Terceiro Reich e o
Cristianismo

Prefácio
“Nós termos que lidar com o cristianismo de uma forma mais dura do que fizemos até
agora. Devemos acertar as contas com esse cristianismo, a maior das pragas que
poderiam ter acontecido a nós em nossa história, que enfraqueceu-nos em todos os
conflitos. Se a nossa geração não o fizer, então eu acredito que ele ele se arrastará por
um longo tempo. Precisamos superá-la dentro de nós mesmos.”
- Reichsführer Heinrich Himmler. Discurso aos principais líderes da SS, 09 de junho de
1942, Berlim
“Nacional-Socialismo e concepções cristãs são incompatíveis. As igrejas cristãs são
construídas sobre a ignorância dos homens; contrastando, (Nacional-Socialismo)
repousa sobre bases científicas. Quando nós (nacional-socialistas) falamos da crença
em Deus, não quermos dizer como os cristãos ingênuos e seus exploradores
espirituais, um ser semelhante ao homem sentado em algum lugar no universo. A força
governada pela lei natural pelo qual todos esses planetas incontáveis movem-se no
universo é o que chamamos de onipotência ou de Deus. A afirmação de que esta força
universal que pode esbarrar no destino de cada ser individual, cada menor bacilo
terrestre, pode ser influenciada pelas chamados orações ou outras coisas
surpreendentes, depende de uma dose necessária de ingenuidade ou então sobre o
interesse individual do profissional sem vergonha.”
- Reichsleiter Martin Bormann
Muitas pessoas, devido à falta de informação, acreditam erroneamente que a
Alemanha nazi era amigável ao cristianismo. Isso não é verdade em qualquer trecho da
imaginação. Para aqueles que estão totalmente confuso, este livro mostra além de
qualquer dúvida que não só os nazis eram anticristãos, mas os líderes do Terceiro
Reich também estavam trabalhando ativamente para destruir o cristianismo, tanto as
Igrejas católica e protestante.
Os numerosos símbolos ocultos, ou seja, a suástica e símbolos das runas SS não são
apenas anticristãos, mas são rotulados como “satânicos” pelas Igrejas cristãs. Cada
um dos artigos aqui fornece inúmeras referências e citações documentadas por cada
um dos principais líderes do Terceiro Reich quanto ao seu ódio ao cristianismo e sua
intenção de destruí-lo completamente e voltar ao paganismo pré-cristão. Na verdade,
se alguém fizer a pesquisa necessária, “satanismo” é um rótulo genérico para o
paganismo. “Satan” significa “INIMIGO” em hebraico. “Satan” é o inimigo do povo judeu
e é o Deus dos gentios. Os líderes do Terceiro Reich sabiam disso. “Satanismo” é um
rótulo coletivo para o paganismo e “gentio” significa “pagão”.
“A religião mosaica realmente nada mais é do que uma doutrina para a preservação da
raça judia. Por isso, abraça quase todos os ramos do conhecimento sociológico,
político e econômico que poderia entrar em questão em relação a ela.”
- Adolf Hitler, Mein Kampf

“Dentro da sala de jantar, Himmler e seu Círculo Interno iriam realizar vários exercícios
ocultistas, que incluiam tentativas de se comunicar com os espíritos dos mortos de
teutões e esforços para influenciar a mente de uma pessoa na sala ao lado através da
concentração de força de vontade. Não havia lugar para o cristianismo na SS e os
membros eram ativamente incentivadas a romper com a Igreja.”
“Novas cerimônias religiosas foram desenvolvidos para tomar o lugar de os cristãos,
por exemplo, uma cerimônia de solstício de inverno foi concebido para substituir Natal
(começando em 1939 foi proibida a palavra “Natal” para aparecer em qualquer
documento oficial SS), e outra para a cerimônia solstício de verão. Presentes estavam
a ser dada na cerimônia de solstício de verão, em vez de no solstício de inverno. Além
de Natal, casamentos e baptizados também foram substituídos por rituais pagãos e
mitos pagãos, como vimos no início deste capítulo, influenciou a escolha de Himmler
de Wewelsburg como o castelo ordem SS. O meticuloso trabalho de Peter Levenda
(Unholy Alliance: A história de envolvimento nazi com o ocultismo por Peter Levenda
(24 de maio de 2002)) em desenterrar documentos inéditos do período nos permite
considerar a visão de mundo pagã do Ahnenerbe ea SS. Os arquivos da Ahnenerbe
continha um artigo de AE Muller originalmente publicado em uma revista mensal
chamada Baixa Saxônia, em 1903, que descreve a celebração do solstício de verão no
monumento Exsternsteine perto do Wewelsburg em meados do século XIX.”
“Como observa Levenda, esses motivos são comuns nas bases volkisch do nazismo,
com a serpente, pensado como um arquétipo do mal no cristianismo, considerado
sagrado pelos arianos”.
Acima citação tirada: Águia Invisível: A História do Ocultismo nazi por Alan Baker ©
2000
“Central do início segredo que estes generais da SS seniores receberam foi o
significado real do anagrama” SS “em si. Para o “rank and file elite” da SS, as iniciais
representava a palavra Schutzstaffel, um termo que significa. vagamente uma equipe
especial ou unidade militar. Mas, para os iniciados, houve um outro significado de “SS”
por completo, um significado com profundas raízes no ocultismo e na Suméria antiga,
babilônico, e, até certo ponto, a crença egípcia. Para estes iniciados, ‘SS’ as letras se
referiu ao morrer Schwarze Sonne, o Sol Negro “.
Acima citação tirada do “Reich do Sol Negro: nazis secretos Armas e Guerra Fria
Lenda dos Aliados”, de Joseph P. Farrell © 2004

Índice analítico
Adolf Hitler

9

Adolf Hitler: Citações acerca do cristianismo

13

Heinrich Himmler

17

Josef Goebbels

19

Reinhard Heydrich

23

Prova sem fim que os nazis eram totalmente anticristãos

25

O Terceiro Reich: Lutando Contra Pedofilia cristã

33

A Verdade Sobre o Talmude

37

Os satânicos Origens da Ku Klux Klan

45

Os Pagan / satânicos Origens Chapéus em forma de cone

51

Raízes cristãs do comunismo

55

A Bíblia Sagrada: A Book of Witchcraft judaica

63

A missa cristã e como ele se articula com judaica Ritual Murder

69

Jesus: O Arquétipo Judeu

73

Adolf Hitler

“Adolf Hitler e o Partido Nazi chegou ao poder em 1933. Maioria dos líderes ocultistas
acreditavam Hitler era The Great One”.
555 é o equivalente cabalístico de um antigo termo hebraico que significa escuridão.
Também 555 é o valor numérico da palavra Necronomicon. Número do partido nazi de
Hitler era 555. A festa começou seu sistema de numeração de 500 a parecer maior do
que realmente era.
A verdade é que Hitler era um satanista. Ser um político, ele trabalhou em ser
diplomático, dado o poder das igrejas cristãs na época. Hitler era o líder há muito
aguardada que muitos satânicos Lodges alemães estavam trabalhando para trazer à
existência. Eles precisavam de um líder. Hitler, ele próprio era um membro de um
desses satânicos Lodges.
Trecho: “Eu gostaria de passar algumas informações que, de acordo com Otti
Votavova, ela recebeu diretamente de Franz Bardon. Segundo ela, Adolf Hitler era um
membro de um 99 Lodge. Além disso, Hitler e alguns de seus confidentes eram
membros da Ordem de Thule, que foi simplesmente o instrumento externo de um grupo
de poderosos magos negros tibetanos que utilizaram os membros da Ordem Thule
para seus próprios fins.” 1
“Um dos primeiros membros do partido dos Trabalhadores Alemães era editora Dietrich
Eckart, muitas vezes referido como o fundador espiritual do Nacional-Socialismo.
Eckart viu em Hitler o líder maleável que vinha procurando e logo foi a introdução do
novo membro para os círculos sociais corretos em Munique e seus amigos intelectuais
no Thule (pronuncia-se também-lee) Society. Embora o papel da Eckart em práticas
metafísicas, bem como na fundação do partido nazi foi marginalizada pela maioria dos
historiadores, é significativo que Hitler entendeu claramente a importância de Eckart.” 2

“O núcleo interno dentro do Grupo Thule eram todos satanistas que praticavam a
Magia Negra” (Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny © 1973)
Quando Dietrich Eckart estava morrendo em 1923, ele disse: “Sigam Hitler! Ele
dançará, mas fui eu que chamei a melodia. Eu o iniciei na ‘Doutrina Secreta’, abri seus
centros de visão e lhe dei os meios. se comunicar com os Poderes Não chorem por
mim: terei influenciado a história mais do que qualquer outro alemão.” 3
Há também uma abundância de provas de que Hitler e o Terceiro Reich estavam
trabalhando incansavelmente para destruir o cristianismo em todas as suas formas.
“Eu vou esmagar o cristianismo sob minha bota como um sapo venenoso.”
“O judaísmo, o cristianismo, o bolchevismo são todos unidos. Camaradas na agitação,
ferramentas nascidas de decadência, eles possuem o mesmo talento para destruir a
estrutura natural da sociedade. Bolchevismo é a continuação histórica e lógica do
cristianismo. Ele percebe a nível técnico que O cristianismo tem feito em um nível
metafísico.”
- Adolf Hitler
A citação sobre a postura de Hitler sobre o cristianismo a partir de Alfred Rosenberg:
“Ele nunca tinha permitido que um membro do clero a uma reunião do partido ou para o
enterro de um membro do partido. A praga judaico-cristã estava agora caminhando
para o seu fim. Ele disse que era absolutamente horrível que a religião jamais poderia
ter sido possível que literalmente devorado o seu Deus em comunhão.” 4
..”Um número de seus cúmplices mais próximos compartilhada ódio de Hitler em
relação à Igreja e sua decisão de destruí-lo Provavelmente o mais conhecido entre eles
estavam Bormann, Himmler, Heydrich, Rosenberg e Goebbels Gerhard Reitlinger
caracteriza Himmler da seguinte forma: “Profissão de Himmler tornou-se a destruir os
judeus, liberais e sacerdotes “. 5
De acordo com uma nota da Santa Sé datada de 02 março de 1943:
“No início de outubro de 1941, o número de sacerdotes da diocese” Warthegau “, que
estavam presos em Dachau, foi de várias centenas, mas este número cresceu
consideravelmente a cada mês, como resultado de uma forte intensificação das
medidas de polícia que resultou na detenção e deportação de mais de centenas de
clérigos “. 6
“Todas as escolas católicas foram fechadas.”
“Uma ordem do governador do Reich, de 19 de Agosto de 1941, disse que os jovens
alemães poderiam receber instruções religiosas apenas nas idades de 10 a 18 anos de
idade e, além disso, apenas nos locais de culto e uma hora por semana, o que era a

ser definido entre 3 e 5 PM (excluindo os dias reservados para os exercícios do Hitler
para os jovens). Além disso, foi ordenado que a polícia teve que ser informado com
antecedência sobre o tempo, o lugar e o pessoal de ensino. Várias igrejas foram
removido da utilização como locais de culto com muitos outros, isso aconteceu mais
tarde,. serviços religiosos eram limitadas a horas específicas”
O que Hitler tem a dizer sobre “pura, o cristianismo original” e um “ariano Cristo?”
“Deixe o cabelo de divisão para os outros. Se é o Antigo Testamento ou o Novo, ou
simplesmente as palavras de Jesus, é tudo a mesma fraude judaica antiga. Ele não
nos fará livres. Uma igreja alemã, um cristianismo alemão é uma distorção. Ou se é um
alemão ou um cristão. Você não pode ser ao mesmo tempo “.
“Hitler deixou claro que ele não estava interessado em um” cristianismo Aryanized “ou
o” ariano Jesus “mito promovido pela Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels, e
alguns membros do partido.” “Você não pode fazer um ariano de Jesus, isso é um
absurdo. O que precisa ser feito, você diz? Vou dizer-lhe: é preciso evitar que as
igrejas de fazer qualquer coisa, mas o que eles estão fazendo agora, ou seja, perdendo
terreno dia a dia. Mas não podemos apressar as coisas. Os párocos serão feitos para
cavar as suas próprias sepulturas “, Afirmou.” 8

Frabato, o Mago por Franz Bardon, página prefácio “Sobre o Autor”
Jim Marrs, Rule pelo sigilo
3 Ibid
4 Hans-Gunther Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenberg 1934-1935 und
1939-1940 (Göttingen, 1956)
5 Gerhard Reitlinger, Die SS-Tragödie einer Deutschen Epoche (Munique, 1977)
6 Ação Cristã para o artigo Israel ‘Luta da Igreja com o Terceiro Reich’
http://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html # N_10_
7 Ibid
8 Hitler Fala: uma série de conversas políticas com Adolf Hitler em seus objetivos reais
por Hermann Rauschning, 1 ª edição de 1939
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Adolf Hitler: suas citações Quanto cristianismo
As seguintes citações foram retiradas de “Hitler Fala: uma série de conversas políticas
com Adolf Hitler em seus objetivos reais” por Hermann Rauschning, 1 ª edição de 1939
“Deixe o cabelo de divisão para os outros. Se é o Antigo Testamento ou o Novo, ou
simplesmente as palavras de Jesus, é tudo a mesma fraude judaica antiga. Ele não
nos fará livres. Uma igreja alemã, um cristianismo alemão é uma distorção. Ou se é um
alemão ou um cristão. Você não pode ser ao mesmo tempo “.
“Hitler deixou claro que ele não estava interessado em um” cristianismo Aryanized “ou”
ariano Jesus “mito promovido pela Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels, e
alguns membros do partido.” “Você não pode fazer um ariano de Jesus, isso é um
absurdo. O que precisa ser feito, você diz? Vou dizer-lhe: é preciso evitar que as
igrejas de fazer qualquer coisa, mas o que eles estão fazendo agora, ou seja, perdendo
terreno dia a dia. Mas não podemos apressar as coisas. Os párocos serão feitos para
cavar as suas próprias sepulturas.”, afirmou.”

As seguintes citações foram retiradas do livro: Table Talk de Hitler 1941-1944: Suas
conversas privadas, Traduzido por Norman Cameron e RH Stevens Copyright ©
Enigma Books 2000 Publicado pela primeira vez na Grã-Bretanha
Tradução Inglês copyright © 1953 por Weidenfeld and Nicolson
“Fundamentalmente, em todos há o sentimento para este allmighty, que chamamos de
Deus (isto é, o domínio das leis naturais ao longo de todo o universo). Os sacerdotes,
que sempre conseguiram explorar esse sentimento, ameaçar castigos para o homem
que se recusa a aceitar o credo que eles impõem.”
“Bolchevismo, o filho ilegítimo do cristianismo.”
“O golpe mais pesado que já atingiu a humanidade foi a vinda do cristianismo.
Bolchevismo é filho ilegítimo do cristianismo. Ambos são invenções dos judeus. A
mentira deliberada em matéria de religião foi introduzida no mundo pelo cristianismo.
Práticas bolchevismo uma mentira do mesmo natureza, quando ela afirma para trazer
liberdade aos homens, ao passo que, na realidade, ele busca apenas escravizá-los. No
mundo antigo, as relações entre homens e deuses foram fundadas em um respeito
instintivo. Era um mundo iluminado pela idéia de tolerância. O cristianismo foi o
primeiro credo no mundo a exterminar seus adversários em nome do amor. Sua notachave é a intolerância.”

“Sem o cristianismo, não deveríamos ter tido Islã. Império Romano, sob a influência
germânica, teria se desenvolvido no sentido de dominação mundial, ea humanidade
não teria extinguido quinze séculos de civilização de um só golpe.”
“Que não se diga que o cristianismo trouxe ao homem a vida da alma, para que a
evolução foi da ordem natural das coisas. O resultado do colapso do Império Romano
era uma noite que durou séculos.”
“O cristianismo é uma rebelião contra a lei natural, um protesto contra a natureza.
Levado ao seu extremo lógico, o cristianismo significaria o cultivo sistemático da falha
humana.”
“A ciência não pode mentir, por isso está sempre se esforçando, de acordo com o
estado momentâneo do conhecimento, para deduzir o que é verdade. Quando se
comete um erro, ele o faz de boa fé. É o cristianismo que é o mentiroso. Está em
perpétuo conflito consigo mesmo.”
“A razão pela qual o mundo antigo era tão puro, leve e sereno era que ele não sabia
nada sobre os dois grandes flagelos: a varíola e o cristianismo.”
“O cristianismo é um protótipo do bolchevismo:. Mobilização pelo judeu das massas de
escravos com o objetivo de minar a sociedade Assim se compreende que os elementos
saudáveis do mundo romano eram a prova contra esta doutrina.”
..”Antigamente, era em nome da Christianity Today, é em nome do bolchevismo
Ontem, o instigador foi Saul:. Instigador-a-dia, Mardoqueu Saul se transformou em St.
Paul, e Mardoqueu em Karl Marx. Ao exterminar esta praga, devemos fazer da
humanidade uma serviço de que nossos soldados podem ter nenhuma idéia.”
“Afinal de contas, foi apenas entre o sexto e oitavo séculos que o cristianismo foi
imposta em nossos povos por príncipes que tinham uma aliança de interesses com os
shavelings. Nossos povos já havia conseguido viver bem sem esta religião. Tenho seis
divisões de SS composta de homens absolutamente indiferentes em matéria de
religião. Ele não os impede de ir para a morte com serenidade em suas almas.”
“Mas o cristianismo é uma invenção de cérebros doentes: se poderia imaginar nada
mais sem sentido, nem qualquer forma mais indecente de transformar a idéia da
divindade em um escárnio.”
“Pure cristianismo-o cristianismo das catacumbas-se preocupado com a tradução da
doutrina cristã em fatos. Ele conduz muito simplesmente à aniquilação da humanidade.
Trata-se apenas de todo o coração o bolchevismo, sob um ouropel da metafísica.”
“Foi o cristianismo que trouxe a queda de Roma-não os alemães ou os hunos. Que o
bolchevismo é alcançar a-dia no materialista e nível técnico, o Cristianismo tinha
alcançado no nível metafísico.”

“Não se pode ter sucesso na concepção quanto crueldade, ignomínia e falsidade a
intrusão do cristianismo tem escrito para este nosso mundo.”
“É que os judeus sempre destrói essa ordem. Ele constantemente provoca a revolta do
fraco contra o forte, de bestialidade contra a inteligência, de quantidade contra a
qualidade. Demorou quatorze séculos de cristianismo para atingir o pico de selvageria
e estupidez. Gostaríamos, portanto, estar errado pecar pelo excesso de confiança e
proclamar nossa vitória definitiva sobre o bolchevismo. Quanto mais se tornar o judeu
incapaz de fazer mal a nós, tanto mais havemos de nos proteger desse perigo. O judeu
tem na natureza o papel de um elemento catalisador. A pessoas que se livrar de seus
judeus volta espontaneamente à ordem natural.”
“O cristianismo é a pior das regressões que a humanidade pode jamais ter sofrido, e é
o judeu que, graças a esta invenção diabólica, jogou-o de volta quinze séculos. A única
coisa que seria ainda pior seria vitória para o judeu através bolchevismo. Se o
bolchevismo triunfou, a humanidade perderia o dom do riso e da alegria. Ele se tornaria
apenas uma massa disforme, condenado a grayness e desespero “.
“Os sacerdotes da Antiguidade eram mais perto da natureza, e eles procuraram
modestamente para o significado das coisas. Ao invés disso, o cristianismo promulga
seus dogmas inconsistentes e impõe-los pela força. Tal religião carrega dentro de si a
intolerância e perseguição. É o concebível mais sangrento.”
“A mesma coisa está acontecendo com a música como está acontecendo com a beleza
em um mundo dominado pela shavelings-a religião cristã é inimigo de beleza.”
“Eu nunca virá pessoalmente a um acordo com a mentira cristã”.
“A nossa época, certamente, ver o fim da doença do cristianismo.”
“Este terrorismo na religião é o produto, para colocá-lo brevemente, de um dogma
judaico, que o cristianismo tem universalizado e cujo efeito é semear problemas e
confusão na mente dos homens. É óbvio que, no plano da crença, ensinamentos
terroristas não têm outro objeto, mas para distrair os homens de seu otimismo natural e
desenvolver neles o instinto de covardia.”
“Na medida em que estamos preocupados, conseguimos em perseguir os judeus de
nosso meio e excluindo o cristianismo a partir de nossa vida política.
Se hoje em dia não encontramos o mesmo orgulho esplêndido de corrida, o que
distingue o grego e eras romanas, é porque no século IV estes judaico-Cristãos
destruíram sistematicamente todos os monumentos destas civilizações antigas. Foram
eles, também, que destruiu a biblioteca de Alexandria.”
“A religião fabricado por Paulo de Tarso, que mais tarde foi chamado de cristianismo,
não é nada, mas o comunismo de hoje.”

Bormann interveio.”Métodos de judeus, disse ele, nunca variou em seus fundamentos.
Everywhere terem incitado a plebe contra as classes dominantes. Everywhere eles
promoveram o descontentamento contra o poder estabelecido. Pois estas são as
sementes que produzem a cultura que eles esperam mais tarde para recolher.
Everywhere eles atiçar as chamas do ódio entre os povos do mesmo sangue. Foram
eles que inventaram classe-guerra, e o repúdio a essa teoria, portanto, deve ser
sempre uma medida anti-judaica. Da mesma forma, qualquer doutrina que é anti comunista, qualquer doutrina que é anticristão deve, ipso facto, ser anti-judeu também.
A doutrina nacional-socialista é, portanto, anti-judeu in excelsis, pois é tanto anticomunista e anticristã. Nacional-Socialismo é sólido para o núcleo, e de toda a sua
força está concentrada contra os judeus, mesmo em questões que parecem ter um
aspecto puramente social e são projetados para a promoção dos serviços sociais de
nosso povo “.
O Führer concluiu:
“Burgdorff acaba de me dar um papel que trata da relação entre o comunismo e o
cristianismo. É reconfortante ver como, mesmo nestes dias, a relação fatal entre os
dois é diária cada vez mais claro para a inteligência humana.”

Reichsführer Heinrich Himmler
e seu trabalho para destruir o cristianismo
“Homens da SS eram casados, e seus filhos nomeado, em cerimônias destinadas a
suplantar sacramentos cristãos-uma abordagem Himmler também aplicada aos
feriados da igreja, substituindo-os festivais pagãos.”
Página 38
‘Mania de Himmler para a pureza racial, juntamente com o seu desprezo por
sacramentos-cristãos, que ele considerava apto apenas para os mansos, rendeu um
programa exótico para promover famílias SS adequadas. Casamentos da Igreja foram
substituídos pelos ritos pagãos SS presidida pelo comandante do noivo. Protocolo
semelhante governou o ‘batismo’ de bebês, alguns dos quais nasceram em centros
Lebensborn; SS livre maternidades criado para incentivar a concepção.
Página 42
“Celebrando Pagan Holidays” “Em um memorando de 1936, Himmler estabeleceu uma
lista de feriados aprovados com base em Pagan e antecedentes políticos e destina-se
a afastar os membros da SS de sua dependência de festividades cristãs. A lista incluía
20 de abril, aniversário de Hitler, Primeiro de Maio e do Solstício de Verão, a festa da
colheita, e 9 de novembro, o aniversário do Putsch da Cervejaria.
Culminando o ano no esquema de Himmler era o “Page 44 Solstício de Inverno ou
yuletide, um evento que trouxe SS popular juntos em mesas de banquete à luz de
velas e ao redor de fogueiras em fúria que remetem a rituais tribais alemães.
“Uma vez que a guerra começou, o simbolismo cristão praticamente desapareceu.
Moldaram runa-Now lápides SS claramente identificados os homens caídos de uma
ordem especial.”Page 49

As citações acima foram retiradas de:
O Terceiro Reich / Time-Life Books: O SS © 1989, 1988 Time-Life Books Inc.
Além disso leitura recomendada:
O Projeto das Comemorações Anuais e o Calendário da Família-SS
webzoom.freewebs.com/spiritualwarfare666/Familia-SS%20Portugues.pdf

Josef Goebbels acerca do cristianismo
A seguir, revela que não só estavam todos os principais líderes do Terceiro Reich
fortemente anticristãs, mas que também rejeitou cristãos “moral”.
As seguintes citações foram retiradas de: The Goebbels Diaries,
Editado e traduzido por Louis P. Lochner
© 1971 por Universal-Prêmio House, Inc.; 1948 por Doubleday & Company; Garden
City NY.
“Goebbels também se revela como violentamente contrário das igrejas cristãs. Ele
deixa claro, ele pretende lidar com as igrejas depois da guerra e reduzi-los à
impotência “.
* Editores de inserção, ix Página
“Martin Bormann Reichsleiter tornou-se o sucessor de Rudolf Hess como vice de Hitler
em assuntos do partido após o vôo sensacional de Hess para a Inglaterra em 1941. Ele
provou ser um dos mais radicais e inflexíveis nazis, cheios de um odiado pela Igreja.”
Página 99
“Os jornais norte-americanos afirmam que Stalin tenha sido predestinado a salvar o
cristianismo.”
Página 108
“Roosevelt pensou-se uma nova propaganda cristã para as férias da Páscoa. Ele
compara o caminho dos povos vencidos da Europa para a estrada para o Gólgota, e
afirma que ele de todas as pessoas foi divinamente ordenado para proteger contra o
cristianismo neo-paganismo-presente, é claro, com a ajuda dos soviéticos
excepcionalmente cristãos, que se distinguiram no passado por seu fanatismo
religioso! “
Página 182
*NOTA: O comunismo não é anticristã, como normalmente se pensa. 80 milhões de
Bíblias impressas na China - e contando. Abaixo está um link para um artigo da
“Christianity
Today”.
http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counti
ng/27047.htm

“Por um lado, não se pode negar que certas medidas do Partido, especialmente o
decreto confinam crucifixos, tornaram por demais fácil para os bispos a vociferar contra
o Estado.” (Os nazis insistiu na remoção de crucifixos de escolas e hospitais) Editores
de inserção
“Göring, também... toda a sua atitude para com as Igrejas cristãs em direção às
denominações cristãs I bastante abertos e acima de bordo. Ele vê através deles, e não
tem intenção alguma de tomá-los sob sua proteção “.
Página 163 de 164
“É uma coisa de baixo suja, para a Igreja Católica para continuar sua atividade
subversiva de toda forma possível... Ao lado dos judeus, estes político-teólogos
(politisierenden Pfaffen) são sobre a ralé mais repugnante que ainda estamos
abrigando no Reich. O tempo virá depois da guerra para uma solução sobre-tudo do
problema.”
Página 168
“A prostituição em Berlim está a causar-nos muitas dores de cabeça nos dias de hoje.
Durante uma incursão, descobrimos que 15 por cento de todas as mulheres presas
tinham VD, a maioria deles ainda sífilis. Nós certamente deve fazer algo sobre isso
agora. No longo prazo, não podemos, possivelmente, evitar a criação de um “distrito da
luz vermelha” na capital do Reich semelhantes aos de Hamburgo, Nuremberga, e
outras grandes cidades. Você simplesmente não pode organizar e administrar uma
cidade de quatro milhões de acordo com as concepções da moral burguesa.”
Página 189
“O Führer falou muito depreciativamente confinam a arrogância dos clérigos mais altos
e mais baixos. A insanidade da doutrina cristã da redenção realmente não se encaixa
em tudo em nosso tempo. O Führer citou uma série de exemplos até mesmo grotescas
excepcionalmente drásticas e em parte. Considerando que o mais erudito e mais
sábios cientistas lutam por uma vida inteira a estudar, mas uma das leis misteriosas da
natureza, um pouco de pároco de aldeia da Baviera está em posição de decidir esta
questão, com base em seu conhecimento religioso. Pode-se considerar um
desempenho tão nojento só com desdém “.
Página 421
“O clero católico está a colaborar com os inimigos de nosso país de uma forma
verdadeiramente traição. Eu poderia explodir de raiva quando penso que não podemos
possivelmente chamar os culpados para explicar agora. Vamos salvar a nossa
vingança até mais tarde.”
Página 429

“Um número de ministros católicos e protestantes foram sentenciados à morte. Eles
ofenderam as forças armadas alemãs de uma forma mais covarde. Propus ao Führer
que os veredictos, juntamente com o parecer do tribunal, ser publicado.”
Página 544
As seguintes citações abaixo foram tiradas a partir de:
Sex and Society na Alemanha nazi por Hans Peter Bleuel © 1972, 1973 Traduzido do
alemão por J. Maxwell Brownjohn ‘Das saubere Reich Publicado na Inglaterra sob o
título “Força através da Alegria” nov 1973.
“Goebbels uma vez zombaram dos conceitos morais antediluvianos dos reacionários e
do espírito de seus companheiros Tractarian pedante Hitler aproveitou a deixa e
chicoteado-se em uma das suas tiradas furiosas: “Eu abomino puritanismo e curiosos
moral... O que tem a ver com a nossa luta? Estas são noções ultrapassadas de
reacionários mulheres velhas como Hugenberg, que só pode visualizar o
rejuvenescimento nacional em termos de costumes virtuosos e austeridade. ‘League of
Virtue “e” Mesa-Companheiros cristãos-alemão’, ‘substituindo as perdas materiais da
nação com gains’ e espiritual todo o resto do que de mau gosto patriótico Mumbojumbo. Nossa revolta não tem nada a ver com as virtudes burguesas. Somos uma
revolta nasce da força da nossa nação-a força de seus lombos, bem como, se quiser.
Eu não vou ser um desmancha-prazeres a qualquer um dos meus homens. Se eu
exigir o máximo deles, eu também deve permitir-lhes para desabafar o que quiserem, e
não como ele se adapte um monte de idosos da igreja-galinhas. Os meus rapazes há
anjos.”
Páginas 5-6
“Ao publicar este ataque em Der Angriff, o órgão de sua própria Berlim Gau imprensa,
Goebbels fez-se um campeão da moralidade sexual progressiva e o flagelo da” as
pessoas não-naturais “, cujos conceitos moral pode, em um beliscão, governar” vida
em comunidade em um convento “, mas estavam completamente fora de lugar em um”
Estado civilizado moderno.”Cada centímetro do revolucionário iluminado, ele lançou
escárnio contra os bisbilhoteiros morais que poderiam ter gostado nada melhor do que
a criação de” comitês de castidade ‘na cidade e país e transformar a nova Alemanha a
um deserto de carping e hipocrisia. Caracterizando este comportamento como
Bettschnüffelei (cama farejadores), ele passou a acusar aqueles que afirmavam um
penhor sobre moralidade “a sub-dotado”, cujo objetivo era supervisionar a vida sexual
de Müller e Schulze (Smith e Jones) como bem como as atividades moralmente
nocivos dos bailarinos e palco estrelas-de hipocrisia desprezível e puritanismo
especioso. Nenhuma mulher alemã que se preze deve aventurar sem escolta, o fumo,
beber, vestir-se ou usar o cabelo cortado: estas eram as regras do decoro defendida
por fanáticos médios-minded e árbitros arrogantes da moralidade “.
“Não era o Nacional-Socialismo no lado da vida, e não que visam infectar o país com
otimismo e alegria de viver?”

“É por isso que damos o trabalhador também, a chance de vestir festivamente em
ocasiões festivas. É por isso que purvey força através da alegria. E é por isso que
deixar de lado os agentes da hipocrisia puritana e se recusam a deixá-los estragar,
com suas eternas sabichonices e rancorosos, os prazeres que são tão essenciais
contrapartida aos problemas, se preocupa, e privações de existência mundana para
uma nação decente que tem todos os motivos para tirar força para a sua luta árdua
pela sobrevivência da sempre renovada e deliberado de afirmação da vida.”
Páginas 101-103

Reinhard Heydrich e seu trabalho para destruir o cristianismo
Isso explica como o “Vaticano” ajudou muitos dos SS conseguir estabelecer com novas
identidades e lugares para se viver, como na América do Sul, depois da guerra. Os
nazis se infiltraram no Vaticano como clero para destruí-la por dentro, e eles estavam
pensando em trabalhar para destruir as igrejas protestantes, mas a guerra interrompeu
tudo.
Aqui está uma citação:
“O objectivo final da SS foi além da erradicação do catolicismo político para a
destruição da própria Igreja como um centro de poder e autoridade moral. Heydrich
tentou desacreditar o clero projetando uma série de ensaios com base em acusações
de contrabando de moeda e sexual má conduta de padres e freiras que foram dadas
ampla publicidade na revista SS, Das Schwartze Korps “.
(Não é preciso muita imaginação para descobrir a “má conduta sexual”, que tem sido
sempre a pedofilia-molestar e estupro de crianças).
Mais...
“Mais tarde, ele desenvolveu um plano mais elaborado para acelerar o declínio e
desintegração da religião organizada. Segundo a agente SD Wilhelm Hoettl, Heydrich a
intenção de perturbar a Igreja a partir de dentro, enviando seus próprios homens para
os seminários teológicos para a formação de sacerdotes.”
“Um esquema semelhante estava a ser dirigida contra as Igrejas protestantes.”
“Hitler decidiu adiar um ajuste de contas final com o cristianismo até depois da guerra.”
As citações acima foram retirados do livro:
“The Killing of SS Reinhard Heydrich Obergruppenführer” por Callum Macdonald.
“Não menos característica era seu (Reinhard Heydrich) plano para destruir as igrejas:.
Enviar jovens, inabalavelmente fanáticos nacional-socialistas nos seminários para os
sacerdotes, a fim de começar o seu trabalho na sedição de dentro”

As citações acima foram levados para o livro:
O Rosto do Terceiro Reich: Retratos da liderança nazi por Joachim C. Fest © 1970,
traduzido do alemão por Michael Bullock, Página 15

Prova sem fim que os nazis eram totalmente anticristãos
“Eu adotei-o como meu ponto de vista”, escreveu ele, “que a doutrina cristã e do modo
de vida que tinha dado ao povo foi a causa básica de todo o mal, e que serviu apenas
como um meio para a obtenção do judeu a domínio do mundo, que havia sido
concedido a ele por Jeová... Por exemplo, o Diktat de Versalhes foi assinado em 28 de
Junho de 1919, o quinto aniversário do assassinato do par arquiducal em Sarajevo. Na
época, eu não suspeitava o paralelismo das datas, nem tem idéia de que as crenças
cabalísticas lhes havia determinado. Muito menos me fez perceber que o assassinato
do casal arquiducal longo havia sido planejado pela fraternidade mundial dos Maçons,
a fim de desencadear no ano Jeová 1914, a Primeira Guerra Mundial, que tinha sido
decidida pela Grand-Orient Loja da França no Paris e promovido por Roma “.
- General Erich Ludendorff
Ele foi erguido por essas revelações, pois provou que ele sempre acreditou em seu
coração que a Alemanha não tinha perdido a guerra no campo de batalha justa, mas
tinha sido derrotado pelo judaísmo internacional, a Maçonaria, e as conspirações da
Igreja de Roma.
- Do livro “O Reich Marshal: Uma biografia de Hermann Goering por Leonard Mosley ©
1974

“Se o cristão católico está convencido de que o Papa é infalível em todos os assuntos
religiosos e éticos, de modo que os nacional-socialistas declaram com a mesma
convicção ardente que para nós também, o Führer é absolutamente infalível em todos
os assuntos políticos e outros.”
- Hermann Göring Reichsmarschall
O Rosto do Terceiro Reich: Retratos da liderança nazi por Joachim C. Fest © 1970,
traduzido do alemão por Michael Bullock, Página 114

O texto abaixo foi retirado do livro: “O Terceiro Reich no Poder”, de Richard J. Evans ©
2005

“Em sua mensagem de Páscoa, escrita em 19 de março de 1935, Clemens von Galen,
bispo de Münster, lançou um ataque feroz no livro de Rosenberg.”Há pagãos
novamente na Alemanha”, observou ele, em alarme, e criticou a idéia de Rosenberg da
alma racial.”“ Galen escreveu pessoalmente a Hitler reclamando ataques contra o clero
por nazis líderes como Baldur von Schirach. Compromisso Não foi claramente no ar.
Apertar os parafusos da Igreja, Himmler ea Gestapo agora começou a introduzir
medidas mais duras contra Católica organizações e instituições leigos, limitando
reuniões públicas, de censurar os jornais e revistas católicas restantes e proibindo
determinadas questões, e colocando nazis comprovada em posições editoriais na
Católica imprensa “.
“No dia 4 de novembro, o (Regional Educacional) Ministro tornou as coisas muito
piores, proibindo a consagração religiosa de novos edifícios escolares e ordenando a
retirada de símbolos religiosos como crucifixos (e, para que o assunto, retratos de
Lutero) de todo o estado, municipal e prédios paroquiais, incluindo escolas.”
“Já desde antes mesmo da Concordata tinha sido ratificado, o Cardeal Pacelli, o
Secretário de Estado do Vaticano, em Roma, foi o envio de um fluxo constante de
reclamações longas e circunstancialmente detalhados para o governo alemão sobre
tais violações, listando centenas de casos em que os camisas pardas tinha fechado
leigos católicos organizações, dinheiro e equipamentos confiscados, engajados em
propaganda anticristã, publicações católicas proibidos, e muito mais. Padres católicos
foram impedidos nesta luta, marcando publicamente a suástica como a “Cruz do
Diabo.” “
“O Teatro Câmara Reich começou a partir de 1935 em diante, para proibir musical
patrocinado pela Igreja e também eventos teatrais, argumentando que eles estavam
competindo financeiramente e ideologicamente com concertos e peças Nazipatrocinados. Em 1937, foi a proibição de Natividade peças.”
“Após o início da campanha de Goebbels contra a corrupção financeira na Igreja, o tom
das trocas entre Berlim e Roma tornou-se muito mais nítida. Relações parecia estar
mergulhando em hostilidade aberta. Serviços da Igreja e sermões na Alemanha
estavam agora, o Vaticano reclamou, sendo submetido a vigilância constante por parte
das autoridades...”“ As matérias vieram a uma cabeça quando, alarmado com a
escalada do conflito, uma delegação de altos Episcopal Alemã e cardeais, incluindo
Bertram, Faulhaber, e Galeno, foi a Roma em janeiro de 1937 para denunciar os nazis
por violar a Concordata.”
“Escrito em Mit alemão e intitulado brennen Sorge, ‘com preocupação queima’,
condenou o” ódio “e” calúnia “derramado sobre a Igreja pelos nazis.”
“A fim de enfraquecê-los, no entanto, a Encíclica continuou, o governo alemão, foi a
realização de uma” luta annihilatory ‘contra a Igreja: Com medidas de coação visíveis e
ocultos, com a intimidação, com ameaças de econômico, profissional, cívica e outras
desvantagens, a fidelidade doutrinária dos católicos e, em particular, de certas classes

de servidores públicos católicos estão sendo colocados sob uma pressão que é tão
ilegal quanto é desumano “.
“Armado desde 1936 com seus novos poderes como chefe da polícia alemã, Himmler
agora intensificou a campanha contra a Igreja. Juntamente com seu vice Reinhard
Heydrich, ele colocou agentes secretos em organizações da Igreja, e escalou
perseguição policial de clérigos. Houve mais um grampo para baixo sobre a imprensa
diocesana, foram impostas restrições peregrinações e procissões, orientação
matrimonial, mesmo católico, e aulas de paternidade foram banidos porque não
transmitir a visão nacional-socialista destas coisas “.
“Em 1938, a maioria dos grupos de jovens católicos tinham sido encerradas, alegando
que eles estavam ajudando na divulgação de” escritos hostis ao Estado “. Ação
Católica, cujos líderes na Alemanha supostamente mantido comunicações com Prelado
Kaas, o ex-líder do Partido do Centro, também foi proibido em 1938. Os subsídios
estatais para a Igreja foram cortadas na Baviera e da Saxónia, e mosteiros foram
dissolvidos com os seus bens confiscados. Casa-buscas e prisões de padres “políticas”
sofreu um aumento acentuado, com um fluxo constante de casos bem divulgados de
“abuso do púlpito ‘perante o tribunal.”
“Reich ministro da Propaganda Goebbels também desempenhou o seu papel. Depois
da Encíclica, ele intensificou a campanha publicitária contra supostos escândalos
sexuais envolvendo padres católicos que já começam no meio de 1935. Quinze
monges foram levados perante os tribunais em novembro 1935 por crimes contra a lei
sobre a homossexualidade em uma casa para doentes mentais no oeste da Alemanha.
Eles receberam penas de prisão severas e a atenção de centímetros de coluna sem
fim na imprensa. Outros padres foram logo sendo julgado por supostos crimes sexuais
contra menores em orfanatos católicos e instituições similares. Em maio de 1936, a
imprensa foi relatar o julgamento em Koblenz de mais de 200 franciscanos para crimes
semelhantes.”
“Focalizando as acusações de pederastia, a imprensa alegou que os mosteiros eram”
áreas de reprodução de uma epidemia repulsivo “, que teve de ser erradicado. Por abril
1937 mais de mil padres, monges e frades foram ditas para ser aguardando julgamento
por tais encargos.”
“... Exigindo da Igreja Católica ‘off com a máscara”, mais do que dando a entender que
a homossexualidade ea pedofilia eram epidemia na Igreja como um todo, e não quase
em casos isolados.”
“Particularmente ofensivo, declarou a imprensa, foi o fato de que a Igreja estava atrás
do acusado e tratou-os como mártires. À medida que mais estudos se seguiram, o
Ministério da Propaganda construiu uma campanha constante para retratar a Igreja
como sexualmente corrupto e indigno de ser confiada a educação dos jovens.”
“... Essas coisas só acontecia na Igreja, onde, foi sugerido, eles eram um subproduto

inevitável do celibato que foi exigido do sacerdócio pela Igreja.”A Igreja Católica era
uma” ferida no corpo racial saudável “, que teve que ser removido, declarou um artigo
na imprensa nazi. A campanha culminou em um discurso furioso pelo Reich
Propaganda Ministro si mesmo, entregue a um público de 20.000 dos fiéis do partido, e
transmitido pela rádio nacional, no dia 28 de maio de 1937, denunciando “corruptores e
envenenadores dos povos” alma “e prometendo que” esta praga sexual devem ser
exterminados raiz e ramos ‘católicos.
“Não é a lei do Vaticano que governa aqui entre nós”, alertou a Igreja ‘, mas a lei do
povo alemão “.
“... Os nazis já lançou uma campanha sustentada de fechar escolas denominacionais e
substituí-los por” escolas comunitárias “não-religiosos, apoiados por votos por parte
dos pais.”
“Já no início de 1936, o Cardeal Bertram havia reclamado diretamente para Hitler do”
inédito terror “, que estava sendo praticado na Baviera, Württemberg, e em outros
lugares. Seu apelo caiu em ouvidos surdos. A campanha continuou. ‘Nós não
queremos deixar o capelão nos ensinar mais nada! “As crianças foram relatadas como
tendo dito pelo líder jornal nazi em 25 de maio de 1937 sob o título” classe escola
inteira se defende contra agressor sexual em roupas de sacerdotes “.
“No verão de 1939, todas as escolas confessionais na Alemanha tinha sido
transformado em escolas da comunidade e, em todas as escolas privadas são
executados pelas Igrejas foram fechadas, e os monges e sacerdotes que os com
pessoal demitido. Pastores e padres foram impedidos de ensino nas escolas primárias
em números crescentes. Ao mesmo tempo, as classes de instrução religiosas foram
reduzidas em número.”
“Na mesma linha, o Ministério da Educação elaborou planos de fundir ou extinguir
muitas das faculdades de teologia nas universidades, enquanto que a partir de 1939
mensagens de teologia em faculdades de formação de professores que caíram vago
não foram preenchidas, por ordem do Ministério da Educação em Berlim. Em algumas
áreas, nomeadamente em Württemberg, onde o ministro da Educação Mergenthaler
era fortemente anticristã, houve tentativas de abolir o ensino religioso e substituí-lo com
aulas sobre a visão de mundo nazi. O regime não conseguiu abolir o ensino religioso
por completo em 1939, mas as suas intenções de longo prazo tornou-se muito claro até
esta data.
O poder da Igreja Católica na Alemanha, como a de sua contraparte protestante, tinha
sido gravemente prejudicada em 1939. Ela havia sido intimidados e perseguidos até
que começou a reduzir as suas críticas ao regime por medo de que, pior ainda pode
seguir. Ameaças generalizadas de prisão, informou um funcionário do governo local no
final de 1937, tinha produzido uma “contenção cautelosa por parte do clero”. Em
algumas áreas, a Gestapo assumiu a campanha anti-Igreja e rapidamente conseguiu
conduzir a Igreja Católica fora da vida pública “.

“De Roma, o Cardeal Pacelli continuou a enviar cartas intermináveis de reclamação
para o governo alemão de carregá-la com contínuas violações da Concordata. No
entanto, apesar de ter contemplado fazê-lo em setembro de 1937, Hitler, no final, se
absteve de repudiar abertamente a Concordata. Não valia a pena o risco de despertar
a hostilidade do Vaticano e os protestos dos Estados católicos, especialmente a
Áustria, no estado cada vez mais delicado das relações internacionais no final de 1930.
Particularmente, no entanto, o Ministério das Relações Exteriores não fez mistério
sobre o facto de considerar que a Concordata como “desatualizado” por causa de suas
disposições, nomeadamente em matéria de educação, eram “fundamentalmente contra
os princípios básicos do Nacional-Socialismo”. Era mais fácil para continuar
fragmentada e por cautela e evitar qualquer menção da Concordata. Em público, Hitler
continuou a chamar para a lealdade da Igreja e ressaltar que ele ainda recebeu apoio
estatal substancial. No longo prazo, no entanto, ele deixou claro em privado que seria
completamente separada do Estado, privadas de renda de impostos estaduais, e
tornar-se um corpo puramente voluntária, juntamente com o seu equivalente
protestante. Como declarou Rosenberg, em 1938, uma vez que os jovens estavam
agora sob o controle da Juventude Hitlerista e do sistema educacional nazificado, o
porão da Igreja ao longo de sua congregação seria quebrado e as Igrejas católicas e
confessando iria desaparecer da vida das pessoas em sua forma actual. Foi um
sentimento de que o próprio Hitler não discordar “.
“Baldur von Schirach incitando os jovens em 1934 para deixar as organizações juvenis
católicas para fazer parte da Juventude de Hitler, declarou que o caminho de
Rosenberg é o caminho da juventude alemã. Em julho de 1935, no auge da
controvérsia sobre os ataques de Rosenberg sobre as Igrejas, um orador disse em
uma reunião do nazi Students ‘League em Bernau:’ Ou se é um nazi ou um cristão
comprometido ‘cristianismo, ele disse,’ promove. a dissolução dos laços raciais e da
comunidade racial nacional... Devemos repudiar o Antigo e o Novo Testamento, já que
para nós a idéia nazi sozinho é decisivo. Para nós não é apenas um exemplo, Adolf
Hitler e de mais ninguém.”
“Tais idéias anticristãs foram generalizados na Juventude Hitlerista e formaram uma
parte cada vez mais importante do programa do partido para a doutrinação dos jovens.
As crianças que recebem merenda da organização bem-estar nacional-socialista em
Colônia, por exemplo, foram obrigados a recitar uma graça antes e depois da refeição,
quando foram dadas graças que substituiu o nome do Führer para Deus. Em um
campo de treinamento para crianças em idade escolar em Freusberg, eles foram
informados de que o Papa era um meio-judeu, e que eles tinham de odiar o ‘ensino
judaico, racial alienígena do cristianismo “, o que era incompatível com o Nacional
Socialismo.

A mãe de um menino de doze anos de idade, Juventude Hitlerista encontrado o
seguinte texto em seu bolso quando ele chegou em casa uma noite, a música também
foi cantada em público pela Juventude Hitlerista em 1934 Nuremberg reunião do
partido:
Nós somos o alegre Juventude Hitlerista,
Nós não precisamos de nenhuma “verdade” cristã
Para o nosso Líder Adolf Hitler, nosso Líder
Sempre o nosso intercessor.
Quaisquer que sejam os Sacerdotes papais podem tentar,
Nós somos filhos de Hitler até morrer;
Nós não seguimos a Cristo, mas a Horst Wessel.
Fora com incenso e vaso de água benta
Como filhos de nossos antepassados desde os tempos passados
Nós marchamos enquanto cantamos com bandeiras erguida.
Eu não sou cristão, nem católico,
Eu vou com o SA através fino e grosso.
Não a cruz eles cantaram, mas “a suástica é Redenção sobre a terra”.
“(Essa propaganda) também propagado uma ética ferozmente anticristã cuja virulência
e potência não deve ser subestimada.
Assistindo a um jovem membro da Juventude Hitlerista entrar numa sala de aula de
Munique, em agosto de 1936, Friedrich Reck-Malleczewen observou como seu olhar
caiu sobre o crucifixo pendurado atrás da mesa do professor, como em um instante seu
rosto jovem e ainda suave contorcido de fúria, como ele arrancou esta símbolo, para
que as catedrais da Alemanha, e as progressões de toque do São Mateus são
consagrados, fora da parede e atirou-o para fora da janela para a rua... Com o grito:
‘Lie lá, você suja judeu!’“
“E havia outras figuras anticristãs abertamente dentro da liderança nazi além Schirach.
Abrir o paganismo no Partido, defendida por Erich Ludendorff, em meados da década
de 1920, não desapareceu com a fundação de Ludendorff da Tannenberg League em
1925 e sua expulsão do partido dois anos depois. Robert Ley, chefe da Frente de
Trabalho, foi ainda mais longe do que Rosenberg em seu desdém para o cristianismo e
sua rejeição da divindade de Cristo, embora ele não segui-lo no caminho de criar um
substituto da religião. Uma figura de forma mais consistente pagão na elite nazi era
especialista em agricultura do Partido Richard Walther Darré, cuja ideologia de “sangue
e solo” causou uma impressão tão poderosa sobre Heinrich Himmler. Darré
acreditavam que os teutões medievais havia sido enfraquecida por sua conversão ao
cristianismo, que ele alegou ter sido impingida sobre eles pelos latinos effete do Sul da
Europa “.

“Como um plano de SS colocá-lo em 1937:” Nós vivemos na era do confronto final com
o cristianismo. Faz parte da missão da SS para dar ao povo alemão ao longo dos
próximos 50 anos os fundamentos ideológicos não-cristãos para um modo de vida
adequado ao seu próprio caráter.
“As famílias dos homens da SS foram ordenados por Himmler para não celebrar o
Natal, mas para marcar Midsummer vez. Cristianismo, Himmler foi declarar em 9 de
Junho de 1942, era “o maior de pragas”.
“O Ministério do Interior decidiu que as pessoas que deixam a Igreja poderia se
declaram ‘deístas’ (gottgläubig) e o Partido decretou que titulares de cargos não
conseguiu segurar simultaneamente qualquer cargo na Igreja Católica ou Protestante.”
“Este processo foi acelerado por uma série crescente de medidas empurrado pelo
chefe enérgico e fortemente anticristã do escritório de Rudolf Hess, Martin Bormann,
que proíbe padres e pastores de jogar um papel em assuntos do partido, ou mesmo, a
partir de maio de 1939, de pertencer a ele por completo.”
“Manteve-se o caso de que o Partido Nazi era no caminho para cortar todos os laços
com o cristianismo organizado até o final da década de 1930.”
“Entre os trabalhadores católicos do Ruhr, por outro lado, houve relatos de
preocupações de que o sucesso de Hitler levaria a uma campanha ainda mais cruel
contra a Igreja.”

As seguintes citações abaixo são do livro “The Spear of Destiny” por Trevor
Ravenscroft © 1973
(A capital S para ‘satânica e satanismo são meus, por respeito ao nosso Deus, o texto
original é em minúsculas).
“Ao contrário dos padres católicos romanos (“ Malevolent Parasitas ‘) e puritanos
Pastores (“submissos como cães que suam em constrangimento quando você falar
com eles”), Hitler se recusou a aceitar a história dos antigos hebreus como em
qualquer forma de significado positivo no longa história de homem gentil.”
“Não havia necessidade, tanto quanto ele estava preocupado para avaliar o valor do
cristianismo porque Nietzsche já havia feito isso com uma perfeição em uma análise
magistral desta religião” para os escravos, os fracos e os resíduos dessecados de
escória racial! “
“Heilscher também foi responsável pela criação do” Ritual do Ar Sufocante “, no qual
seletos membros da SS tomou juramento de fidelidade irreversível aos poderes

satânicos. Se os nazis ganharam a guerra, Heilscher pode muito bem ter se tornado
sumo sacerdote de uma nova religião mundial, que teria substituído a cruz com a
suástica.”
“Hitler odiava Cristo e sentia apenas desprezo e desdém para todos os objetivos e
ideais cristãos.”
(Dietrich-Eckart)
“No entanto, aqueles que o viram, aparentemente imerso na rodada sociais gay da
Munich Bierkellers nunca imaginou que por trás daquela fachada jovial deste veterano
oficial do Exército estava escondido um satanista dedicado, o supremo adepto das
artes e rituais de magia negra ea figura central em um círculo forte e generalizada de
ocultistas - O Grupo Thule “.
(Depois da guerra, quando capturado pelos “aliados”) “Na visão completa dos guardas
das celas dos condenados, que estavam atentos, principalmente, para a passagem de
venenos através do qual os seus encargos pode fugir da forca, Wolfram von Sievers se
ajoelhou em reverência enquanto Heilscher incanted as palavras de uma Missa Negra,
um hino final para adorar aos poderes do mal que aguardam a sua alma do outro lado
da sepultura.”
“Eckart estava à procura de outra bem diferente tipo de aluno. Ele afirmou a seus
companheiros adeptos no Grupo de Thule que tinha recebido pessoalmente um tipo de
anunciação satânica que estava destinado a preparar o vaso do Anticristo, o homem
inspirado por Lúcifer para conquistar o mundo e levar a raça ariana à glória.”
Como Dietrich Eckart estava morrendo em 1923, ele disse: “Sigam Hitler! Ele vai
dançar, mas se eu dei a melodia. Eu o iniciei na ‘Doutrina Secreta’, abri seus centros
de visão e lhe dei os meios para se comunicar com os Poderes. Não chorem por mim:
terei influenciado a história mais do que qualquer outro alemão.”

O Terceiro Reich na Luta Contra a Pedofilia Cristã
Quando alguém chega tão longe em expor o crime ea corrupção, e ainda mais em uma
tentativa de fazer algo sobre isso, eles estão sempre atacados. Alemanha nazi não foi
diferente. Dada a mídia aberta de hoje, os crimes do cristianismo não pode mais ser
escondido do mundo. Estes ataques sexuais abomináveis sobre as crianças vêm
acontecendo há séculos. O Terceiro Reich não tolerar isso e para reprimir as Igrejas
cristãs e sua infinidade de molestar criança escória, eles foram atacados pelo mundo.
Verdade seja dita, “homossexuais” que foram presos nos campos de concentração não
foram presos por apenas serem homossexuais. A maioria eram prisioneiros políticos,
padres, ministros e outros membros do clero cristão que molestadas e estupradas
crianças, como sacerdotes predadando sobre meninos do altar. O Vaticano atacou a
Alemanha nazi para isso. Ao contrário da União Soviética comunista, o Terceiro Reich,
na verdade, não tentar controlar as vidas sexuais privadas dos cidadãos alemães.

As seguintes citações foram retiradas do livro “Hangman de Hitler: A vida de Heydrich”,
de Robert Gerwarth © 2011:
“Além de os comunistas e judeus, o ódio especial de Heydrich na década de 1930 foi
dedicado à Igreja Católica, e ele perseguiu a perseguição de clérigos católicos com um
entusiasmo que ultrapassou mesmo o de Himmler. A idéia cristã de matrimônio, em
última análise teria de ser abandonada em favor da poligamia - permitindo a fertilização
das mulheres mais arianos -. E de uma concepção racista dirigido de parcerias
humanos que permitam o divórcio para o infértil e racialmente inapto “
“Heydrich e outros extremistas anti-Igreja influentes como Joseph Goebbels, Rudolf
Hess, e Martin Bormann procurou minar a posição da Igreja, ligando sacerdotes
individuais com o comunismo e pedofilia. Logo após a tomada do poder na Baviera, por
exemplo, Heydrich moveu contra três padres que haviam expressado preocupação
sobre o tratamento de presos no campo de concentração de Dachau. No final de
novembro, após uma investigação, eles admitiram espalhando histórias de atrocidades
e foram presos. Pesquisas de seus quartos apareceu a literatura marxista inevitável e
outras evidências associando-os com o comunismo, que foi devidamente divulgado.
Heydrich usou o caso publicamente para pintar um retrato de um comunista infiltrado
sacerdócio e defendem uma polícia política capaz de combater essa ameaça.”

“Em 1935, o estado nazi encenou uma série de julgamentos contra membros de várias
ordens católicas, acusando-os de lavagem de dinheiro internacional e imoral - ou seja,
homossexual e pedófilo -. Práticas”
“As investigações de crimes de moeda estrangeira foram sistematicamente expandiu
março 1935, ambos da Gestapo e da SD foram fortemente envolvidos em pesquisas de
mosteiros e confiscou documentos que serviriam como prova nos julgamentos
posteriores. Até o final de 1935, alguns clérigos setenta havia sido condenado em trinta
ensaios com base neste material. Os supostos crimes sexuais cometidos por clérigos
católicos e membros da ordem eram de uso ainda maior propagandista do regime nazi.
Estes ensaios procurou destruir a reputação da Igreja Católica e os sacerdotes
direcionados principalmente, monges, irmãos leigos e freiras que trabalham em escolas
primárias e secundárias. A campanha de imprensa simultânea lançada por Joseph
Goebbels tentou convencer os pais a não expor seus filhos ao risco provável de abuso
sexual em escolas religiosas. Um estudo notório e amplamente divulgado em 1936 em
causa os franciscanos da cidade Renânia do Waldbreitbach, que foram acusados de
abusar sistematicamente as crianças colocadas em sua confiança. Adultos e crianças
em idade escolar da mesma forma foram incentivados a ler os relatos chocantes de
abuso e mutilação sexual que teriam sido no coração da actividade franciscana. Ao
todo, 250 testes foram realizados contra clérigos supostamente homossexuais e
membros da ordem, durante o curso de que mais de 200 membros da Ordem católicos
foram condenados.”
“A encíclica papal Mit brennender Sorge (‘com ansiedade queima’) de março 1937in
que o Papa Pio XI expressou sua profunda preocupação com as violações do acordo
de 1933 Igreja pelas autoridades nazis.”
“Hitler gradualmente retirou-se de qualquer envolvimento direto na política da Igreja e
do reordenamento fundamental de relações entre o estado nazi e da Igreja que
Heydrich e outros radicais do partido esperava foi adiada para depois da guerra.
Enquanto Hitler absteve-se de fazer declarações públicas anti-Igreja e Himmler instruiu
oficialmente o SS manter-se neutro em relação à política da Igreja, Heydrich empurrou,
presumivelmente com a bênção de Himmler. Em 27 de Maio de 1937, ele escreveu
para Hitler diretamente, pedindo para ser autorizado a prender sacerdotes dissidentes
‘para a preservação de autoridade do Estado “se tornou politicamente ativo. Um ano
depois, em junho de 1938, Heydrich escreveu a Hans Lammers, chefe da Chancelaria
do Reich, afirmando que o Vaticano foi responsável por agitação anti-alemã da
Tchecoslováquia e da França. Mas Hitler continuou a insistir que a solução do
“problema da Igreja” teve de ser adiada até o final de uma cada vez mais provável
guerra internacional.”

As seguintes citações foram retiradas do livro: “O Terceiro Reich no Poder”, de Richard

J. Evans © 2005
“Reich ministro da Propaganda Goebbels também desempenhou o seu papel. Depois
da Encíclica, ele intensificou a campanha publicitária contra supostos escândalos
sexuais envolvendo padres católicos que já começam no meio de 1935. Quinze
monges foram levados perante os tribunais em novembro 1935 por crimes contra a lei
sobre a homossexualidade em uma casa para doentes mentais no oeste da Alemanha.
Eles receberam penas de prisão severas e a atenção de centímetros de coluna sem
fim na imprensa. Outros padres foram logo sendo julgado por supostos crimes sexuais
contra menores em orfanatos católicos e instituições similares. Em maio de 1936, a
imprensa foi relatar o julgamento em Koblenz de mais de 200 franciscanos para crimes
semelhantes.”
“Focalizando as acusações de pederastia, a imprensa alegou que os mosteiros eram”
áreas de reprodução de uma epidemia repulsivo “, que teve de ser erradicado. Por abril
1937 mais de mil padres, monges e frades foram ditas para ser aguardando julgamento
por tais encargos.”
“... Exigindo da Igreja Católica ‘off com a máscara”, mais do que dando a entender que
a homossexualidade ea pedofilia eram epidemia na Igreja como um todo, e não quase
em casos isolados.”
“Particularmente ofensivo, declarou a imprensa, foi o fato de que a Igreja estava atrás
do acusado e tratou-os como mártires. À medida que mais estudos se seguiram, o
Ministério da Propaganda construiu uma campanha constante para retratar a Igreja
como sexualmente corrupto e indigno de ser confiada a educação dos jovens.”
“... Essas coisas só acontecia na Igreja, onde, foi sugerido, eles eram um subproduto
inevitável do celibato que foi exigido do sacerdócio pela Igreja.”A Igreja Católica era
uma” ferida no corpo racial saudável “, que teve que ser removido, declarou um artigo
na imprensa nazi. A campanha culminou em um discurso furioso pelo Reich
Propaganda Ministro si mesmo, entregue a um público de 20.000 dos fiéis do partido, e
transmitido pela rádio nacional, no dia 28 de maio de 1937, denunciando “corruptores e
envenenadores dos povos ‘alma’ e promissor católicos que “esta praga sexual devem
ser exterminados raiz e ramos.
“Não é a lei do Vaticano que governa aqui entre nós”, alertou a Igreja ‘, mas a lei do
povo alemão “.
“... Os nazis já lançou uma campanha sustentada de fechar escolas denominacionais e
substituí-los por” escolas comunitárias “não-religiosos, apoiados por votos por parte
dos pais.”

A Verdade Sobre o Talmude
pelo Sumo Sacerdote Jake Carlson

Os judeus são muito inteligentes no sentido de obter o controle de seus inimigos. Os
judeus promover o cristianismo por:
 Dizendo-se do Diabo
 Alegando afiliação com o anticristo
 Por que aparecem como se eles estão trabalhando para destruir o cristianismo
 Alegar que o Talmude ataca o Nazareno e Virgem, quando, na verdade, dos ataques
são contra Satan e os deuses dos gentios
 Alegando ser perseguida pelos cristãos
 Promover a acusação de que os judeus “assassinado cristo”
 Promover a ideia de que o cristianismo e o comunismo são inimigos um do outro.
Uma vez que é um cristão, um está sob a influência psíquica e controle dos judeus, e
os judeus sabem disso. Isso estabelece uma conexão poderosa para os judeus para
tomar o controle de seus inimigos através de maldições e outros meios psíquicos,
como o cristianismo estabelece uma conexão poderosa subliminar que muito poucas
pessoas estão conscientes. Os judeus vão fazer tudo e qualquer coisa para parecer ser
inimigos do cristianismo, como o cristianismo é a sua raiz de poder. Isso não é
diferente do comunismo; como eles abertamente afirmam que o comunismo é “antisemita”, e que o comunismo persegue os judeus, quando os judeus são os que estão
no controle do comunismo em todos os níveis. Isso tem funcionado em trazendo muitos
gentios mais desavisados na armadilha cristã. Em cada página do / Bíblia cristã
judaico, existem as palavras “judeu / s” e / ou “Israel”. Do começo ao fim, não é a
glorificação incessante de patriarcas judeus, e promoção do judeu / ideais comunistas.
Os judeus já tem o controle total do lado cristão plenamente. Gentios sendo sob um
poderoso feitiço não pode ver isso, mesmo que seja descaradamente diante de seus
olhos.
Esta citação trecho da Enciclopédia Católica é muito reveladora:
“Da mesma forma, os gregos e os romanos podem ter adorado suas divindades, com
carinho acreditando que eles sejam bons. Mas as Escrituras cristãs declaram que
todos os deuses dos gentios são demônios”.
Enciclopédia Católica: Diabo Adoração http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
“demônios” são os deuses dos gentios!!
“Jesus Cristo”, “cristãos” e “Cristianismo” quase nunca são mencionados no Talmude,
apesar dos erros de tradução que estão disponíveis para os cristãos iludidos que
acreditam que o Talmude é uma conspiração contra Cristo e do cristianismo. A verdade
é que o Talmude é uma conspiração, mas é uma conspiração contra o Pagan (gentios)
povos. Apesar do barulho que os cristãos têm feito durante séculos sobre passagens

do Talmude que supostamente blasfemar Cristo, o Jesus de Nazaré personagem é
supostamente mencionada apenas uma vez nas edições posteriores do Talmude, e ele
é citado:
“Eu não vim destruir a lei de Moisés” (Mateus 5:17) Não há nada de anticristã sobre
Cristo no Talmude. No entanto, os membros do militante morte culto cristão insistir que
o Talmude contém numerosas referências a Jesus de blasfêmia, e os cristãos
“religião”. A verdade é que “Jesus” e “Yeshua” eram nomes judeus muito comuns
durante a época em que a vida fictícia de Cristo deveria ter lugar. Algumas fontes
dizem que as referências a um homem chamado “Jesus” ou “Yeshu / a” existia em
torno de 100 aC ou ou 100 CE, que segundo a tradição cristã, não é o momento de seu
amado judaica Nazareno.
Muitos judeus não acreditam em Jesus Cristo, porque sabem que ele é fictício e que
eles inventaram esse caráter judeu para os gentios a rastejar antes, como inúteis
“pecadores” e prepará-los para a vinda do Messias oficial judeu que une todos dos
judeus no mundo, traz o julgamento e condenação sobre os povos arianos, e escraviza
o resto do gentio humanidade. O Talmude foi mal traduzida durante a Idade Média e foi
torcido e distorcido em relação a uma certa “Jesus, o Nazareno.” Para aqueles que
estão iludidos pela “identidade cristã”, o “Soberano Senhor de Todo o Mundo”,
mencionado como o Rei Universal dos judeus nos Protocolos dos Sábios de Sião, seria
o tão esperado Messias judeu e seria ninguém menos que a “segunda vinda de Cristo”
para os cristãos. O povo judeu tem os gentios mais de um barril com seu maior truque,
que é o cristianismo. É por isso que os cristãos são tão confuso e enganado um monte
de tempo. O cristianismo é completamente estranho e alheio aos gentios, como
estamos naturalmente Pagan.
Shabbath 116a (p. 569) a partir do Talmude diz: judeus devem destruir os livros dos
cristãos.
Esta citação do Talmude foi adicionado mais tarde, e seu objetivo é confundir os
gentios, que caíram para o cristianismo. O termo “cristão” é uma falsificação, como a
redação original teria sido “gentios” ou “pagãos”, ou seja, “goyim idólatra”. Esta
interpolação muito mais tarde veio de cristãos que foram posteriormente dadas acesso
ao Talmude, para que pudessem fazer alguma edição. Os judeus permitiu isso, é claro,
para mais uma vez fazer com que pareça liberal “Cristo odeia” judeus contra os
cristãos conservadores, como para qualquer grande mentira judaica para ter sucesso,
eles têm que fingir ser contra alguma coisa, a fim de dar a seus programas mais poder.
Se você ler, você vai aprender que na verdade é Satan e seus demônios que os judeus
estão xingando e blasfemando, e não do Nazareno. Esta pode ser a maneira ao longo
de muitas cabeças, mas equívocos sobre suposto “ódio” do Talmude de Cristo e do
cristianismo deve ser abordada.

Shabbath 116a não se refere a cristãos ou o livro cristão (JUDAICA) do Novo
Testamento. Se o Novo Testamento é realmente ler, ao invés de fala, as pessoas iriam
ver que ele realmente elogia os judeus, Israel e judeus “Heroes” e patriarcas muito
mais do que o Antigo Testamento. Em João 4:22, o próprio Cristo afirma: “A salvação
vem dos judeus.” Quanto mais contundentes de uma declaração pode ser doutrinados
para o gentio inconsciente coletivo do que isso? Cristo estava em uma missão para
unir Israel com todos os judeus do mundo e para destruir o espírito ariano, e para tratar
as outras nações do mundo, como animais do campo sem alma.
É óbvio que a passagem 116a Shabbath está afirmando que os judeus devem destruir
os livros dos pagãos. Vejam como os judeus dizem ser contra o cristianismo, e ainda
assim a Bíblia é o livro que os judeus publicar mais, e é publicado. A história vai
testemunhar que foram os judeus que destruíram bibliotecas pagãs e corrompidos que
foi deixado. Milhões e milhões de homens inocentes gentios, mulheres e crianças não
eram assassinados em massa por serem cristãos, mas por serem pagãos.
No Al-Jilwah, Satan diz: “Não dê a eles (os judeus, cristãos, muçulmanos) os seus
livros, para que não alterá-las sem o seu conhecimento Saiba de cor a maior parte
deles, para que não sejam alteradas.”. - Satan
Satan é o Deus dos gentios, e se o seu próprio povo que tomar cuidado com o que ele
nos disse, e o que ele ainda nos diz quando ele se comunica com nós, os judeus já
teria sido erradicada. Aqui estão algumas citações que indicam se era Cristo, que é
mencionado no Talmude ou não, além de ser citado uma vez.
Alguém poderia pensar que haveria pelo menos ser referência para o Jesus “histórico”
nos textos dos judeus, que eram conhecidos para fins de registro. No entanto, tal não é
o caso, apesar de toda a apontar frenético das referências a “Jesus ben Pandira”, que
supostamente viveu durante o primeiro século aC, ou outros “Jesuses” mencionados
na literatura judaica. A história de Jesus ben Pandira, por exemplo, relatou que, um
século antes da era cristã, um “mágico” com o nome “Jesus” saiu do Egito e foi
condenado à morte por apedrejamento ou enforcamento. No entanto, as execuções
ritualísticos ou judiciais desta forma eram comuns, assim como o nome “Jesus” e os
magos inundando para fora do Egito. Mesmo se ben Pandira eram reais, não é
definitivamente a sua história sendo contada no Novo Testamento. 1
Os judeus nunca soube sobre o Jesus Cristo dos evangelhos, até que inventou esse
personagem para os gentios a perder todo o seu tempo, mente, corpo, alma e dinheiro
para. Ao dizer que Jesus Cristo veio em carne e que ele vai voltar, dá aos judeus todo
o poder mais psíquica dos gentios que caíram para o programa judaica do cristianismo,
para trazer seu Messias. Se apenas os cristãos gentios sabiam que o seu objeto de
adoração seria a coroa de flores funeral da humanidade, em vez de seu salvador.

“Apesar das alegações em contrário, a composição judaica das taxas Talmude como
inúteis para estabelecer a existência de Cristo e da historicidade do conto gospel As
supostas referências no Talmude -., Em grande parte composta de comentário que não
faz jus a respeito de Jesus - são todos muito tarde para demonstrar algo mais do que
as tradições passadas ao longo de décadas a séculos mais tarde. Além disso, algumas
das passagens citadas não parecem referir-se ao evangelho de Jesus em tudo “2
“Além disso, estudioso judeu Solomon Schechter observa que textos judaicos
compostas durante o tempo do advento de Jesus não conter uma única referência ao
suposto fundador do cristianismo” 3
“Uma posição radical é representada por Johann Maier, que afirma que não apenas a
Mishná, mas também ambos Talmudes carecem de qualquer autêntico, menção direta
de Jesus de Nazaré Sua conclusão é que, mesmo o texto original das duas Talmudes
nunca mencionou Jesus de Nazaré.; TODOS ESSES referências a Jesus são
interpolações inserido na IDADE MÉDIA (ênfase minha) “. 4
“Portanto, o Talmude é inútil como uma fonte não-cristã demonstrando a historicidade
do conto evangelho e não muito adicionar material aceitável para a nossa busca para
descobrir quem era Jesus.” 5
Agora, aqui é a forma como os judeus têm usado e abusado divindades pagãs para
compor o personagem Cristo.”Na história de Dionísio pode ser encontrada não só
essas várias correspondências significativas para personagens bíblicos e do mito de
Cristo, mas também uma explicação aparente do conto de Jesus ben Pandira, Pandera
ou Panthera, que deveria por muitos para representar a” Jesus histórico.”Este Jesus ou
Joshua ben Pandira só é encontrado no Talmude. Na história de Dionísio ou Baco, o
deus renasce como um dos gêmeos amamentados por uma pantera fêmea, daí o seu
título de” filho de uma pantera “, a mesmo que “ben Panthera” Como o “Deus de Nysa,”
Dionísio saíram do Egito, e seu apelido era IHE, ou IES em latim, por isso, “Jesus ben
Panthera” pode ter sido uma referência a Dionísio.”Jesus ben Pandira “não é o
evangelho de Jesus 6.
Aqui, vemos que são os pagãos, e não os cristãos, que estão sendo atacados pelos
judeus. Além disso, ele tem sido uma crença comum entre os muitos que estão
iludidos, que o termo judeu “Akum” significa “cristãos”. Este não é o caso.”Akum” é uma
referência para os pagãos, pois é um ataque contra aqueles que são politeístas e servir
os deuses dos gentios, e observar os planetas, estrelas e Zodíaco. Os judeus usam o
poder oculto de uma forma liberal de escravizar os gentios, mas os gentios são
proibidos de usar quaisquer poderes ocultos, segundo a tradição cristã.
“O tratado” Avodah Zarah “lida com os gentios, mas a referência é para os pagãos, em
vez de cristãos. Menciona especificamente como as suas férias celebrações romanos
pagãos, como calendas e Saturnalia. PAGANS (ênfase minha) foram referidos como”
Akum “ -. que é um acrônimo para os adoradores de estrelas e signos astrológicos
livros de direito judeu tem algumas coisas muito desagradáveis a dizer sobre esses

“pagãos”.
Os judeus confiscar tudo de seus inimigos, isto é, os pagãos, a fim de dominar o
mundo. Devo lançar aqui que a história de Cristo e seus doze trabalhos, ou, “estações
da cruz”, foram não só roubados da história da Demi grego - Deus Heracles, mas
também são baseados nos doze signos e “trabalhos” do sol através do zodíaco. É por
isso que tem sido dito que o Nazareno é um arquétipo JUDAICA para substituir o nosso
arianos Sun Deuses, que foram demonizados como monstros, a fim de nos manter
longe deles, e nosso Deus Criador Satan. O que o arquétipo judaica de Cristo faz, é
que recolhe todas as memórias raciais de nossos deuses sagrados dos gentios, e
nossas memórias raciais arquetípicos coletivos do Sol, personificado por 18 anos ou
mais “crucificado” deuses pagãos que nasceram de uma virgem, que viveu sua vida,
morreu nas mãos de um traidor, e foram ressuscitados (tudo isso é simbólico), a fim de
inaugurar o Messias judeu, usando e abusando de tudo isso poderosa energia psíquica
na mente de massa não -judeus. A vida, morte e ressurreição, são todas as alegorias
do processo espiritual da Magnum Opus de transformar chumbo em ouro, e, portanto,
o homem à divindade. O idiota Nazareno é um conceito que foi criado para confundir e
distrair os gentios.
Basta olhar para o número de denominações do cristianismo existem, mantendo
gentios que lutam contra os gentios. O Nazareno é uma falsa divindade que tem sido
usado para substituir todos os originais deuses pagãos, assim como a verdadeira
espiritualidade. Quando o Talmude afirma que os gentios adoram “aquele homem”,
como Deus, os cristãos são enganados em acreditar que isso é uma referência para os
cristãos e Cristo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Em segundo lugar, os
rivais dos judeus eram pagãos, não cristãos. A referência a “esse homem” no Talmude
é sobre o fim da Era de Peixes, quando os gentios começar denunciando o cristianismo
e voltar às suas raízes pagãs.”Aquele homem” é ninguém menos que Satan, o Deus
Criador dos gentios. O nome judeu “Yeshua” não é um ataque contra Cristo, mas
contra aquele que foi caluniado, amaldiçoado, amarrado e se transformou em um
“monstro” hediondo, a fim de manter sua própria criação dele.”Yeshua” significa “Que o
seu nome e memória (de Satan) sejam apagados.”
Seguindo em frente a um dos maiores obstáculos que os judeus criaram para fazer
cristãos acreditam que “Balaão” no Talmude é uma palavra código secreto para Jesus
Cristo.
BALAAM, o alegado protótipo para “Cristo” não era o Nazareno fictício, não importa o
quanto os cristãos rant e rave sobre este mal-entendido.
Sinédrio 106b lê “, disse sectária para R. Chanina: Você sabe quantos anos Balaão era
(R. Chanina) respondeu:. Ele não está escrito No entanto, uma vez que diz (Salmos
55:24)” Homens de derramamento de sangue e fraude não vai viver metade dos seus
dias...”. ele era 33 ou 34 (O herege) disse: Você disse bem, eu tenho visto a crônica de
Balaão e ele disse”. aos 33 anos Balaão o coxo foi morto por Pinchas (Phineas) o
ladrão “.

Aqui, temos a Goetic Demônio Balaão, o qual é um dos deuses originais dos gentios,
cujo pai é Beor (soa muito parecido com o demônio Buer Goetic) que está sendo
criticado aqui. Os cristãos acreditam que a passagem acima do Talmude é blasfemar
contra o Nazareno, e que Pinchas é “Pôncio Pilatos” que o matou. Esta é uma
falsidade. Embora, é dito que Balaão só viveu por cerca de 33 anos, como Cristo,
temos uma pessoa totalmente diferente do que o Nazareno. O Nazareno realizado
“milagres”, desleixado, mas nunca disse a ninguém, a não ser para o povo judeu, como
fazê-las. O caráter de Cristo falso era fraco. Tudo o que sabia era alguns truques de
salão ruins. Quando um gentio, como Balaão, tem e usa poder oculto, ele está com um
grande problema com os judeus, como poder oculto é um dos presentes “de Deus”
para os judeus “justo” para destruir todos os arianos, com os judeus assumir o mundo,
e mantendo todas as outras raças gentios como seus escravos e bens. Embora o
Nazareno é o Messias judeu, os judeus que rejeitam-lo fazer isso, acima de tudo,
porque eles sabem que eles criaram este tolo para os gentios a usar-se toda a sua
energia psíquica para, a fim de trazer o “Rei Universal do judeus “real, advento oficial.
Os judeus não se apaixonar por suas próprias mentiras, com a ressalva de que os
primeiros judeus cristãos.
Balaão, que também aparece no Antigo Testamento era um feiticeiro que da missão
era para amaldiçoar Israel e do povo judeu gentio. É por isso que Balaão foi morto. Por
outro lado, Cristo trabalhou por Israel, com ele sendo um judeu ambicioso, ele mesmo.
Com isso dito, não é claramente Jesus Cristo que o Talmude se refere.
Aqui está uma citação sobre o Deus que Balaão é mencionado pelos judeus no Antigo
Testamento: “Balaão era um profeta gentio, cujas profecias são registrados nas
Escrituras No entanto, ele era famoso como um adivinho, que se pronuncia uma
maldição para o dinheiro.. A Lei mosaica proibia estritamente essas práticas, mas
depois, Balaão não era judeu. Ele era um gentio. Balaão foi o responsável pela morte
de 24.000 judeus. Ele foi o peão de Baal. Ele era amigo de anti-semitismo “. (7) A
moral da história de Balaão é que Israel sobre-alimentado suas maldições contra os
judeus, como Israel se suas maldições em bênçãos para Israel. Balaão foi punido por
ser um gentio que odiava os judeus e praticou feitiçaria. Este não é claramente a
história de Jesus Cristo. Por isso, as declarações de cristãos que acreditam que Balaão
é uma referência talmúdica a Cristo, são nulas.
Agora, temos uma citação do Talmude que os cristãos usam para sugerir que os
judeus talmúdicos estão dizendo que “Jesus” está sendo punido no sêmen fervendo no
inferno. Cristãos convenientemente esquecer que Jesus é o Messias, e não Messias
dos gentios, que é Satan. Aqui lemos sobre punição de Balaão, seguido pela punição
de Satan no “Inferno”. Como mencionado anteriormente, Balaão não é Jesus, e o nome
ou termo “Yeshua” é um termo depreciativo para Satan, que significa “Que o nome ea
memória dele (Satan) sejam apagados”.
Talmude Gittin 56b-57a diz: (Onkelos Bar Kalonikus) chamado Balaão dos mortos.
(Onkelos) perguntou: Quem é homenageado nesse mundo? (Balaão) respondeu:

“Israel”. (Onkelos) perguntou: Qual é o seu castigo? (Balaão respondeu): “Em fervente
sêmen.”O Talmude afirma que todas as almas dos não-judeus são” sujos “e” impuros “,
e que todas as almas não-judeus são enviados para o castigo eterno, como eles
pertencem a Satan, o Criador dos gentios, e o Inimigo os judeus. Isso parece o mesmo
que as ameaças cristãs da punição eterna, pois, verdade seja conhecida, e ao
contrário do conhecimento comum entre os iludidos, os judeus, o Talmude, a Bíblia e o
cristianismo são inseparáveis.
No próximo citação do Talmude, um mal-entendido forte tem lugar para os cristãos
iludidos, devido a uma falta de conhecimento. Neste caso, “Yeshua” está sendo
aplicado a Satan de uma forma muito depreciativa. É Satan que foi amaldiçoado por
esta observação, e não do Nazareno. Como você vai ver, segundo a mitologia (judaica)
cristã, Cristo foi “ressuscitado”, não mandou queimar no excremento fervente no
Inferno.
“(Onkelos) chamado Yeshu dos mortos (Onkelos) perguntou:. Quem é homenageado
nesse mundo (Yeshu) respondeu:” Israel “(Onkelos) perguntou: Qual é a sua punição
(Yeshu respondeu): Em excremento fervente. Como o mestre disse: Quem zomba as
palavras dos sábios é punido em excremento fervente “. É tão óbvio neste momento
que o Talmude não é blasfemar contra Cristo, mas Satan.
Além disso, em “Algumas Observações sobre a atitude da Sinagoga Para os escritos
apocalípticos-escatológicas,” Journal of Biblical Literature (1922), p. 121 n. 18, o
professor Louis Ginzberg admite: “Pode-se, portanto, afirmar com absoluta certeza que
toda a literatura talmúdica-Midrashic não sabe de algum apelido para Jesus ou seus
discípulos.”
Esse é o veredicto. O Talmude não é “anticristo” ou anticristã de forma alguma. É antiidólatra pagãos, e não os cristãos, que só acreditam no Deus cristão (judaica) e
Nazareno. Os judeus dizem que eles são de “YHVH”, enquanto os gentios são filhos de
Satan, e não o contrário, apesar do que os membros da Identidade Cristã acreditar.
Isso de forma alguma se aplica aos cristãos ou o cristianismo, mas para as corridas
não-judeus. Aqueles que estão se xingando com identidade cristã precisa perceber
isso, e para que, crendo que eles são a tribo perdida de Israel, e, portanto, os
“verdadeiros judeus” não é apenas condenando a si mesmos, mas todos os povos
gentios, em uma guerra total contra o espírito dos gentios.
“Deus” e o “Diabo” são TRÁS. Satan é o Deus dos gentios, e ele ama e adora sua
criação. Ele não é aquele que engana todas as Nações, nem ele é um mentiroso, ou
um assassino. Satan é o inimigo e adversário do povo judeu. Nos Protocolos dos
Sábios de Sião, os judeus se vangloriar “Vamos destruir Deus”. Olhe para a medida, os
judeus têm ido no sentido de separar os gentios de Satan. Satan é Deus. Os judeus
também afirmaram que os gentios “merda antes de seu deus.” Esta é uma referência a
como os judeus têm demonizado Satan a tal ponto que os gentios têm tanto medo dele
que eles continuem a praguejar ea prendê-lo, e quer manter longe dele a todo custo.

No encerramento, todos os gentios tem todos os motivos para odiar o povo judeu com
uma paixão fervente. Só porque verifica-se que os judeus não zombar do “deus” cristão
não significa que eles devem ser perdoados por gentios, assassinando em massa, ou
pela destruição de nossas bibliotecas pagãs que continham instruções muito claras de
nossos deuses pagãos para a forma de alcançar a imortalidade, e substituindo-o por
sujeira judaica, distrações, e “religiões”, totalmente falsos, como o cristianismo que nos
preparam para aceitar os judeus como os nossos mestres, que é o tema do Novo
Testamento, tanto como o Antigo Testamento. Este sermão é uma carta aberta e uma
chamada wake-up para todos os gentios. A verdade sobre o Cristianismo é que os
primeiros cristãos eram judeus, e o último remanescente de cristãos vão ser judeu.
Quanto aos cristãos que acreditam que os cristãos não-judeus são o “Escolhido do
Senhor”, eles estão condenando suas próprias almas, e estão espalhando sua
toxicidade para o resto da humanidade (não-judeus). Precisamos permanecer unidos e
capacitar nossas almas, não deixando outra opção para os judeus do que para eles
ficarem com o Pogrom. Simeão Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier todo
judeu terá 2.800 escravos.”
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Os satânicos Origens da Ku Klux Klan
Primeiro, este artigo não é para fazer qualquer declaração em relação às ações da Ku
Klux Klan. Eu sou apenas doente e cansado da hipocrisia desta organização em sua
adesão tolice crenças cristãs, que tem nada a ver com as suas origens satânicas.
Nos últimos cem anos, tem havido esta peste letal chamado “Cristianismo”. O
cristianismo foi inventada pelos judeus para remover conhecimento espiritual / oculto
dos gentios para o controle mundial. Por causa do grande número de escrituras
bíblicas contraditórias e seu significado claro, estes podem ser habilmente aplicado a
qualquer sistema de crença para ganhar o controle.
“Identidade Cristã”, promovido pela Native American Indian “Richard Butler,” fundador
“Aryan Nations” é outra ferramenta judaica mais eficaz e arma para dividir e conquistar
os gentios, bem como promover o fictício judeu “YHVH” que é, na realidade, o povo
judeu.
Uma poderosa conexão psíquica é feita e mais uma vez, se está sob o controle dos
judeus. No final, eles riem-eles tiveram você o tempo todo, independentemente de que
lado você está. Por causa da eliminação sistemática de conhecimento espiritual e do
poder dos gentios, através da Inquisição (QUE ERA GENOCÍDIO flagrante da raça
branca perpetrados pelo Igreja Católica, que é e sempre esteve nas mãos dos judeus todos os cristãos, INDEPENDENTEMENTE DA SEITA SÃO ESCRAVOS espiritual
para os judeus, quer se aperceba disso ou não), por meio do incêndio da Biblioteca de
Alexandria, a destruição da antiga Pagan (Leia) GENTILE templos e lugares de reunião
espiritual;! o abate sistemático e assassinato em massa de sacerdotes druidas e muitos
outros líderes pagãos, a maioria dos gentios não têm idéia do que está acontecendo
espiritualmente, e muito menos como lidar com ele.
A Ku Klux Klan nunca foi cristã, para começar. Por infiltração inteligente, os judeus
novamente ter obtido o controle desta organização, infestando-lo com “identidade
cristã”.
Identidade cristã prega que os judeus são “As pessoas de Satan.” Nada poderia estar
mais longe da verdade.”Satã” é uma palavra para “INIMIGO” em hebraico. Ninguém
tem sido mais blasfemado, caluniado, enganado, e atacado pela mídia judaica
controlados e livros “sagrados” do que Satan e seus demônios, que são os deuses
pagãos originais dos gentios. Todos foram transformados em monstros horríveis, que
devem ser evitadas a todo custo. Ignorância, do medo e mentiras são usadas para
manter o controle do pensamento. Além disso, “satanismo” é um rótulo coletivo para as
religiões pagãs originais que precederam a invenção judaica do cristianismo de
centenas a milhares de anos.”PAGAN” significa “GENTILE”!

As origens reais da Ku Klux Klan remontam aos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros
Templários foram disse ter sido muito rico e satânico para seu fim, e adoraram o
“Cabeça de Baphomet”. Agora, a Igreja Católica, dirigida e controlada pelos judeus
tinha o controle de quase toda a riqueza e poder. A palavra latina “Caput” significa
“cabeça” e é uma origem para a palavra “capitalismo”. Os Cavaleiros Templários
podem ter sido perseguidos por causa da riqueza estava nas mãos dos gentios e não
os judeus / Igreja Católica.
O original Ku Klux Klan, fundada em Pulaski, Tennessee, em 1866 (a ordem foi
dissolvida por volta de 1869) por seis oficiais confederados, incluindo 33 graus do Rito
Escocês Maçom Albert Pike, e Nathan Bedford Forrest. Forrest era um ex-general
confederado e maçom. Ele foi o primeiro Assistente Imperial do KKK. Albert Pike, que
era um satanista, ocupava o cargo de Chefe de Justiça da KKK, enquanto ele estava
simultaneamente Soberano Grande Comendador do Rito Escocês da Maçonaria, na
jurisdição do sul.
O segundo Ku Klux Klan foi fundada em 1915 pelo ex-ministro metodista William J.
Simmons, e isso é quando a influência protestante fundamentalista cristão se que foi
preso com a Klan desde então.”Convalescente após ser atingido por um automóvel em
1915, Simmons se preocupou com a reconstrução da Klan, que ele havia visto
retratado no filme recém-lançado O Nascimento de uma Nação. Ele obteve uma cópia
da Reconstrução Klan “Prescript”, e é usado para escrever o seu próprio prospecto
para uma reencarnação da organização.” 1
Simmons não tinha qualquer ligação real com o primeiro Klan e simplesmente alegou
inspiração de seu legado. A Terceira Klan foi a única em operação desde a década de
1960 até o presente. Ela é composta principalmente de agentes federais, os
informantes, que em breve será informantes e reacionários gerais que não têm
conhecimento real da Klan original, que não têm nenhuma conexão. Eles ferroviário
sobre “Jesus”, mas não entendo que eles estão usando símbolos satânicos antigos e
desgaste ritual.
Pike afirmou em seu livro “Moral e Dogma” que Lúcifer é o Deus do Mason e o Deus
dos Opus Magnum (O Magnum Opus é o trabalho espiritual de perfeição e imortalidade
espiritual e física).”Ku Klux” é uma palavra grega que significa “círculo de ouro. ‘ O
simbolismo do círculo representa o poder feminino, a shakti, o poder serpentino.
Também simboliza o clã de 13 anos. O termo “Klan” teve origem na Escócia, já que
têm “clãs” e também são conhecidos por suas iluminações cruzadas, conhecido como
o “Crann Tara.” Muitos templários que estavam sendo caçados, torturados e
assassinados pela Igreja Católica após a execução de seu líder Grão-Mestre Jacques
de Molay, fugiu para a Escócia e transformou-o em uma base grande, e alguns deles
ramificada à Maçonaria. Albert Pike denunciou os judeus e seu Deus tirano “Yaweh /
Jehova” como um inimigo da raça branca. Pike também era um racista aberto e para a
separação racial. Sua ordem, o Rito Escocês, originou-se com os Cavaleiros
Templários.

A “maçom de Grau 33” era uma posição onde se tinha subido a sua serpente kundalini,
que é a serpente de Satan. Altos maçons de classificação original poderia comunicar
uns com os outros telepaticamente (dado muitos subiu serpentes). Maçonaria moderna
foi infiltrada e tomado pelos judeus, assim como todos originalmente Gentile Oculta e
grupos e organizações espirituais, e todo o conhecimento espiritual original e tradições
foram corrompidos e removido.
Aqui está um trecho do livro “Regra por Secrecy”, de Jim Marrs, © 2000, páginas 5859:
“Esta dinastia bancária secreta foi iniciada por Mayer Amschel Bauer, um judeu alemão
nascido em 23 de fevereiro de 1744, em Frankfurt...” “Young Mayer estudou para se
tornar um rabino. Ele ficou particularmente educado em Hashkalah, uma mistura de
religião, direito hebraico, e razão ““ A morte de seus pais forçado Mayer a deixar a
escola rabínica e tornar-se um aprendiz em uma casa bancária.”
“Aprender rapidamente o comércio, tornou-se agente financeiro tribunal para William
IX, administrador real da região de Hesse-Kassel, e maçom proeminente. Ele insinuouse para William, que era apenas um ano mais velho do que ele, juntando-se o seu
interesse na Maçonaria e antiguidades. Mayer iria procurar fora moedas antigas e
vendê-los a seu benfeitor, a preços muito reduzidos. Considerando sua formação
rabínica, juntamente com suas pesquisas sérias para antiguidades, ele certamente
desenvolveu uma compreensão profunda dos mistérios antigos particularmente
aqueles da cabala judaica. Foi durante este mesmo período em que a metafísica da
Cabala começaram a fundir-se com as tradições da Maçonaria “.
O Assistente de Imperial (Top líder da KKK) e anote o título de “Wizard” corresponde
com o Grão-Mestre de todos os clãs, quando os satanistas se reunirá nos Sabás. Hoje
em dia, o Assistente imperial ainda encontra-se com os numerosos “klaverns” (grupos
menores dentro da Ku Klux Klan) na mesma forma como coven uma bruxa celebrar os
Sabás. A palavra “mago” descaradamente se refere a um bruxo talentoso e tem tudo a
ver com bruxaria, obviamente.
O Klavern originou-se com o clã. Então você tem o “grande dragão vermelho”, o dragão
é um símbolo bem conhecido de Satan, e é outro símbolo da serpente kundalini. As
tampas de cone são outra oferta, como têm sido sempre uma parte de feitiçaria e
bruxaria, juntamente com as máscaras encapuzados. A identidade foi mantida em
segredo quando assistir os Sabás por causa das perseguições e da Inquisição. Em
seguida, temos as cores vermelho, branco e preto de Satan novamente. O Assistente
Imperial tem tradicionalmente usado preto, o Grande Dragão Vermelho vestido de
vermelho e o resto dos membros de branco, e as cruzes armadas iguais eles ainda
usam não são diferentes daqueles observados no Sigilos Demônio.
Outro título flagrante é o “Grande Cyclops”. Isso tem a ver com a muito importante “Allvista do olho”, que é o “terceiro olho” da alma;. Sexto chakra e também é visto na nota
de um dólar americano Isto não é cristão em qualquer trecho da imaginação.

Na Escócia, famosa por suas “Clãs” queimaram cruzes armadas iguais e é óbvio que a
KKK teve suas origens lá, não nos EUA como ditames de história reescrita. Além disso,
é muito óbvio seus altos chapéus Cônico e vestes não se originou seu projeto com
“lençóis”, como ditadas pela maioria das fontes acadêmicas a respeito da KKK. Como
muitos de vocês já sabem, tudo na religião cristã foi roubado e terrivelmente
corrompida a partir de religiões pagãs / gentios na tentativa de remover o espiritual e
substituí-lo por judeus inventaram sujeira que não tem absolutamente nada a ver com
qualquer espiritualidade!

Abaixo, é um artigo completo sobre as verdadeiras origens das vestes e dos altosconed chapéus usados pela KKK. Estes como tudo o resto são satânicos na origem. A
conta de “lençóis” nada mais é do que a história reescrita e falsificada, como a Igreja
Católica (que não tem nada de seu próprio) usou esses trajes, vermelho, branco e
preto incluídos durante suas procissões da Semana Santa ““ em Espanha, pelo menos,
2-300 anos, como pode ser visto nas fotos aqui. (Esta é abordado no artigo)
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Os chapéus altos parecem ter se originado no Antigo Egito com os deuses egípcios e
os faraós, e também tem fortes ligações a Magia e Bruxaria.
Meu ponto de tudo isso é a forma como a KKK foi corrompida pelo cristianismo ea
hipocrisia da KKK moderno ser cristãos e da estupidez de não saber ou tomar o tempo
para pesquisar suas verdadeiras origens, ao denunciar os judeus, mas adorando o
judaico falso “Deus”, que é o inimigo da raça branca, junto com “Jesus Cristo”, que de
acordo com BÍBLICA ESCRITURAS era um judeu do nascimento à morte, NÃO SÓ
OBSERVANDO, MAS manter a lei judaica.
De acordo com a lei rabínica e na tradição dos judeus masculinos, o Nazareno foi
circuncidado e nomeado no oitavo dia no templo (termo judaico para sinagoga) por um

rabino:
Lucas 2: 21 E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, seu
nome foi chamado JESUS
Se os judeus não podem obter o controle através judaísmo direta como acontece com
as sociedades ocultas, eles usam sua ferramenta do cristianismo para grupos como a
KKK. A única maneira de este esquema judaica pode ter sucesso é através de gentios
que têm confiança equivocada, “fé” e, claro, acima de tudo - a ignorância.
Independentemente de como a história tem sido falsificados e reescrito com mentiras,
a verdade pode ser visto descaradamente nos símbolos, ritos e do objetivo geral
dessas organizações.
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Os Pagan / satânicos Origens Chapéus em forma de cone
pelo Sumo Sacerdote Don Danko

É um fato bem conhecido que tudo no programa católica, seus símbolos tradicionais
(mesmo o crucifixo) e vestido de seu clero são roubados do mundo pagão. O Vaticano
só é coberto em imagens pagãs roubados do mundo que eles tentaram destruir, roubar
e encobrir. Junto com a corrupção dos conceitos por trás deles, para criar seu
programa. Aqui vamos olhar para a conexão entre o feriado e o desgaste ritual da
Semana Santa e onde suas origens roubados são. (Isso tem a ver com a Ku Klux Klan,
e o desenho de suas vestes, máscaras e chapéus pontudos)
“Ostara” é um feriado pagão celebrado entre 21-23 março no equinócio da
primavera.”Páscoa” foi roubado de Astaroth. Originalmente conhecido como “Ashtar”.
Este feriado coincide com o Equinócio da Primavera de primavera, quando dia e noite
têm igual duração. Conhecido como “Eastre” para os anglo-saxões. Como a deusa da
fertilidade, ela foi associada com coelhos e ovos. Os cristãos roubou este feriado e
torceu seu significado. Outros nomes incluem: Páscoa, Eastre, Eos, Eostre, Ester,
estro (cio é quando um animal entra no calor; época de acasalamento), estro, Oistros,
e Ostara. Mais uma vez, o “Cordeiro de Deus” foi roubado o signo de Áries o Carneiro,
que ocorre a cada primavera. O Cordeiro também foi levado por Hermes e Osíris.”Além
disso, Odin, Krishna, Mársias, Dodonian e Zeus também penduradas em árvores. Set
foi” crucificado “em uma” cruz “, conhecido como um furka.
-Do livro “Dicionário de Símbolos e Objetos Sagrados da Mulher”, de Barbara G.
Walker, Página 54. O cordeiro primavera, símbolo de quando o sol entra no signo de
Áries, também tem a ver com iniciar o Magnum Opus. Nos países predominantemente
católicos é chamado de Semana Santa ou “Semana Santa” em espanhol.”Em algumas
traduções é também chamado de” Semana da Páscoa “.

Os homens nas roupas e chapéus de cone são descritos como:
“Eles são os penitentes - pessoas que estão pagando por algum tipo de pecado
Segundo a tradição, eles estão vestidos assim, porque os faz parecer com ciprestes,.
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que por sua vez parecem com velas, o símbolo tradicional de uma alma subir ao céu.”
Isso fica para o significado por trás do cocar cônico e desgaste que vai todo o caminho
de volta para tempos muito antigos pagãos:
“Sims diz que esses padres usavam chapéus cônicos em forma de foguetes decoradas
com linhas para símbolos do sol e da lua que são ditas para descrever o ciclo metônico
do sol e da lua Vários desses chapéus altos de ouro um com uma barbicha-foram
descobertos na Irlanda. e na Europa central, o que sugere que eles podem ser de
origem celta. Disse a data de 1500 aC, eles são, possivelmente, um precursor do
chapéu do assistente cônico tradicional. Um chapéu em forma semelhante foi colocada
na cabeça de uma pessoa considera ser um “burro ‘, uma palavra que deriva de’ dunn
“ou” duna “significado” colina “ou uma” ressurgência de energia “. Ao concentrar-se,
assim, a atenção (ou seja, energia) no vórtice chakra acima da cabeça, acreditava-se
que o utente seria concedido mais “poder do cérebro” ou inteligência.”
De “The Serpent Graal: A verdade por trás do Santo Graal, a Pedra Filosofal e o Elixir
da Vida”, de Philip Gardiner e Gary Osborn © 2006
O sol ea lua retratada nos elmos relacionar também para a união do sol e da lua ou os
aspectos masculino e feminino da alma no ajna ou centro de glândula pineal, onde o
trígono do poder atender serpente e participar. (O poder da serpente é de Satan). O
livro também afirma que na China, onde também estes chapéus usados pelo mag (este
nome é importante) ou sua corte magos o caractere chinês para mag é uma cruz com
as extremidades ligeiramente abertos, que também foi usado pelos Cavaleiros
Templários. Mag é um outro título para o pilar místico (montar eixo meru ou coluna
vertebral), o mesmo que os magos que usavam esses chapéus cônicos. Ela também é
encontrada no significado sumério “mover” referrring para mover o poder da serpente
para cima.
Este vestido também aparece na imagem dos Sacerdotes do EA ou Oannes no ME
(onde a mitra vem de).
“Qual é retratado tipo indescritível de peixe formado como uma coluna ou torre,
passando Maypole-like, ou através do anel O de IO.” Observe essas imagens, onde
também foram encontrados na Europa, como eles também eram usados pelos
pagãos.”IO” é outra variação de “EA”. O eu é simbólico do falo masculino ereto (pênis);
ser masculino e o O ser simbólico da vagina, sendo feminina. O símbolo do peixe
também é um símbolo da vagina. Os cristãos têm corrompido isso e transformou-o de

lado. A mensagem destes símbolos diz respeito aos aspectos masculino e feminino da
alma e do I e S pode ser visto em muitos Demônio Sigilos Goetic.
A torre Benben de Osiris com o cónico ou piramidal superior representa a coluna
vertebral, com a potência subiu para o topo da coluna na coroa. O obelisco é uma
versão deste, e foi originalmente relacionado com o basilisco: “. Osiris também era
conhecido como Ob-El (‘Brilhante Serpente’), ou Pytho Sol (‘Serpent Sun’) Grandes
pilares de pedra foram dedicados a este culto e em tempos gregos estes foram
chamados Obelos ou Obeliscus. Eles agora são conhecidos como pilares Obelisco e
relacionada com
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os Basiliks (Minha nota da Serpente Real). Esses pilares eram alusões óbvias para o
axis mundi ou Eixo do Mundo e simbolizado tanto eixo polar da Terra e da coluna
vertebral humana, como também evidenciado na coluna Djed, o símbolo egípcio para a
estabilidade, o que também foi associado com Osíris e referido como o seu “espinha”
ou “espinha dorsal”.
O cocar de peixes e manto ritual e falo divino segurar o significado idêntico. Muitas
imagens falo como as imagens da serpente tem uma cabeça de um ser humano na
parte superior para o mesmo significado, o poder subiu. A torre Benben está ligado ao
Phoenix. A pedra Benben é mostrado como pedra cónica que assenta sobre o símbolo
do pilar da coluna vertebral.
Ictus, ou o peixe, era um dos nomes de Dioniso e falo divina também foi mostrado em
forma de peixe. O falo é a coluna vertebral com as kundalini totalmente ressuscitado.
EA (Oannes) também é mostrado como um peixe camuflada Deus no ME e Senhor da
Água, pelo mesmo motivo. O peixe é um símbolo da energia serpentina feminino, o
lado feminino / subconsciente do cérebro, o poder shakti.
Este símbolo cone também é mostrado como o topo do Monte Meru em textos
orientais, o que parece ser idêntico ao Amurru pilar visto nos selos cilíndricos sumérios.
No Egito, o símbolo sagrado para o pão é em forma de cone, mas ele se relaciona com
o pão da vida ou maná, que está ligado às energias da alma e, sobretudo, parece que
o orvalho da glândula pineal.
“No simbolismo religioso do castiçal é o símbolo da iluminação espiritual, da luz, e da
semente da vida e da salvação.”
- Cirlot no Dicionário de símbolos.
A árvore iluminada é também um conceito Pagan antiga. A árvore é um símbolo antigo
da alma humana, tais como a Árvore do Mundo. O tronco é a coluna vertebral com os
ramos que representam os 144 mil nadis da alma, e os “frutos”, sendo a energia
serpentina e força de vida, juntamente com os mundos individuais que representam os

centros Charka ao longo da espinha. O “vermelho” árvore (Árvore do Mundo) é um
símbolo antigo Pagão que foi colocado em Yule para simbolizar a alma renasce com as
velas sendo os nadis iluminados ea estrela no topo da auréola da serpente
ressuscitado, a alma renasce aperfeiçoado e.
O significado esotérico do “druida” é “Conhecedor da Árvore” e nas Sacerdócios
antigos, um dos níveis mais graduados se poderia obter, como no mistério de Elêusis,
foi o título de Yew. A árvore Yew sagrado, junto com o Carvalho, foi homenageado
pelos pagãos. O simbolismo espiritual em todo o mundo pagão sobre a árvore, e sua
conexão com a alma poderia preencher o seu próprio livro.
Voltar para a Semana Santa:
Segundo a tradição, eles estão vestidos assim, porque os faz parecer com ciprestes,
que por sua vez se parecem com velas, o símbolo tradicional de um ascendente alma
para o céu. O que estamos vendo é originalmente um símbolo da alquimia
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onde os homens estão usando símbolos do poder subiu no tempo da ressurreição (a
subida da serpente), que foi celebrada por pagãos, como os seguidores de Dionísio,
neste momento (Semana Santa / Páscoa). Daí a árvore ou imagens de velas, todos os
símbolos do poder subiu, o chapéu cônico, visto que é o símbolo dos Sacerdotes que
ascenderam o poder serpentino, que são por sua vez, com o nome da árvore mística
ou torre do Mag. O símbolo do cocar cônico simboliza a ascensão da alma para o céu,
como “céu” é o termo alquimista para o chakra da coroa, este cone representa o poder
da serpente de Satan, e sua ascensão para o chakra da coroa, o Benben ou cônica
pedra que repousa em cima da espinha simbólico da torre Osíris.
Para ser franco estes indivíduos estão andando “xmas árvores” e o Pagan / simbolismo
satânico atrás da árvore Yule ea iluminação da alma, com o chapéu cônico ou seja, o
mesmo que o halo ou estrela na árvore. Na Semana Santa, estamos olhando para
Sacerdotes pagãos celebrando a ressurreição do poder satânico Serpente subindo na
espinha até a coroa, ea purificação da alma que vem com ele, e o estado renascer de
consciência, no momento da Pagan ressuscitado Deus, que simboliza esse poder. As
vestes brancas simbolizam a alma purificada.
Alguns “penitentes” nestas procissões segurando o pessoal com o Crescente
procurando pontas de metal são simbólicas da coluna vertebral com a dupla aspectos
do poder. E em uma foto que eu observe o líder carregando uma bandeira. A cabeça
do desfile para Dionísio na Páscoa, no mundo antigo tinha o sacerdote cabeça
carregando um poste de madeira ou símbolo fálico, ou em alguns casos, uma cruz (o
cristianismo não usam a cruz até o século VII). Em alguns casos, um jovem nu coberto
de argila branca faria isso como o símbolo da alma purificada e renascido sol / alma.
Alguns destes festivais ainda sobrevivem no Oriente hoje.
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Raízes cristãs do comunismo
“A teologia cristã é a avó do bolchevismo.”
- Oswald Spengler
“O cristianismo e o comunismo são muito próximo espiritualmente e ideologicamente.
Este é um conceito bastante conhecido que tem sido adotado por vários pensadores,
de Thomas More para Lev Tolstoy. Poucas pessoas sabem que o primeiro Estado
socialista do mundo foi estabelecida no Paraguai e foi baseada em as idéias dos
jesuítas católicos antes de Marx criou seus ensinamentos.”
“A” Companhia de Jesus “- a ordem religiosa - na Igreja Católica era mais ou menos
equivalente à KGB na União Soviética.”
Acima de citações retiradas do “Pravda” (O jornal do Partido Comunista principal e

principal jornal da ex-União Soviética) Do artigo: Existe alguma diferença entre o
cristianismo e o comunismo? 30/04/2013
“Os jornais norte-americanos afirmam que Stalin tenha sido predestinado a salvar o
cristianismo.”
- Josef Goebbels 1
O comunismo não é anticristã, como normalmente se pensa:
Além disso, a Igreja Católica na China tem mais de 70 milhões de membros e está
crescendo. Há também a Catedral Católica Changchung em comunista da Coreia do
Norte, a catedral nominal do bispo católico romano de Pyongyang, a Coreia do Norte. A
Igreja Ortodoxa Russa trabalharam lado a lado com o Partido Comunista na URSS. A
violência contra o seu Clero durante a revolução, era simplesmente para eliminar os
elementos czaristas de suas fileiras, e nada mais. Stalin abertamente trabalhou com a
Igreja Ortodoxa para ajudar o esforço de guerra comunista para o Exército Vermelho
durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, na Rússia, de alto escalão Clero na Igreja
Ortodoxa Russa defende abertamente um movimento comunista cristã dentro de sua
nação. A Igreja Católica também teve uma mão forte no comunista, a Teologia da
Libertação na América do Sul. Não é nenhum erro Católica Clero poderia atravessar a
“Cortina de Ferro” durante a guerra fria com facilidade.
80 milhões de Bíblias impressas na China - e contando Link para o artigo da
“Christianity
Today”.
http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counti
ng/27047.htm
“Ernst Bloch (1885-1977) foi um filósofo marxista alemão e teólogo ateu. Embora não
seja um se cristão, ele disse ter” a ponte “entre o comunismo cristão e o ramo leninista
do marxismo. Uma das principais obras de Bloch, o Princípio da Esperança, contém
tais declarações como: “Ubi Lenin, ibi Jerusalem” (Quando Lenin está, há Jerusalém) e
“a realização do comunismo bolchevique (parte da) luta milenar para Deus.” 2
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Na verdade, o cristianismo prepara a população para se abrir e aceitar o comunismo.
Não há nada nas doutrinas cristãs ou os ensinamentos do Nazareno que entre em
conflito com o comunismo de forma alguma. O cristianismo é o comunismo.
§ Ambos os programas funcionam para escravizar, usando o terror, a brutalidade,
assassinato em massa, e coerção. A Igreja Católica foi a KGB da Idade Média,
governando através do terror, o uso da força e assassinato em massa. A Inquisição é
um exemplo flagrante.
§ Ambos os programas proibir a posse de propriedade privada. Cristianismo prepara
seguidores em um nível subliminar para o comunismo. Os cristãos são doutrinados

para acreditar que a pobreza é uma virtude. Uma vez que este conceito se apodera a
mente subconsciente, muitas vezes, uma grave falta de dinheiro é um resultado e isso
às vezes até dura em vidas futuras, falando do ponto de vista espiritual. O que isto
significa é que também cria um programa de auto-perpetuar, e por sua vez cria
gerações de pobres. As igrejas cristãs, em seguida, aparecem como ajudantes dos
pobres e dos benfeitores, quando o tempo todo, foram os ensinamentos cristãos que
criaram e impuseram o problema. O judeu cria os problemas e, em seguida, dá a
versão judaica de uma solução maldita para os gentios.
Uma técnica cristãos têm usado por séculos é a de controle da mente. Aqueles que
freqüentam cultos cristãos ou massas se sujeitam a ser programado. Um naturalmente
torna-se aborrecido e começa a sonhar acordado sem pensar, ou mesmo meiocochilando a dormir. Isto é, quando um é mais suscetível à sua mente subconsciente
que está sendo programado. Isto é ainda pior no caso de crianças pequenas e até
mesmo bebês cujas mentes estão abertas e suscetíveis. Nos tempos coloniais, massas
igreja durou todo o dia. O porteiro igreja levaria um pólo de aço longo com uma bola na
ponta para quebrar aqueles que cochilou na cabeça. Freqüência à igreja era
obrigatória, resultando em multas ou humilhação pública, como confinamento para os
estoques, por um período de tempo especificado se não se cumprir. Tudo isso é uma
conspiração. As missas e cultos da igreja cristã são destinadas a ser chato, a fim de
induzir um estado passivo e receptivo da mente onde se pode ser programado sem o
seu conhecimento. Aqueles que controlam o programa cristão sabe tudo sobre a mente
e como programar a população. Eles não são nada além de um bando dos piores
criminosos. Tudo isso é feito deliberadamente para criar um estado de escravo. O
estado de escravo é o objetivo do Cristianismo. Os cristãos que andam por aí com os
sorrisos artificiais pastosos como se estivesse em um transe são aqueles que
continuamente se sujeitam a essa doutrinação. Cada vez mais freqüência à igreja e
reforço os transforma em robôs condicionados. Esta é uma razão muitos dos que estão
em processo de ruptura com o cristianismo tem um tempo difícil, a experiência
confusão e
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às vezes temer. As pessoas não sabem que estão realmente a ser hipnotizado.
Estudar a verdade acabará por resultar em desprogramação da mente. O medo, dúvida
e confusão acabará por dar lugar à razão.
§ Não há nada espiritual sobre o cristianismo. O cristianismo é uma ferramenta para a
remoção de conhecimento e poderes espirituais, e substituindo-os com corrompido
sem sentido de ‘orações’ robóticos e repetida da mesma forma como Far Eastern
mantras, e doutrinação infinitas com falsos ensinamentos voltados para encaixar um
estado fictício ea história do judeu pessoas nas mentes dos cristãos, que não é nada
espiritual a todos. Poucos ou nenhuns pregadores cristãos pode diagramar a alma
humana, por exemplo. A remoção dos e da corrupção do conhecimento espiritual
prepara a população para aceitar o estado comunista ateu.

§ Tanto o cristianismo e o comunismo apresentar-se como programas de fraternidade,
promovendo a igualdade, prosperidade, boa vontade, e uma melhor forma de vida, mas
em cima de um exame mais detalhado de suas doutrinas e histórias reais, este é nada
mais do que um vir-along e abaixo da superfície, terror, assassinatos em massa,
tortura, doutrinação forçada, e manter a população ignorante é o baluarte de ambos os
programas. Qualquer idiota que lê o / Bíblia cristã judaico pode ver claramente as
contas intermináveis de assassinato em massa, pilhagem, estupro, escravidão e
ameaças de tortura eterna e condenação se as doutrinas não são levadas a sério ou
cumpridos, e, acima de tudo, como foi jewhova um monstro assassino que predados
gentios, não diferente dos programas de comunistas. Para a prova deste ver “Jehova e
Sacrifício sangue humano.” “Um assassino e um mentiroso desde o princípio.”
http://see_the_truth.webs.com/Energy.html
“Mas esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os
aqui, e matai-os diante de mim.”
Lucas 19: 27
(Citação direta de Jesus defende assassinato)
“Rebelião” é um definitivo NÃO NÃO, e é “do diabo.”
O cristianismo também prepara seguidores para o comunismo em que um é doutrinado
para suportar a injustiça. Quase todo mundo já ouviu as escrituras bíblicas sobre dar a
outra face, caminhar a segunda milha, amar os inimigos e assim por diante. Esses
ensinamentos trabalhar em conjunto com o comunismo na destruição do sistema de
justiça e direitos pessoais. Crime é permitido ficar tão fora de controle (como já tem),
para que a população não só é desencorajado a lutar para trás, mas se deve defender
a si mesmo, é muitas vezes castigado por isso. O que estes programas judeus fazem,
é que eles armaram uma armadilha. A maioria das pessoas, eventualmente, são mais
do que dispostos a abrir mão de seus direitos em favor de leis ultra-rigorosas, a fim de
controlar o crime. Ambos os programas proíbem de tomar qualquer ação pessoal na
forma de fazer cumprir a justiça e colocar essa responsabilidade nas mãos do Estado
para o comunismo, e nas mãos dos que os chamados “Deus” para o cristianismo.
Qualquer rebelião ou lutando para trás é uma ofensa grave. A aceitação
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de abuso e injustiça são muito necessárias para o estabelecimento de um estado de
escravo. Um escravo não deve nunca tentar revidar ou se rebelar de forma alguma. O
ódio é outro tabu em ambos os programas.
Um olhar para o nascimento do comunismo:
O comunismo foi criado a partir da organização de “A Liga dos Justos.” O lema da Liga
dos Justos (“Bund der Gerechten” ou “Bund der Gerechtigkeit”) foi “Todos os homens

são irmãos”, e seus objetivos eram “o estabelecimento do Reino de Deus na Terra,
com base nos ideais de amor ao próximo, a igualdade ea justiça “.
“Em um congresso realizado em Londres em junho de 1847, o Liga dos Justos fundiuse com membros do Comitê Comunista Correspondente liderado por Karl Marx e
Friedrich Engels, a adoção de uma nova carta e um programa de organização e
reconstituir-se como a Liga Comunista”. 3
Esta é a base da doutrina cristã.
Podemos traçar as raízes do comunismo de volta à ideologia liberal radical na Europa.
Que por si só é o cristianismo disfarçado. Como Nietzsche declarou sobre a Revolução
Francesa e sua ideologia liberal como: “Filha e continuação da Cristianismo.”
Isto, universalista, doutrina igualitária radical é o cerne do cristianismo e liberalismo
com o seu pisar fora do ponto para o Comunismo. Onde liberalismo então se
transformou em Comunismo abertamente:
“Durante a década de 1840 a palavra” comunista “entrou em uso geral para descrever
aqueles que saudaram a ala esquerda do Clube dos Jacobinos da Revolução Francesa
como seus antepassados ideológicos. Esta tendência política viu-se como herdeiros
igualitárias do 1795 Conspiração dos Iguais chefiadas por Graco Babeuf. Os sansculottes de Paris que tinham décadas antes sido a base de apoio para Babeuf artesãos, artífices e os desempregados urbanos - foi visto como uma base potencial
para um novo sistema social baseado na produção moderna máquina do dia “.
O pensador francês Étienne Cabet inspirou a imaginação com um romance sobre uma
sociedade utópica baseada em comum máquina de produção “Voyage en Icarie”
(1839). O revolucionário Louis Auguste Blanqui argumentou em favor de uma elite
organizar a esmagadora maioria da população contra os “ricos”, aproveitando o
governo em um golpe de Estado, e instituindo uma nova ordem econômica
igualitária.”4
Uma análise das tendências emergentes do cristianismo ao liberalismo e ao
comunismo:
O liberalismo é o cristianismo sem Cristo
Which Way homem ocidental de William Gayley Simpson?
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Revilo Oliver: Citação:
“Os outros apóstatas que mencionei, e muitos que estão agora esquecidos, juntamente

com quase todos os anticristãos dos últimos séculos, exemplificar o funcionamento do
que pode ser chamado de lei de resíduos culturais. Em todas as sociedades
civilizadas, quando uma longa estabelecida e crença geralmente aceita é encontrado
para ser incrível, boas mentes abandoná-lo, mas eles geralmente mantêm crenças
derivativos que foram originalmente deduzidas a partir do credo eles rejeitaram e
logicamente deve dependem dele. Assim aconteceu que os inimigos modernos do
cristianismo rejeitou a mitologia, mas de forma acrítica manteve a fé nas superstições
sociais e éticas derivadas dela - uma fé que eles chamam estranhamente racional, mas
manter com um fervor religioso “.
“Eles riem da história boba sobre Adão e sua costela de reposição, mas eles continuam
a acreditar em uma” raça humana “descendem de um único par de antepassados e,
portanto, em uma” irmandade dos homens.”Eles falam de” toda a humanidade “, dando
ao termo um significado untuoso e místico com o qual eles não investem termos
correspondentes, tais como “todos os marsupiais” ou “todos os ungulados.” Eles
tagarelam sobre os “direitos do homem”, embora um momento de reflexão deve ser
suficiente para mostrar que, na ausência de um decreto da parte de um monarca
sobrenatural, não pode haver nenhum outro do que aqueles que os cidadãos de uma
sociedade estável e homogêneo tem, por convênio ou costume estabelecido, concedeu
a si próprios direitos, e que, enquanto os cidadãos podem mostrar bondade aos
estrangeiros, escravos e cães, tais seres, obviamente, não pode ter direitos “.
“Eles não acreditam que um terço de um deus encarnou na região mais miserável na
terra para associar-se com camponeses analfabetos, arengar a ralé de uma raça
bárbara, e magicamente exaltar o ignorante e inculto a” loucura fazer da sabedoria de
este mundo “, de modo que” os últimos serão os primeiros “-. que eles não acreditam,
mas eles se agarram ao ódio mórbido de superioridade que faz com que os cristãos
dote em tudo o que é humilde, inferior, irracional, aviltado, deformado e degenerado”
“Eles gabble sobre a” santidade da vida humana “- especialmente os mais vis formas
de ele
- Sem refletir que é preciso um deus criador para fazer algo sagrado. E eles
freneticamente agitar por uma “igualdade” universal que só pode ser alcançada através
da redução de todos os seres humanos ao nível dos mais baixos, evidentemente não
sabem que estão apenas fazendo eco dos cristãos anseio freqüentemente expressa
para se tornar ovelhas (o mais estúpido de todos mamíferos) conduzidos por um bom
pastor, o que está implícito em todos os contos do Novo Testamento, embora a maioria
sem rodeios expressa em outro evangelho, que relata como Jesus prometendo que
depois que ele foi torturado e massacrado as populações mais civilizados da terra,
haverá ser uma ressurreição, e os seus animais de estimação ovinos vão sair de suas
sepulturas, todos da mesma idade, todos do mesmo sexo, todos da mesma estatura, e
todos com características indistinguíveis, de modo que eles serão tão idênticos quanto
as abelhas em um enxame “.
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“Embora o” Liberal “e cultos marxistas têm diferenças doutrinárias tão grandes quanto
as que separam luteranos de batistas, eles são basicamente a mesma superstição, e
se devemos ou não chamá-los de religiões depende se nós restringimos a palavra a
crença nas pessoas sobrenaturais ou estendê-la para incluir todas as formas de fé
cega com base na excitação emocional em vez de fatos observados e razão. Quando
esses cultos “ateus” gritar seu ódio de “fascistas” e “nazis”, que, obviamente, tem que
acreditar que as pessoas más são possuídos do diabo e deve, portanto, ser
convertidos ou exterminados para promover a santidade e amor. E quando eles vêem
“racistas”, que impiedosamente substituto verdade e da razão para a fé irracional em
contos de fadas aprovados, seu desejo de extirpar o mal é tão grande quanto a do
multidão cristã que arrastou a Hypatia justo e muito inteligente de sua carruagem e
amorosamente usado conchas de ostras para raspar a carne de seus ossos enquanto
ela ainda estava viva.”
“Com poucas exceções, os anticristãos, sem dúvida inconscientemente, manteve em
suas mentes uma grande parte da doutrina cristã, e eles ainda reviveu os elementos
mais venenosos do bolchevismo primitivo da Antiguidade, que tinha sido atenuada ou
suspenso por as igrejas estabelecidas nos grandes dias da cristandade. e hoje, os
ateus professos não acho estranho que, em todas as questões sociais, eles estão em
acordo substancial com os dervixes uivantes e xamãs evangélicos que, subsidiados
com publicidade pródigo pela comunidade judaica organizada que controlar os Peitotubos e outros meios de comunicação, participam avidamente na unidade atual para
reduzir os americanos para o total imbecilidade com todo tipo de brincadeira irracional
“.
“A teologia cristã é a avó do bolchevismo.”
- Oswald Spengler
Podemos testemunhar esta afirmação com a bandeira aberta do comunismo cristão:
“comunistas cristãos procuram alcançar uma mudança social em larga escala, no
entanto Alguns acreditam que, ao invés de tentar transformar a política ea economia de
um país inteiro, os cristãos devem então determinar o comunismo. a nível local ou
regional apenas.”
A filial latino-americana de Christian Comunista Teologia da Libertação, de acordo com
teólogos como Leonardo Boff, está enraizada no conceito de que “a prudência é a
compreensão de situações de crise radical”. Entre comunistas cristãos, materialismo
histórico é utilizado como uma metodologia de análise para definir a natureza da crise
em questão como um produto da dinâmica político-econômicas e modalidades
derivadas o funcionamento do que é chamado de “o capitalista / imperialista modo

tardio de produção”. De acordo com este subconjunto da Teologia da Libertação, o
desafio para o comunista cristã é, em seguida, para definir o que significa (em contexto
de “uma análise concreta da realidade social concreta”), para afirmar uma “opção
preferencial pelos pobres e oprimidos”, como Praxis (teoria ativo), e, conforme
ordenado por uma ética alegadamente “enraizadas nos ensinamentos beatidic de
Jesus”.
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Christian Comunista Teologia da Libertação não é sobre a evangelização em si, mas
sim sobre o desenvolvimento de um ortopraxis (ação ética, a condição de vir à luz,
fazendo as obras de Deus), que visa conciliar a “Ética Beatidic” de Jesus, como
exposto no Sermão da Montanha, com as lutas sociais existentes contra o que é
chamado de “neo-colonialismo” ou “capitalismo tardio”. Tanto o comunismo cristão e
Teologia da Libertação estresse “ortopraxis” sobre “ortodoxia”. A narrativa da natureza
das lutas sociais contemporâneas é desenvolvido através de “análise materialista”
utilizando conceitos historiográficos desenvolvidos por Karl Marx. Um exemplo concreto
é o movimento paraguaio Sin Tierra (sem terra), que se envolvem em ocupações de
terras diretos e o estabelecimento de produção cooperativa agrícola socializada em
asentamientos. O contemporâneo paraguaio Sin Tierra operar de uma forma muito
semelhante ao dos Diggers era da Reforma. Para Camilo Torres (o fundador do grupo
guerrilheiro colombiano ELN), o desenvolvimento desta ortopraxis significa celebrar a
Eucaristia católica só entre as pessoas envolvidas na luta armada contra o exército do
Estado colombiano, enquanto luta ao lado deles.
Comunistas cristãos manter os versículos bíblicos em Atos 2 e 4 como prova de que os
primeiros cristãos viviam em uma sociedade comunista. Pregação Thomas Wharton
Collens “é uma boa descrição do fontes bíblicas sendo usados com o objetivo de uma
sociedade de propriedade comum; Prof José P. Miranda,” Comunismo en la Biblia
“(1981), traduzido como” o comunismo na Bíblia “ (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1982).
Mas, além disso, eles também citam numerosas outras passagens bíblicas que, na sua
opinião, apóiam a idéia de que o comunismo é o sistema social mais ética e que é
inescapavelmente constitutivo do reino de Deus na terra. A mais citada dessas citações
bíblicas são tomadas a partir dos três Evangelhos sinópticos, que descrevem a vida e
ministério de Jesus.
Uma das observações mais famosas de Jesus sobre os ricos podem ser encontradas
em Mateus 19:16 -24 (o mesmo evento também é descrito em Marcos 10:17-25 e
Lucas 18:18-25, ea metáfora de um camelo passar pelo o olho de uma agulha é
comum a ambos Mateus e Lucas).
21 Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos
pobres, e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. 22 Mas o jovem, ouvindo esta

palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. 23 Então disse Jesus aos seus
discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. 24
E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do
que um rico entrar no reino de Deus.
Jesus também descreveu “cambistas” (ou seja, aqueles envolvidos em troca de
moeda), como “ladrões” e os expulsou do Templo em Jerusalém. Isto é descrito em
Mateus 21:12-14, Marcos 11:15 e João 2:14-16.

61
Além disso, as atitudes comunistas e as implicações podem ser encontrados em
Levítico 25:35-38: Mais significativamente, isso faz parte da Lei de Moisés, e como tal é
o mandamento em vez de exortação ou veiculação de opinião. Este fato tem
pesadamente sobre subseqüente discussão da questão da renúncia voluntária ou
obrigatória de riquezas, seja como uma eventual exigência de entrada à graça cristã ou
como um meio de alcançar as intenções divinas para a ordem social humana. 5
“A teologia cristã é a avó do bolchevismo.” - Oswald Spengler
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A Bíblia Sagrada: A Book of Witchcraft judaica

Este será o primeiro de uma série de artigos, explicando como o inimigo usa a Bíblia
para governar o mundo. Não há nada de “santo” ou nada para o avanço espiritual ou o
aperfeiçoamento da humanidade na Bíblia. Olhe para os números, os livros, as
escrituras e os conteúdos e você vai vê-lo pelo que ele é realmente para, é um livro de
feitiçaria judaica de que eles usam liberalmente, forma, na parte superior, para avançar
sua agenda e escravizar as massas. O ponto central deste artigo é explicar em termos
simples, a cada dia sobre como eles fazem isso.
Para entender como isso funciona, eu vou usar um exemplo de lançar uma poderosa
maldição aqui. Isto é simplesmente para explicar como a energia é aplicada, este
primeiro exemplo aqui não tem nada a ver com a bíblia. Os poderes da mente, da alma
e trabalho no astral, porque a pessoa está usando a mente subconsciente, as energias
e os efeitos são muitas vezes bastante subliminar. Pode-se encontrar este fato ser
verdadeiro com o avanço em meditação, o que aumenta a consciência.
Muitos estão familiarizados com os 1.969 Tate e LaBianca assassinatos em Los
Angeles, por Charles Manson (que acreditava ser Jesus Cristo) e seu culto hippie,

como neste caso recebeu ampla publicidade e até mesmo filmes foram feitos sobre ele.
Se você não estiver familiarizado com isso, basta digitar o acima em qualquer motor de
busca, é toda a web, em bibliotecas e em outros lugares.
Igreja de Satan fundador Anton LaVey trabalhou com o diretor / produtor Roman
Polanski como um conselheiro temporário para o 1968 filme “O Bebê de Rosemary”.
LaVey queria fazer o papel do diabo, mas essa parte foi dado a outra pessoa. De
acordo com certas fontes, uma fonte que está sendo o filme “Polanski” LaVey também
foi insultado e rejeitadas pelos colegas de Polanski, que também estavam trabalhando
no filme. LaVey ficou muito irritado e jogou uma maldição através de ritual satânico.
Agora, membro da família Manson e Susan Atkins assassina (que eu poderia
acrescentar ficou gravemente viciado em drogas pesadas, como o LSD), trabalhou
temporariamente para Anton LaVey em San Francisco, fazendo um ato nu onde ela
surgiu a partir de um caixão para fins de entretenimento. Atkins, por causa do extenso
uso de drogas e falhas pessoais, provou ser extremamente confiável e não aparecer
para trabalhar, tornando as coisas difíceis sobre os outros, o show, etc, e isso irritou
LaVey. Ele eventualmente enlatados ela.
LaVey também odiava os hippies. No início de agosto de 1969, LaVey jogou uma
maldição contra o movimento hippie. Agora, aqui está um exemplo de como poderosas
energias podem trabalhar quando não estão completamente direcionado. Energias
similares conectar uns aos outros através do éter. LaVey estava com raiva de Polanski
para saber como ele foi evitado e tratado durante as filmagens de O Bebê de
Rosemary. LaVey estava irritado com o movimento hippie e ele também tinha uma forte
antipatia por Susan Atkins. Tudo isso se reuniram em agosto de 1969.
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Depois de jogar algumas maldições poderosas, tudo foi colocado em movimento.
Susan Atkins, juntamente com outros membros da família Manson, invadiram a casa
de Polanski quando ele estava fora da Europa a fazer um filme. Sua esposa, a atriz
Sharon Tate, que estava grávida de oito meses, junto com alguns outros amigos
estavam presentes em sua casa, quando isso ocorreu. Todos os ocupantes foram
massacrados, tiro, espancado e esfaqueado várias vezes para a morte. Sharon, que
estava grávida de 8 meses foi massacrado por Susan Atkins, que chegou a afirmar
publicamente depois de ser pego, como ela queria esculpir o bebê para fora do
estômago de Tate. Isso tudo em laços, como podemos ver. LaVey sabia tanto Atkins e
Polanski e, em seguida, o filme “O Bebê de Rosemary”
- Olha o que aconteceu com o bebê de Polanski. O texto acima é um exemplo claro de
como um trabalho poderoso, a energia tem sempre a maneira mais fácil, a menos que
seja corretamente e completamente direcionado. Dada a gravidade dos crimes, os
hippies perdeu a sua popularidade logo em seguida, como o público começou a
associá-los com esse tipo de coisa e desapareceu da história.

Meu ponto é como tudo isso se conecta.
Alguns de vocês podem lembrar aqui como depois do incidente do 11/9, muitas
pessoas estavam dobrando $ 20,00 contas de certa forma, como as torres gêmeas
pode ser visto em chamas, dado o projeto de lei foi dobrado, em seguida, visto de uma
certa maneira. O projeto de lei $ 20,00 é o mais comumente usado de moeda dos EUA.
Pouco tempo depois do incidente do 11/9, os 20,00 dólares contas foram substituídos
muito rapidamente com uma nova versão. Todos eles desapareceram muito
rapidamente. A desculpa usada antes que o público era de que eles poderiam ser
facilmente falsificado. O verdadeiro motivo foi devido ao design perfeito do projeto de
lei e as vibrações subliminares que realizou.
O número onze é um número de caos, destruição e desintegração, de acordo com a
bíblia. Porque essa Bíblia é imundo em quase todas as casas, muitas pessoas aderem
aos ensinamentos Xian, e colocar sua fé nele, como a nota de R $ 20,00, que é uma
ferramenta muito poderosa subliminar, muito mais do que a nota de R $ 20,00. Assim,
quando os judeus nos níveis mais altos trabalhar sua feitiçaria, eles usam os números
e versículos da bíblia para atingir os seus fins. Pelo que eu entendo, alguns dos versos
são vibrou em hebraico em boustrophedon, ou seja, leitura em ziguezague. Eles
também bob frente e para trás quando “rezar” em grupos.
Os números 10 e 12 na bíblia deveriam ser números perfeitos.
Os 12 filhos de Jacó menos Joseph (“não é” - Gênesis 42:13) sem o qual os outros 11
não teria sobrevivido.
Nota * Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis = 1 + 42 + 13 = 56, que reduz para
11. Isto é, para além do próprio verso.
Rei Joaquim (2 Crônicas 36:5 - 6) reinou 11 anos antes de Nabucodonosor levou-o
para o cativeiro (sua queda e o fim de seu governo).
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O rei Zedequias (Jeremias 52:1 -11) reinou 11 anos antes de Nabucodonosor
prenderam, assassinado sua família, e mutilou ele.
No 11 º ano do cativeiro babilônico Ezequiel profetizou a queda ea destruição de Tiro,
(Ezequiel 26:1-5).
No 11 º ano do cativeiro babilônico Ezequiel profetizou a queda ea destruição do Egito
(Ezequiel 30:20-26).

Note-se também nas escrituras acima, se você faz um pouco mais de leitura sobre
eles, todos eles se rebelaram contra os judeus e foram punidos por isso. O texto acima
serve como um exemplo... há muitos mais.
Agora, o número 9 é um número de terminais e finalidade. Note como os versos
bíblicos que enfatizavam o número 11, todos relacionados com a destruição e queda.
Eu não vou fazer este artigo muito longo, como eu vou ter exemplos mais detalhados e
tal em um futuro próximo. O livro de Jó (sofrimento) é usada para amaldiçoar os seus
inimigos em muitas circunstâncias. O bombardeio de Dresden foi realizado no feriado
cristão de quarta feira de cinzas e reduziu a cidade a cinzas. Eu poderia citar muitos
outros exemplos, mas estar ciente de como energias semelhantes atraem e se
conectar no astral, temos:
Em 15 de março de 2004, havia exatamente 911 dias entre o ataque Torres Gêmeas
de 11 de setembro de 2001 e os ataques a bomba nos trens em Madrid Espanha, em
11 de março de 2004.
§ Madrid, Espanha tem 11 letras.
§ New York City tem 11 letras.
§ Os ataques americanos ocorreu em 11 de setembro de 2001.
§ Os atentados de Madrid aconteceu no dia 11 de março de 2004.
§ Havia 911 dias entre os ataques americanos e Madrid (9 + 1 + 1 = 11).
§ O ataque ocorreu Madrid no dia 11 quinta-feira do ano.
§ 11 de setembro é o dia 254 do ano (2 + 5 + 4 = 11).
§ Depois de 11 de setembro há 111 dias até o fim do ano.
§ 11 de setembro tem 9 letras e dois números (9 + 2 = 11)
§ 11 de março, 2004 tem 5 letras e 6 números (5 + 6 = 11).
§ Cada edifício tinha 110 andares (11 x 10 = 110).
§ Os ataques de trem Madrid deixou 191 pessoas confirmadas mortas (1 + 9 + 1 =
11).
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§ Em 11 de setembro de 2002, os nomes das 2.801 vítimas dos ataques ao World
Trade Center foram lidos em voz alta do Ground Zero (2 + 8 + 0 + 1 = 11).
§ As torres gêmeas de pé lado a lado parece com o número 11.
§ O primeiro avião a bater nas torres era o vôo 11.
§ Vôo 11 tinha 92 a bordo (9 + 2 = 11).
§ Vôo 11 tinha 11 tripulantes.
§ Vôo 77 atingiu o Pentágono (11 x 7 = 77).
§ O vôo 77 tinha 65 pessoas a bordo (6 + 5 = 11).
§ 911 é o número a ser chamado em caso de emergência (9 + 1 + 1 = 11).
§ Nova York foi o 11 º estado adicionado à União Europeia.
§ Ilha de Manhattan foi descoberto em 11 de setembro, 1609 por Henry Hudson letras
-11.
§ A Arábia Saudita tem 11 letras.
§ Afeganistão tem 11 letras.

Note como a vibração do número 11 laços tudo isso em com o 9. Astral energia
procura o caminho mais fácil e semelhante atrai semelhante. Não é à toa que os
maçons, que são controlados por potências judeus, coloque as mãos sobre a Bíblia
durante sua iniciação. Dadas todas as páginas da bíblia que imundo tem a palavra
“judeu” “judeus” “Israel” “Jerusalém” e afins, o Nazareno e da empresa, todos os judeus
e dado os judeus proclamam que são o “Escolhido de Deus” e eles são mantidos em a
mais alta estima e exaltado na bíblia, não admira que eles são tão poderosos e têm
governado secretamente todo o mundo, sem o conhecimento das massas, há séculos.
Satan, ele próprio também me mostrou como esses trabalhos são como um efeito
dominó. Uma vez que algo é posto em movimento no astral, as energias postas em
movimento como buscar energias e coisas amarrar dentro Com a coincidência
estranha e misteriosa dos números (isto é apenas uma amostra, há muitos mais), isso
revela é não um ato aleatório, mas uma indicação que esse era um trabalho oculto que
foi deliberado.

Eu também gostaria de adicionar a ênfase judaica sobre o número 6. Por favor, não
confunda isso com “666”, que tem um significado completamente diferente.
Basta estar atento e você vai notar que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, os seis
milhões que holoco $ t hoax, o comunismo judeu tem o seu importante feriado 01 de
maio; 5/1, 5 + 1 = 6. Com isso, eu poderia continuar e continuar. Israel tem 6 letras.
Preste atenção à notícia e também a história, qualquer coisa relacionada com os
judeus e você verá o que quero dizer. Na Bíblia, o número seis é o número do homem,
sem
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qualquer poder espiritual. O número 7 tem a ver com os 7 chakras e poder espiritual
que emanam essas e perfeição espiritual. 6 aquém. 6 é também uma série de
trabalhos forçados. O trabalho foi feito por 6 dias e 7 º foi um dia de descanso.
“O número 6 está estampado em tudo o que está relacionado com o trabalho humano.
Vemos isso estampada em suas medidas, que ele usa em seu trabalho e no tempo
durante o qual ele trabalha. E vemos isso desde o início.”
A ênfase judaica em e uso do número 6, define-se uma vibração no astral para o
avanço de sua agenda, o seu estado e do mundo fim comunista. O comunismo é o
trabalho escravo. Com o estado comunista, os judeus se tornar “deus” e todo o
conhecimento espiritual é substituído com o ateísmo material. Somente os judeus no
topo conhecer os segredos do oculto e eles usam suas maldições e feitiços em um
desconhecimento e população indefesa a tudo o que lhes convém. Cristianismo em
muitos aspectos, é um ponto de pisar fora do comunismo. Além disso, o cristianismo
fez o chamado “religião” em um conceito tão totalmente repugnante e vil, que muitos,
que estão sem saber, de bom grado aceitar e promover o ateísmo.
No fechamento, como tudo mais, tudo isto é culpado sobre Satan e os poderes do
inferno por idiotas ignorantes. A maioria dos cristãos não têm a inteligência ou a força
de caráter para mergulhar no ocultismo. Há também escrituras em que bíblia que os
judeus usam a praguejar ea assustar intrusos longe de realmente entrar no ocultismo.
Eu me lembro quando eu era novo para o satanismo, eu tive uma experiência ruim,
mas isso só me deixou ligado e aumentou a minha curiosidade. Não se pode ter medo.
Os judeus e seus companheiros alienígenas têm usado o medo como uma ferramenta
para o controle por séculos. Nos países comunistas, a população vive em um
constante estado de terror. Isso também está na liga com a Bíblia, como é tudo sobre o
comunismo judaico.
A Bíblia não é nada mais do que um livro de feitiçaria judaica, portanto, os números,
numerologia bíblica, e como a bíblia é continuamente empurrado sobre a população,
está em quase todas as casas, em quartos de hotel e em qualquer outro lugar. Todo
mundo está familiarizado com ele, e sabe o que diz ser.

O mundo precisa acordar. Sinta-se livre para educar os outros, distribuir este e
quaisquer outros artigos de Jos e de trabalhar duro para Satan. Satan significa
“verdade” em sânscrito.
A Bíblia tem um total de 66 livros. Como a maioria de vocês já sabem, os poderes
judeus sempre enfatizar o número 6, como acontece com o seu 6 milhões falso holoco
$ t e Primeiro de Maio, feriado comunista importante (01 de maio; 5/1, 5 + 1 = 6), e
muitos mais. Esteja ciente disso, especialmente quando a ver as notícias e ler jornais,
revistas, etc Os judeus sempre enfatizar o número 6. Esta é também corresponde ao
quadrado Saturno cabalística, o que perfaz 15 por todos os lados, até mesmo na
diagonal. Na Bíblia, o número 6 é o número da humanidade, sem qualquer poder
espiritual. O número 7 tem a ver com os 7 chakras e
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poder espiritual que emana destes e perfeição espiritual. 6 aquém. 6 é também uma
série de trabalhos forçados. O trabalho foi feito por 6 dias e 7 º foi um dia de
descanso.”O número 6 está estampado em tudo o que está relacionado com o trabalho
humano. Vemos isso estampada em suas medidas, que ele usa em seu trabalho e no
tempo durante o qual ele trabalha. E vemos isso desde o início.” O número 6 também
tem a ver com a escravidão:
Colossenses 3:22
Servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo à vista,
como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.
O versículo acima do livro 51 da Bíblia (1 + 5 = 6) defensores trabalho escravo.
Tomado ainda, o versículo 3:22 pode ser multiplicado 3 x 22 = 66, o número total de
livros na Bíblia, indicando a conclusão do trabalho escravo estado comunista judeu e
sua nova ordem mundial.
A verdade é... o número de Satan 666 é o número do quadrado cabalístico do Sol e
indica o poder espiritual e avanço. Quase todas as antigas religiões pagãs enfatizou
“culto” do sol. A palavra de código “culto” na verdade se traduz em foco intenso em
cima, como em meditação profunda. Além disso, 6 x 6 x 6 = 216, que tem a ver com
certas nadis poderosos dentro da alma. O chakra solar é o chakra mais poderoso e
importante da alma e tem a ver com o trabalho do opus magnum. O chakra solar é o
chakra Graal, o cálice que contém o elixir da vida secretado pela glândula pineal. A
bíblia com 66 livros está aquém de realizar a divindade e trabalha para manter a
humanidade espiritualmente e psicologicamente escravizado.
De acordo com a Bíblia, o número 12 é suposto ser um número perfeito, sendo o
número 13 de Satan. Como seres humanos, temos um total de 13 chakras principais,
não 12. 13 é um dos números de Satan (1 + 3 = 4). Mais uma vez, o número 12 é

insuficiente. Nos tempos antigos, havia um sinal de 13 do zodíaco. 12 também se
relaciona com o nosso tempo Saturno centrada; 60 segundo dentro de um minuto, 60
minutos dentro de uma hora e 24 (2 + 4 = 6) dentro de um dia. Saturno, como já
escrevi em vibra acima para o número 6. Saturno é o planeta maléfico do sofrimento,
trabalho duro, miséria, desgraça, e perda. Onde quer que Saturno é colocado em um
gráfico astrologia, este é o lugar onde um vai sofrer na vida. Os poderes judeus
designar 12 como sendo o número de “governo perfeito”, em outras palavras, a
humanidade estar espiritualmente impotente, aquém de poder espiritual e realização, e
serem objecto de escravização através do governo e domínio total nas mãos dos
judeus que executar esse governo. As vibrações subliminares e mensagens no
conjunto bíblia humanidade para isso. Em contraste, o calendário lunar de 13 meses é
baseado no tempo natural da terra. Estamos todos vivendo discordante com a
harmonia natural da terra em relação ao nosso calendário e tempo.
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A missa cristã e como ele se articula com judaica Ritual Murder

Devido a séculos de repressão veemente do conhecimento espiritual, a maioria das
pessoas não são apenas desconhece, mas também eles são incapazes de ver certas
verdades. Este é o caminho do inimigo de conquistar; criando um ponto cego na alma,
onde se está desarmado espiritualmente, a chamada “sexta-sense ‘que falta na maioria
das pessoas e em muitos outros, é completamente ausente. Milhões de pessoas são
infelizes e foram enganados pelos programas cristãos e muçulmanos; ambos, cuja
única intenção é destruir o conhecimento espiritual e substituí-lo com mentiras para a
destruição da humanidade e todas as outras criaturas que vivem nesta terra.
O judaico / cristão Bíblia adverte seus seguidores sobre os poderes da mente e de
‘bruxaria’, de modo que um não é capaz de ver através das mentiras descaradas que
estão ali todos os dias.
Os judeus que são parasitas, por natureza, sempre usaram gentios como seus
anfitriões espirituais, para alimentar a partir de... não diferente das cinzas alienígenas
que usam a sua coleção de almas para alimentar a partir. Muitos de vocês já estão
familiarizados com o “Jewish Ritual Murder ‘. Durante os períodos de feriados judaicos,
os principais rabinos vai raptar crianças gentios e usá-los em seus sacrifícios rituais ao
Jewhova. A criança é levada para uma sala nos fundos segredo de uma sinagoga,
amarrado a uma cruz e, em seguida, torturado até a morte com o sangue drenado dos
quatro cantos (mãos e pés), enquanto a criança ainda está vivo e consciente, e, em
seguida, o sangue é bebido ritualmente pelos rabinos. Esse ato hediondo foi realizado

repetidamente ao longo dos séculos e é por isso que os judeus têm sofrido
perseguições intermináveis (onde gentios massacrados aldeias inteiras de judeus),
foram expulsos à força de quase todos os países do mundo, exceto para os EUA, e
foram odiava a um extremo por cada corrida gentio. Este é apenas um... Eu poderia
continuar e continuar infinitamente dos crimes que os judeus cometeram ad nauseum,
mas o objetivo deste sermão é como tudo isto está relacionado para o serviço de
massa / igreja cristã. Para saber mais sobre esta prática, ver 2000 Anos de judeu Ritual
Murder.
Não era um título de um livro que eu observou em uma prateleira na biblioteca pública;
‘. Mil Shalt Prosper’ escrito por um rabino judeu e o título foi Isso também está na
Bíblia. Este título foi em referência aos judeus. Quase todo mundo está ciente da
riqueza material inacreditável, sucesso e poder nesta corrida teve durante séculos. Isso
resulta diretamente de seu abuso de poder oculto, e tudo isso está diretamente ligado
ao cristianismo.
Como eu mencionei muitas vezes antes, o / Bíblia cristã judaico é um livro de feitiçaria
judaica. Os versos, seus números, e assim por diante. Para saber isso, é preciso saber
como feitiçaria, palavras de poder, e acima de tudo, o subliminar e os poderes da
mente trabalhar para trazer as intenções do operador para se manifestar na realidade.

69
Tal como acontece com a maior parte dos trabalhos judeus, o subliminar é usado para
fazer a conexão subconsciente necessário estabelecer uma ligação de energia. É
preciso saber sobre bruxaria e os poderes da mente para saber isso. É por isso que a
Bíblia nos adverte e trabalha para assustar gentios longe de qualquer coisa realmente
espiritual... ‘tu não sofrer uma bruxa para viver “e outras tretas sobre’ queimando em
um lago de fogo”, etc Além disso, notei logo no início que havia maldições envolvidos
em um usando uma de poderes da mente para evitar isso e para assustar aqueles que
assusta facilmente longe deste tipo de coisa.
“Coma-me... Beba-me”.
Todo o tema da missa / igreja cristã é o de uma simulação de um sacrifício humano. A
maioria das pessoas não consegue ver isso, nem são conscientes disso, devido às
suas mentes a ser emparedado. O Nazareno com cada massa / serviço é crucificado
em um sacrifício de sangue para Jewhova. Lembro-me muito bem as frases repetidas
infinitas usados pelo padre para que uma conexão seja estabelecida “Este é o corpo de
Cristo” e, em seguida, que estúpida hóstia... onde o crente come que “Corpo de Cristo”.
Agora sabemos o Nazareno foi pregado naquela cruz, nos quatro cantos, não diferente
dos filhos dos gentios que os judeus usam em seus sacrifícios. Isso cria a conexão
necessária que alimenta as energias para os assassinatos rituais judaicos, trazendo
sucesso para a raça judaica, especialmente a de uma vasta riqueza material.

Cada um e cada missa católica para um (e com os protestantes, o tema é o mesmo),
esses mesmos versos são martelada na mente da congregação, mais e mais e mais e
mais e mais:
“Na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças e louvor Ele partiu o pão,
deu-o aos seus discípulos, e disse.:
Tomai, todos, e comê-lo: isto é o meu corpo que será entregue por vós “.
“Quando o jantar terminou, ele pegou novamente o copo que ele lhe deu graças e
louvor, deu o cálice aos discípulos, e disse.:
Tomai, todos, e bebei: este é o cálice do meu sangue “.
Ver a conexão?? ESTE é flagrantemente um sacrifício humano!
As pessoas não podem ver isso, porque eles foram cegados espiritualmente. Eu posso
ver todos os tipos de coisas como eu ter derrubado paredes em minha mente e eu me
lembro apenas de quatro semanas atrás, ao ouvir músicas religiosas natal detonação
sobre os alto-falantes na loja que eu estava, que era muito gritante para mim como
estes iludidos tolos cristãos estavam cantando para a sua condenação.
Para criar a distração necessária e confundir suas vítimas, os judeus sempre fingiu ser
perseguido pelos cristãos. Eles fingem estar em desacordo com o cristianismo. Se as
paredes de um são derrubadas, podemos ver o que está lá bem na frente de nós todos
os dias. Toda a Bíblia tem tanto a palavra ‘judeu’ “‘Israel’ judeus ‘e afins escrito em
cada página e, com tudo isso, o povo judeu, e
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seus patriarcas são honrados e exaltados. A Bíblia segue um tema subliminar em que
os gentios são conquistados repetidamente no Antigo Testamento pelos judeus e seu
deus Jewhova. Depois de tudo isso conquista e escravidão, o Nazareno, o Messias
judeu esperado longo entra em cena.
O caráter judaico Nazareno foi inventado a partir de um conceito, o da witchpower
serpentina. Mais uma vez, para um trabalho de sucesso, em muitos casos, deve haver
algum tipo de conexão na mente da vítima. A maioria dos cristãos não podem ver que
Jewhova era um “assassino e mentiroso” desde o início. O Novo Testamento continua
com o Nazareno, em seguida, tornar-se um sacrifício humano... assassinada e
sacrificado para Jewhova, o assassino, sanguinário e sádico ‘pai’. Em sua própria
maneira distorcida, isso se traduz em o assassinato de crianças. Porque a mente de
uma criança é, em muitos casos, uma lousa em branco na forma de experiências
pessoais limitadas que moldam as atitudes e cor a personalidade, as crianças são as
vítimas principais. Cristianismo é notório por predar as crianças, assim como os anjos

e, claro, os kikes imundos. Eles sabem que podem usar a energia das crianças muito
livremente, já que há pouca ou nenhuma resistência espiritual.
Em seguida, a tampa final com tudo isso é a “segunda vinda de Cristo”, que é na
verdade uma outra brincadeira destinada a canalizar energias e gentios crenças
espirituais através da mente de massa para fazer a vinda do messias judeu em uma
realidade.
Citação do Talmude judaico:
Simeão Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier todo judeu terá 2.800 escravos.”
A maioria das pessoas estão totalmente inconscientes o exposto, e não pode ver isso.
Eu já escrevi em outro sermão sobre como os judeus usam o poder oculto. O link para
os vídeos abaixo (que eu recomendo todo mundo vê) não é nada novo e
descaradamente expõe os judeus e como eles abusam do poder oculto, o poder da
sugestão e o subliminar para fazer a conexão subconsciente para manifestar o seu
funcionamento na realidade. Os tiroteios foram com o objetivo de instituir o controle de
armas. Muitas pessoas, como o autor do vídeo no link abaixo não tem idéia do poder
judaico, alimentando-se de e direcionando a energia que os seguidores iludidos do
programa Christian fornecer para seus mestres judaicos, está por trás de tudo isso e só
pode fazer mal orientado adivinha:
Sandy Hook e Batman tiroteios anunciadas em Batman Filme e O Cavaleiro das Trevas
Ascensão (Youtube video) http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
O
QUÊ?
Hollywood...
Prevista
https://www.youtube.com/watch?v=3ifu2Uy21yU
11/9 prenunciado em Super Mario Bros
https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg

09:11??

The

Movie

(Youtube

video)

(vídeo

Youtube)
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O abuso judaica de poderes ocultos tem suas raízes em seus gematria. O 911 era
outra... muito descarada. Um colega de trabalho, há alguns anos, me mostrou como
um projeto de lei $ 20,00 poderia ser dobrado de determinada maneira, de modo que
na parte traseira do mesmo, as torres gêmeas subindo na fumaça iria aparecer.
Procure na internet por isso, eu não tenho o tempo para procurar os sites que têm isso.
De repente, depois do incidente 911, a versão mais antiga dos 20,00 dólares contas
onde você pode dobrá-lo dessa forma, foi retirado de circulação. Eles alimentaram o
público a história besteira que “eles eram muito fácil de falsificar.” Bem, eles
desapareceram muito rápido, como muitas pessoas sabiam o acordo sobre a forma de
dobrá-los. A 20 é a moeda mais comum usado e distribuído nos EUA.

Outros incluem assassinatos presidenciais. Eu fiz alguma pesquisa sobre isso há
alguns anos atrás. Observação sobre Lincoln e os nomes, as datas e os números e
como todos eles se reúnem em uma forma muito assustador, indicando o uso de sua
versão de bruxaria. 911 é outro flagrante de um a data, os vôos, e os números, como
“New York City ‘todas as 11 letras, basta fazer sua própria investigação sobre o
assunto.
No fechamento, as doutrinas e ensinamentos suicidas que a pobreza é uma virtude, ea
rejeição da riqueza material, o trabalho para garantir que os judeus prosperar e que
toda a riqueza e poder está em suas mãos. Esses ensinamentos são suicidas
martelada na mente dos gentios a partir de uma idade muito precoce, certificando-se
que tomar um roothold e ainda vai durar vidas futuras, garantindo pobreza.
Citações do Talmude judaico:
Seph. Jp, 92, 1: “.. Deus deu o poder de judeus ao longo dos bens e sangue de todas
as nações”
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Todos os bens de outras nações pertence
à nação judaica, que, conseqüentemente, tem o direito de apoderar-lo sem
escrúpulos.”
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: “Quando um judeu tem um gentio em suas
garras, outro judeu pode ir para o mesmo gentio, emprestar-lhe dinheiro e, por sua vez
enganá-lo, para que o gentio deve ser arruinada Para a propriedade de um gentio., de
acordo com a nossa lei, não pertence a ninguém, e o primeiro judeu que passa tem
pleno direito de aproveitá-la.”
Por trás de tudo, os judeus são os que empurram o cristianismo, apesar de tentar
enganar o mundo em acreditar o contrário. Eu vejo isso o tempo todo, como eu estou
muito consciente disso. Mesmo com as pequenas coisas sem importância como livros
de palavras cruzadas, a maioria são de autoria de escritores judeus e há referências
intermináveis ao cristianismo e que Bíblia suja, como todos é suposto saber esses
personagens judeus imundos e arquétipos de cor. Como isto é suposto ser de
conhecimento aceita diário comum.
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Jesus: O Arquétipo judaica

Há uma série de tolos iludidos que afirmam que o Nazareno era um gentio. As

seguintes escrituras bíblicas provar além de qualquer dúvida, o judaísmo do Nazareno,
e sua relação com os gentios. O Nazareno é um arquétipo de JUDAICA fictício
inventado para gentios para adorar servilmente. Este personagem é baseado em cerca
de 18 + crucificado Pagan Gods roubado e corrompidos de panteões GENTILE! Os
próprios judeus sabem do Nazareno é uma mentira! O Nazareno serve a um propósito
poderoso em estabelecer uma ligação subliminar / psíquico para os judeus para colher
energia dirigida para ele. Isso não é diferente de todos os outros arquétipos judeus na
Bíblia. Além disso, os crentes não fazem nada espiritual na forma de capacitar suas
próprias almas. Eles são levados a acreditar que “Jesus salva” e tudo que eles
precisam fazer é se conformar.
Mateus 1: 1 O livro da geração de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Quem
foi Abraão?
Gênesis 14:13 Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu, pois ele
morava na planície de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner; estes eram
aliados de Abrão.
Gênesis 17:10 Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, ea tua
descendência depois de ti: todo varão dentre vós será circuncidado.
A circuncisão não era uma prática popular entre os gentios. Circuncisão masculina na
Renascença:
“Os europeus, com exceção dos judeus, não praticar a circuncisão masculina 1 Em
1753, em Londres., Houve uma proposta de emancipação dos judeus. Foi furiosamente
oposição dos panfletários da época, que espalham o medo de que a emancipação
judaica significava universal circuncisão homens foram instados a proteger:.”O melhor
de sua propriedade” e guardar seus prepúcios ameaçadas.... uma indicação
impressionante de como central para os seus homens de identidade sexual
considerada prepúcio naquele tempo “. 2
Até bem dentro do século XIX, os mesmos sentimentos prevaleceu. Richard Burton
observou que “a cristandade praticamente detém a circuncisão em horror.” Esta atitude
reflecte-se na nona edição da Enciclopédia Britânica (1876), que discute a prática
como um rito religioso entre os judeus,
Muçulmanos, os antigos egípcios e os povos indígenas em várias partes do mundo. O
autor da entrada rejeitada explicações sanitárias do processo em favor de um religioso
um: “como as outras mutilações corporais... (é) da natureza de um sacrifício
representativo”. 3
Mateus 1: 2 Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacob, e Jacob gerou Judá e seus
irmãos;
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Hebreus 7: 14 Porque é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual
Moisés nada falou acerca de sacerdotes.
Mateus 2: 1-2
1 Ora, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, no
dias do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém,
2 Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela
no Oriente e viemos adorá-lo.
De acordo com a lei rabínica e na tradição dos judeus masculinos, o Nazareno foi
circuncidado e nomeado no oitavo dia no templo (termo judaico
para sinagoga) por um rabino:
Lucas 2: 21 E, quando os oito dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, seu
nome foi chamado JESUS, que foi assim chamado do anjo antes de ter sido concebido
no seio materno.
Jesus ‘mãe Maria também era muito observador da lei judaica ortodoxa em que uma
mulher é impuro após seu período menstrual, ou o parto:
Levítico 12: 1-4
1 E o Senhor falou a Moisés, dizendo:
2 Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber semente, e nasceu um
filho homem: então será imunda sete dias, de acordo com os dias da separação da sua
enfermidade, será imunda.
3 E no oitavo dia a carne de seu prepúcio, será circuncidado.
4 E ela deverá então continuar no sangue da sua purificação trinta e três dias, ela deve
tocar nenhuma coisa sagrada, nem entrará no santuário até que os dias da sua
purificação ser cumprida.
Modernos judeus ortodoxos ainda seguem essas leis. As seguintes escrituras são
bastante flagrante sobre a identidade judaica do Nazareno e sua relação com os nãojudeus (gentios):
Lucas 2: 25-32
25 E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem

era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre
ele.
26 E foi-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não ver a morte, antes de ter visto o
Cristo do Senhor.
27 E ele veio pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus,
para fazerem por ele segundo o costume da lei, 28 Simeão o tomou em seus braços, e
louvou a Deus, e disse: 29 Agora, Senhor, deixai o teu servo partir em paz, segundo a
tua palavra;
30 Porque os meus olhos viram a tua salvação,
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31 a qual tu preparaste ante a face de todos os povos;
32 luz para iluminar as nações, e para glória do teu povo Israel.
Observe no versículo acima de 32, a distinção entre gentios e “Israel”.
Ambos os pais do Nazareno eram judeus praticantes que fizeram a peregrinação anual
para a festa da Páscoa:
Lucas 2: 41 Ora, seus pais iam a Jerusalém todos os anos na festa da Páscoa.
O Nazareno foi muito claro em suas atitudes para com os gentios ea distinção entre
judeu e grego;
Mateus 20: 25 Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes
dos gentios exercer domínio sobre eles, e que os grandes exercem autoridade sobre
eles. Mas não será assim entre vós; mas todo aquele que quiser ser grande entre vós,
seja vosso ministro.
Ele foi chamado de “Mestre” e por seu próprio povo (os judeus):
João 20:16 Disse-lhe Jesus, Maria. Ela virou-se, e disse-lhe: Raboni, que quer dizer,
Mestre.
João 3: 1-2
1 Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus:
2 Este foi ter com Jesus, de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és Mestre, vindo de
Deus: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com
ele.

João 6: 24-25
24 Quando, pois, viram que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, eles também
nos barcos, e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus.
25 E, havendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando
chegaste aqui?
João 1: 37-38
37 E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus.
38 Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que buscais? Eles
disseram-lhe: Rabi, (o que quer dizer, traduzido, Mestre), onde moras?
E um “judeu” pelos gentios:
João 4: 9 Então disse a mulher de Samaria-lhe: Como é que tu, sendo judeu, me pedes
de beber a mim, que sou mulher samaritana? para os judeus não se comunicavam com
os samaritanos.
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Ele confirmou lei judaica:
Mateus 5: 17-18
17 Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas: não vim ab-rogar, mas cumprir.
18 Porque em verdade vos digo que, até que o céu ea terra passem, nem um jota ou
um til jamais em nenhum passará da Lei, até que tudo seja cumprido.
Ele regularmente atendidos e ensinei na sinagoga judaica e observado o sábado
judaico. Os judeus amava e glorificaram:
Lucas 4: 14-16
16 E Jesus voltou no poder do Espírito para a Galiléia, e lá saiu uma fama dele por
toda a circunvizinhança. 15 E ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado.
16 E, chegando a Nazaré, onde tinha sido criado, e, segundo o seu costume, entrou na
sinagoga no dia de sábado, e levantou-se para ler.
Lucas 21: 37-38

37 E no tempo do dia ele estava ensinando no templo, e à noite, saindo, pousava no
monte chamado Monte das Oliveiras.
38 E todo o povo ia de manhã cedo com ele no templo, para ouvi-lo.
Somente os judeus foram autorizados no templo. Gentios foram e são até hoje
considerado “impuro” por judeus conservadores e ortodoxos:
Atos 21: 25-28
25 Como tocar os gentios que crêem, nós escrevemos e concluiu que eles observam
tal coisa, a não ser que eles manter-se das coisas sacrificadas aos ídolos, e do
sangue, e do sufocado e da prostituição.
26 Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, e no dia seguinte purificou-se com
eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando
uma oferta que deve ser oferecido para cada um deles. 27 E quando os sete dias
estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o
povo, e colocou as mãos sobre ele,
28 Clamando, Homens de Israel, ajuda: Este é o homem, que ensina todos os homens
em todo lugar contra o povo ea lei, e este lugar, e os gregos ainda trouxe também para
o templo, e tem profanado este santo lugar
Observe as escrituras acima não pertencem ao Nazareno, mas para “Paul”. O
Nazareno foi muito longe neste momento de acordo com a escritura. Embora Paulo era
judeu, sua missão era para os gentios.
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Tal como os seus pais, o Nazareno observou a Páscoa:
João 2: 13 E a Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus subiu a Jerusalém.
João 7: 2 Agora festa dos tabernáculos do judeu estava na mão. John 10-11 julho
10 Mas, quando seus irmãos já tinham subido, então subiu ele também à festa, não
publicamente, mas como em secreto.
11 Então os judeus procuravam-no na festa, e perguntavam: Onde está ele?
João 7: 14 Mas, no meio da festa subiu Jesus ao templo, e ensinava.

Lucas 22: 14-15
14 E quando a hora chegou, ele sentou-se, e os doze apóstolos com ele.
15 E disse-lhes: Aos Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa,
antes que padeça;
Ele também observou Hanukkah:
João 10: 22-23
23 E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. 23 E Jesus passeava no
templo, no pórtico de Salomão.
Ele citou as escrituras hebraicas:
Mateus 4: 1-11
1 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
2 E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve hungred.
3 E quando o tentador aproximou-se dele, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que
estas pedras se tornem em pães.
4 Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: O homem não vive somente de pão, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus.
5 Então o Diabo o levou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo,
6 E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Que
aos seus anjos dará a teu respeito, e em suas mãos eles te sustentarão, para que a
qualquer momento tu traço teu pé contra uma pedra.
7 Jesus disse-lhe: Também está escrito: Tu não tentarás o Senhor teu Deus.
8 Novamente, o Diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do
mundo ea glória deles;
9 E disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado e me adorar.
10 Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satan, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu
Deus, e só a ele servirás.
11 Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviam.

Deuteronômio 8: 3 E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que
tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, que ele te dar a entender que o
homem não viverá só de pão, mas de toda a a palavra que sai da boca do Senhor
viverá o homem.
Deuteronômio 6: 16 Ye Não tentarás o Senhor teu Deus, como vós o tentou em Massá.
Deuteronômio 6: 13 Tu temer ao SENHOR teu Deus, e servi-lo, e jurarás pelo seu
nome.
Nota no cenário acima, embora fictício, Satan aproximou-se do Nazareno não como um
igual, mas como superior. Um igual não adora um igual.
Ele admitiu a sua identidade judaica:
Marcos 15: 2 E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele, respondendo,
disse-lhes: Tu o dizes.
Muitos gentios iludidos reivindicar o Nazareno foi assassinado pelos judeus, assim ele
deve ser um gentio. Isso é um total absurdo como as escrituras provar o contrário.
Além disso, como outros artigos neste livro provar, são os judeus que controlam ambos
os lados, e os judeus são os que promovem essa mentira, a fim de trazer gentios que
estão cientes deles sob seu controle psíquico através do Cristianismo. É tão
flagrantemente óbvio como o cristianismo é judeu todo o caminho.”Judeu” “judeus” e
“Israel” está em quase todas as páginas da Bíblia. Todos os heróis bíblicos e
personagens são arquétipos judaicos além de toda a dúvida se iria ler as escrituras.
Por outro lado, também os judeus dizem ser agentes de Satan, depois de ter
assassinado a Cristo e assim por diante. Verdade seja dita, assumiu “cristãos”, como
os cardeais da Igreja Católica, que “traduziram” partes do Talmude relativas ao
Nazareno e da Virgem, eram, na verdade, os judeus, que trabalha para a agenda
judaica. Gentios que estão cientes do problema judaico muitas vezes são iludidos em
ser cristãos, assim, eles estão sob o controle psíquico dos judeus. Isso tem funcionado
maravilhas para os judeus em ganhar controle sobre seus inimigos.
Os judeus só punir seus próprios para quebrar a lei judaica, já que apenas um nasceu
de mãe judia pode ser um judeu e responsabilizados com a lei judaica:
Mateus 26: 64-66
66 Jesus disse-lhe: Tu o disseste; no entanto eu digo
a vós, vereis o Filho do Homem sentado à direita de Poder, e vindo sobre as nuvens do
céu.
65 Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou; que
necessidade temos de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia.

66 Que vos parece? Responderam, Ele é culpado de morte.
João 19: 7 Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve
morrer, porque se fez Filho de Deus.
João 18: 31 Então disse-lhes Pilatos: Tomai-o, e julgai-o segundo a vossa lei. Então os
judeus lhe disseram: Não é lícito para nós colocar um homem à morte
João 18: 35 Pilatos respondeu: sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes
entregaram-te a mim: o que fizeste?
Ele foi enterrado como judeu:
João 19: 40 Então tomaram o corpo de Jesus, e o envolveram em panos de linho com
as especiarias, como a maneira dos judeus é enterrar.
O problema é que a maioria das pessoas acreditam no que lhes é dito. Para expor o
cristianismo, é preciso aprofundar-se “conhecimento proibido”. Quando se começa
intensa pesquisa para o “oculto”, ocasionalmente um vai encontrar-se com
experiências assustadoras. Isto é devido a certas maldições colocadas, a fim de
manter o nosso povo de aprender a verdade. Os judeus ortodoxos nos níveis mais
altos, e seus lacaios dos gentios, como o Vaticano ultra-corrupto da Igreja Católica
(que é e sempre foi a sua ferramenta para controlar os gentios), ter conhecido e usado
esse poder por séculos. É preciso continuar incansavelmente e chega um ponto em
que a verdade será acessado e os poderes do inimigo tem usado não são mais
eficazes.
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