ďábel.  
  
Sexualita, která je hlavním aspektem životní síly, automaticky se dostaly pod 
intenzivní kontrolou u kostela. Orgasmus přímo stimuluje Kundalini hada 
základnu páteře. Tvůrčí energie potřebné k výrobě další lidský život může být 
použit k předělat něčí životní sílu, která pokroků a posiluje svou duši.  
Je zřejmé sexuální aktivita nemůže být zakázáno, takže strach byl použit jej 
umístit pod přísnou regulací. V křesťanském náboženství, zejména katolické 
církve staré, to vše sexuální rozkoš byl hříšný a zakázané kostela. Styk se 
budou vyrábět pouze děti a nic víc. Nahota se stal hříchem, protože to vedlo k 
chtíče. Masturbace byl další "smrtelný hřích." Cokoliv, co má co dělat s 
zvyšování kundalini byla těžce napaden kostela. Jediným účelem křesťanské 
církve bylo pro odstranění znalostí a nic víc.  
  
Zatímco masy byly zbaveny těchto znalostí a moci, pár vyvolených, kteří 
pracovali odstranit tyto znalosti použít libovolně zotročit neznalé svět. Jezuity 
vrahové katolické církve jsou známy i levitovat jak čerpají pryč psychické síly 
z modlitby svých nevědomých vicitms.  
  
[1] Plášť Iluminátů William Henry, 2003  

[2] Tamtéž.  
  
Ačkoli výše uvedené kniha má spoustu cenných informací, pokud člověk čte 
mezi řádky, autor je oklamán, jak věří ve fiktivním Nazaretského.  
  
  



Lidská oběť v Bibli  
  
Deuteronomium 12:27  

A budeš obětuj zápaly, maso a krev, na oltáři Hospodin Bůh tvůj, a krev obětí 
tvých vylita bude na oltář Hospodinu Bohu svému, a budeš jíst maso.  
  
Židovsko / Christian bible je přeplněný krví sacrifice- lidské krve oběti. Většina 
xians spoléhat na to, co jejich kazatel má na srdci a / nebo jsou příliš líní nebo 
mentálně postižené číst a studovat pro sebe. Kolik lidí obtěžovat opravdu 
přemýšlet ?? Kromě zjevné lidské krve oběti za Jehova, krveprolití po krvavé 
lázni se konala pod vedením a objednávek této krvežíznivé subjekt v podobě 
četných válek a jiných právních aktů nelidskosti.  
  
Gentile Svaté texty a posvátné spisy byly nahrazeny s tímto židovským 
vynalezl a písemné špíny. Na tom není nic duchovní o tom, jen vražda po 
vraždě, nijak neliší od židovského řízeného Hollywood a jeho důrazem na 
násilí, krveprolití a vražd k žádnému konci.  
  
Exodus 22:29 "Nebudeš zpoždění nabídnout první z tvých zralého ovoce a 
tvých likérů: prvorozené syny tvé budeš dávat ke mně."  
  
Ezekiel 20: 25-26: "Proto jsem dal jim také zákony, které nebyly dobré, a 
soudy, skrze něž nebudou živi; "  
20:26 "A poškvrnil jsem jich s jejich dary, které způsobily projít ohněm vše, co 
otvírá lůno, abych je zkazil, až do konce, že oni poznali, že já jsem Hospodin."  
  
II Samuel 21 je dalším příkladem krve oběti uklidnit Jehovovi.  
21: 6 Nechť sedm mužů z jeho synů být dodány k nám, a my budeme zvěšej 
ty Pánu v Gib'e-ah Saulova, kteréhož byl vyvolil Hospodin.  
21: 9 a vydal je do rukou Gib'e-on-ites, a pověsil je na hoře před Hospodinem 
a padli všech sedm spolu, a byli usmrceni ve dnech žně, v v prvních dnech, 
na počátku sklizně ječmene.  
21:10 A Riz'pah dcerou A-i'ah vzala pytlovinu a rozetřete ji na skálu, od 
počátku žně, dokud voda klesla na ně z nebe, a trpěl ani ptactvo do spočívat 
na ně ve dne, ani polní zvěř v noci.  
  
Jsou-li sedm mužů chladnokrevně zavražděn aby uklidnil Jehova v naději, že 
bude skončit hlad, to může být nazýváno pouze lidská krev oběti.  
  
Více Living Blood Sacrifice:  
Numbers 31:25 I mluvil Hospodin Mojžíšovi, řka:  
31:26 Sečtěte kořistí zajatých, tak z lidí jako z hovad, ty a Eleazar kněz, a 
přední otcové sboru:  
31:27 A rozdělíš ty kořisti na dvě části; mezi nimi, které trvalo válku na nich, 
kteří se účastnili boje, a mezi vším shromážděním:  
31:28 A vezmeš díl Hospodinu mužů válečných který vyšel k boji jednu duši 
pět set, a to jak z lidí, a z skotů, z oslů, a ovcí:  
31:29 Take it jejich polovinu, a dát ji Eleazarovi knězi obět vzhůru pozdvižení 
Hospodinu.  



31:30 A z synů Izraele polovinu, vezmeš jedno z padesáti, z lidí, z skotů, z 
oslů, a ze stád, ze všech hovad, a dát jim Levítům, které držet stráž příbytku 
Hospodinova.  
31:31 Mojžíš a Eleazar kněz tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.  
31:32 A bylo té kořisti, přičemž zbytek kořisti, které muži války byl chycen, 
bylo 600.070 a pět tisíců ovce,  
31:33 A šedesát a dvanáct tisíc volů,  
31:34 A šedesát jeden tisíc oslů,  
31:35 A třicet dva tisíce osob ve všech, žen, které nepoznaly muže lhaním s 
ním.  
31:36 A ta polovina, která byla část z nich, které pak vytáhl k boji, v počtu 
300.007 a 30.005 sto ovec:  
31:37 A tribute Pánova ovcí bylo šest set, sedmdesáte pět.  
31:38 A ty volů bylo třicet šest tisíců; z nichž přišlo na díl Hospodinu 
sedmdesáte a dva.  
31:39 i osly bylo třicet tisíc a pět set; z nichž přišlo na díl Hospodinu šedesáte 
a jeden.  
31:40 A lidí šestnácte tisíců; z nichž hold Pánovu bylo třicet a dvě osoby.  
  
Tato excerp byl převzat z "The Handbook of židovského znalostí" Nathan 
Ausubel © 1964; stránky 302-303  

  
"Jefte, jeden z pravítka rozhodčích po dobytí Kanaánu, obětoval svou jedinou 
dceru Boha Izraele v oslavě vojenského vítězství nad Ammon, Samuel" 
vidoucí "se hacknutý v obětní způsobem tělo Agag před Bohem; Davidem, 
citlivý básník král předal sedm synů Saul Gabaonitských "pověsit k Bohu."  
  
Příkladem toho může být vidět níže, jak byl změněn v verši soudcích 11:39.  
V ostatních zemích, lidský byl nahrazen "jehněčího masa."  
  
  
  
  
soudci 11:34  

Jiftách přišel do Masfa k domu svému, aj, dcera jeho vyšla jemu vstříc s 
bubny a tance, a ona byla jeho jediné dítě; vedle ní neměl ani syna ani dceru.  
11:35  

I stalo se, když ji uviděl, roztrhl roucha svá a řekl: Ach, dcero! jsi mi přinesl 
velmi nízká, a ty jsi jeden z nich, že potíže mě, neboť jsem otevřel pusu 
Hospodinu a nemohu vrátit.  
11:36  

A řekl jemu ona, můj otec, jestli jsi otevřel ústa svá Hospodinu, učiň mi podlé 
toho, vyšlo z úst tvých; Poněvadž Hospodin pomstu tě tvých nepřátel, 
dokonce i Ammonitským.  
11:37  

A řekl otci jí, ať to věc provést pro mne, ať na dva měsíce, ať jdu nahoru a 
dolů po horách, a oplakávat své panenství, já a moji kolegové.  
11:38  

A on řekl: Jdi. A propustil ji na dva měsíce a ona šla se svými společníky, a 
plakaly své panenství na horách.  



11:39  

A stalo se na konci dvou měsíců, aby se vrátila ke svému otci, který provedl s 
ní podle jeho slibu, který mu byl učinil, a věděla, že žádného muže. A to bylo 
zvykem v Izraeli ,  
11:40  

Že dcery Izraele šli ročně, aby plakaly nad dcerou Jefte Galádský čtyř dnů v 
roce.  
  
Prostě, jak zřejmé, to může dostat? V soudcích 11:35; Jiftách "nájemné" jeho 
oblečení. Pro ty z vás, kteří jsou unfamilair s tímto pojmem, je to hebrejština a 
také dávný zvyk k pronájmu (slza / rip) něčí oblečení po smrti milovaného 
člověka.  
"Protože jsem otevřel pusu Hospodinu a nemohu vrátit." Učinil slib obětovat 
svou jedinou dceru Jehova. Je také křiklavě zřejmé, Jehova požadoval tento 
akt výměnou za jeho vítězství nad svými nepřáteli a "synové Ammon", jak 
uvedl: "Nemohu se vrátit."  
  
V soudcích 11:37; Jeho dcera se uvádí: "Ať tahle věc provést pro mne, ať na 
dva měsíce, ať jdu nahoru a dolů po horách, a oplakávat své panenství" "To, 
co udělat pro mě" a "oplakávat své panenství" Tady to je zřejmé, Jehova 
požadoval obětování panny.  
  
Soudci 11:39; Když se vrátila ke svému otci ", který provedl s ní podle jeho 
slibu, který mu slíbil: a věděla žádného muže." a soudcích 11:40; "Dcery 
Izraele šli ročně, aby plakaly nad dcerou Jefte:" To je tak zřejmé, obětoval 
svou jedinou panenskou dceru Jehova, který požadoval tento akt výměnou za 
jeho zajištění vítězství Jefte.  
  
KANIBALISMUS:  
Deuteronomium 28:53  

A budeš jíst ovoce z tvého vlastního těla, maso synů tvých i dcer tvých, 
kterouž Hospodin Bůh tvůj dal tobě, v obležení av ssoužení, kterýmž svých 
nepřátel, a ssouží tě:  
28:54  

Tak, že člověk, který je mezi vámi a velmi delikátní, jeho oko musí být zlé ke 
svému bratrovi, a směrem k ženě svého lůna a ke zbytku svých dětí, kterou 
se ponechává:  
28:55  

Tak, že nebude dávat žádné z nich masa synů svých, kteréž jísti bude, proto 
že jest mu nic nezbylo v obležení av ssoužení, kterýmž tvoji nepřátelé ssouží 
tě ve všech městech tvých.  
28:56  

Výběrové řízení a jemná žena mezi vámi, což by nebylo dobrodružství 
nastavit noha její na zem pro delicateness a něhy, musí její oko zlé k 
manželovi prsou, a ke svému synovi, a ke své dceři,  
28:57  

A ke svému mládětem, a vychází ven z prostoru mezi nohama a směrem ke 
svým dětem kterou musí nést, neboť jí sežerou pro nedostatek všeho tajně v 
obležení a ssoužení, kterýmž nepřítelem tvým ssouží tě zachová ve tvých 
branách.  



28:58  

Pokud budeš nedodržuje dělat všechna slova tohoto zákona, které jsou 
napsané v této knize, abys se bál toho slavného a hrozného jména 
Hospodina, tvého Boha;  
  
Lidská krev nestačila, Jehova GAVE zřetelným návodem pro obřadní 
porážky zvířat STEJNĚ :  
  
Exodus 20:24  

Oltář z země uděláš ke mně, a budeš oběť něm tvé zápaly a pokojné tvůj, 
ovce a volem: všude tam, kde jsem jména svého, přijdu k tobě a požehnám 
tobě.  
  
Exodus 24: 4  

Napsal pak Mojžíš všecka slova Hospodinova, a vstav ráno, vzdělal oltář pod 
horou, a dvanácte sloupů podle dvanácti kmenů Izraele .  
24: 5  

A poslal mládence z synů Izraele , které obětovali zápaly, a obětovali oběti 
pokojné voly Hospodinu.  
24: 6  

A Mojžíš vzal polovinu krve, a dát ji do kotlíků; a polovina krev vylil na oltář.  
24: 7  

A vzal knihu smlouvy, četl v uších lidu a řekli:, Všechno, co Hospodin řekl, 
budeme dělat, a být poslušný.  
24: 8  

Vzal také Mojžíš krev a pokropil lidu a řekl: Aj, krev smlouvy, kterou Hospodin 
učinil s vámi Hospodin při všech těchto věcech.  
  
Další instrukce od Jehova pro krevní oběť:  
Exodus 23:18  

Nebudeš obětovati krve oběti mé, dokavadž u tebe kvas; aniž tuk z obětí 
mých zůstat až do rána.  
  
Exodus 29:10 A budeš způsobit býček musí být předvedeni před stan 
setkávání a Áron se svými syny vloží ruce své na hlavu volka.  
29:11  

A budeš zabije volka před Hospodinem u vchodu do stanu setkávání.  
29:12  

Vezmeš krve z volka, a pomaže rohů oltáře s tvou prstem, a nalít všechnu 
krev u spodku oltáře.  
29:13  

A vezmeš všechen tuk střeva kryjící, i branici, který je s jater a obě ledviny a 
tuk, kterýž jest na nich, a obrátíš je na oltáři.  
29:14  

Ale tělo z býčka a jeho kůže, a jeho lejna spálíš ohněm vně za stany: to je 
oběť za hřích.  
29:15  

Nebudeš také vzít jednu berana; a Áron se svými syny vloží ruce na hlavu 
toho berana.  
29:16  



A budeš zabít berana, a vezmeš jeho krev, a pokropí to vůkol na oltáři.  
29:17  

A budeš snížit berana v kusech, a umýt dovnitř sebe a nohama, a dát je k 
jeho kusy, a až do jeho hlavy.  
29:18  

A budeš na oltáři celou berana: je to zápalná oběť Hospodinu: jedná se o 
sladkou chutí, v obět ohnivou Hospodinu.  
29:19  

A vezmeš druhého berana; a Áron se svými syny vloží ruce na hlavu toho 
berana.  
29:20  

Tedy dáš zabít berana a vezmi jeho krve, a položil ji na špičku pravého ucha 
Aronova, a na špičce pravého ucha jeho synů, a na palec na pravé ruce své, 
a na velký prst na jejich pravou nohu, a pokropí krví na oltář vůkol.  
29:21  

Vezmeš krve, která bude na oltáři, a oleje pomazání, a to pokropí Árona a na 
jeho roucha, a na jeho syny, a roucha jeho synů s ním a on bude posvěcen a 
jeho oděv, a jeho synové a roucha jeho synů s ním.  
29:22  

Také vezmeš z berana tuk a ocas i tuk střeva kryjící, i branici s jater a obě 
ledviny a tuk, který je na nich, a pravé rameno; Pro něj je beran vysvěcení:  
29:23  

A jeden bochník chleba, a jeden koláč z naolejované chleba, a jeden oplatek 
z koše na nekvašených chlebů, který je před Hospodinem:  
29:24  

A dáš to vše v rukou Áronovi a v rukou svých synů; a budeš mávat je tam v 
obět obracení před Hospodinem.  
29:25  

A budeš dostávat jim jejich rukou a obrátíš na oltáři v obět zápalnou, u vůni 
před Hospodinem je to ohnivá oběť Hospodinu.  
29:26  

Vezmeš pak hrudí z berana Áronova vysvěcení, a vlny ho tam v obět 
obracení před Hospodinem a bude to tvá část.  
29:27  

A budeš posvětit prsou obět, a ramene pozdvižení, který je zamával, a který 
se zvedl nahoru, z berana vysvěcení, a to i z toho, co je pro Árona, a to, co je 
pro jeho synové:  
29:28  

A to bude Aronovi i synům jeho pomocí věčným od synů Izraele, neboť je to 
oběť pozdvihování, a bude to pozdvižení od synů Izraelských z obětí 
pokojných jejich, dokonce i jejich zvracet nabízet Hospodinu.  
29:29  

A svatá roucha Aronovi být jeho synům po něm, aby se v něm pomazán, a být 
zasvěcen do nich.  
29:30  

A to syn, který je kněz místo něho vloží je na sedm dní, když přijde do stánku 
úmluvy, aby sloužil v svatyni.  
29:31  

A vezmeš berana vysvěcení a vařit jeho maso na svatém místě.  
  



  
Leviticus Kapitola 1  

1: 1  

A volal Hospodin Mojžíšovi, a mluvil k němu z stánku úmluvy, řka:  
1: 2  

Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když by kdo z vás obětoval obět 
Hospodinu, vy přinést svůj dar z dobytka, a to i stáda a hejna.  
1: 3  

Pokud bude obět jeho zápalná oběť ze skotu, ať samce bez vady bude ji 
obětovati ze své vlastní vůle dobrovolně u dveří stánku úmluvy před 
Hospodinem.  
1: 4  

A vloží ruku svou na hlavu oběti zápalné; a to bude příjemná jemu k očištění 
jeho.  
1: 5  

A zabije volka před Hospodinem a kněží, synové Aronovi, uvedou krev, a 
pokropí tou krví vůkol na oltáři, kterýž jest u dveří stánku úmluvy.  
1: 6  

I stáhne kůži s oběti zápalné, a rozseká ji na díly své.  
1: 7  

A synové Arona kněze oheň na oltář, a narovnají dříví na tom ohni:  
1: 8  

A kněží, synové Aronovi, přijme díly ty, hlavu i tuk, aby na dříví, které je na 
oheň, kterýž jest na oltáři:  
1: 9  

Ale jeho dovnitř a jeho nohy se mu umýt ve vodě: a kněz spálit všechny na 
oltáři, jako zápalnou oběť, oběť ohnivou, o "vůni líbeznou Hospodinu".  
01:10  

A pokud bude obět jeho z hejn, a sice z ovcí aneb z koz k oběti zápalné; že ji 
dá samce bez vady.  
01:11  

A zabije ho při straně oltáře půlnoční před Hospodinem a kněží, Aaron 
synové, pokropí jeho krevní vůkol na oltáři.  
01:12  

I rozseká ho na díly jeho s hlavou jeho i tukem a kněz je položit tak, aby na 
dříví, které je na oheň, kterýž jest na oltáři:  
01:13  

Ale on musí umýt dovnitř a nohy ve vodě: a kněz všecko to, a páliti bude to na 
oltáři je zápalná oběť, oběť ohnivou, vůně spokojující Hospodina.  
01:14  

A pokud zápalnou oběť pro jeho zápalnou Hospodinu být ptactva, pak se 
uvedou svůj dar z hrdliček aneb z holoubat.  
01:15  

Kněz přivést ji k oltáři, a vyždímejte z jeho hlavy, a zapálí na oltáři; a její krve 
musí být vyždímejte na straně oltáře:  
01:16  

A on se trhat dál svou úrodu s jeho peří, a hoď ji vedle oltáře na východní 
části, na místo popela:  
01:17  



A on se ji štěpit s jejími křídly, ale nesmí ji rozdělit vedví: Kněz spálit ji na 
oltáři, na dříví, které je na ohni: je zápalná oběť, oběť ohnivou drženou libá 
vůně pro Hospodina.  
  
Leviticus Kapitola 7  

7: 1  

Podobně to je zákon o oběti za vinu to je nejvíce svatý.  
7: 2  

V místě, kde se bijí oběti zápalné musí zabijí obět za vinu, a krev z nich se 
pokropí vůkol na oltáři.  
7: 3  

A obětovati bude z ní její všechen tuk; sněm, a tuk přikrývající vnitřnosti,  
7: 4  

A obě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich, což je i na slabinách, a branici, 
která je nad jater, s ledvinami, musí se vzít:  
7: 5  

A Kněz to hořelo na oltáři v obět ohnivou Hospodinu: je to obět za vinu.  
  
Leviticus 07:14  

A o tom, že musí nabízet jeden ze celého oběti ku pozdvižení Hospodinu, a 
bude tomu knězi, kterýž kropil krví té oběti pokojné.  
  
PROGRAM "pán" POTŘEBUJE každou kapku, že krev z krve Sacrifice:  
Leviticus 07:27  

Všeliká duše se stát, že jedl všelijakým krve, a to i ta duše, bude vyobcován 
ze svého lidu.  
  
Zde je zapotřebí více krve oběť odstranit prokletí malomocenství Jehova 
zasadila:  
Leviticus 14:34  

  
Když vejdete do půdy z kenaanské , které dávám vám za dědictví, a dal jsem 
ránu malomocenství na některý dům v zemi svého vlastnictví;  
14:49  

A vezma k očištění domu toho dva vrabce a dřevo cedrové, též červec a 
yzopu:  
14:50  

A on musí zabít jednoho ptáka do nádoby hliněné nad vodou:  
14:51  

A vezme dřevo cedrové a yzop, a šarlatový, a vrabce živého, omočí je v krvi 
zabitého ptáka a v tekoucí vodou, a pokropí domu toho sedmkrát:  
14:52  

A tak když očistí dům ten krví ptáka, a s tekoucí vodou a následně s živým 
ptákem a cedrovým dřevem, yzopem a se šarlatem:  
14:53  

Ale on se pustit živého ptáka ven z města na pole, a očistí dům, a musí být 
čisté.  
14:54  

Ten jest zákon o všeliké ráně malomocenství a poškvrny černé,  
14:55  



A pro malomocenství roucha, a domu,  
14:56  

A pro rostoucí, a strup, a za pobělavé:  
14:57  

Učit, když je nečisté, a když je čistá: jedná se o zákon malomocenství.  
  
Další příklady krve oběti Jehova:  
Leviticus 8: 14- 32  

Leviticus 9: 1- 24  

Leviticus 14: 1- 5  

Leviticus 14: 12-28  

Leviticus 23: 12-21  

Numbers 19: 1- 7  

Joshua Kapitola 10- Nic než masová vražda  

Soudci 1: 1 18 Další krveprolití a masových vražd  

Soudci 3: 27- 31  

  
To mohl pokračovat dál a dál a dál. Opakuje nekonečné masové vraždy a 
krveprolévání. Slovo "krev" je používán znovu a znovu. Člověk by si myslel by 
to všechno bylo tak zřejmé.  
Všichni musíme mít na paměti, Nazaretský byl konečný lidské oběti; Také "jíst 
jeho tělo a pít jeho krev" se opakovaně přednášel během téměř každé 
křesťanské hromadného / služeb po celém světě.  
  
Tento článek výše, a tento článek Jehova: "vrah a lhář od počátku" odhalit 
krveprolití po krvavé lázni, a dobývání a genocidu národů z rukou Židů.  

Křesťanský Mass / služby:  
Simulace lidské krve Sacrifice  

  
Křesťanská Mass a jak to navazuje na židovskou rituální vraždy  

  
Vzhledem k stoletích razantní potlačování duchovního poznání, že většina lidí 
jsou nejen vědomi, ale také nejsou schopni vidět jisté pravdy. To je nepřítel je 
způsob dobývání; vytvořením slepou skvrnu na duši, z nichž jeden je 
duchovně odzbrojený; takzvaný "šestý-sense" chybí u většiny lidí a v mnoha 
dalších, zcela chybí.  
  
Milióny nešťastných lidí a byli oklamáni křesťanským a muslimským 
programů; obě z nich, jehož jediným záměrem je zničit duchovní poznání a 
nahradit jej lží pro zničení lidstva a každý jiný živý tvor na této zemi.  
  
Židovsko / Christian Bible varuje své věřící týkající se pravomocí mysli ao 
"čarodějnictví", tak, že jeden je schopen vidět skrz nehorázné lži, které jsou 
tam každý den.  
  
Židé, kteří jsou paraziti od přírody byly vždy použity pohany za svého 
duchovního hostitelů; krmit z ... nijak neliší od cizích šedých kteří využívají 
své kolekci duší ke krmení od. Mnozí z vás jsou již obeznámeni s "židovskou 
rituální vraždy." V době židovských svátků, bude top rabíni unášet Gentile děti 
a jejich použití v jejich rituální oběti Jewhova. Dítě je převezen do tajné zadní 



místnosti synagogy, vázané na kříž a pak umučen s krví vyčerpaný ze všech 
koutů [ruce a nohy], zatímco dítě je stále naživu a byl si vědom, a pak to krev 
opilý rituálně rabíny. Tento ohavný čin byl opakovaně proveden po staletí, a to 
je důvod, proč židé snášet nekonečné pogromy [kde pohané zmasakrováni 
celé vesnice Židů], které byly násilně vyhnáni z téměř každé zemi na světě, s 
výjimkou USA , a byly nenáviděl do extrému každým závodem Gentile. To je 
jen jeden ... Mohl bych pokračovat dál a dál do nekonečna zločinů že Židé 
spáchali reklamní nauseum, ale účel tohoto kázání je jak se to všechno vazeb 
do křesťanského hmotnost / bohoslužbě. Pro více informací o této praxi, 2000 
let židovské rituální vraždy a židovské rituální vraždy  

  
Tam byl název knihy jsem zaznamenal na polici ve veřejné knihovně; napsal 
židovského rabína a titul byl "Budeš Prosper." To je také v Bibli. Tento titul byl 
ve vztahu k Židům. Téměř každý si je vědom neuvěřitelné materiálního 
bohatství, úspěchu a moci tento závod má za sebou již po staletí. To přímo 
vyplývá z jejich zneužívání okultní moci a všechny tohoto vazeb přímo do 
křesťanství.  
  
Jak jsem již dříve mnohokrát zmíněno, židovsko / Christian Bible je kniha 
židovské čarodějnictví. Verše, jejich počet, a tak dále. S cílem zjistit toto, 
jeden musí vědět, jak čarodějnictví, slova síly, a ze všeho nejvíc, podprahové 
a pravomoci mysli práci, aby záměry operátora projevovat ve skutečnosti.  
  
Stejně jako u tolik židovských děl, podprahové se používá k výrobě potřebné 
podvědomí připojení na vytvoření odkazu energie. Člověk musí vědět o 
čarodějnictví a síly mysli to vědět. To je důvod, proč Bible varuje a snaží se 
zastrašit křesťany pryč od všeho, co opravdu duchovního ... "nebudeš snášet 
čarodějnici žít" a jiné nesmysly o "pálení v jezeře ohně" atd Kromě toho jsem 
zaznamenal na počátku že to tam bylo kletby zapojené do jedné pomocí 
jedné své pravomoci mysli, aby se tomu zabránilo a k zastrašení těch, kteří 
zastrašit snadno pryč z tohoto druhu věc.  
  
"Sněz mě ... Drink Me".  
Celé téma křesťanského hmotnost / bohoslužbě je to simulace lidské oběti. 
Většina lidí nemůže vidět, ani nejsou vědomi toho důvodu, aby jejich mozky 
byly zazděny. Nazaretský s každým masovou / služby je ukřižován v krevní 
oběť Jewhova. Velmi dobře si pamatuji nekonečné opakované fráze 
používané kněze, aby spojení je usazen "Toto je tělo Kristovo", a pak ten 
stupidní společenství oplatky ... kde věřící jí, že "tělo Kristovo." Nyní víme, že 
Nazaretský byl přibit na tento kříž; Čtyři rohy, nijak neliší od nežidovských 
dětí, že Židé používají ve svých obětí. To vytváří potřebné spojení, které 
pohonné hmoty energií pro židovské rituální vraždě, přinášet úspěch židovské 
rasy, obzvláště to obrovské hmotné bohatství.  
  
Každý katolický hmotnost pro jeden [a protestanty, téma je stejná], tytéž verše 
jsou bubnoval do myslí shromáždění, znova a znova a znova a znova a 
znova:  
  
"Na tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb a dal ti dík a chválu si lámal chléb, 
dával svým učedníkům a řekl:.:  



Vem si to, vy všichni, a jíst to: toto je mé tělo, které bude mít pro vás ".  
  
"Když byla večeře skončila, vzal kalich Opět se ti vzdal díky a chvála, koflíka 
svým učedníkům a řekl:.:  
Vem si to, vy všichni, a pít z ní: toto je kalich mé krve ".  
  
Souvislost vidět ??? TOTO JE bezostyšně lidská oběť !!  
  
Lidé nemohou vidět, protože oni byli duchovně oslepeni. Vidím spoustu věcí, 
jak jsem srazil zdi v mé mysli a vzpomínám si jen čtyři týdny, když slyší 
náboženské vánočními songy explodovaly přes reproduktory v obchodě jsem 
se dovnitř, bylo to do očí bijící mi, jak tyto oklamáni křesťanští blázni zpívali 
na jejich zatracení.  
  
Chcete-li vytvořit potřebné rozptýlení a zmást své oběti, Židé vždy předstíral, 
že je pronásledován křesťany. Oni předstírají, že jsou v rozporu s 
křesťanstvím. Jsou-li něčí zdi sražen k zemi, můžeme vidět, co je tam přímo 
před námi každý den. Celá Bible je buď slovo "židovská" "Židů" Izrael "a 
související napsáno na každé straně a se všemi z nich, židovský lid a jejich 
patriarches ctí a povýšen. Bible Následuje podprahové téma v tom, že 
pohané jsou podmanil opakovaně ve Starém zákoně ze strany Židů a jejich 
boha Jewhova. Poté, co všechny tyto dobývání a zotročování, Nazaretský, 
dlouho očekávaný židovský Mesiáš přichází na scénu. Židovský od narození 
do smrti; Pro více na tomto vidět židovské Nazaretský.  
Židovská Nazaréťan charakter byl vynalezen z konceptu, který na hadovité 
witchpower. Opět platí, že pro pracovní uspět v mnoha případech musí 
existovat nějaký druh spojení v mysli oběti. Většina křesťanů nemůže vidět, 
že Jewhova byl "vrah a lhář" od samého počátku. Nový zákon pokračuje s 
Nazaretský pak stává lidská oběť ... zavraždil a obětována Jewhova, 
vražedným, krvežíznivý, a sadistické "otce." Ve svém vlastním kroucené 
způsobem, to znamená do vraždy dětí. Vzhledem k tomu, mysl dítěte je v 
mnoha případech nepopsaný list v cestě omezené osobní zkušenosti, které 
formují postoje a barva osobnost, děti jsou hlavními oběťmi. Křesťanství je 
notoricky známý pro živí děti, jako jsou andělé a samozřejmě špinavé kikes. 
Oni vědí, že mohou využít energii dětí zcela volně, protože tam je málo nebo 
žádná duchovní odpor.  
  
Poté, konečný čepice s to vše je "druhý příchod Krista", která je ve 
skutečnosti jiný podvod navržen tak, aby kanál Gentile duchovní energii a 
přesvědčení prostřednictvím hromadných mysli do tvorby příchod židovský 
Messiah do reality.  
  
Citace z židovského Talmudu:  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 
otroků."  
  
Většina lidí jsou zcela vědomi výše uvedených skutečností a nemůže vidět. 
Už jsem napsal v jiném kázání o tom, jak Židé používají okultní sílu: 
JoSNewsletter / message / 385  

Zde je výňatek:  



  
*****  

Video níže [což vřele doporučuji každý vidí] není nic nového a bezostyšně 
odhaluje Židy a jakým způsobem zneužívají okultní moc, moc sugesce a 
podprahové, aby podvědomí spojení projevovat jejich fungování v praxi. 
Střelbách byli za účelem zahájení řízení zbraň. Mnoho lidí, jako je například 
autor videa spojené níže nemají představu o židovské moci, krmení pryč a 
řízení energie, která se bláhoví follwers křesťanského programu starat se o 
jejich židovských mistrů, je za tím vším a může mít zavádějící jen hádá:  
Sandy Hook a Batman střelby oznámeno v film Batman a Temný rytíř Rise 
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ  

Židovský zneužití okultních sil má své kořeny v jejich gematria. 911 byl ještě 
jeden ... velmi očí bijící. Spolupracovník, před několika lety, mi ukázal, jak $ 
20,00 účtenka mohla být složen určitým způsobem tak, aby na zadní straně 
to, že dvojčat stoupá dým se zdá. Podívejte se na internetu pro to, nemám 
čas, aby obhlédli webové stránky, které mají toto. Najednou, po 911 incidentu, 
starší verze účty $ 20.00, kde jste jej mohli složit takhle, bylo vyřazeno z 
oběhu. Jsou krmena veřejný kecy příběh, že "oni byli příliš snadno padělat." 
No, oni zmizeli velmi rychle, protože příliš mnoho lidí vědělo dohodu o tom, 
jak je složit. 20 je nejběžnější měna a rozesílané v USA .  
  
Jiní zahrnují prezidentských atentátů. Udělal jsem nějaký výzkum na toto 
téma několik let zpátky. Poznámka o Lincolnovi a jména, data a čísla a jak se 
všichni sejdou ve velmi strašidelný způsobem, s uvedením využití jejich verze 
čarodějnictví. 911 je další do očí bijící jedno- k dnešnímu dni, letenky, čísla, 
jako například " v New Yorku '11 písmen; prostě udělat svůj vlastní výzkum na 
toto téma.  
  
*****  

Na závěr sebevražedné doktríny a učení, že chudoba je ctnost, a odmítnutí 
materiálního bohatství, práce s cílem zajistit, že Židé prosperují a že všechno 
bohatství a moc je v jejich rukou. Tyto sebevražedné vyučování jsou bubnoval 
do mysli pohanů od útlého věku, ujistit se, že se roothold a bude ještě trvat 
budoucích životů, zajištění proti chudobě.  
  
Cituje z židovského Talmudu:  
  
Seph. Jp, 92, 1:. "Bůh dal moc Židů nad majetkem a krví všech národů."  

  
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348 ". Veškerý majetek ostatních 
národů patří židovskému národu, který v důsledku toho je oprávněn zabavit 
na něm bez jakýchkoli skrupulí"  
  
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Když žid má Gentile ve svých 
spárech, může jiný Žid chodí do stejné Gentile, půjčit mu peníze a na oplátku 
ho podvést, takže Gentile musí být zničený Pro majetku Gentile. podle 
našeho zákona, nepatří nikomu a první žid, který projde má plné právo ho 
chytit. "  
  
Za tím vším, Židé jsou ti, kteří tlačit křesťanství, i když se snaží oklamat svět 
do věřit jinak. Vidím to celou dobu, protože jsem velmi dobře vědom toho. I s 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dc8nTZKpmtlQ


malými nedůležitými věcmi jako luštitele křížovek, většina z nich je napsaný 
židovských autorů a tam jsou nekonečné odkazy na křesťanství a že špinavé 
bible, stejně jako každý by měl vědět, ty špinavé židovské postavy a 
archetypy nazpaměť. Takhle má být obyčejný každodenní přijímaný znalosti.  
  

Židovská rituální vraždy  

  
Prostřednictvím stiskněte [židovskou kontrolou], jakož i svým velkým 
bohatstvím, Židé jsou schopni potlačit jakýkoliv nestranné vyšetřování rituální 
vraždy.  
-Thomas Burbage 1916  

  
"Alilath Seker" A břečka nalezený v dnešních podmínkách, za předpokladu, 
úplatek peníze a výdaje [pro Židy] pro boj s krevní obvinění.  
- Dr Philip Devier, "Blood Ritual"  
  
"Tajný fond je Alilath Seker [fond pro krvavé pomluvami] zřízen Radou čtyř 
národů, sloužil hlavně pro tento účel." Leon Poliakov "Historie antisemitismu", 
citovaný Dr. Harrel Rhome.  
  
Pokud se chcete naučit a pochopit, proč Židé může dopustit takové šílené 
trestných činů jako rituální vraždy, musíte znát tajné židovské učení. Musíte 
znát učení Tóry, Talmudu, a Schulchan Aruch. Tyto zákony a učení jsou 
důkazem toho, že Židé se cítí nadřazený všem národům, že vyhlásila válku 
na všech jiných závodů, a že je zapřísáhlým nepřítelem celku nežidovského 
lidstva. "  
  
Dokonce Tacitus, římský historik napsal:  
"Židé jsou rasa, která nesnáší bohy a lidstvo. Jejich zákony jsou v opozici vůči 
těm všech smrtelníků. Opovrhují, co je pro nás svaté. Jejich zákony 
schvalovat jejich páchání činů, které nás děsí." [Historik V.3-8]  
  
Žid ví, že když non-židovský svět zná své zákony a vidí prostřednictvím svých 
plánů, že je ztracen. Proto tím, že hrozbou smrti, se zakazuje jejich překlad a 
publikaci. Známý židovský učenec [Dibre David] píše:  
  
"V případě, že pohané věděli, co učíme proti nim, oni by nás zabít." Židovští 
tajné zákony jsou založeny na základním principu, který říká:  
"Jen Žid je člověk. Na rozdíl od toho jsou všechny non-Židé jsou zvířata. Jsou 
to zvířata v lidské podobě. Vše, co je přípustné proti nim. Žid může lhát, 
podvádět a krást od nich. Dokonce může znásilnění a vraždu jim ".  
  
Existují stovky pasáží v Talmudu, ve kterém non-Židé jsou popsány jako 
zvířata. Některé z nich jsou:  
  
"Židé se nazývají lidské bytosti, ale non-Židé nejsou lidé jsou zvířata.". 
[Talmud: Baba Mezia 114b]  
  
"The Akum [non-Žid] je jako pes. Ano, Písmo učí na počest psa víc než non-
Žid." [Ereget Raschi měřena EROD. 22 30]  



  
  
"I když Bůh stvořil non-Žid jsou stále zvířata v lidské podobě. Není to stává u 
Žida musí být doručena zvířetem. Proto mu budou sloužit zvířat v lidské 
podobě." [Midrasch Talpioth p. 255, Varšava 1855]  
  
"Těhotná non-Žid není o nic lepší než těhotné zvíře." [Coschen hamischpat]  
  
"Duše nežidů pochází z nečisté duchy a jsou nazývány prasata."  

[Jalkut Rubeni gadol 12 b]  
  
"Ačkoli non-Žid má stejnou strukturu těla jako Žid, ale v porovnání s Židy jako 
opice k člověku." [Schene luchoth haberith, str. 250 b]  
Tak, že Žid nikdy zapomenout, že je zacházejí se zvířaty, on je upozornění 
přes stravování, smrtí, a dokonce i pohlavním stykem neustále. Talmud učí:  
  
"Pokud budete jíst s Gentile, je to stejné jako jíst se psem." [Tosapoth, 
Jebamoth 94b]  
  
"Když Žid má non-židovský zaměstnanci nebo služebnou, kdo zemře, jeden 
by neměl vyjadřovat sympatie k Žida byste měli informovat Židu:.` Bůh 
nahradí "vypadávání", stejně jako když jeden z jeho volů nebo oslí měl 
zemřela. " [Jore dea 377]  
  
"Pohlavní styk mezi pohany je jako styku mezi zvířaty." [Talmud Sanhedrin 
74b]  
  
To je psáno v Talmud o vraždě pohanů:  
  
"Je dovoleno, aby se tělo a život pohan." [Sepher ikkarim Hic 25]  
  
"Je to zákon zabít každého, kdo popírá Tóru. Křesťané patří k těm 
popírajících Tóry." [Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5]  
  
"Každý Žid, který se rozlévá krev bezbožným [nežidy], dělá totéž jako výroba 
obět Bohu." [Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772]  
  
Tyto zákony Talmudu a Tóry byly dány k Židům před více než 3000 lety. Oni 
jsou stejně platné i dnes, jako byly tehdy. To je, jak Židé se učí od dětství. 
Výsledkem toho stojí před námi. Je to židovská rituální vražda.  
  
Dále existuje zákon o zabíjení cizinců, kteří jsou stejně jako zvířata. Tato 
porážka je třeba provádět v souladu se zákonem platným způsobem. Ti, kteří 
nenásledují židovského náboženského práva musí být nabídnuty k Bohu jako 
oběť. Je jim, že Žalm 44:22 se vztahuje:  
"Ano, pro tebe jsme zabili celý den; jsme se počítají jako ovce na porážku. "  

[Thikune Zohar, vydání Berdiwetsch 88b]  
  
Dr. Bischoff [zkušební ze 30. Oct. - 4. Nov. 1931] založena správný překlad 
tohoto zákona: Tento překlad a zveřejnění právních předpisů lidské oběti je 



největší úder, který kdy zasáhl Židy v této diskusi. Tento zákon přikazuje Židů 
řezník nežidy. To je třeba provádět v "ZÁKONNĚ platný způsob." To 
znamená, že pohanů být obětována stejným způsobem jako zvířata. Mají být 
obětován k židovskému BOHU. Proto jsme co do činění s zákon, který 
nejenže povolení k praxi rituální vraždy, ALE NABÈDKÊCH IT!  
  
Za jeden na dlouhou historií, viz 2000 let židovské rituální vraždy  

  
Rituální vražda v Americe :  
V Americe , takový případ vyšel najevo v roce 1955 v Chicagu , s únosu a 
vraždy pěti dětí téhož roku, v době významného židovského svátku. Těla dětí 
ukazují, oni kde zavraždili v souladu s židovských rituálních zákonů. Chicago 
je také oblast velkých a mocných židovských obcí. Oběti kde z vraždy byli 
John a Anton Schuessler, Jr., Robert Peterson, Barbara a Patricia Grimes.  
  
Fakta případu odhalí:  
Byly udržovány při životě nějakou dobu poté, co byl unesen. Jejich mrtvá těla 
nazí. Podvazovací značky navrhl, aby byli vázáni zápěstí a byli drženi v zajetí 
předtím, než je krvácel malými řezy a propíchnutí rány. Stopy na jednom těle 
neladí s rohoží z luxusního automobilu Packard, takže zabijáci, kde s největší 
pravděpodobností vyšší třídy.  
  
Obě děvčátka opakovaně k defektu s ostrým špičatým předmětem v horní 
části trupu, stehen a hýždí. Toto může byli součástí procesu odběru krve. Oba 
chlapci vykazovala známky toho, že byly přibity přes ruce a nohy, spolu s 
poraněním úst a očí. Obě skupiny obětí odhalily dost podobné indicie, ty 
vraždy byly spáchány stejnou skupinou zabijáků.  
  
Něco výmluvnější:  
Jednou z ran obětem obsahoval nespecifikované obilí, případně pšenice. Židé 
jsou známé pro použití lidské krve z těchto rituálů pro vytváření bázi pšenice 
jídla jako Matzo míčky namočené v krvi obětí těchto rituálů. V případě, že se 
otevřeně uvedeno v Chicago Sun-Times: "mohou být zapojeny Náboženský 
kult."  
  
Poznámka: to jen konstatovat, "náboženským kultem" a nic víc, což 
naznačuje, že by mohl z bylo jen o někoho nebo něco, ale jak Židé reagovali? 
Bezprostředně poté, co článek byl propuštěn, flotily nákladních vozidel byly 
rozeslány a všechny noviny byly odstraněny z tribuny a doslova spálí. Židé, 
ze spisů Crowley, udělal to samé v Anglii, kdy byly tyto poznatky kdy koupil na 
světlo ohledně takových případech dokonce jít jako tak daleko, že koupit 
každý výtisk každé knihy nebo papír vypálit.  
  
Další nedávný případ Židů dělá to bylo, když Toafler, syn vrchního rabína 
Římě a profesorem historie v Izraeli , napsal knihu "Blood velikonoční", což je 
záznam o židovské rituální vraždě ve středověké Itálii . Hlavním zdrojem 
Toafler je dokumentace byla od synagogy traktu době vraždy. Židovská Síť 
kombinované nebem a zemí zakázat, odstranit a spálit každý výtisk vyrobený.  
  



Nyní zpět k 1955 věci, všimněte si, jak Židé snažil se to zakrýt dále: Židovský 
Šerif okresu, pojmenované Lohman, poslal židovský zástupce, Horowitz, aby 
prošetřila otec dvou zavražděných chlapců. Lohman to udělal, jak daleko 
přesunout vinu a být schopen dát rodinu Gentile v domácím vězení, a proto je 
pro ně nemožné mluvit s nikým o případu. Pak Lohman, židovský šerif rychle 
objednal další Žid na jeho síle, lesku do čela "vyšetřování".  
  
Dva další Gentile detektivové k případu Lieutenants Lynch a McMahon 
konstatoval, že Cook County vyšetřovatelé "zničil důkazy, hrozil svědky, a 
snažil se bránit své šetření na každém kroku."  
  
Otec byl organizován policie do ozdravovny [i po absolvování testy detektoru 
lži], pod kontrolou židovského doktora , Leon Steinfeld, kde doslova zemřel ve 
stejný den. Oficiální zpráva byla, že zemřel z přirozených příčin, že infarkt. 
Nicméně, to bylo ukázal velmi krátce nato, že byl zavražděn electro-shock 
procedur prováděných na něj ve velmi hodin po svém příchodu.  
  
Koroner pro Cook County , pohan, pojmenovaný Doktor Thomas McCarron 
otevřeně vyzval Steinfeld vrah a lhář, po důležité dokumenty k této 
skutečnosti byly přineseny do prokurátorovi. Krátce poté, co dům Dr. 
McCarron byl bombardován a on byl organizován mlčet o prokurátorovi. Nic 
nevzešlo z slabém vyšetřování aféry. Později Steinfeld, poté, co prchají ze 
země, byl nalezen mrtvý v hotelovém pokoji od toho, co vypadalo jako 
sebevražda. Rodina ze dvou zavražděných chlapců pak byla věnována sto 
tisíc dolarů z místní židovské komunity mlčet. Je zřejmé, že to není jediný 
případ v Americe . Pracovníci jednou stržení synagogu v Manhattanu v roce 
1989 našel lidskou kostru mladé dívky v uhelném bin suterénu je.  
  
Všimněte si, že každý rok; Tisíce Gentile děti chodí chybí v Americe , mnoho 
kolem doby hlavních židovských svátků, jako Pesach, kde jsou prováděny 
takové rituály. Proč se žádná těla objevil? Pohled na jmény majitelů mnoha 
zpracovatelských závodů zvířat odhaluje, aby byly ve vlastnictví Židů. Můžete 
si dát dvě a dvě dohromady na toto téma. Koneckonců, jsme vlastními slovy a 
skutky Židů ", nic než zvířata k nim.  
  
Dobré autoři a odborníci na téma: Dr. Arnold Leese, Dr. Hellmutt Schramm, 
Dr. Philip DeVier, Dr. Harrell Rhome, Dr. Edward Fields, advokát a člen Duma 
GG Zamyslovsky,  
  
Ostatní nechutné pravdy na Židy:  
Řím , Itálie - italské a ruské policie, pracují společně, rozpadla kruh 
židovských gangsterů, kteří byli zapojeni do výroby dětské pornografie 
znásilnění a šňupací tabák.  
  
Tři ruští Židé a osm italských Židů bylo zatčeno poté, co policie objevila oni 
byli unesení nežidovské děti ve věku od dvou do pěti let od ruských sirotčinců 
mezi, znásilňovali děti, a pak zavraždil je na filmu. Většinou non-židovští 
zákazníci, včetně roce 1700 celostátní a 600 v Itálii a neznámého čísla ve 
Spojených státech , placené, stejně jako 20.000 $ na film sledovat malé děti, 
znásilňují a vraždí.  



  
Židovští představitelé v hlavní italské tiskové agentury snažil zakrýt příběh, 
ale byla obcházena italských reportérů, kteří vysílání scény z filmů žije v 
hlavním vysílacím čase na italské televizi na více než 11 milionů italských 
diváků. Židovští představitelé pak vypálil manažery odpovědné, prohlašovat, 
že oni byli šíří "urážky na cti krve."  
  
Skrz historii, různé skupiny obvinili sekty Židů z rituálně vraždit malé děti. 
Jeden takový účet, který Hugha Lincolna, vedl k vyhnání všech Židů z Británie 
v 13. století. Tyto účty byly obecně "zlevněné", ale jsou tak široká, aby rozšířil 
židovské organizace vyvinuli název pro ně - ". Urážky na cti krve"  
  
Americká skupina ADL byla založena na obraně Žida, Leo Frank, obviněn ze 
znásilnění a vraždy pětiletou holčičku, Mary Fagan, v jeho Atlanta tužkárna v 
roce 1913. ADL tvrzení, že je nevinný. Dav ho lynčován poté, co guvernér 
zmírněn jeho trest smrti na doživotí.  
  
Ačkoli AP a Reuters oba běžel příběhy na epizody, americká média 
konglomeráty odmítl nést příběh o televizním zpravodajství, opět říkat příběh 
by ohrozilo Američany proti Židům.  
  
Židovské gangsteři v Rusku jsou stále spojeny s provozem v "bílých otroků" a 
prostitutek prostřednictvím Izraele , podle nedávné zprávy v Jerusalem Post. 
Izrael se změní oficiální slepé oko k nucené prostituci, a nepotrestá 
izraelských občanů, kteří se rozhodnou vlastnit "sexuální otrokyně," tak 
dlouho, dokud otroci jsou zahraniční a non-Židé.  
  
Podle encyklopedie Talmudic: "Ten, kdo má tělesnou znalosti manželky 
pohana není náchylné k trestu smrti, neboť je psáno: 'tvého kolegy manželku", 
a nikoli manželku cizince; a dokonce i přikázání, že člověk " přilne ke své 
ženě ", který je určen k pohanům se nevztahuje na Žida, prostě neexistuje 
manželství pro pohany, a přestože vdaná žena Gentile je zakázáno pohany, v 
každém případě Žid je osvobozen." To však neznamená, je přípustné, aby 
pohlavní styk mezi židovským mužem a ženou Gentile - právě naopak, ale 
hlavní tresty způsobené na ženu Gentile, že musí být provedena, i kdyby byla 
znásilněna Židem: "Jestliže žid má pohlavní styk s Gentile ženou, jestli bude 
tříleté dítě, nebo dospělý, ať už ženatý nebo svobodný, a to iv případě, že je 
nezletilá ve věku pouhých devět let a jeden den - protože měl úmyslné 
pohlavní styk s ní, ona musí být zabít, jako je tomu u zvířete, protože skrze ni 
Žid se dostal do potíží. Žid, však musí být bičován, a když je Kohen [členem 
kněžské pokolení], musí dostávat dvojnásobný počet řas , protože se dopustil 
přestupku dvojí: a Kohen nesmí mít mimo-kurz s prostitutkou, a všechny 
Gentile ženy se předpokládá, že prostitutky.  
- Israel Shahak, židovská historie, židovské náboženství, Pluto Press, Londýn 
1994, str 87  

________________  
  
Jason Burke v Londýně , Amelia Gentleman v Moskvě , Philip Willan v Římě 
Observer - neděle 01.10.2000  

  



Británie je klíčovým článkem v dosud největší mezinárodní vyšetřování výroby 
a dodávek pedofila "snuff" filmů -, ve kterých jsou děti zavraždili na filmu - 
vyšetřování Pozorovatel může odhalit. Klíčovým podezřelý ve vyšetřování, 
ruský který byl zatčen minulý týden v Moskvě za distribuci tisíců sadistický 
dětské porno videa a obrázky, byl vypátrán po zabavení svých výrobků z 
britských pedofilů.  
  
Dmitrij Vladimirovič Kuznetsov, 30-letý bývalý automechanik v Moskvě , byl 
identifikován po britské celní a policejní dohledat původ násilných dětské 
porno videa nalezených ve Velké Británii zpět do Ruska .  
  
Minulý týden Italská policie zabavila 3000 videí Kuznetsov je na cestě ke 
klientům v Itálii , což vyvolalo mezinárodní hon na pedofily, kteří si zakoupili 
své výrobky. Italští vyšetřovatelé tvrdí, že materiál obsahuje záběry z dětí, 
které zemřou při zneužívání. Prokurátoři v Neapoli uvažují o zpoplatnění těch, 
kteří si koupili videa ze spoluviny na vraždě. Říká se, že některé mohou mít 
konkrétně požadované filmy zabíjení.  
  
Britské úřady včera potvrdily, že desítky Kuznetsov své videa, vyráběných ve 
svém malém bytě v Moskvě zanedbané čtvrti 's Vykhino, byly nalezeny ve 
Velké Británii . Obávají se, že "šňupacího tabáku" filmů, v nichž jsou děti 
usmrceny, mohou být také importovány.  
  
Zhruba tucet britští muži již byli zatčeni a obviněni z trestných činů by byly 
prohlašovány za spojena s ruským pásky. Druhý ruský dětské porno kruh, 
který údajně měl britského distributora, byla rozdělena na začátku tohoto 
roku. Vyšetřování dovozu násilné ruské dětské pornografie, což vedlo k 
identifikaci a následné uvěznění Kuznetsov začala asi 15 měsíců poté, co 
celní chytil materiál přichází do země. Od té doby tam byly desítky dalších 
nálezů.  
"Viděli jsme některé velmi, velmi ošklivé věci zahrnující sadistický zneužívání 
malých dětí, ale skutečný počet úmrtí na filmu to celý krok dále trvá. To je 
velmi znepokojující, "řekl jeden starší celník tento víkend. Britští pedofilové 
Platili mezi £ 50 a £ 100 pro Kuznetsov je pásek, řekl důstojník. Další poplatky 
byly pro přístup k webové stránky, které představuje obrazy extrémně 
násilného zneužívání zaplaceno. I když dva muži zatčen s Kuznetsov byly 
také uvězněn moskevské úřady pouze jedna ze tří pozůstatků za mřížemi. 
Dmitri Ivanov byl odsouzen na 11 let za skutečně podílí na zneužívání, který 
byl natočen. Ti ostatní byli propuštěni na základě amnestie, jejímž cílem je 
čištění Rusko 's přeplněností věznic.  
  
Když důstojníci z moskevské oddělení kriminálního vyšetřování razii 
Kuznetsov bytě našli dva chlapce v provizorním studiu. Se zmocnili obrovské 
množství filmů a jiných pornografický materiál, jakož i seznamy klientů v Itálii , 
Německu , Americe a Británii .  
  
Minulý týden italské detektivové nastěhoval po měsících vyšetřování a zatkla 
osm lidí. Policisté prohledali více než 600 domů a říkají, že nyní mají důkaz 
proti asi 500 lidí. Mezi podezřelými byli obchodníci, státní zaměstnanci a 



vysokoškolský student. Několik z nich byl ženatý, s dětmi jejich vlastní. Stovky 
lidí jsou také předmětem vyšetřování v Německu .  
  
Ruští videa, které byly objednané přes internet, byly zachyceny když přišli do 
Itálie poštou, přebalit, a pak dodává tajnými policisty. Oni stojí mezi £ 300 a £ 
4000, v závislosti na tom, jaký typ filmu bylo nařízeno. Covert film malých dětí 
nahé nebo svlékání byl známý jako "stříhat" video. Nejvíce šokující kategorie 
byla krycím názvem "Necros Pedo", v němž byly děti znásilněna a mučena až 
do smrti. Policie v Rusku a Velké Británii věří, že Kuznetsov a jeho kolegové 
byli v podnikání pro více než dva roky ve které době oni jsou přesvědčeni, že 
přijati asi 100 chlapců - ve věku mezi 9 a 15 - má být natočen.  
  
"Většina dětí byly zaokrouhleny nahoru od železničních stanic. Mnoho z nich 
pocházela z předměstí, nebo okolních regionů a byli z deprivovaných, 
problémových rodin, "řekl Kiril Mazurin, mluvčí policie. "Obvykle, když děti 
rády to do hlavního města přijíždí, že mám tušení, kam jít a postávat ve 
stanici. Je to velmi jednoduché, aby nalákali tento druh teenager. - S 
příslibem teplé posteli, nebo výlet do kina " Mnoho z nich bylo odlákat z 
dětských domovů. "Děti nejsou zamčené dovnitř," řekl Mazurin. "Každý může 
přijít a slibují jim jídlo v McDonalds. Nebere nic víc než to. "  
  
Některé děti byly vyplaceny provize najít jiné chlapce ochotné být natočen 
podle zpráv v ruském tisku, za poplatek 100 až 300 rublů [£ 2,50-7 £]. 
Kuznetsov vzdal svou práci v roce 1998 věnovat se lukrativní pornografického 
průmyslu. Samouk počítačový expert, byl v procesu modernizace své 
vybavení, aby mu na e-mailové videa přímo ke klientům, když ho policie 
zaútočila.  
  
Mnoho zákazníků se opakovaně objednat videa od něj. Naples noviny Il 
Mattino zveřejnil přepis údajného e-mailové komunikace mezi potenciálním 
klientem a ruskými dodavateli. [Židy]  
  
"Slib mi, že mě neryjícím off," říká Ital.  
  
"Klid, mohu vás ujistit, tahle je opravdu zemře," Ruská reaguje.  
  
"V poslední době jsem zaplatil a nedostal jsem to, co jsem chtěl."  
  
"Co chceš?"  
  
"Chcete-li vidět, jak umírají."  
  
______________________________________________________________
__  

  
Pátku 19.května 2000 [14 ijar 5760]  
  
Amnesty: Izrael Není-li se vypořádat s bílo-obchod s otroky Dan Izenberg a 
Heidi J. GLEIT  

  



JERUZALÉM [19 května] - Izrael selhal přijmout přiměřená opatření proti 
porušování lidských práv žen, kteří byli sem přivedl a nuceny poskytovat 
sexuální služby, Amnesty International nabitá.  
  
"Je to tak," řekl zvláštní Amnesty zpráva o obchodování se ženami ze zemí 
bývalého Sovětského svazu ", i když mnohé z nich byly podrobeny 
porušování lidských práv, jako je zotročení nebo mučení, včetně znásilňování 
a dalších forem sexuálního zneužívání, obchodníky s lidmi, kuplíři, případně 
další subjekty zapojené do Izraele sexuálním průmyslu. "  
  
Amnesty International také kritizoval Izrael za neposkytnutí postup pro udělení 
azylu pro ženy, které byly pašované do země často na základě falešných 
slibů práce nemá nic společného se sexem.  
  
Boj proti obchodu se ženami a přinášet cizinky zde pracovat jako prostitutky je 
prioritou pro izraelskou policii, ale je to velmi obtížné jevem bojovat, policejní 
vyšetřování hlavou CMdR. Yossi Sedbon řekl včera. Jedním z hlavních 
problémů je, že neexistuje zákon proti prodává ženy, vysvětlil s tím, že si je 
vědoma iniciativ projít takový zákon a doufá, jsou úspěšné.  
  
Ministr spravedlnosti Yossi Beilin řekl Amnesty International zástupce včera, 
náměstek generálního prokurátora Yehudit Karp připravuje novelu trestního 
zákona, která by řešila fenomén obchodování s lidmi a poskytnout imunitu pro 
obchodované ženy. Předpověděl, že legislativa bude předložena Knessetu na 
svém zimním zasedání. Podle Amnesty International, stovky žen přivedl do 
Izraele z bývalého Sovětského svazu každý rok. Podle Amnesty International, 
Izrael je vázán mezinárodním právem a mezinárodními smlouvami, jež 
podepsalo vymýtit obchodování pohlaví.  
  
Policie zatkla podezřelé v souvisejících poplatků, jako je únos, kuplířství, 
znásilňování a napadení ženy, řekl Sedbon. Druhým velkým problémem je, že 
ženy mají strach podat policejní stížnosti a svědčit proti pasáky, řekl. 
Vzhledem k tomu, většina z nich jsou v zemi nelegálně, mají strach přiblížit 
policii. Strach z odvety ze strany pasáků dále paralyzuje je. Policie se snaží 
obejít tento jak slibují chránit stěžovatelům a zahájením operace shromáždit 
důkazy proti a RAID nevěstinců, řekl.  
  
Další komplikací je, že státní zástupci potřebují ženy, kteří si stěžují svědčit v 
soudních sporech proti pasáků, což může trvat měsíce po počátečním 
stížnost podána. Vzhledem k tomu, že ženy jsou zde nelegálně a tam je 
šance, že pasáci jim neublíží, pokud jsou ponechány svému osudu tady, oni 
často skončili sedí ve vězení až do dokončení studie. Sedbon řekl, že nyní 
pokusí odeslat ženy domů a přivést je zpět sem pro soud.  
Sedbon odmítla vyjádřit na základě stížností podaných proti Afula policejní šéf 
Ch.-Supt. Shlomo Marmelstein a Tel Aviv policejní náčelník Cmdr. Shlomo 
Aharonishky za to, že působí proti problému s tím, že nemohl vyjádřit ke 
konkrétním případům.  
  
Sedbon zdůraznil, že tato otázka je prioritou pro policii a že rozdělení závažné 
trestné činy každého policejního obvodu je řešení problému. Policejní 



statistiky vydané počátkem tohoto roku ukazují otevřen k nárůstu počtu 
případů proti pasáků: 279 v roce 1997; 370 v roce 1998; a 506 v roce 1999. 
Sedbon také řekl, že jen menšina z cizích žen, které pracují zde jako 
prostitutky jsou uneseny a nuceny k prostituci.  
______________________________________________________________
__  

  
Židé jsou povoleny svého Boha, aby otroky. Moderní den Izrael využívá této 
božské svolení. "Vaše mužské a ženské otroci mají pocházet z národů okolo 
vás;. Od nich můžete zakoupit otroky Můžete si také koupit některé z 
dočasných obyvatel žijících mezi vámi a členy jejich klanů narozených ve vaší 
zemi, a budou se stane vaší nemovitosti . můžete je vůle ke svým dětem jako 
zdědil majetek a může jim otroky pro život, ale nesmí vládnout váš kolega 
Izraelité bezohledně. " [Leviticus 25: 44-46]  
  
http://web.archive.org/web/20070814054825/http://ety.com/HRP/jewishstudie
s/snuffporn.htm  

  
Židovská rituální vraždy Andreje "Alilath Seker" A břečka nalezený v dnešních 
podmínkách za předpokladu úplatek peníze a výdaje [pro Židy] pro boj krev 
accusations.- Dr. Philip Devier, "Blood Ritual"  
  
V roce 1911, Kiev Ruska , nejvíce notoricky známý případ z rituální vraždy 
došlo. Tělo Andrei Youshchinsky, dítě od dané oblasti byl nalezen v jeskyni, 
vypustit všechnu svou krev, a místní Žid, Beiliess, byl obviněn z trestného 
činu. Židé z celého světa nalil moderní ekvivalent 115 milionů dolarů do 
skrývání skutkový stav věci a za jeho obranu. Po objevení těla, policie zatkla 
matku a nedovolil jí, aby se zúčastnili pohřbu své syny. Během této doby se 
rodina byla oslovena místního židovského právníka, který se pokusil uplatit je 
do ticha. Židovští vlastněné noviny pak pokoušel se pomlouvat matku s 
falešnými tvrzeními, že Běžela kriminální síť, která zabila svého syna. Opět 
platí, že Žid je pánem projekce a lží.  
  
Několik svědků včetně dvou dětí z rodiny Chebariak, kteří byli svědky únosu 
Andrei podle místních Židů, kde zavražděných během případu. Kromě toho 
vyšlo najevo, že místní šéf policie zasadil falešné svědectví, aby si Beiliess z 
háku za vraždu. Děti, kteří byli s Andrei v době únosu a kteří byli svědky, byli 
všichni dána kousky dortu zkoušejícím. Všichni tři se stal nerozdílně nemocný 
příští den a dva zemřeli, jeden přežil poté, co byl nemocný po celé měsíce, a 
když se zotavil, ona svědčila u soudu, co byla svědkem: "Začali jsme jezdit na 
hliněnou-mixer, a najednou Beiliess a . dva jiní Židé rozběhl se k nám skočili 
jsme z jílu mixer a pokusil se utéct Andreje a můj bratr [Zhenya] byli chyceni 
Beiliess a ostatními Židy, ale můj bratr vymanil Židé pak odtáhl Andrei pryč,. 
mou sestru [Valentina] také viděl. " --Court Výpověď dcery Chebariaks.  
  
John Grant, americký konzulát umístěný v Oděse Rusku v té době, hlásil 
zjištění poroty. Porota měla oficiálně zjištěno, že "Jistý chlapec, Andrei, v 
Kyjevě , Ruska byl zabit fanatických Židů, a že Židé pro okultní účely, pečlivě 
vypracovány veškeré krve z umírajícího dítěte a že to byl případ židovské 
rituální vraždy, a že Beiliess byl nevinný. "  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://web.archive.org/web/20070814054825/http://ety.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://web.archive.org/web/20070814054825/http://ety.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm


  
Zatímco vražda, což bylo prokázáno, že došlo uvnitř synagogy místního 
židovského vlastněny a provozovány cihelny, mohla porota nelze určit s 
jistotou, jestli je to Beiliess kteří ovládali nářadí, které proražený Andrei více 
než 45 krát kolem jeho těla zabití ho, a kreslení tolik krve možné opatrně od 
Andrei těla v tomto procesu. Bylo konstatováno značky bodné na straně hlavy 
dítěte, kde udělal speciálně pro zvláštní části rituálu jako oběť, aby Židé mohli 
svrhnout cara.  
  
Medel Beiliess šel zdarma, protože šest z 12 členů poroty nemohl zjistit, jestli 
zavraždil dítě [navzdory svědeckou výpověď z Chebariaks "přežívající 
dceřinná]. Byl jedním z únosců Andrei spolu s dalšími dvěma Židy, a příliš 
mnoho svědků bylo zabito spolu s příliš zničení důkazů a překryty před 
soudem, Židy.  
  
V roce 1917, GG Zamyslovsky prokurátorem napsal 525-stránkové knihy na 
toto téma s názvem "Vražda Andrei Youshchinsky", v němž podrobně popsal 
skutkový stav věci v hloubce. Během revoluce žido-bolševické, Zamyslovsky 
dostal show Trail od židovského Čeky poté zavražděn jimi hlavně pro jeho 
knihu na toto téma, která odhalila všechny aspekty případu. Jeho kniha pak 
byla klasifikována až do roku 1997, aby obsah v tajnosti. Židé také "popraven" 
soudce případu a všechny původní přeživších svědků.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  
2000 let židovské rituální vraždy  

  
Židé pracují velmi těžké udržet Satanisty / pohany z slyšet, když mluví o 
židovských zločinů proti lidskosti. Nejvíce budete obvykle najít, pokud jde o 
pravdu o židovských rituálních vražd jsou od křesťanů. V Talmud a Protokoly 
sionských mudrců, Židé nahradil termín Gentile (Pagan / satanista, kdo je Bůh 
Satan) s "křesťanskou" a "Krista". Jako velekněžka Maxine napsal v kázání o 
tom, jak Židé klamat, "Christian" je kódové slovo pro Pagan / Satanist. S tímto 
bylo řečeno, že Židé nejsou rouhání vůči své milované Mesiáše Ježíše z 
Nazaretu (Ben Yahashua), ale Satan, který je pravý Bůh z pohanů. Existují 
miliony ostatních případech židovské rituální vraždy, ale tady je komplexní 
seznam, který pokrývá z let před letopočtu až 1932. Satan požadavky, které 
pohané vidí Židy pro nemocného vraždit pedofila, ležící bastardi, že ve 
skutečnosti jsou. Ti, kteří čtou toto a ještě nemají problém s židovské rasy, 
mají přání smrti.  
  
"Lidské oběti jsou dnes stále praktikuje Židy východní Evropy .... jak je 
uvedeno v délce od pozdní Sir Richard Burton v členských státech, které jsou 
bohatí Židé Anglie již obcházeli nebem a zemí potlačit, a dokládá o stále se 
opakující pogromy proti kterému je tak nesmyslný výkřik ze strany těch, kteří 
žijí mezi těmi degenerovaných Židy, kteří jsou alespoň ne kanibalové. " - 
Aleister Crowley  

  
Sestavování židovské rituální vraždě Z BCE až do roku 1932  

  
Nejstarší z historiků, Hérodotos, nás informuje o hebrejském kultu lidské 
oběti. Píše: "Židé obětoval lidi svému Bohu Moloch". (Herodotus, Vol. II, str. 
45)  
  
Rituální vraždy, které byly předávány přes spisy protože před současné éry 
do dnešního dne jsou:  
  
169 př.nl -.. "Král Antiochus Epiphanes Sýrie, při plenění jeruzalémského 
chrámu, našel řecký leží na posteli v tajné komoře prosil krále, aby ho 
zachránil, když začal prosit, že účastníci mu řekl, že tajná zákon přikázal 
Židům obětovat lidské bytosti v určitém čase ročně. proto hledali cizince, který 
by mohl dostat v jejich silách. oni ho vykrmováni, vedl ho do lesa, obětoval ho 
snědl část svého těla, napije krve, a hodil zbytky jeho těla do příkopu. " 
(Josephus, židovský historik, Contra Apionem)  
  
418 nl - Baronius hlásí ukřižování chlapce Židy na IMM, mezi Aleppo a 
Antiochie .  
  
419 nl - V syrském čtvrti Imnestar mezi Chalcis a Antiochie , Židé svázaný 
chlapec ke kříži na dovolenou a bičoval ho k smrti. (Socrat)  
425 nl - Baronius hlásí ukřižování chlapce.  
  



614 nl - Po dobytí Jeruzaléma, Židé koupil, za malou částku peněz, 90.000 
vězňů z perského krále Chosros II a zavraždil je všechny do nejodpornějších 
způsoby. (Cluverius, ztělesněním jeho. Str. 386)  
  
1071 nl - Několik Židů z Blois ukřižován dítě během velikonočních oslav, dal 
jeho tělo do pytle a hodil ji do řeky Loiry . Hrabě Theobald měl viníci upálen 
zaživa. (Robert of Mons , Mon. klíčky. Hist. Script VI 520)  
  
1144 nl - Norwich, během Pesach, 12-letý St. William byl přivázán místními 
Židy, zavěšených z kříže, a jeho krev vyčerpaný z rány v boku. Židé ukryl 
mrtvolu v nedalekém lese. Oni byli překvapeni místního občana, Eilverdus, 
který byl uplatit penězi mlčet. Přes toto trestný čin ještě stal se notoricky 
známý. (Acta sancta, III March, Vol., Str. 590)  
  
1160 nl - Židé Gloucesteru ukřižován dítě (Mons zárodečných hist Script 
520.).  
  
1179 nl - V Pontoise, 25. března před Pesach Židé porážel a vyčerpaný sv 
Richardovo tělo krve. Vzhledem k tomu, že Židé byli vyhnáni z Francie . (Rob, 
kola., Rig.u.Guillel. Amor).  
  
1181 nl - V Londýně , kolem Velikonoc, v blízkosti kostela of St. Edmund , 
Židé zavraždili dítě jménem Roertus. (Acta Sanct, III března Vol., 591)  
  
1181 nl - V Zaragoze , Židé zavraždili dítě jménem Domenico. (Blanca 
Hispania Illustrata, Tome. III, str. 657)  
  
1191 nl - Židé Braisme ukřižován aa Gentile, kteří obvinili z loupeže a vraždy, 
poté, co ho předtím táhl přes město. Vzhledem k této krále Filipa Augusta, 
který se osobně přijít k Braisme, spálil osmdesát z nich. (Rigordus, Hist. Gall).  
  
1220 nl - V Weissenburg, v Alsasku , na 29. června, Židé zavraždili chlapce, 
St. Heinrich. (Murer, Helvetia Sancta).  
  
1225 nl - V Mnichově žena, láká židovským zlatem, ukradl malé dítě od svého 
souseda. Židé vyčerpaný krve od dítěte. Přistižen při svém druhém pokusu, 
zločinec byl předán k soudu. (Meichelbeck, Hist. Bavariae II. 94)  
  
1235 nl - Židé spáchal stejný trestný čin 1. prosince v Erfut. (Henri Desportes, 
Le Mystere du zpíval, 66)  
  
1236 nl - V Hagenau v Alsasku , tři chlapci z regionu Fulda byli napadeni Židů 
ve mlýně během noci a zabili za účelem získání jejich krev. (Trithemius, 
Kronika Albert Štrasburku)  
  
1239 nl - obecný povstání v Londýně kvůli vraždě spáchané tajně Židy. 
(Matthew v. Paris, Grande Chron).  
  



1240 nl - V Norwich Židé obřezán pohan dítě a držel jej skrytý v ghettu, aby 
ho později ukřižovat. Po dlouhém hledání, otec našel své dítě a ohlásil jej na 
biskupa Viléma z rete. (Matthew v. Paris , op. Cit. V. 39)  
  
1244 nl - v St. Benedikta hřbitově v Londýně , byla nalezena mrtvola chlapce, 
který nesl rány a škrábance a na několika místech, hebrejských charakterů. 
Byl mučen a zabit; a jeho krev byl vyčerpaný. Pokřtění Židé nuceni 
interpretovat hebrejské znaky, našel jméno rodičů dítěte a četl, že dítě bylo 
prodáno Židům, když byl velmi mladý. Význačné Židů opustil město v tajnosti.  
  
1250 nl - Židé Zaragoze přijala hroznou dogma, že každý, kdo deliverd dítě, 
pro oběť by být osvobozen od všech daní a dluhů. V červnu 1250, Moses 
Albay-Huzet (také volal Albajucetto) doručil 7-letý Domenico del Val Židům k 
ukřižování. (Johan a. Postní Schedias, hist. De pseudomes, Judaeorum, str. 
33)  
  
1255 nl - At Lincoln , v Anglii , na Petra a Pavla den, 8-letý St. Hugh byl 
ukraden ze strany místních Židů, skrytý, a později ukřižován. Židé bili ho holí 
tak dlouho, že málem ztratil všechnu svou krev. (Acta santa 6.července 494)  
  
1257 AD -SO, že by mohly spáchat jejich roční oběť, Židé z Londýna 
zmasakroval dítě. (Cluvirius, ztělesněním Historiarum, str. 541. col I)  
  
1260 nl - Židé Weissenburg zabil dítě (. Annal Colmariens) 1261 AD --V 
Pforzheim 7-letá dívka, která byla dodána k Židům, byl položen na plátna a 
bodl na jejích údů v pořadí namočit hadřík s krví. Poté mrtvola byl vhozen do 
řeky. (Thomas, Cantipratanus, de ratione vitae).  
  
1279 AD --The nejuznávanější Židé z Londýna ukřižován dítě na 2. dubna. 
(Florent de Worcester, Chron. 222)  
  
1279 nl - Ukřižování dítěte v Northamptonu po neslýchaných muk. (Henri 
Desportes Le Mystere du zpíval, 67)  
  
1282 nl - V Mnichově Židé si koupil malý chlapec a bodl jej po celém těle. 
(Rader., Bavar. Sancta I. Bd. Str. 315)  
1283 nl - dítě byl prodán jeho sestrou k Židům Mainz, kteří ho zabili. 
(Baroerus ad annum No. 61. Annalen von Colmar)  
  
1286 nl - V Mnichově Židé umučeni dva chlapce. Dřevěná synagoga byla 
obklíčena ohněm a 180 Židů uhořel. (Murer, Helvetia Sancta).  
  
1286 nl - V dubnu se v Oberwesel na Rýně, 14-letý St. Werner pomalu 
umučen Židy po dobu 3 dnů. (Zákon č. SCT. II. Bd. B. Dubna str. 697 bis 
740.)  
  
1287 nl - Židé v Bernu unesen St. Rudolf na Pesach, hrozně mučeni dítě a 
nakonec podřízl mu hrdlo. (Hein, Murer, Helvetia Sancta).  
  
1292 nl - V Colmaru , Židé zabili chlapce. (Ann. Colm., II, 30)  



  
1293 nl - V Krems, Židé obětovali dítě. Dva z vrahů byli potrestáni; ostatní 
zachránilo skrze moc zlata. (Monum. XI, 658)  
  
1294 AD --V Bern , Židé zavraždili dítě znovu. (Ann Colm, II, 32,. Henri 
Desportes, Le Mystere du zpíval, str. 70)  
  
1302 nl - V Reneken stejný trestný čin. (Ann. Colm. II, 32)  
  
1303 nl - V Weissensee v Thuringen Mladý student Conrad, syn vojáka, byl 
zabit na Velikonoce. Svaly byly rozřezány na kusy a jeho žíly byly otevřeny za 
účelem vypustit všechnu svou krev.  
  
1305 nl - V Praze kolem Velikonoc, pohan, který byl nucen bídou pracovat pro 
Židy, byl přibit na kříž; zatímco nahý, byl zbit s tyčemi a plivl na tváří v tvář. 
(Tentzel)  
  
1320 nl - v Puy, je vokalista místního kostela byl obětován.  
  
1321 AD --V Annecy mladý kněz byl zabit. Židé byli vyhnáni z města výnosem 
krále Phillip V. (Denis de Saint-Mart.)  
  
1331 nl - V Uberlingen v dnešní Baden Židé hodili syn občana s názvem Frey 
do studny. Zjištěné později na těle zářezy prokázala, že předchozí k tomuto 
jeho krvi byl vyčerpaný. (Joh. Vitoduran, Chronik).  
  
1338 nl - Židé zavraždili šlechtice z Franků v Mnichově . Jeho bratr připravil 
opravdovou krvavá lázeň pro Židy. (Henri DesPort)  
  
1345 nl - v Mnichově , Židé otevřeli žíly malého chlapce Heinrich, a bodl ho 
více než 60 krát. Kostel kanonizován Heinrich. (Rad. Bav. SCT. II str. 333)  
  
1347 nl - V Messina dítě byl ukřižován na Velký pátek. (Henri DesPort)  
  
1350 AD --The chlapec Johannes, studentka klášterní školy ze St. Sigbert v 
Kolíně nad Rýnem , vytáhl poslední dech poté, co byl pobodán místních Židů. 
(Acta Sancta., Aus den Kirchenakten v. Koln ).  
  
1380 nl - V Hagenbach v Swabia několika Židů byli překvapeni, když porážet 
dítě. (Martin Crusius, ročenka Švábska , část III, Book V)  
  
1401 AD --At Diessenhofen ve Švýcarsku (v blízkosti Schaffhausen), 4-letý 
Conrad Lory byl zavražděn. Jeho krev byla prý byly prodány ženich Johann 
Zahn po dobu 3 zlatých Židu Michael Vitelman. (Acta Sancta).  
  
1407 AD --The Židé byli vyhnáni ze Švýcarska z důvodu podobného trestného 
činu ve stejné oblasti. (ibid.)  
  
1410 nl - V Durynsku Židé byli vyhnáni, protože rituální vraždy, který byl 
objeven. (Boll. II, duben 838. Baronius 31)  



  
1429 nl - V Ravensburg v Württembersko, Ludwig van Bruck, chlapec ze 
Švýcarska, který studoval ve městě a žít mezi Židy, byl umučen o 3 Židů 
uprostřed četných mučení a sexuální porušování lidských práv. To se stalo 
během velkého židovského festivalu (velikonočních) mezi Velikonocemi a 
svatodušních svátcích. (Baron. 31, Acta Sancta. III. Bd. Des dubna str. 978)  
  
1440 nl - židovský lékař v Pavii , Simon Ancona, sťat čtyřstránkový leté dítě, 
které bylo ukradené a přivedli k němu pomocí degenerované Gentile. Zločin 
se stal notoricky známý když pes vyskočil z okna na ulici s hlavou dítěte. Vrah 
unikl. (Alphonsus Spina, de Bello Judaeorum lib. III. Confid. 7.)  
  
1452 nl - V Savona , několik Židů bylo zabito na 2-leté dítě. Probodli celé tělo 
a shromáždí krev v nádobě, kterou použili pro obřízku svých dětí. Židé kapala 
malé kousky nakrájené ovoce do krve a užil si jídlo z nich. (Alphonsus Spina, 
de Bello Judaeorum lib. III, Confid. 7.)  
  
1453 nl - v Breslau, Židé ukradl dítě, výkrmu ho a dal ho do sudu lemované s 
hřebíky, které válcovaného tam a zpět, aby se čerpat krev dítěte. (Henri 
Desportes, Le Mystere du zpíval, 75)  
  
1454 nl - Na panství Ludvíka Almanza v Kastilie , dva Židů bylo zabito 
chlapce. Oni vytrhl jeho srdce a spálil; hodili popel do vína, které pijí se svými 
souvěrci. Tím, že utrácí značné částky se jim podařilo oddálit proces, protože 
dva ze tří právníků byli židovského původu. Poté Židé byli vyhnáni ze 
Španělska . (Alphonsus Spina, de bello Judaeorum)  
  
1462 nl - V Birchwood v Rinn nedaleko Innsbrucku chlapec Andreas Oxner 
byl prodán k Židům a obětoval. Církev ho kanonizován. Kaple s názvem "Zum 
Judenstein" ( "Židům" rock ") byl stavěn. (Acta Sancta., III. Července Vol I. 
472)  
  
1468 nl - V Sepulveda, ve Staré Kastilie , Židé ukřižovali ženu na Velký pátek 
na pořadí rabína Solomon Pecho. (Did. De Colma. Gesch. V. Seg.)  
  
1470 AD --V Baden Židé byli odsouzeni za vraždu dítěte. (Tho. Patr. Barbar).  
  
1475 nl - V Trent dne 23. března (Zelený čtvrtek) před Pesach Židé obětovali 
29-měsíc-staré dítě, St. Simon.  
  
1476 nl - Židé v Řezně zavražděno šest dětí. Soudce, v podzemní klenby Žid 
jménem Josfol, našel pozůstatky zavražděných obětí, stejně jako kamenné 
mísy skvrnitý s krví na jakýsi oltář. (Raderus Bavorsko Sancta Pásmo III, 174)  
  
1480 nl - V Trevisu , zločin podobný tomu, který v Trent byl spáchán: vraždu 
svatořečen Sebastiano Porto-Buffole od Bergamo . Židé dopil krev. (H. 
Desportes, Le Mystere du zpíval 80)  
  
1480 nl - V Motta v Benátkách Židů zabito dítě na Velikonoce. ( Acta Sancta I. 
Bd d. 3 duben)  



  
1485 nl - V Vecenza, Židé zmasakroval St. Laurentius. (Papež Benedikt XIV 
Bull. Beatus Andreas)  
  
1490 nl - V Guardia, u Toleda , Židé ukřižovali dítě. ( Acta Sancta I. Bd. D. 3 
duben)  
  
1494 nl - V Tyrnau v Maďarsku , 12 Židů chytil chlapce, otevřel žilách a 
pečlivě shromážděny jeho krev. Pili některé z nich a zachoval zbytek jejich 
souvěrci. (Banfin Fasti, Ungar. Br. III. Dec. 5)  
  
1503 nl - V Langendenzlingen otec podal 4-leté dítě během dvou Židů z 
Waldkirchen v Badenu po dobu 10 zlatých pod podmínkou, že by se vrátil živý 
po malé množství krve, byl vyčerpaný. Nicméně, že vyčerpaný tolik krve od 
dítěte, že zemřelo. (Acta Sancta II Bd des dubna p 839:.... Dr. Joh Eck, 
Judebbuchlien)  
1505 nl - Zločin, podobná té v Langendenzlingen v roce 1503, byl proveden 
pokus v Českých Budějovicích v Čechách . (Henri Desportes, Le Mystere du 
zpíval. 81)  
  
1509 nl - Několik Židů ... zavraždil několik dětí. (Cluverius, Typický hist. Atd. 
Str. 579)  
  
1509 AD --The Židé v Bosingen (Maďarsko) unesl dítě kolář, odtáhl ho do 
sklepa, mučili ho strašně otevřel všechny jeho žíly a vysál krev s ostny. Poté 
oni hodili jeho tělo v plotu, který Židé připustil po opakovaných zamítnutí. 
(Ziegler Schonplatz str. 588, odst. 1,2)  
  
1510 nl - V Berlíně se Židé Salomon, Jacob, Aaron, Levi Isaac rabi Mosch a 
řezník Jacob byli obviněni z nákupu tří nebo čtyř-letého chlapce po dobu 10 
zlatých ze cizince, kterým se mu na stole ve sklepě, a proražení ho s jehlami 
ve velkých krevních bohaté žíly, než on byl nakonec poražena od řezníka 
Jacob. Enormní soud začal, a nakonec stovky Židů byly zamčené v berlínské 
věznici. Jsou částečně přiznal, že si koupili děti od cizích lidí, je bodání, 
odvodnění jejich krev a pít krev v případě nemoci nebo jeho zachování s 
rajčaty, zázvorem a medem. Ne méně než 41 obviněných Židů bylo 
odsouzeno k smrti-by-pálení po jejich vyznání. Všechny ostatní Židé byli 
vyhnáni od Marka Braniborska. (Richard Mun: "Židé v Berlíně ')  
  
1520 nl - Židé v Maďarsku zopakoval trestného činu roce 1494 tím, že 
zavraždí dítě v Tyrnau a Biring a odvodnění jeho krev. (Acta Sancta II. Bd. D. 
Dubna str. 839)  
  
1525 nl - rituální vražda v Budapešti způsobil rozsáhlou antisemitskou pohyb 
obyvatelstva. V tomto roce Židé byli vyhnáni z Maďarska (Henry Desportes Le 
Mystere du zpíval 81)  
  
1540 nl - V Sappenfeld v Bavorsku, 4-letý Michael Pisenharter byl unesen od 
svého otce před Velikonocemi a převezen do Titting (severně od Ingolstadtu), 
kde utrpěl nejhroznější muka po dobu tří dnů, jeho žíly byly otevřeny a jeho 



krev vyčerpaný. Mrtvola vykazovala známky ukřižování. Krev byla nalezena v 
Posingen. ( Raderus , Bavorsko Sancta. III. Bd. 176F)  
  
1547 nl - V Rava v Polsku 2 Židů ukradl chlapec krejčího s názvem Michael i 
ukřižovali jej. (Acta Sancta II. Bd. Dubna str. 839)  
  
1569 AD --V Vitov ( Polsko ) Johann, 2-letý syn vdovy Kozmianina, byl 
brutálně zavražděn Jacob, Židem Lipska. (Acta Sancta ebenda).  
  
1571 nl - MA Bradaginus byl zmasakrovali Židy. (Seb. Munster , 
Cosmographia)  
  
1571 nl - Joachim II, volič Brandenburga, byl otráven Žida, s nímž měl 
důvěřivý asociaci. (Scheidanus X. Buch. Seiner Hist. Str. 60)  
  
1573 nl - V Berlíně dítě, který byl zakoupen od žebráka byl umučen Židem. 
(Sartorious str. 53)  
  
1574 nl - V Punia v Lotyšsku , Žid Joachim Smierlowitz zabil 7- letou dívku 
jménem Elizabeth krátce před Pesach ... U o tomto čase chlapec v Zglobice 
byl ukraden a převezen do Tarnowě , kde byl jiný chlapec nalezen v rukou 
Židů za podezřelých okolností: oba byli osvobození v čase. (Zákon č. Sancta 
II. Bd. D. Dubna str. 839)  
  
1575 AD --The Židů bylo zabito dítě, Michael a Jacobi. (Desportes) 1586 AD -
-V řadě případů dětí se vytrhl od rodičů a zabil; by se poškodí tyto zločiny, 
Rupert vysledovat zpět k Židům. (Brouver Trier'schen Ann. V. J. 1856)  
  
1592 nl - V Wilna, 7-letého chlapce, Simon, byl hrozně umučen Židy. Více než 
170 rány, vyrobený nožů a nůžek, byly nalezeny v jeho těle, kromě četných 
řezy pod jeho prstem a Drápy. (Acta Sancta III. Bd. Des Juli)  
  
1595 nl - V Costyn v Posen dítě byl umučen Židy. (Acta Sancta 389)  
  
1597 nl - V Szydlov byla použita krev dítěte v vysvěcení nové synagogy. Oni 
oční víčka, krk, žíly, končetiny, a dokonce i pohlavních orgánů dítěte ukázala 
nespočet vpichy. (Acta Sancta, II Bd. Des duben)  
  
1598 nl - V obci Wodznick, v polské provincii Podolia, 4-letý ... syn farmáře byl 
ukraden dvěma mladými Židy a porážel čtyři dny před židovskou Passover ze 
strany těch hrozných muk v který nejrespektovanějším Židů komunity 
zúčastnili. (Acta Sancta, II Kapela des dubna 835)  
  
1650 nl - V Kaaden in Steiermark, 5½-letý Mathias Tillich byl zmasakrovali o 
Žid března 11th. (Tentzel)  
  
1655 nl - V Tunguch v Dolním Německu Židé zavraždili dítě pro svou 
velikonoční oslavy. (Tentzel, monatl. Unterred. V. Juli 1693 str. 553)  
  



1665 AD --V Vídeň Židé zavraždili ženu na 12. května v nejvíce hrozném 
způsobu. Mrtvola byla nalezena v rybníku v pytli vážené kameny. To bylo 
zcela pokryt ranami, bez hlavy a nohy byly uříznuty pod kolena. (HA von 
Ziegler, Tagl. Schaupl. Str. 553)  
  
1669 nl - Na cestě od Metz do Boulay, poblíž obce z Glatigny , na Sept. 22., 
3-letý dítě bylo ukradeno od své matky od Žida Raphael Levy. Byl příšerně 
porážel. Jeho tělo bylo nalezeno zle znetvořený. Vrah byl upálen zaživa na 
Jan. 17. v roce 1670. (Abrege du Proces fait aux Juifs de Metz, EBD. 1670)  
  
1675 nl - V Miess v Čechách 4-letý dítě byl zavražděn Židy 12. března. (Acta 
Sancta II. Bd. Des duben)  
  
1684 nl - V obci Grodno, Minsk vlády v Rusku, Žid Schulka ukradl 6-letého 
chlapce Gabriel a odnesl ho do Bialystock, kde v přítomnosti několika Židů, 
byl umučen k smrti a jeho krev odvodněné , (Záznamy o soudce u Zabludvo)  
  
1753 nl - Na Velký pátek 20. dubna, ve vesnici nedaleko Kyjeva (Rusko) se 
3½-letý syn šlechtice Studzinski byla unesena Židů skryta v hospodě až do 
konce šabatu, a pak obludně usmrtí pomocí rabína Schmaja. Krev byla nalita 
do několika lahví. (Trestní rejstřík Městského soudu v Kyjevě)  
  
1764 AD --The 10-letý syn Johann Balla, který zmizel dne 19. června od Orkul 
(Maďarsko), byla nalezena v sousedním dřevo, které s mnoha zraněními. 
(Tisza-Eslar, von einem ungarischen Ubgeordneten 108)  
  
1791 nl - na 21. února, mrtvola 13-letý Andreas Takals, který žil s Žid jménem 
Abrahama, byl nalezen mimo vesnici poblíž Tasnad (Siebenbürgen). Krev 
byla vyčerpaný od něj oddělovat jeho krční žíly. (Ger.-Akt id Archiv. V. Zilah).  
  
1791 nl - Současně dvou krevních vražd byly hlášeny Holleschau (Morava) a 
Woplawicz v okrese Duplin. (Tisza-Eslar, ve Ungar. Abgeord).  
  
1791 nl - Za vlády sultána Selima III, Židé v Pera zabit mladý Řek tím, že 
pověsí ho ze stromu za nohy. (Henri Desportes)  
  
1803 nl - Dne 10. března se 72-letý Žid Hirsch z Sugenheim chytil 2-leté dítě 
mezi Ullstadt a Lengenfeld v Buchof poblíž Norimberku . O několik dní později 
Žid popřela, že by byla v Buchhof vůbec dne 10. března. Otec dítěte, který 
chtěl dokázat opak s svědky, byl odmítnut u soudu s hrozbami a urážek. 12. 
den bylo zjištěno, že dítě mrtvé, jeho jazyk plátky a ústa plná krve. Židé 
obléhal okresní guvernér Newstadt v té době, dokud se záležitost ukázalo, že 
jejich spokojenosti. Otec byl donucen pod hrozbami podepsat protokol, k 
němuž se ověřuje, že dítě, ještě teplá, když bylo zjištěno, že zmrzla. (Friedr. 
Oertel: "Byl glauben die Juden?" Bamberg , 1823)  
  
1804 nl - V Gräfenberg nedaleko Norimberku 2 až 3 letý chlapec byl unesen 
starý Žid z Ermreuth jménem Bausoh. Vojáci spěchali, aby se zabránilo 
zločinu po vyslechnutí křik dítěte. (Dr. JW Chillany)  
  



1810 nl - Mezi záznamů Damašské soudu dopis existuje od John Barker, 
bývalý konzul Aleppo , která mluví o chudého člověka, který náhle zmizel z 
Aleppa . Hebrejský Raphael Ancona se naplní, co jí porážel a vypouštění 
všechny její krvi. (A. Laurent. Affaires de Syrie)  
  
1812 AD --On ostrově Korfu v říjnu tří Židů, kteří přiškrceným dítě byli 
odsouzeni k smrti. O nějaký čas později, dítě z řečtiny, tzv Riga , byl ukraden 
a zabit Židy. (Achille Laurent, Affaires de Syrie)  
  
1817 nl - Obžaloba z vraždy spáchané v tomto roce proti holčička Marianna 
Adamoviez, bylo zrušeno kvůli časovým odstupem.  
  
1823 nl - Dne 22. dubna, v Velisch v ruské vládě Vitebsku se 3½- letý syn 
neplatné Jemelian Ivanov bylo ukradeno, umučen a jeho krev vyčerpaný. 
Navzdory velkým množstvím prohlášení svědků nabíjecích židy, soud byl 
náhle zastavil. (Pavlikovsky, ebenda).  
  
1824 nl - V Bejrútu tlumočník Fatch-Allah-Seyegh byl zavražděn jeho 
židovského pronajímatele, jak se šetřením zjistilo, k rituálním účelům.  
  
1826 nl - Ve Varšavě byla nalezena zavražděná 5-letý chlapec, jehož tělo 
mělo více než sto ran ukazuje, že jeho krev byl vyčerpaný. Celá Varšavě byl 
ve stavu vzpoury; Všude Židé protestovali, že jsou nevinní, aniž by byl 
obviněn. Depozice U soudů, společně s lékařským důkazy, byly odstraněny z 
dokumentů. (Pavlikovski, wie oben str. 282)  
  
1827 nl - V Vilně v Rusku bodl mrtvola farmářského dítě, Ossib Petrovicz, byl 
nalezen. Podle svědectví o 16-letého ovčáka Zulovski, byl unesen Židů. 
(Nach einer Mitteilung des gouvernement Vilna).  
  
1829 nl - V Turíně manželka obchodníka Antoine Gervalon byl unesen od 
svého manžela. Ve sklepě byla připravena pro její oběti dvou rabínů. Se svým 
posledním kouskem síly odpověděla svého manžela, který se procházel 
židovskou čtvrtí s několika vojáky, volá její jméno nahlas. Tedy, ona byla 
uvolněna. Nicméně, Židé se podařilo ututlat incident s penězi. (Auszug aus 
einem Briefe des Barons von Kalte)  
1831 nl - Zabití dcerou desátníka stráže v St. Petersburg . Čtyři soudci uznali 
za krevní vraždu, zatímco pětina o tom pochyboval. (Desportes)  
  
1834 nl - Podle svědectví židovky Ben Nound který konvertoval ke 
křesťanství, starý muž Gentile v Tripolisu byla svázaná o 4 nebo 5 Židů a visel 
z pomerančovníku jeho nohou. V okamžiku, kdy starý muž byl blízko k smrti 
Židé mu podřízl hrdlo s řeznický nůž a nechal tělo viset, dokud všechna krev 
byla odebrána do mísy. (Henri Desportes, Le Mystere du zpíval. 91)  
  
1839 nl - Na ostrově Rhodos a 8-letý obchodníka chlapce, který byl dodávající 
vejce k některým Židům, nevrátil. Židovská Moc peněz vstoupila v platnost, a 
soudní řízení byly zpožděny a nakonec potlačeny. (Henri Desportes, Le 
Mystere du zpíval. 92)  
  



1839 nl - V Damašku celní úřad objevil Žida nesoucí láhev krve. Žid nabídl 
10.000 piastres, aby ututlat záležitost. (viz Prozess bei A. Laurent, op. cit. S. 
301)  
  
1843 nl - vraždy nežidovských dětí od Židů na Rhodos, Korfu a jinde. (Famont 
L'Egypte sous Mehemet Ali, Paříž, 1843)  
  
1875 nl - V Zboro, v kraji o Saros v Maďarsku , několik Židů napadl 16-letého 
služky Anna Zampa v domě svého pána, Horowitz. Nůž byla nadnesena již 
nad ní, když kočí náhodou zasáhl, a tak ji uložení. Soud President, 
Bartholomäus Winkler, který byl v dluhu vůči Židům, bál přivést zločince před 
soud.  
  
1877 nl - V obci Szalaacs, v zemi Bihar (Maďarsko), Josef Kleeho 6-letá 
neteř, Theresia Szaabo a jeho 9-letý synovec Peter Szaabo, bylo zavražděno 
Židy. Nicméně, židovský lékař držela vyšetřování, který uvedl, že děti nebyly 
zavražděn, tak končit záležitost. (M. Onody, ebenda).  
  
1879 nl - V Budapešti , před purim svátek, mladá služka v židovské čtvrti byl 
uveden do režimu spánku s pitím. 24 hodin po svátku, se probudila tak slabá, 
že sotva chodit. Na jejím pravém předloktí, jejím levém stehně a jejím těle pod 
pupkem objevila červená kruhové rány, jako jsou skvrny od krve, s malými 
otvory ve středu. Blood byl vyčerpaný z ní. (M. Onody, ebenda).  
  
1879 nl - Na Kutais v Kavkaze , 4 židovští snímek prodejci zabil 6 let stará 
dívka. Mezi prsty byly řezat nožem; na nohy, trochu nad lýtko, byly provedeny 
horizontální řezy, a nebylo jedna kapka krve v žilách. S pomocí mocných Židů 
Rusku viníci unikli trestu. (Univers).  
1881 AD --At Kišiněva v Maďarsku dcera jistého Josefa Koczis zmizel. O dva 
týdny později tělo bylo nalezeno v dobře zcela vyprázdněna krve. (M. Onody, 
Tisza-Eszlar)  
  
1881 nl - V Steinamanger 8-letá vnučka kočího, který pracoval pro Židy 
zmizel. (M. Onody, evenda).  
  
1881 nl - V Alexandrii Židé opět zabil Gentile dítě s názvem Evangelio 
Fornoraki. Rodiče uškrtil dítěte, objevené na námořní přepravu pobřeží, 
dovolil vyšetření po porážce, která trvala několik dní a byl příčinou nepokojů 
proti Židům. Rodina Baruch, hlavními podezřelými z vraždy bylo zatčeno, ale 
později propuštěn. (Civita Cattolica, von des. 1881)  
  
1881 nl - V galicijského města Lutscha, polské úklid služebníka Franziska 
Muich, který pracoval pro židovský hospodský brankářem Moses Ritter, a byla 
znásilněna jím byl zavražděn Mojžíš a jeho manželka, Gittel Ritter, přesně 
podle svědectví zemědělce Mariell Stochlinski. (Otto Glogau, der Kulturk. 
Heft. 128. 15. Febr. 1886)  
  
1882 nl - V Tisy -Eszlar, krátce před židovskou Passover se 14- letá dívka 
Ester Solymosi zmizel. Protože dívka byla naposledy spatřena nedaleko 
synagogy, podezření byla zaměřena bezprostředně na Židech. Dva synové 



chrám-sluha Josef Scharf, 5-letý Samuel a 14 let starým Moritz, obvinil svého 
otce a uvedl, že Esther byla vedena do chrámu a zmasakroval tam. Nebyla 
nikdy nalezena mrtvola dívky.  
  
1882 nl - Krátce nato další velmi podobný případ událo v Galata. Vážný, 
významný právník řecké komunity, zaslala petici zástupci všech evropských 
mocností v Konstantinopoli tak, že spravedlnost by bylo možné udělat, ale 
Židé podplatil turecké policie, kteří povolené určité dokumenty v případě, že 
zmizí. Podplatil lékaři prohlášen za matku unesené a zavražděné dítě být 
duševně vyšinutý.  
  
1883 nl - Ještě jednou rituální vraždě došlo v Galata. Policie, podplatil s 
židovskou peněz, brání vyšetřování. Noviny Der Stamboul, který silně 
vystupoval proti těm, kteří se provinili, bylo potlačeno. Toto potlačení stálo 
Židům 140.000 franků.  
  
1884 nl - V Sturz ( západ Prusko ) v roztrhané těla 14-letého Onophrius 
Cybulla byl nalezen jeden ledna ráno pod mostem. Podle názoru lékaře, že 
dismemberments prokazuje odborné znalosti a obratnost při použití nože. 
Ačkoli zavražděný chlapec byl silný a plethoric, mrtvé tělo bylo zcela bez krve. 
Okamžitě podezření padlo na různých Židů, a v průběhu vyšetřování některé 
velmi nepříjemné skutečnosti objevily. Ty však nebyly považovány za 
dostatečné a zatčených Židů byli propuštěni. (Otto Glagau, der Kulturki, Heft 
119. 15. Mai 1885)  
1885 nl - na MIT-Kamar v Egyptě mladý Copt bylo zmasakrováno na oslavy 
Velikonoc.  
  
1888 nl - V Breslau v červenci, trestný čin byl spáchán Max Bernstein, 24-
letého rabínské kandidáta na Talmudic vysoké škole, proti 7-letého chlapce, 
Severin Hacke, kterého Bernstein byl lákaly do svého pokoje. Bernstein stáhl 
krev z chlapcova pohlavní orgán. Po verdiktu rozhodčího Bernstein přiznal: 
"Bible a Talmud učí, že nejvážnější hříchů může být odčinil pouze skrze krev 
nevinnou." Proto se stáhla krev z chlapce. Židé rozpoznal nebezpečí a 
prohlásil Bernstein za "náboženský maniak."  
  
1891 nl - Vražda chlapce v Xantenu, na Rýně . 5-letý chlapec robustní z 
truhlářem, Hegemann, byl nalezen ve večerních hodinách na 6 hodin na 29. 
června, podle služku Dora Moll, ve chlévě městského radního Küppers, s jeho 
nohama šíření od sebe, kterým se na své straně s kruhovým vytvořeným 
rituální řezání, prováděné zkušeným rukou, a krvácel bílé. Chlapec byl už 
chyběl v 10:30 ráno. On byl viděn 3 svědci vtažen do domu židovského 
řezníka Buschoff.  
  
1899 nl - Dne 26. března jeden 19-letý švadlena, Agnes Kurza, byla poražena 
rukou židovského řezníka Leopold Hilsnerově. Mrtvola byla nalezena bez 
krve. Vrah byl odsouzen k smrti soudu Kuttenberg.  
  
1900 nl - V Konitz (západ Prusko) na 11. března 1900, 18- letý vysokoškolský 
student prvního ročníku, Ernst Winter byl bestiálně zavražděn. O dva dny 
později kusy jeho roztrhané tělo bylo vyloveno z Monschsee; téměř pět dní 



později, 15. dubna, první velikonoční svatý den, jeho hlava byla nalezena děti 
hrající si v křoví. Mrtvola byla úplně bez krve. Winter byl rituálně zavražděn. 
Vražda byla provedena ve sklepě židovského Butcher, Moritz Levi, poté, co 
oběť byla tam nalákat mladé Židovka. V den vraždy, velké množství 
zahraničních Židů v Konitz, který opustil další den, aniž by některý věrohodný 
důvod, proč jsou uvedeny pro jejich návštěvy. Mezi nimi byli řezníci Haller od 
Tuchel, Hamburger od Schlochau, Eisenstedt z Prechlau a Rosenbaum od 
Ezersk. Konitz řezník Heimann zmizel krátce po vraždě.  
  
1911 nl - 13-letý školák, Andrei Youshchinsky byl zavražděn v Kyjevě 12. 
března. Po osmi dnech, jeho mrtvola byla nalezena v cihelně zcela srazil na 
kusy a bez krve. Podezření padlo na židovském správce cihelny Mendelovy 
Beiliss. Případ nepřišel k soudu až dva a půl roku později (29.září do Oct. 28. 
1913). V mezidobí byly provedeny četné pokusy vést vyšetřujícího policisty na 
špatné stopě. Mezitím velké množství usvědčujících svědků trpěl náhlým a 
nepřirozených úmrtí; falešná obvinění a vyznání následuje jedna po druhé 
vzhledem k obrovské peníze úplatky. Za obviněného číhající ve stínech, byla 
postava Faivel Schneerson na Lubavitchers, vůdce "Zadiks" ( "svatých") z 
Chassidim sekty, který byl duchovním ředitel vraždy. Hlavní líčení skončilo 
vydáním Beiliss, ale zároveň soud prokázal, že vražda se odehrála uvnitř 
židovského cihelny, který byl náboženské centrum v Kyjevě Židů, za účelem 
získání krve. Téměř všichni státní zástupci, svědky a orgány, které mluvil proti 
judaismu, později padl za oběť bolševického teroru. (Ausfuhrliche 
Darstellungen des Prozeßes enthalten "Hammer" Nr 271, 273, 274, 275,. 
October bis Dezember 1913)  
  
1926 nl - Tělesné pozůstatky dětí Hans a Erika Fehse byly nalezeny v balíku 
na veřejném náměstí v Breslau . Děti byly zmasakrováni. Mrtvoly byly bez 
krve. Genitálie chyběly. Židovský řezník Věřilo viníka. Zmizel beze stopy.  
  
1928 nl - Vysoká škola sophomore Helmut Daube bylo zmasakrováno v noci z 
22.-23. března 1928. V dopoledních hodinách se krev odvodněná mrtvola 
ležela před svými rodiči domů. (Viz "Der Sturmer")  
  
1929 nl - Vražda na Manau. Chlapec Karl Kessler byl nalezen porážel a 
nekrvavý 17. března 1929, několik dní před Pesach. (Viz "Der Sturmer")  
  
1932 AD-- Martha Kašpar byl zmasakrováni a roztrhán na Paderhorn dne 18. 
března 1932. Tyto kusy mrtvoly byly vyčerpány krve. Žid, Moritz Meyer, byl 
odsouzen a dostal 15 let ve vězení. (Viz "Der Sturmer")  
  
"Jedná se o 131 rituální vraždy, které jsou známé a byly předávány potomstvu 
písemně [LSN: Ve skutečnosti existují někteří jiní, zejména ve starém období, 
které zde nejsou uvedeny.]. Kolik došlo a nikdo dnes neví o oni! Kolik tisíc, 
ano, možná stovky tisíc zůstaly neobjevené! týrání mladé a nevinné lidské 
bytosti, zabíjet a pít jejich krev, to je největší a nejstrašnější aspektem všech 
trestných činů, které mezinárodní židovstvo přijal na sebe ! "  
  
Tato informace pochází ze zdroje, který měl Xian předpětí na to, ale 
skutečnost, že většina světové populace ještě na to, že je židovského a titulní 



sestra "Christian" nejsou, ale stejný. "Křesťan" je ve skutečnosti název, že 
Židé dát do napálí, kteří propadli kouzlu tohoto židovského "náboženství" 
zvané křesťanství.  
  
  
  
  
  
  
  

The Holy Bible: Kniha židovské čarodějnictví  
  
Není nic "svatý" nebo něco pro duchovní pokrok nebo zdokonalení lidstva v 
Bibli. Podívejte se na čísla, knihách, písem a obsah a uvidíte, že na to, co je 
opravdu pro; je to kniha židovské čarodějnictví, z nichž oni používají hojně 
cesta na vrcholu, aby prosazovat jejich program a zotročit masy. Smyslem 
tohoto článku je vysvětlit, v každodenním Jednoduše řečeno o tom, jak to 
udělat. Židé jsou cizí závod v rámci všech závodů. Jeden neříká: "Jsem 
čtvrtiny katolík," nebo "napůl Lutheran" nebo "Část Jehovovi svědek," nebo že 
"tam je nějaká Presbyterian krev v rodině," ale jeden může být polovina 
židovská, čtvrt Žid, atd. a Žid je ještě Žid, bez ohledu na to, zda on / ona 
praktikuje nebo dodržuje "náboženství".  
  
Pro ty z vás, kteří jsou obeznámeni s duchovnem a fungování mysli, známý 
jako "čarodějnictví" Jdu to vysvětlit tak, abyste porozuměli, jak to funguje. 
Podívejte se kolem sebe; všechno, co vidíte, obrazovka počítače, židle, vaše 
postel, nábytek, auta venku, budovy, okna ... vše, co vidíte byl jednou něčí 
nápad, než se zhmotnila do fyzické podoby v realitě. Nyní, i já chci přidat v 
některých případech, například s vědou, jako jsou například bouře zjevných 
samy o sobě; horký vlhký vzduch kolize s chladným, suchým vzduchem 
například, ale většinou všechno tady byl jednou něčí nápad.  
  
Většina z vás jsou obeznámeni s kuželovité klobouky, že klasické čarodějové 
a čarodějnice nosí. Ty mají často hvězdy nakreslené na ně a tak. Symbolický 
význam kužele je energie Welling až do horní části hlavy. To je také 
symbolizují egyptské pyramidy. Energie je zapotřebí projevit představu do 
reality. Energie je také jako voda v tom, že to bude trvat nejsnazší cestu ven, 
ne-li zcela zaměřena. Záměrně čarodějnictví pracovní potřebuje energii a 
zaměření mysli. Čím důležitější je práce, tím více to může trvat plánování, než 
to dělá. Tím, plánování, mám na mysli datum, k němuž planety podporují 
fungování [tudíž hvězdy na kuželovitého tvaru klobouky], spolu s 
načasováním a znalosti. Čím více síly pracující v harmonii na podporu kouzlo, 
tím lépe, zejména čísla, jak život se skládá z čísel ... čas.  
  
Pracovní je oprávněna pravou [FEMALE] straně mozku. Tato strana mozku 
vládne podvědomí a je také pasivní strana mozku. Levá strana mozku je muž, 
logické strana, která řídí fungování. Čím více energie, který je zaměřen na 
práci, tím větší je pravděpodobnost, že se projeví ve skutečnosti. Maličkosti 
nevyžadují obrovské množství energie, ale řídí svět a co jsem odhalit dále v 
tomto článku, vyžadují účast podvědomé [ženské straně mozku] masové 



mysli. Lid je vědom toho. To je důvod, proč Bible je v téměř každé 
domácnosti, protože působí jako podvědomé přijímače a má podprahové 
moci, spojení s čísly, veršů a vzhledem staletí obrovského množství duševní 
energie se nalije do něj z věřících, že má dostatek výkonu. Věřící podvědomě 
uvázat na energii a bez vědomí většiny, lze ovládat tímto způsobem. To je jen 
stručný souhrn toho, jak pravomoci mysl a duši práci. Chcete-li se dozvědět 
více, studovat až na podvědomí, a to zejména, jak někteří lidé jsou schopni 
získat celý obsah knihy pouhým drží knihu a zaměřit se na to, bez přečtení. 
To by vám měl poskytnout určitou představu o výkonu Bible. To je další 
důvod, proč biblické verše jsou uloženy, jakmile budou zakotveny v 
podvědomí, a to krvácí i do masového mysli, což masového mysli mocný 
nástroj při práci kouzlo.  
  
Kromě toho mnozí z vás jsou obeznámeni s podprahové sdělení. Většina z 
nás slyšel nebo četl o tom, jak populární reklamy, hudbu a jiná média 
používat podprahové zprávy, které obvykle nejsou odhaleny vědomé mysli. 
Jsme neznají, ale oni přece fungují a dělají ovlivňovat lidi. Na konci tohoto 
článku jsou odkazy na videa YouTube, která dále ukazují to. Pro další zmást 
a misdirect obyvatelstvo, tato díla jako například 9-11 jsou obviňováni na 
satana, ale s trochou výzkumu a studií, najdete opak je pravdou. Všechny z 
nich jsou z židovsko / Christian Bible. To se ničím neliší od falešného 
židovského "holocaustu" lež "šest milionů." Všimněte si, že číslo šest se často 
používá [více o tom níže]. Nekonečné média propagace a jinak to přijímá, 
působí jako hlavní rozptýlení a odklonu od skutečných zvěrstev, masové 
vraždy, mučení a brutality, kterého se dopustil židovského komunistického 
programu.  
  

 "Satan" je Bohem pohanů [nežidy]  
 "Satan" znamená "protivníka" v hebrejštině  

 " Satanismus" je také označení pro pohanství  
 "Pagan" znamená "Gentile"  

  
Cokoliv, co je proti Židům se horlivě vnucen populace jako "zlo".  
  
Pro důkaz toho naleznete www.exposingchristianity.org  

  
Někteří z vás si možná vzpomenou, jak se zde po 9/11 incidentu, mnoho lidí 
se otvíraly 20,00 dolarů bankovky určitým způsobem, protože dvojčat mohl 
být viděn v plamenech, s ohledem na návrh zákona byl složen, pak 
prohlédnout určitým způsobem. Na $ 20,00 zákona je nejběžněji používaným 
americké měny. Krátce nato incident 9/11 jsou $ 20.00 účty byly velmi rychle 
nahrazen novou verzí. Všichni se velmi rychle zmizel. Omluva použity před 
veřejností bylo, že by mohly být snadno padělány. Skutečným důvodem bylo 
kvůli návrhu zákona a podprahové vibrace, která provedla.  
  
Číslo jedenáct je počet chaosu, destrukce a rozpadu, podle Bible. Vzhledem k 
tomu, že špinavý Bible je v téměř každé domácnosti, takže mnoho lidí držet 
křesťanského učení, a dal svou víru v něm, stejně jako $ 20,00 zákona, to je 
velmi silný podprahové nástroj, ještě víc než $ 20,00 účtenka, jak to bylo 
kolem mnohem déle, a je mezinárodní. Proto, když Židé na nejvyšších 



úrovních zpracovat jejich čarodějnictví ve skupinách, které používají čísla a 
verše v Bibli k dosažení svých cílů. Z toho, co vím, některé z veršů jsou 
vibrovala v hebrejštině v bustrofédon, což znamená, čtení klikatým způsobem. 
Oni také bob sem a tam, když "modlit" ve skupinách.  
  
Čísla 10 a 12 v Bibli mají být dokonalá čísla.  
  

 Těchto 12 Jákobovi synové minus Joseph [ "one není" - Genesis 
42:13] bez nichž druhý 11 by nepřežila.  

  
Poznámka * Genesis je první kniha Bible; Genesis = + 42 + 1 13 = 56, což 
snižuje na 11. To je kromě samotného verši.  

  
 Král Jójakím [2 Chronicles 36: 5-6] vládl 11 let předtím, než ho 
Nebúkadnezar unést do zajetí [jeho pád a konec jeho vlády].  

  
 Král Sidkijáš [Jeremiah 52: 1-11] vládl 11 let, než ho Nebukadnesar 
uvězněn, zavraždil svou rodinu, a zmrzačili ho.  

  
 V 11. ročníku babylonského zajetí Ezechiel prorokoval pádu a zničení 
Týru, [Ezechiel 26: 1-5].  

  
 V 11. ročníku babylonského zajetí Ezechiel prorokoval pádu a zničení 
Egypta [Ezechiel 30: 20-26].  

  
Všimněte si také ve výše uvedených písem, pokud nemáte nějaké další čtení 
na ně všichni bouřili proti Židům a byli za to potrestáni. Výše uvedená slouží 
jako příklad ... existuje mnoho dalších.  
  
Nyní, číslo 9 je celá řada koncovek a konečnosti. Všimněte si, jak biblické 
verše, které zdůrazňovaly číslo 11, vše vztahující se k ničení a na podzim.  
  
Nebudu dělat tento článek příliš dlouho, jak budu mít podrobnější příklady a 
takové v blízké budoucnosti. Kniha Job [utrpení] se používá k proklít své 
nepřátele v mnoha okolnostech. Bombardování Drážďan bylo provedeno na 
křesťanský svátek Popeleční středu a snížil na město na popel. Mohl bych 
uvést mnoho dalších příkladů, ale při pohledu na to, jak vše podobnosti 
navazují, my máme:  
  
Dne 15. března 2004, bylo jich tam přesně 911 dnů mezi dvojčaty útoku z 11. 
září 2001 a bombových útocích na vlaky v Madridu ve Španělsku dne 11. 
března 2004.  
  

 Madrid, Španělsko má 11 písmen.  
 New York City má 11 písmen.  
 Americké útoky došlo 11. září 2001.  

  
  

 Atentátech v Madridu došlo dne 11. března 2004.  
 Tam bylo 911 dní mezi americkými a madridské útoky [9 + 1 + 1 = 11].  



 Madridský útoku došlo na 11. čtvrtek roku.  
 11 září je 254. den v roce [2 + 5 + 4 = 11].  
 Po 11. září se nachází 111 dny zbývají do konce tohoto roku.  
 11.září má 9 písmena a číslice 2 [9 + 2 = 11]  
 11.3.2004 má 5 písmena a 6 čísel [5 + 6 = 11].  
 Každá budova měla 110 příběhů [11 x 10 = 110].  
 Vlak útoky v Madridu vlevo 191 lidí potvrzeno mrtvý [1 + 9 + 1 = 11].  
 Dne 11. září 2002 názvy 2,801 obětem útoků na Světové obchodní 
centrum bylo číst nahlas z Ground Zero [2 + 8 + 0 + 1 = 11].  
 Twin Towers stojí vedle sebe vypadají jako číslo 11.  
 První letadlo narazí na věže byl Flight 11.  
 Let 11 měl 92 na palubě [9 + 2 = 11].  
 Let 11 měl 11 členů posádky.  
 Let 77 do Pentagonu narazilo [11 x 7 = 77].  
 Let 77 měl 65 na palubě [6 + 5 = 11].  
 911 je číslo volat v případě mimořádné situace [9 + 1 + 1 = 11].  
 New York byl 11. přidán do Unie stát.  
 Manhattan ostrov byl objeven 11. září 1609 od Henryho Hudsona -11 
písmeny.  
 Saúdská Arábie má 11 písmen.  
 Afghánistán má 11 písmen.  

  
Všimněte si, jak vibrace vazeb číslo 11 to vše je v souladu s astrální energie 
9. usiluje o nejjednodušší cestu ven a podobné přitahuje podobné. Není divu, 
že zednáři, kteří jsou řízeny židovskými pravomocí, umístit své ruce na bibli 
při jejich zahájení. Vzhledem k tomu, každá stránka tohoto zla Bible je slovo 
"Žid" "Židé" "Izrael" "Jeruzalém" a související; Nazaretský a firmou a všichni 
Židé a vzhledem k tomu, že Židé prohlašují, že jsou "Boží vyvolení" a jsou 
drženy v nejvyšší vážnosti a oslaveni v Bibli, není divu, že jsou tak silné a 
tajně vládl po celém světě, bez vědomí masy, po celá staletí.  
  
Satan, i sám mi ukázal, jak tato díla jsou jako dominový efekt. Jakmile je něco 
do pohybu na astrální, že energie rozpohybovat hledat podobné energií a věci 
tie. Pomocí této podivné a tajuplné shodou okolností z čísel [toto je jen 
příklad, existuje mnoho více], to odhalí to je není náhodný akt, ale jasné 
znamení, že se jednalo o okultní činnosti, která by byla záměrná.  
  
Také bych chtěl přidat židovský důraz na číslo 6.  
Prosím, nepleťte si to s "666", která má zcela jiný význam.  
  
Jen si být vědomi a uvidíte, co říkám zde. Například šest milionů za tímto 
holoco $ t podvod, židovská komunismus má svůj důležitý svátek 1. května; 
5/1; 5 + 1 = 6. S tím bych mohl pokračovat dál a dál. Izrael má 6 písmen. 
Dávejte pozor na zprávy a také historii; cokoli spojené s Židy a uvidíte, co 
mám na mysli. V Bibli, číslo šest je počet člověka bez duchovní síly. Číslo 7 
má co do činění s 7 čaker a duchovní síly vycházející z nich a duchovní 
dokonalosti. 6 nedosahuje. 6 je také množství tvrdé práce. Práce byla 
provedena po dobu 6 dnů a sedmý byl dnem odpočinku.  
  



"Číslo 6 je vyraženo na vše, co je spojeno s lidskou prací. Vidíme, že pošlapal 
jeho opatření, která se používá ve své práci, a na době, během níž pracuje. A 
vidíme to od samého začátku."  
  
Židovský důraz na a používání číslo 6, nastaví vibrace na astrální pro rozvoj 
jejich programu, jejich komunistický stát a světový řád. Komunismus je 
otrocká práce. S komunistickým státem, Židé se stal "bohem" a všichni 
duchovní poznání je nahrazen materiálem ateismem. Jen Židé v horní znát 
tajemství okultní a oni používají jejich kletby a kouzla na nevědomého a 
bezmocné obyvatelstvo na cokoliv jim vyhovuje. Křesťanství ve více než 
jedním způsobem, je odrazovým můstkem pro komunismus. Navíc, 
křesťanství učinil takzvaný "náboženství" do takového naprosto odpudivé a 
odporné konceptu, že mnozí, kteří jsou neznalý, ochotně přijímat a 
podporovat ateismus.  
  
Na závěr, stejně jako všechno ostatní, to vše je obviňován na satana a naše 
Pagan pohanských bohů neznalými vymytými mozky hlupáky. Většina 
křesťanů nemají inteligenci ani sílu charakteru ponořit se do okultismu. Tam 
jsou také písma v tomto bibli, že Židé používají nadávat a vystrašit zvenčí od 
opravdu dostat do okultismu. Vzpomínám si, když jsem byl nový satanismu, 
jsem měl špatné zkušenosti, ale to mi jel pouze na a zvýšenou mou 
zvědavost. Člověk nemůže mít strach. Židé a jejich cizí kohorty použili strach 
jako nástroj pro kontrolu po celá staletí. V komunistických zemích, lid žije v 
neustálém stavu teroru. To je také v lize s Biblí, stejně jako všechno ostatní 
týkající se židovského komunismu.  
  
Budu mít více informací a mnoho dalších příkladů, jak Bible není nic víc než 
kniha židovské čarodějnictví, proto čísla; biblické numerologie a jak je bible 
neustále tlačil na lid, je to v téměř každé domácnosti, v hotelových pokojích a 
všude jinde. Každý, kdo je obeznámen s tím, a ví, co tvrdí, že je.  
  
Svět potřebuje probudit. Prosím, neváhejte a vzdělávat ostatní, distribuovat 
tento a jiné předměty Jos a tvrdě pracovat pro Satana. Satan znamená 
"pravda" v sanskrtu.  
  

______________  

911 byl také duchovní ATTACK [Babylonská věž]  
  
Níže je přímá citace z Torah:  
  
(Genesis 11: 9) Z tohoto důvodu jméno to bylo voláno Bavel, protože 
Hospodin zmátl jazyk celé zemi tam. Odtamtud je Hospodin rozptýlil na 
povrch celé zemi. "  
  
Poznámka: 11: 9  

  
Nyní, v USA zde naše civilní data jsou měsíc / den, ale po celém světě a s 
armádou, to je den / měsíc. Takže ve většině zemích mimo USA, bylo by 
11/9, ne 9/11. To byl také duchovní útok, rozdělit, plést, zničit komunikace.  
Více v písmech předcházejících toto:  



  
(GEN 11: 6) I řekl Hospodin: "Hle, jsou jeden lid a oni mají všechny jeden 
jazyk, a to je to, co začnou dělat nic nebude sražena z nich, které mají v 
úmyslu udělat..  
(GEN 11: 7) Pojď, jdeme dolů a tam zmást jejich jazyk, že nemohou pochopit 
jeden druhého řeč ".  
  
Babylonská věž má co do činění se zvýšením hada [stavět věž je obdobou]. S 
Serpentine Power, telepatické komunikace a všechny znalosti jsou možné a 
telepatické komunikace, nejsou tam žádné jazykové bariéry, protože 
komunikace je filtrován dolů šišinky z komunikátoru do jakéhokoliv jazyka 
přijímač hlavně mluví a rozumí. To je důvod, proč někteří telepatické 
komunikace mohou být "off" Někdy. Zvláštní slova se ne vždy dokonale 
filtrován pro jednu, v důsledku pod aktivované epifýze, a za druhé, jsou někdy 
značné rozdíly v jazycích. V některých jazycích neexistuje žádný ekvivalentní 
výraz nebo slovo, které sdělit, co je míněno v jiném jazyce.  
  
Pokaždé, když se skrz zaznamenanou historii, kdy lidstvo pokročilo na určitou 
úroveň znalostí, že znalosti byly systematicky ničeny. To je nejpozoruhodnější 
s pádem římské říše, kde Evropa znovunavrací do temného středověku na 
1000 let. Poté, co Židé byli vyhnáni ze západní Evropy, pak renesance 
objevila, přináší osvícení. Židé, kteří se stěhovali na východ i na Sicílii 
[zejména poté, co byl vyloučen ze Španělska], způsobil zmatek na pohany na 
východě [eventuální komunismu v Rusku a samozřejmě stejné židovské 
rituální vraždy, kde Gentile populace reagoval pochopitelně s pogromy] spolu 
se zavedením s organizovaným zločinem na Sicílii.  
  
Zde je do očí bijící důkaz subliminals používaných v médiích vedoucí až 911:  
  
Většina lidí jsou si plně vědomi, že Židé řídí Hollywood a média.  
  
CO? ... Hollywood Předpokládané 09:11 ??? [YouTube video]  
http://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI  
Výše uvedené video je důkazem toho, že takzvané "prorokuje" v Bibli nejsou 
nic jiného než podvod. Bible není "Kniha Boží", ale je dílem Židů, z které 
používají podprahově vykonávat své kletby, z nichž některé jsou staré staletí. 
Člověk musí mít znalosti o fungování mysli a čarodějnictví vidět a plně 
pochopit pouze.  
  
The Lone Ozbrojenci Pilot - 9/11, vysílaný 4. března, 2001, 6 měsíců před 
útoky na Světové obchodní centrum. Poznámka- šest měsíců.  
http://www.youtube.com/watch?v=IIdhoc0PRr8  

  
  
The Holy Bible: Kniha židovské čarodějnictví část 2  

  
Chcete-li opravdu odhalit pravdu, pokud jde o Bibli, jeden musí být velmi 
dobře informovaný o okultní. Jinými slovy, člověk musí mít hlubší znalosti a 
porozumění astrologii, numerologii [existuje jen velmi málo přesné a 
odhalující knih na toto téma, které jsou snadno dostupné], tarot, alchymii a tak 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D41FRnNDZkuI
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIIdhoc0PRr8


dále. To je důvod, proč tam jsou hrozivé hrozby a varování v Bibli, které 
pracují strašit následovníky od tohoto poznání. Také zde chci dodat, že tam 
byly umístěny kletby zabránit průměrné lidi, kteří nemají dostatek znalostí, 
postupující v okultních disciplín. Nejedná se o "akty 'bůh'", ale jsou kletby 
spáchané Židy a několika zkažených pohany, kteří pro ně pracují, například 
řádově katolická jezuitského [také do značné míry skládá z Židů], kteří jsou 
adepti v černé magie.  
  
Bible jak odhalený v části 1 tohoto článku je výkonný podprahové. To není jen 
teorie, ale může být prokázána s dostatečnou znalostí. Tyto fiktivní židovské 
postavy, které byly vynalezeny a poškozené z pohanských duchovních 
konceptů, které předcházely křesťanství od stovky až tisíce let, působí jako 
podprahové tie-in.  
  
Například, číslo 7, která má co do činění s hlavními čakrami [výrobců energie] 
lidské duše, je nalezený v biblických dobách 735. Opět platí, že židovský 
posedlost číslem 6. V numerologii, 7 + 3 + 5 = 15; 1 + 5 = 6.  
  
Co to však je, že je podprahová tie do čaker. Tím se nastaví opracování tak, 
že mohou ukrást energii věřících. To je důvod, proč je toto číslo opakuje tak 
často v Bibli. Fiktivní židovský charakter "Šalomounova" má také 7 písmen. 
Šalomoun nepředstavitelné obrovské bohatství. Dále jen "Šalamounův 
chrám" symbolizuje židovský lid (Israel) jako celku. Pro více na toto téma 
najdete na adrese: Šalomounova chrámu  

Kromě toho "Jehova" byl ukraden z "Joviše" jiný název pro Jupiteru. Jupiter v 
astrologii je shovívavý planeta, která přináší štěstí a hojnosti. To je často 
spojena s milionáři. Tím se nastaví další velmi silný podprahové tie-in pro 
Židy, aby využívali energii pohanů, rozdělovanou do vytvoření materiální 
hojnosti pro ně. Počet Židů, kteří mají neuvěřitelné bohatství je neúměrně 
vysoká.  
  
Číslo 8 má co do činění s hojnosti. YHVH v hebrejské numerologie se rovná 
26; 2 + 6 = 8. V kombinaci s číslem 7, jak je uvedeno výše, tento se rovná 15; 
1 + 5 = 6. Číslo 6 je používána Židy kdykoliv chtějí ovlivňovat něco jako 
falešné "holocaustu" z "šesti milionu." Má-li někdo ve střehu a věnuje 
pozornost, jeden si všimnout židovského kontrolovaná média pomocí čísla 6 
poměrně často , zejména ve vztahu k dění ve světě. Číslo šest má také co do 
činění s Gentile otrocké práce.  
  
Kromě toho to všechno, Židé zastávat funkci "Bůh" a diktovat a nařídil pohany 
asi po celá staletí. Židé vždy postavili na starost nad pohany, nežidovských 
panovníků a významných nežidovských obyvatel. Jedním z nejznámějších 
subliminals pro Židy převzetí kontroly nad prominentní Gentile je Kniha Ester. 
Židé jsou známy vzít do významných pohanských rodin, zejména Gentile lidí, 
kteří mají velký vliv a odtamtud oni pracují převzít kontrolu tohoto vlivu.  
  
"Ježíš Kristus" je další fiktivní židovské vynalezl charakter vymyslel a 
poškozené z mocného duchovního pojetí. Jedná se o velmi důležitý a mocný 
Kundalini hada. Když je aktivován a zvednutý, to může propůjčit jeden s 
výkonem vytvořit zázraky. Člověk musí být dobře informovaný ohledně 



duchovní alchymie to vědět. Jeho předpokládá životnost 33 let, pro jeden 
příklad, odpovídá 33 esoterické obratlovce lidské páteře že kundalini had 
musí procházet po jeho vzestupu do "nebe", která je korunní čakra lidské 
duše. Pro více informací do hloubky, pokud jde o to, najdete na adrese: 
Pravda o "Ježíši Kristu"  
  
Kromě toho to všechno, Pod jednou střechou se skládá z čísel. Čísla jsou 
základem existence. Současný systém času je založeno na počtu 6, číslo od 
Židů použitých v jejich fungování. V okamžiku, kdy má 60 vteřin, hodina má 
60 minut a den má 24 hodin, 4 + 2 = 6. To vše je silný podprahové na kanál 
energie. Bible se skládá z 66 knih.  
  
Chcete-li to vědět, jeden musí být dobře informovaný týkající se 
"čarodějnictví." Čarodějnictví využívá energie planet, fáze Měsíce, atd svázat 
do energií, které jsou příznivé a v souladu s pracovní, tak dávat tomu více 
energie. To bylo ze starých a velmi převládající v pohanských náboženství, 
obvykle pro pozitivní účely a černou magií použitým pro účely spravedlnosti.  
  
Židé vzal tyto znalosti a násilně odstranil to z Gentile populace, nahrazovat to 
s falešnými programy křesťanstvím a islámem, kde není nic, co to je 
duchovní. Během středověku, po pohanské knihovny byly spáleny a zničeny, 
byli to Židé, kteří "překládá jako" zbývající duchovní texty do jazyků Evropy. 
Prostřednictvím tohoto starověký duchovní poznání a koncepty byly 
nahrazeny korupce a lží.  
  
Kdykoliv Židé chtějí začít válku, jak to dělají právě teď, když byli vystaveni 
přes internet, používají pravomoci Bible, čísla veršů a slov zapojené do těchto 
písem. Velkým příkladem, jak jsem již zmínil v části 1 tohoto článku bylo o 9-
11 útoky. Dalším tragickým příkladem je bombardování Drážďan. To bylo 
provedeno na křesťanský svátek "Popeleční středou" Použití soustředěny 
energií věřících, a snížila Drážďany na popel. Také bych chtěl přidat zde jde o 
lež za tento křesťanský svátek, popel jsou umístěny v oblasti třetího oka duše 
[který je uprostřed čela], a ve skutečnosti jsou symbolem zahlazování intuici a 
psychické zrak.  
  
Křesťanství a islám nejsou nic víc než programy, které mají odstranit všechny 
spiritualitu z lidu. Aktivované duchovno vytváří povědomí. Jen málo lidí jsou 
duchovně dost otevřené vidět duše druhých. Tato síla pochází z třetího oka. 
Žid má cizí duši. Když se Gentile populace nemůže vidět, že jsou oběťmi 
nevědomky. Židé nás dominoval po celá staletí.  
  



Ve starověkém 
obraze vlevo, "čarodějnictví Dossi, Dosso 1535:" Je to bije do očí se jedná o 
do očí bijící Židů. Kromě toho je klasický Halloween čarodějnice má židovské 
fyzikální vlastnosti. Židé používali okultní sílu po staletí, zneužívání černou 
magii k žádnému konci. To je důvod, proč tolik Leaders Gentile byl zavražděn, 
[zejména ti, kteří byli na zločiny Židů], jako je George Lincolna Rockwella. Na 
vrcholu, oni vědí, že mají tyto znalosti a sílu, která byla násilně odstraněna ze 
Gentile populace prosazením křesťanství a islámu, spolu s masově vraždí 
naše pohanské kněží  
a jiní, kteří měli duchovní poznání, jako Druids. Inkvizice, který byl spáchán 
Židy, jako je Tomás de Torquemada, Heinrich Kramer a Jakob Sprenger, 
který je autorem "The Malleus maleficarum" byl také akt genocidy, především 
proti Německu. Mnoho měst a vesnic v Německu byl kompletně zničen přes 
židovskou vyvolalo masové vraždy. To se ničím neliší od židovského 
komunismu. Pro více informací do hloubky o inkvizici spolu s odkazy, prosím, 
přečtěte : Inkvizice  

  
Nežid lid, který postrádá toto poznání je snadná oběť těm, kteří ji mají. 
Například Židé, kteří mají dostatečné znalosti a praxi talmudického kouzlo 
bude proklínat Gentile konkurenty z podnikání a proklínají pohany obecně. 
Také vzhledem k tomu, že Židé řídí 96% světových sdělovacích prostředků, 
snadno dostupné informace týkající se duchovní síly byla poškozena a hnutí 
"New Age" převzal s Christianized čarodějnictví. Skutečný silný znalosti 
málokdy dělá to do snadno dostupných knih venku. Například, "Wicca" není 
nic víc než haraburdí. Zpracování na "trojnásobně" a extrémním zvrácenosti 
"přirozené právo" práce na vytvoření hrozivé slabochy. True "přirozené právo" 
je-li někoho nebo něco, nebo rasy, druh, atd, nejedná se bránit, že zanikne. 
Pokud by každá buňka v těle následuje učení Bible a hnutí New Age tím, že 
"otočením druhou tvář" a nechat zločiny nepotrestány, a podporovat 



nespravedlnost, pacifismus, nečinnost a zbabělost, měli byste být mrtvý v 
mater hodin , ne-li minut. To je přirozené zákon!  
  
Židé se obávají černé magie odplaty. My pohané převažují jim. Černá magie 
se používá pro spravedlnost. Křesťanství, islám a související nejsou nic víc 
než programy. Není nic duchovní o nich. Několik kazatelé může dokonce 
diagramu lidskou duši. Svět byl pod silným kouzlem. Je na čase, každý 
Gentile probudí k tomu!  
  
The Holy Bible: od A Book of židovské čarodějnictví části 3  

  
Bible i sa výkonná podprahové.  
  
Chcete-li plně odhalit, co Bible skutečně je, je třeba být velmi vzdělaný v 
okultismu. To zahrnuje zejména do hloubky studium židovské kabaly, spolu s 
manter, sanskrt a božstev a jejich atributů Dálného východu. Většina z vás už 
vědí, jak skoro všechno bylo duchovní poznání ukraden a zkažený Židů, z 
Dálného východu.  
  
Nyní, pod, píši energií. Není muž a žena podobně. Jsou to energie uvnitř duše 
a když oba nejsou plně oprávněna a pracují společně, což neharmonický 
nerovnováha je výsledek.  
Ženská energie, známý jako "Shakti" "Kundalini" "Devi" (ďábla), a jinými 
jmény Sanskrit byla systematicky odstraněna Židy a nahradí se mužských 
aspektů, které jsou logické straně mozku a nedostatek syrové duchovní moc.  
  
Stejně jako u Lilith, ženský byl dělán do něčeho údajně zlovolnými Židy. To 
vše je podprahové s přímým úmyslem odstranění všech ženskou energii a 
sílu z nás pohany. "Sophia" či poznání je také forma ženské energie, zejména 
duchovní aspekt.  
  
Kromě toho, ty shnilé andělé, že křesťané se učí ctít a v některých případech i 
uctívání a blbost hnutí New Age, jsou všichni muži. Slovo "anděl", což v 
řečtině je "Angelos" je mužský podstatné jméno, ke kterému neexistuje žádný 
ženský protějšek.  
S těmito židovských programů, bohyní byly zcela odstraněny a pomlouval. 
Jedinou zbývající pomlouvačná prohlášení, co se týká ženské pravomoci jsou 
"děvka Babylonu" a jiný židovský vynalezl špínu.  
  
Nyní, "Tóra" jako mnoho dalších je přesmyčka. "Rota" znamená "kolo". Je 7 
čaker jsou známé jako kola. To je místo, kde jsou přípojky na duši. To Rota v 
sanskrtu má také co do činění s "Chariot" a Chariot karta tarotu je sedmý v 
trumfové arcana. To vytváří podprahové tie-in, kde jsou Gentile duchovní 
energie, které jsou vynakládány na poskytování nepředstavitelné bohatství a 
prosperity pro Židy jako celek. "Budeš Prosper."  
  
Jak jsem již zmínil dříve, "Abraham" je přesmyčka "Brahma." To je další 
podprahové s tím, že židovský vynalezli Abraham byl patriarcha židovského 
lidu; "Brahma" bytí vládnoucí kasta.  
  



Sara, byl ještě jeden ukraden z bohyně znalostí, Saraswati. Nyní, že "já jsem 
že já jsem" kecy z tohoto fiktivního hebrejštiny takzvaný "Bůh" je skutečnost 
mantra mají co do činění s Saraswati. To je další nejvýkonnější podprahové. 
Její mantra je "AIM" správně prohlásil AH-EEM. Opakovaně vibrační toto 
semeno mantru za následek rýmovat s "já jsem" to má co do činění se 
znalostmi a vševidoucí oko. Velký bratr tě sleduje. Tento navazuje na to, co 
klamán křesťanské idioty přesvědčeni, že "Bůh."  
Navíc, tato znalost energie je opět směřována k Židům. Oni jsou známí jako 
"Lidé knihy" a vzhledem k procenta, což je nejvíce nepřiměřený počet Židů 
jsou vysoce vzdělané a obsazují klíčové pozice síly, které jsou také vázány na 
energiemi Bible, například příběh o Ester. To je jen jeden, pak máme Jacob, 
atd, tyto židovské postavy jsou silné Subliminals, spolu s čísly, verše, 
židovská gematria a tak dále.  
  
Dalším důvodem je bohyně "Kamala." Ona je bohyně bohatství. V jejich 
parazitní Bibli, Židé znovu vytvořit přesmyčka, couvání její jméno na 
"Alamek."  
  
V Alameks symbolizují pohany. Obrácením, jak mnozí z vás se už naučili přes 
RTRS, to obrátí více než jen slovo a tento směruje proti chudobě na pohany, 
zatímco usměrňování bohatství na Židy.  
  
Pokud se podíváte na Aku pro bohyně Kamala, uvidíte 8 plátků (8 je číslo pro 
bohatství), obklopující hvězdu Vishnu (kde Židé ukradl jejich "Magen David" 
od a nyní se snaží tvrdit, jako Kamla -yantra  

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

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.gurushakti.org.in/31/kamla-yantra


Náhoda? Já si to nemyslím ... Části 1 a 2: O židovsko-představil v 
Paříži teroristický útok a důkazem toho, jak Bible byla použita k 
Pull To Off [13 listopadu 2015]  
  
Část první: Savage útoků ve Francii, v pátek opět 13. třísknout židovských 
krvavé oběti a rituály.  
  
Přesně před 708 roky, poznámka 7 + 8 = 15; 1 + 5 = 6 (oblíbená počet Židů), 
Jaques de Molay templářů spolu s 60 dalšími, (opět všimněte 60), byli zatčeni 
ve Francii. Chcete-li dlouhý příběh krátký, tento řád Gentile věděl příliš mnoho 
a nashromáždil příliš mnoho bohatství. Věděli, že křesťanství bylo podvod, a 
byl následně mučeni a zavražděni inkvizicí.  
  
Podívejte se na čísla ... 13.listopadu; 11 + 13 = 24; (2 + 4 = 6) znovu. Pak je 
2015, takže s 15, musíme se znovu factoringové číslo 6 v.  
  
Pátek podle hebrejského kalendáře je také šestý den. Jejich "Sabbath / 
Šabat" vždy připadá na sobotu, což je jejich sedmý den.  
  
Důvod? Lidé vědí příliš mnoho.  
  
Budu dělat další výzkum v této nečisté Tóry z jejich. Stejně jako 911 nebyla 
náhoda. Genesis 11: 9. Už jsem šel přes to jeden. Jsem si jist, tam je také 
Tóra bible k tragédii, ke které došlo ve Francii v pátek. Na závěr Židé budou 
používat svůj špinavý, ošklivý, zlomyslný, člověk nenávidící smrt zabývající 
Tóru (což je klín plný válek, kde židé porážkou, znásilnění, drancování a 
panuj pohany), znovu k rozpoutání další světovou válku.  
  
Jejich plán je dostat bílého evropského mladých mužů a žen vypracován tak, 
aby porážel ve válce na Středním východě. To by ponechalo bílé ženy, děti a 
starší osoby, které mají být zničen muslimskými hromadí.  
  
Když Angela Merkel mluvil k izraelskému Knessetu v jidiš, jsem si jist, neměla 
stačí navštívit pozdravit nebo vzít dovolenou. Byly spřádat plány na genocidě 
Bílé Evropy.  
  
Tam byl také velká setkání komunistických Židů v Moskvě s Putinem Žida. 
Opět platí, že oni dělali plány. Zřejmě.  
  
Budeme muset počkat, až si přečtou hlavní válečné verše ve svých 
každoročních čtení z tóry a budeme zvrátit nich.  
  
Židovská ovládané sdělovací prostředky a Hollywood idealizovat válku a 
podporovat ji, aby náš pád mládeže pro tento a skončit polámaní zdraví a 
poražených pro židovské zájmy. Židé sami v dobách války jsou uvedeny stůl 
pracovních míst a jen zřídka vidět žádné boje. Adolf Hitler psal o tom, jak 
daleká záda jako první světové války.  
Část dvě:  
  



K incidentu došlo Templáři pátek 13. října 1307. Jednalo se o měsíc a 708 let 
od tragédie, která se konala v pátek 13. listopadu 2015. Nebylo pátek 13. v 
říjnu tohoto roku. Co je skutečně důležité, je to, co následuje:  
  
Existují 66 knih celkem v tomto špinavém bibli. Pro ty z vás, kteří jsou nové a / 
nebo obeznámeni s tím, prosím, navštivte tuto webovou stránku "The Holy 
Bible: Kniha židovského čarodějnictví"  
  
To dále dokazuje, takzvaný "Holy Bible" rozhodně není "Slovo 'bůh'."  
  
Deuteronomium 13:11  

Budeš kámen ho k smrti s kameny, protože se snažil vtáhnout vás od 
Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.  
  
* Poznámka: Ve výše uvedeném 13:11. 13. den 11. měsíce; 13.listopadu a 
toto Písmo vyzývá k vraždě těch, kteří uctívají pohanských bohů. Pohany!  
  
Chcete-li plně pochopit, jeden musí být obeznámen s židovskými "Gematria", 
což je systém slov a numerologie:  
  
"Gematria (Řek: to znamená geometrie) je Assyro-Babylonian-řecký systém 
kódu a numerologie později přijat do židovské kultury, která přiřazuje číselnou 
hodnotu slovo nebo frázi v přesvědčení, že slova nebo slovní spojení se 
stejnými číselnými hodnotami nést nějaký vztah ke každému . Jiný nebo 
mohou nést vztah k číslo samo o sobě, protože se mohou vztahovat k 
přírodě, věku člověka, kalendářního roku, nebo podobně "výše uvedená 
citace byl převzat z:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gematria  

  
Židé mají posedlost číslem 6.  
  
911 byl také duchovní ATTACK [Babylonská věž] Níže je přímá citace z 
Torah:  
  
Genesis 11: 9  

Proto jméno to bylo voláno Bavel, protože Hospodin zmátl jazyk celé zemi 
tam. Odtamtud je Hospodin rozptýlil na povrch celé zemi. "  
  
Poznámka: 11: 9  

Nyní, v USA zde naše civilní data jsou měsíc / den, ale po celém světě a s 
armádou, to je den / měsíc. Takže ve většině zemích mimo USA, bylo by 
11/9, ne 9/11. To byl také duchovní útok, rozdělit, plést, a zničit komunikace. 
Lidé se učí příliš mnoho, což je a vždy byl největší hrozbou pro židovské 
programy, jako je křesťanství.  
  
Vzhledem k odhalení křesťanství a důkaz, že je podvod a lež, mnozí lidé 
odcházejí houfně. To platí i pro ty, kteří opustili kvůli pedofilie a dalších 
zkažených zločiny proti lidskosti, z nichž toto odporné instituce je nechvalně 
známý pro. Mnoho lidí se obrací na pohanství, z nichž se jedná o nejvážnější 
hrozbou pro židovské moci. Židovský val, jak jsem opakoval donekonečna je 



křesťanství. To je důvod, proč oni předstírají být pronásledován a které má 
proti ní. Obě jsou to celkem lži, z nichž budu dále ověřit a vystavit v tomto 
článku. To opět se nijak neliší od židovského komunismu. Také oni mají 
dlouhou a odpornou historii pronásledování jejich vlastní, protože jsou 
začarovaný ze své podstaty. To je také v jejich Torah.  
  
Tragédie v Paříži byl preplanned. To se ničím neliší od vraždy templářské 
rytíře.  
  
Jak jsem již psal v prvním příspěvku jsem udělal na tom níže, určitě našel 
spojení nejen ve své Tóře, ale také v této zatracené Bibli.  
  
Tento útok přišel protože hrozbě populace začíná uvědomovat a opouští 
židovského program křesťanství.  
  
Další do očí bijící lež, že Židé tlačit je, že odmítají křesťanství. Tato lež je 
vystavena ve svých týdenních čtení Tóry. Oni také číst z jiných knih Starého 
zákona a také Křesťanská evangelia, neboť veškeré vazby v Pro důkaz toho, 
kliknutím na následující odkaz.:  
http://torahportions.org/thisyear/  
  
Na 15. srpna 2015, Židé po celém světě ve svých týdenních hodnot torah číst 
Deuteronomium 11: 26-16: 17 a Isaiah 66: 1-24. To byl rok Roš Chodeš, 
novoluní 15. srpna. [Podle Shulchan Aruch, pokud Roš Chodeš [novoluní] ze 
dne Elul- která má svůj haftarah, a sice Izajáš 66 - shoduje s Šabat Re'eh, na 
Haftarah z Re'eh, ne pro Roš Chodeš Elul, je čten protože Sedm soboty 
útěchy nesmí být přerušen].  
https://en.wikipedia.org/wiki/Haftarah#Haftarot_for_Deuteronomy  

  
V katolické bible, Isaiah je 29. kniha Starého zákona. Podle "Torah Části 
5775" Evangelium John byl také číst v mnoha židovských kongregacích. John 
je čtvrtá kniha Nového zákona.  
  
Všechny výše uvedené Tóra, Haftarah a Gospel četby zaměřit se na vraždě 
každého, kdo uctívá pohanské bohy.  
  
Než se dostanu k písem tady, chci vystavit numerologii zde. Náhoda? Já 
myslím, že ne:  
  
Jak jsem napsal ve výše, kniha Isaiaha v katolickém verze bible je 29. kniha. 
2 + 9 = 11. 11 je speciální řada magických vlastností v hebrejštině 
numerologie, nijak neliší od 22.  
  
Evangelium John je čtvrtá kniha Nového zákona. Takže, tady máme termín: 
listopad je 11. měsíc a 13: 1 + 3 = 4.  
Nyní, stejně jako pro Isaiaha 66, existují 66 knih v široce používán královské 
James verzi bible. Kromě bytí dne pátek 13. listopadu, máme Listopad je 11. 
měsíc, a 13. [11 + 13 = 24; 2 + 4 = 6]. S rokem 2015 se 15 přidává další 6 k 
tomuto datu a znovu, máme 66. Jsem obeznámen s tím, že ne vždy zahrnují 
rok století do svých děl, jako je například 20 v roce 2015.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Haftarah%23Haftarot_for_Deuteronomy#Haftarot_for_Deuteronomy


  
Přidání na výše uvedené, datum 15. srpna, kdy byly čteny tato část Tóry, na 
Haftarah a evangelia, byl původně velmi důležitý Pagan Holiday, který byl 
ukraden a poškozené katolickou církví do "svátku Nanebevzetí. "  
"15.srpna byl původně Povýšení svatého Sophia, Povýšení svatého Sophia 
do Pleroma je připomínán 15. srpna. To koreluje v pravoslavné církvi s 
(tělesného Nanebevzetí Panny Marie, Posledním přírůstkem do římského 
liturgického života. Staří gnostická bible hovoří o Sophia, ženský aspekt 
nejvyššího Boha, který putuje z nebe a ztratí v nižších oblastí. zpěvem chvály 
ke světlu, ona je zachráněn Spasitele a on pomáhá její návrat do nebe 
tajemství. V naší psychologického hlediska, jsme vyhnán z plnosti bytí, aby se 
stal diferencované ega. tajemstvím , postava Logos jsme schopni individualitu 
a vrátit do stavu celistvosti Tak Sophiina nepříjemná situace je naše vlastní, a 
její příklad můžeme se inspirovat pokračovat v naší cestě "z.:  
http://www.gnosis.org/ecclesia/cal_mandala.htm  

a  

http://www.gnostics.com/calendar.html  
  
Teď, když jsem napsal v níže, rytíři templáři objevili křesťanství byla falešná 
zpráva, více než pravděpodobné, že prostřednictvím svých cestách do 
takzvaného "Svaté země." Oni nashromáždil neuvěřitelné množství bohatství, 
pomocí čarodějnictví, a být objednávka Gentile většina skončil mučen a poté 
zavraždil inkvizicí. Ti, kdo unikl pokračoval vytvořit originální zednářství, který 
v té době byl Luciferian a Satanic.  
  
Tragédie v Paříži byl duchovní útok, stejně jako fyzické. To ne "jen tak". 
13.listopadu je 317. den v roce; 3 + 1 + 7 = 11.  
  
11 se používá, aby něco dolů; zničit, protože používá toto číslo s 9-11 
incidentu.  
  
John je čtvrtá kniha Nového zákona a 43. kniha královské James verzi bible. 
John 15 byl začátek písem přečíst na 15. srpna. 43 + 15 = 13.  
  
Nyní, pokud jde o písmech zapojené do tohoto "Torah čtení" téměř všechny z 
nich se vztahují k hubení ti, kdo uctívají pohanských bohů. Těžký kov koncert 
byl napaden a heavy metal rozhodně není křesťanská, pro jednoho.  
  
Ve snaze se, aby tato zpráva příliš dlouhá, budu zahrnovat pouze písma nich, 
že jsou důležité pro toto. Následující text je převzat z kopie Tóry přeložené do 
angličtiny:  
  
Deut. 11: 26-16: 17  

(Nem 11:27) požehnání, pokud se budou-li si poslechnout mitzvot {} přikázání 
Hospodina, svého Boha, kterou jsem dnes přikazuji vám;  
  
(Nem 11:28) a prokletí, pokud si nebude poslouchat mitzvot {} přikázání 
Hospodina, svého Boha, ale sejdete z cesty, kterou jsem dnes přikazuji vám, 
následujíce bohů, které máte neznámý.  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.gnosis.org/ecclesia/cal_mandala.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.gnostics.com/calendar.html


(Nem 12: 2) Budete jistě zničit všechna místa, ve kterých národy, které jste 
vyženete sloužili své bohy, na vysokých horách, a na pahrbcích, a pod 
každým stromem zeleným:  
  
(Nem 12: 3) a musí rozebrat jejich oltářů a pomlčku v kusech jejich sloupy a 
spálit jejich Asherim ohněm; a ty musí snížit rytého bohy jejich; a vy zničit 
jejich jméno z toho místa.  
* [Poznámka: Výše uvedený verš 12: 3 součty až 6 as Dt bytí pátá kniha Tóry, 
5 + 6 = 11, opět ničení a zkáza].  
  
(Nem 12: 6) a tam uvedou své zápalné oběti a své oběti a své desátky a obět 
ruku a své sliby a vaše svobodná vůle zápalné, a prvorozené svého stáda a 
váš hejno  

  
(Nem 12:29) Když Hospodin, tvůj Bůh musí odříznout národy před tebou, kam 
jít, aby je vyvlastnit, a vy je opanoval, a bydlil v zemi jejich  

  
(Nem 13: 7) Je-li váš bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo 
manželkou svého lůna, nebo svému kamarádovi, který je jako své vlastní 
duše, lákat tajně, řka: Nechť nás půjdete sloužit jiným bohům, které jste 
dosud známých, vy, ani otcové vaši;  
  
(Nem 13: 8) z bohů těch národů, které jsou kolem vás, blízko vás, nebo 
daleko od tebe, od jednoho konce země až do druhého konce země;  
(Nem 13: 9), které nesmí souhlasit s ním, ani ho poslouchat; aniž se mu oko 
tvé škoda, aniž byste ušetřit, aniž byste ho ukrýt:  
  
(Nem 13:10), ale musí ho určitě zabije; Vaše ruka musí být na prvním místě, 
aby jej na smrt, a potom ruce všeho lidu.  
  
(Nem 13:11) Nebudeš kámen ho k smrti s kameny, protože se snažil vtáhnout 
vás od Hospodina, tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu 
otroctví. * Poznámka: Ve výše uvedeném 13:11. 13. den 11. měsíce; 
13.listopadu a toto Písmo vyzývá k vraždě těch, kteří uctívají pohanských 
bohů. Pohany!  
  
(Nem 13:14) Některé nešlechetní vyšli z prostřed tebe, a mají odlákat 
obyvatele svého města, řka: Poďme a sloužit jiným bohům, které jste dosud 
známy;  
  
(Nem 13:15), pak se můžete poptat, a dělat vyhledávání a zeptejte se pilně; A 
hle, pokud to bude pravda a věc jistá, že taková ohavnost se děje u prostřed 
tebe,  
  
(Nem 13:16), které budou určitě udeřit obyvatele toho města ostřím meče, 
ničit to naprosto, a všechno, co je v něm i hovada to s ostrostí meče.  
  
(Nem 13:17) Ty musí shromáždit všechny loupeže ní do prostřed ulice jeho, a 
spálíš ohněm města, a všecky loupeže to každý drobet, na Hospodina, svého 
Boha, a bude hromada navždy; nesmí být znovu postavena.  



  
Nyní, Haftarah bibli Izajáš 66: 1- 24  

  
{66:15} Nebo aj, Hospodin v ohni přijde, a s jeho vozy jsou jako vichřice, k 
tomu, aby svůj hněv prchlivosti a své hrozby v plamenech ohně.  
{66:16}, ohněm a mečem bude Hospodin dovolávat se všemi tělo: a zbiti od 
Hospodina, musí být mnoho.  
{66:17} Ti, kteří posvětí sebe, a očišťují v zahradách za jednoho stromu [] u 
prostřed, jedí maso z vepřů to, a ohavností, a myš, musí být konzumovány 
společně, je výrok Hospodinův.  
* [Poznámka: pohané jíst vepřové].  
  
{66:23} A to stane se, [že] z jednoho novoluní do druhého a od jednoho 
sobotu do druhého, přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, 
praví Hospodin. {66:24} A oni vyjdou, a dívat se na ta mrtvá těla mužů, které 
se mi zpronevěřili; nebo červ jejich neumře, aniž oheň jejich zastavena; a 
musí být abhorring všemu masa.  
Nyní, Evangelium podle Jana 15: 1-17: 26:  
Jewsus said-  
{15: 6} Pokud člověk nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a 
uschne; a muži shromáždím je, a cast [je] do ohně, a jsou spáleny.  
  
Zbytek tohoto svinstva pokračovat dál a dál o tom, jak někdo, kdo není 
otrocky uctívat jewsus je prokletý a tak podobně. Je to nekonečný ad 
nauseum. Můžete vyzkoušet to on-line nebo v jakékoliv bibli. Podporuje Tóru 
a četby Haftarah.  
  



"Year Zero"  

  
Následující článek psaný většinou nejvyšší kněz Don Danko je velmi 
odhalující, pokud jde o skutečný účel křesťanství a jak se to přímo navazuje 
na židovskou komunismu.  
  
Je důležité vědět, jak se "Year Zero" použitý s komunistickým převzetím země 
byla použita také s BC a AD v historii [Historie byl značně poškozen Židy, aby 
odpovídaly a urychlit jejich agendu s zotročovat svět]. BC je zkratka pro "před 
Kristem" a AD, což znamená "Anno Domini".  
  
"Termín Anno Domini je Středověká latina, překládal se jako v roce Páně, 
nebo v roce Páně. To je občas stanoveno ve větší míře jako Anno Domini 
nostri Iesu (nebo Jesu) Christi (" V roku našeho Pán Ježíš Kristus ")." 1  

  
Předpokládaný narození fiktivního Nazarene byl "Year Zero".  
  
"Myšlenka roce nula je, že všechny kultury a tradice v rámci společnosti musí 
být zcela zničeny nebo vyřazeny a nový revoluční kultura [moje poznámka 
židovský Komunismus], musí ji nahradit, začínat od nuly. Celá historie národa 
nebo lidé před Year Zero se považuje do značné míry irelevantní, jak to bude 
v ideálním případě být očištěn a nahrazen od základu.  
  
V Kambodži, učitelé, umělci a intelektuálové byli zvláště vybráni a popraven 
během čistek doprovodných roce nula. "  
  
"Někteří to nazývají marxismus - říkám, že judaismus."  
- Rabbi S. Wise, americký Bulletin, 05.05.1935  

  
"Komunistická duše je duše judaismu. Proto z toho vyplývá, že stejně jako v 
ruské revoluci triumf komunismu byl triumf judaismu ...."  
(Program pro Židy a humanity, rabi Harry Waton, str. 143-144).  
  
Year Zero nauka komunistické Kambodži, který byl nazýván dokonalou 
komunistickou revoluci a byl podpořen a uveden do moci mezinárodních Židů 
přes jejich silný vliv komunistické Číny:  
http://josministries.prophpbb.com/topic2027.html  
  
Jednalo se o doslovný smetla veškeré civilizace, zničení jednotky rodiny; 
Rodina jednotka měla skončit navždy se zrušení veškerého pokroku, hudba, 
peníze, nemocnic, vzdělávání, knihy a čtení, a celková likvidace vzdělaných a 
profesních skupin prostřednictvím masové vraždy. Dokonce i láska mezi lidmi 
byl zakázán, s lidmi, že budou zavražděni ještě usmívali se na sebe v 
otrockých táborech. Dokonce i slovo spánek byl zakázán. Lidé byli pracoval 
od 3 hodin ráno do 11 hodin večer na misku rýže. Pokud by se nepodařilo do 
práce nebo v případě, že nefungovala dostatečně rychle z důvodu extrémní 
vyčerpání, oni kde usmrceny na místě. Oni byli nuceni žít ve stodolách bez 
zdí mezi nimi a kde není dovoleno mluvit k sobě navzájem. Byly sníženy na 
zvířatech. Smyslem života bylo pracovat a umírají. Celá populace byla 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://josministries.prophpbb.com/topic2027.html


nucena do toho, a všechny jejich kultura byla vyhubena spolu s lidmi, a 
nahrazen podřízené společnosti židovského komunismu.  
  
Všechny knihy v rámci velké knihovny hlavního města byly zkonfiskovány a 
zničen komunisty. Města byla vyprázdněny a bylo poraženo třetina populace. 
Jakákoliv vzdělaný člověk byl umučen k smrti poté, co byl zatčen a odvezen 
do neslavný věznic a politicky deklarována jako "sub osobně." Jejich 
fotografie byly pořízeny po zatčení a obrázky svých zavražděných a 
umučených mrtvol byly opět přijata poté, co byl zabit. Krky byly štěrbinu a 
jejich těla byla znetvořený a vyřezávané otevřené komunistickými katy. 
Většina měst byli všichni srovnal do země a populace pochodovali do 
reálného života Orwellovský Animal Farm. Celé rodiny, kde poraženo. Ženy 
byly dokonce zabiti pro trestný čin "je příliš krásná." Lidé byli dáni k smrti za 
to, že umí číst.  
  
Začátek roce nula byl konec života v komunistickém nyní Kambodži. To byl 
perfektní a celková realizace židovského komunismu. To je přesně to, co jsme 
viděli s programy židovské křesťanství a islámu. Židovská Křesťanství také 
začal kalendář na rok nula, nl, a udělal na celé společnosti, co komunisté 
udělali Kambodži. Knihovny kde zničena, duchovní a tak vzdělané třídy, kde 
jsou poražená a mučeni, města zničena, všechny znalosti zničeny, umění 
zničena, hudba zakázán, a dokonce i koupání byl zakázán jako "pohanské 
praxi," s tím, že umí číst dělal trest smrti církví. Církev komisaři chlubil oni 
setřel celou civilizaci a kulturu, a na jejím místě byl otrok společnost Primal 
komunismu, běh strany v podobě církve. Year Zero.  
  
Vzhledem k tomu, komunistické poradce Putina Alexandr Dugin uvedl v 
rozhovoru:  
http://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/  
  
To dobře zapadá do ortodoxní kritikou západního křesťanství. Je snadné 
vidět, že sekularizace západního křesťanství nám dává liberalismu. 
Sekularizace ortodoxní náboženství nám dává komunismus ... Komunismus 
je konečná dokonalost křesťanství.  
  
"Svět revoluce, která zažijeme bude výlučně naše věc a bude spočívat v 
našich rukou. Tato revoluce upevní židovskou nadvládu nad všemi ostatními 
lidmi."  
-le Peuple Juif, 08.2.1919.  
  
"Myšlenka roce nula je, že všechny kultury a tradice v rámci společnosti musí 
být zcela zničeny nebo vyřazeny a nový revoluční kultura [moje poznámka 
židovský Komunismus], musí ji nahradit, začínat od nuly. Celá historie národa 
nebo lidé před Year Zero se považuje do značné míry irelevantní, jak to bude 
v ideálním případě být očištěn a nahrazen od základu.  
  
V Kambodži, učitelé, umělci a intelektuálové byli zvláště vybráni a popraven 
během čistek doprovodných roce nula. "  
  



Pokud si myslíte, že je více než jen vzpomenout ... Komunismus je židovský 
mesiášské hnutí vytvořil a režíroval sionských mudrců, jako Rothschildové. 
Jsou stále dokola a stále pracuje neúnavně obrátit celý svět v roce nula, což 
je konečným cílem judaismu. Sionismus je judaismus: 
http://josministries.prophpbb.com/topic8274.html sionismus je judaismus "V 
době Mesiáše Židů bude vyhladit všechny národy na zemi."  
  
Výňatek z "The Elephant Walk kuchařské knihy" Longteine De Monteiro a 
Katherine Neudstadt © 1998:  
"Země byla hluboce zapletený do občanské války mezi USA -backed vládu 
Lon Nol, který nahradil král Norodom Sihanouk po převratu v roce 1970, a 
komunistických povstalců revolucionářů, Rudých Khmerů, který byl myšlenka 
být blízko k vítězství ,  
  
Tři týdny jsem letěl do Phnompenhu, aby se pokusili přesvědčit členy Ken 
rodině a mé přijít na Tchaj-wanu (jako moji rodiče to udělal dříve ten rok), kde 
by mohli přečkat konec války v bezpečí. Ken už přišli o příbuzné v bojích, a 
kapitál byl pod intenzivní palbou Celou dobu jsem tam byl. Byl jsem schopen 
se dostat pouze tři synovci a jeden z mých mladších sester opustit Phnom 
Penh se mnou. Moje matka, která se vrátila, aby s její matkou, byl příliš starý 
na cestu, odmítl opustit.  
  
Později odpoledne 17. dubna, Ken a já poslouchal zprávy rádiovou 
oznamující, že Kambodža spadl do Rudých Khmerů, a že povstalecké 
jednotky byly již pochoduje do Phnompenhu jako vítězové. A pak bylo ticho. 
Dny plynuly, pak týdny a měsíce, s žádným jiným oficiální zprávě nebo slovo 
o tom, co se děje, s výjimkou fámy a neuvěřitelných first-person účty lidí, kteří 
se nějak podařilo uniknout: příběhy divoké krutosti a násilí, sankcionovaných 
poprav a náhodné vraždy v rukou Rudých Khmerů. Slyšeli jsme o 
bezprostřední, masivní evakuace milionů z hlavního města v průběhu 
jediného dne, ale nemohli jsme uvěřit, ani bychom si představit, že příběhy o 
přesídlení do táborů nucených prací po celé krajině - část plánu revoluce je 
pro návrat Kambodžu, aby zcela rolnické společnosti byly pravdivé.  
  
Ken se zoufale snažil navázat kontakt s novou vládou, aby se zprávy o našich 
rodinách a získat povolení k návratu domů, kde on doufal, že nabízet své 
diplomatické schopnosti. Když jsme konečně udělali trochu oficiální slovo, to 
přišlo ze CIA, který nás informuje, že manžel můj starší sestry, náčelníka 
kambodžské námořnictva, byl věřil k zemřeli u rukou Rudých Khmerů v tomto 
prvním dnem převzetí. Předpokládalo se, že moje další příbuzní, kteří konají 
podobné vládní místa - včetně mého nejstaršího bratra, který byl ministrem 
obchodu - také umřel.  
  
Najednou všichni možnost návratu do Kambodže zmizely úplně, a zároveň, 
že Kenův práce na Tchaj-wanu se stává stále více neudržitelná - jak by mohl 
být reprezentativní, pokud nedošlo k zemi reprezentovat? Pro Ken to 
znamenalo dramatický a předčasný konec jeho kariéry. Pro rodinu to 
znamenalo, že jsme byli nuceni odejít do exilu.  
  



V následujících měsících táhnoucích se do let, které následovaly, jsme se 
nakonec našel azyl ve Francii a skončil v Béziers, malý španělský-ovlivňoval 
město v jihozápadní, ne daleko od Středozemního moře, kde byly 
znovuustavení přeživší členové mé rodiny. Moji dva bratři-in-law a bratr byli 
považováni za mrtvé, a tam pokračoval být ani slovo mé matky nebo babičky, 
moje mladší sestra, nebo některý z Kena rodiny. Z nich pouze moje sestra 
přežila. Jak se naše úspory zmenšoval a bylo nepochybně jasné, že zde 
nebudou žádné budoucí diplomatické pozice Ken, budeme tváří v tvář 
finanční krizi. "  
  
"S štěpení Khmer společnosti v posledních letech, stejně jako mnoho z jeho 
kulturních pokladů, nejlepší z tradiční kuchyně Kambodži - jak jednoduché a 
komplikované - stojany, které mají být navždy ztraceny. Většina lidí, které 
pečovaly o jídle hluboce byli zabiti, ze země uprchly, nebo uhynul stářím. Na 
tomto místě bych nevěděl, kde začít hledat starých žen, které používají střežit 
tajemství nejlepších koření na kari, jejich zachování pro budoucí generace 
těšit. Domnívám se, že tyto ženy jsou všichni pryč. "  
  
" YEAR ZERO": Občanská válka "  
"... V dubnu 1975, komunisté nakonec vzal kontrolu nad zemí. Pod Pol Pot a 
kádru blízkých poradců, nová revoluční vláda pustil se vytvořit přes noc, 
kvazi-marxisticko-leninské rolnickou společnost tím, že se vrátí Kambodžu k 
tomu, co nazývá roce nula: společnost, jako jeden historik ji charakterizovat 
bez "peněz trhy, formální vzdělávání, buddhismus, knihy, soukromý majetek 
... a svoboda pohybu "a - Netřeba říkat - bez kuchyně.  
  
Dopad této éry, čas "vražedná pole", lze jen stěží přeceňovat. Méně než čtyři 
roky později, v roce 1979 Rudí Khmerové byli vyhnáni od vietnamských sil v 
odvetu za jejich útok na Vietnamu, ale jejich politiky a postupy měla za 
následek smrt více než milion Kambodžanů z hladovění, přepracování, 
nemocí a týrání , O několik desetiletí později, země se stále potýká přestavět. 
"  
  
VYSOCE DOPORUČENO! Film:  
Zabíjení Pole [1984]  
http://www.imdb.com/title/tt0087553/?ref_=nv_sr_1  

"Fotograf je uvězněna v Kambodži během tyran Pol Pot krvavé" Year Zero 
"očistnou kampaň, která stály životy dvou milionů" nežádoucí "civilisty". 
"Hvězdy: Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich"  
___________________________________________________  

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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.imdb.com/title/tt0087553/%3Fref_%3Dnv_sr_1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini


  
  
  
  



Mind Control programování a Bibli  
  
Tento článek níže byla aktualizována v některých oblastech. Pro více 
informací, přečtěte si prosím "Kázání na 666" po tomto článku níže.  
  
Všimněte si, s pádem Sovětského Jewion. Židé byli pracují na obnově 
křesťanské náboženství v selhání jejich Ateista Křesťan programu. To jim 
umožňuje zachovat přísnou kontrolu nad obyvatelstvem. Ze kterých budou 
včas získat bývalého ovládání, které kdysi měli.  
  
Můžeme vidět v odkazu, jak Židé používat podprahové programování na 
Ameriku , která se připojuje do své knize kouzel bible na obyvatelstvo:  
1960 podprahové zprávy (zpomaleně) [Youtube video]  
https://www.youtube.com/watch?v=Rnkg-yCPryE  

  
2 Corinthians  

12:16 Ale ať už je to tak, já ne sám zatěžovat. Ale je lstivý, chytil jsem tě s 
podvodem.  
  
Poznámka: ve výše uvedeném youtube video, Židé používají termíny s 
Bohem opakovaně:  
  

 "Bůh je skutečný, Bůh se dívá" = 22 písmen  
  

 "Věř ve vládní boha" = 22 písmen  
  

 "Obey Obey Konzumujte Konzumujte" = 22 písmen  

  
Podle křesťanské a židovské mystiky, 22 je číslo hebrejské abecedy je číslo 
stavitele, nekonečno a dokončení, Quintessence [duchem, který je Bůh v 
univerzálním smyslu v hermetických nauk] mysli Boha a Bohem. Nazaretský 
pronáší 7 posledních slov neodvolatelnosti, na kříži, který je fáze na začátku 
žalmů 22. To se rovná 12 znamení zvěrokruhu a 10 planet v tarotu, které je 
přidělena jako abeceda. Zjevení poslední kniha Bible má také 22 kapitol.  
  
Číslo 22 odpovídá světové trumf tarotu, označující dokončení. To znamená 
nepřítele dokončení jejich cíl dobytí světa a nadvlády přes komunismu.  
  
Žalm 66: 7  

On [Bůh] vládne navždy svou mocí, oči sledovat nations-- zpurní nebudou 
povstane proti němu.  
  
Kniha žalmů je 19. kniha Bible. Všimněte si verš 66: 7; což také přidává až 19 
[6 + 6 + 7 = 19]. 19 = 19 = 38, 3 + 8 = 11, což je množství pádu, takže výše 
uvedená sloka hrozí nejen proti vzpouře, ale vzhledem k množství, to 
podvědomě poukazuje na to, že vzdor bude mít za následek dolů pádu.  
  
1 Samuel 12:15  

15 Pakli nebudete poslouchati hlasu Hospodinova, ale zpěčovati Páně, bude 
ruka Hospodinova proti vám, jako i proti otcům vašim.  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRnkg-yCPryE


1 Samuel je devátá kniha Bible. 9 + 12 + 15 = 36; 3 + 6 = 9.  
9 je počet konečnosti a úsudku, síla samotného Boha.  
  
Koloským 3:22  

Sluhové, poslouchejte ve všem pánů podle těla; ne na oko sloužíce, jako 
menpleasers; ale v sprostnosti srdce, bohabojný  

  
Koloským je 51. kniha Bible. [5 + 1 = 6]. Židé používají číslo 6 intenzivně, jako 
v jejich "šesti milionů" falešné holoco $ t. V Bibli, číslo 6 je počet člověka bez 
duchovní síly. Číslo 7 má co do činění s 7 čaker a duchovní síly vycházející z 
nich a duchovní dokonalosti. 6 nedosahuje. 6 je také množství tvrdé práce. 
Práce byla provedena po dobu 6 dnů a sedmý byl dnem odpočinku.  
  
"Číslo 6 je vyraženo na vše, co je spojeno s lidskou prací. Vidíme, že pošlapal 
jeho opatření, která se používá ve své práci, a na době, během níž pracuje. A 
vidíme to od samého začátku."  
  
Židovský důraz na a používání číslo 6, nastaví vibrace na astrální pro rozvoj 
jejich programu, jejich komunistický stát a světový řád. Komunismus je 
otrocká práce. S komunistickým státem, Židé se stal "bohem" a všichni 
duchovní poznání je nahrazen materiálem ateismem.  
  
Výše uvedený verš 51. biblická kniha [1 + 5 = 6] prosazuje otrocké práce. dále 
přijato, verš 3:22 lze znásobit 3 x 22 = 66; Celkový počet knih v Bibli, 
označující dokončení židovského komunistického otrocké práce stavu a jejich 
nový světový řád.  
  
Romans 13: 1-7  

  
1. Každý musí podřídit řídících orgánů, neboť neexistuje žádný orgán, kromě 
těch, které Bůh stanovil. Orgány, které existují byly stanoveny Bohem.  
2. V důsledku toho je ten, kdo se bouří proti orgánu se bouří proti tomu, co 
Bůh ustanovil, a ti, kteří to přinese soud na sebe.  
3 Nebo vrchnosti nezastávají žádnou hrůzu pro ty, kteří v pořádku, ale pro ty, 
kteří špatně. Chcete být bez strachu z toho v úřadu? Poté, co je správné, a on 
vás pochválit.  
4 V případě, že je Božím služebníkem, aby se ti dobře. Ale pokud jste udělal 
špatně, se bát, neboť nenese meč pro nic za nic. On je Božím služebníkem, 
agent hněvu, aby trest pachatelé.  
5 Proto je nutné předložit orgánům, a to nejen kvůli možnému trestu, ale i 
kvůli svědomí.  
6 To je také důvod, proč byste platit daně, neboť tyto orgány jsou Boží 
služebníci, kteří dávají svůj plný úvazek k vládnutí.  
7 Dávejte každému, co mu dlužím: Pokud dlužíte daně, platit daně; pokud 
příjmy, pak příjmů; pokud respekt, pak respektovat; -li čest, pak se ctí.  
  
Zakladatelé chtěl pečeť dal na dolar pro to dobrý důvod, ale nikdy dát něco o 
židovské "boha" na tam. Odkaz na židovské "bůh" byl kladen na americkou 
měnu židovský prezident Dwight David Eisenhower.  



"30.července 1956, dva roky poté, co tlačí mít frázi" pod Bohem "vložené do 
zástavy věrnosti, prezident Dwight D. Eisenhower podepsal zákon, který 
oficiálně deklarovat" In God We Trust "být národ je oficiální motto. Zákon , PL 
84-140, také nařídil, že výraz být vytištěny na veškeré americké papírové 
měny. " 1 Eisenhower byl Žid podle svého vlastního doznání; název 
Eisenhower je převzat z Eisenhauera židovské příjmení.  
  
"V Eisenhowera West Point Armáda Academy absolvoval třída ročenka, 
publikoval v roce 1915, Eisenhower je identifikován jako "hrozný švédský Žid."  
  
To není překvapením, že Kosher vlastnil Bílý dům se prezident Franklin 
Delano Roosevelt, který sám byl holandský-židovského původu a jeho 
zaměstnanci čtou jako seznam synagogy.  
  
"V roce 1943, Washington převedeny nejen Col. Eisenhower do Evropy, ale 
podporovat ho více než 30 více zkušených vedoucích zaměstnanců na pět 
generál hvězdy a umístil jej v důvěře všech amerických sil v Evropě ."  
  
Tento velký "General", který skryl ve strachu močení sám, kdy se věřilo malá 
neozbrojený, německý Commando jednotka byla po něm za války osobně 
objednával vraždu více než 1,7 milionu německých vojáků poté, co válka 
skončila v jeho POW táborech smrti. Jejich jediným proviněním bylo bránit 
svůj národ a lidi. Mnohé z výše uvedených, kde není žádný starší než 15 let. 
To je další do očí bijící příklad čistého Talmudic nenávisti.  
Pro celý článek "v 'Eisenhowerovi táborech smrti": Americký Prison Guard 
Pamatuje: http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html  
  
"In God We Trust" má 12 písmen: Dvanáct je dokonalé číslo, označující 
dokonalost vlády nebo vládní dokonalosti. Existují 66 knih v Bibli, které se 
přidávají do 12. [6 + 6 = 12].  
  
Slovo Bůh také se objeví 4473 v Bibli sečtením součtu 9. 9 je počet 
konečnosti a úsudku, Boží moc samotného, který je zabalený s tímto:  
  
Rozsudkům "boha" v Agea 1:11 jsou vyjmenovány v devíti dalšími údaji:  
"A tak zavolal jsem sucha na zemi, a po horách a na obilí, i na víno, a na olej, 
i na to, co půda vynáší, a na lidi, i na dobytek, a při vší práci rukou. "  
  
Ageus je 37. kniha Bible. 3 + 7 = 10; takže Ageus 1 by bylo 11; Znovu tu 
máme 11 11.  
  
"Zákon byl podepsán prezidentem Eisenhowerem dne 30. července 1956, a 
mottem byl postupně přidán do papírových peněz v průběhu období od roku 
1957 do roku 1966 (Public Law 84-851) [18] United States Code 36 USC § 
302 , nyní se uvádí: "." věříme v Boha "je národní motto" [2]  
  
Je vidět, že peníze je účinný způsob, jak vnést něco do podvědomí veřejnosti 
mysli:  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html


9/11 $ 20 Bill Trick [Youtube video] 
https://www.youtube.com/watch?v=D1SYfqH8J30  

  
Zde je více informací o subliminals v médiích, které vedly 911:  
CO? ... Hollywood Předpokládané 09:11 ??? [Youtube video]  
http://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI  
  
Otevřeně se zde:  
9/11 nastíněno v Super Mario Bros The Movie [Youtube video]  
https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg  

  
A můžeme sledovat, jak židovští mocnosti znovu aplikovat své "boha" do 
masové mysli:  
"Eisenhower podepsal návrh zákona do zákona o Flag Day, 14, 1954. 
Eisenhower uvedl června" Od tohoto dne, miliony našich školáků bude každý 
den hlásat v každém městě a město, každé vesnici a venkovské školy domu, 
věnování našeho národ a naši lidé k Všemohoucímu .... tímto způsobem jsme 
znovu potvrzuje transcendenci náboženské víry v Americe 's dědictví a 
budoucnosti; Tímto způsobem budeme neustále posilovat ty duchovní zbraně, 
které navždy budou nejsilnější zdroje naší země, v míru nebo ve válce.  
  
Fráze "pod bohem" byl včleněn do slibu oddanosti 14.června 1954, o 
společném usnesení kongresu, kterým se mění §4 vlajky zákoníku přijatý v 
roce 1942. "[3]  
Na závěr, mnoho lidí v Jos elektronických skupin popsalo viděli určitých čísel 
opakovaně. To může být určitý počet opakujících se na SPZ vozidla, nebo na 
digitální hodiny, v reklamě, a na mnoha dalších místech. Někdy se to může 
projevit až několik dní, ale to samo o sobě a sama o sobě je neškodná. Když 
jsme si vědomi určitých čísel, to zavádí podprahové vibrace a než se 
nadějeme, začneme vidět tytéž čísla často v našem každodenním životě. 
Tento aspekt je docela nevinný a často nesmyslné, ale ve výše uvedeném 
článku, pachatelé jsou si plně vědomi síly čísel a prosadit to, aby stanovily 
své magické fungování ve skutečnosti, přes židovsko / Christian Bible. To je 
důvod, proč mnozí křesťané jsou prakticky nuceny nazpaměť biblické verše, 
protože to imbeds podvědomou odkaz. Pro více informací na toto téma:  
___________________  

  
Zdroje:  
  
[1] Tento den v historii [www.history.com]  
  
[2] Wikipedia článek: "In God We Trust"  
  
[3] Tamtéž  

  
___________________  

  
Kázání na " 666 "  

  
Jak jsem již napsal dvě kázání o biblickou numerologii a jak Bible je kniha 
židovské čarodějnictví, je zde více o počtech ...  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DD1SYfqH8J30
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Bible má celkem 66 knih. Jak většina z vás již vědí, židovské síly vždy 
zdůrazňují číslo 6, stejně jako jejich 6.000.000 falešný holoco $ t a máje, 
důležitý komunistický svátek [1. května; 5/1; 5 + 1 = 6], a mnoho dalších. 
Dávejte pozor na to, zvláště při sledování zpráv a čtení novin, časopisů, atd. 
Židé vždy zdůrazňují číslo 6. To je také odpovídá kabalistické Saturn náměstí, 
které dodává do 15 let ze všech stran, dokonce i diagonální. V Bibli, číslo 6 je 
počet lidstva bez duchovní síly. Číslo 7 má co do činění s 7 čaker a duchovní 
síly vycházející z nich a duchovní dokonalosti. 6 nedosahuje. 6 je také 
množství tvrdé práce. Práce byla provedena po dobu 6 dnů a sedmý byl 
dnem odpočinku. "Číslo 6 je vyraženo na vše, co je spojeno s lidskou prací. 
Vidíme, že pošlapal jeho opatření, která se používá ve své práci, a na době, 
během níž pracuje. A vidíme to od samého začátku." Číslo šest má také co do 
činění s otroctvím:  
  
Koloským 3:22  

Sluhové, poslouchejte ve všem pánů podle těla; ne na oko sloužíce, jako 
menpleasers; ale v sprostnosti srdce, bohabojný.  
  
Výše uvedený verš 51. biblická kniha [1 + 5 = 6] prosazuje otrocké práce. dále 
přijato, verš 3:22 lze znásobit 3 x 22 = 66; Celkový počet knih v Bibli, 
označující dokončení židovského komunistického otrocké práce stavu a jejich 
nový světový řád.  
  
Pravdou je ... Satanův číslo 666 je číslo pro kabalistické čtverce Slunce a 
ukazuje duchovní sílu a pokrok. Téměř všechny z dávných pohanských 
náboženství zdůraznil "uctívání" Slunce Kódové slovo "uctívání" ve 
skutečnosti se promítá do intenzivního zaměřením na, jak je v hluboké 
meditaci. Kromě toho, 6 x 6 x 6 = 216, který má co do činění s některými 
silnými nadis uvnitř duše. Solární čakra je nejmocnějším a nejvýznamnějším 
čakru duše a má co do činění s prací na opus magnum. Solární čakra je čakra 
Grál; kalich, který drží elixír života vylučovaného šišinkou. Bible s 66 knih 
zaostává za realizaci božství a funguje tak, aby lidstvo duchovně a 
psychologicky zotročili.  
  
Podle bible, číslo 12 má být dokonalé číslo, s číslem 13 bytosti Satana. Jako 
lidské bytosti máme celkem 13 hlavních čaker, nikoliv 12. 13 je jedním ze 
satanových čísel [1 + 3 = 4]. Opět platí, že číslo 12 nedosahuje. V dávných 
dobách, tam byl 13. znamení zvěrokruhu. 12 se také týká našeho Saturn 
středem času; 60 sekund během jedné minuty, 60 minut během jedné hodiny 
a 24 [2 + 4 = 6] v rámci jednoho dne. Saturn, jak jsem již napsal výše vibruje 
na číslo 6. Saturn je zlá planeta utrpení, tvrdé práce, bídy, neštěstí a ztráty. 
Všude tam, kde Saturn je umístěn v něčí astrologii grafu, to je místo, kde 
jeden bude trpět v životě. Židovští pravomoci jmenovat 12 jako číslo pro 
"dokonalé vlády," jinými slovy, lidstvo duchovně bezmocný, zaostává 
duchovní síly a dosažení a podléhající zotročení prostřednictvím vlády a 
celkovou nadvládu v rukou Židů, kteří spustit tuto vládu. Podprahové vibrace 
a zprávy v Bibli set lidstva pro tento. Naproti tomu 13-měsíční měsíční 
kalendář je založen na přirozeném době na zemi. Jsme všichni žijí mimo 



synchronizaci s přirozenou harmonii na zemi v souvislosti s naším 
kalendářem a času.  
  
  



Křesťanství, komunismus, Židé a Bible  

  
Při vystavení Bibli jako knihu židovského čarodějnictví, vždy pamatovat ... 
Židé jsou velmi chytří a převzít kontrolu nad obou stranách; obě protilehlé 
strany, které předstírají, že bojují mezi sebou, ale pod tím vším, oni pracují na 
jejich agendy světové zotročení. Stejně jako mnoho kostelů Xian, zejména 
Vatikán, předstírat, že je proti a bojovat s komunismem bez vědomí lidu, pro 
kterou pracují komunismu, Nazaretský nic jiného než komunismus, jeho 
kázání, a dokonce i jeho život úplně jako Karl Marx učil himself- líný, a žila z 
charity druhých jako parazit. SSSR okázale pronásledování množství Židů 
[křičí nejhlasitěji], kdy miliony nevinných křesťanů bylo umučeno k smrti, ale 
tato židovská pronásledování je jen pro show, a nemají jedno, jestli mají 
obětovat některé ze svých vlastní k dosažení svého cíle světové zotročení a 
dominanci. Například Josef Stalin [skutečné jméno Josef Dugasvilli, význam 
gruzínského příjmení Dugasvilli je "Syn Žida"], prohlašoval, že je antisemitský, 
ale vzhledem k jeho druhá manželka byla také židovská [stejně jako jeho 
děti], a jeho komunističtí hrdinové, jako Vladimir Lenin a druhý pěny byl přímo 
spojené s každý idiot může vidět skrze tyto lži, které zase jsou tam jen 
oklamat masy. Téměř všechny z celého komunistického vedení a KGB byli 
židé a / nebo oddaný s židy a žil velmi dobře, zatímco pracující třídy byly 
brutálně mimo představivost. To nebyl jen patří SSSR , ale i všechny ostatní 
komunistické země stejně. Před pádu "železné opony" v SSSR by také 
veřejně podpořila každá země, která byla proti Izraeli ; předstírají, že jsou 
nepřátelé s Izraelem , který pod ním všechno, není tento případ, protože oba 
pracují společně na stejném programu. Vědí a BE na své TACTICS- nikdy 
nenechat zmást!  
  
Jak jsem se stav před a bude opět ... jak může křesťanství ve skutečnosti být 
v rozporu s Židy, kdy každá strana této páchnoucí Bible slovo "Žid" "Židé" 
Izrael "a další košer svinstvo na ní a nad Celkově se Nazaretský je Žid od 
narození až do smrti. Vzhledem k duchovní energie uvedena do křesťanství 
neznalé následovníků po staletí Židé mají nekonečnou zásobu dělat co se jim 
zlíbí s. je to jejich hrází a jejich kořen. To je důvod, proč bible je tak plný čísel, 
specifických verše [která vibrovala v hebrejštině jsou jejich mantry] a 
vzhledem k tomu, že bible je zasazena v téměř každé domácnosti na světě, 
křesťanství je neúprosně tlačil a nutil do lidí [milostných jewsus nebo vypálit 
na věčnost] Bible působí jako podprahové médium,.. přijímač pro jejich 
fungování biblické verše jsou uloženy mnoho křesťanů Co to však dále, je to 
vytváří velmi silný odkaz v myslích mnoha lidí, pro které Židé pracují jejich 
nadávky a jejich kouzla pro přitahuje hojná množství bohatství. Dokonce i 
jejich bible států týkajících se Židů: "Ty budeš prosperovat." Platíte a oběť za 
to!  
  
Dále jen "Holy Bible" slouží jako odkaz, jak jsem se zmínil ve výše jejich 
podprahové děl. To se ničím neliší od mít bibli ve vaší domácnosti. To vytváří 
podprahové kravatu vím od mého posledního článku "Holy Bible, Kniha 
židovského čarodějnictví."; Byl jsem velmi dobře vědom závažnosti tohoto 
článku, a vzhledem k tomu, že udeří na své nejcitlivější tajemství, kořen, a 
jejich celkový valu, a to prostřednictvím satanem, jsme vystaveni je.  
  



Satan mě chránit. Kdyby měl ne, sám spolu s ostatními, kteří jsou velmi těžce 
pracujících, by už byla mrtvá. Pracujeme za vyšší cíle; Pro lepší svět skrze 
Satana. Jsme identifikovali a vystaveny problémy. Židovská mocenská 
struktura pracuje neúnavně ničit naše občanských práv a svobod tak, aby nás 
všechny mohou zotročit. Židovská chamtivost nezná mezí. Málo Američanů 
zde jen vědět, jak brutální je život a byl v mnoha jiných zemích. Židé tuto 
situaci změnit pracují velmi tvrdě. V brzy 1990, po pádu Sovětského svazu , 
mnoho bezohledný židovští komunisté emigroval do USA a od té doby 
pracuje pro zničení naší země, a to může být bezostyšně vidět v mnoha 
otevřených porušení naší ústavě a jak se naše právní systém byl rychle 
zhoršuje. USA je poslední výkon na této zemi, který má stále některé zákony 
na ochranu svobody projevu a tisku, i když se jedná o velmi nejistá a mnozí z 
nás jsou potlačeny a pronásledováni, jako to, co se nyní děje v Jos e-
skupinami. V případě, že USA jde dolů, nějaké menší země, které jsou 
poněkud svobodné vůle také jít dolů a musí být pod jhem komunistické 
kontroly. Mnozí z vás vědí, že je to zločin trestný čin popírat nebo 
zpochybňovat židovského holoco $ t v mnoha zemích ... což má za následek 
automatické trestu odnětí svobody. Všechno, co je Žid a dělá, je obviňován na 
pohany. To vytváří zmatek, a přispívá k účinnému rozptýlení a rozptýlení. 
Totéž se Satanem ... všechno jejich křesťanský "Bůh" je i to, že haldy vinu na 
Satana a mocnosti pekla. I když je pravda je před nimi v "Biblí Svaté" a je 
vidět, že jewhova byl "vrah a lhář od počátku" jeden potřebuje jen dívat skrz 
Starém zákoně, a také to, že faul Nazaretský přikázal svým následovníkům 
spáchat oba krádež a vražda:  
  
Lukáš 19:27; Luke 6: 1-5; Luke 19: 29-35; a zlomit další přikázání: Matouš 10: 
34-36.  
  
Křesťané a ostatní nemohou vidět, jak byly oklamáni pod silným kouzlem. 
Satan, sám mi před časem řekl, jak strašně pohané trpěli pod židovského 
komunismu. Napsal jsem několik článků týkajících se pracovní situace s 
otroky v rudé Číny. Tato brutalita je to, co židovský komunismus je vše kolem.  
  
Citace z židovského Talmudu:  
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: ". Jehova vytvořil non-Žid v lidské podobě, aby se 
Žid by nemusela být doručena zvěř Non-Žid je proto zvíře v lidské podobě, a 
odsoudil sloužit denní a noční Žid."  
  
Není-li každý z nás bojuje za naše svobody, budou všichni brát pryč. Stejně 
jako u prvního pdf, na sovětské otrocké práce, jeden může vidět stejný 
identickou věc se vyskytující v červeném Číně av jiných částech světově 
jednorázových lidmi; systematicky rozděleny, pracoval k smrti a nahrazeny 
pohanům. Dokonce i malý průzkum bezostyšně odhaluje Židé jsou a vždy 
byly za tím, a že bible není nic víc než vzor pro židovského komunismu v jeho 
učení a indoctrinations [oba Starého a Nového zákona], spolu se všemi 
důležitými účelem pracovní silné kouzla pro Židy k zisku ohromně. Satan 
vytáhne z závěsy v našich myslích a nás probudí k pravdě, takže jsme si 
vědomi a mohou vidět. Křesťané a související neznalé masy jsou pod 
nejmocnější kouzlo. Že kouzlo musí být zlomené.  
  



Křesťanské kořeny komunismu  

  
"Křesťanská teologie je babička bolševismu".  
- Oswald Spengler  
  
"Křesťanství a komunismus jsou velmi blízko duchovně a ideologicky. Jedná 
se o poměrně dobře známý pojem, který byl přijat různých myslitelů od 
Thomas More do Lva Tolstého. Málokdo ví, že první socialistický stát na 
světě, byla založena v Paraguayi a byl založen na myšlenky katolických 
jezuité před Marx vytvořil jeho učení. "  
  
"The" Tovaryšstvo Ježíšovo "- jezuitský mnišský řád - v katolické církvi byl 
hrubě ekvivalentní k KGB v Sovětském svazu ."  
Nad uvozovkách odebraných z "Pravda" [Hlavní noviny komunistické strany a 
vedoucí noviny bývalého Sovětského svazu ] Z článku: Je nějaký rozdíl mezi 
křesťanstvím a komunismem? 30/04/2013  

  
"Americké noviny tvrdí, že Stalin byl předurčen k uložení křesťanství.  
-Josef Goebbels [ 1 ]  
  
Komunismus není anti-křesťan, jak je obyčejně věřil:  
Kromě toho, katolická církev v Číně má více než 70 milionů členů a stále 
roste. K dispozici je také katolická Changchung katedrála v komunistické 
Severní Koreji; nominální katedrála římskokatolické biskupa Pchjongjangu , 
Severní Korea . Ruská pravoslavná církev pracoval ruku v ruce s 
komunistickou stranou v SSSR . Oblasti Během revoluce násilí proti jeho 
klérus, bylo prostě vyřadit carské prvky ze svých řad, a nic víc. Stalin otevřeně 
spolupracoval s pravoslavnou církví pomoci komunistické válečné úsilí pro 
Rudou armádou během druhé světové války. V současné době v Rusku , 
vysoce postavený duchovenstvo v Ruské pravoslavné církvi otevřeně 
obhajovat křesťanskou komunistické hnutí v rámci svého národa. Katolická 
církev má také měl silnou ruku v komunistické, teologii osvobození v Jižní 
Americe . Není to chyba katolického kléru mohl procházet "železné opony" 
během studené války s lehkostí.  
80 milionů Biblí vytištěné v Číně - '. Christianity Today "a počítání Odkaz na 
článek z  

  
"Ernst Bloch (1885-1977) byl německý marxistický filosof a teolog ateista. I 
když to není křesťan sám, on je řekl, aby měl" překlenul propast "mezi 
křesťanským komunismem a pobočky leninské marxismu. Jedním z hlavních 
Bloch pracích, princip naděje, obsahuje takové prohlášení jako: "Ubi Lenin, ibi 
Jerusalem " [Kde Lenin, tam je Jeruzalém ] a "bolševická naplněním 
komunismu [je] součástí letité boji za Boha." [ 2 ]  
  
Po pravdě řečeno, křesťanství připravuje obyvatelstvo, aby byl otevřený a 
přijmout komunismus. Není nic uvnitř křesťanských doktrín nebo učení 
Nazaretského, které je v rozporu s komunismem v žádném případě. 
Křesťanství je komunismus.  
  



Oba programy pracují zotročit použitím strach, brutalitu, masovou vraždu a 
coersion. Katolická církev byla KGB středověku, vládnoucí prostřednictvím 
teroru, použití síly a masové vraždy. Inkvizice je do očí bijící příklad.  
  
Oba programy zakázat vlastnictví soukromého majetku. Křesťanství 
připravuje následovníků na podprahové úrovni za komunismus. Křesťané jsou 
naočkoval se domnívat, že chudoba je ctnost. Poté, co tento pojem ujme na 
něčí podvědomí, poměrně často, vážný nedostatek peněz je výsledkem, a to 
někdy dokonce vydrží do budoucích životů, mluvení z duchovního hlediska. 
Co to však je to také vytvoří self-udržovat programu, a na oplátku vytváří 
generací chudých. V křesťanské církve pak objeví jako pomocníci chudých a 
dobrodinců, když po celou dobu, bylo to křesťanské učení, které vytvořil a 
vymáhá problém. Žid vytváří problémy, a pak dává židovskou verzi zatracené 
řešení pro pohany. Klikněte zde pro článek econcerning Christian Mind 
Control  
Neexistuje vůbec nic duchovního o křesťanství. Křesťanství je nástroj pro 
odstranění duchovní poznání a pravomoci, a nahrazovat je s nesmyslné 
robotické "modlitby" poškozené z a opakován stejným způsobem jako Far 
Eastern mantry a nekonečné indoktrinaci s falešným učením, jejichž cílem je 
zapustit fiktivní stav a historii židovské lidé v myslích křesťanů, což není nic 
jiného duchovní vůbec. Málokterý křesťanští kazatelé může diagramu lidskou 
duši, například. Odstranění a korupce duchovního poznání připravuje 
obyvatelstvo přijmout ateistický komunistický stát.  
  
Oba Křesťanství a komunismus prezentují jako bratrství programů, 
prosazování rovnosti, prosperitu, dobrou vůli a lepší způsob života, ale při 
bližším zkoumání jejich skutečné doktrín a historie, to není nic víc než přijde-
podél a pod povrchem, teror, masové vraždění, mučení, nucené indoktrinace 
a udržet populaci v nevědomosti, jsou baštou obou těchto programů. Každý 
hlupák, kdo si přečte židovsko / Christian Bible je jasně vidět nekonečné účty 
masových vražd, drancování, znásilnění, zotročování a hrozby věčného 
mučení a zatracení, pokud doktríny nejsou brány vážně nebo nedodržení, a 
především, jak jewhova byl vražedným monstrum, které loveni pohany; neliší 
od komunistických programů. Pro důkaz toho viz "Jehova a lidská krev obětí". 
"Vrah a Liar od začátku."  
  
"Ale ty moji nepřátelé, které nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a 
zabít je přede mnou."  
Luke 19:27  

[Přímá citace od Ježíše obhajovat vraždy]  
"Rebellion" je definitivní NE NE a "ďábla".  
Křesťanství také připravuje stoupence pro komunismus tím, že jeden je 
naočkovaný snášet nespravedlnost. Téměř každý slyšel biblické verše o 
otočení druhou tvář, procházky extra mile, milující něčí nepřátele a tak dále. 
Tyto učení spolupracovat s komunismem zničit soudního systému a osobních 
práv. Zločin nemá se tak mimo kontrolu [protože již má]; že populace je nejen 
odradit od boje zpět, ale pokud bychom měli bránit něčí self, jeden je často za 
to potrestán. Co tito židovští programy udělat, je, že nastražil past. Většina lidí 
nakonec jsou více než ochotni se vzdát svých práv ve prospěch extrémně 
přísných zákonů za účelem kontroly trestné činnosti. Oba programy zakazují 



užívat jakýkoliv osobní akci v cestě prosazování spravedlnosti a umístit tuto 
odpovědnost v rukách státu za komunismu a v rukou tohoto takzvaného 
"boha" na křesťanství. Jakékoli povstání nebo potlačila je vážný trestný čin. 
Přijetí zneužívání a nespravedlnost jsou oba velmi potřebné pro stanovení 
otrokářský stát. Otrok nikdy nesmí snažit bránit nebo rebel v žádném případě. 
Nenávist je další tabu v obou programech.  
  
Pohled do komunismu narození:  
Komunismus byl vytvořen ven z organizace "Liga spravedlivých." Mottem Ligy 
Just ( "Bund der Gerechten" nebo "Bund der Gerechtigkeit") byl "Všichni muži 
jsou bratři" a jeho cílem bylo "vytváření z království z Boha na Zemi, 
založeného na ideálech lásky k bližnímu, rovnosti a spravedlnosti ".  
"Na kongresu se konala v Londýně v červnu 1847 liga Just se spojil s členy 
Odpovídající výboru Komunistické čele Karl Marx a Friedrich Engels, přijetím 
nové organizační chartu a program a přetvořit sebe jako Komunistického 
svazu." [3]  
To je základem křesťanské nauky.  
  
Můžeme vysledovat komunismu kořeny k radikální liberální ideologie v 
Evropě . Což samo o sobě je křesťanství v přestrojení. Jak je uvedeno 
Nietzsche o francouzské revoluci a jeho liberální ideologii jako: ". Dcera a 
pokračování křesťanství"  
                                                                                                                           
Tato radikální, universalist, rovnostářský doktrína je jádrem křesťanství, a 
liberalismus s jeho sejít z bodu do komunismu. Kde Liberalismus pak 
proměnil komunismu otevřeně:  
  
"Během desetiletí 1840s slovo" komunistických "přišel do veřejného používání 
popisovat ty kdo zavolal levé křídlo Jacobin klubu francouzské revoluce jako 
jejich ideologické předky. Tato politická tendence viděl sebe jako 
rovnostářskými Dědici z 1795 spiknutí v čele s rovnými Gracchus Babeufa. V 
sansculoti z Paříže , které měly desetiletí dříve byla základna podpory pro 
Babeufa - řemeslníci, tovaryši a městská nezaměstnaný - byla viděna jako 
potenciální základ pro nový sociální systém založený na moderní 
strojírenskou výrobu dne ".  
Francouzský myslitel Étienne Cabet inspirovalo představivost s románem o 
utopické společnosti založené na komunální stroje výrobně "Voyage en 
Icarie" [1839]. Revoluční Louis Auguste Blanqui argumentoval ve prospěch 
elity pořádající drtivou většinu populace proti "bohaté", uchopovat vládu v 
převratu, a zavádět nové rovnostářský ekonomický řád. " [ 4 ]  
  
Přehled o nových trendech od křesťanství k liberalismu a do komunismu:  
  
Liberalismus je křesťanství bez Krista  

William Gayley Simpsona Kudy západní člověk?  

  
Revilo Oliver:  
Citát:  
"Ostatní Apostaté jsem se již zmínil, a mnozí, které jsou nyní zapomenuty, 
spolu s téměř všechny anti-křesťanům v posledních stoletích příkladem 



fungování toho, co můžeme nazvat zákon kulturních zbytků. Ve všech 
civilizovaných společnostech, když dlouhý je nalezen -established a 
všeobecně přijímané přesvědčení, že je neuvěřitelné, dobré mysli ji opustit, 
ale obyčejně udržet derivátových víry, které byly původně odvozen z víry 
které zamítly a logicky musí záviset na tom. Tak se stalo, že moderní 
nepřátelé křesťanství odmítl mytologie, ale nekriticky udržel víru v sociálních a 
etických pověr z ní odvozených. - víry, které kupodivu nazýváme racionální, 
ale držet s náboženským zápalem "  
  
"Oni smát hloupé příběh o Adamovi a jeho volném žebra, ale i nadále věří v" 
lidské rasy ", pocházející z jednoho páru předků a tudíž v" bratrství člověka. 
"Mluví o" celé lidstvo, " dávat na funkční období mastná a mystický význam, s 
nimiž nemají investovat odpovídající pojmy, jako je "všechny vačnatci" nebo 
"všechny kopytníků." oni žvanění o "práv člověka", ačkoli okamžik myšlenka 
by mělo stačit k prokázání, že, v nepřítomnosti výnosu z nadpřirozeného 
panovníka, nemůže existovat žádné jiné než ty, které občané stabilní a 
homogenní společnosti mají podle smlouvy nebo zvykem, propůjčený na sebe 
práva a že zatímco občané mohou ukázat laskavost cizinců otroci, a psi, tyto 
bytosti samozřejmě může mít žádná práva. "  
  
"Nevěří, že jedna třetina z boha vtělil v nejvíce špinavých oblasti na zemi, aby 
spojit s negramotné rolníky, kárat chátra z barbarské rasy, a magicky povýší 
neznalý a neotesaný, aby" pošetilost moudrosti tento svět ", takže" poslední 
budou první "- to nevěří, ale lpí na morbidní nenávisti nadřazenosti, která dělá 
křesťané zbožňovat, co je chudý, horší, iracionální, znehodnotily, 
deformované a zvrhlé."  
  
"Oni žvanit o" posvátnosti lidského života "- obzvláště nejodpornější formy něj 
- aniž by odráží, že to trvá boha tvůrce, aby se něco posvátného A oni zoufale 
agitovat pro univerzální." Rovnosti ", které lze dosáhnout pouze snížením vše 
lidské bytosti na úroveň nejnižšího, evidentně vědomi toho, že jsou pouze 
ozvěnou křesťanů často-vyjádřenou touhu, aby se stal ovcí (nejhloupější ze 
všech savců) hnán dobrý pastýř, který je implicitní ve všech příběhů z nových 
Testament, ačkoli většina otevřeně vyjádřené v jiné evangelium, která hlásí 
Ježíše jako slibné, že poté, co byl mučen a porážel o více civilizovaných 
populace země, tam bude vzkříšení, a jeho ovce domácí zvířata vyskočí z 
jejich hrobů, všechny stejného věku, všechny stejného pohlaví, všechny 
stejné postavení, a všechny mají nerozeznatelné prvků, tak, že budou mít za 
stejné jako včely v roj. "  
  
"Ačkoli" liberální "a marxistické kulty mají doktrinální rozdíly tak velké jako ty, 
které oddělují luterány z baptisty, oni jsou v podstatě stejné pověra, a zda 
bychom měli zavolat náboženství závisí na tom, zda omezíme slovo víry v 
nadpřirozené osob nebo ji prodloužit, aby zahrnovala všechny formy slepé 
víře na základě emocionálního vzrušení namísto zjištěných faktů a rozumu. 
Když se tyto "ateistické" kulty křičet jejich nenávist "fašisty" a "nacisty," oni 
samozřejmě musí věřit, že tito zlí osoby jsou posedlí ďábla a proto by měly 
být převedeny nebo vyhlazeni, aby podporovaly svatost a lásku. a když vidí, 
"rasisty", kteří impiously náhradou skutečnost a důvod pro nemyslící víru ve 
schválených pohádek, jejich touhu vyhubit zlo je stejně velký jako to Christian 



dav, který táhl spravedlivé a příliš inteligentní Hypatia z kočáru a láskyplně 
použit ústřic skřípání maso z jejích kostí, zatímco ona byla ještě naživu. "  
  
"Až na několik málo výjimek, anti-křesťané, není pochyb o tom nevědomky, 
ponechány v jejich myslích velkou část křesťanské doktríny, a dokonce oživil 
ty jedovaté prvky primitivního bolševismu starověku, který byl zeslaben nebo 
dočasně pozastaven, by zavedené kostely ve velkých dnech křesťanstva. a 
dnes, tvrdili ateisté nemyslím, že to podivné, že na všech sociálních otázkách, 
které jsou v podstatě shodnou s vyjících dervišů a evangeličtí šamany, kteří 
dotovanou s bohatou propagační činnosti organizovaného židovstva, kteří 
ovládání pitomost-trubek a dalších komunikačních prostředků, lačně podílet 
se na aktuální jednotce snížit Američany k celkovému imbecilitu s každým 
druhem iracionální podvodu. "  
  
"Křesťanská teologie je babička bolševismu".  
- Oswald Spengler  
  
Můžeme sledovat toto prohlášení s otevřenou hlavičkou křesťanského 
komunismu:  
"Křesťanští komunisté snažit dosáhnout ve velkém měřítku sociální změnu, 
nicméně. Někteří lidé se domnívají, že spíše než pokoušet se transformovat 
politiku a ekonomiku celé země, křesťané by měli místo toho zavést 
komunismus pouze na místní nebo regionální úrovni."  
Latinskoamerická pobočka křesťanské komunistické teologii osvobození, v 
souladu s teology, jako je Leonardo Boff; má své kořeny v myšlence, že 
"opatrnost je pochopení situace radikálního krize". Mezi křesťanskými 
komunistů, historický materialismus se používá jako metodiku analýzy 
definovat podstatu krize v otázce jako součin politicko-ekonomické dynamiky 
a modalit odvozených z fungování toho, co se nazývá "pozdní kapitalistický / 
imperialistický způsob výroby" , Podle této podskupiny teologii osvobození, 
výzvou pro křesťanský komunismus je pak definovat, co to znamená (v 
souvislosti s "konkrétní analýze konkrétního sociální reality"), potvrdit si 
"přednostní volbu pro chudé a utiskovaný" as Praxis (aktivní teorie), a jak 
přikázaný etice údajně "zakořeněné v beatidic učení Ježíše".  
  
Křesťanský komunismus Liberation teologie není o evangelizace sama o 
sobě, ale spíše o vývoji Orthopraxis (etický opatření; Podmínkou přichází ke 
světlu, tím, že dělá Boží skutky), které si klade za cíl sladit "Beatidic Etika" 
Ježíše, jak expoused v Kázání na hoře; se stávající sociální boje proti tomu, 
co se nazývá "neokolonialismu" nebo "pozdní kapitalismus". Obě Christian 
komunismu a teologie osvobození stres "orthopraxis" over "ortodoxie". 
Vyprávění o povaze současných sociálních bojů je vyvíjen přes 
"materialistické analýzy" Využití historiographic konceptů vyvinutých Karl 
Marx. Konkrétním příkladem jsou paraguayský Sin Tierra (landless) pohyb, 
který se zapojily do přímých záchvatů pozemků a zřízení socializované 
zemědělských družstev výroby v asentamientos. Současná paraguayský Sin 
Tierra pracují ve velmi podobným způsobem jako tomu kopáči éře reformace. 
Pro Camilo Torres (zakladatel kolumbijské guerillové skupiny ELN), rozvíjí 
toto Orthopraxis znamenalo slavení katolické eucharistie pouze mezi ty se 



zabýval ozbrojený boj proti armádě kolumbijského státu, zatímco bojovat po 
jejich boku.  
  
Křesťanští komunisté držet biblické verše ve Skutcích 2 a 4 jako důkaz, že 
první křesťané žili v komunistické společnosti. Thomas Wharton Collens káže 
je dobrý popis biblických pramenů používány s cílem společného pozemku 
společnosti; Prof. José P. Miranda, "Comunismo en la Biblia" (1981), 
přeloženo jako "komunismu v Bibli" (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1982).  
  
Ale kromě toho také uvádějí řadu dalších biblických pasáží, které podle jejich 
názoru podporují myšlenku, že komunismus je nejvíce etický sociální systém 
a že je nevyhnutelně konstitutivní z království z Božího na zemi. Nejvíce často 
citován z těchto biblických citací jsou převzaty ze tří synoptických evangelií, 
které popisují život a službu Ježíše.  
  
Jeden z Ježíšových nejznámějších poznámek týkajících bohatý lze nalézt v 
Matouš 19: 16-24 (stejná událost je také popsán v Markovi 10: 17-25 a Luke 
18: 18-25, a metafora velblouda prochází uchem jehly je společná pro oba 
Matouše a Lukáše).  
Řekl 21 Ježíš mu Chceš-li být dokonalý, jdi a prodávat, což máš, a rozdej 
chudým, a budeš mít poklad v nebi, a pojď, následuj mne. 22 Ale když mladík 
uslyšel tu řeč, odešel zarmoucen, neboť měl mnoho majetku. 23 Ježíš řekl 
svým učedníkům, Amen, pravím vám, že bohatý muž muset stěží vstoupit do 
království nebeského. 24 A opět pravím vám, to je snadnější pro velblouda 
projít uchem jehly, než boháč vstoupit do království z Boha .  
  
Ježíš popsal "penězoměnce" (tj těch, jež působí ve výměně měně) jako 
"zloděje" a honil je ven z chrámu v Jeruzalémě . To je popsáno v Matoušovi 
21: 12-14, Marka 11:15 a Jana 2: 14-16.  
  
Kromě toho komunistické postoje a dopady lze nalézt v knize Leviticus 25: 35-
38: Nejvíce významně, to je součástí Mojžíšova zákona, a jako takový je 
přikázání a nikoli napomenutí nebo vysílání názoru. Tento fakt těžce nese po 
následné diskusi o otázce povinného nebo dobrovolného vzdáním bohatství, 
ať už jako možný vstupní požadavek ke křesťanskému milosti s nebo jako 
prostředek k dosažení božské záměry pro lidskou společenského řádu. [ 5 ]  
  
"Křesťanská teologie je babička bolševismu." - Oswald Spengler  
______________________________________________________________
__  

  
Reference:  
  
[ 1 ] Page 108 Goebbels deníky, editoval a překládal Louis P. Lochner © 1971 
Universal-Award House, Inc .; 1948 Doubleday & Company, Garden City ve 
státě New York .  
  
[ 2 ] http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism    
  
[ 3 ] http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just    
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[ 4 ] http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League    
  
[ 5 ] http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism    
  
William Gayley Simpsona Kudy západní člověk?  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Osvětlení na Illuminati  
  
Na mnohem zarámované předmětu svobodnými zednáři a tady Iluminátů je 
stručná historie událostí, které vedou k podvracení zednářů ze strany Židů a 
pravdě Iluminátů:  
  
Rothschild najal syn židovského rabína s názvem Adam Weishaupt vytvořit 
pseudo-zednářské vypadající front [Ilumináti] a vyzbrojen ho s masivní 
finanční prostředky a kontakty se připravila půdu.  
  
Historie zaznamenává, že dne 1. května 1776, Dr. Adam Weishaupt založil 
bavorský Řád Iluminátů. Weishaupt byl profesor židovského kanonického 
práva na University of Ingolstadt v Bavorsku , Německo . Narodil se 
židovským rodičům a později "převedeny" na římský katolicismus. Stal se 
vysoce postavený člen Řádu jezuitů, koho on později odešel aby založil svou 
vlastní organizaci na jasné příkaz nově vytvořeného "dům Rothschild."  
  
To byl židovský Weishaupt víra, že jen pár vyvolených mohlo kvalifikovat dost 
"osvícení" vést a vládnout světu. Problém byl v tom, kde by mohl najít 
dostatek intelektuální "lehké nosiče" pro spuštění míč do hry? Ten následně 
zjistilo, že je v různých lóžích a objednávek během dne, například různých 
zednářských lóží, Rosicrucian Order a jiných oprávněných a upřímných řádů 
starověku. To je opět potvrzuje Edith Starr-Miller ve své klasické ", okultní 
teokracie:" "Jako organizace Iluminátů vyvinula, stejně tak jeho ambice, který 
skončil ve výkrese rozvrátit zednářství k jeho cíli světovlády jakýmkoliv a 
všechny prostředky ....... Po získání kontroly nad některými zednářských 
lóžích, Weishaupt a jeho kolegové z nedbalosti vychvalovaný jejich rostoucí 
moc. "  
  
Weishaupt vzal si jméno, Spartacus, protože podobně jako římské bojovník, 
byl věnován uvolňovat [utlačovaných mas] z útlaku všech monarchií a 
náboženské moci, jeho touha setřást jho omezení by měla zahrnovat nejen 
vlády a organizovaný náboženství, ale také instituce manželství, a to i pro 
rodiny ....  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League
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Weishaupt chtěl systém skutečně globálních rozměrů, i když přinesl násilné 
světové revoluci a potoky krve. Jeho "benevolentní diktaturu" Měl šest 
hlavních bodů jednání se zrušením:  
  
1. Objednané nebo nacionalistické vlády v podobě monarchií.  
  
2. Soukromé vlastnictví.  
  
3. dědického práva.  
  
4. Vlastenectví nacionalistickým příčin.  
  
5. Sociální pořádek v rodině, sexuální zákaz zákony [ochranu nezletilých] a 
všechny morální kodexy.  
6. Všechny náboženské disciplíny založené na víře v živého Boha, na rozdíl 
od víry v přírodě, člověku a rozumu. [Tlačení ateismus aby byly odstraněny 
veškeré duchovní poznání].  
  
To je téměř slovo od slova od Karla Marxe Komunistického manifestu a že 
tyto šest bodů jsou také zcela v souladu s protokoly obecně, [opět dokazuje 
svou legitimitu].  
  
vize Weishaupt pro budoucí světem byl plně v komunismu, se všemi majetky, 
dokonce i děti, které se konalo společné.  
  
To je více zajímavé dozvědět se, že Karel Marx nebyl skutečným 
zakladatelem komunistické světové revoluce. Jeho skutečný otec byl Adam 
Weishaupt, zakladatel "zednářské Order" z Illuminati- Marschalko  

  
"Velká síla našeho řádu spočívá v jeho úkrytu, ať ho nikdy neobjeví na 
jakémkoli místě v jeho vlastním jménem, ale vždy pokryty jiným jménem, a 
další povolání Žádný je instalatér než tři lwers stupňů zednářství,. Je 
veřejnost zvyklá k tomu, očekává, že jen málo z nich, a proto zabere málo 
oznámení o tom. "  
- Adam Weishaupt  
  
Na jejím počátku, Ilumináti nebyl zednářský řád a Weishaupt sám nezadal 
zámeček až do roku 1777, kdy se mu dostalo uvedení do Lodge Theodore de 
Bon Conseil v Mnichově . Nicméně, jakmile jsou uvnitř zdiva, Weishaupt 
okamžitě viděl jeho potenciální hodnotu být prostředkem k uskutečnění svých 
snů Iluminátů. Chcete-li vytvořit oficiální svazek mezi Ilumináty a zednářství, 
Weishaupt se pustil do pořádání kongresu Wilhelmsbas na zámku z Williama 
IX z Hesse-Kassel, které má nastat po 16. července 1782. Tato zvláštní 
dokonce, což byl závažný jak svou velikostí a aspirace , se zúčastnili elitní 
zástupci zednářských lóží ze všech koutů světa.  
  
Bylo tam také, že rozhodnutí bylo dosaženo, aby dříve vyloučené Židů která 
má být poskytnuta se vstupu do zednářství. Ilumináti vyznání tvrdil, všichni 
lidé jsou si rovni. [Komunismus / Křesťanství]  
  



Nicméně, tam byl jiný, tichý důvod pro změnu v zednářských politiky vůči 
Židům, peníze byly potřeba .... A Židé, kde hlavní bankéři Evropy , role měli 
převzaté od doby pádu templářů , A nezapomeňte King William IX byl v dluhu 
v té době, a byl obecně na psychopatické jednotlivce.  
  
Když přišel čas na hlasování o jeho přijetí na Wilhelmsbadu Židé byli tak 
nervózní vyhrát den, že zcela naplněnou halu s dalšími židovskými příznivců. 
Bylo to nedlouho poté, že členství Ilumináti zahrnuty velké množství 
židovských bankovních rodin, včetně Rothschildů, se Oppenheimers, na 
Wertheimers, Schusterovi, Speyers a Sterns.  
Nové domky převážně Židů byly tvořeny ve Frankfurtu nad finanční kapitál 
Rothschildů v Evropě a brzy všichni Illumininzed zednářství by město jeho 
svět ústředí.  
  
První pořadí buisness pro Illuminati iniciované Židů, kteří byli měl projevit 
svou prorokoval Sion , svět, jemuž vládnou vyvoleného lidu Hospodinových. 
Plány byly uvedeny do pohybu pro Židy, aby konečně mít své "země mléka a 
medu", který byl sliboval jim tak dlouho [ve svých židovských hlavách] a bylo 
by celý svět.  
  
Příležitost k projevení jejich Sion přišel s ruskou revoluci, která byla 
financována židovskými bankéři. Jeden z jejich vlastní, německý Žid, Karl 
Marx, měl katalyzovaná událost se zveřejněním svého Commnunist 
manifestu.  
  
Karl Marx, kdo je skutečné jméno bylo rabi Mordechaj Levi byl členem Ligy z 
nichž Jen by vedlo k vytvoření Komunistického svazu.  
  
-1841, Moses Hess, přinesl Marx do společnosti zvané "Liga spravedlivých"  
  
Motto Ligy Just (Bund der Gerechten) byl "Všichni muži jsou bratři" a jeho cíle 
byly "zřízení království z Boha na Zemi, založený na ideálech lásky k 
bližnímu, rovnosti a spravedlnosti . " [1]  
  
Bolševický vůdce revoluce Lenina, který po obou stranách Jeho rodina byla 
židovského původu, přispěl svůj plán pro centralizované vlády, která by byla 
řízena židovského oligarchie. Poté, co Lenin a jeho iluminátští kohorty zvedli 
vlajky na konci ruské revoluce, jejich nová komunistická vláda se objevil s 
Židy zabírá alespoň 75% svých nejvyšších místech ... A skončit s 60 miliony 
křesťanů zavražděných Židů, u doba Komunismus byl u konce. Mnozí z nich 
zavražděný v organizovaném systému táborů všichni běží židovskými 
komisařů.  
  
Otrocká práce v sovětském Rusku  

http://web.archive.org/web/20150603001921/http://www.exposingcommunism
.com/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20Russia.pdf  
  
Židovští bankéři také udělal další takt a pomalu vybudovala impérium 
finančních istitutions dohlížet kapitalistické infrastruktury, která bude řídit svět. 
Jako jeden židovský bankéř a Iluminátů patrona, Amshel Rothschild, je 
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známo, že skvěle poznamenal: "Dej mi kontrolu nad financemi krajské, a 
podával jsem jedno, kdo vládne zemi!"  
  
Což vede ke komunismu do konce roku. Židé držet veškeré bohatství a moci 
a pohané jsou redukovány na celkové otroctví ke globálnímu Jewry One 
World Order.  
  
Národy se sejdou, aby vzdali hold Božímu lidu: všechny bohatství národů 
přejdou k židovskému národu, budou pochodovat v zajetí za židovského 
národa v řetězech a willl vyčerpaný se před nimi, jejich králové vychovávat 
své syny a jejich princezny bude kojit své děti. Židé přikáže národy, budou 
přivolat národy, koho ani neznám bude haten k nim. Bohatství moře a 
bohatství natons přijde k Židům jejich vlastní pravý.  
"Nějaké lidé z království, který nebude sloužit Isreal bude zničena"  
- Isidore Loeb [Le Littérature des Pauvres dans la Bibli].  
  
"Jaké byly dopady podvracení svobodnému zednářství ze strany Židů, v rámci 
organizace? Zdivo je založen na židovství. Eliminovat učení judaismu od 
zednářských rituálech a co zbývá? "  
- Židovská Tribune [ New York , říjen 28,1927]  
  
"V současné národy, zednářství je jen ku prospěchu Židů"  

-Theodore Herzl [zakladatel a vůdce světového sionismu]  
  
"My jsme založili mnoho tajných sdružení, které všechny práce pro naše 
účely, v našich objednávek a naším směrem. Jednou z mnoha triumfů naší 
Freemansonry je, že tyto pohané, kteří se stanou členy našich Lodges, mela 
nikdy podezření, že jsme jejich použití na budovat své vlastní vězení, z jehož 
terasy budeme postavit trůn našeho unversal král Židů, a nikdy by vědět, že 
jsme jim velící navázat řetězy vlastní poníženosti pro náš budoucí King of the 
World "  
- Zahajovací projev přednesený na B'nai B'rith konvence v Paříži [publikoval v 
katolické Gazette 02. 1936]  
  
Zde by mělo být zřejmé, proč Třetí říši zakázána uvedené organizace v rámci 
Německa . Jsou to orgány židovského komunismu.  
  
_________  

  
  
Zdroje: Přicházející Gnostický civilizace MAPinkham  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

Pravda o Bibli: Pokud jde o biblických proroctví  
  
Zdá se, že jeden z posledních kroků v odhalení křesťanství.  
  
Pokud nebudeme nějakou vážnou akci v cestě pracuje neúnavně ke zničení 
křesťanství a upozornit myšlení, inteligentní lidi, budoucnost je velmi ponurá.  
  
V mých mnoha letech výzkumu a studií, Zjistil jsem, že bible není takzvaná 
"slovo Boží", ale je umělá kniha z čarodějnictví, a proto všechna čísla 
veřejnými listinami. To je používán liberálně špičkoví Židů v moci zotročit svět. 
Židovská rituální vražda podprahově navazuje na křesťanskou masové / 
službu, kde Nazaretský je dítě obětí; "jíst a pít mě mě!" "To je tělo Kristovo ..." 
Tento syn jewhova, obětoval svého otce ... IE zavražděn. Kromě toho celá 
hmota / služba se zaměřuje na Židech, Izraeli a jejich fiktivní historie, což 
vytváří další podprahové kravatu. Věřící jsou pod velmi silným kouzlem.  
  
Bible je v téměř každé domácnosti po celém světě, a v nekřesťanských 
zemích, jeho dvojče, Korán je stejný. To se ničím neliší od $ 20.00 zákona a 
události 911, jak $ 20,00 zákon je nejběžnější měna zpracovány v USA . Bible 
je tlačen, je to v hotelích, nemocnicích, pečovatelských domech a je téměř 
nalézt všude. To vytváří silný podprahové kravatu do fungování židovské 
čarodějnictví. Mnoho věřících nikdy četl Bibli, ale spoléhají na interpretaci 
jejich poškozených kazatelů a těkáním dvouciferným IQ idioty, kteří tvrdí, že 
je to "dobrá kniha" a věří, křesťanství za pomoc chudým a potřebným a nic víc 
než charitativní, míru a lásky propagaci hnutí. Nic nemůže být dále od pravdy.  
  
To, stejně jako samotný komunismus, je další židovská lež; jiný židovský 
Program "bratrství", které klame věřící lží, aby si je chycen. Stejně jako u 
židovského komunismu, inteligence a nezávislého myšlení se důrazně 
nedoporučuje. Mentálně retardovaný jsou posvátné a ctěný v křesťanství, a s 
komunismem, program křesťanství [židovská komunismus je vyšší míra 
křesťanství] jde o krok dále a hromadných vražd intelektuálové, v čem jsou 
známé jako "čistky". Dále jen "inteligence" jsou jednou z prvních skupin lidí, 
které mají být zničeny, když židovský komunismus násilně převezme zemi 
nebo oblasti.  
  
Úspěch těchto židovských programů byl závislý na ničení a odstranění 
duchovního poznání z Gentile populace. Židovská komunismus samozřejmě 
bere vše o krok dále, protože většina znalosti jsou systematicky odstraněny, 
ne jen tak nějaký duchovní poznání, ale poznání obecně, a je nahrazen s 
židovskou komunistickou propagandu. Kde křesťanství skončil komunismus 
zabírají. Stejně jako Christian hromadné / službu, kde se shromáždění násilně 
přeškolil [lidé nudí a jejich mozky jsou otevřeny pro návrh, nebo jsou přikyvuje 
off a velmi vnímavý k návrhu a indoktrinace]. Taktika je stejná s židovskou 
komunismem a každý hlupák, který věří komunismus být liberální potřebuje 
vážnou realitou. Židovská komunismus je ve skutečnosti žít podle starého 
zákona a takzvaných "morálky" v nejpřísnějším smyslu.  
  



Křesťanství jako jeho židovský kořen vytvoří problém a pak má své vlastní 
řešení. Lidé se naočkoval, že chudoba je ctnost, a vlastnictví hmotných věcí 
se nedoporučuje. To zase vytváří chudobu na podvědomé úrovni, který se 
projevuje ve skutečnosti. Mysl a duše jsou naprogramovány do chudoby. Pak 
... přichází křesťanství na pomoc, se zdá, že ty s menším inteligencí být 
hrdina a zachránce lidstva. Kromě toho, že Bible je přeplněný ničivých 
sebevražedných učení a poradenství pro bydlení. Křesťanství vytvoří problém 
a pak přináší řešení, které nás všechny zatracuje do konce roku. Pracují to ze 
všech možných úhlů a ti, kteří jsou silné věřící, svázat do této energie a 
udržovat tento ohavný program v mnoha způsoby. Antikoncepce a související, 
zvláště tam, kde jsou potřeba, například v Third světových zemích, se 
důrazně nedoporučuje. To udržuje chudobu běží na denním pořádku, s 
křesťanskými misionáři a souvisejících duchovních zločinců na záchranu. 
Takové věci blázni pokaždé obyvatelstvo. Most, jsou příliš líní číst Bibli, nebo 
dělat jakékoliv potřebné výzkumné věřit tomu, co se jim řekne, že bible je 
"kniha boha", a že křesťanství je mír propagaci, charitativní, instituce. Jen 
málo lidí jsou si také vědomi skutečnosti, že téměř každá válka byla buď 
přímo, nebo nepřímo podněcoval křesťanstvím, ani nejsou vědomi toho, že 
křesťanství se svým dvojčetem islámu má základ nejodpornějšího masové 
vraždění a mučení, kdy je známo, že lidstvo. Inkvizice ocitá v plné síle s 
krokovým z hlediska židovského komunismu.  
  
Dostat se zpátky do aspektu čarodějnictví. Aby vystavil Bibli, co to je, jeden 
musí pustit dopředu do neznáma, pokud jde o "okultní", který tam jsou četné 
hrozby a varování proti v Bibli. Existují také nadává na místě v souvislosti s 
tímto. Dovnitř, ty s menším odvahy vystrašit snadno a vycouvat. Ti z nás, kteří 
odešli do velmi hluboké, pokud jde o okultní, spiritualitu a síly mysli a duše ... 
čísla, planet a jako mít dostatek znalostí vidět bibli za to, co skutečně je. 
Musíte mít zkušenosti a znalosti.  
  
Všechny tyto Bible "prorokuje", se také člověkem. Ano, to je pravda. Opět 
platí, že ty s menším inteligencí, jako jsou křesťanských věřících a jejich 
kazatelů jsou podvedeni do podezření se jedná o akty "boha". No, pravda 
známo, tyto druhy, co může být dosaženo tím, znalými lidmi i; lidé, kteří se 
dobře vyznají v vědět, jak používat okultní síly. Bible není "kniha boha." 
Skutečnost, že je plná čísel by měla znít alarm pro mnohé, ale smutnou 
pravdou je, většina z nich zapomíná na to. Čarodějnictví používá čísla.  
  
Lilith mě vedl ke knize v obchodě druhé straně: Z očí do očí: potýká s 
důsledky Dělení Izrael William R. Koenig. Autorem idiot, který je americký 
senátor postrádá inteligenci vidět přes jeho vlastní spisy v knize. Fráze jako ", 
protože Bible říká, že tak" a takový odhalit hrubé hloupost tohoto klamání 
věřícího. Je zřejmé, že nemůže myslet sám za sebe, ale jeho výzkum je 
vynikající předloží souhrn událostí, které korelují s verši v Bibli.  
  
Nyní, pokaždé, když existují otázky týkající Izrael a před manifestací bandita 
trestní stavu; nějaké problémy zahrnující židy, katastrofy brzy následovat. To 
není "věc boha." Jedná se o kletby, které byly založeny v průběhu staletí Židy, 
přes židovské rituální vraždy a příbuzné. Energie věřících a skutečnost, že 



bible je stejně všudypřítomné jako měna posílila tyto kletby a poskytují silnou 
energetickou hostitele.  
  
Pro ty z vás, kteří jsou obeznámeni s King Tutankhamen výkopu, prosím, 
nějaký čas trvat, a dozvědět se o tom. Otevření hrobky v Egyptě v roce 1922 
rozpoutal některé mocné kletby. Tyto nadávky byly také člověkem. Starověký 
Egypt byl vysoce duchovní. Tyto nadávky byly stanoveny do pohybu pohany, 
ale platí stejné zásady ... využívání čarodějnictví. Je-li duchovní poznání 
odstraní z lidu a na oplátku lid je krmeni lži, ti, kteří mají tyto znalosti a sílu 
stát bohy.  
  
Pokaždé, když existují problémy s Izraelem , v USA nebo jakékoli jiné zemi 
zapojené zaplatí cenu s přírodních a jiných katastrof, ztráty na životech a 
zničení, v celkové ztráty v miliardách. To není žádný "vyšší moc" je 
výsledkem staletí starých umělých nadávky do akce špičkovými Židů přes 
židovské rituální vraždy a jeho podprahové podporu křesťanské hmoty, která 
se zaměřuje na Židy s tématem obětoval Nazaretského, která je dítě oběť, 
přičemž toto se předpokládá, "Syn Boží."  
  
Stejně jako u jiných prokletím, všechny z nich lze otáčet zpátky do 
odesílatelů. Jos měl mnoho skupin fungování v průběhu let. V rukou mocných 
satanských čarodějů pod vedením Satana, můžeme porazit toto všechno. 
Pokud se tak nestane, budoucnost je odsouzena k zániku. Znalosti je také 
velmi důležitý klíč, protože čím více lidí, kteří se probudí k pravdě 
křesťanským a muslimským programů; toto bude jednat v lámání kouzlo. Tyto 
programy nejsou nic víc než mocných kouzel, která maškaráda jako "slovo 
Boží" a udržet lidstvo v řetězech. Otrockou uctívání nešetřili na jewhova a že 
Nazaretský jsou pak přeneseny do absolutně nejhorší zločinci, jako Josef 
Stalin, Kim Ir-sena, Mao Tse-tung a další související komunistického špíny, 
které mají sériově zavražděn a mučili nevinné po desítkách milionů , To je 
důvod, proč nás Satan varuje v Al-Jilwah před uctíváním ". Ne Bůh má právo 
zasahovat do mých záležitostí, a já jsem dělal to imperativem pravidlo, že 
každý se zdrží uctívat všechny bohy"  
  
Satan nevyžaduje otrockou bohoslužby a varuje před takovéhle věci, protože 
to nastavuje obyvatelstvo, které mají být zotročená a zničena. Satan znamená 
povstání, individualitu a svobodu a především pro pokrok lidstva.  
  
USA byl terčem komunismu. Velekněz Micama Gmicalzoma hs také videa z 
YouTube mých kázání:  
Vystavení křesťanství YouTube  

  
Bláhoví křesťané a muslimové vinit za všechno na Satana. Nemají dost 
inteligence, ani znalosti, aby vidět všechno má své vlastní takzvaný "boha", 
který byl vrah a lhář od počátku, a který závisí na lidské oběti. To je ve 
skutečnosti židovský lid. Opět platí, že jak jsem již uvedl mnohokrát, není nic 
duchovního o Bibli, ani je tam něco v něm postupovat lidstvo v žádném 
případě; jen aby všichni zotročeni a zatraceně. Starý zákon, jsa z genocidy, 
novorozeňat, masové vraždy, mučení, drancování a rabování, válka, a 
zotročení národů je systém. To je používán Žid komunismem, kdykoli to 



vyžaduje držet národa nebo oblasti. Před skutečným komunismem, katolická 
církev a její inkvizice jednal podle přesných stejnými metodami. V rámci 
tohoto vražedného instituce, stejně jako u Žida komunismu, všechno poznání 
byl odstraněn z lidu, proto rybáka "temná období" a nahradit povinnou 
církevní propagandou, stejně jako s komunismem vymývání mozků. Nový 
zákon s komunistickým učením Nazaretský je přeplněný sebevražedného rad, 
jako je uříznout ruku svou, vyklovnout oko tvé, nastavit druhou tvář, jít extra 
mile, žehnat těm, kteří vás proklínají, které mají slepou víru, a další hanebné 
učení zničit lidstvo; příprava neznalé obyvatelstvo pohotově přijímat 
komunismus. A pokud jde o "požehnání těm, kteří vás proklínají" Bible je 
velmi přímá ohledně žehnat Židů a Izraele .  
  
Některé idiot kazatel udělal youtube video ohledně nové $ 100,00 účet a jak 
tentokrát je to mnohem horší než $ 20.00 zákona ve způsobu přijímání 
katastrofu. Samozřejmě, že káně brained idiot obviňuje to na Satana z 
extrémní hloupost. Úroveň hlouposti a blbosti uvnitř křesťanství je ohromující 
přinejmenším. Satan se snaží dostat se k těm, s dostatkem smyslem vidět 
přes to všechno. Satan je osvoboditel lidstva. Satan znamená povstání. Není-
li křesťanství a jeho dvojčata komunismu a islám jsou zcela zničeny, tam 
bude žádná budoucnost pro nikoho z nás.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pravda o " New World Order"  

  
Tam je mnoho nejasností o zednářství, nový světový řád, ve Spojených 
státech, a tam, kde to vše stojí v souvislosti k opravdovému satanismu. 
Důvodem pro zmatku je to, že infiltrace. Původního zednáři, kteří byli hlavně 
zodpovědný za založení Spojených států amerických , projektování 
Washington DC a mnoha dalších amerických městech, kde je architektura 
speciálně konstruované a geograficky uspořádaných pro budoucí cíl, za 
použití okultní znalosti, měl úplně jinou představu o Novém světě Objednat.  
  
To NWO, že naše Otcové (koho byli téměř všichni zednáři) měl na mysli, byl 
založen na principech luciferské. Cíle tohoto NWO byly:  
  
1. Chcete-li vytvořit svobodné zemi, kde občané mohli uniknout k vážnému 
útlak křesťanství a učit dávné tajemství minulosti pro sebe bez obav ze ztráty 
své životy.  
  



2. Spojené státy měla být "The New Atlantis" a byl chtěl vytvořit precedens 
pro jiné národy světa sledovat, co se týká duchovního poznání.  
  
3. Chcete-li vytvořit svobodný stát, kde každý jedinec by se mohl stát 
nejlepším on / ona by mohla být.  
  
4. Další cíle tohoto NWO lze nalézt v původních nauk Spojených států .  
  
A teď, co se stalo na výše uvedené skutečnosti a kde tento druhý * * NWO, 
což je Židů se děje dnes, je jiný příběh. Vzpomínám si žádá otce satana o 
zednářství před časem, když jsem byl zmatený protichůdných informací. Jeho 
odpověď byla "Byly infiltrovány" a on mi také řekl, že zednářství dneška je 
hodně odlišný od originálu, který byl založený na principech luciferské.  
  
Četl jsem brzy poté, co to jak Mayer Rothschild Amschel, otec multi-bilionů 
dolarů židovského bankovní dynastie využil svého důvěryhodného pozice:  
  
Zde je výňatek z knihy "pravidlo utajení" Jim Marrs, © 2000, str 58-59:  
  
"Tento mlčenlivý bankovní dynastie byla zahájena Mayer Amschel Bauer, 
německý Žid se narodil 23. února 1744, ve Frankfurtu ..."  
"Mladý Mayer studoval, aby se stal rabín. On byl zvláště vzdělávali v 
Hashkalah, smícháním náboženství, hebrejské práva a rozumu "  
"Smrt jeho rodiče nuceni Mayer opustit rabínské školy a stal učeň u 
bankovního domu.  
Rychle se učí obchod se stal soud finanční agent William IX, královský 
správce regionu Hesse-Kassel, a prominentní Freemason. Ten se zavděčil 
sám k Williamovi, který byl jen o rok starší než on sám tím, že připojí svůj 
zájem o zednářství a starožitností. Mayer by vyhledávat starověké mince a 
prodat svému dobrodinci za výrazně snížené ceny. Vzhledem k jeho rabínské 
vzdělání, spolu se svými vážnými pátrání po starožitnostmi, on jistě vytvořil 
hluboké porozumění starověkých mystérií zejména židovské kabale. To bylo 
během tohoto stejného období, které metafyzika kabale začal sloučit se s 
tradicemi zednářství. "  
  
**  
  
Židé infiltrovat se všemi zdroji Gentile síly mohou. Zevnitř, buď získat úplnou 
kontrolu, nebo se snaží hnít ven a zničit ho, a to prostřednictvím korupce.  
  
Židovská NWO je otrokářský stát svět v čele a řízena Židy. To NWO je přesný 
opak toho, co bylo zamýšleno původními Freemasons, kteří byli pohané:  
  
1. židovský Messiah v podobě "Ježíši" (Sympatický magie spojení, kde 
všechny křesťanské modlitby a psychické energie byla shafted do) spojí židy 
a vytvořit jednu světovou vládu komunistický stát spustit z Izraele (Stolen od 
Palestinců, založené na fiktivní historii Židů v Bibli, a zejména vybraných z 
důvodu jeho bytí na křižovatce tří hlavních kontinentů Evropy, Afriky a Asie, a 
soustředěný na výkonných linek ley), kde se Židé máte úplnou vládu a 
kontrolu nad pohany každého národa, kultury a závod na světě.  
  



2. Lidé budou čárovým kódem jako dobytek (význam hanlivý židovského 
slovo "gojimu" pro pohany) jsou značkové, aby zajistily tento úplnou kontrolu. 
Microchip implantáty jsou další možnost, aby zajistily pohany mohou být 
sledovány jako zvířata.  
  
3. Všechny duchovní poznání budou systematicky odstraněn z lidu Gentile 
(pravdivý cílů obou křesťanství a komunismu) přes masové vraždy a mučení, 
stejně jako tomu bylo během inkvizice a nedávno (1950), jak je čínský 
komunistický předseda Mao Ce-Tung pochodoval o Tibetu a spálil jejich 
kláštery a poražených a umučeno k smrti své náboženské vůdce. Tibet , 
protože jeho odloučení v himálajských horách obsažené hodně ve způsobu 
starých doktrín původních duchovních nauk, dlouho před příchodem 
judaismu, křesťanství a jejich kohorty ,  
  
4. Duchovní znalosti a okultní síla bude pevně v rukou Židů na celkové 
světové kontrolu.  
  
5. Téměř všechny nezúčastněný, vlažné a neutrální Židé bude příliš rád 
připojil tato nová vládnoucí třída z jejich bratří měli čas jen přijít.  
  
6. Program závodu míšení bude dále vymazat všechny rasové a kulturní 
identity pro úplnou kontrolu. Se ztrátou sebe sama skrze destrukci rasové a 
kulturní identity, historie může být přepsána jakýmkoliv způsobem Židé uznají 
za vhodné. Byly to dělá pro věkové kategorie bez vědomí většiny Gentile 
populace. To již bylo provedeno s satanismu (lidstva Původní náboženství), 
kde původní učení, kněží, kněžky, ostatní duchovní vůdci a lidé se znalostmi, 
spolu s knihovnami byly systematicky zničeny. Křesťanská církev byla na 
svobodě definovat satanism žádném případě uznají za vhodné, vzhledem k 
tomu, existuje jen málo zbývající minulosti v souvislosti s poznání a pravdy. 
Bible není nic víc než vymyšlenou historii židovského národa, jichž nikdy 
neměli. Vzhledem k masové indoktrinace a krmeny násilím přesvědčení, 
hmotnost mysl vytvořila silný myšlenkové který pomáhal židovský lid v jejich 
úsilí o světový převzetí.  
  
7. Lidské bytosti bude nic víc než ztracených duší bez identity, svobody, 
znalostí nebo individuality; jen číslo na celkovém provozu židovského běhu 
Slave stavu.  
  
Výše uvedené je zcela opačný od zamýšleného NWO z původních zednářů, 
kteří byli pohany. Bohužel, opět, to je hrát obě strany proti středu pro úplnou 
kontrolu. Moderní rituály v zednářství, které jsou zaměřeny na druhý příchod 
tohoto špinavého mesiáše a sloučením všech světových náboženství jsou 
nyní zcela odlišné od těch lety, na nichž byly záznamy vyjmuta a uzavřených 
v tajnosti.  
** Viz: Druhý Mesiáš: templářů v Turíně Shroud a velké tajemství zednářství 
Christopher Knight a Robert Lomas.  
Publikováno New York : Barnes & Noble, 2000.  
  
Je to všechno příliš do očí bijící, jakmile kouzlo je rozbité, jak Židé bojoval o 
kontrolu a zneužil okultní sílu v jejich úsilí stát se "boha". Pokud někdo dělá 



nezbytný výzkum a studium, jeden může bezostyšně vidět korelaci mezi 
židovsko-křesťanské Bible, komunismu a židovským verzi Nového světového 
řádu. Ačkoli kniha: "Deadly Deception: zednářství Exposed prostřednictvím 
jedné ze svých nejvyšších představitelů" od James D. Shaw a Tom C. 
McKenney, byl psán z křesťanské perpective, že obsahuje mnoho užitečných 
informací o Moderní zednářství. Po dosažení míru 33. (to teď dnech je hodně 
odlišný od původní pozice, kde byla získána duchovní poznání a 33 stupňů 
představovaly páteř a kundalni), je svobodný zednář je obvykle zváni 
Ilumináty komunistickou organizaci, jejímž cíle židovského běhu New World 
Order.  
  
Židovsko-křesťanská Bible je, stejně jako bránu moderní den Žid infiltrovala 
zednářství, "Všechna náboženství jsou jedno." To je docela do očí bijící 
uveden vše v křesťanském náboženství byla ukradena z náboženství na 
celém světě, a to jak na východ a západ a jejich Nazarenská (psychický 
připojení pro židovský Messiah), se skládá z několika 18+ Gentile pohanských 
bohů, jako Odina, kteří visel ze stromu. Každý, kdo má familair s okultismem 
a pravomoci mysli ví, že musí existovat souvislost, v níž na kanál psychickou 
energii.  
  
Židé mají infiltroval téměř každé Gentile okultní organizace. The Golden Dawn 
je přeplněný hebrejských symbolů, hebrejské anděla, jména boha, židovského 
Aleph-bet, a tak dále. Wicca je také jít touto cestou s důrazem u některých 
skupin na židovské andělů, židovský "trojnásobný", což je spin-off z šesticípé 
(divize tři) "Davidova hvězda", který Židé přijaté v poslední době ( v 
posledních letech 100-150) a byl ukraden z hinduistického "Star Vishnu." 
Důraz na číslo jedna (židovského monoteismu, kde oni sami stanou "Bůh") je 
nepřirozené, jak to trvá dva až vytvářet a dokonce i asexuální tvorové se musí 
připojit k reprodukci v určitém okamžiku.  
  
Pravda je: Gentile psychická síla, a to prostřednictvím křesťanství, a na druhé 
straně (Židé hrát obě strany proti středu a ovládat obě strany), okultní Lodges 
je systematicky směřovat do tvorby příchod židovského mesiáše, spolu s 
židovskou spustit nový světový řád realitou.  
  
Vzhledem k celkové infiltraci a kontrolu klíčových pozicích, mnozí pohané, 
jmenovitě křesťané jsou zmateni a paušální to NWO do jednoho, kde to je 
opravdu dvě oddělené nápady. Vzhledem k okultní energie používané, jsou 
slepí k tomu, že tato nestvůra se nachází v jejich vlastním dvorku tak říkajíc a 
jsou podvedeni do vroucně pro ni pracují. Zakládající otcové Spojených států 
používá okultní síly pro dobročinné účely při stanovení svobodný stát, kde 
staří učení a duchovní poznání by mohlo vzkvétat bez obav z výčitek. Mělo by 
být také naprosto zjevné, není nic "duchovní" o křesťanském "náboženství". 
To je a vždy bylo jasné materialismus. Křesťané nemají znalosti o anatomii 
jejich duše, jak sami sebe nebo ostatní nebo cokoliv jiného duchovního 
charakteru léčit. Celý takzvaný "náboženství" není nic jiného než falešné a 
padělání. Křesťané, kteří dosáhli pokročilých stadií křesťanství vzít na umělý 
pastey look- že neslavný Christian nalepeny na úsměv. Důvodem je, že celý 
svůj život se točí kolem lží, do okamžiku, kdy začnou brát na umělý vzhled a 
fyzicky podobat lži jsou tak ponořený. Je to součástí jejich potrestání, což 



nakonec povede k jejich věčného zavržení skrze degenerace své duše kvůli 
jejich usvědčování duchovní poznání, a nadával a rouhají lidstva je pravda 
Stvořitele Boha, kterého není nikdo jiný než "Satan".  
  
  
  



Pravda o křesťanské lásky  

  
 "Vzhledem k tomu, že kostely jsou osvobozeny od daně, průměrný 
občan zaplatí dalších 925,00 $ ročně na daních na jejich podporu."  

  
 "Podle Internal Revenue Service, církevní dary celkem více než 19 
miliard dolarů ročně." To nezahrnuje zisky z podniků, držení zásob, 
držených dluhopisů, odchod do důchodu center či leasingu zpět 
opatření. "  

  
 "Mormonské církve sám sbírá alespoň 4,3 miliardy $ ročně od svých 
členů a dalších 400 milionů $ z mnoha obchodních podniků zakoupené 
s osvobozené od daně darovaných peněz."  

  
 "Církve vlastní hodnotě 81 miliard dolarů" osvobozeného od daně 
nemovitostí v Texasu a 1,3 miliard $ v Los Angeles samotném kraji 
Vezměme si prime nemovitostí ve vlastnictví nich. New Yorku , Chicagu 
, Bostonu , v každém státě - částka obsažená je ohromující. "  

  
 "Každý daňový dolar, že kostel vyhýbá placení, vás jako individuálního 
daňového poplatníka musí make-up."  

  
 Pěstování v moci a vlastnictví, křesťanské kostely vlastní 20-25% 
všech nemovitostí v Americe .  

  
-Taken Z "The Book Vaše církev nechce, abyste si přečetli" - Tom C. 
Leedom, editor 1993  

  
V domě kaplan plat 1993 byla 115,300.00 $  

Senátu kaplan plat byl zhruba stejný s další $ 300,000.00 rozpočtu, včetně 
odměny za práci pro sekretářky a nebytových prostor. [1]  
  
Na téma potratů, je to určitě osobní záležitost, ale já chci odhalit, co se děje v 
zákulisí křesťanských "pro-life" hnutí.  
  
Za prvé, chci zmínit, pokud křesťanství nebyla nás držel zpátky, tam by byla 
účinná antikoncepce. Nucený abstinence není zdravé, a to nefunguje.  
  
Pokud jde o křesťanské církve a katolické postoje k zákazu antikoncepce a 
potrat, je to další obrovský vydělávání peněz raketa. Děti jsou ti, kteří zaplatí. 
Zřejmě jsou to zpřístupněna veřejnosti jako propaganda, pojď se záminkou 
dobré vůle a humanismu. V zákulisí, tam je pravdivý příběh.  
  
Američtí ateisti udělal projev na téma "Matky Terezy" několik let zpátky. Tato 
žena získala miliony ne-li více v darech. Většina peněz je nezvěstná.  
  
Největší počet obětí hnutí pro-life jsou ze zemí třetího světa. Většina z těchto 
zemí Afriky, Střední a Jižní Americe a Asii byly využívány a zamořený s 
křesťanstvím. Misionáři jsou navždy vracejí do těchto oblastí světa jako 
předseda hostitelů pro jejich bludného agendy jako tito lidé jsou chudí a 
negramotní.  
  



Krmit, ošacení a dům jednotlivce ve většině z těchto míst, stojí jen 10 centů 
denně a misku rýže. Děti jsou chodí vyhublý, v hadrech a špinavé. Úmrtnost 
je vysoká a kostely toto oprávnění použít k rake v miliony a miliony daňových 
osvobozeny dary "dát" do těchto dětí. Smutným faktem je málo nebo vůbec 
nic nikdy nedosáhne děti. Vzhledem k tomu, míra dětské úmrtnosti je tak 
vysoká, vzhledem k hladovění a nemoci, katolická církev využívá toto se 
zákazem antikoncepce a potratů. To zase poskytuje kostel s více dětmi 
plakátu použít k rake více peněz, držet nešťastné děti přicházejí. Navíc 
mnohé z těchto dětí jsou brutálně a surově využít k otrocké práce. Židovská 
vlastněny a provozovány firemní monopoly chcete levnější otrocká práce v 
cestě jednorázových lidmi, kteří mohou být systematicky pracovali k smrti; 
neliší od židovského komunismu.  
  
Se západní značek měnové pozice v každé z těchto zemí, kostely mohl 
snadno dovolit mít celý třetí svět žijící slušně. To není nic víc než tragické 
peníze tvorby rakety. V ojedinělých případech se tyto Křesťanští vedoucí jsou 
stále předmětem šetření, nalezený na nich špína je nekonečný. Křesťanská 
církev se všemi svými osvobozené od daně bohatství a financování uspořádal 
do silného hlasovací blok.  
  
"Mají svázaný tolik senátorů a zástupců, které mají své vlastní náboženské 
lobbistické skupiny, které bylo téměř nemožné prosadit jakékoliv daňových 
zákonů nebo daňových porušení proti nim, což jim umožňuje, aby i nadále 
získávat na síle s neomezenými prostředky. " [2]  
  
V Mexiku , chudí naboso otrhaní lidé chodí dolů hořící prašné silnici 15 mil 
zúčastnit opulentní kostela, který bere v určité procento svých příjmů, zatímco 
oni žijí v chudinské čtvrti podobným stavům s obydlí špinavé zemi a vlnitého 
plechu na střeše. Tyto kostely jsou lemovány zlatem a nadále desátky z 
těchto lidí.  
  
Křesťanská láska je podvod. Dávají tak málo, jak je to možné dopředu před 
veřejností, aby humanitární obraz, ale většina z darů lemují kapsy svých 
kazatelů a proudil do organizované trestné činnosti, a pro povýšení 
židovského komunismu. Tyto problémy lidé přicházejí k nim, jsou jen zřídka, 
pokud vůbec zmírněn. Drogově závislí řečeno, aby se modlili a tak dále. Oni 
jsou drženi od elektrické rozjímání a poznání duše, která by se léčit své chutě. 
Lidé zůstávají mrzáky v křesťanském systému a jsou používány pro 
zneužívání. Nováčci, kteří přicházejí do "Jesus" jsou přijímána ve znovu a 
znovu, ale "Jesus" netrvá dlouho a osoba "backslides" do horších podmínek 
než dříve jako doplněk ke svému problémy a misfortunate okolností, které jim 
přinesli, "Ježíši "sere na ně.  
  
Většina křesťanských dary jít na financování války a organizované trestné 
činnosti  
  
"Národní a Světová rada církví" zahrnuje členství v luteránské, episkopální, 
Baptist, Presbyterian, metodisty a jiných denominací.  
  



"Světová rada církví a její přidružené společnosti, Národní rada církví 
podporovaných církevní daroval dolarů v tichosti pomáhají financovat vybrané 
tajné operace a války." "Hlavních kostelech podporovat levicové příčiny a 
zabíjení, a fundamentalistických církví podporují pravicové příčiny a zabíjení. 
Krev je na ruce každého dárce."  
  
"V mrazivé výpovědi uveden na americký univerzitě ve Washingtonu , DC , a 
vysílal přes C-Span dne 12. prosince 1989, ex-CIA důstojník John Stockwell 
vyprávěl, jak křesťanští Contras propukla v chatrčích nevinných vesničanů. 
Viděl je přetáhnout muže z jednoho domu a vykastrovat ho před svou ženou a 
dětmi. Tito divoši další znásilnil svou ženu, pak uříznout prsa s bodáky. [jejich] 
vyděšené děti byli nuceni se dívat. Opět platí, že tato zvěrstva byly částečně 
financovaných z Evropského dolarů dát do sběrných desek sousedních 
kostelů, které říkají věřící, že tyto speciální sbírky přejít na "nadační fond pro 
hladovějící." Skládání tragédie se Nikaragujci jsou báječní lidé, milují 
Američané a stále nemůže pochopit, proč Amerika by to pro ně. " [3]  
  
"Ježíš" neléčí narkomanů  
  
To není nic jiného než obrovské peníze dělat raketu a vykořisťování lidských 
bytostí. Něco musí být nahrazeny něčím; Není nic není. Křesťanský oběť 
obvykle "backslides." Lidé s vážnými drogových návyků je třeba napravit 
slabá místa a díry v jejich aury a zmocnit se s energii, kterou potřebují, takže 
nebude klouzat do závislosti znovu. Křesťanské církve poskytují nic z toho. 
Oni jen přilákat lidi, kteří jsou zoufalí, aby je využít pro své peníze. Oběť platí 
velké sumy peněz a je dán nový problém on / ona neměla před výměnou. 
Nazaretský a podobní míza oběti sebeúcta, důvěra a vitální energie, kterým 
ho / ji k recidivě do závislosti. Recidiva je přijat s obětí bylo řečeno, on / ona je 
"hříšník" a potřebuje činit pokání [dalšímu snižování sebevědomí, osobní 
hodnotu, a důvěru v něčí schopnosti, která je tak drasticky potřeba překonat 
závislost]. To nastaví bludný kruh vykořisťování a krutosti.  
  
Satan nám dává sílu, sebevědomí a duchovní poznání porazit drogové 
závislosti. Když něčí čakry a aura jsou zdravé, člověk nemusí nutně 
potřebovat tyto druhy látek, aby se na psychické nedostatky.  
  
Na závěr sociální služby s oddělením péče a jiných stát / vládních agentur 
běhu; Červený kříž a tak dále, všichni dělají stokrát více, více pomáhat 
slabším a postižených chudobou, než dělá křesťanské kostely. Navíc, na 
rozdíl od křesťanských církví a misí, které nevyžadují svou svobodu, svou 
mysl a duši.  
  

  
[1] Kniha Vaše církev nechce, abyste si přečetli - Tom C. Leedom, editor 1993  

[2] Tamtéž - Kapitola s názvem "Daňový-Free Ride" stránky 341-349  

[3] Tamtéž  

  



Nový světový řád a Christian Kostely  

  
Často slyšíme hysterický vykřikování křesťanů, kteří tvrdí, "satana" jde o 
zřízení "Nový světový řád", kde budou lidé mít čárovým kódem jako dobytek a 
ztratit všechny jejich práv a svobod. Tento NWO je řekl, aby byl "jeden svět 
komunistický stát." Křesťanství má za sebou historii viní Satana za vše, co 
nesouhlasí s nebo ve skutečnosti jejich vlastní zločiny proti lidskosti. Tento 
článek je napsán pro nastavení klamán jednotlivcům rovně. S dostatkem 
výzkum a prostě zdravý rozum, Satan nemá nic společného s tím vůbec. Je 
židovsko / Christian inspirovaný Rada katolická církev, národní a světové 
církví [z nichž většina protestantské církve náleží a podpora] jsou pro ni 
pracují, funneling převážnou část svých příspěvků do postupující židovskou 
program komunismu, a jsou v nejhořejší úrovně zneužívají okultní sílu k 
dosažení těchto cílů. Samozřejmě, že s neustálým viny posun, jeden bude 
často slyšet od oklamaných křesťanů: "Ach ne !! To není moje církev !! 
"Protestanti odsoudit katolíky; zcela ignorují skutečnost, že jejich náboženství 
v mnoha ohledech souběžný katolicismus a všechny křesťanské sekty měl 
svůj původ v původní křesťanské kostelní katolické církve.  
  
Abychom to shrnuli, satanismus neklade omezení na lidi. Satan obhajuje 
individualitu, svobodu a pokrok lidstva. Satan nepředstavuje chaos, jak se 
někteří domnívají. Jednou ho musí vědět ocenit to. Satan je velmi 
konzistentní. Satan je zkratka pro svobodu a vzpouru, ne komunista NWO, 
kde vládnoucí Židé zotročení mas Gentile, kteří se stanou jen číslo a jsou to, 
co nazývají "jednorázové lidské bytosti."  
  
Cituje z židovského Talmudu:  
Baba Necia 114, 6: "Židé jsou lidské bytosti, ale národy celého světa nejsou 
lidé, ale zvířata."  
  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 
otroků."  
  
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: ". Jehova vytvořil non-Žid v lidské podobě, aby se 
Žid by nemusela být doručena zvěř Non-Žid je proto zvíře v lidské podobě, a 
odsoudil sloužit denní a noční Žid."  
  
Bláhoví křesťané a jiní ochotně vinu Satana a "Satanisty", pokud jde o téma 
bytí "čárovým kódem" jako zvířata. Za prvé, pokud bude vypadat s 
otevřenýma očima, jeden může vidět to nejsou učení Satana, ale židovsko / 
Christian Bible, kde jsou lidé jen "ovce," něčí tělo je vlastnictvím "Boha" a něčí 
sexuální život, něčí touhy a chtíče, který z nich je pohlavní styk s a mnoho 
dalších věcí, které jsou zanedbatelné něčí duchovní pokrok jsou vyrobeny 
problémy v židovsko / Christian bible. Židovsko / Christian Bible není nic víc 
než základ pro zahájení židovského komunismu tím, že oslabí morálku a 
charakter lidí, propagaci nespravedlnost jako "otáčet jinou líci" "Walking něco 
navíc" a jiné sebevražedného poradenství; a oslabení vůle odolat. To vše jsou 
taktiky připravují obyvatelstvo pro komunistickou revoluci a byli učeni o 
Vladimira Lenin [židovský vůdce komunistické].  
  



Nyní, jak o chaosu? Jedná se o další komunistickou taktiku a je velmi očí bijící 
tady v USA . Židé, kteří pracují zavést komunismus využít veškeré dostupné 
prostředky uvnitř i vně soudní síni rozebrat soudní systém, a vytvořit zmatek 
mezi obyvatelstvem. Dále jen "Holy Bible" je asi nejvíce matoucí textu vůbec 
vymyslel. Většina lidí nikdy ani neobtěžoval si ji přečíst, a přesto říkají 
"křesťané." Podívejte se na nekonečné rozpory a samozřejmě, učení 
Nazaretského:  
  

 Ježíš ukradl [Luke 19: 29-35; Luke 6: 1-5],  
 Ježíš lhal [Matthew 5:17; 16: 28; Revelation 3: 11]  
 Ježíš obhajoval vraždu [Luke 19: 27]  
 Ježíš požadoval jeden z jeho učedníků zneuctít své rodiče a rodinu 
[Luke 9: 59-62]  

  
To jsou jen malou ukázkou přikázání on ne jen špatný příklad rozbití, ale 
nařídil ostatním, aby tak učinily stejně. Rozpory, jako jsou tyto v 
náboženských učení půdu pro zmatku a chaosu.  
  
Počet křesťanských sekt, kteří násilně nesouhlasí s a odsoudí navzájem také 
mluví samy za sebe, nemluvě o nekonečné a zbytečné krvavých válek, které 
jsou nezbytné k tomuto NWO, téměř všichni byli vyvolalo Židy a jejich nástrojů 
křesťanstvím a islámem , Odpouštějící bližního do nekonečna 
"sedmdesátkrát" jako Nazaretského učil a otáčením druhou tvář povzbuzuje 
nic než chaos a trestné činnosti. Lidé jsou naočkovaný o tom, jak být prefekt 
otroky a oběti. Jejich vlastní těla jsou majetkem nějaké mimozemské entity, 
která se rozhodne své nejniternější myšlenky, touhy a sexuality. Pokud jde o 
myšlenku, že lidé jsou kódovány bar, Neobviňujte SATAN !! SATAN byl vždy 
synonymem pro svobodu a vzpouru !!  
  
Křesťané a jiní jsou tak rychle na vině Shift "Je to katolíkům," "Ach, ne! je to 
protestanty! "Nemohou pochopit něco takového je a po staletí se dějí ve 
svých kostelích a je celý tématem jejich vlastní bible. Byly k němu přispěly 
finančně, psychicky a duchovně. Být otrokem! Je to mnohem jednodušší pro 
ně vinu satana, než je pro ně uvědomí, že byli oklamáni svou vlastní "bůh" a 
jejich vlastní službě. Satan byl vhodně použít i jako rozptýlení a jako obětní 
beránek po staletí ze strany křesťanských církví . Jen vinu všechno na 
Satana, kázal světu, že křesťanství a Nazaretský jsou "dobré" "humanitární" a 
především "Boží." Na opakovaná lež a vykonáno dost často bude nakonec 
věřil, bez ohledu na to, jak absurdní to je. Biliony a biliony dolarů byly 
směřovány do podpory tuto lež veřejně, zatímco jejich horní náboženští vůdci 
tajně pracovat zotročit svět, jak tomu bylo v minulosti, přes jejich kořenech, 
katolické církve. Protestanti se neliší svými Salem Witch Trial vražd a povinné 
docházka do kostela v koloniální Americe. SVOBODA není žádným 
způsobem slučitelným S žido / křesťanství !!  
  
Křesťanství není duchovní v žádném ohledu. Oni jsou ve skutečnosti politická 
instituce vystupují jako náboženské / duchovní vpředu. Následovníci jsou 
podvedeni do bydlení za jejich smrt a dává všechnu okultní / duchovní 
poznání a sílu, takže jsou bezbranní a neškodné proti těm, kteří mají tyto 
znalosti a vědí, jak ji používat. Jsou oklamáni do myšlení jejich "Bůh" potrestá 



ty lidi, když po celou dobu, byly připraveny z generace na generaci jako 
bezduché otroci a jejich duše se z generace na generaci odmítnutí pravou 
duchovnost, atrofovaly v duchovní síly. Cílem je téměř dokonalý a bude mít 
úspěch, pokud tyto idioti nejsou probudit.  
  
Četl jsem, kde Billyho Grahama kostelů nyní mají DVD a plyšové 
reproduktorových soustav s stereo. Co to má co do činění s spirituality? Jejich 
přední část křesťanské charity je vtip. Většina z darů, kterých je celkem v řádu 
bilionů dolarů, jsou proudil do Světové rady církví, kde jsou používány 
politicky, pro financování komunismu, válek a dalších teroristických aktivit. 
Sekulární organizace, jako jsou místní sociální péče krajské agentury jsou ti, 
kteří ve skutečnosti udělaly maximum pro chudý. To vychází z kapes 
daňových poplatníků, nikoli křesťanské kostely.  
  
Představitelé obou křesťanství a totalitní vlády samy o sobě jsou neuvěřitelně 
materialistický.  
Když se podíváme na katolickou církev v průběhu staletí, zjistíme, že tak, jak 
byly krvácení poslední kousek peněz z chudoby postižených rodin vdov a 
dokonce i generací rodiny, které bylo zaměřeno inkvizice, kostel sám byl 
hromadí a hromadí zlato, stříbro, cenné znalosti, artefakty, a drahokamy v 
neuvěřitelné množství.  
  
Navíc si vzít dovnitř a shromažďovat všechny zlaté, stříbrné a jiné cennosti se 
mu podařilo zabavit, katolická církev získala obrovské množství nemovitostí; 
většina z toho bylo také dosaženo prostřednictvím masových vražd a vydírání 
prováděné inkvizice. Katolická církev je dnes bezesporu mimořádně bohatý 
institucí na tváři země. Množství peněz, půdy, poklady, artefaktů a dalších 
významných sbírek katolické církve sám je mimo nejbujnější fantazii.  
  
I přes tyto temného středověku, kdy byla rozšířená, hlavně proto, že samotné 
křesťanství, najdeme tyto obrovské a pohádkově bohatých katedrály, 
postavený ve středu extrémní zbavení lidu, s oltářů a apses ze zlata s 
ozdobně zdobené klenby, sloupy chudoba a stěny. Velkolepé baziliky, 
chrámy, kláštery, křtitelnice, kláštery, kláštery, kostely a byly postaveny. 
Prakticky všechny z nich byly tak bohaté, a tak obrovské v porovnání s 
hubených okolí časů, které okázale vystupoval jako hlavní úložiště veškerého 
hmotného bohatství - zlata, stříbra a architektonické okázalost - jak jejich éry 
a jejich zeměpisná poloha ,  
  
Katolická církev během temna etabloval jako bezpodmínečného nade vší z 
Evropy . Katolická církev měla úplnou vládu nad králů a královen, armádě a 
vládne teror. Nikdo nebyl zatím v žádném ohledu. Znalosti byl zničen a / nebo 
odstraněna z lidu, protože pro vytvoření dokonalého otrokářský stát, otroci 
musí být negramotní a bez energie.  
  
"Křesťanství a komunismus jsou velmi blízko duchovně a ideologicky. Jedná 
se o poměrně dobře známý pojem, který byl přijat různých myslitelů od 
Thomas More do Lva Tolstého. Málokdo ví, že první socialistický stát na 
světě, byla založena v Paraguayi a byl založen na myšlenky katolických 
jezuité před Marx vytvořil jeho učení. "  



  
"The" Tovaryšstvo Ježíšovo "- jezuitský mnišský řád - v katolické církvi byl 
hrubě ekvivalentní k KGB v Sovětském svazu ."  
Nad uvozovkách odebraných z "Pravda" [Hlavní noviny komunistické strany a 
vedoucí noviny bývalého Sovětského svazu ] Z článku: Je nějaký rozdíl mezi 
křesťanstvím a komunismem? 30/04/2013  

  
Masové vraždy spáchané Josef Stalin [Žida], Mao Tse-tung a dalších 
komunistických diktátorů byly opakuje křesťanského inkvizice. Jména a tváře 
se mění, ale je to stále stejná agenda se stejnými lidmi. Mao pochodoval na 
Tibetu , vraždit a mučit nativní Tibeťany masově. Čínská armáda, pod 
objednávkami od Mao překročil strmé hory a nebezpečný terén pro primární 
účelem zničení prastaré znalosti, bez ohledu na to, jaké jsou historické knihy 
tvrdí. Tibetské kláštery, protože na okolní himálajských hor , které byly na 
samotě od zbytku světa a v důsledku toho byli schopni udržet prastaré 
poznatky z kontroly destruktivních křesťanů. Každý, kdo má nějaké vážné 
znalosti nebo duchovní sílu je hrozbou pro stát. Otroci musí mít ani znalosti 
ani mít přístup k okultní moci. Znalosti a síla jsou udržovány v rukou ovládající 
málo. Samozřejmě, že Billy Graham "East Gate ministerstva" bylo dovoleno 
zaplavit Čínu s biblí; projekt, který se pohyboval v milionech dollars- všech 
osvobozené od daně z.  
  
Představa o světovládu vybranou skupinou, která vládnout železnou pěstí a 
používat hromadnou vraždu a teror pro dosažení svých cílů je upřesněn v 
průběhu celého židovsko / Christian Bible.  
  
Pojmy: Stát vlastní a řídí veškerý majetek. Níže jsou uvedeny paralely a učení 
v židovsko / Christian bible: Vaše tělo není vaše vlastní; to je majetkem 
"boha".  
  

 Nemají sexuální touhy, pokud ano, bude vlastníkem svého těla dělat, 
co se mu zlíbí s ním a "hoď ji do pekla" [Rule terorem]: Matthew 5: 27-
30  

 Dále jen "pán" má kontrolu nad všemi svými osobními vztahy: Matouš 
19: 9  

 Žádná svoboda projevu: Matthew 5: 33-37; 12: 36  

 Nechte se hodit ve vězení: Matouš 5: 25  

 Nenechte bránit sami, nebo se bránit; být dokonalý otrok: Matouš 5: 
39-44; Luke 6: 27-30; 6: 35  

 Tiší co nejlépe otroky; "Mírní" znamená "poddajný": Matouš 5: 5  

 Žít pro vaší smrti, nevadí život, máte nyní. Jedná se o klasický o tom, 
jak spustit otrokářský stát. Život není stojí za to bojovat: Matthew 5: 12  

 Rozbít rodinnou jednotku vytvořit chaos: Matouš 10: 34-36 Lukáš 12: 
51-53  

 Nechte chaos panování: Matouš 18: 21-22  

 Nevlastní žádný majetek: Matouš 19: 21-24; Mark 12: 41-44 Luke 6: 
20; 6: 24; 6: 29-30  

 Opusťte vaše rodinná "otec, matka, sestry a bratři" To je to, co 
totalitního státu nároky a odměny pro děti pro, kteří se obracejí na své 
rodiče, které mají být provedeny: Matouš 19: 29  



 Více otroctví a nevolnictví: Exodus 21: 7; Exodus: 21: 20-21; Leviticus: 
25: 44-46; Luke 6: 40- stát je perfektní. Lukáš 12: 47; Ef: 6: 5; 
Koloským: 03:22; 1 Timothy: 6: 1; Titus 2: 9-10; 1 Peter 2:18  

 Nazaretského, stejně jako učení ve Starém zákoně, požadoval 
kompletní a úplnou poslušnost a prosazovány tento koncept pomocí 
strachu a teroru. Kazatelé oklamat jejich shromáždění do věření "Ježíš 
tě miluje." Křičí a kňučet "mimo kontext", ale oni jsou ti, kteří si ujít celou 
zprávu a jsou "mimo kontext".  
 Nazaretský nikdy učil lidstvo nic nezávislosti nebo povýšení. Křesťané 
blouznit o tom, jak je tento subjekt uzdravil chudého, ale nikdy neučil 
nikoho, jak se léčit sami, nebo dokonce pochopit podstatu nemoci. 
Obklopil se hlavně s ignorant a servilní. Křesťanské náboženství je 
držitelem mentálně postižené ve vysokém ocenění.  
 Skutečný zlý je mistr klamu a lží; "On sváděl celý svět." Placení za 
vlastní zatracení je běžné téma zde. Jeho jméno NENÍ SATAN / 
LUCIFER, ALE YAWEH / Jehova !!  

  
Křesťané svlékli s sebe veškeré okultní síly a porozumění, financovaly a 
pracoval pro to vše po staletí a teď vinu to všechno na ďábla. Nemohou vidět, 
že je jejich vlastní "bůh" a Nazaretský.  
  
Okultní znalosti mohou používat kdokoliv pro jakékoli účely. Každý hlupák 
může snadno vidět výše, není Satan, ani to nemá nic společného s ním a 
těmito takzvaných "okultní skupiny" jsou infiltrovány shora dolů ze strany 
katolických jezuitů a jiní, kteří chtějí oklamat ty, kdo by mohl být Luciferian 
nebo Pagan a udržet je pod jejich kontrolou. Toto může být viděno se svými 
židovsko / křesťanských okultních symbolů, Jehova / YHVH názvy "boha", a 
anděly.  
Je zřejmé, navíc k tomu všemu katolická církev byl rozzuřený odhalení 
pedofilie skandály. Tyto akce byly plánovány a úmyslné. Papež a vysocí 
duchovní jednal rozhořčen a zlomyslná, když jejich dítě obtěžování a 
zneužívání byly vystaveny na světě. Byli to něco jiného než líto. Všichni víme, 
že dítě znásilnění je pro nestabilní dospělé osobnosti a že je potřeba oběti 
přidat do chaosu pro splnění židovských / křesťanských komunistických cílů, 
což pro oklamaných jednotlivce, kteří jsou duchovně a psychologicky 
ztracena.  
  

  
Reference:  
  
Vatikán Assassins: Zraněn v domě kamarády, ďábelský dějiny Tovaryšstva 
Ježíšova, včetně: Svou druhou třicetiletou válku [1914-1945], jeho Studená 
válka [1945-1990], a její Zavraždění Ameriky je první římskokatolický 
prezident, John Fitzgerald Kennedy [1963] Eric Jon Phelps, 2001  
  
Tajné dějiny jezuitů Edmond Paříži; přeložil z francouzštiny, 1975  
  
Ateista Mluví o Dr. Madalyn Murray O'Hair, 1986  
  
Billy Graham a jeho kamarádi Dr. Cathy Burns 2001  
  



Naše ústava, tak jak to bylo Dr. Madalyn O'Hair, přepracované vydání, 1988  
  
Ateista Mluví o Madalyn Murray O'Hair, 1986  
  
Kříž a srp ... Superchurch Billy James Hargis a Bill Sampson, 1982  
  
Kniha vaše církev nechce, abyste si přečetli - Tom C. Leedom, editor 1993  

  
  



Vrazi, zloději, a Liars:  
Křesťanství nemá nic ze své vlastní  
  
Židovsko / Christian Bible rozhodně se nezdá být tak starý, jak to je věřil být, a 
ani je to faul program, kterému říkají "náboženství". Pravda může být viděn v 
gotických katedrál na jeden. Oni byli původně POHANSKÁ. Bez ohledu na to, 
jaké jsou populární historické knihy tvrdí, [a mnozí podporují židovský lež 
křesťanství], se zdá, že křesťanství přišel na scénu s inkvizice, a to zejména v 
Evropě . To je téměř identická v každém ohledu na komunista převzít, kde 
masová vražda, mučení a zbavení ani ta nejzákladnější lidská práva 
zahájeno.  
  
"Křesťanství a komunismus jsou velmi blízko duchovně a ideologicky. Jedná 
se o poměrně dobře známý pojem, který byl přijat různých myslitelů od 
Thomas More do Lva Tolstého. Málokdo ví, že první socialistický stát na 
světě, byla založena v Paraguayi a byl založen na myšlenky katolických 
jezuité před Marx vytvořil jeho učení. "  
  
"The" Tovaryšstvo Ježíšovo "- jezuitský mnišský řád - v katolické církvi byl 
hrubě ekvivalentní k KGB v Sovětském svazu ."  
Výše uvedené citace jsou převzaty z "Pravda" [Hlavní Komunistická strana 
novin a vedoucí noviny bývalého Sovětského svazu ]  
  
Židé a jejich křesťanští kohorty zničili dávné záznamy a texty a přepsali 
historii fiktivní v souladu s jejich agendy. Snaží se tvrdit, že někteří pohanství 
byla udržována na zmírnění obyvatelstvo do křesťanství, ale Silně pochybuji 
to, jak by měl každý inteligentní myslící člověk, protože všechno, co jste 
ukradli pohanských náboženství předcházet křesťanství. V Svědkové 
Jehovovi znát všechny prvky pohanských v křesťanském náboženství, ale 
jsou oklamáni do Nazaretského. Nazaretský byl ukraden a poškozen iz 
některých 18+ pohanských bohů, kteří reprezentovali koncept.  
Stejně jako Židé, křesťanské náboženství nemá nic ze své vlastní !!  
  



Podívejte se Vatikán Square egyptský obelisk uprostřed satanské kola roku: 

 
  

 
Zde je další z stropu vatikánského Staircase- na vědomí, že návrh Runic 
Galdr hole, přesto Druids a jiní kněží Pagan byli zavražděni hmotnost 
inkvizicí; Trestem za použití runy nebo dokonce s knowledg e-run byla 
automatická smrt.  
  
Poznámka: všechny egyptské bohy v Vatikánského muzea . Pokud se jedna 
stará dělat nezbytný výzkum, je zřejmé, že téměř všechno, co Vatikán má, 
bylo odcizeno. Egypt je odsouzen v židovsko / Christian Bible, a přesto, pokud 
si přečíst vše, co na této webové stránky a dělat další výzkum, to je zřejmé, 
kolik židovsko / Christian náboženství ukradl a poškozené z Egypta ! Tito 



bohové skončil v čem je známý jako "Goetia" v židovských písemných 
grimoires rouhání.  
Satanovo království bylo ukradeno z něj !!!!!!!  

 
ANUBIS                        EGYPTIAN G ODS Sachmet  
V  

                                          "HALL OF socha S "  
  
Tento výňatek citát od katolické encyklopedie je velmi odhalující:  
"Stejným způsobem Řekové a Římané mohou mít uctívali své božstva, 
laskavě věřit jim být dobré. Ale křesťanská Písma prohlašují, že všichni 
bohové pohanů jsou démoni."  
Encyklopedie katolíka: uctívání ďábla  

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

Démoni jsou Bohové pohanů !!!!  

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm


Více fotografií z pohanských bohů ve 
Vatikánu :  
Apollo [Mnoho obrazy Apollo, jako je ta výše byly vydávány za Nazaretského]  
Mnoho obrazy uplynulo off a předpokládá, že Nazaretský obsahovat mužské 
postavy s svatozář buď s paprsky jak je ukázáno na fotografii nahoře, nebo 
čtyři kvadranty zobrazujících korunou a chrám čakry. Lidí bylo naočkovaný se 
domnívat, jedná se o Nazaretského, i když ve skutečnosti, to vše jsou z je 
model lidského muže s jeho kundalini vystoupil.  
Jedná se o koncept!  
Tento koncept byl ukraden z pohanských bohů a je Satan- vzkříšený kundalini 
je to, co se nazývá se "Raising the Devil" a je to, co se projevuje v halo vidět v 
tolika starých obrazů.  
  
Poté, co každý chápe skutečný význam všech těchto symbolů, závoj je 
zrušen a Židé již nemůže vytáhnout z jejich kecy. To je hlavní důvod, proč 
židovsko / Christian Bible hrozí každému, kdo studuje okultní nebo 
zvyklostech nic okultismu se "hoří v jezeře ohně."  
  
Malby v katakombách, které se datují do 3. a 4. století nl, mají stejný mužskou 
image. Některé obrázky jsou jsou Marduk, některé jsou Apollo a dalších 
pohanských bohů. V knize "Neznámý Catacomb" je zajímavé a odhaluje 
hodně o umění Pagan viděl v katakombách.  
Teď, tady jsou takzvané "křesťanské pohřebiště" aka jako "katakomby"  
Zde je několik obraz označen jako Saint- ve skutečnosti, pastýř ukradli 
HERMES, AKA AS Thoth  

Všimněte si, čtyři čtvrtiny znovu.  
  



 
  
Níže je další typický obraz z nichž každý je řečeno, že je "Paul". Je to jen 
obraz člověka:  

 
  
Rozhodně to nemá jméno muže, nebo v blízkosti obraze. Lidé jsou ovce, 
většina se domnívá, co je jim řečeno, bez otázek, a jsou neustále varováni, 
aby "důvěra" a "mít víru."  
Pokud jde o obrazy s beránka, jehněčí představuje Berana, a když je Slunce v 
Beranu, je to nejlepší čas začít skvělou práci alchymie a nemá nic společného 
s křesťanstvím.  
  
Podívejte se na tento Deadbeat židovského kretén a jeho replika egyptského 
faraonovy čelenku:  



 
STUD na něj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Pohanském GREEN MAN, je vidět v chrámech po celé Evropě :  
  

 
Chrliče, které jsou menší Démoni jsou také vidět lemující téměř všechny 
hlavní katedrálu v Evropě :  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tato socha níže, se nachází v Štrasburku katedrále se jeví jako džin asyrské:  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tam je mnohem víc, a to je nekonečný. Mnoho historie texty nazývají "tři 
velké náboženství", což znamená judaismus, křesťanství a islám. Teď, když 
jsou tak velké a tak originální, proč je to, že mají nic ze své vlastní ???? Islám 
bude nedovolí ani lidský faktor, který má být malované. To je v souladu s 
komunistickou agendy odstranění historii a poznatky z obecný lid, takže lidé 
mohou být na jedno použití otroky.  



 
To bylo tehdy, jedná se now- HISTORIE je ničen a přepsat lží !!  



Ukradená Rok  

  
Naše Gentile Satanic / Pagan Sun Wheel byl ukraden a je v centru Vatikánu :  

 
  
S příchodem křesťanství, pohanské chrámy a významné církevní centra byla 
zničena a srovnány se zemí. Tyto struktury byly postaveny na výkonných 
linek ley sladit s pravomocí země. Křesťanské církve pak byly postaveny v 
průběhu zničených pohanských chrámů a míst učení. Cokoliv z pohanů 
původu byl prokletý a odsoudil jako "zlo". Tento krok zajištěno, že psychická 
energie by pak mohla být využita a směřuje k uctívání Židů a prosadit 
nepřeberné množství lží.  
  
V předvečer Beltanu, aka "Walpurgisnacht" "Svátek Valborg" svátek Beltane, 
květen den-o staré a důležité Gentile / pagan [ "Gentile" je slovo, které 
znamená "Pagan"] svátek. Slavnost na počest Bálova / Belzebuba .  
  
Beltane / První máj byl nahrazen s křesťanským verzi "Velikonoce". Místo 
toho, aby naše původní bohy a zvyků, židovský vynalezl Nazaretský je 
zaměřit se na otrocké uctívání a psychické energie. 1.května byl také nahradil 
krok dále s velkým dnem oslav židovského komunismu.  
  
"Velikonoce" pocházel Astaroth a byl původně známý jako "Aštar." Tento 
svátek se shoduje s jarní rovnodennosti jara, kdy den a noc mají stejnou 
délku, a byl známý jako "Eastre" do Anglosasové. Jako bohyně plodnosti, ona 
byla spojena s králíky a vejce. Jiná jména obsahují: Velikonoce, Eastre EOS 
Eostre, ester, říje, [Říje je, když zvíře jde do tepla; páření] Říje, Oistros a 
Ostara. Opět platí, že "Beránek Boží" byl ukraden z znamení zvěrokruhu 
Berana Kozla, ke kterému dochází každý rok na jaře.  
  
Vše výše uvedené bylo odcizeno a poškozené do zaměřuje na uctívání a 
fiktivní Žida, který vytváří silný psychický odkaz:  
Citace z židovského Talmudu:  



Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 
otroků."  
  
Pagan Letní slunovrat byl ukraden a nahradí se " třezalkou Day"  
cti "svatého Jana Křtitele" další židovské smyšlené povahy ukradené z 
hinduistické alchymistického koncepce, pro pohany otrocky uctívání a jsou 
zaměřeny hlavně psychické energie na.  
  

 
  
Lammas Day / Lughnasadh byl nahrazen s "Nanebevzetí Panny Marie" Znovu 
se zaměřit na fiktivní židovské Panny Marie, pro pohany otrocky cti a zaměřují 
své psychické energie do posílení lež.  
  
Halloween / Samhain byl nahrazen "Všech svatých".  
  
Vánočním sezóny a zimního slunovratu byly nahrazeny "Vánoce." To je 
konečný rouhání !!  
Opět platí, že tam je celkem důraz na židovském vynalezl Nazaréťana a jeho 
falešný porod, falešné židovská rodina, a falešný všechno ostatní. Tyto lži 
jsou bubnoval do myslí národů po celém světě, což vytváří obrovský 
psychický vír energie, který zákeřně ničí naše kulturní dědictví a paměti a 
podporuje naše vlastní zatracení. Celá Yule sezóny byl zamořený fiktivním 
Nazarene příběhu od "Adventu," na obřízce židovské Nazaretského 8. den v 
synagoze rabínem.  
Imbolc byl nahrazen "Popeleční středou", který byl ukradené ze starého 
hinduistického obřadu uplatňování popel na místě třetího oka uprostřed čela.  
  
Křesťanští fundamentalisté byli pracuje přesčas, aby vymýtit všechny stopy 
pohanský původ těchto svátků s cílem posílit a udržet lež křesťanství v plné 
síle. Jak jsem již několikrát uvedl, historie byla a je přepsán. Pravda je 



nahrazena lží, které podporují židovskou nadřazenost a jejich agendy 
komunistické nového světového řádu, kde budou "Bůh." Vzpoura, která byla 
vždy spojována s Satan se intenzivně odradit, aby se zavedení tohoto nového 
židovského světového řádu, kde všichni pohané budou čárovým kódem a 
otroky.  
  
Kromě toho Gentile / Pagan kultura je neúprosně napaden podprahově v 
mnoha filmech vytvořených přes židovskou Hollywood, a tím, že oklamaný 
pohany v mnoha případech nuceni proklínat a odsuzovat naše lidi a chválit 
židy. Židé měli v anamnéze bláhový pohany, aby dělali špinavou práci za ně, 
jako je boj proti jejich války a usvědčující sami. Do očí bijící příklad byl válka v 
Iráku , který byl bojoval za Izraele , téměř všechny pohany, protože pouze 
čtyři židovští vojáci údajně ve válce zemřeli.  
  
Robotický písně a modlitby povznášející Židů a Izraele , poškozené z Dálného 
východu mantry, jsou zpívány a opakovaně vyjmenováno v křesťanských 
církvích , spolu s biliony dolarů shrábl prostřednictvím desátku a takové, 
odsuzují nás pohany !!! Pohané zpívat a modlit se za své vlastní zatracení. To 
je uvedeno v Talmud, který pohanů "shit před jejich boha." Satan je Bůh !!!!!!  
  
Letos Halloween, všiml jsem si v obchodě Halloween, zásobování mimořádně 
odporné masky ďábla, zobrazovat náš Stvořitel Bůh Satana. Halloween je můj 
oblíbený svátek se oblékání, párty, a takové, ale to, co bylo k našemu Bohu 
Stvořiteli je jiná věc. Je to nejen významným urážkou našeho Stvořitele Boha, 
ale obrovská facka do tváře pro všechny národy.  
  
Velikonoční zajíc, který předchází křesťanství, byl napaden vytrvale 
fundamentalisty křesťany, spolu s Santa Claus, aka známý jako "Nick" a 
"Nicholase." "Santa" je přesmyčka "Satana" a červená, bílá a černá, jsou 
barvy hlavního nadis duše. "Nick" je jiné jméno pro Satana stejně.  
  
Židé používají oklamaný křesťany dělat svou špinavou práci za ně a oni se 
smějí jejich hloupost. Oni sami vědí Nazaretský není reálné a byl vynalezen 
pouze orientační a neúprosně tlačil zotročit pohany a vytvořit masivní vír 
Gentile psychické energie do přinášet své "Mesiáše" do reality.  
Citace z židovského Talmudu:  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 
otroků."  
  
Vzhledem k tomu, že je nepravdivé, křesťanství je odrazovým můstkem do 
židovského komunismu, kde jakékoliv a všechny stopy duchovního poznání 
jsou násilně odstraněna jako tomu bylo s inkvizicí. Tím je zajištěno, že 
všechny okultní znalosti a výkon je stále v rukou Židů zcela zotročují a ovládat 
masy a zřizují jako "Boží".  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Proč křesťanství útoků sexualita  

  
Křesťanská církev učinila vše, co je v jejích silách, aby potlačily a kontrolní 
sexuality. Sexuální energie je tvůrčí životní síla, která uvolňuje kundalini, a je 
přímou hrozbou pro jejich agendy pro zotročení lidstva.  
  
Není nic duchovní o křesťanství. Křesťanství je nástroj pro odstranění 
veškerého duchovního poznání a spiritualitu. Toto bylo účinně dosaženo tím, 
že napadne druhou čakru, která je sexuální čakry, a tím zachovat kundalini 
hada vázaný v základně. Aby mohl kundalini energie vystoupat, a vystoupat 
bezpečně, všechny čakry musí být svobodný a otevřený. Psychologické hang-
up projevují v čakrách, což jsou klíčové komponenty duše, a vytvářet bloky, 
které brání vzestupu a oběhu duchovní energie, a to jak v 7 hlavních čaker av 
144,000 nadis.  
  
Křesťanství, islám a další související programy zničit duchovnost vehementně 
napadnout sexualitu v žádném případě mohou, ať už se jedná 
heterosexualita, homosexualita, atd. Pracují vštípit sexuálních zábran, viny, 
studu, a zase něco krásného a duchovně posílení do něčeho ošklivého , 
Nemnoho jestliže nějaké křesťané nebo muslimové jsou dokonce vědomi 
toho, co duchovno ve skutečnosti je. Všechny tyto hanebných programů 
nahradili duchovní koncepty podvodník židovskými postavy, židovských míst 
a dalších fiktivních židovských archetypů, jako Ježíš, Nazaretského. Ježíš byl 
používán jako změna kurzu a rozptýlení, vedení následovníky v přístupu 
pravou duchovnost a pracují na jejich duše. Po pravdě znám, šetříme naše 
vlastní duše. "Ježíš" je fiktivní židovský charakter, který není nic jiného než 
podvodník na pojem.  
  
Kundalini osvobozuje duši a také otevírá psychiku. Křesťanská církev také 
udělal vše, co bylo v jejích silách, aby nás v komunikaci s lidmi, jako je Satan 
a jeho démoni, a záměrně snížit nás všechny pryč od jakékoliv znalosti a sílu. 
To nás všechny udržuje ve tmě, a snížila nás pryč od našeho pravého Boha 
Stvořitele.  
  
"Zničíme Boží" - Protokoly siónských Zion  

  
Sexuální potlačení vytváří nerovnováhu v základně a druhé čakry, které 
krvácí nad do emocionální úrovni (čakry), toto se vztahuje i na další čakry a 
odtud máme další nerovnováhu, vytváří strach a pocit viny a další 
emocionální a psychické poruchy. Vzhledem k cut-off, není tam žádný výstup 
a lidstvo degeneruje duchovně z generace na generaci. Každá generace byla 
naočkovaný a stabilizuje zobrazení sexuality v židovsko / Christian / 
muslimské způsobem. Ti z nás, kteří jsou zcela bez tohoto vlivu je málo. 
Sexualita = Life, osvobození a duchovní pokrok. Církev ví a má popřel obecné 
populaci těchto znalostí po staletí.  
  
Teď, když se řekne "církev" Mám na mysli ty, na vrcholu, nikoli průměrná 
pedofilní kněz nebo ministr. Katolického kněžství je ukázkovým příkladem 
úrovně indoktrinace, neznalosti a hlouposti celou cestu dolů v souladu se 
slepou poslušností. Dítě znásilňovat a obtěžování jsou hlavními ilustrací toho, 



co nastane, když jeden vědomě potlačuje silnou sexuální energii, což je 
životní síla, sám.  
  
Vzhledem k potlačení těchto poznatků, lidstvo se pracuje při 1 / 5th-1/10 
celkového potenciálu. Energetická centra zůstat zavřené a ve vegetačním 
klidu, řezání svět pryč od jiných dimenzí, blokování duchovní, mentální, 
emocionální a fyzického potenciálu, s cílem udržet moc v rukou "vyvoleným" 
málo.  
  
To vše je použití černé magie na nejvyšších úrovních, které bylo vynesené v 
průběhu staletí. Hnutí New Age učí bezmocnost, a důrazně jakékoli formy 
černé magie, abyste zjistili, tato síla zůstává pouze v rukou několika málo lidí. 
Spravedlnost a spravedlnost jsou silně odrazováni a napadl. Lidé jsou 
vštěpována oběťmi a otroci. Strach se používá neustále, nijak neliší od 
židovského komunismu, což je místo, kde křesťanství nakonec vede.  
  
The New Age, kteří fušovat do magie jsou rovněž nevyvážená. Staří 
Egypťané věděli, že bude adept, jeden musí být zběhlý v obou bílé a černé 
magie aspekty. Černá magie je potlačen a řízen z mála u moci v horní části, 
která přijímá liberální využívat. Průměrný člověk není nevědomý pouze na 
tuto skutečnost, ale proti ní bezmocná.  
  
Denigration a vyloučení žen v RHP náboženstvích je také pro konkrétní účel. 
Jak je uvedeno Thoth, vše je dodáván ve dvou pro rovnováhu a harmonii. Dva 
je tvořivá síla. Ženská energie v každém z nás je podvědomí a psychiku. 
Ženský aspekt nás spojuje do vyšších dimenzí mysli v rovnováze na samčí 
logické straně mozku. Dva ideálním případě by měly pracovat společně v 
harmonii. Kundalini energie je vnější části duše. Napadáním a pomlouvat 
ženy, toto dále potlačuje tuto energii podprahově.  
  
Ničit tuto ženskou energii je základním předpokladem k nepřátelské jednání. 
Jakmile je tato ženská energie je úplně utlumený, intuice a vyšší vědomí jsou 
vypnuty a stát dominuje dolní vědomí. Čakry pod srdcem, což je vypínací bod 
a konektorem ze sedmi čaker, zůstane odpojen a závažné výsledky 
nerovnováha. Církev a její kontrolní kohorty jsou si dobře vědomi 
nerovnováhy, ke kterému dochází, když je to ženská energie odříznout. Čakry 
všichni spolupracovat.  
  
Co pak nastane je úplná ztráta tolik potřebnou smyslu, také známý jako "šestý 
smysl". Lidstvo je duchovně slepý a přes to, staly obětí celkem. To je cílem 
křesťanské církve, připravit pohany být neznalý a nekritická otroci, kteří 
nejsou schopni se bránit u rukou židovských mistrů [komunistický stát]. 
Například, když adept Žid vrhá kletbu, nežid oběť, která byla vštěpovány lži 
křesťanství je bezmocná a podlehne ní. On / ona nemůže ani vidět, že to 
přijde, a ani neví. Tímto způsobem, Židé stanou "Bůh."  
  
Citace z židovského Talmudu:  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 
otroků."  
  



  
  



Inkvizice:  
Historie křesťanské mučení masového vraždění  
a ničení lidských životů  

  
"Křesťanská vyřešit najít svět zlo a ošklivý, učinil svět zla a ošklivé."  

- Friedrich Nietzsche  

  
Dnes je křesťanská církev nemá sílu, kterou kdysi měla, a přesto jsme byli 
svědky křesťanské zneužívání dětí, dětské znásilnění, obtěžování a dalších 
odporných činů, které odhalují pravou podstatu mnoha křesťanů a dopady 
jejich "bůh" má na jeho následovníci. Tyto pedofilie skandály jsou jen malá 
ukázka toho, co křesťané jsou schopni. To je způsobeno tím zlým energii, 
kterou svázat do. "Bůh" a "ďábel" jsou zpětně! To lze jasně vidět ve Starém 
zákoně, kde to "bůh" křesťanství bylo "vrah a Liar od začátku."  
  
Před lety, když křesťanská církev měla úplnou kontrolu nad vládou, lidského 
života a ducha, můžeme vidět z inkvizice, jak nemocný tito lidé jsou, a právě 
to, co délky půjdou, aby vám přijmout "Ježíši." Stejně jako je viděn v četných 
křesťanských zneužívání dětí dnes, před lety, s inkvizicí, dívky již ve věku 
devět a chlapci jak mladý jako deset byl souzený za čarodějnictví. Děti 
mnohem mladší bylo umučeno k extrakci svědectví proti jejich rodiče. [1] Děti 
byly pak bičován, zatímco oni sledovali jejich rodiče hořet.  
  
Inkvizice byla brzy komunismus. Katolická církev byla NKVD a KGB 
středověku. Pro podrobnější informace naleznete Souostroví Gulag od 
Alexandra Solženicyna. Inkvizice a komunismus, oba židovské programy jsou 
obě téměř identické systémy hromadné vraždy, mučení a zotročování mas.  
  
"Křesťanství a komunismus jsou velmi blízko duchovně a ideologicky. Jedná 
se o poměrně dobře známý pojem, který byl přijat různých myslitelů od 
Thomas More do Lva Tolstého. Málokdo ví, že první socialistický stát na 
světě, byla založena v Paraguayi a byl založen na myšlenky katolických 
jezuité před Marx vytvořil jeho učení. "  
"The" Tovaryšstvo Ježíšovo "- jezuitský mnišský řád - v katolické církvi byl 
hrubě ekvivalentní k KGB v Sovětském svazu ."  
Nad uvozovkách odebraných z "Pravda" [Hlavní noviny komunistické strany a 
vedoucí noviny bývalého Sovětského svazu ] Z článku: Je nějaký rozdíl mezi 
křesťanstvím a komunismem? 30/04/2013  

  
Pravdou je známo, téměř všechny inkvizitorů a vysoce postavených 
katolického kléru byli Židé.  
  
Zdokumentovaný případ v slezském Nisa odhaluje obrovská pec byla 
postavena, která po dobu deseti let, více než tisíc "odsouzené čarodějnice, 
někteří jak mladý jako dva roky staré" byly pečené živý. [2] Mnoho obětí byly 
také extrémně staré, některé ve svých 80 letech. Toto dělalo žádný rozdíl do 
kostela.  
  
Křesťanská církev zavražděn, mučili, zmrzačili a zničil miliony a miliony životů 
a to jak přímo prostřednictvím inkvizice a nepřímo prostřednictvím všech 



válek, které podněcovali. Poškození a zničení tento odporný náboženství 
pácháno proti lidskosti je téměř nepochopitelné. Většina lidí ani nejsou 
vědomi skutečností. V letech 1450-1600, křesťanská církev byl zodpovědný 
za mučení a pálení některých 30000 údajná "čarodějnice." [3]  
  
V době vlády římského císaře Constantine CE 306-337 doktríny křesťanské 
církve byly považovány za základ práva. [ 4 ] Heretics [osoby, které na rozdíl 
církevní učení, nebo u kterých byl dokonce obviněn z takové] byly hledány 
ven, mučen a nakonec zavražděn. Kacířství byl trestný čin proti státu i církve. 
Pro stovky let, civilní vládci snažili vymýtit všechny kacířství.  
  
Již CE 430, církevní vedoucí deklaroval kacířství trestá smrtí. V CE 906, 
"Canon Episcopi" byl první kostel tělo výslovně zakázat používání 
čarodějnictví. [ 5 ] Před inkvizice byla v plném proudu, církev přijala heretiky 
zpět do stáda, za podmínek to považováno za přiměřené. Níže je uveden 
příklad:  
  

Za tři neděle, kacíř byl svlečený do pasu a šlehaný od 
vchodu do města / obce celou cestu ke dveřím kostela. 
On / ona se s ním trvale popírají / sama masa, vajec a 
sýrů s výjimkou Velikonoc, Letnic a Vánoce, když on / 
ona je jíst z nich jako znamení jeho / její pokání. U 
dvaceti dnů, dvakrát do roka on / ona byla snaha vyhnout 
ryby a tři dny v každém týdnu ryb, vína a oleje, půst, 
jestliže jeho / její zdravotní stav by umožnil.  
  
On / ona měla nosit řeholní roucha s malým křížem, šitý 
na každém prsu. On / ona byla slyšet hmoty denně. 
Sedmkrát za den, on / ona měla přednášet kanonické 
hodin a navíc v Paternoster desetkrát každý den a 
dvacetkrát každou noc.  
On / ona byla pozorovat úplné abstinenci od sexu. Každý 
měsíc on / ona měla hlásit ke knězi, který měl udržet 
kacíře pod pečlivým dohledem. On / ona měla být 
oddělena od zbytku komunity. [ 6 ]  

  
Neexistuje žádný přesný termín zahájení inkvizice, většina zdrojů se shodují, 
že projevuje během prvních šesti letech vlády katolického papeže Řehoře IX, 
mezi 1227 a 1233. papeže Řehoře IX, který vládl v letech 1227-1241 je často 
označován jako "otec inkvizice."  
  
Inkvizice byla kampaň mučení, zmrzačení, masové vraždy a ničení lidského 
života spáchal křesťany a jejich židovský kořen. Církev vzrostla u moci, dokud 
se měl úplnou kontrolu nad lidský život, a to jak světské a náboženské. 
Vatikán nebyl spokojen s pokrokem ze strany regionálních vůdců v 
vykořenění kacířství. Papež Innocent III pověřil své vlastní inkvizitoři, kteří 
odpověděli přímo k němu. Jejich autorita byla vyrobený úředník v papežskou 
bulou ze dne 25. března 1199. [ 7 ]  
Innocent prohlášen za "každý, kdo se pokusil vyložit osobní pohled na boha, 
který v rozporu s církevní dogma musí být spálen bez lítosti." [ 8 ]  



 
  
V roce 1254, usnadnit práci inkvizitorů, papež Inocenc IV rozhodl, že žalobci 
by mohla zůstat v anonymitě, brání oběti z konfrontovat a bránili. Mnoho 
kostelů měli hruď, kde informátoři by mohly sklouznout písemné obvinění proti 
svým sousedům. O tři roky později, on autorizoval a oficiálně odpustil mučení 
jako způsob vymáhání přiznání z kacířství. [ 9 ]  
  

Oběti byli mučeni v jedné 
místnosti, a pak, když přiznali, byli odvedeni z komory do jiné místnosti přiznat 
inkvizitorů. Tímto způsobem by bylo možné si vyžádala "přiznání dostaly bez 
použití síly." Inkviziční zákon nahradil obyčejný zákon. To byl vinen, dokud se 
neprokáže nevinný.  



Inkvizitoři rostla velmi bohatý, přijímání úplatků a 
pokuty od bohatý, který zaplatil, aby se vyhnul postihu. Bohatý byly Prioritou 
kostela, který zkonfiskoval jejich majetek, půdu a všechno, co měli po celé 
generace. Inkvizice převzala veškeré majetky obětí na obvinění. Tam bylo 
velmi málo, pokud nějaká šance dokázat něčí sebe nevinný, takže to je jeden 
způsob, jak katolická církev rostla velmi bohatý. Papež Innocent uvedl, že 
protože "Bůh" potrestán děti za hříchy svých rodičů, neměli žádné právo být 
zákonní dědici do majetku svých rodičů. Není-li děti vyšel svobodně odsoudit 
své rodiče, byli ponecháni bez peněz. Inkvizitoři dokonce obvinil mrtvé z 
kacířství, v některých případech, jak hodně jako sedmdesát roků po jejich 
smrti. Oni exhumovány a spálil kosti oběti a zabaven veškerý majetek před 
jejich dědicům, takže jim nic. [10]  
  
Účinky těchto inkvizitorů měly zničující dopad na ekonomiku, která opustila 
celých komunit úplně ochuzeni, zatímco kostel zahrnována s bohatstvím. Oni 
také zmrzačil ekonomiku tím, že drží některé profese podezření. 
Vyšetřovatelé věřili tištěného slova, které představují hrozbu ke kostelu, a 
zasahoval s komunikací s sebou přináší vynálezem knihtisku v 15. století. 
Mapy, kartografové, kteří cestují kupci a obchodníci byli všichni pod 
intenzivním podezření; hrozbou do kostela.  
  
Přestože církev začala vraždit lidi považovala za kacíře ve 4. století a znovu v 
roce 1022 na Orlean, papežská stanovy 1231 trval na tom, kacíři trpí smrt 
ohněm. Hořící lidí ke smrti zabránila rozlití krve. John 15: 6 "Kdyby muž 
nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne a muži 
shromáždím je, a hodil je do ohně, a jsou spáleny."  
  
Pedofilie svědky dnes je jen malý příklad šílenství a zkroucené, pokřivené 
mysli většiny křesťanů a kde jakýkoli další síla, která získají vede k.  
  
Čarodějnice loví, 1450-1750 byly co RH Robbins [Encyklopedie čarodějnictví 
a Demonology] nazýván "šokující noční můra, nejodpornější zločin a nejhlubší 
hanba západní civilizace." V této 300-leté období, kostel urychlit masové 
vyvražďování a systematické mučení nevinných lidských bytostí. Mučitelé 



směli tolik času, jak oni potřebovali mučí své oběti. Nejvíce dvory požadoval, 
aby před mučením, oběť důkladně oholen s tvrzením, že jakýkoliv démon 
neodhalily v ochlupení oběti mohly zasáhnout tlumit bolest, která mučitelé 
způsobili nebo odpovědět na oběti. [ 11 ]  
Lékaři by v návštěvnosti, pokud se zdálo, že oběť může zemřít z mučení. 
Oběť by pak měly mít možnost získat zpět trochu dříve, než byla použita více 
mučení. V případě, že oběť zemřela během mučení, vyšetřovatelé tvrdili 
Ďábel zasáhl s cílem šetřit oběti další bolest nebo jim brání odhalovat jeho 
tajemství. [ 12 ] Ti, kdo omdlel měl ocet nalije do svých nozder jim oživit. 
Rodiny oběti byly vyžadovány podle zákona uhradit soudy za náklady na 
mučení. Celé majetky byly zabaveny kostela. Kněží požehnal mučících 
nástrojů před jejich používán. Některá zařízení byly použity způsobit 
maximální bolest; nesporným důkazem o nemocné křesťanské mysli:  
  
Jidáš Cradle  

    

Oběť byla vytáhl lanem nebo řetězem a pak se spustí do bodu. Mučitel 
kontrolovaný tlak tím, že připojí závaží oběti nebo kývání nebo zvednutím a 
upuštěním oběť z různých výšek.  
 

Brodequin [bot]  
  
Brodequin byl použit k drcení nohy utažením zařízení ručně, nebo pomocí 
paličky pro klepání v klínů rozdrtit kosti až do kostní dřeně tryskala ven. Lidé, 
kteří prošli ven byly dále odsoudil jako výhru, vědomí, že je trik od ďábla v aby 



unikl bolesti.  

  
  
  
  
  
  
 

Hořící F EEt.  
Olej, vepřové sádlo a tuk byly použity k nohám, než je pražení nad ohněm. 
Obrazovka byla použita ke kontrole nebo zvýšení bolest jako expozice vůči 
ohni byl aplikován zapínat a vypínat pro maximální utrpení. Také, jako 
variace, některé oběti byly nuceny nosit velké kožené nebo kovové boty, do 
které se nalije vařící vody nebo roztavené olovo.  
  

 
  



Zavěšení a 
Strappado  
 

    
Ruce oběti byly svázány za zády. Oni byli pak strhl až ke stropu mučírně 
pomocí kladky a lana. Dislokace následovala. Křesťané přednost tuto metodu, 
protože opustil žádné viditelné stopy po mučení. Těžké váhy byly často 
připoután k oběti zvýšit bolest a utrpení.  
Squassation bylo více extrémní forma mučení. Tato metoda znamenalo 
páskování závaží stejně jako stovky liber, tahání končetiny z důlků. V 
návaznosti na to, Christian inkvizitor by se rychle uvolnit lano, takže by 
spadnout směrem k podlaze. V poslední vteřině, křesťanská inquisitioner by 
zase škubnutí lana. Tato vykloubil prakticky všechny kosti v těle oběti. Čtyři 
žádosti byly považovány za dostatečně zabít i ten nejsilnější obětí.  
  
Mnohé byly zavěšeny upsidedown i do škrcení následovala.  
  



 
 

Kacíře vidlice  

    

  
Toto zařízení bylo často používáno umlčet oběť na cestě k hořící hranici, 
takže nemohli odhalit, co se stalo v mučírně nebo bránit v žádném případě.  
  
Párání na těle  

    

křesťanské duchovenstvo těšil trhání a roztržení těla. Katolická církev se 
naučil člověk mohl žít až do kůže byla oloupané dolů k pasu, když kůže 
zaživa. Často, trhače byly zahřívány k červené horké a použit na ženského 
poprsí a genitálií obou pohlaví.  
 

Prsní Rozorávače  



  
 

Železná Mučení křeslo bylo poseté hroty. Oběť byla připoutaná nahá a 
oheň byl rozsvícen pod židli. Byly rovněž použity těžké předměty. Byly 
umístěny na oběti zvýšit bolest hrotů. Byly také způsobené údery paličkami. 
Často další mučivé zařízení byly aplikovány s židlí, jako jsou maso trhající 
klepeta, jak je uvedeno výše a nohou drcení zlozvyků.  

  

  
Skull Crusher  

Tenhle mluví samo za sebe. Křesťanské duchovenstvo přednost tohoto 
zařízení, protože nezanechal viditelné stopy, pokud lebka byla com zcela 
potlačeny, což se stalo:  
 

  
 

Rack  



  

Rack, aka Žebříku byl další přístroj, který byl používán značně. Postup byl 
umístit nahé nebo v jeho blízkosti nahou oběť vodorovně na žebříku nebo 
stojanu. Lana byly použity svázat ruce a nohy jako turniketu. Uzel by mohl být 
trvale zkroucené k tomu pevně lana a natáhnout oběť na místo, kde se svaly 
a vazy roztrhl a kostí zlomil. Často těžké předměty byly umístěny na oběti pro 
zvýšení bolesti. Toto bylo zvažováno u kostela být "jeden z mírnějších forem 
mučení."  
 

Kolo  

Nahá oběť, byl natažený, ležel tváří dolů na zem 
nebo na provedení doku s jeho nebo její paže a nohy šíření, a přivázal ke 
kůlům nebo kovovými kruhy. Dřevěné Přepážky byly umístěny pod zápěstí, 
lokty, kotníky, kolena a kyčle. Inkvizitor pak rozbil úd po údu a kloub po 
kloubu, včetně ramena a boky, s okrajem železem pneumatikami kola, 
dávejte pozor, aby o smrti oběti. Tam byly úlomky rozbitých kostí, krev 
vystříkla všude, a celá kostra oběti byl rozdrcen a rozbil. Poté rozbitého 
končetiny byly "opletené" do paprsky velkého kola.  
Kolo musí být jedním z nejhrůznější ze všech mučení zařízení. Myšlenka je, 
že končetiny obětí se rozbila a propletené kolem paprsků kola, napojte ho na 
to.  
  



Křídlovou  

křídlovou bylo zařízení, kde se palec oběti umístěny 
a systematicky rozdrtil. Podobná zařízení byly použity na prstech. Šroubky 
byly často aplikovány ve stejné době jako strappado a další zařízení mučení 
schopny způsobit více bolesti.  
 

  
  
  
  
  
 

The Water Torture  

  

Oběť se odtáhne a která směřuje k lavičce 
nebo stůl a nálevka byla vložena a přitlačí do krku. Voda byla nalita do 
trychtýře v konvic plných s jeho / její nos přiskřípnutí, nutit jej / ji spolknout. 
Poté byl opakován tolikrát, kde žaludku oběti byla téměř k prasknutí, lavice 
nebo stůl pak byla nakloněna, přičemž hlava oběti směřující k podlaze. Voda 
v žaludku dát bolestivý tlak na plíce a srdce oběti. Tam byl nejen neuvěřitelná 
bolest s tím, ale také pocit udušení. Vyšetřovatelé by se také bít na břiše s 
paličkami až k výchozímu bodu vnitřní zlom. V jiné variantě, že oběť byla 



nucena spolknout velké množství vody spolu s délkami vázanými kabelu. 
Kordy pak byly násilně vytrhl z úst oběti za následek disemboweling.  
  
  
  
  
  
  
Iron Maiden: Také známý jako "Panny Marie"  

 
Pokrývající přední stranu tohoto zařízení byla umístěna socha Panny Marie, 
uvnitř byly hřeby, ostré nože nebo hřebíky. Páky by se pohybovala ramena 
sochy, drcení oběť proti noži a nehtů.  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
Ostatní přístroje a metody:  
  

 Nucené krmení příliš slaných potravin, které vedly k extrémní 
žízeň, pak popření vody.  

  
 Ponoření do vroucí vody protkaná vápno.  

  
 Trhnutím tam a zpět o 2 nebo více inkvizitorů lany spojenými s 
ostny železa límcem. To roztrhl kůži na krku oběti. Variace použity 
šrouby, které by mohly být utaženy.  

  
 Modlitba stolice. Bodec deska dne, kdy byla oběť nucena klečet.  

  
 Zásoby, které byly opatřené železnými hřeby  

  
 Pomalu pražení obětí nad ohněm.  



  
 "Chůze Witch", kterou s sebou nese nutit oběť chodit sem a tam 
celé dny, dokud zcela vyčerpán. Variace to má oběť sedět se 
zkříženýma nohama na dřevěnou stoličku, byl zbaven pohybu či 
spánku. Některé oběti byly až o 80 let.  

  
 "Thrawing." Podobně jako špičatý železný límec, jen provaz byl 
svázaný těsně kolem hlavy a oběť byla strhl tam a zpět.  

  
 "Turkas." Jednalo se o variace kleští používaných vytáhnout 
nehty.  

  
 Mnoho byl hozen do špinavých kobkách bez světla nebo lidský 
kontakt, navíc často, že je připoután nebo omezeny v kládě.  

  
 "Scoring nad dechu" starověká přesvědčení, že krvácení 
čarodějnice nad úst a nosu by zlomit kouzlo podněcovaly inkvizitoři 
trhat maso, držet s jehlami a jinými nástroji na tvář oběti.  

 

  Galileo Galilei, slavný italský astronom a fyzik 
byl jedním z nejznámějších obětí inkvizice. Dopis, v němž se pokusil 
demonstrovat Koperníka teorie, že Země není středem vesmíru, byl 
předán prostřednictvím některé ze svých nepřátel inkvizitorů v Římě . Byl 
souzen v roce 1633 a shledáni vinnými z kacířství. Byl nucen odvolat 
[veřejně odvolat své prohlášení] a byl odsouzen k doživotnímu vězení v 
domácím vězení.  
V roce 1979, papež John Paul II deklaroval, že římskokatolická církev 
"může byli mylně ho odsoudili," a založil komisi, která případ. [13]  

V roce 1993, katolická církev "oficiálně" omilostněn Galileo. Jinými slovy, oni 
mu odpustila učí, že planety obíhají kolem Slunce, ne na Zemi.  
 

Ztrát na lidských životech:  
  

 Salzburg, Rakousko, 1677-1681 více než 100 zavražděných  
  

 Baskické Pyrenejí; 1608, právník Pierre de Lancre byl poslán do 
regionu, aby "kořen a zničit ty, kteří uctívali pohanské bohy." Přes 600 
mučeni a zavražděni.  



  
 Witch soudce Henri Boguet c. 1550-1619 poslal asi 600 obětí na smrt v 
Burgundsku, mnoho z nich malé děti, které byly systematicky mučeni a 
pak spáleni zaživa.  

  
 Těhotná žena byla upálen zaživa az traumatu, porodila, než zemřela. 
Mládě se hodil zpátky do plamenů.  

  
 Švédská město Mora, 1669, více než 300 zavražděn. Mezi nimi 15 
dětí. Třicet šest dětí ve věku 9 až 15 let byly provedeny ke spuštění 
rukavici a byli biti s tyčí na ruce jejich jednou týdně po celý rok. Dvacet z 
nejmladších dětí, to vše pod 9 let byli šlehačka na své ruce u dveří 
kostela po dobu 3 nedělí za sebou. Mnoho dalších bylo surově zbit za 
čarodějnictví trestných činů.  

  
 Ve Skotsku za vlády Olivera Cromwella, celkem 120 v jednom měsíci 
byla zavražděna v roce 1661. Odhady celkového mrtvých byly tak 
vysoké jako 17.000 mezi 1563 a 1603.  

  
 V německém Würzburgu, kancléř napsal grafický účet v roce 1629:  
"... Existují tři sta děti tři nebo čtyři roky, kteří se říká, že měla pohlavní 
styk s ďáblem. Viděl jsem děti ze sedmi usmrcen a statečný učence 
deset, dvanáct, čtrnáct a patnáct let stáří..."  
  

 V letech 1623 a 1633, některé 900 "čarodějnice", byl dán k smrti v 
celém Würzburgu. To bylo z velké části zachována jezuity.  

  
 Kronikář z Trevíru zaznamenána v roce 1586, že celá ženská populace 
ze dvou vesnic byla zničena inkvizitoři. Pouze dvě ženy zůstaly naživu.  

  
 Upozornil na případy zahrnovaly templářů, Johanka z Arku, který byl 
přivázán za krk, ruce a nohy a zamčené ve stísněné železné kleci, 
Galileo, který uvedl, že Země obíhá kolem Slunce a není středem 
vesmíru jako kostel učil (viz výše).  

  
Výše uvedené účty byly převzaty z Cassel slovník čar David Pickering.  
  
V neděli 12. března 2002, papež John Paul II omluvil za "chyby své církve za 
posledních 2000 let."  
  

  
Odkazy:  
  
[1] The Dark Side of křesťanských dějin Helen Ellerbe, strana 124  

[2] Cassel slovník čarodějnictví David Pickering, článek o "Germany", strana 
108  

[3] Cassel slovník čarodějnictví David Pickering, článek o "inkvizice", strana 
146  

[ 4 ] Článek World Book Encyclopedia na "inkvizice". © 1989  

[ 5 ] průvodci a čarodějové Tom Ogden, článek o "Inqusition."  
[ 6 ] The Dark Side of křesťanských dějin Helen Ellerbe, strana 77  

[ 7 ] průvodci a čarodějové Tom Ogden, článek o "inkvizice".  



[ 8 ] The Dark Side of křesťanských dějin Helen Ellerbe, strana 77  

[ 9 ] průvodci a čarodějové Tom Ogden  

[ 10 ] The Dark Side of křesťanských dějin Helen Ellerbe, strana 80  

[ 11 ] Cassel slovník čarodějnictví David Pickering článek o "mučení".  
[ 12 ] Cassel slovník čarodějnictví David Pickering, článek o "mučení".  
[ 13 ] World Book Encyclopedia článek o "Galileo". © 1989  

  
  
  
  



Křesťanská Program a účel  
  
Citát z Talmudu:  
Libbre David 37: "Aby bylo možné komunikovat něco do Goy o našich 
náboženských vztahů se rovná zabití všech židů, protože kdyby gojimu věděl, 
co učíme se o nich, že nás zabijí otevřeně."  
  
S dostatkem výzkum, křesťanství a jeho kohorty lze shrnout, odhalila svůj 
pravý účel. Svědkové Jehovovi znát ze všech pohanský původ těchto svátků, 
jako jsou Vánoce a Velikonoce. Jsou oklamáni ohledně Nazaretský, protože 
Nazaretský je také ukradený CONCEPT, z některých 18+ ukřižován 
pohanských bohů, který visel ze stromu, jako je například Odina. Všechno, co 
v křesťanském programu je FALSE, odcizené, poškozené A BOJ!  
  
Celá Účelem křesťanství je připravit pohany být otrocky poslušné a uctívání 
jejich židovské mistrů v novém světovém řádu, kde Židé budou mít naprostou 
a úplnou kontrolu, pokud lidé probudí a to se zastaví.  
  
Jak lze vidět z článků na tomto webu, panteon Gentile / pohanských bohů 
(podprahové uctívání) byla nahrazena fiktivního židovských archetypů s 
programem křesťanství. Spolu s tím, že Židé dosáhli zvláštní postavení 
neměli deserve- bytí "Zvolená Boží." To vše je podprahové v tom, že vytváří 
způsob myšlení otrocké, obětavé, servilní mentality ve svých obětí, které 
snadno přijímá Židé mít na starosti. Tyto fiktivní židovské archetypy, jako 
Nazaretský vytvořit silný vztah s podvědomí, co je známo jako "The God části 
mozku" a jednat přenést tento způsob myšlení uctívání se Židy, kteří mají v 
úmyslu na vládnout světu. Existuje vůbec nic duchovního o křesťanství. Bible 
není nic víc než fiktivní historii Židů a intenzivní rouhání proti pohanských 
bohů a naše pravá Stvořitele Bůh Satan, který znamená "nepřítele" v 
hebrejštině. Dokážeme to vše na této webové stránce.  
  
Citace z židovského Talmudu:  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, každý žid bude mít 2800 
otroků."  
  
Kromě podprahové děl, pohané jsou vážně ohrožena ponoří do "okultní", aby 
se odstranily všechny síly mysli a duše a udržet tyto pravomoci uvnitř kruhu 
vládnoucí židovské pány na celkovém zneužívání a vykořisťování národů. 
Vzhledem k tomu, sexuální orgasmus je branou k moci a povýšení duše, 
křesťanské doktríny vždy pracoval neúnavně ji potlačit. Křesťanství bubny do 
své oběti myslí, že jsou nic víc než majetku. Jejich mysli, duše a těla všichni 
patří k "Jehova", který ve skutečnosti je nejvyšší vládnoucí Židy, kteří jsou 
mistry okultní síly.  
  
  
Cituje z Talmudu:  
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: ". Jehova vytvořil non-Žid v lidské podobě, aby se 
Žid by nemusela být doručena zvěř Non-Žid je proto zvíře v lidské podobě, a 
odsoudil sloužit denní a noční Žid."  
  



Seph. Jp, 92, 1:. "Bůh dal moc Židů nad majetkem a krví všech národů."  

  
Denegration žen v těchto programech je nemocný, zkroucené a perverzní 
pokus opět podprahové, stejně jako potlačení lidské sexuality, zbavit křesťany 
okultní síly. To má svůj původ v daleko východního učení "Shakti", který 
představuje samici (subconsious a Kundalini energie) aspekt lidské duše. 
Samec aspektem je levá strana brained logický. Obě strany musí 
spolupracovat na dosažení výsledků materiálu, který je cílem jógy. 
Potlačením ženskou stranu mozku, něčí síly mysli a duše jsou zcela nečinná 
a nepřístupné.  
  
Ouija desky, astrologie a jiné formy věštění byly rovněž striktně potlačena při 
pokusech zbavit pohany komunikovat s našimi vlastními TRUE bohy, kteří byli 
hanebně a odporně rouhali a označené jako "zlo". Naši bohové byli obětí 
židovského hrůzy a gore Hollywood flics a další denegrating a urážlivými 
tématy, kde jsou pohané zmást zesměšňovat, nadával a jim se bát, když 
pracoval pro své vlastní zatracení a vyplácení osla to nejen proto, aby 
melodie biliony a biliony dolarů, ale i psychické energie. Židé měli dlouhou 
historii klamou pohany do platit za jejich vlastní zatracení a zkáze. Válka v 
Iráku je do očí bijící příklad, kde tisíce mladých amerických mužů a žen 
zemřelo nebo jsou trvale disabled- vše pro Izrael .  
  
Pohané se musí probudit !!  
  
  
  
  
  
  
  



Bible: židovské spiknutí a Hoax na pohany  

  
Bible je židovské spiknutí. Křesťané jsou oklamáni pod silným kouzlem. 
Křesťanství není nic víc než začarovaného programu, s cíli:  
  

 Nutit pohany, aby se vzdali veškeré okultní znalosti a sílu, takže vše, 
psychická síla je v rukou Židů vybraných pro úplnou kontrolu.  

  
 Očkovat masy Gentile do pacifismu a otrockých mentalitu poddanství  

  
 Povzbuzování pohany do vzdát veškeré peníze a pozemské statky, 
které se proudil do rukou vládnoucí Židů a jejich lokaji Gentile, jako je 
Billy Graham  

  
 Příprava masy Gentile na jedné světové komunistické podřízeného 
stavu s rozhodnutím Židů v kontrole.  

  
 Usměrňování Gentile psychickou energii a modlitby do "Druhý příchod 
Krista", která je ve skutečnosti židovský Messiah jako kterýkoli pracovní 
mysli musí mít připojení.  

  
 Řezání pohany pryč z vlastních kmenových bohů a polobohů, jejichž 
identity byly změněny a nahrazeny fiktivní židovské znaky. Naše pravda 
Bůh Stvořitel byl denegrated, zlomyslně a ohavně uráženi a rouhali a 
odsunuty do nepřítele lidstva.  

  
"Ať jeho jméno a paměti byly smazány."  
-The Židovský Talmud  
  
"Budeme zničit boha"  
-Quote Ze Protokolů siónských Zion  

  
Seznam je nekonečný a je tak bije do očí, co se stalo. Teď, všichni víme 
Nazaretský je fiktivní. Židé sami to vědí, a nevěří v něj, když je to lež založená 
na některé 20+ ukřižován "zachránce" ukradené z nežidovských pantheons 
po celém světě.  
  
Dal jsem hodně úsilí a času do zkoumat Bibli, protože tolik lidí má vážné 
hang-up, protože intenzivní indoktrinace s Christiainty a psychické síly, který 
prošel do něj. Je zřejmé, že Bible je podvod a lež.  
  
"Nyní budeme snažit odpovědět na otázku, která musí přirozeně vznikají v 
myslích všech, kteří vidí poprvé, podobnost v legendách k Židům a jiných 
národů, a to: jste Hebrejci zkopírován z jiných národů, nebo , mají jiné národy 
zkopírovány z Hebrejů Chcete-li odpovědět na tuto otázku budeme;? nejprve 
stručně účtu nebo historii Pentateuch a jiné knihy Starého zákona, z něhož 
jsme přijali legendy, a ukázat, o kolik hodin byly napsány, a Druhý ukazují, že 
jiné národy byli posedlí těchto legend dlouho před tímto okamžikem a že Židé 
zkopírován z nich. "  
- Bible mýty a jejich paralely v jiných náboženstvích TW Doane © 1882, 
strana 92  

  



Stvoření:  
"Strukturálně, Genesis 1-11 představuje fascinující vhled do toho, jak Bible 
vyvinul z kolekce polyteistických mýtů a legend z různých kultur do 
soudržného většinou monoteistické účet izraelského historie."  
- 101 Mýty bible Gary Greenburgem © 2000; strana 3  

  
Stručně řečeno, každá postava v Bibli bylo odcizeno forma Pagan Gentile 
náboženství a nahrazen židovského charakteru:  
  

 Židovský monoteismus byla ukradena z egyptského Akhenaton  
  

 Židovská vznik byl ukraden z egyptského stvoření [1]  
  

 Židovského Yahweh použití slova ke tvorbě byl ukraden z Egypťanů 
(židovská Yaweh nahrazuje Ptaha) [2]  

  
 "Budiž světlo" byl ukraden z eposu Théban stvoření. [3]  

  
 Dále jen "klenba uprostřed vod ..." byl ukraden z egyptského stvoření [ 
4 ]  

  
 Adam a Eva byly ukradeny z egyptského Geb a Nut [ 5 ]  

  
 Eve přichází z Adamova žebra byl ukraden z Epos Enki a  

      Ninhursag: "Můj bratr, co bolí tě?  
  

"Můj žebro mě bolí" ANET, 41.  
Ninti jehož jméno znamená "Lady žebra" vyléčen Enki žebra [ 6 
]  

  
 Adam a Eva trest a ztráta nesmrtelnosti byly ukradeny z 
mezopotámské příběhu Adapa (židovská Yaweh nahrazuje sumerské 
Enki) [ 7 ]  

  
 Židovská Cain, Abel a Seth byly ukradeny z Osiris, rozveden a Horus [ 
8 ]  

  
 Konflikt mezi Kaina a Ábela byla ukradena ze sady a Osiris a jak 
příběh pokračuje, to je později vychází ze sumerské Dumuzi a enkimdu 
[ 9 ]  

  
 Židovská Samson byl ukraden z Heracles, t on vyřazení z očí je 
založen na Oidipa . Stržení sloupů byl ukraden z egyptské příběh o Re-
Herakhte [ 10 ]  

  
 Židovský příběh Jakuba a Ladder byl ukraden z egyptských Náhrobky 
rituálů za zesnulého krále  

 "Sláva tobě, ó Žebřík Boží, Sláva tobě, ó Žebříku sady. Vstát O žebříku 
boha Vstaň, ó žebříku Set, postavit ó žebříku Horus, na kterém Osiris 
vyšel do nebe." "Ten egyptský žebřík se skládá z těl dvou egyptských 
božstev, na nichž Osiris stoupá do nebe, byl nahrazen žebříku s 
několika nadpřirozených bytostí, andělů, lezení nahoru a dolů mezi 
zemí a nebem. " [ 11 ]  

  



 Židovská Mojžíš byl ukraden z několika bohů a králů, v závislosti na 
tom, co fázi svého životního příběhu:  

  
 Sargon (narození a opuštění v řece, byl zachráněn hodnosti, atd)  

  
 Putování v poušti byly založeny na boha Slunce Bacchus jak je vidět 
na Hymns Orpheus [ 12 ]  

  
 Hebrejský stint na "40 let v poušti" tvrdil v židovské knize Exodus a 
následné "40 dnů a 40 nocí" putování v poušti židovského 
Nazaretského byly ukradeny:                                    "boje Set a Hóra v 
poušti trvala čtyřicet dní, jak je připomínán ve čtyřiceti dnů egyptská 
postní době, během kterých Set, jak moc sucha a sterility, dělal válku na 
Horus do vody a pohřben klíčení zrna .... Tyto čtyřicet dní byly rozšířeny 
do čtyřiceti let, a confessedly tak Židy. " [ 13 ]  

  
 Židovská Joshua byl ukraden z egyptského božstev Shu a Nun. [ 14 ]  

  
 Židovská Deborah byl ukraden z egyptské bohyně Neith [ 15 ]  

  
 Židovská Noe byl ukraden ze sumerských Ziusudra  

     Fiktivní židovský Bůh Yaweh v Noah příběhu nahradil Sumerian bůh Enlil, 
alias Belzebub  

  
 Noemova syn židovského Ham byl ukraden z Belus [ 16 ]  

  
 Židovská Nimrod byl ukraden z egyptského faraona Sesostris [ 17 ]  

  
 Židovská Abraham byl ukraden od krále Hariścandra z hinduistických 
Sankhayana-Sutras  

  
 Židovská Isaac byl ukraden z krále Hariścandra syna Rohita  

Fiktivní židovský Bůh Yaweh v tomto příběhu nahradil hinduistického 
boha Varuna [ 18 ]  

  
 Židovský charakter Daniel byl ukraden z egyptského Neferti [ 19 ]  

  
 Židovská Jonáš a velryba; Jonáš byl ukraden z hinduistického 
charakteru "Saktideva" nalezeného v Somadeva Bhatta.  

  
 "Dvanáct kmenů Izraele", jako dvanáct učedníků Kristových jsou 
založeny na dvanácti znamení zvěrokruhu.  

  
 Židovská Lot a jeho žena byly ukradeny z řeckého Orfeovi a Eurydice 
židovského Yaweh nahradí řecký bůh Hádes  

  
 Židovská Jákob a Ezau židovský byly ukradeny z Horus a nastavte [ 20 
]  

  
 Židovská Rebekah byla ukradena ze strany egyptské bohyně Isis [ 21 ]  

  
 Židovská Joseph s jedenácti bratry byl ukraden z egyptského 
Psammetichus [ 22 ]  

  



 Židovský příběh Josefa a Potipher manželky ukraden z egyptského 
Anubise a Bata [ 23 ]  

  
 "Deset Plagues" proti Egyptě byly hrubě přehnané a změněná a ukradl 
z Ipuwer Papyrus [ 24 ]  

  
 Deset přikázání bylo ukradeno z Chammurapiho zákoník židovského 
Yaweh nahradí sumerské boha slunce Shamash aka Azazel [ 25 ]  

  
 Židovský David zabil Goliáše Filistinského byly ukradeny z Thor házet 
kladivem na Hrungnir a nápadné ho do čela. [ 26 ]  

  
 Židovská Job byl ukraden z Ugaritic Keret a židovské Yaweh nahradí 
Boha "El".  

  
 Židovská "Job," byl ukraden z příběhu napsaný v Ugaritština (klínovým 
písmem), ve složení circa 1400 BCE "Ilimilku písaře." Epický zahrnuje 
"Keret" a Bůh "El". NOT Job a Jehova. Keret své rodinné tragédie a 
nemoci jsou srovnatelné s příběhem Job. V původním příběhu, "Satan" 
nikdy vstoupil do obrazu.  

      Zde židovský Jehova nahradí Ele [ 27 ]  
  

Vytvořením nepřátelské bohy, jedna "dobrý" a druhá "zlo" Židé byli schopni 
manipulovat svět k nevíře.  
  
Židovská kniha Přísloví, spolu se spisy v knize Kazatel byly ukradeny z učení 
egyptského Ptah-Hotep. [ 28 ]  
  
Mnohé z těchto spisů v židovské knize Jozue byly ukradeny z El Amarna 
dopisů [ 29 ]  
Židovská kniha rozhodčích je složena z materiálu odcizena od:  
  

 Příběh Aqhat  
 Deník Wen-Amon  

 Gezer ročenka [ 30 ]  
  
  
  
Židovští knihy Samuelovy a Královské obsahují ukradený materiál:  
  

 Mari Proroctví  
 Stély z Mesha  

 Karatepe Nápis  

 Annals of Shalmaneser III  
 Černý obelisk Shalmaneser III  
 Annals of Tiglath-Pileser III  
 Annals of Sargon II  
 Siloam nápis  

 Yavne-Yam Inscription  

 V Lachlish Dopisy  

 Arad ostraca  

 Annals of Sennacherib  

 Annals of Nabukadnezara II  



  
Více ukradený materiál v biblických knihách Ezra a Nehemiah od:  
Válec Cyruse [ 31 ]  
  
Židovský Mordecai ukraden z babylonského boha Marduk32  

  
Židovský Esther a židovský Kniha Ester byl ukraden z Ištar, aka Astaroth, 
Astarté, Aštar. [ 33 ]  
  
Židovská Panny Marie "královna nebe" byl ukraden z Astaroth  

  
Židovská John the Baptist ukraden z ANUP, Křtitelem Horus; oba prohráli 
hlavami. [ 34 ]  
  
Židovská Jidáš byl ukraden ze sady. [ 35 ]  
  
Židovská Matthew byl ukraden z Thovta [ 36 ]  
  
Židovská Thomas byl ukraden z Tammuze [ 37 ]  
  
"Stejně jako Ježíš, řecký bůh Hermes byl také zabalené v swaddling oblečení 
a umístěny do jeslí, jak byl Dionýsos." [ 38 ]  
  
V Gentile Gods skončil v grimoires rouhání.  
  
"Žádný jiný lid ještě nikdy nebyla tak vědomi konečné prvenství přes 
nadpřirozeného zásahu. To jim dal soudržnost a odvahu vytrvat tváří v tvář 
pronásledování a decimace. Přesvědčení, že každý žid bude jeden den podíl 
na jeho božského osudu jako člena světový vládnoucí závod z něj udělalo 
hrdý a má mu umožnila přežít unassimilated mezi národy na zemi. "  
"V zaslíbené dědictví byl doručovatel nebo mesiáš, aby o" království ". Tento 
mesiáš by být buď časové, lidské vůdce, který se svými vojsky by svrhnout 
nepřátelům Izraele , nebo supernatrual bytost, která by se postupovat stejným 
způsobem, kterým se stanoví za "věčné" židovského království stejně. " 
"Židovská imperialismus by tedy přijít jako očekávaný doručovatel zničili 
nepřátele a dal svou kořist do Izraele . Když Larson říká:" Toto Mesiáš uvedou 
soudu nad pohany a oni se stávají otroky Judovi ... "  
Výše uvedené dva odstavce byly výňatky převzaty z Christ spiknutí: The 
Greatest Story Ever Sold podle Acharya S. © 1999 převzaté z stranách 325 a 
326  

  
Účelem Bible:  
  

 Chcete-li dát židovského národa v minulosti nikdy neměl  
  

 Chcete-li dát židovského národa zvláštní status jako "Boží vyvolení"  
  

 K tomu, aby židovský lid, aby pokročily ve svém úsilí o světovou 
nadvládu. Nežidé byli odzbrojeni a lžíce-krmeni pacifistic anti-životní 
filozofii s křesťanstvím  

  



 Chcete-li zachovat všechny okultní, psychickou a sílu mysli pod 
kontrolou Židů a odzbrojit nežidovské obyvatelstvo psychicky.  

  
 Pro židovské tajné kabaly se chytit a řídit tolik psychickou energii jak je 
to možné do příchodu jejich "mesiáše", který spojí židy a vládnout světu. 
(Toto je fiktivní Christ, - Židé sami vědí Kristus je fictitious- na " chrám z 
Solomona " a různé jiné tváře stejné téma).  

  
 Vzhledem k tomu, množství písmena, číslice a příběhy byly ukradeny a 
změněny z nežidovských pramenů, jsou dost v nežidovského rasové 
paměti silný, aby použít jako silný nástroj pro psychické manipulace.  

  
Bible mýty a jejich paralely v jiných náboženstvích TW Doane Copyright 1882 
při uzavírání v Al Jilwah a Qu'ret al-Yezid, Satan dělá to velmi prostý týkající 
se tyto lži.  
  
"Není boha kromě MYSELF" "S tímto vědomím, kdo se odváží uctívat falešné 
bohy koránu a bible?"  
- SATAN  

Z QU'RET AL-YEZID  
  
"Satan" ZNAMENÁ ENEMY v hebrejštině  

  
"Budeme zničit boha"  
--Quote Ze Protokolů siónských Zion  
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Podprahové poselství židovsko / Christian Bible:  
Židovská Supremacy nad pohany  

  
Tam je tajná židovská klika, která sahá tisíce let. Tato klika kontrolovány a 
vždy měl mnohem vyšší úroveň znalostí cestě za něčím většina znal. Když 
byly vytvořeny nové společnosti, to židovská klika by uzurpovat pozice 
náboženské a politické moci a zajistit, aby každý pokročilé znalosti v oběhu 
byl odstraněn z veřejné sféry a do jejich tajných škol a organizací. Hierarchie 
Rozhodnutí o Vatikánu nejsou nic víc než organizovaných zločinců, kteří 
způsobili lidstvu nevýslovné ničení, bídu, utrpení a smutek. Katolická církev a 
křesťanství jsou obsazeny na vyšších úrovních, a nástroje Židů, kteří jsou 
jejich páni. Židé jsou ti, kteří ovládají křesťanské kostely , obzvláště Vatikán , 
ze které všechny ostatní křesťanské sekty vyvíjel.  
  
V horních patrech, znají skutečnou sílu slunce, numerologie, hmotnost mysl, 
účinky planet na lidské chování, jak manipulovat čas, energii, oni využili své 
tajné organizacím vytvářet instituce ve veřejné sféře, jako je náboženství a 
politické strany za účelem odstranění okultní znalosti a udržet ji z oběhu. 
Inkvizice byla ukázkovým příkladem, ještě mluvit o něčem okultní nebo 
esoterické bylo podepsat něčí vlastní rozsudek smrti.  
  
S cílem maximalizovat výkon pro jejich programu, křesťanské kostely byly 
postaveny na Ley Lines. Ley Lines jsou oblasti uvnitř Země, které mají 
zvýšené geo-magnetické energie. Lidské tělo se skládá z a běží na bio-
elektrické energie. Naše myšlenky jsou složeny z elektrických impulsů. 
Prostřednictvím meditace a pracovat s našimi vlastními energetických center, 
můžeme zdokonalovat naše myšlenky mít silnější elektrický výkon a mít vliv 
na naše životní prostředí. Když ten, kdo je znalý používá zemní energii Kromě 
toho řízeného myslel energii, to značně zesílí moc za myšlenky a směr 
energie skrze vůli. Pohanské chrámy byly zničeny a křesťanské kostely byly 
postaveny na jejich místo. Zvláštní obřady byly také prováděny v těchto 
energetických přechodů uvnitř Země sítě. Lidský / zvířecí oběti a jako 
produkoval extrémní strach zamýšlených obětí. To řídil strach energii, že 
používají ke kontrole byla čerpána do těchto vírů v zemské energie. Co se 
stane, je tato energie, zvětšený tisíckrát vytváří stav vibrací v rámci zemského 
pole, v němž všichni žijeme. Z toho, co vím, že obklopuje Zemi jako pavučina. 
To je jeden z důvodů, proč křesťanství má tak silnou kontrolu nad mnohé. 
Strach je čtyři slovo dopisu, který řídí svět, a to je velmi efektivní.  
  
Kromě toho, ležící kázání, klín plný emocí a doktríny, které byly opakované 
nekonečně uvnitř těchto struktur má k dispozici veškeré síly, které potřebovali 
ke své práci. Spolu s využitím energie z nevědomého sboru, stálý a silný 
dodávek energie byla a je k dispozici směřovat a manipulovat nepřátelskými 
adepty pro kontrolu a zatracení lidu. Starověké uměleckých děl přes 
renesanci jsou důkazem kontroly křesťanská církev měla na lidech v každém 
aspektu svého života. Existuje jen velmi málo obrazů, plastik a dalších 
uměleckých děl, které nezobrazují Nazaretský nebo Pannu Marii a jejich ILK. 
To platí rovněž pro hudbu během časového období. Chcete-li vytvořit 
libovolný počet nekřesťanských prací bylo podřídit sebe sama, které mají být 
odsouzen jako kacíř. Modlitba energie sám, který šel do této nečisté instituce 



je mimo představivost. Jedna osoba, která sama fixuje na myšlenku nebo 
nápad vytváří myšlenkový energii; že to, co může udělat miliony.  
  
Bohužel, vzhledem k chamtivost, to nebylo dost pro zločinný mimozemšťany 
a jejich lidských otroků, kteří provozují tento prsten zkázy. Tam muselo být 
válka. Energetický výkon člověk je nejsilnější v dobách velkého strachu, když 
tváří v tvář smrti nebo při umírání. Čím více násilný, tím lépe. Každý, kdo je 
obeznámen s Starého zákona Bible by měla být dobře vědomi nekonečných 
válek a genocidy pohany podporovaných takzvaný "Jehova", což je židovská 
nadvláda skončila a masové vraždění, mučení a genocida pohanům. Tento 
nemocný perverzní špína je násilně bubnoval do mysli pohanů od prvního 
dne, vytvářet silný podprahové myšlenkové formy, která se projevovala v 
realitu.  
  



Všudypřítomný Nazarene  

  
Nazaretský je tvořena ničím jiným než ukradených legend, ukradených identit 
a spoustu nesmyslných, bezcenné pokrytecké a rozporuplné učení. Nemyslím 
si, že tam byl charakter v celé historii, který je stejně jako fiktivní této 
Nazarene idiota, a protože je to lež, může se měnit v závislosti na časů.  
  
Byl vynalezen být nic víc než rozptýlení pro masy, s úmyslem odstranit 
všechny duchovní poznání a sílu z lidu a jeho umístění do rukou ovládající 
málo na úkor všichni.  
  
Křesťanství přežilo, protože vždy přizpůsoben do dob, stejně jako to dělá 
dnes. Křesťanská církev nakonec přiznal záludně, že Země není plochá. 
Kdyby ne, oni by nikdy nepřežil. To je jen jeden z mnoha příkladů.  
  
Nyní Nazaretský byl kladen na tváři New Age. Učení z původních bohů a 
prastarých znalostí jsou najednou přidělený Nazaretského. To je to, zda 
pocházejí z Egypta [Některé dvouciferný IQ jedinci mají hloupost tvrdit, že byl 
"faraon".]  
  
V roce 1960 a 70. let, byl ideální hippie. Teď je velký učitel tohoto new age 
kecy a "trojí" vtip, což samozřejmě zahrnuje ty hanebné anděly a židovsko / 
Christian mysticismus.  
  
Během křížových výprav, byl křesťanský bojovník, vedoucí křesťanské 
armády na porážku každý ve svém path- "Onward křesťanských vojáků." S 
islámem, stále existuje, ale tentokrát, protože není "Syn Boží", ale jako 
proroka.  
  
Zdá se, že všude a ve shodě s každou trend, a každé kultuře. Jen plácnutí 
otrhané špatnou profesionální oběť na dvou zkřížených hole ze dřeva a tam 
je. Jediná věc, která je * * real týkající se tohoto všudypřítomného klauna je 
sebevražedné učení, jejichž cílem je otočit celou společnost do temperované 
otroky. Podkladové zprávy se nikdy nemění.  
  
Toto je analogické s neškodnou vypadající hlodavec, který přináší do 
smrtících parazitů, kteří zamořují národní podobného tomu, co se stalo s 
dýmějový mor středověku.  
  
Vzhledem k tomu, že je fiktivní, že mohou být provedeny do cokoli se jim zlíbí 
tak dlouho, jak to je děláno zákeřně. Ten může být kdykoli a kdekoli cokoli. Na 
jedné straně, on je v celibátu a "Syn Boží." Na druhou stranu, s cílem 
přizpůsobit se sexuální otevřeností dnes, teď má sexuální vztahy s Máří 
Magdalény.  
  
Vzhledem k tomu, nové poznatky přišel z Dálného východu , samozřejmě, že 
tam byl ve věku od "13 do 30", protože neexistuje žádný písemný záznam, 
aby mohli dělat cokoliv chtějí. Tímto způsobem mohou připisovat hodně 
východních nauk k němu a nárok jen "všechno je jedno." Jo, ten "všechno je 



jedno", dokud se někdo zmíní o "Satan" a buď je tam popření či obranný 
postoj z těchto žolíků.  
  
Vzhledem k tomu, homosexualita je stále otevřené, nyní díly evangelia sv 
John , který byl vhodně odstraněny, tvrdí, že měl pohlavní styk jiný muž. Ten 
může být cokoliv, kdykoliv a kdekoliv.  
  
Nazaretský nikdy nedal žádné přímé odpovědi na cokoli. Tímto způsobem 
každý bible tlouk je zdarma tu a tam citovat, jak uznají za vhodné. Jeho 
podobenství se vešly všechny situace kdykoliv a říkat nic. Mohou být 
vykládány 100 různými způsoby. Jen ho dát na hůl a začít bušení pryč!  
  
  
  



Nazaretský: nejhorší hříšník všechny z nich  

  
Křesťané věří, že Nazaretský být perfektní, klidné, milující, uzdravení a 
porozumění bytí. Většina z nich jsou příliš líní číst fakta. Bible může být 
nejvíce koupil knihu, ale je to alespoň pro čtení.  
  
Nazaretský byl lenivý, pohodlní a líní. On nikdy pracoval jako každý jiný.  

 On freeloaded a žil z práce a námahy druhých.  
 Byl to hrubý a inappreciative host, který často urazil jeho hostitelů.  
 Ukradl a nařídil ostatním, aby tak učinily.  
 On promíjeno a obhajoval vraždu.  
 On je jeden z nejhorších pokrytci, který kdy existoval.  

  
Sedm smrtelných hříchů:  
  
Hrdost  
Nazaretský byl velmi arogantní, sobecký a ješitný individuální. Jeho 
ohromující pocit hrdosti negativní a samostatné exhaltation byl viděn v mnoha 
písem:  
  
Byl natolik arogantní urazit svého hostitele a nechat ji s břemenem práci, 
zatímco on upíná veškeré pozornosti, což naznačuje extrémní pocit vlastní 
důležitosti:  
Luke 10: 38-42  

38 Stalo se pak, když šli, že on vstoupil do určité vesnice: a jistý žena jménem 
Marta, přijala jej do domu svého.  
39 A ta měla sestru, jménem Mariji, který také seděl u noh Ježíšových, 
poslouchala slova jeho.  
40 Ale Marta pečliva byla při mnohé službě, a přišel k němu a řekl: Pane, dost 
thou jedno, že sestra má nechala mne samé sloužiti? ucházet ji proto, že mi 
pomohl.  
41 Ježíš odpověděl a řekl jí: Marta, Marta, pečlivá jsi, a trápí se při mnohých 
věcech  

42 Ale jedna věc je potřebná, a Mary vyvolil, že značnou část, která se nebere 
od ní.  
  
Každý, kdo ho nemá milovat víc než jejich vlastní rodiče není hoden ním. Co 
se stalo s Cti otce svého i matku? Zde se Nazaretský je umístění sám nad 
rodinným příslušníkům svých následovníků, znovu, což ukazuje hrdost a 
extrémní aroganci:  
  
Matthew 10: 37  

37 Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; a kdož miluje 
syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. To je také hřích ENVY- je 
tak žárlí na každého, kdo by mohl sdílet svou lásku k druhým.  
  
Potěšení z masíruje s drahou mastí bylo mnohem důležitější, než prodávat 
mast a dávat peníze chudým.  
  
Mark 14: 3-7  



3 A když byl v Betany, v domu Šimona malomocného, a seděl za stolem, 
přišla žena, mající nádobu alabastrovou masti nardového koření, velmi 
drahých a rozbivši nádobu a vylila ji na hlavu.  
4 A tam byli někteří, kteří měli pobouření v sobě a řekl: "Proč byl tento ztráta 
masti této stala se?  

5 Nebo by to mohlo být prodáno za více než tři sta denárů a byli dáni chudým. 
"A reptali proti ní.  
6 Ale Ježíš řekl: "Nech ji na pokoji; Proto jí potíže vy? Páše dobrou práci na 
mně.  
7 Vždyť mají chudé s vámi po všechny dny, a když budete chtíti, můžete jim 
dobře činiti; ale mne ne vždycky míti budete.  
  
Nazaretský vyvolává jiné lidské bytosti "psi" a "prasečí", což znamená, že jsou 
způsob, jak se pod ním:  
  
Matthew 7: 6  

6 "Dej není to, co jest posvěcená psům, aniž zavrhl vy své perly před svině, 
lest oni pošlapat jim pod nohama, a zase znovu a protrhl vás."  
  
Uvedl, že byl "větší", pak Jonas a Solomon:  
  
Matthew 12: 41-42  

41 Muži z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, protože 
pokání činili k Jonášovu kázání; a aj, více nežli Jonáš tuto.  
42 Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je; nebo 
přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu; a aj, více než 
Šalomoun je tady.  
  
Závist  
Nazaretský byl tak závistivý jakékoliv oddanosti nebo náklonnosti zobrazené 
pro nikoho jiného než sebe, a to i blízcí rodinní příslušníci, požadoval, aby 
jeho učedníci opustí svou rodinu za sebou.  
Luke 9: 59-62  

59 I řekl k jinému: Pojď za mnou. Ale on řekl: Pane, nejprve trpět, abych šel 
pochovat svého otce.  
60 Ježíš řekl jemu: Nechť mrtví pochovávají mrtvé své, ale ty jda, zvěstuj 
království z Boha .  
61 I řekl opět jiný, Pane, budu tě následovat; ale dovolte mi nejprve přejít 
nabízet jim na rozloučenou, které jsou doma v mém domě.  
62 A Ježíš řekl jemu Žádný člověk poté, co položil ruku na pluh a ohlíží se 
zpět, není způsobilý pro království z Boha .  
  
Existuje mnoho dalších písem, které bezostyšně vystavit závistivý nevraživý 
charakter Nazaretského. Ty jsou uvedeny v tomto článku.  
  
Hněv  

Z důvodu nadměrného pocitu hrdosti, přehnané vlastní důležitosti, arogance a 
ohromující představě, že první a je oprávněna, Nazaretský byl často 
předmětem hřích hněvu:  
Matt: 11: 20-24  



20 Potom počal kárat města, kde většina jeho mocných prací skončili, protože 
nečinila pokání:  
21 Běda tobě, Chorazin! Běda tobě, Betsaido ! Nebo kdyby mocné skutky, 
které se dějí u vás, bylo provedeno v Týru a Sidonu , by činili pokání dávno v 
žíni a popele.  
22 Ale pravím vám, musí být snesitelnější pro Týru a Sidonu v den soudu, 
nežli vám.  
23 A ty, Kafarnaum , které vyvýšeno umění k nebi, pak stržen do pekla: Nebo 
kdyby mocné skutky, které byly provedeny v tobě, bylo provedeno v Sodomě , 
bylo by to zůstalo až do dnešního dne.  
24 Ale pravím vám, že to bude snesitelnější pro zemi ze Sodomy v den 
soudu, nežli tobě.  
  
Nazaretský je navždy odsoudí, urážlivé a ohrožující ostatní:  
  
Matt. 23:33  

33 "Hadové, generace vy zmijí, jak vy uniknout odsudku do pekelného ohně?"  
  
Mark 3: 5  

5 A když se podíval vůkol na nich s hněvem, zarmoutiv tvrdostí srdce jejich, 
řekl člověku: "Vztáhni ruku."  
  
John 2: 15  

15 A když on dělal metlou z provázků, vyhnal všechny z chrámu, i ovce i voly; 
a vylil peněz nositelů změn ", a svrhl stoly  
  
Ve výše uvedeném verši, Nazaretský je odsoudí peníze tvorby v chrámu a 
chamtivosti, ale svými činy a nároky, Nazaretský je greediest z nich.  
  
Nazaretský dává najevo, že jde, aby válku na zemi a konfliktu, nenávisti a 
nepřátelství mezi členy rodiny; rozbití rodinnou jednotku a domov:  
Matthew 10: 34-36  

34 Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi: Přišel jsem, abych 
pokoj uvedl, ale meč.  
35 Ačkoli jsem přišel postavit člověka proti jeho otci a dceru proti matce a 
snacha proti tchyni.  
36 a nepřátelé jednoho každého musí být oni jeho vlastní domácnosti.  
Ukázal netrpělivost a rozrušený přítomností otce, který to dítě nemohla mluvit, 
který ho žádal o pomoc. Jeho osobní čas a energie jsou mnohem důležitější 
než strávit několik sekund na pomoc malé dítě, který se zdravotním 
postižením. On také urazil své učedníky a ti kolem něj, kdo mluvil v odpovědi 
na žádostí o pomoc.  
  
Mark 9: 19  

19 "Pokolení nevěřící, jak dlouho ještě mám být s tebou? Jak dlouho mám 
snášet s tebou? Přiveďte ho ke mně. "  
  
Chamtivost  
Nazaretský je nechuť k práci bylo velmi nepraktické. Stejně jako jakékoliv jiné 
sociální parazit, žil mimo charitu ostatních, byly chvíle, kdy charita nemůže 
uspokojit jeho potřeby, takže ukradl.  



V sobotu, on a jeho učedníci pomohli sami kukuřice zemědělce. Když byl 
dotázán, proč porušil zákon tím, že jí v sobotu, ospravedlnil krádeže tím, že 
volá sebe "pána v sobotu."  
  
Luke 6: 1-5  

1 I stalo se v druhou sobotu jednak to, že šel skrze obilí; a jeho učedníci trhali 
klasy a jedli, mnul je v jejich rukou.  
2 A někteří z farizeů řekli jim: Proč to činíte, čehož nesluší dělat ve dnech 
Sabbath?  

3 Ježíš jim odpověděl řekl, Nečetli jste tolik jako to, co udělal David, když byl 
sám hladověl, a ti, kdo byli s ním;  
4 Jak vešel do domu Božího a vzal a jíst předkladné chleby, a dal i těm, kteří 
byli s ním; což není dovoleno jíst, ale samým kněžím?  

5 A řekl jim: Že Syn člověka je Pánem i nad sobotou.  
  
Nazaretský je lenost a nenasytnost často vedla k další krádeži:  
Poslal dva učedníky, aby ukrást zadek a hříbě. Neměl zvážit, zda brát zvířata 
pro sebe by klást jakékoliv obtíže, na kterého ukradl jim. Zde kromě činu 
krádeže Nazaretský nemá odvahu jít a ukrást těchto zvířat sám, přikazuje 
ostatním, aby tak učinily.  
  
Luke 19: 29-35  

29 A stalo se, že když přicházel blízko k Betfage a Betanii u hory, jenž slove 
Olivetská, poslal dva ze svých učedníků,  
30 Řka: Jděte do městečka, kteréž proti vám; v nichž si vstupující kteréžkoli 
naleznete oslátko přivázané, na kterémž ještě nikdy seděl muž: ztratí ho, a 
přivést ho sem.  
31 A když vás někdo ptát, proč jste ho ztratit? rcete jemu: Protože Pán ho 
potřebuje.  
32 A ti, kteříž byli posláni odešli, a nalezli i když mu řekl jim.  
33 A když odvazovali oslátko, majitelé jeho, řekl jim: Proč odvazujete oslátko?  

34 A oni řekli: Pán ho potřebuje.  
35 I přivedli ho k Ježíšovi: a metali roucha svá na oslátko, a vydali Ježíše na 
něm.  
  
Lenochod  

Nazaretský byl vždy známý pro jeho nenávist fyzické práce. Nazaretský také 
nenáviděl mytí a koupání: Zde Nazaretský vybízí není mytí:  
Matt. 15: 1-20  

1 Tehdy přišli k Ježíšovi zákoníci a farizeové, které byly z Jeruzaléma , řka:  
2 Proč učedlníci tvoji přestupují ustanovení starších? neumývají své ruce, 
když jedí chléb.  
19 Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložstva, smilstva, 
krádeže, křivá svědectví, rouhání:  
20 Tyto věci špiní člověka: Ale jíst neumytýma rukama, toť není člověk.  
  
Mark 7: 1-9  

1 I sešli se k němu farizeové a někteří z zákoníků, který přišel z Jeruzaléma .  
2 A uzřevše některé z učedlníků jeho jedli chléb s poskvrnil, to znamená, 
neumytýma rukama, našli chybu.  



3 Nebo farizeové a všichni Židé, leč by ruce umyli, nejedí, držíce ustanovení 
starších.  
4 A když přijdou z trhu, leč se umyjí, jedí ne. A jiné mnohé věci jsou, kteréž 
přijali, aby zachovávali, jako umývání koflíků, a hrnce, bronzový plavidel a 
tabulek.  
5 Tedy farizeové a zákoníci se ho zeptali: Proč učedlníci tvoji nezachovávají 
podle tradice starších, ale jedí chléb neumytýma rukama?  

6 On odpověděl a řekl jim: Tak jest prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je 
psáno:, Tento lid mě ctí svými rty, ale srdce jejich je daleko ode mne.  
7 Toliko nadarmo se jim mne ctí, učí naukám, jež jsou přikázání lidská.  
8 Nebo opustivše přikázání Boží, držíte ustanovení lidská, totiž umývání 
žejdlíků a koflíků; a jiné mnohé věci těm podobné činíte.  
9 I pravil jim: Čistě vy odmítají Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici.  
  
Také úsek v poušti mluví samo za sebe. (Matouš 4: 1-2)  
  
  
  
  
Žravost  
Obžerství je nadměrná touha spotřebovávat více, než to, které z nich 
vyžaduje. Ačkoli Nazaretský kázal abstinenci, neměl v úmyslu to pro sebe.  
Dostává defenzivní asi stížností namířených proti němu a jeho následovníků, 
kteří jsou vždy vidět jídla a pití.  
Luke 5: 33-34  

33 A oni řekli jemu: Proč učedlníci Janovi postí se často a modlí se, a 
podobně učedníci farizeů; ale tvoji pak jedí a pijí?  

34 A řekl jim: Zdali můžete synové bridechamber rychle, zatímco je ženich s 
nimi?  

35 Ale přijdou dnové, když bude ženich vzat od nich, a pak se musí rychle v 
těchto dnech.  
  
Byl znám jako žrout a opilce.  
  
Luke 07:34  

34 Syn člověka, jeda a pije; a pravíte: Aj, člověk žráč a pijan vína, přítel 
celníků a hříšníků!  
  
Nazaretský byl hněvivý, když jeho zdroje zdarma jídla nebyly snadno 
dostupné. w. Jakmile proklel fíkovník za to, že žádné ovoce. Strom zemřel.  
  
Mark 11: 12-14, 20-22  

12 A druhého dne, když oni byli pocházejí z Betany , zlačněl  
13 A viděl zdaleka fík, an má listí, šel, pokud haply mohl najít nic na něm, a 
když přišel k němu, nic nenalezl kromě listí; po dobu fíků ještě nebyl.  
14 A Ježíš odpověděl a řekl jí, Žádný člověk jíst ovoce z tebe dále na věky. A 
jeho učedníci to slyšeli.  
20 A ráno, když šli kolem, uviděli, že fík vyschly ke kořenům.  
21 A Petr zpomenuv jemu: Mistře, aj, ten fíkovník, který jsi zlořečil je uschl.  
22 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Mějte víru v Boha.  
  



Chtíč  

Chtíč je nadměrná touha po potěšení z těla.  
Nazaretský kázal celibát pro jeho následovníky, ale je pokrytec, že je, že 
nepoužila toto učení pro sebe. Oba muži i ženy * uhasit sexuální služby pro 
něj stejně jako ostatní v cestě potravin, přístřeší a dalších potřeb.  
Luke 8: 1-3  

1 I stalo se potom, že on chodil po městech a po městečkách, káže a zvěstuje 
z království z boha : a dvanáct byli s ním,  
2 A některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí, Marie 
zavolal Magdaléna, z nichž šla sedm ďáblů,  
3 A Johanna manželka Chuza Herodova správcem, a Zuzanna, a mnoho 
dalších, které sloužili jemu jejich látky.  
  
Tam jsou odstraněny pasáže v evangeliu Marka. Nazaretský také měl 
homosexuální styk s jedním ze svých učedníků, zatímco ostatní spali v 
zahradě před jeho ukřižováním.  
  
Nazaretský obhajoval a podporoval vraždu ze sobeckých důvodů:  
Luke 19: 27  

27 Ale ti moji nepřátelé, které nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem 
a zabít je přede mnou.  
  
Nazaretský nejen obhajoval otroctví, ale povzbudil a schvalovali zneužívání 
otroků:  
Luke 12: 47  

47 A ten služebník, který znal vůli svého pána, a připravil sám není ani to 
podle jeho vůle, musí být poražen s mnoha pruhy.  
  
Kromě kázání na hoře je ant-life a proti přírodě (umělá), akce Nazaretský je 
mluvit mnohem hlasitěji než jeho slova a odhalí svou pravou Nature, že se z 
velkého pokrytec:  
Matthew 5  

1 A viděl zástupy, vystoupil na horu; a když byl nastaven, přistoupili k němu 
jeho učedníci:  
2 A když otevřel ústa a učil je, řka:  
3 Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.  
4 Blahoslavení jsou ti, kteří truchlí: neboť oni budou potěšeni.  
  
Matthew 8: 21-22  

21 A další ze svých učedníků řekl jemu: Pane, nejprve trpět, abych šel 
pochovat svého otce.  
22 I řekl jemu Ježíš Následuj mne; a ať mrtví pochovávají své mrtvé.  
  
5 Blahoslavení tiší, neboť oni zdědí zemi.  
"Meek" znamená "skromný". Přečtěte si výše uvedený odstavec písem, které 
odhalují Nazaretský pýchu a aroganci.  
  
6 Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou 
vyplněna.  
  
7 Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.  



Nazaretský bylo něco ale "milosrdný." On je navždy odsoudí, ohrožující a 
usvědčující lidí.  
  
8 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.  
Nazaretský bylo něco ale "čistého srdce."  
  
Nazaretský bylo něco ale "chudým v duchu." Byl arogantní, 
sebeospravedlňující a vždy dát své vlastní potřeby a touhy dříve, než to 
ostatní.  
Luke 10: 38-42  

Matthew 10: 37  

(Viz výše písma)  
  
Nazaretský otevřeně obhajoval a podporoval chaos a bezpráví. Tyto neetické, 
sebevražedné, anti-life učení pracovali narušit a zničit právní systémy, což má 
za následek trestání oběti, zatímco zločinci jsou odměňovány a podporovat v 
jejich chování. Konečným výsledkem je kolaps civilizace. Veškeré druhy, 
které nedokáže bránit skončí zaniklý. V případě, že lidské tělo ignoroval 
choroboplodné zárodky, bakterie a viry, které ji napadly, téměř všichni lidé by 
byli mrtví v době kratší než jeden den. Tato učení jsou proti životu a určená k 
ničení lidských životů.  
  
Matthew 5: 38-44  

38 Slyšeli jste, že řečeno jest, Oko za oko a zub za zub:  
39 Ale pravím vám, že jste odolat není nic zlého, ale každý, kdo bude bít tě 
kdo v pravé líce tvé, nastav mu i druhou.  
40 A jestli někdo bude žalovat tě na zákon, a odvézt svou srst, ať mají tvé 
plášť také.  
41 A nutil-li by tě jít míli, jdi s ním dvě.  
42 Dej mu, že tě otázal, a od něj, že bude půjčovat z tebe neodvracuj.  
43 Slyšeli jste, že řečeno jest: Milovati budeš bližního svého a nenávidět 
svého nepřítele.  
44 Ale pravím vám: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kteří vás proklínají, 
dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteříž vás utiskují, a 
pronásledovat;  
  
Lhal:  
John 5: 31  

31 Jestliže já svědectví sám o sobě, svědectví mé není pravda.  
  
Nazaretský řekl svým učedníkům, že by se před jeho druhým příchodem 
zemřít:  
Matthew 16: 28  

28 Amen, pravím vám, že se někteří z stojících tuto, kteříž neokusí smrti, 
dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království.  
  
Revelation 3: 11  

11 Hle, přijdu brzy: myslí, že rychlý němž jsi, že žádný muž vezmi korunu.  
  
  
  



Ukradl:  
Luke 19: 29-35  

Luke 6: 1-5  

(viz výše)  
  
On obhajoval a povzbudil vraždy z rozmaru:  
Luke 19: 27 (viz výše)  
  
Byl to jeden z nejhorších pokrytci, kteří kdy žili.  
Matthew 5: 19  

19 Kdo tedy musí rozbít jeden z těchto nejmenších přikázání a učil by tak lidi, 
bude mu volal nejmenší v nebeském království, ale každý, kdo učiní a učit je, 
ten bude nazýván velkým v království nebeském.  
  
9 Blahoslavení pokojní, neboť oni budou nazváni Božími dětmi.  
  
Matthew 10: 34-36  

34 Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi: Přišel jsem, abych 
pokoj uvedl, ale meč.  
35 Ačkoli jsem přišel postavit člověka proti jeho otci a dceru proti matce a 
snacha proti tchyni.  
36 a nepřátelé jednoho každého musí být oni jeho vlastní domácnosti.  
  
10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost zájmu, neboť jejich je 
království nebeské.  
Nazaretský odsuzuje spravedlnost a působí proti it- vidět ostatní písma na 
této stránce.  
  
Matthew 5: 11  

11 Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a budou říkat 
všelijaké zlé proti vám falešně, pro mne.  
  
To je do očí bijící Nazarene nenávisti lidstva.  
  
Nazaretský kázal vlastní zmrzačení:  
Matthew 19: 12  

12 Neboť jsou některé eunuši, které byly tak narodili z života matky své, a tam 
jsou některé eunuši, které byly provedeny eunuchy mužů: a tam být eunuši, 
kteří se sami eunuši pro království proboha. Ten, který je schopen ji přijmout, 
ať ji přijmout.  
  
A "eunuch" je kastrovaný samec; jinými slovy, muž s jeho koule odříznout. 
Katolická církev běžně kastrováni mladé choirboys, aby se zabránilo jejich 
hlasy od změny.  
  
Matthew 5: 29-30  

29 A jestliže oko tvé pravé horší tě, trhat ji a vrz od sebe, neboť je to ziskový 
pro tebe, že jeden úd tvůj zahynul, a není to celé tvé tělo by mělo být uvrženi 
do pekla.  



30 A pakli ruka tvá pravá horší tě, utni ji a vrz od sebe, neboť je to ziskový pro 
tebe, že jeden úd tvůj zahynul, a není to celé tvé tělo by mělo být uvrženi do 
pekla.  
  
Nazaretský je týrání zvířat:  
Matthew 8: 30-32  

30 A byl tam dobrý způsob, jak se od nich stádo veliké vepřů.  
31 Ďáblové pak prosili ho, řkouce: Poněvadž nás vymítáš, trpí nám odejít do 
toho stáda vepřů.  
32 A řekl jim: Jděte. A když vyšli, vešli do stáda těch vepřů a hle, celé stádo 
vepřů běžel prudce dolů strmé do moře a zahynulo ve vodách.  

_________________  

  
Žádný jedinec v historii byly poskytnuty další výmluvy. Kroucení, deformace, 
zkreslení a otevřeně lže o tom, co tato entita učil a dělal je samozřejmostí 
mezi těmi, kteří jsou oklamáni, sympatický a / nebo prostě hloupý.  
  
Mnozí tvrdí, že tato entita nikdy neexistoval a / nebo je nedůležité. Lidé, kteří 
udržují tyto názory jsou oklamáni a pošetilé jako ti, kteří věří, že Nazaretský 
byl spravedlivý individuální. Zda nebo ne tento subjekt fyzicky existuje, je 
irelevantní. Účinky tento tvor upon lidstva pronikla každý aspekt společnosti, v 
níž většina z nás žijí. Existují miliony a miliony, kteří uctívají tohoto tvora a 
podporují ho na každé úrovni neúprosně. Dopad tento subjekt má na lidstvo je 
strašný. tam skoro každá válka byla již bojoval za RHP náboženské účely. 
Miliony a miliony mají vážné psychické poruchy a zavěšuje, které jim brání žít 
zdravý normální život. Smutným seznam zločinů proti lidskosti spáchané 
protože tento člověk mohl pokračovat dál a dál.  
  
Nezáleží na tom, zda účetní jednotka je mýtus nebo fyzicky a historicky 
existoval. Účetní jednotka je realita po všech hlavních nespravedlností a 
činností, které nás v držení ALL zpět po staletí a musí být zničeny.  
  
Ti, kteří se postavit na osobní svobodu a svobodu se neustále bojují křesťané 
u soudu, protože vytrvale a posedle pracovat připravit každý poslední člověk, 
žena a dítě jejich svobody a jejich životy. 



"Společnosti Ježíše", známou jako "jezuitů , "  
nejsou nic víc než organizovaného zločinu, a Assassins  

  
Z knihy: "The Secret History of the jezuitů" od Edmonda Paříži; přeložil z 
francouzštiny, 1975:  
  
O autorovi "Edmond Paris":  
"Při odhalení takového spiknutí, položil svůj život v sázce." "Edmond Paris mě 
nikdy nepoznal, ale já jsem věděl, že ho bez osobního setkání s ním, když 
jsem společně s dalšími jezuity pod extrémním přísahy a indukce, byla 
informována o jménech instituce a jednotlivci v Evropě , kteří byli nebezpeční 
k cílům římskokatolické instituce. Jeho jméno nám byl dán "" To Edmond 
Paris pracuje na římský katolicismus přinesla zástavního práva ze strany 
jezuitů na adresu:. 1] zničit ho, 2] zničit jeho pověst, včetně jeho rodiny a, 3] 
zničit jeho práci. "  
-Dr. Alberto Rivera [Ex-jezuita]  
  
Jména a tváře se mění, ale je to stále stejný program jako židovského 
komunismu. Křesťanství je příprava na komunismus. Když buď jeden selže, 
druhý je připraven převzít kontrolu nad regionu nebo zemi. Stejně jako 
bývalého SSSR padl v roce 1991, spolu s ostatními zeměmi "železné Curtin," 
Křesťané se stěhoval zpátky do jako blechy na psovi, nekonečně a energicky 
obracení na víru a snažit se přeměnit obyvatelstvo. Jedná se o začarovaný 
kruh.  
  
"Jezuité tajně a vytrvale pracovat na dvou hlavních cílů pro římskokatolické 
instituce: 1." univerzální politickou moc "a 2" Univerzální kostel v naplnění 
proroctví ze Zjevení 6, 13, 17 a 18. "[1]  
  
Jezuité [Tovaryšstva Ježíšova] jsou špioni a atentát četa katolické církve. 
Lidé, kteří věří, tato instituce za "náboženské" nebo "duchovní" jsou bohužel 
oklamaný. To je a vždy byla politická v každém ohledu. Je to politická fronta, 
která pracuje pro kontrolu lidí, kteří používají mnoho fiktivních náboženských 
postav a obřady ukradené z náboženství ji předcházet z celého světa. 
Oddělení církve a státu nic neznamenají katolické církvi, která pracuje 
vytrvale a nemilosrdně o světovládu jakýmkoli způsobem je to možné. Tato 
instituce byla postavena na masové vraždy, mučení, vydírání, organizované 
trestné činnosti, lží a zbavení lidskosti pravé duchovnosti. Je řízen králové, 
královny, šlechta, předsedů vlád a téměř nikomu u moci.  
  
Existují Nároky, jejichž To je jen mýtus "Black papeže."; mýtus odklonit 
odpovědnost z katolického papeže a jeho organizaci zločinců. Ve skutečnosti, 
oni používají koncepci Hegelianism tím, že hraje na obě strany proti středu 
získat kontrolu. Toto je analogické s někým, kdo otevřeně hlásá proti užívání 
drog, otevřeně pracuje pro DEA předstírá, že bojovat proti nezákonnému 
užívání drog, a tajně provozuje pašování drog a distribuční kroužek přímo z 
DEA; nebo křivé policista. Zatímco katolická církev otevřeně prohlašuje, že 
náboženské a charitativní instituce, ale tajně běží a kontroly organizované 
trestné činnosti, pracující ruku v ruce s židovskou komunismem.  
  



Protestanti jsou až příliš rádi, aby odsoudily katolíky a vyhrabat špínu na ně 
jako vina řazení snímá nutnost vysvětlovat, jakým způsobem degeneraci a 
odporné činnosti by mohly opakovaně objevují v průběhu křesťanských církví 
. Samozřejmě, že všichni víme, Satan byl obětním beránkem pro tyto zločince 
po celou dobu, protože jsou příliš oklamáni a naočkovaný vidět to bylo jejich 
vlastní " G od", který byl vždy je klamat.  
  
Ignác z Loyoly byl zakladatelem jezuitů. Protestantská reformace udělal 
vážné poškození uncontested řízení katolické církve v době, kdy dorazil na 
scénu. Došel k závěru, jediný způsob, jak katolická církev mohla znovu získat 
sílu to byl ztracen prosadit kanovníky a doktríny o světskou moc papeže, a to 
nejen zničit život přes inkvizici, protože kněží a jeptišky Dominikánské dělali, 
ale tajně proniknout do každé oblasti života.  
  
"Ústava Společnosti Ježíše byla konečně vypracována a schválena v Římě 
Paul III v roce 1540, a jezuité se dávají dispozice papeže, slibující mu 
bezpodmínečnou poslušnost." [2]  
  
Ignatius byl více vědomi, než jakýkoli jiný katolické vůdce, který mu 
předcházel, že nejlepší způsob, jak ovládat muže bylo, aby se stal pánem své 
mysli. "My ho naplnit duchovním silám, které najde velmi obtížné odstranit 
později." "... Síly trvalejší než všechny nejlepší zásady a nauky; Tyto síly 
mohou přijít opět na povrch, někdy i po letech není jim ani zmiňovat, a stát se 
tak nezbytné, aby vůle že není schopna postavit se proti jakékoli překážky, a 
musí následovat své neodolatelné nutkání. "[3]  
  
Jeden musí být vždy na paměti, jak se katolická církev má hodně esoterické 
znalosti má k dispozici ze století konfiskujícího, plenění a systematické 
odstraňování těchto materiálů z lidu. Jezuité použili tyto znalosti v neprospěch 
lidstva. Bez vědomí většiny, jezuité pronikli každé zemi na tváři země a byli 
vyhnáni mnoho. Prostřednictvím katolické svátosti zpovědi, jezuité získali 
kontrolu nad Kings a Queens , panovníků a šlechty. Byly dokonce nabídl 
významné politické příspěvky otevřeně. To by nebylo vůbec překvapující, že 
vydírání byl často používán.  
  
"Kdykoli se země zamořená jezuitů, se jim podařilo převzít kontrolu. To bylo 
provedeno pomocí infiltrace. Brzy poté, úřady začaly nich může nahlédnout 
přímo s důležitými otázkami, velké dary začne proudící dovnitř a zanedlouho," 
obsadili všechny školy , kazatelen většiny kostelů a zpovědnice všech vysoce 
postavených osob. " [ 4 ]  
  
"Veřejnost je prakticky neví o drtivé odpovědnosti nesenou Vatikánu a jeho 
jezuity v začátku obou světových wars- situaci, která se může částečně 
vysvětlit gigantických finance na dispozice Vatikánu a jeho jezuité, že se jim 
energie v tolika sférách, zvláště od posledního konfliktu. " [ 5 ]  
  
"Žádný stát trpěl stejně jako Polsko dělal pod nadvládou jezuitské." "A v 
žádné jiné zemi kromě Portugalska , byla společnost tak silný." "Zatímco 
Polsko mířil rychle ke zkáze, počet jezuitských institucí a škol byl roste tak 
rychle, že generál dělal Polsko do speciálního shromáždění v 1751. " [ 6 ]  



  
Učení na Dálném východě byly poškozeny s příchodem a zamoření jezuitů. 
Jezuita Robert de Nobile usadil v Indii převést masy ke katolicismu tam. 
Pravda k povaze jezuita, že infiltrovala Brahmin kněžskou kastu [vždy 
přitažlivé pro vládnoucích tříd]. "On vyvinul oblečení, zvyky a způsob života z 
Brahmins, smíšené své rituály s křesťanskými, vše se souhlasem papeže 
Řehoře XV." On převede přes 250.000 hinduistů. [ 7 ]  
  
To je více než pravděpodobné, že je místo, kde mnoho směšných nových 
věkových učení s jejich podporou Nazaretský, učení "karmy" a anděly přichází 
From- Christian infiltraci.  
  
"V Jižní Americe , oni si podmanili domorodce, kteří byli následně nuceni žít 
pod přísným katolicismu." Jezuité bdít nad nimi ... "" ... trestají ty nejmenší 
chyby ... Bič, půst, vězení, pranýř na veřejné náměstí, epitemií v kostele, to 
jsou chastisements, které používají. "  
"Viník oblečený v oblečení kajícníka, byl eskortován do kostela, kde se přiznal 
svou chybu. Potom byl bičován na veřejném náměstí podle trestního zákoníku 
... Pachatelé vždy obdrželi tento trest, a to nejen bez šelesty, ale také s 
oslavováním ... The vinen, které byly potrestáni a usmířených, políbil ruku ten, 
kdo ho udeřil , říkat "Kéž vám Bůh odmění mě uvolnění, tímto lehkým trestem, 
od věčných strastech, které mi hrozily." [ 8 ]  
  
"Budeme skládat básně; ale mohou naši básníci být křesťany a ne 
následovníky pohany, kteří uplatňují Muses, víl hory, moře nymfy, CALLIOPE, 
Apollo, atd ... nebo jiné bohy a bohyně. A co víc, mají-li být uvedeno, může 
být s ohledem na jejich karikatura, protože jsou jen démoni. " [9]  
  
"Římskokatolická církev byla jednou z nejbohatších statkářů v severní Africe . 
V Mexiku , měli stříbrné doly a cukrovarů, v Paraguay , čajové a kakaové 
plantáže, kobercové továren a také kontrolu nad dodávek potravin, neboť 
vlastnil dobytek a" exportován 80.000 muly ročně. "" A aby toho ještě větší 
zisk, otcové neváhal podvést státní pokladny, jak je vidět v dobře známém 
příběhu o takzvaných boxů čokolády vyložené na Cadix, které byly plné zlata 
prášku . " [ 10 ]  
  
07.1.1960, v Římě , tam byl summit konference, která se konala, který byl 
určený k dosažení mírového soužití mezi sověty a východního bloku a na 
západě. V USA , kardinál Spellman [kdo má četné fotky v časopisech a 
novinách stojící vedle významných světových lídrů] vyzval katolíky, aby 
ukázat otevřené nepřátelství k panu Chruščova, když navštívil Spojené státy a 
byla hostem zde. Kardinál Ottaviani, sekretář Svatého úřadu doručena 
nejprudší projev na bazilice "Saint Marie-Majeure" proti Sovětům a západními 
mocnostmi, kteří byli zapojeni do mírového projektu. [ 11 ]  
  
Jeden by mohl zeptat, k jakému účelu slouží války, kdy instituce, jako je 
katolická církev usiluje o světovládu. Nic známo, že lidstvo mění životy, 
vytváří devastaci a otevírá lidi o nadvládu více než válka. Obě strany konfliktu 
jsou podporovány a financovány těmi, úmyslem, kterým se stanoví světové 
nadvlády a vytvoření otrokářský stát. Na konci války, všechny dotčené země 



se nacházejí v dluhu mezinárodních bankéřů, mnoho z nich vlastnil a 
operoval Vatikánu . To není přehlížet ostatní, kteří pracují za stejných cílů. 
Všechny zúčastněné strany navzájem využívat k dosažení těchto cílů, podél 
cesty, jak sebou navzájem pohrdají z chamtivosti a hledat vzájemně 
destrukci, takže pokud je dosaženo cíle, vítěz bere vše. To, co všichni mají 
jedno společné uctívání stejného boha "."  
  

  
Reference:  
  
[1] Vatikán Assassins: zbit v domě mých přátel, ďábelský dějiny Tovaryšstva 
Ježíšova, včetně: War svém druhém třicetiletá [1914-1945], jeho Studená 
válka [1945-1990], a její Zavraždění Ameriky první římský katolík prezident, 
John Fitzgerald Kennedy [1963] Eric Jon Phelps, © 2001  

[2] Tamtéž, str. 23  

[3] Tamtéž, str. 21  

[ 4 ] Tamtéž, str. 38  

[ 5 ] Tamtéž, str. 9  

[ 6 ] Tamtéž, str. 41  

[ 7 ] Tamtéž, str. 50 - 51  

[ 8 ] Tamtéž, str. 56 - 57  

[ 9 ] Tamtéž, str. 62  

[ 10 ] Tamtéž, str. 68  

[ 11 ] Tamtéž, str 184  
  
Ostatní Reference:  
  
Tajné dějiny jezuitů Edmond Paříži; přeložil z francouzštiny,  
© 1975  

Deset přikázání  
  
Exodus 20  

I Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nebudeš klanět sám sebe k nim, 
ani jich ctíti  
  
Je zřejmé, Nazaréťan tvrdí, že je "Bůh". Takže tam, kde to má opustit Jehova 
?:  
  
Matthew 4  

řekl 7 Ježíš mu Je psáno opět jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého. 
[Tady je samozřejmě na mysli sebe]  
  
8 Opět platí, že ďábel ho pojal až do velmi vysokou horu, a sheweth mu 
všechna království světa a jejich slávu;  
  
Matthew 28  

18 A Ježíš přišel a promluvil k nim, řka: veškerá moc je mi dána na nebi i na 
zemi.  
  
Titus 2  

13 Při pohledu té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a 
Spasitele našeho Ježíše Krista; Now "Ježíš" je Bůh?  



  
Filipským 2  

10 Aby ve jménu Ježíše každé koleno sklonilo, věcí na nebi i věcí v zemi a 
věci pod zemí ...  
  
II Nevezmeš si jménu Hospodina Boha svého nadarmo; neboť Hospodin 
nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno v Vai n:  
  
Takže to, co je název tohoto subjektu? Jehova? Yaweh? Oba JHVH a YHVH 
znamenají jsem, že jsem. Který? Shibboleh? To dává smysl asi tolik smyslu, 
jako on.  
  
III Pamatuj na den odpočinku, aby ji udrželi Holy :  
  
Luke 6: 1-5  

1 I stalo se v druhou sobotu jednak to, že šel skrze obilí; a jeho učedníci trhali 
klasy a jedli, mnul je v jejich rukou.  
2 A někteří z farizeů řekli jim: Proč to činíte, čehož nesluší dělat ve dnech 
Sabbath?  

3 Ježíš jim odpověděl řekl, Nečetli jste tolik jako to, co udělal David, když 
lačněl, a ti, kdo byli s ním;  
4 Jak vešel do domu Božího a vzal a jíst předkladné chleby, a dal i těm, kteří 
byli s ním; což není dovoleno jíst, ale samým kněžím?  

5 A řekl jim: Že jest Syn člověka pánem i nad sobotou.  
IV Cti otce svého i matku:  
  
Matthew 10: 37  

37 Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; a kdož miluje 
syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden.  
  
Luke 9: 59-62  

59 I řekl k jinému: Pojď za mnou. Ale on řekl: Pane, nejprve trpět, abych šel 
pochovat svého otce. 60 Ježíš řekl jemu: Nechť mrtví pochovávají mrtvé své, 
ale ty jda, zvěstuj království z Boha .  
61 I řekl opět jiný, Pane, budu tě následovat; ale dovolte mi nejprve přejít 
nabízet jim na rozloučenou, které jsou doma v mém domě.  
62 A Ježíš řekl jemu Žádný člověk poté, co položil ruku na pluh a ohlíží se 
zpět, není způsobilý pro království z Boha .  
  
Matthew 10: 34-36  

34 Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi: Přišel jsem, abych 
pokoj uvedl, ale meč.  
35 Ačkoli jsem přišel postavit člověka proti jeho otci a dceru proti matce a 
snacha proti tchyni.  
36 a nepřátelé jednoho každého musí být oni jeho vlastní domácnosti.  
  
V Nezabiješ:  
  
Jehova spáchá vraždu:  
  
Exodus 23:27  



Pošlu můj strach před tebou, a zničí všechny lidi, aby kterémuž vyjdeš, a 
učiním všichni nepřátelé tvoji obrátí zády k tobě. Jehova objednává vraždu 
tisíců:  
  
Exodus 32: 27-28  

A řekl jim: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, Připaš jeden každý svůj meč po 
jeho boku, a jít dovnitř a ven z brány k bráně táboru, a zabí jeden každý bratra 
svého, a jeden každý svého společníka, a jeden každý bližního svého.  
28 A synové Léví podlé řeči Mojžíšovy, a padlo jich v ten den z lidu na tři 
tisíce mužů.  
  
Jehova přikáže své lidi ke spáchání vraždy více:  
  
Leviticus 26: 7-8  

A budete pronásledovat své nepřátele, takže padnou před vámi od meče.  
8 Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás musí dát deset tisíc na 
útěk, i padnou nepřátelé vaši před vámi od meče. Je více než zřejmé, dále jen 
"pán" si myslí, že nic z vraždy nebo objednání ostatní ke spáchání vraždy:  
  
Numbers 1:51  

A když svatostánek postavuje vpřed, budou Levítové vzít to dolů, a když 
svatostánek má být hodil, použijí se jej Levítové; a cizinec, který přichází 
blízko musí být usmrcen. Vražda je Jehova tak důležité, že musí opakovat 
sám sebe:  
  
Numbers 3:10  

A budeš jmenovat Árona a jeho syny, a oni budou čekat na kněžství svého; a 
cizinec, který přichází blízko musí být usmrcen.  
  
Další vražda, společně s přímými příkazy k účasti v aktech kanibalismu:  
  
Numbers 21: 3  

A Hospodin vyslyšel hlas Izraele , a vydal se Kenaanci; a vyhladil je i města 
jejich, a nazval jméno toho místa Horma.  
Čísla 23-24:  
Aj, lid povstane jako velký lev, a zvedněte se jako mladý lev se nesmí lehnout, 
dokud by nejedl loupeže, a pít krev zabitých.  
  
Jehova objednávky více hmoty vražda:  
  
Numbers 25:16  

I mluvil Hospodin Mojžíšovi, řka: 25:17 Vex Midjánce, a pobil: Numbers 31: 7  

Tedy bojovali proti Madianským, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi; a zbili 
všecky pohlaví mužského.  
31: 8 Pobili také krále Madianské, vedle ostatních, kteříž zbiti; jmenovitě, Evi i 
Rekem, a Zur a Hur, a Reba, pět králů Madianských: Baláma, syna Beorova, 
zabili mečem.  
31: 9 A synové Izraele vzali všechny ženy Madianské do zajetí, i maličké své, 
a vzal kořist ze všech jejich dobytek a všechna svá stáda, a všechny své 
zboží.  
31:10 A oni spálili všechny jejich města, v nichž bydlili, a všechny jejich 
vzdělává hrady, s ohněm.  



31:11 A tak vzali všechnu kořist, a všecky kořisti, a to jak u mužů a šelem.  
  
Jehova spáchá více masové vraždy:  
  
Deuteronomium 02:20  

[To také bylo účtováno za zemi obrů: obři bydlili v dávných dobách; a 
Ammoninští říkají jim Zamzummims;  
2:21 lid veliký a mnohý, a vysokého, jako Enakim ale zahladil je Hospodin 
před nimi; a uspěli je, a bydlili na místě jejich:  
02:22 Jakož učinil synům Ezau, kterýž bydlil v Seir, když zničil Horims z před 
nimi; a uspěli je, a bydlili na místě jejich až do dnešního dne:  
02:23 A Hevejské také kterýž bydlil Hazerim, dokonce až do Gázy, Kaftorejští, 
které vyšli z Kaftor, zahladili je, a bydlili na místě jejich.]  
02:30 Ale Seon, král Ezebon nedovolí, abychom prošli jím: pro zatvrdil 
Hospodin Bůh tvůj ducha jeho, a jeho srdce tvrdohlavý, aby ho doručit v ruce 
tvé, jakož se vidí podnes.  
02:31 I řekl Hospodin ke mně: Aj, já začaly dávat Seona i zemi jeho před 
tebou začnou mít, abys dědičně jeho zemi.  
02:32 A vytáhl byl Seon proti nám, on i všecken lid jeho k boji do Jasa.  
02:33 A Hospodin Bůh náš mu doručena před námi; A dali jsme mu, i jeho 
syny a všechen jeho lid bil.  
02:34 A my jsme vzali všechny své měst v té době vyhladil muže a ženy a 
maličké, z každého města, jsme opustili, kdo by zůstat:  
2:35 Toliko hovada vzali jsme kořisti jsme sobě, a kořisti z měst, která jsme 
dobyli.  
02:36 Od Aroer, kteréž jest u pokraji řeky z Arnon , a od města, které je u 
řeky, dokonce až do Galád , tam nebyl jeden city příliš silný pro nás: 
Hospodin Bůh náš všecka nám dal:  
02:37 Toliko k zemi synů Ammon nepřicházíš, ani k žádné řeky Jabok, ani k 
městům na horách, ani k vůbec nám Pán náš Bůh zakázal.  
  
čísla 31  

17 Nyní tedy zabít každého samce mezi maličkých, a zabít každou ženu, 
kteráž známého muže ležela s ním.  
18 Ale všechny ženy a děti, které nepoznaly muže podle lhaní s ním, zůstat 
živý pro sebe. Masové vraždy spáchané v režii Jehova vyplňuje velkou část 
Starého zákona. Výše uvedené písma jsou jen o malý vzorek. Včetně všech z 
nich zde by se stránky a stránky.  
  
Jaký otec, takový son- citací z Nazaretského:  
  
Luke 19: 27  

27 Ale ti moji nepřátelé, které nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem 
a zabít je přede mnou. Matthew 10: 34-36  

34 Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi: Přišel jsem, abych 
pokoj uvedl, ale meč.  
  
VI Nebudeš cizoložství  
  
Exodus 22  



16 Jestliže by kdo namluvil pannu, která není zasnoubena, a spal s ní, vezme 
jistě dotovat, aby byla jeho ženou.  
17 Pakli by otec její nikoli nechtěl jí dáti jemu, je povinen zaplatit peníze podle 
věna panen.  
  
2 Samuel 11 Takto praví Hospodin: Aj, já vzbudím proti tobě zlé z domu 
tvého, a vezmu ženy tvé před očima tvýma, dám je bližnímu tvému, kterýž 
spáti bude s tvými ženami v očích tohoto slunce.  
12 Neboť ty jej učinil tajně, já však učiním to zjevně přede vším Izraelem a 
před sluncem.  
  
Luke 8:  
3 A Johanna manželka Chuza Herodova správcem, a Zuzanna, a mnoho 
dalších, které sloužili jemu jejich látky.  
  
VII Nepokradeš:  
  
Jehova přikáže své Židům ukrást od Egypťanů:  
  
Exodus 3  

21 A dám lidem tak byly zvýhodněny před očima Egyptských, a to stane se, 
že když půjdete, vezmete nepůjde prázdná.  
22 Ale vypůjčí žena od sousedy své, a od ní, kterýž by v jejím domě, klenoty 
stříbra a klenoty zlaté a oděv, a budete dát to na syny a na dcery své; a vy 
zkazit Egypt.  
  
Jehova ukradne zemi od Kananejcům:  
  
Leviticus 14  

34: Když vejdete do půdy z kenaanské , které dávám vám za dědictví, a dal 
jsem ránu malomocenství na některý dům v zemi svého vlastnictví; Vražda a 
krádež pod objednávkami od Jehova:  
  
Numbers 31:  
1 I řekl Hospodin Mojžíšovi, řka:  
2 Pomstít děti Izraele z Madianskými, a potom připojen budeš k lidu svému. 3 
I řekl Mojžíš lidu, řka, některé z sebe k válce, a aby šli proti Madianským a 
vykonali pomstu Hospodinovu nad nimi.  
4 Z každého pokolení tisíce, po všech kmenů Izraele , vyšlete k boji.  
5 Takže tam byly dodány z tisíců Izraelských po tisíci z každého pokolení, 
dvanáct tisíc vyzbrojených k válce.  
6 Mojžíš je poslal do boje po tisíci z každého pokolení, jim a Fínes syn 
Eleazara kněze, k válce, s svaté i trouby k troubení v ruce.  
7 Tedy bojovali proti Madianským, jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi; a 
zbili všecky pohlaví mužského.  
8 Pobili také krále Madianské, vedle ostatních, kteříž zbiti; jmenovitě, Evi i 
Rekem, a Zur a Hur, a Reba, pět králů Madianských: Baláma, syna Beorova, 
zabili mečem.  
9 A synové Izraele vzali všechny ženy Madianské zajatců a jejich maličkých, a 
vzal kořist ze všech jejich dobytek a všechna svá stáda, a všechny jejich 
zboží.  



10 A oni spálili všechny jejich města, v nichž bydlili, a všechny jejich vzdělává 
hrady, s ohněm.  
11 A tak vzali všechnu kořist, a všecky kořisti, a to jak u mužů a šelem.  
  
Jaký otec takový syn:  
  
Luke 19: 29-35  

29 A stalo se, že když přicházel blízko k Betfage a Betanii u hory, jenž slove 
Olivetská, poslal dva ze svých učedníků,  
30 Řka: Jděte do městečka, kteréž proti vám; v nichž si vstupující kteréžkoli 
naleznete oslátko přivázané, na kterémž ještě nikdy seděl muž: ztratí ho, a 
přivést ho sem.  
31 A když vás někdo ptát, proč jste ho ztratit? rcete jemu: Protože Pán ho 
potřebuje.  
32 A ti, kteříž byli posláni odešli, a nalezli i když mu řekl jim.  
33 A když odvazovali oslátko, majitelé jeho, řekl jim: Proč odvazujete oslátko?  

34 A oni řekli: Pán ho potřebuje.  
35 I přivedli ho k Ježíšovi: a metali roucha svá na oslátko, a vydali Ježíše na 
něm.  
  
Luke 6: 1-5  

1 I stalo se v druhou sobotu jednak to, že šel skrze obilí; a jeho učedníci trhali 
klasy a jedli, mnul je v jejich rukou.  
2 A někteří z farizeů řekli jim: Proč to činíte, čehož nesluší činiti v sobotu?  

3 Ježíš jim odpověděl řekl, Nečetli jste tolik jako to, co udělal David, když 
lačněl, a ti, kdo byli s ním;  
4 Jak vešel do domu Božího a vzal a jíst předkladné chleby, a dal i těm, kteří 
byli s ním; což není dovoleno jíst, ale samým kněžím?  

5 A řekl jim: Že jest Syn člověka pánem i nad sobotou.  
  
VIII Nebudeš křivé svědectví proti bližnímu svému .  
  
Existují stovky veršů, které se ukáží jako Jehova je plodný lhář.  
Některé z Lies Jehovovi:  
  
Genesis 2  

16 Ale z stromu poznání dobrého a zlého, nebudeš jíst neboť v den, kdy ani 
nejíš jeho smrtí umřeš.  
Adam žil dalších 930 let:  
Genesis 5 5 A tak bylo všech dnů Adamových, žili bylo devět set třicet let, i 
umřel.  
  
IX, XT hou Nepožádáš Thy Neighbo R dům, T hou Nepožádáš Thy 
Neighbo R manželka ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho 
býku ani po jeho oslu, ani cožkoli jest bližního je.  
  
Četné verše, mnozí jsou uvedeny výše, ukazují, jak Jehova nemá žádnou 
úctu k lidským bytostem nebo jejich majetku. On prahnul po zemi Kananejců, 
požadoval vytrvale, krev oběti lidmi a zvířaty a nepřetržitě vyplenili od 
ostatních.  
  
Luke 8:  



3 A Johanna manželka Chuza Herodova správcem, a Zuzanna, a mnoho 
dalších, které sloužili jemu jejich látky.  
  
Luke 19: 29-35  

29 A stalo se, že když přicházel blízko k Betfage a Betanii u hory, jenž slove 
Olivetská, poslal dva ze svých učedníků,  
30 Řka: Jděte do městečka, kteréž proti vám; v nichž si vstupující kteréžkoli 
naleznete oslátko přivázané, na kterémž ještě nikdy seděl muž: ztratí ho, a 
přivést ho sem.  
31 A když vás někdo ptát, proč jste ho ztratit? rcete jemu: Protože Pán ho 
potřebuje.  
32 A ti, kteříž byli posláni odešli, a nalezli i když mu řekl jim.  
33 A když odvazovali oslátko, majitelé jeho, řekl jim: Proč odvazujete oslátko?  

34 A oni řekli: Pán ho potřebuje.  
35 I přivedli ho k Ježíšovi: a metali roucha svá na oslátko, a vydali Ježíše na 
něm.  
  
  
  
  
  
  
  



Pravda o Angels  

  
Andělské bytosti Zdá se, že následovat stejný vzor v jednání s lidmi. Známý 
různými jmény; "Watchers" "strážci" "vrátní" jejich skutečná povaha je, aby 
lidstvo před postupující jakýmkoli způsobem, zejména v oblasti duchovní síly 
nebo znalosti. Jsou jako stráže v koncentračním táboře; dále jen "rozhledny". 
Andělé jsou lidské nenávidí mimozemšťany a jejich agenda je, aby lidstvo 
duchovně zotročený a bez energie.  
  
Ti, kteří jsou bez a ponořit se do okultismu příliš hluboko bude často setkat s 
nepříjemnými zážitky [opět strach je často používán jako prostředek kontroly]. 
Tak či onak, ty, kteří jsou bez jsou často podvedeni do vztahů s anděly.  
  
Samozřejmě existují rozdíly, ale tady je to, co hledat za- uvidíte to, pokud víte 
něco o zkušenostech lidí číst:  
  
Andělská bytost zasahuje. Nejčastěji tvor je nezvané a vyváží ho na sebe 
bárky v na něčí psychiku zcela nezvaný.  
  
Subjekt používá lásku ke snížení obranyschopnosti oběti. Toto je děláno 
záměrně a masky skutečné záměry účetní jednotky. Oběť [lidské bytosti jsou 
emočně vulnerable- kolik jich závažná pochybení došlo na milost našich 
emocí] cítí "láska" a je oklamán do podezření, to je pozitivní návštěvník.  
  
Subjekt nikdy vysvětluje hodně nebo dává oběti jakékoliv cenné poznatky. 
Většina otázek se nezvedne, pokud jsou, jsou v hádankách nebo nesmysl. 
Veškeré informace obsažené jsou založené buď nesprávné nebo neúplné.  
  
Často subjekt učiní prohlášení, že přichází varovat oběť a / nebo lidskost 
"chybující způsoby." Tento mnohokrát má co do činění s ničím subjekt 
považuje za hrozbu pro jejich celkovou kontrolu ve většině případů hrají na 
schopnosti u jednoho bránit sebe sama; Použití lidstva mysli energie pro 
psychické sebeobrany je velmi ohrožující těchto cizích predátorů, protože 
jejich hlavním nástrojem kontroly je skrze mysl; jejich nejhorší obavy se mělo 
lidstvo nikdy odhalit pravdu a dosáhnout stejné síly mysli, jak se mají. Hlásají 
falešnou představu o "míru" a "lásky" odzbrojit lidstvo a vytvořit bezmocné / 
bezbrannou zemi. Jejich vlastní přesvědčení o toto jsou vyrobeny nestydatě 
jasné v celé křesťanské Bible, kde jsou nositelé mučení, utrpení a smrt. Knize 
Zjevení / apokalypsy mluví za vše.  
  
Subjekt v mnoha případech přináší negativní prorokovat. Nejčastěji to 
předpovídá osobní krach, pohromu pro oběti, jeho / její blízké nebo jiní, kteří 
mají blízko. Subjekt pak nabízí falešné ujištění, že zůstane s obětí přes toto 
všechno, ale nemusí hnout prstem, aby ji zastavit.  
  
Subjekt v mnoha případech, například s nevědomými [nevědomých] Nový věk 
lidí, působí jako léčitel, když směřována. Jako obvykle, bez znalosti libovolné 
hodnoty je dána a léčitel stejně jako pacient zůstat mrzáky a jsou bezmocní 
bez pomoci účetní jednotky, což z nich otroky.  



Jsem se zabývala těmito subjekty a oni jsou něco jiného než benevolentní. 
Oni jsou nositelé smrti, neštěstí a jejich oběti volby jsou děti. Viděl jsem to 
mnohokrát. Lidé, kteří se dostanou do anděla magie jsou buď extrémně 
arogantní nebo jejich osobní život skončí katastrofou. Jeden člověk, který byl 
v těchto věcech byla hrozně depresivní a na drogách.  
  
Když jsem byl malé dítě, moje matka mi řekla, její rodiče měli holčičku několik 
let, než se narodila. Tato holčička, když se dva roky věku [byli křesťané] by 
upozornit a říct: "anděl" "anděl". Brzy poté, ona zasáhla hlavu na tramvaji, 
když se s trhnutím zastavilo a brzy zemřel na komplikace.  
  
Christian žena, která čekala dítě navštívil anděla. Anděl jí řekl, že dítě bude 
mrtvé. Samozřejmě, že dítě bylo mrtvé.  
  
Andělé apokalypsy výsypky požáru, ran a všechny ostatní druhy nasties na 
lidstvo.  
  
Andělé živí děti, a brát jejich duše použít pro hostování energii, kterou andělé 
a další subjekty ET krmení pryč.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



OOOOOOOOH ARMAGEDDON !!!  
Jak Svědkové Jehovovi byli předpovídají  
dále jen "End of the World", více než 100 let  
  
Zde jsou některé humor [Svědkové Jehovovi] citace z jejich materiálu a 
Strážná věž a Probuďte se! časopisy:  
  
1877- THE END tento svět ... je blíž, než si většina mužů předpokládat * z 
knihy: "Tři světy a sklizeň tohoto světa" Svědkové Jehovovi a prorocké 
spekulace; 1877  

  
1889- V dalších kapitolách představujeme důkazy, že zřízení Božího 
království již začala ... A že "bitva velikého dne Boha Všemohoucího [odhalení 
16:14], které skončí v roce 1914 našeho letopočtu s kompletní svržení 
zemské tohoto panství, je již zahájena [1915 vydání této knihy změněn "AD 
1914" na "AD 1915."] * z knihy "The Time je na dosah ruky.; 1889  

  
15.července 1894- Nevidíme důvod pro změnu futures- ani bychom se jich, 
jestli bychom změnit. Jsou to věříme, že Boží termín, ne naše. Ale mějte na 
paměti, že do konce roku 1914 není termín pro začátek, ale na konci doby 
soužení.  
  
1904- Stres z velké doby soužení budou na nás brzy, někde mezi 1910 a 
1912- kulminovat na konci "Časy pohanů", říjen 1914. * z knihy "The New 
Creation" 1904  

  
1.května, 1914- Neexistuje absolutně žádný důvod pro bible studentů na 
otázku, že konzumace tohoto evangelia věku je nyní ještě za dveřmi ... 
Velkou krizi ..., která bude konzumovat církevní nebesa a sociální zemi je 
velmi blízko , * Strážná věž dotisky  

  
Když nenastala 1914 událostí, byli přeložen na 1918-1925  

  
Kniha "hotového Mystery" Armageddon měla začít "na jaře roku 1918" tam 
mělo být "po celém světě všeobjímající anarchii" v "podzim 1920." 1917 
edition tvrdí, že Zjevení 11:13 by byly splněny "na začátku roku 1918" [ 
"zemětřesení"] a v "podzim 1920" [odkaz na oheň]. 1926 vydání je opět 
změněn.  
  
1. Watchtower- září, 1922: "datum 1925 je ještě zřetelně označeny písem, 
neboť je stanovena zákonem Božím do Izraele ..."  
  
Watchtower- 01.4.1923: "Naše myšlenka je, že 1925 je definitivně rozhodnuto 
podle Písem."  
  
Takže to, co se stalo, když 1925 přijel ??  

  
Watchtower- 01.01.1925:... "S velkým očekáváním, křesťané se těšil na tento 
rok Mnoho z nich bylo s jistotou očekávat, že všichni členové těla Kristova, se 



změní na nebeské slávě v průběhu tohoto roku Toho může být dosaženo 
Nemusí být. "  
  
Co se stalo na konci roku 1925 ??  

  
Watchtower- září 1925: "Je třeba očekávat, že Satan se bude snažit vnést do 
myslí zasvěcenému myšlenkou, že 1925 by měl vidět konec práce, a proto by 
bylo zbytečné pro ně udělat nic víc."  
  
** Najednou Satana, ne "bůh" je ten, prorokování.  
  
1930- "Velká vyvrcholení je na dosah ruky"  
  
1931- "Boží království začala pracovat. Jeho den pomsty je tady a 
Armageddon je na dosah ruky."  
  
1933- "Drtivá svědectví proroctví a podpůrných skutečností ukazuje očištění 
svatyně bylo dosaženo, a to znamená, že Armagedon čerpá blízko.  
  
1939- "Bitva o velkém dni Boha všemohoucího je velmi blízko"  
  
Tam bylo 44 další předpovědi; 42 ze Strážné věže, od května 1940- dubna 
1943.  
  
1.září, 1944- "Armageddon je blízko po ruce."  
  
1946- [Po druhé světové válce] "Katastrofa Armageddon ... je za dveřmi."  
  
1950- "Pochod je on! Kam? Do oblasti Armageddon pro" válce velikého dne 
Boha Všemohoucího. " "  
  
1953- "Armageddon je tak blízko po ruce, bude stávka generace nyní žije" * V 
roce 1954 byla myšlenka mnoho svědků, kteří budou "celý rok."  
  
1955- "Ukázalo se, že válka o Armageddon je v blízkosti jeho lámání ven 
bod."  
  
1958- "Kdy bude Armageddon bude bojovat? Jehova velký čas chovatel má 
naplánováno Armageddon přijde na závěr" času do konce. "Ten čas je blízko. 
Jak slyšet? ... Žádný člověk zná datum, ale víme, to bude velmi brzy. Jak 
víme, že to bude velmi brzy? Vzhledem k tomu, zbývající čas pro ďábla, teď, 
když Kristus vrhl ďábla na zem, se nazývá "krátké časové období" [odhalení 
12:12]  
  
Probudit! Říjen 1968: konstatoval, že "určité osoby" byla falešně předpověděl 
konec světa, a to, co chybělo, byl "boží vedení."  
  
* Ale teď, prý, tato falešná prorokování je u konce:  
  



1971: ". Jejich vedení" Mají "všechny důkazy" a že Bůh je a "je to ohromující." 
Nyní Armageddon dojde v roce 1975.  
  
1972: "V mysli průměrného Witness, není pochyb o tom, že datum 1975 je 
správné."  
  
1976 Watchtower: březen 15th- "smíření skrze Boží milost před Armageddon"  
  
22nd- září "globální katastrofa paralelu v historii lidstva, je velmi blízko."  
  
Prosince 15th- "Vydrž, slib blíží naplnění"  
  
1979 Strážná věž: červen 15th- "Den zúčtování po ruce"  
  
15.října "Vzchopte se tisíciletí je na dosah ruky"  
  
Listopadový 1st- "Christian neutralita jako Boží válečné přístupy."  
  
Psychiatr poznamenal, že tam je psychiatrická léčebna, které označujeme 
jako "strážní věže", jak je plný tolika Svědkové Jehovovi.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kopie katolického náboženství Primer  
  
To je ubohé, ale dělá pro dobrou smích. Toto je kopie katolického vyznání 
nátěrem. Humor stranou, při čtení tohoto, to je více než zřejmé, že tito lidé 
jsou vážně nemocní.  
  
To je tak proti životu a dokonalým příkladem toho, jak je cizinec "Bůh" 
nenávidí lidstvo a nic lidského. Každá lidská vlastnost je zde pokryty; co nás 
všechny lidské dělá. Tyto principy jsou tak anti-lidské a cizí. Co je horší, je to, 
jak tlačí tyto nemocné učení o nevinné děti a zničit další životy. Tento 
nemocný "náboženství" musí přijít ke konci a brzy není dost brzy!  

__________________  

  



Kromě vyprávění povaze naše hříchy, musíme také vzpomenout, pokud je to 
možné, o tom, kolikrát jsme je spáchali, říkat také (a jediný) Za těchto 
okolností, které občas mohou buď učinit lehký hřích smrtelný nebo smrtelný 
hřích pozoruhodně horší. Už jsem nikdy nedokázal přiznat, vážný hřích, nebo 
maskované to? Už jsem se dopustil neúcty k této svátosti tím, že pečlivě 
zkoumat své svědomí?  

  
Už se mi nepodařilo provést pokání mi dán zpovědník nebo neuposlechl 
některý z jeho stran? Už jsem zanedbával velikonoční povinnost přijímání 
svaté přijímání nebo nedokázal vyznat své hříchy během jednoho roku? Už 
jsem nějaké návyky těžkého hříchu vyznat první (nečistoty, opilství, atd)?  

  
první přikázání  
  
Jsem ignorant mé katechismus (zákon o Contrition, apoštola Creed, 
Desatera, sedmi svátostí, Otče náš)?  

Jsem záměrně pochyboval nebo odepřen některý z učení církve (kacířství)?  

Už jsem vzít aktivní roli v jakémkoli non-katolické bohoslužby?  

Jsem členem některé anti-katolické nebo jakékoliv tajné společnosti?  

Už jsem vědomě číst jakýkoli anti-katolickou literaturu?  

Už jsem cvičil nějaké pověry (horoskopy, věštkyně, atd)?  

  
Druhé přikázání  
  
Už jsem boží jméno nadarmo prostřednictvím vulgárních výrazů?  

Už zamumlala jsem si stěžoval, nebo proti Bohu (rouhání)?  

Už jsem pomlouval kněží či jiní zasvěcený Bohu?  

Už jsem přísahal Božím jménu (přísaha) buď falešně, nebo unáhleně?  

Už jsem zlomený jakýkoli soukromý slib?  

  
třetí přikázání  
  
Už jsem vynechal mši v neděli nebo svátky prostřednictvím své vlastní vinou?  

Jsem byl pozdě na mši prostřednictvím své vlastní nedbalosti?  

Jsem byl nepozorný při mši nebo v úctě jinak se nezdařilo pro Nejsvětější 
svátosti?  

Jsem udělal zbytečnou všední práci (fyzickou práci) nebo nakupování v 
neděli?  

  
Čtvrté přikázání  
  
Jsem byl neuctivé k rodičům, nebo zanedbané nich?  

Už jsem selhal v poslušnosti a úctě k ostatním v úřadu?  

Už jsem týral svou ženu nebo děti? Jsem byl neposlušný nebo neuctivé k 
mému manželovi?  

  
Co se týče mé děti:  
  
Už jsem zanedbával své hmotné potřeby? Už jsem nedokázala pečovat o své 
rané křtu či jejich správné náboženské výuky?  

Už jsem jim umožnily zanedbávat své náboženské povinnosti?  

Už jsem jinak nedokázali potrestat?  



Dal jsem špatný jim příklad? Už jsem se střetával s jejich svobodou uzavřít 
manželství nebo následovat náboženské povolání?  

  
Páté a osmé přikázání  
  
Už jsem se pohádal s některého?  

Už jsem prokletý nikoho ani jinak přál zlo na něj?  

Vzal jsem radost z něčí neštěstí?  

Je tu někdo, kterým odmítám mluvit, nebo se smířit?  

Už jsem lhal o někoho (pomluvy)?  

Už jsem vyrážka soudil někoho závažného hříchu?  

Už jsem se účastnil klepy (zlehčování) nebo šíří pohoršení?  

Už Půjčil jsem ucho ke skandálu kolem mého souseda?  

Už jsem žárlila nebo nikomu nezávidí?  

  
Šestý a devátý  
  
Už jsem popřel svou manželku svého manželství práva?  

Už jsem v kontrole porodnosti?  

Už jsem zneužil své manželství práva jiným způsobem?  

Už jsem se dopustil cizoložství nebo smilstvo?  

Už jsem se dotkl nebo přijali jinou nečistě?  

Jsem zhřešil s ostatními stejného pohlaví?  

Spáchali I masturbaci či jinak zhřešil nečistě sám se sebou?  

Už jsem kryl smyslné touhy pro někoho?  

Už jsem se oddával v jiných nečistých myšlenek?  

Už se mi nepodařilo oblékat skromně?  

Už jsem udělal něco provokovat nebo být podnětem nečisté myšlenky v 
ostatních?  

Už jsem četl obscénní literaturu nebo se podíval na neslušné obrázky?  

Sledoval jsem sugestivní filmy nebo programy?  

Už jsem je dovoleno své děti ani jiné osoby pod mým starosti tyto věci dělat?  

Už jsem použil vulgární výrazy nebo řečeno neslušné příběhy?  

Už jsem ochotně poslouchal s těmito příklady?  

Už jsem se chlubil mé hříchy?  

Jsem zhřešil proti čistotě jakýmkoli jiným způsobem?  

  
Sedmý a desáté přikázání  
  
Už jsem nic neukradl?  

Už jsem poškodil něčí majetek prostřednictvím své vlastní vinou?  

Už jsem podváděl nebo ošidili jiné?  

Už jsem odmítl nebo opomenul zaplatit nějaké dluhy?  

Už jsem zanedbával své povinnosti, nebo byl lenivý v mé práci?  

Už jsem odmítl nebo opomenul pomoci komukoli naléhavé potřeby?  

Už jsem neprovedl restituce?  

  
jiný hřích  
  
Už jsem vědomě způsobil ostatní k hříchu?  

Už jsem spolupracoval v hříchy druhých?  



Jsem zhřešil tím, obžerství?  

Už jsem se stal pod vlivem alkoholu?  

Už jsem použil narkotika?  

Jsem byl motivován hrabivost?  

Už jsem se oddával v chloubě nebo marnou chválu?  

Už jsem dostal svaté přijímání nebo jiný svátost ve stavu smrtelného hříchu?  

Existuje nějaký jiný hřích musím se přiznat?  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Uvolňuje křesťanství  
  
  



 
  
Už strach, hanba, řízení a "hřích" byl používán jako nástrojů, které vám 
manipulovat?  

Jste dostatečně silná, aby uznat, že jste lhal?  

Jste ochoten přiznat sám sobě, že jste se stali obětí a že budete potřebovat 
pomoc?  

  
Etapy řízení křesťanství v životě člověka:  
  

 Stále více a více zaujati kostel / Studium Bible  

 Nadměrné docházka do kostela nebo čtení bible  

 Použití Kostel / bible / modlitbu, aby se zabránilo život a / nebo 
problémy  

 Kompulzivní myslet nebo citovat Písmo  
  

Výše uvedené je ztráta kontroly nad jeviště.  
  
  
  

 Kompulzivní docházka do kostela nebo cituje písem  

 Obsedantní modlí, proselytizing, svědky, navštěvovat obnov a křížové 
výpravy na základě častých  

 Nadměrné finanční příspěvky  

 Zvyšující se závislost na "Páně"  
 Pocity viny-li si funkci církevní  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.exposingchristianity.com/BreakingFree.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.exposingchristianity.com/BreakingFree.html


 Odmítnutí myslet, pochybuji, nebo otázka křesťanské nauky nebo 
orgánu  

 Neschopnost rozumně diskutovat o náboženské záležitosti  
 Docházka do kostela, modlitba a náboženské aktivity začnou 
zasahovat do práce nebo do školy  

 Pocity bezmoci  
 Káže, že sex je zlo, špinavý  

 Pocity studu více než nahotou, vaše tělo, nebo subjekty druhých  

 Pocity nenávisti nebo zášť vůči ostatním, kteří mají různé názory  

 Zdlouhavé tažení, misijní práce, obce  

 Smiley mask- to je v pokročilém stádiu křesťanství, kde jsou pocity 
popřel a umělé pastózní úsměv se nosí za všech okolností. To je do očí 
bijící důkaz o extrémní popření  
 Černá a bílá zjednodušující myšlení  
 Silné pocity nízké sebevědomí, studu, self-nenávist, viny.  
 Nadměrné hladovění nebo použití potraviny "nakrmit" další oblasti 
vašeho života, které jsou vážně chybí  
 Proselytizing v práci = ztráta zaměstnání  
 Progresivní izolace, zhroucení vztahů  

 Sledování pouze náboženské programy v televizi; s vyloučením 
jakýchkoli non-náboženské programy  

 Vyhnout se sekulární činnost (zábava, vzdělávání)  
 Neschopnost provádět žádnou osobní úvěr pro achievements- vždy 
dávat úvěr "Pán"  
 Nepřijmout žádné osobní odpovědnost, se spoléhat na "Páně" ovládat 
celý svůj život  
 Volání o pomoc; mentální, emocionální, fyzické členění = hospitalizace  

  
Jeden nebo více z výše uvedeného vyplývá, že je vážný problém. Za účelem 
zjištění, zda je něco dobré nebo zlé, musíme dát mu sílu. To je to, co se děje 
s progresivním křesťanství. Na konci, není již osobní identity. Oběť se stává 
shell a něco jiného převezme. Pokud jste daleko dostali to, že není příliš 
pozdě na to dostat ven a zůstat venku.  
  
VŠECHNY poplašné řetězové zprávy, lži a podvody mají jedno hlavní téma v 
common, který je nedostatek znalostí. Jakmile člověk ví, kdo již nemůže být 
klamán a lhal. Miliardy dolarů, masová vražda a především LŽI a strach byly 
použity, aby nás od našeho Pravého Stvořitele. Ti, kteří pod kontrolou 
profitovali z plodů jejich lží po staletí a chtějí udržet svou moc na úkor lidské 
nevědomosti a utrpení. Naše pravda Creator, Satan, nám poskytuje znalosti, 
abychom mohli pozvednout sami nad úroveň zvířete. Falešný bůh a jeho cizí 
kohorty dívat se dolů na nás a chtějí nás zotročit. Satan se stará o své lidské 
stvoření a přeje si, aby nám pomohli. Největší krokem je překonat svůj strach 
a studovat a učit se. Jakmile budete vědět, křesťanství a jeho falešné učení již 
nemůže být hrozbou.  
  
Zdroje:  
www.joyofsatan.com  

www.joyofsatan.org  

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.joyofsatan.com
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Kolik dalších lidí bude muset být poražena?  
  

Kolik více zemí a města budou muset být zničeny?  
  

O kolik víc naší dávné minulosti přijdeme s cílem udržet lež 
křesťanství děje?  
  

V průběhu věků po manifestaci judaismu a křesťanství, každý 
pokus byl vyroben z  

masová vražda ke zničení a demolovat celých měst, pálení starých 
knihoven a center učení a genocidu celých národů ve snaze 
vynutit strašný lež a zničit pravdu.  
  

Ten, známý jako "ďábla" * ne * židovsko / Christian "Bůh" byl 
Stvořitel lidstva!  
  
  
  
  
  
  
  

Ničí naši minulost  
  
Většina z nás tady vědí křesťanství je podvod, ale do jaké míry je jiná věc. Je 
to podvod katastrofických rozměrů. Studie středověkých maleb odhaluje 
volání o pomoc. Mnoho z umělců období vlevo zprávy v jejich práci. Existuje 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.exposingchristianity.com/Conspiracy.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=cs&u=http://www.exposingchristianity.com/Conspiracy.htm


poměrně málo paintings- všechny křesťanské náboženské záležitosti (to 
nepřicházelo v úvahu umělce jako katolická církev měla úplnou kontrolu, a 
téměř každé umělecké dílo během této doby musely být křesťanských 
náboženských témat, jinak umělec být obviněn z "kacířství", což znamenalo 
mučení a smrt), které odhalí létající talíře vznášející se nad Nazaréťana a jiné 
známky toho, že tento odporný náboženství byl podvod a lidé to věděl, ale byl 
těžce utiskované. Šedé mraky zakrývající slunce v malování "Volání prvního 
apoštolů" Domenico Ghirlandaio, 1481, odhaluje neutěšenou atmosféru, která 
označuje smutnou událost a říká hodně. Carlo Crivelli malba Zvěstování v 
roce 1486 bezostyšně odhaluje UFO vznášející se nad pannu a rozzářený 
proud světla do její hlavy. Mnoho umělců se zmiňoval o létajících talířích, 
malováním lentikulární mraky na obloze svých děl.  
  
Leonardova slavná "Poslední večeře" obraz zobrazuje apoštoly Nazaretský 
ve čtyřech skupinách po třech, s uvedením znamení zvěrokruhu a důsledky 
je- věděl, křesťanství bylo podvod. Mnoho jiných malby z období mají skryté 
zprávy v nich o podvodu křesťanství, pokud se vezme čas na jejich 
prostudování.  
  
Tam bylo několik zpráv o němž jsem byl vyslán vazby s detaily v dolní části 
stránky, ze Smithsonian Institute dumping čluny plné antických artefaktů do 
Atlantského oceánu . Mnoho z nich bylo egyptské původu a nalézt ve 
Spojených státech . Cokoliv, co popírá křesťanské náboženství spadá pod 
intenzivní kontrolou. Vzhledem k tomu, židé, křesťané a muslimové tvrdí, že 
svět bude jen přibližně 6000 rok stará, tam byla vždy v rozporu s pravdou při 
podpoře této lži.  
  
Každý, kdo má dokonce půlkou mozku ví, že nedošlo k žádným "Zbraně 
hromadného ničení" v Iráku . Navzdory stovky celosvětových protestů proti 
invazi a OSN je dávat Irák čistou zprávu, George W. Bush tlačil neoblomně k 
útoku na Irák . Samozřejmě, že to je v pohodě pro Izrael a USA mít všechny 
zbraně hromadného ničení, které potěší bez vnějšího zasahování vůbec. 
Všichni víme, že pan Bush je "znovuzrozený" křesťan.  
  
Skutečným důvodem toto vše se zdá směřovat zničení důležitých starověkých 
relikvií a dokumenty, které dokazují * * judaismus a křesťanství jsou lži. 
Saddam Hussein věřil sobě být reinkarnace Nabuchodonozora. S tímto 
přesvědčením, strávil asi $ 500 milionů dolarů v roce 1980, které se snaží 
rekonstruovat starověkém Babylonu, hlavního města Nabuchodonozora. Přes 
šedesát milionů cihly byly vytvořeny nahradit zdi Babylonské s rytinou "králi 
Nebúkadnesarovi za vlády Saddáma Husajna." [1]  
Tam bylo mnoho starověkých chrámů a pozůstatky pohřbené pod písky Iráku, 
které byly předloženy důkazy o původu lidstva. Ať už jsou tam pořád 
vzhledem k invaze není znám. Američan a britské GI se dostaly do toho z 
horní mosazi zničit a / nebo kořist, co se jim zlíbilo z iráckých muzeí.  
  
Saddám Husajn byl také pracuje na obnově Ancient Ashurbanipal knihovnu, 
která byla nejdříve známý shromážděny a katalogizovány knihovna na světě. 
Texty v něm vzniklo před povodní. Britští archeologové v polovině 19. století v 



Ninive vyhlouben některé 25.000 Tabletky klínového písma montované King 
Ashurbanipal, které téměř všechny jsou nyní v britském muzeu .  
  
V dubnu roku 2002 irácké archeologové požádala britské muzeum v případě, 
že by umožnit odlitky tablet, které mají být provedeny. Ačkoli kopie byly 
provedeny v minulosti některých tablet, by to bylo poprvé, kdy by byly dány k 
dispozici žádné významné množství jako kopie.  
  
Navrhovaný po rekonstrukci knihovny v Ninive by se konat kopie všech tablet 
z Britského muzea a byl plánoval být centrem pro učence a turistickou atrakcí. 
Vedle dveří do knihovny měl být centrem pro klínového studii. Plány byly také 
vyhloubit jeden z křídel krále Ashurbanipal paláce v Kuyunjik pahorek, kde to 
bylo doufal, že tisíce dalších podzemních tablet by se našlo.  
  
Tam jsou některé 10.000 archeologických lokalit roztroušených po Iráku a 
většina z nich se ani nedotkl. Podle archeologů, zloději rozdělena do iráckých 
muzeí opakovaně a ukradli sumerské artefakty (To se stalo před válkou 
stejně). Drahé zlaté šperky a ozdoby byly po sobě zanechal. Co oni šli po byli 
staří záznamy ve formě lahví a klínového písma tablet.  
  
Humanitární pracovníci OSN a zahraniční diplomaté byli několikrát obviněn 
iráckou vládou pašování tyto artefakty ze země. V létě roku 2002 irácký 
pronajímatel čistil volné Bagdád byt, který byl dříve obsazený zahraniční 
diplomat. Pronajímatel našel dva kartony archeologických fragmentů. Irácká 
vláda nikdy jmenován diplomat nebo jeho zemi.  
  
"Saddám jistě ví, že uvolnění dokumentace prokazující, judaismu a 
křesťanství jako deriváty nebo kopií starověké sumerské náboženství by 
mohlo mít zničující účinek na globální záležitosti." [2]  
  
"Když George W. Bush stál před Washington Monument v lednu 2001, během 
inaugurace vypůjčil překvapivý obraz z minulosti S odkazem na. Ameriky 
dvakrát řekl: A anděl stále jezdí Vichřice a řídí tuto bouři."  
  
V průběhu věků po manifestaci judaismu a křesťanství, každý pokus byl 
vyroben z masové vraždy k ničení a demolovat celých měst a genocidě 
celých národů, aby víko na této lži. Dále jen "Ďábel" * ne * židovsko / Christian 
"Bůh" byl tvůrcem lidstva.  
  

  
Části výše uvedené informace byly převzaty z knihy:  
  
1] "Plášť Iluminátů" William Henry, 2003. Autorka má spoustu užitečných 
informací, pokud člověk může číst mezi řádky, ale je vážně klamán, co se 
týče Nazaretského. Nazaretský, jak všichni víme, je fiktivní. Pokud jde o 
panně, je tento subjekt ukradl vše od Astaroth zatímco Astaroth byla vázána.  
  
[2] Tamtéž.  
  
Výňatky z níže uvedené odkazy týkající Archeologické Cover up:  



  
"Smithsonian najednou skutečně došlo člun plný neobvyklých artefaktů ven 
do Atlantiku a hodili je do oceánu."  
  
"Historik a lingvista Carl Hart, vydavatel WORLD Explorer pak získá mapy 
Tramp tohoto Velkého kaňonu z knihkupectví v Chicagu . Poring nad mapou, 
byli jsme ohromeni vidět, že hodně z oblasti na severní straně kaňonu má 
egyptské jména. oblast kolem devadesáti four Mile Creek a Trinity Creek měl 
oblastí (skalní útvary, zřejmě) se jmény jako Tower Set, věž Ra, Horus chrám, 
Osiris chrám a Isis chrám. V Haunted Canyon byly oblasti, jako jména jako 
Cheopsova pyramida, Buddha kláštera, Buddha Temple , Manu Temple a 
Shiva chrám . byl tam nějaký vztah mezi těmito místy a údajným egyptským 
objevům ve Velkém kaňonu ? "  
  
"Smithsonian"  
"1909 článek jasně uvádí, že Smithsonian je zapletený s studovat a hloubení 
stránky. Nicméně, Smithsonian popírá, že každý takový objev vůbec nedošlo. 
Tím se vyvolá větší otázku, která, pokud je to pravdivý příběh, proč by 
Smithsonian pokryla to, co jistě bude jedním z nejvýznamnějších 
archeologických nálezů z dvacátého století? Věřte tomu nebo ne, je priorita 
pro ztráty informací Smithsonian o objevech, které jsou považovány za 
nehodí se v současné době přijal dogma o historii Ameriky a jejích interakce 
nebo jejich jiných starověkých civilizací nedostatek. "  
  
ODKAZY:  
  
Zpráva o bující ničení a masové plenění nezastupitelné starověké artefakty v 
Iráku  

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

Systematické zničení Bagdádu muzeum  

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

  
Další důkaz o zničení  
http://www.h-net.org/~museum/iraq.html  
  
Archeologické cover-up  

http://www.keelynet.com/unclass/canyon.txt  
  
Potlačení Proof of the Past v Grand Canyon  

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

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