
Közszemlén a Kabbala



A Kabbala a zsidó hit csúcspontja, a legbelsőbb tudás, amely az egész judaizmus alapja. Mint 
minden zsidó "kultúrában", ebben sincs semmi eredeti. A zsidó "kultúra" minden elemét ellopták és 
beépítették a már létező pogány vallásokból szerte a világon. A judaizmus nem csak tele van lopott 
fogalmakkal és a spirituális igazságok elferdítéseivel, hanem úgy is van megalkotva, hogy a 
zsidóknak segítsen előmozdítani céljaikat e világ ellen, okkult eszközökkel, a nem zsidók ellen.

Bármennyire is szeretnénk, ha ez nem így lenne, ez a helyzet, és sok hangos és nagyon fontos rabbi 
szerte a bolygón elismeri pontosan ezt a tényt, lelkiismeret-furdalás és bűntudat nélkül. Vannak 
olyan rabbik (a zsidó nép legfőbb vezetői), akik nyíltan beszélnek arról is, hogy a nem zsidók 
népirtása a zsidók isteni tervének része. Ezért jött létre ez a weboldal, hogy felébressze az 
embereket ezekkel a tényekkel kapcsolatban, amelyek körülvesznek minket, de ritkán hallunk róluk.

A zsidók egy faj, és nem egyszerűen egy "vallás", ahogyan azt ostobán állítják. "Egy zsidót le lehet 
rajzolni, de egy katolikust vagy egy protestánst nem lehet lefesteni".

Ha egy lépéssel tovább megyünk a zsidó tudás és gondolkodás mélységeibe, más igazságokat is 
találunk, például azt, hogy a zsidók nemcsak nem emberek, hanem egy idegen faj leszármazottai. 
Ezek sem a "vádlóik" hiedelmei - ezek a hiedelmek közvetlenül a zsidók szavaiból és legbensőbb 
meggyőződéséből származnak. Ezt a tényt maguk a zsidók is elismerik, a zsidók egy idegen 
emberfajta, mint ahogyan idegen és világszerte gyűlölködő viselkedésük is, és tervük van arra, hogy
uralják ezt a világot és leigázzák lakóit, akiket a gójim (héberül marhát jelent) szóval neveznek. Bár
ezek az igazságok talán túlságosan hangzatosak lehetnek néhány "normális" ember számára, ezek a 
judaizmus belső hite, és ez a weboldal, nem csak a "Kabbalát" leplezi le, hanem teljes egészében le 
fogja leplezni ezt a valóságot is.

Sok ember hiedelmével ellentétben a zsidók okkult módszereket használnak, amelyeket a korábbi 
pogány civilizációktól loptak el és sajátítottak el, később pedig "zsidó kultúrának" nevezték el. Ezek
a spirituális erők nem csak léteznek, hanem segítenek alakítani ennek a világnak az anyagát. Ezért 
azok közülünk, akik mentálisan és spirituálisan harcolnak ellenük, létrehoztuk ezt a weboldalt, hogy
az emberek felvilágosítást kapjanak és megértsék annak fontosságát, hogy megértsék, hová vezet ez
az évszázados zsidó összeesküvés. 
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A zsidókat az a lény állíthatja bíróság elé, akit ők "A vádlónak" "Az ellenségnek" neveznek, ami a 
"Sátán" szó héber fordítása és jelentése. Míg Sátán a zsidók számára negatív dolgokat jelent, addig 
az ősi szanszkrit nyelvben, amely évezredekkel megelőzte a zsidókat, a judaizmust és a "Démonok"
gonoszságának" felfogását, csak pozitív dolgokat jelent. A Démon a pogány népek (a Biblia szerint 
a pogányok és a bálványimádók) isteneinek ősi neve.

A zsidó kabbala a gyökere minden zsidó hazugságnak és cselszövésnek nem csak az Emberiség, 
hanem az Emberiség teremtője, maga Sátán ellen. A Kabbala valójában a zsidók régi ősellenségük, 
Sátán és a Pogány Istenek elleni spirituális hadviselésének magja.

Büszkén leplezzük le a zsidó Kabbala népirtó titkait, Sátán szavainak megfelelően: " IZRAEL 
MEGKAPJA, AMIT MEGÉRDEMEL", Izrael és az úgynevezett "zsidó nép" elpusztításának 
témájában. 

-Hooded Cobra Főpap
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"Az Egy Isten" - Egy elferdített és ellopott fogalom,
amit a zsidók eltorzítottak.

Úgy döntöttem, fontos, hogy egy kicsit felvilágosítást adjak a fontos számról, az EGY-ről, és arról, 
hogy ez szó szerint mit jelent.

Az egyes szám az osztatlan, az örökkévaló, az állandó, a "minden, ami van" száma, alapvetően. Ez 
a formátlan, az Éter, az üresség, amely áthatja az egész teremtést. Ez egyúttal minden potencialitás. 
Más szóval, minden az "Egy"-ből indul ki. Ez az isteni erő, amely mindenütt jelen van a 
teremtésben. Lényegében ez nem is "isten", hanem a természet mindent átható ereje, hogy úgy 
mondjam.

Az ellenség meghamisította ezt az allegóriát, és ezt a fogalmat "saját magukkal" cserélte fel az 
"isten" pozíciójában. Ezt a fogalmat vették alapul, hogy igazolják a teremtés, az emberiség elleni 
bűneiket és az idegen tervüket. Az ellenség tudja, amint azt már sokszor kijelentettük, hogy 
mindezek a dolgok átverések. De mint minden más rejtett rabszolgatartó rendnek, nekik is az a 
félelmük, hogy ti is tudjátok ezt.

A teremtés nem az "EGY"-gyel kezdődik. A KETTŐVEL kezdődik. Ahogy így Sátán is megkapta a 
"KETTŐ"-t, és elnevezték úgy, hogy a "Gonosz, aki megoszt", de ugyanakkor a Kozmosz és az 
érzékelt valóság végső Teremtőjének is. Ez a Kígyó szimbolikája is. Egyszerre oszt és egyesít. A 
Sátáni Kígyó egyszerre az egész, és a megosztás.

Amikor valami mégis "elválik" ettől az "egésztől", mint különálló tudatosság, akkor kezdődik a 
teremtés. Ezáltal a lények társfüggővé válnak tőle. Valóban 'egyek' vagyunk, abban a tényben, hogy 
mindannyiunkat áthat ez a lényeg, de az ellenség ezt a spiritualitás elrejtésével, a spirituális 
emberek megölésével és átkozásával rejti el, és megpróbálja a spirituális kommunizmust 
szabályként (mindenki 'egy') és 'egyformán' átadni. Ez pontosan az ellentéte annak, amit a 
természetben élő lényeknek kellene tenniük. Pontosan ez itt felfedi az ellenség lelkét, hogy az egy 
parazita lelke, és semmi több.

Ez csak egy kifogás. Hogy az emberek megértsék ezt. Valójában a POLITEIZMUS az, ami isteni és
nem ősi. A politeizmus elismeri, hogy az egyének mind lehetnek "Mindenható" és Istenek a maguk 
jogán, mivel a világegyetem (természet-isteni erő) határtalan és végtelen. Csak amikor a hüllők 
betették a lábukat a bolygóra, akkor állapították meg, hogy ez "gonosz", és hogy az emberiségnek 
ezt erőszakkal el kell felejtenie, és csak "az egyet" kell imádnia.

Az "egy", lények nélkül, semmi - abszolút SEMMI. Az ellenség tudja ezt, és úgy tesznek, mintha ők
lennének ez a legfőbb tekintély, de senki sem az, nemhogy az ellenség. Ennek sincs köze ahhoz, 
hogy 'imádjuk' ezt a valamit. Azért kell imádnunk az Isteneinket, mert ŐK adnak egy fikarcnyit a 
túlélésünkre. Nem az 'egy' vagy a 'természet'. A természet elindít egy napkitörést, és az "emberiség" 
elpusztul. A természet tisztelete, fenntartása és megértése, igen, mindenképpen.

Másrészt a Pogány Isteneknek van szükségük a figyelmünkre, imádatunkra, szeretetünkre és 
csodálatunkra, mert nekik köszönhetjük, hogy létezünk, ismerjük az okkult tudományokat, az 
orvostudományt és így tovább. Mindezek az emberiségnek adott túlélési eszközök, hogy el tudja 
viselni a természet negatív rendeléseit. Ezeket nem "Isten" adta nekünk. Sátán volt az egyetlen, aki 
törődött azzal, hogy megmentse ezeket a kicsinyes majmokat ezen az elhagyatott bolygón, és neki 
köszönhetjük a létezésünket.



Ami a "természetet" illeti, tiszteljük, becsüljük, és megint csak igyekszünk megérteni, de másrészt 
nem tagadhatjuk, hogy egy napkitöréssel az Anya természet pillanatok alatt kiirthat minket. Ezért 
túl kell élnünk. Az ellenség megpróbál "Istent" játszani, és megpróbálja kiirtani az emberiséget, 
lebutítani és leigázni.

Soha ne higgyétek el azt a hazugságot, hogy ez az " Isten/Természet" bárki ellen vagy mellett van. 
Ez csak "VAN". Ez csak teremtés, végtelen potencialitás. Mindenki a része. Nos, minél inkább 
fejlődnek a lények, annál inkább alkalmazzák ezt az erőt saját maguk fejlesztésére. Az 
"Isten/Természet" ítélete valójában az, amit az ember magára hoz, mert meditál vagy nem meditál, 
betartja a törvényeket vagy nem.

Ennek semmi köze nincs valami Mózes nevű reptilián zsidó, kitalált figura tábláihoz, sem valami 
őrült népirtó rabbikhoz. Röviden, korrigálni kell a természethez való viszonyodat, és azt, hogy 
hogyan értelmezed, hogyan dolgozol a törvényeivel stb. Ha ezt nem tartják be, akkor az embereket 
megbüntetik.

Ennek SEMMI köze a zsidóknak való megfeleléshez. Ez az egész egy duma.

Minél több ilyen "megosztottság" történik, annál jobban virágzik és fejlődik a teremtés. Valójában a
természet pontosan ezt akarja, hogy a lények ezt tegyék. Az ilyenek végső lépései, ahogyan a 
bolygón megnyilvánulnak, különböző életformák, az emberek a fajok, a különálló lelkek, amelyek 
mindazonáltal mind "Isteni".

Az ellenség bűnöző, és megpróbál "okokat" találni az általuk elkövetett egyetemes bűnökre, mint 
például a fajkeveredés. Minden, ami eltávolítja azt, ami minket "különbözővé" tesz (ami a 
fajkeveredés végső eredménye lesz, EGY "emberi faj"), visszavezet minket az "egybe". Ugyanez 
vonatkozik a halálra is. Röviden, minél szelídebb, és minél alacsonyabb az életforma típusa, annál 
inkább a nemlét felé halad. Visszamegy az első ősi állapotba, ahonnan valójában volt... 
MEGOSZTOTT, hogy ELŐKERÜLHESSEN.

Természetesen egyesülnünk kell ezzel az erővel (ezt teszi a Kundalini és a Meditáció), tisztelnünk 
kell és együtt kell dolgoznunk vele. Egyszerűen, hogy megértsük, hogy egyek vagyunk a 
természettel és a minket körülvevő világgal, és nem csak "különállóak" vagyunk. Ez az, ahol az erő 
rejlik.

Ezért hagyjuk az ellenség minden hazugságát, hogy ez "természetes", "normális" vagy akár 
spirituálisan "megalapozott", ami a bűneiket illeti. Tudják, hogy ezek egyenesen a természettel és a 
teremtés céljaival, a fajok fejlődésével és evolúciójával szemben állnak. Valójában több milliárd 
évnyi munkát, időt és evolúciót dobnak vagy próbálnak visszadobni az emberiségnek, hogy ostoba 
amőbákká váljanak, akiknek az IQ-ja alacsonyabb, mint egy disznóé.

A fenti csak egy példa.

A kulcs Sátánnál van. Sátán a tanítója és mestere a természet útjainak, néhány naiv embernek, 
akiket "Istennek" neveznek. Sátán parancsol, minden szinten, Sátán is tudja. Sátán mint képviselő 
nélkül a teremtés úgymond arctalan marad. Megközelíthetetlen és unalmas.

Végül, Sátánnak soha nem volt problémája a természettel, amit sok naiv ember "Istennek" nevez, és
annak megértésével, például. Ezt a hazugságot az ellenség találta ki. Ha valami, akkor Sátán és 
csakis Sátán és a Guruk (Démonok) VEZETNEK ténylegesen Istenhez (az Istenséghez, a természet 
megértéséhez) és a mi emberként való felismerésünkhöz. Ők azok, akik létrehozták, elsajátították és
továbbadták nekünk ezt a tudományt.



Azonban Sátánnak, ahogyan minden Istennek, TÉNYLEG problémája van ezekkel a szarháziakkal, 
akik hazudnak az Emberiségnek, sanyargatnak minket, és hazugsággal, megtévesztéssel és 
gyilkolással akarják meggyőzni, hogy ők maguk "ISTEN". Ezért felfedem őket előttetek, hogy 
tudjátok, ezek aljasok, szemétládák, és ha van valami, akkor ők nagyon is ELLENÁLLÓK és 
TISZTELETLENEK a természettel és általában a teremtéssel szemben.

Ezért, sok más ok mellett, SPIRITUÁLISAN EL KELL ŐKET PUSZTÍTANI és SPIRITUÁLISAN
ELTAPOSNI.

Sátán, az Istenek és mi, erre fogunk figyelni.

-Hooded Cobra 666 Főpap

Lucifer és a Sátán/Lucifer mögötti filozófia

Mint mostanra már mindannyian tudjuk, az univerzum lényegét nevezhetjük "Istennek", 
"Forrásenergiának", "Akashának", "Éternek" vagy ahogyan csak jónak látjuk. Ez az egy energia az, 
ami áthatja az egész teremtést és fenntartja azt, de van még egy másik dolog is, ami fenntartja a 
teremtést: A Tudatosság. Lucifer/Sátán egyszerre képviseli ezt, és az univerzum energiájának 
csatornázását. Lényegében Lucifer/Sátán a Teremtő.

Kóser zsidó hazugság, hogy a kereszténység előtti Sátánisták/Pogányok tagadták az egész teremtés 
"forrásának" létezését, egy őseredeti okot, vagy egy egyedüli lényeget, ami a teremtés forrása volt. 
De ezt haszontalannak tartották, mert ez KIFEJEZETLEN és KÉSŐBB létezett... Más szóval az ezt 
kifejező lények nélkül a világegyetem ugyanolyan haszontalan, mint bármi, ami soha nem létezett. 
Ezért a "teremtettek" ebben az értelemben hasonló helyzetben vannak, mint a "teremtő erő".

Amiben azonban mindannyian hittek, az az, hogy egyszerűen ez egy örökkévaló fogalom, és nem 
lehet kifejezni. Ehhez szükség van az istenekre. Az egyiptomi mitológiában az istenek a Neterből 
jöttek, ami alapvetően olyan, mint a Forrás vagy Akasha. Vagyis az "Isten" vagy a "Természet" ereje
teremtette az isteneket. Amely aztán megteremtett minket, és így tovább.

Ennek a fogalomnak és a saját helyünknek a megértése ebben a végtelenben központi és alapvető 
gondolkodás volt. A Spirituális Sátánizmus vagy Sátán sem tagadta ezt soha. Mivel ez valami 
valóságos dolog.

Sátán második elnevezése Lucifer. Lucifer most ketté bomlik. Luci, ami a latin Lux-ból származik, 
ami azt jelenti, hogy Fény, és fer, ami azt jelenti, hogy Hozó. Lucifer tehát a Fény hozója. Ezt a 
címet még az ellenségei is elismerik, de hogy mit jelent ez a cím, azt röviden elmagyarázom ebben 
a bejegyzésben.

Amikor az emberek a fényre gondolnak, az emberi értelem szerint a Napfényre gondolnak. Ez a 
fény azonban egy láthatatlan, alaktalan, kifejezéstelen fény, amely alapvetően nem fény, hanem 
csak az, ami önmagában van. De mi mégis fénynek nevezzük, bár ez a fény nem nyilvánult meg. 
Amikor a fény teljes erővel megnyilvánul, az a Nap ereje, és ezért a Nap a megnyilvánult és valódi, 
érezhető és aktív fény ereje. A másik típusú energia alaposan passzív.

Minden, ami megnyilvánul és létrejön, az a fény és a rezgés egy formája. A kinyilatkoztatott és 



minden potenciális világ fény, és mind a "Semmi" mélységéből, az Akashából vagy a "Káoszból" 
származik. Ott semmi sem létezik, csak a végtelen potencialitás. Ez egy üresség, ami csak arra vár, 
hogy egy tudatos entitás kifejezze. Egy tudatos entitás vagy tanító nélkül (ami Sátán/Lucifer) ez a 
fény kifejezetlen maradna, és minden élőlény soha nem jönne rá erre, mivel így tudatlan maradna. 
Azt a személyt, aki ezt a megvilágosodási folyamatot végzi, Istennek nevezik, és pontosan ez az, 
ami Lucifer, és ami az ő szerepe a teremtésben.

Ezért a Démonok (Démon = Isten az ógörög nyelvben) mind Lucifernek engedelmeskednek. 
Lucifer másik neve, a Satanas az Igazsággal és az Igazság megvalósításával kapcsolatos. Lucifert 
még az ellenségei is elismerik, hogy ő volt az az "Angyal", aki a legközelebb állt Istenhez, azaz a 
formátlan fényhez vagy a neterhez, vagy az Akashához vagy a káoszhoz, nevezd meg, és ő volt a 
teremtő és a fény átadója, azaz a megnyilvánult teremtő. Ugyanilyen pozíciója van a Yezidiknél, 
akik "isten" felett tisztelik őt. Egyszerűen azért, mert Isten sem egy Jehova nevű zsidó, és nem egy 
olyan forma, amit imádni kell, vagy követni, mivel önmagában nem vezet sehova.

A Sat Igazat jelent, az An Istent jelent, és az As a zsidó kabbalában héberül, amit elrejtenek, hogy 
elrejtsék a tömegek elől, határtalan Fényt jelent. Sátán technikailag még mindig Igazságot jelent, de 
ha a nevet a fentiek szerint lebontjuk, az feltárja Sátán, mint lény valódi természetét. A zsidók 
eltávolították az AS-t Sátán nevéből, hogy megmutassák, hogy le akarják őt "taszítani" a 
pozíciójából. Ez azzal foglalkozik, hogy ki Sátán, mint lény a világegyetemben, pontosabban a 
titulus mögötti földönkívüli. Lucifer hozza a fényt, és teremti a világot, a Lelket, és mindent, ami 
van és létezik.

Lucifer, az aktív teremtő nélkül nem lehet megnyilvánuló teremtés, és "Isten" egy haszontalan 
potencialitás marad a semmi közepén. Mint így az a perverz állítás, hogy "Lucifer Isten kedvenc 
angyala". Ez azt mutatja, hogy ez a cím mögötti lény elérte az egyenlőség állapotát ezzel az erővel, 
ami az Istenséget jelenti.

A fényt, amit ő hoz a teremtés legmagasabb forrásából, a teremtő forrás par excellence, a mélységek
mélysége, az "Egy Isten", amiről oly sok idióta kárörvend, ami a káosz, vagyis a fény. Valójában 
nincs mód arra, hogy pontosan "megmagyarázzuk", hogy mi ez a "mi", mert akkor elkezdjük 
definiálni.

Ráadásul, mint mindannyian tudjuk, Sátán vezeti az embert arra, hogy megértse az Istenséget, és 
részese legyen ennek az Isteni Teremtésnek. Mert Sátán/Lucifer valóban Isten, és a végtelen 
világegyetemben végtelen sok Isten lehet. Ezért Sátán/Lucifer nem fél tőlünk, nem vet meg minket, 
és nem is alacsonyít le minket. Miért is tenné?

Valamilyen okból, ami a teológia mögé bújó idegenekkel és földönkívülikkel foglalkozik, a zsidók 
úgy döntöttek, hogy megtámadják Sátánt és megpróbálják megátkozni őt, hogy leessen ebből a 
magas pozícióból, amiben "Isten előtt" volt, ami alapvetően egy metafora a fény uralmában, ami 
még az ellenség is elismeri, hogy a legfelsőbb és a lehető legmagasabb volt. Ez itt mind erős 
allegorikus nyelvezet, amely a "Lucifer bukásában" van kódolva.

Ez azért történt, mert a zsidók "Istennek" tették magukat, és Sátán ellenkezett a terveikkel, ezért a 
néter szájába adták a szavakat, és állítólag kijelentették, hogy Sátánt meg kell büntetni. Az ebbe a 
hazugságba vetett tömeges hit bizonyos mértékig ebbe az irányba tolta az energiát. De 
nyilvánvalóan a zsidóknak semmi közük "Istenhez", és ez sem valós. És ezért van az, hogy az olyan
emberek, mint a Yezidik soha nem hajoltak meg a zsidók és a szarságaik előtt. Mert az olyan 
megvilágosodott emberek, mint Adi sejk, látják, hogy mi a valóság és mi nem spirituálisan bölcs.

A Yezidi hagyományban Lucifert megkérték, hogy hajoljon meg "Ádám" (Ember, vagy mi a fene) 



előtt, és ő visszautasította ezt a javaslatot, mert ő volt a legősibb és legősibb, és tudta, hogy 
tiszteletlenség lenne a Teremtővel vagy az univerzummal szemben engedelmeskedni valami 
olyannak, ami olyan friss és törékeny, mint az ember. A Yezidik e meséjében "Isten" vagy a Forrás 
megjutalmazza Lucifert, mert kiállt a termetéhez, és uralkodóvá teszi őt az egész teremtés felett, a 
látható és láthatatlan felett.

Lucifer/Sátán alapvetően az a csatorna, amelyből a végtelen, ki nem fejezett fény kifejezést kap a 
létezésbe. Joggal veszik ezt egyesek, és mondják, hogy a Sátán a világegyetem Teremtő Istene, de 
ez allegorikus. Sátán egy ezzel az erővel, és nincs megosztottság, és ebből következik az a 
kijelentés, hogy Sátán mindenhol és mindenütt jelen van, amit sokan átvettek, és később "erőnek" 
nevezték el.

Ez a fejlett entitások jövője, akik spirituálisan felemelkednek ezeken a magasabb szinteken,, hogy 
elérjék ezt az állapotot. És mint mindig, Sátán az, ami "Istenhez" vezet és Isten. A zsidó 
hazugságoktól való deprogramozás, amelyek alaptalanok és rendkívül istenkáromlóak, 
szükségszerű minden Dzsentil számára, akik magasabb spirituális szintre akarnak emelkedni.
A fentieknek mind meg kell mutatniuk, hogy ki Sátán, és hogy kik vagyunk ennek eredményeként, 
ha Spirituális Sátánistáknak nevezzük magunkat, ami a legmagasabb spirituális tudatosság és cél 
felé való törekvés.

-Hooded Cobra 666 Főpap

A Szent Biblia: A zsidó boszorkányság könyve

A Bibliában nincs semmi "szent" vagy bármi, ami a spirituális fejlődést vagy az emberiség jobbá 
tételét szolgálná. Nézzétek meg a számokat, a könyveket, a szentírásokat és a tartalmát, és látni 
fogjátok, hogy mire való valójában; ez a zsidó boszorkányság könyve, amiből bőkezűen 
használnak, egészen a csúcson, hogy előmozdítsák a napirendjüket és rabszolgasorba taszítsák a 
tömegeket. Ennek a cikknek az a lényege, hogy mindennapi egyszerűséggel elmagyarázza, hogyan 
csinálják ezt. A zsidók egy idegen FÉL minden fajon belül. Az ember nem mondja, hogy 
"negyedrészt katolikus vagyok", vagy "félig lutheránus", vagy "részben Jehova tanúja", vagy hogy 
"van némi presbiteriánus vér a családban", de lehet félig zsidó, negyedrészt zsidó stb. És egy zsidó 
attól még zsidó, függetlenül attól, hogy gyakorolja-e vagy betartja-e a "vallást".

Azoknak, akik nem ismerik a spiritualitást és az elme működését, amit "boszorkányságnak" 
neveznek, elmagyarázom, hogy megértsék, hogyan működik ez. Nézzetek körül; minden, amit 
láttok, a számítógép képernyője, a széketek, az ágyatok, a bútorotok, a kinti autók, az épületek, az 
ablakok... minden, amit láttok, valaha valakinek az ötlete volt, mielőtt fizikai formát öltött volna a 
valóságban. Most azt is hozzá akarom tenni, hogy néhány esetben, például a tudományban, például 
a viharok maguktól manifesztálódnak; a forró, nedves levegő például hideg, száraz levegővel 
ütközik, de a legtöbb dolog itt valaha valakinek az ötlete volt.

A legtöbben ismerik a kúp alakú kalapokat, amelyeket a klasszikus varázslók és boszorkányok 
viselnek. Ezekre gyakran csillagokat rajzolnak és hasonlókat. A kúp szimbolikus jelentése a fej 
tetején feltörő energia. Ezt szimbolizálják az egyiptomi piramisok is. Az energia szükséges ahhoz, 
hogy egy elképzelés valósággá váljon. Az energia abban is olyan, mint a víz, hogy a legkönnyebb 
utat választja, ha nem irányítjuk alaposan. A tudatos boszorkánymunkához energiára és az elme 
összpontosítására van szükség. Minél fontosabb a munka, annál inkább szükség lehet tervezésre, 
mielőtt elvégeznénk. Tervezés alatt egy olyan időpontot értek, amikor a bolygók támogatják a 



munkát [ezért a csillagok a kúp alakú kalapokon], valamint az időzítést és a tudást. Minél több erő 
dolgozik harmóniában a varázslat támogatására, annál jobb, különösen a számok, mivel az élet 
számokból áll... az időből.

A munkát az agy jobb [női] oldala erősíti. Az agynak ez az oldala uralkodik a tudatalatti felett, és 
egyben az agy passzív oldala is. Az agy bal oldala a férfi, logikus oldal, amely a munkát irányítja. 
Minél több energia irányul egy munkára, annál valószínűbb, hogy az a valóságban is megnyilvánul. 
A kis dolgok nem igényelnek hatalmas mennyiségű energiát, de a világ irányítása és az, amit 
később ebben a cikkben felfedek, megköveteli a tudatalatti [az agy női oldala] tömeges elméjének 
részvételét. A lakosság nincs ennek tudatában. Ez az oka annak, hogy a Biblia szinte minden 
otthonban ott van, mivel tudatalatti befogadóként működik, és tudatalatti hatalma van, kapcsolata a 
számokkal, a versekkel, és mivel évszázadokon keresztül hatalmas mennyiségű pszichikai energiát 
öntöttek bele a hívők, rengeteg erővel rendelkezik. A hívők tudat alatt kapcsolódnak az energiához, 
és a legtöbbek tudta nélkül, így irányíthatók. Ez csak egy rövid összefoglaló arról, hogyan 
működnek az elme és a lélek erői. Ha többet szeretnél megtudni, tanulmányozd a tudatalatti elmét, 
különösen azt, hogy egyesek hogyan képesek egy könyv teljes tartalmát megszerezni úgy, hogy 
csak a kezükben tartják a könyvet és ráfókuszálnak, anélkül, hogy elolvasnák. Ez adhat némi 
fogalmat arról, hogy a Bibliának milyen ereje van. Ez a másik ok, amiért a bibliai verseket 
megjegyzik, mivel ezek beágyazódnak a tudatalattiba, és ez átcsapódik a tömeges elmébe, így a 
tömeges elme erőteljes eszközzé válik a varázslatok működtetésében. 

Ezenkívül sokan ismerik a tudatalatti üzeneteket. A legtöbben hallottak vagy olvastak már arról, 
hogy a népszerű reklámok, a zene és más médiumok olyan tudatalatti üzeneteket használnak, 
amelyeket a tudatos elme általában nem észlel. Nem tudunk róluk, de működnek és befolyásolják az
embereket. A cikk végén olyan YouTube-videókra mutató linkek találhatók, amelyek ezt még 
jobban szemléltetik. Hogy még jobban összezavarják és félrevezessék a lakosságot, ezeket a 
működéseket, mint például a 9-11-et, Sátánnak tulajdonítják, de egy kis kutatással és 
tanulmányozással az ellenkezőjét fogjátok tapasztalni. Mindezek a zsidó/keresztény Bibliából 
származnak. Ez nem különbözik a hamis zsidó "holokauszt" hazugságtól, a "hatmilliótól". Figyeljék
meg, hogy a hatos számot gyakran használják [erről bővebben alább]. Az a végtelen média 
nyilvánosság, amit ez kap, jelentős figyelemelterelésként és figyelemelterelésként működik a zsidó 
kommunista program által elkövetett valódi atrocitásokról, tömeggyilkosságokról, kínzásokról és 
brutalitásról.

"Sátán" a Dzsentilek [nem zsidók] Istene.
#"Sátán" héberül "ellenséget" jelent.
#A "Sátánizmus" szintén a Pogányság megjelölése.
#A "Pogány" azt jelenti: "Dzsentil".

Bármi, ami a zsidók ellen van, buzgón ráerőltetik a népre, mint "gonosz".

Ennek bizonyítására látogasson el a Kereszténység Leleplezése oldalra.

Néhányan talán emlékeznek itt arra, hogy a 9/11-es incidens után sokan 20.00 dolláros 
bankjegyeket hajtogattak egy bizonyos módon, mivel az ikertornyok lángokban látszottak, feltéve, 
hogy a bankjegyet összehajtották, majd egy bizonyos módon nézték. A 20,00 dolláros bankjegy a 
leggyakrabban használt amerikai fizetőeszköz. Röviddel a 9/11-es incidens után a 20,00 dolláros 
bankjegyeket nagyon gyorsan lecserélték egy új változatra. Mindegyik nagyon gyorsan eltűnt. A 
nyilvánosság előtt azzal mentegetőztek, hogy könnyen hamisíthatók. A valódi ok a bankjegy 
kialakítása és az általa hordozott tudatalatti rezgések voltak.

A tizenegy a Biblia szerint a káosz, a pusztulás és a szétesés száma. Mivel ez a mocskos Biblia 

https://thuletide666.files.wordpress.com/2021/08/a-keresztc3a9nysc3a9g-leleplezc3a9se.pdf
https://thuletide666.files.wordpress.com/2021/08/a-valc3b3di-holokauszt.pdf


szinte minden otthonban ott van, és sokan ragaszkodnak a keresztény tanításokhoz, és bíznak benne,
mint a 20 dolláros bankjegyben, ez egy nagyon erős tudatalatti eszköz, még a 20 dolláros 
bankjegynél is erősebb, mivel sokkal régebb óta létezik, és nemzetközi. Így amikor a zsidók a 
legmagasabb szinteken csoportosan végzik a boszorkányságukat, akkor a Biblia számait és verseit 
használják a céljaik eléréséhez. Amennyire én tudom, a versek némelyike héberül 
boustrophedonban rezeg, ami azt jelenti, hogy cikcakkban olvasható. Akkor is ide-oda bólogatnak, 
amikor csoportosan "imádkoznak". 

A bibliai 10-es és 12-es számok állítólag tökéletes számok.

    Jákob 12 fia, mínusz József ["egy nincs" - Mózes I. Könyve 42:13], aki nélkül a többi 11 nem 
maradt volna életben.
    Megjegyzés* A Teremtés könyve a Biblia első könyve; Teremtés = 1 + 42 + 13 = 56, ami 11-re 
csökken. Ez kiegészül magával a verssel.

    Jójákim király [Krónika II. könyve 36:5-6] 11 évig uralkodott, mielőtt Nabukodonozor fogságba 
hurcolta [bukása és uralkodásának vége].

    Sedékiás király [Jeremiás próféta könyve 52:1-11] 11 évig uralkodott, mielőtt Nabukodonozor 
bebörtönözte, családját meggyilkolta és megcsonkította.

    A babiloni fogság 11. évében Ezékiel megjövendölte Tírusz bukását és pusztulását [Ezékiel 
próféta könyve 26:1-5].

    A babiloni fogság 11. évében Ezékiel megjövendölte Egyiptom bukását és pusztulását [Ezékiel 
próféta könyve 30:20-26]. 

A fenti szentírásokban is jegyezzük meg, ha jobban utánaolvasunk, hogy mindannyian fellázadtak a 
zsidók ellen, és ezért megbűnhődtek. A fentiek csak példaként szolgálnak...van még sok más is.

Nos, a 9-es szám a befejezés és a véglegesség száma. Figyeljük meg, hogy azok a bibliai versek, 
amelyek a 11-es számot hangsúlyozták, mind a pusztulással és a bukással kapcsolatosak.

Nem fogom túl hosszúra nyújtani ezt a cikket, mivel a közeljövőben részletesebb példákat és 
hasonlókat fogok hozni. Jób könyvében [szenvedés] sok esetben használják az ellenségeik 
megátkozására. Drezda bombázását a keresztény ünnep, a hamvazószerda idején hajtották végre, és 
a várost hamuvá változtatták. Sok más példát is tudnék még sorolni, de ha megnézzük, hogy a 
hasonlóságok mind összefüggenek, akkor van:

2004. március 15-én pontosan 911 nap telt el a 2001. szeptember 11-i ikertornyok elleni támadás és 
a 2004. március 11-i madridi vonatok elleni bombatámadások között. 

– Madrid, Spanyolország 11 betűvel rendelkezik.

-    New York City 11 betűvel rendelkezik.

-    Az amerikai támadások 2001. szeptember 11-én történtek.

-    A madridi támadások 2004. március 11-én történtek.

-    Az amerikai és a madridi támadások között 911 nap telt el [9 + 1 + 1 = 11].



-    A madridi támadás az év 11. csütörtökén történt.

-    Szeptember 11-e az év 254. napja [2 + 5 + 4 = 11].

-    Szeptember 11-e után még 111 nap van hátra az év végéig.

-    Szeptember 11. 9 betű és 2 szám [9 + 2 = 11].

-    2004. március 11. 5 betű és 6 szám [5 + 6 = 11].

-    Minden épületnek 110 emelete volt [11 x 10 = 110].

-    A madridi vonattámadásoknak 191 halálos áldozata volt [1 + 9 + 1 = 11].

-    2002. szeptember 11-én a World Trade Center elleni támadások 2801 áldozatának nevét 
olvasták fel a Ground Zero-ról [2 + 8 + 0 + 1 = 11].

-    Az egymás mellett álló ikertornyok úgy néznek ki, mint a 11-es szám.

-    Az első repülőgép, amely a tornyokba csapódott, a 11-es járat volt.

-    A 11-es járat fedélzetén 92-en voltak [9 + 2 = 11].

-    A 11-es járat személyzetének 11 tagja volt.

-    A 77-es járat a Pentagonba csapódott [11 x 7 = 77].

-    A 77-es járat fedélzetén 65-en voltak [6 + 5 = 11].

-    A 911 a vészhelyzetben hívandó szám [9 + 1 + 1 = 11].

-    New York volt a 11. állam, amely az Unióhoz csatlakozott.

-    Manhattan szigetét 1609. szeptember 11-én fedezte fel Henry Hudson -11 levél.

-    Szaúd-Arábia 11 betűből áll.

-    Afganisztánnak 11 betűje van. 

 Figyeljétek meg, hogy a 11-es szám rezgése hogyan kapcsolja össze mindezt a 9-essel. Az 
asztrális energia a legkönnyebb utat keresi, és a hasonló a hasonlót vonzza. Nem csoda, 
hogy a zsidó erők által irányított szabadkőművesek a beavatáskor a Bibliára teszik a 
kezüket. Tekintettel arra, hogy ennek a gonosz Bibliának minden oldalán ott van a "zsidó" 
"zsidók" "Izrael" "Jeruzsálem" és a kapcsolódó; a Názáreti és társai - mind zsidók, és mivel 
a zsidók azt hirdetik, hogy ők "Isten kiválasztottjai", és a Bibliában őket tartják a 
legnagyobb tiszteletben és magasztosságban, nem csoda, hogy olyan hatalmasak, és titokban
uralkodnak a világ felett, a tömegek tudta nélkül, évszázadok óta.

Sátán, maga is megmutatta nekem, hogy ezek a működések olyanok, mint egy dominóhatás. 
Amint valami mozgásba lendül az asztrálon, a mozgásba hozott energiák hasonló energiákat 
keresnek, és a dolgok összekapcsolódnak. A számok furcsa és hátborzongató egybeesése [ez 
csak egy minta, sokkal több van], ez azt mutatja, hogy ez nem egy véletlenszerű cselekedet, 



hanem egy halott árulkodó jel, hogy ez egy okkult munka volt, ami szándékos volt.

Szeretném még hozzátenni a 6-os szám zsidó hangsúlyozását. Kérem, ne keverjék össze ezt 
a "666"-al, amelynek teljesen más jelentése van.

Csak legyetek tudatában, és észre fogjátok venni, amit itt mondok. Például, a hatmillió, a 
holokau$t átverés, a zsidó kommunizmus fontos ünnepe május 1.; 5/1; 5 + 1 = 6. Ezzel még 
hosszan folytathatnám. Izraelnek 6 betűje van. Figyeljetek a hírekre és a történelemre is; 
bármi, ami a zsidókkal kapcsolatos, és látni fogjátok, mire gondolok. A Bibliában a hatos 
szám a szellemi erő nélküli ember száma. A 7-es számnak köze van a 7 csakrához és az 
ezekből áradó spirituális erőhöz és a spirituális tökéletességhez. A 6 nem elégséges. A 6 a 
kemény munka száma is. A munkát 6 napig végezték, a 7. pedig a pihenés napja volt.

"A 6-os szám rányomja bélyegét mindarra, ami az emberi munkával kapcsolatos. Látjuk, 
hogy rányomja bélyegét a mértékekre, amelyeket munkája során használ, és arra az időre, 
amely alatt dolgozik. És ezt már a kezdetektől fogva látjuk."

A 6-os szám zsidó hangsúlyozása és használata egy rezgést hoz létre az asztrális térben a 
napirendjük, kommunista államuk és világrendjük előmozdítása érdekében. A 
kommunizmus rabszolgamunka. A kommunista állammal a zsidók "istenné" válnak, és 
minden spirituális tudás helyébe az anyagi ateizmus lép. Csak a csúcson lévő zsidók ismerik
az okkultizmus titkait, és átkaikat és varázslataikat a tudatlan és tehetetlen lakosságon 
alkalmazzák, amire csak akarják. A kereszténység több szempontból is a kommunizmus 
egyik ugródeszkája. Ráadásul a kereszténység az úgynevezett "vallást" olyan teljesen 
visszataszító és aljas fogalommá tette, hogy sokan, akik nem tudnak róla, örömmel fogadják 
el és támogatják az ateizmust.

 Végezetül, mint minden mást, ezt is Sátánra és a Pogány Dzsentil Isteneinkre fogják a tudatlan, 
agymosott bolondok. A legtöbb kereszténynek nincs meg az intelligenciája vagy a jelleme ahhoz, 
hogy elmélyedjen az okkultizmusban. Vannak olyan szentírások is a Bibliában, amelyeket a zsidók 
arra használnak, hogy megátkozzák és elriasszák a kívülállókat attól, hogy valóban belemerüljenek 
az okkultizmusba. Emlékszem, amikor még új voltam a Sátánizmusban, volt egy rossz 
tapasztalatom, de ez csak tovább hajtott és fokozta a kíváncsiságomat. Nem lehet félni. A zsidók és 
idegen társaik évszázadok óta használják a félelmet az irányítás eszközeként. A kommunista 
országokban a lakosság állandó rettegésben él. Ez is a Bibliával van egy vonalban, mint ahogy 
minden más is a zsidó kommunizmussal kapcsolatban.

Több információval és sok további példával fogok szolgálni arról, hogy a Biblia nem más, mint a 
zsidó boszorkányság könyve, ezért a számok; a bibliai számmisztika, és hogy a Bibliát 
folyamatosan ráerőltetik a lakosságra, szinte minden otthonban, szállodai szobákban és mindenhol 
máshol ott van. Mindenki ismeri, és tudja, hogy mit állít.

A világnak fel kell ébrednie. Kérjük, bátran oktassatok másokat, terjesszétek ezt és minden más JoS 
cikket, és dolgozzatok keményen Sátánért. Sátán szanszkritul "igazságot" jelent.

______________

911 IS EGY SPIRITUÁLIS TÁMADÁS VOLT [BÁBEL TORONYA].

Az alábbiakban egy közvetlen idézet a Tórából:

(Mózes I. Könyve 11:9) Ezért nevezték el Bábelnek, mert az Úr ott megzavarta az egész föld 



nyelvét. Onnan az Úr szétszórta őket az egész föld felszínén."

MEGJEGYZÉS: 11:9

Nos, itt az USA-ban a mi civil dátumaink hónap/nap, de világszerte és a hadseregnél nap/hónap. 
Tehát az USA-n kívüli legtöbb országban 11/9 lenne, nem pedig 9/11. Ez is egy spirituális támadás 
volt, hogy megossza, összezavarja, tönkretegye a kommunikációt.

Többet az ezt megelőző szentírásokban: 

(Mózes I. Könyve 11:6) És monda az Úr: "Ímé, egy néppé lettek, és egy nyelvük van 
mindnyájuknak; és ezt kezdik cselekedni. Most már semmi sem lesz visszatartva tőlük, amit tenni 
szándékoznak.

(Mózes I. Könyve 11:7) Gyertek, menjünk le, és ott zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék 
egymás beszédét."

Bábel tornyának köze van a Kígyó felemeléséhez [a toronyépítés analógia]. A Kígyó erejével 
lehetséges a telepatikus kommunikáció és minden tudás, és a telepatikus kommunikációval 
nincsenek nyelvi akadályok, mivel a kommunikáció a tobozmirigyen keresztül leszűrődik a 
kommunikálótól arra a nyelvre, amelyet a befogadó elsősorban beszél és megért. Ez az oka annak, 
hogy néhány telepatikus kommunikáció néha "nem működik". Egyrészt bizonyos szavak nem 
mindig szűrődnek ki tökéletesen, egy alulműködő tobozmirigy miatt, másrészt pedig néha jelentős 
nyelvi különbségek vannak. Egyes nyelvekben nincs olyan kifejezés vagy szó, amely egyenértékű 
lenne azzal, amit egy másik nyelven értünk.

A feljegyzett történelem során minden alkalommal, amikor az emberiség a tudás egy bizonyos 
szintjére jutott, ezt a tudást szisztematikusan megsemmisítették. Ez leginkább a Római Birodalom 
bukásakor figyelhető meg, amikor Európa 1000 évre visszafejlődött a sötét középkorba. Miután a 
zsidókat kiűzték Nyugat-Európából, jött a reneszánsz, amely elhozta a felvilágosodást. A keletre és 
Szicíliába is vándorló zsidók [különösen miután Spanyolországból kiűzték őket], pusztítást 
végeztek a keleti nem zsidókon [az oroszországi kommunizmus és természetesen ugyanazok a zsidó
rituális gyilkosságok, amelyekre a nem zsidó lakosság érthető módon pogromokkal válaszolt], 
valamint a szervezett bűnözés megteremtése Szicíliában.

Itt van a 911-et megelőzően a médiában használt álcázások égbekiáltó bizonyítéka:

A legtöbb ember teljesen tisztában van azzal, hogy a zsidók irányítják Hollywoodot és a médiát. 

WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [YouTube video] (azóta törölték. - a fordító)

A fenti videó a bizonyíték arra, hogy a Bibliában található úgynevezett "próféciák" nem mások, 
mint átverések. A Biblia nem "Isten könyve", hanem a zsidók műve, amelyet tudat alatt arra 
használnak, hogy végrehajtsák átkaikat, amelyek közül néhány évszázados. Csak az elme 
működéséhez és a boszorkánysághoz kell érteni, hogy ezt belássuk és teljesen megértsük. 

The Lone Gunmen Pilot - 9/11, Aired 4th March, 2001, 6 months before the 
World Trade Center attacks.  Megjegyzés - HAT hónap.

További kapcsolódó cikkek:

The Holy Bible: A Book of Jewish Witchcraft Part 2 

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Bible_Jewish_Witchcraft2.html
https://www.youtube.com/watch?v=IIdhoc0PRr8
https://www.youtube.com/watch?v=IIdhoc0PRr8
https://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI


Coincidence? I don't think so... Parts 1 & 2: About the Jewish-staged Paris 
Terror Attack and Proof of How the Bible Was Used to Pull This Off [13 
November 2015] 

The Christian Mass and How it Ties into Jewish Ritual Murder 

The Torah and Living Blood Sacrifice 

Christianity, Communism, the Jews and the Bible 

Mind Control Programming and the Bible 

The Truth About the Bible 

"Year Zero" 

The Jewish Enforced Microchip Implants PDF

A fenti cikk rendkívül komoly. Ez az, amivel az ellenséges idegen szürkék faja rendelkezik, egy 
mikrochip implantátum, amely irányítja az érzelmeiket, gondolataikat és minden mást. A cikk 
számos hivatkozási linket tartalmaz, valamint részleteket, amelyek bizonyítják, hogy ez az egész 
világ számára a nagyon közeli jövőben lesz, és már most is megtörténik.

A zsidó rabbik elismerik, hogy Sátán az
Shiva

A rabbik saját szövegeikben nyíltan kijelentik, hogy Lilith a hindu Kali Istennő;

Lilith azt állítja a zsidó Illésnek:

"Lilith kijelentette: Lilith.....Kali...". [1]

A zsidók a zsidó szövegekben Samaelt és Lilithet egy párként említik. A rabbik azonban azt is 
megmutatják, hogy valójában Samael az Sátán héber elnevezése. A héber Shin betű kétféleképpen 
írható. A Shin és a Sin írásmódja.

A "The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic and Mysticism" című könyvből Samael nevéről azt 
írja:
"Samael nevének első betűje Sin és nem Shin..."

Sin az ősi sumér Holdisten neve, és a szanszkrit eredeti nyelvben a Shiva név gyökérszava Sin.[2] A
hindu szó a Sindu folyó nevéből származik.

A zsidók saját szövegeikben nyíltan kimondják, hogy Lilith egyik rejtett neve Kali a teremtés és a 
lélek megtisztításának hindu Istennője. És hogy Lilith férje Samael azonos Shivával. Kali az Shiva 
Istennői felesége.

A közel-keleti Yezidik Istene Sátán, a Yezidik Istenének rejtett neve A Shiva. A Yezidhi vallás még 
mindig megtalálható Dél-Indiában, ahogy a Yezidhi Bölcsek állítják, és az ősi feljegyzéseik szerint 

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Jewish_Enforced_Microchip.pdf
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Year_Zero.html
https://www.satanslibrary.org/ExposingChristianity/Truth_About_Bible.html
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Mind_Control_Programming.html
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Christianity_Communism_Bible.html
https://www.satanslibrary.org/ExposingChristianity/Torah_and_Living_Blood_Sacrifice.html
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Bible_Used_for_Paris_Attackes.html
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Bible_Used_for_Paris_Attackes.html
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Bible_Used_for_Paris_Attackes.html


az ősi Indiából származnak. Dél-Indiában A Shivam a Ya Siddha vallás ősi neve, ahonnan a Yezidik 
származnak.

 

Források: 

[1]Tree Of Souls The Mythology Of Judaism, Schwartz
[2] The Myths and Gods of India, Danielou
[3]The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic and Mysticism, Dennis 

A zsidók okkult erőket használnak, hogy
elhozzák a zsidó világrendet

„Boldoggá lesznek Izráel elveszettjei, kiket a Szent Fiú – áldott legyen – kiválasztott a 
gójok közül, akikről az írás is azt mondja: Munkájuk hasztalan, csak egy délibáb, amit mi 
kinevetünk; mert amikor Isten meglátogatja őket haragjában, mind el fognak porladni. A 
pillanatban, amikor a Szent Fiú – áldott legyen – levágja az összes gójt a világon, Izráel 
marad egymaga, és ahogy meg van írva: Egyedül az Úr lesz nagyságos azon a napon!…”

Choschen Hamm 388, 15

Miután Spanyolországban és Lengyelországban nagy veszteségeket szenvedtek, a zsidók 
messianisztikus követőtáborként újraszerveződtek a rabbinikus vezetők alatt. A mozgalom lelke 
Luria rabbi, egy kabbalista tanár volt, akiről úgy tartották, ő a Messiás, és eredetileg saját Kabbala-
változatáról lett híres. Luria zsidó szokás szerint sosem írta le tanításait, hanem szóban tanította a 
kezdőknek és haladóknak. A Luria-féle Kabbala írásos változata csak halála után született meg, 
tanítványainak jóvoltából.

Luria rabbi 

Luria kabbalisztikus rendszerének egy későbbi követője Sabbatáj Cévi volt, aki Levante területét 
járva azt hirdette, hogy ő a zsidó faj Messiása. A történelem ezen szakasza nagyon sokat elmond, 



ugyanis ekkor a zsidók nyilvánosság elé álltak a terveikkel és szándékaikkal, illetve mivel Cévi 
olyan zsidó történelmi figura, akinek életét nem csak a zsidó, de a Dzsentil (nem-zsidó) történetírók
is részletesen lejegyezték. Ez az oka annak, hogy a zsidók mindig megpróbálják zavarosan 
bemutatni ezt az időszakot és ezt a vezetőt.

Cévi Rabbi 

Ez arra is rámutat, hogy a Kabbala az általános zsidó hatalom és a zsidók belső működése feletti 
hatalom kulcsa. Cévi éveket töltött kabbalisztikus meditációval, köztük kabbalisztikus formulák és 
a négyrétű név ismételgetésével, és hasonló gyakorlatokkal. Ez ugyanolyan, mint a jóga a 
mudrákkal, ászanákkal, légzőgyakorlatokkal és vizualizációkkal. A Kabbala lényege a Shekinah 
felemelése a Malkuthból a hat alsó világon keresztül a hetedikig, vagyis a koronáig. Ezt a tudást a 
Dzsentilektől lopták. A Kabbala kulcsa az egyén számára a Shakti energiájára épül, és annak 
felvezetésére a gerincen keresztül. A zsidók ezt ellopták tőlünk, és kárhozatra ítélték a Gójokat, 
mert csak a saját legmagasabb vezetőik kezében volt meg ez a tudás.

Az ortodox rabbinikus mozgalmakban a vezető egy olyan rabbi, aki szaddak is. Ez a szó azt jelenti, 
hogy a követői előtt már számos alkalommal, bizonyíthatóan vitt véghez sziddhiket. Ezek a rabbik a
zsidó faj vezetői.

Cévi – mint előtte Luria – nyilvánosan demonstrálta sziddhijeit, és más rabbik is tanúsították ezt. 
Állításaik szerint álmokat és víziókat láttak Céviről, mint a Messiásról. Cévi mozgalmának csúcsán 
több, mint egymillió zsidó tanítványa volt, és több ezer zsidó utazott a Levantéra, hogy követhesse 
őt.
Cévi 1666. június 18-án, egy kabbalisztikus szempontból fontos napon Messiásnak kiáltotta ki 
magát. A június a hatodik hónap az évben, a 18 az élet száma a Kabbalában, és három 6-osból épül 
fel. Az évszám pedig 1…666, amelyből a 666 a nap száma, és a spirituális munkák anyagi síkra 
irányításának száma.



Cévi megparancsolta követőinek, hogy gyakorolják a Luria-féle kabbalát, és megtanította nekik, 
hogyan kell az elméjük erejét használni a zsidó boszorkánysághoz. Nyíltan gyakorolta a szexuális 
mágiát, az orgiákon feleségeket is cseréltek. Ez a Kabbala része, az ellenség ismeri a szexuális 
energia erejét, ezért nyomják el a Dzsentilek körében, és ezért tartják meg maguknak a felső 
szinteken.
És most jön egy nagyon egyértelmű rész: Cévi legfontosabb követőit különböző európai Nemzetek 
koronájával koronázta meg, és a „Messianisztikus Háborúra” készült, amelyben Cévi zsidó serege 
elpusztítja Európa nemzeteit, és a Dzsentileket rabszolgasorba hajtja. Jeruzsálemet el akarták 
foglalni a Szultántól, hogy Cévi Messiásként uralhassa a világot jeruzsálemi trónusáról. Ez az, amit 
a Tóra, a Talmud és a Kabbala szerint a zsidó Messiásnak meg kell valósítania. Erről szól a 
judaizmus. A zsidók szent szövegei a következőket mondják:

„Amikor a Messiás eljön minden zsidónak lesz 2800 rabszolgája.”

Zohar, Toldoth Noah 63b

Ezt kell elérnie a zsidók vezetőjének…

„Boldoggá lesznek Izráel elveszettjei, kiket a Szent Fiú – áldott legyen – 
kiválasztott a gójok közül, akikről az írás is azt mondja: Munkájuk hasztalan, 
csak egy délibáb, amit mi kinevetünk; mert amikor Isten meglátogatja őket 
haragjában, mind el fognak porladni. A pillanatban, amikor a Szent Fiú – áldott 
legyen – levágja az összes gójt a világon, Izráel marad egymaga, és ahogy 
meg van írva: Egyedül az Úr lesz nagyságos azon a napon!…”

Choschen Hamm 388, 15

Cévi az ottomán fővárosba menetelt, hogy Jeruzsálemet magának követelje a szultántól. A szultán 
kijelentette, hogy vagy áttér az Iszlámra, vagy pedig kivégzik. Cévi az előbbit választotta, és a 
mozgalma ekkor ért véget hivatalosan is, mivel az esemény számos követőjét kiábrándította. Ezután
földalatti mozgalomként folytatták, „Dönme”-zsidókként. A tanításaikat olyannyira titokban 
tartották, hogy valódi vallásukat csak 14 éves korukban árulták el a gyerekeiknek. Így könnyebben 
el tudtak vegyülni a Dzsentil közösségekben. A dönmék később sikeresen megvalósították a 
tervüket: a Törökországban létrehozott szabadkőműves páholyaikon keresztül megalapították az 
Ifjútörök Mozgalmat. A mozgalom segítségével átvették az uralmat a Török Birodalom felett, és ez 
vezetett később az örmény népirtáshoz.

Az örmény közösség ugyanis nagy akadályt jelentett a dönmék hatalmi törekvései számára, így 
lemészárolták őket, és ellopták hatalmas vagyonukat. Mivel az örmény bankokat is 
megsemmisítették, a törökök ekkor már arra kényszerültek, hogy a nemzetközi zsidó bankárokra 
támaszkodjanak a pénzügyek kezelésében, így a befolyásuk alá kerültek. A dönmék szabotálták a 
török háborús terveket, mert a Rothschildoknak és más cionistáknak szükségük volt az Oszmán 
Birodalom pusztulására, hogy megszerezhessék a Levantét, és így lehetővé váljon számukra Izrael 
létrehozásának messianisztikus küldetése.

A háború után a Török Köztársaság vezetője, Atatürk is egy dönme volt. A szekularizációt azért 
kényszerítették az országra, mert attól tartottak, hogy a törökök imperialista felkelést fognak szítani.
A dönme közösség a Rothschildokkal karöltve alkotta meg a szaúdi rezsimet is, hogy átvegyék a 
hatalmat a szunnita iszlám felett. Törökországot még ma is a dönmék irányítják.



Jakob Frank rabbi, a kommunizmus valódi atyja 

Térjünk vissza Európába, ahol egy másik fontos rabbinikus vezető, Jakob Frank tevékenykedett. 
Frank több, Európába érkezett dönme zsidótól tanulta ki a Kabbala rejtelmeit. A témáról beszélő 
zsidók váltig állítják, hogy Frank Sátánista volt, és valamilyen fura módon még csak nem is volt 
zsidó, mert szembement a judaizmus tanításaival. Érdekes megfigyelni ezen a példán, hogyan 
hazudnak a zsidók… 

Mindeközben a szájuk másik sarkával beismerik, hogy minden amit Frank tett, benne volt a 
Talmudban, és egyáltalán nem állt vele szemben. Szóval annyi történt, hogy a judaizmus tanításait 
követte, mint zsidó vezető. A zsidók úgy hiszik, a Dzsentilek teljesen hülyék, és ennyire nyilvánvaló
hazugságokat is elhisznek, mert ostoba gój agyukkal észre sem fogják venni. Minden, amit Frank 
művelt, egytől egyig ott van a Talmudban, a fekete mágiától kezdve a rituális emberáldozatokig.

 Ugyanúgy a Tóra is tartalmazza őket. A mozgalom egy másik hű zsidója, Moses Hess azt állította 
saját írásaiban, hogy a terveik előmozdításáért talmudi fekete mágiát végeztek.

Amikor ezek a zsidók a saját dolgaikról beszélnek, azt se felejtsük el, mit parancsol nekik a zsidók 
törvénye:

„Ha bármit elmondanánk a vallásunkról a gójoknak, az olyan lenne, mintha 
megölnénk minden zsidót. Mert ha a gójok tudnák, mit tanítunk róluk, nyíltan 
levágnának minket.”

Sanhedrin 59a
„Ha egy gój megkérdez egy zsidót, hogy a könyveink tartalmaznak-e bármit 
őellenük, hazudnia kell neki.”

Libbre David 37



Mérget vehettek rá, hogy ezek a zsidók hazudnak, hogy összezavarják a gójokat a judaizmus valódi 
természetével kapcsolatban. A Cévi-ügy is egy kényes téma számukra, mivel az egész világ előtt 
felfedték a terveiket, nem pedig a színfalak mögött ügyködtek, ahogy általában szokták.

Frank kinevezte magát Cévi reinkarnációjának, és útjára indította a Frankista Mozgalmat, hogy 
elhozzák a Zsidó Világrendet. 1773-ban Frank személyesen találkozott magával Mayer 
Rothschilddal, aki sabbateánusként Cévi tanításait követte. Mayer annak a rabbinak volt a sámesze, 
aki felnevelte őt, és mind a mai napig szinte imádattal hódolnak neki bizonyos zsidó csoportok, 
például a Chabad is.

Frank Adam Weishaupttal is találkozott, akinek az apja rabbi volt, ő maga pedig a zsidó egyházjog 
tanáraként dolgozott a bajorországi Ingolstadt egyetemén. Ezen az 1773-as találkozón 
Rothschilddal és Weishaupttal Frank megalkotta a tervet, hogy be kéne szivárogni a szabadkőműves
páholyokba, és ekkor került sor az Illuminati megalapítására is. Az Illuminati doktrínáit Frank és 
Weishaupt találta ki, míg a pénzügyi alapokat és társadalmi kapcsolatokat Rothschild biztosította. 
Korábban Frank volt az, aki a Rotschildokat és a Warburgokat segítette pénzügyi hatalomhoz jutni. 
Frank megbízta követőit, hogy vigyenek véghez néhány pénzügyi műveletet Lengyelországban, 
majd ezt a pénzt a terveik támogatására használta. Ebből adtak kölcsönöket királyoknak és 
hercegeknek, ami elindította őket a bankárbizniszben.

Ezután a zsidók átvették az uralmat a szabadkőműves páholyok fölött, és saját eszközükké 
formálták őket, amik mind a zsidó világuralom messianisztikus tervét szolgálták. A Francia 
Forradalmat a dokumentumok szerint szintén a frankisták robbantották ki, felhasználva a 
szabadkőművesek feletti irányításukat, és a Rothschildok és más zsidó pénzügyi csoportok anyagi 
támogatását. A mozgalom, amit Franciaországban Jakobinus Mozgalomnak hívtak, a „francia” 
forradalom zsidó góleme volt, a következő évszázadban pedig egyszerűen átnevezték Kommunista 
Ligává. Marx és Hess, a két zsidó pedig megírta a Kommunista Kiáltványt. Utóbbi nyíltan hirdette a
cionizmust, és hivatalosan ő volt a cionizmus atyja. Azt állította, a cionizmus célja egy globális 
zsidó kormány megalakítása, amely Izraelből uralkodik. Egyszerűen fogták Frank illuminátus 
ideológiáját, rádobták valami új hókuszpókusz leplét, és átnevezték kommunizmusra.

Hess legfőbb munkája a hatóságok szerint a „Róma és Jeruzsálem” volt. A következő idézetek 
Meyer Waxman 1945-ös fordításából származnak, amit az Egyesült Államokban a Block Publishing
Co. adott ki:

„1848-ban hazasietett Párizsból – mondja a fordító az előszóban –, és aktív szerepet 
vállalt a nép fegyveres ellenállásában.” (22. oldal)

„1845-ben Hess hirdetni kezdte a kommunista ideológiát, és olyan szervezeteket alapított,
amelyek annak realizálásáért dolgoztak. Tevékenysége miatt Arnold Ruge „kommunista 
Mózes-rabbinak” titulálta őt.” (21-22. oldal)

„Hess gondolkodásának alapjai… a zsidó Spinoza tanításaira épültek, amiket hűen 
követett.” A fordító szerint „feltárta az elme és az anyag alapegységét, az alapvető 
egységet és annak különböző kivirágzásait.”

Hess azt is mondta: „A judaizmusban egyetlen dogma létezik, az Egység tanítása.” (44. 
oldal)

„…a rabbik sohasem választották el a világ jövőjének és a messiási uralomnak a 
fogalmait. Nahmanidész ragaszkodik az elképzeléshez, hogy… azonosság áll fent… az 
„eljövendő világ” és a Messiás uralma között.” (46. oldal)



Magasztalta a Talmudot, és Mózest az abban leírt jelentéktelenebb szerepnek 
megfelelően kezelte.(91. Oldal)

Hess víziója az volt, hogy a zsidóság Palesztinából irányítsa a világot, „Európa és Ázsia 
közül… ahol az utak Indiába és Kínába vezetnek… Már annyiszor hozzájárultatok a 
civilizáció ügyéhez, és segítettétek Európát a haladás útján, hogy képesek vagytok 
forradalmakat csinálni, és sikerre vinni őket… Masírozzatok előre!” – szólította fel a 
zsidókat, és kijelentette: „A világ újra tisztelettel fog adózni a népek legrégibbje előtt. (139-
140. oldal)

„A Talmud a modern ortodox judaizmus sarokköve.” (143. oldal)

„A fekete mágiát, és a haszid okkultizmust kutatta, ami a cionizmussal együtt a 
kommunista diktatúrát akarta megvalósítani… A haszidizmus és a nemzeti mozgalom 
kombinálásából fakadó előnyök felbecsülhetetlenek” (218. oldal)

„Habár a haszidoknak nincs társadalmi szervezetük, szocialista életmódot folytatnak.” 
(218. oldal)

A fordító a könyv 1918-as kiadásának előszavában úgy hívta Hess-t: „a nacionalizmus hírnöke és a 
cionizmus harsonája.”

A kommunizmust a szabadkőműves páholyokon keresztül terjesztették el a világon, a nemzetközi 
zsidó bankárelit segítségével. Oroszország is így esett el. Miután a kommunizmus gyökeret vert 
Oroszországban, a Dzsentil szabadkőműveseket meggyilkolták a páholyokat uraló zsidók, és végül 
megszüntették azokat.

Frank és Cévi palástját a Rothschildok vették magukra, saját cionista kiadványaikban úgy emlegetik
magukat, mint „A Zsidók Királyai”. Cévi messianisztikus serege a Vörös Hadsereg volt. A 
kommunizmus pedig az a zsidó gólem, ami által meg akarják teremteni globális királyságukat.

A Rothschildok zsidó ügynökeiket, például Warburgot és Schiffet Amerikába is elküldték, hogy 
egyezzenek meg amerikai iparmágnásokkal és pénzemberekkel. Ez végül olyannyira sikeres volt, 
hogy a különböző egyezségekből végül megszületett a Szövetségi Tartalék, amit a zsidók uraltak. 
Amerikát belekényszerítették a – szintén a zsidók által kirobbantott – Első Világháborúba, ezután 
kierőszakolták a nagy gazdasági világválságot és a „New Deal”-t, amit akkoriban sokan csak „Jew 
Deal”-nek hívtak, mert tudták, kik állnak mögötte. Mindez teljes gazdasági, politikai és média-
kontrollt adott a zsidóknak Amerika felett.

Ez a kontroll tette lehetővé számukra, hogy a Második Világháborúba is belekényszerítsék 
Amerikát, ugyanolyan okból, mint az elsőnél: hogy megteremtsék azt a káoszt, ami a Zsidó 
Világrend elhozásához szükséges. Ez a tervük mind a mai napig folyamatban van.

A zsidók itt-ott néha elkotyogják az igazságot. Barry Chamish, egy zsidó előadó és szerző fő témája
a sabbateánus zsidók szektája. A szerző kicsit kiforgatja a dolgot, hogy ne tűnjön annyira vészesnek,
de ő is leírja, hogy ez a mozgalom nyíltan beismerte Joszif Sztálin zsidó származását, és eme 
cionista mozgalomban való részvételét, amelynek célja a globális zsidó kormány elhozása volt.

Gondoljunk bele, mit is jelent ez. Sztálinról köztudott, hogy gyakorolta a Kabbalát, és más zsidó 
okkult tanításokat is követett. Még a születési dátumát is megváltoztatta, hogy a valódi születési 
horoszkópját ne tudják felhasználni ellene. Ő volt az első vezető, aki elismerte Izrael 



létjogosultságát, és sok segítséggel szolgált az állam megalapításához. Bármikor, ha a 
Rothschildokat képviselő Otto Kohn gépe leszállt Moszkvában, Sztálin szó szerint ott várta őt a 
vörös szőnyeg végénél.

A zsidók ráerőltetik a Dzsentilekre a marxista materializmust, miközben a spirituális tudást 
megtartják maguknak, és így tartják befolyásuk alatt az emberiséget.

Forrás:

The Jewish Religion: Its Influence Today by Elizabeth Dilling

A "Kabbala" lopott görög fogalma

A kérdés az, hogy a zsidók a görög birodalomban éltek, és látták, ahogy a görögök átvették a 
világuralmat, és Nagy Sándor birodalmának terjeszkedését. Ki voltak téve a birodalom 
növekedésének, és nagyon sokáig megfigyelhették, hogyan működnek a birodalmak.

Ugyanez a helyzet a rómaiakkal is, akiknek, bár a nagyobb népesség iránti gyűlölet valahogy 
mindig a hátukra akaszkodott mind a görög, mind a római birodalom fennállásának teljes ideje alatt.
Mire a rómaiak megértették az egzisztenciális pusztítást, már késő volt, mivel sem katonailag, sem 
más módon nem tudták elnyomni a zsidókat.

A mainstream történelem csak azt állítja, hogy ezt valamilyen okból tették, de az akciók hatásainak 
eredménye azt mutatja, hogy Sándor újra akart árjásítani azokat a helyeket, ahol korábban Árja-
Pogány kultúra volt, de csak egy birodalmat akart létrehozni a pogány újjáéledésre alapozva. 
Alexandrosz idején a szellemi hanyatlás már nyilvánvaló volt, az emberek csak egyre inkább a 
spiritualitás durva hiányában úsztak.

Továbbá sok fehér vagy egyébként görög fajtájú ember volt szétszórva minden olyan területen, ahol
a görögök uralkodtak és ezért kapott Nagy Sándor egy "barbár" feleséget, akit Roxanne-nak hívtak. 
Roxanne és a nemesi család révén Sándor a hindu térségben is megpróbált terjeszkedni, hogy a 
birodalom első célját, a védikus kultúra helyreállítását, megvalósítsa. De meghalt, mielőtt mindez 
megfelelően megnyilvánult volna. 



 Meg kell azonban állapítani, hogy a hit minden nem Pogány megnyilvánulása, mint például a 
judaizmus, halállal volt büntethető. És az akkori zsidók ezért megpróbáltak beolvadni a 
"hellenizált" gondolkodásba, hogy elkerüljék a kivégzést. Ez a halál nemcsak a kormánytól, hanem 
az átlagemberektől is származott volna. A görög birodalom MINDEN más Pogány hitet, és minden 
Pogányt megengedett, de csak a zsidókkal volt baja.

A római jövő, hogy a zsidók hogyan áldoztak fel csecsemőket, támogatták a spirituális csalásokat, 
megdöntötték és elferdítették Rómát, és spirituális bűnöket követtek el, csak világosan mutatja, 
hogy miért volt ez így.

A zsidóknak két uralkodói rendszer alatt kellett élniük az egyik a görögök, a másik a rómaiak 
voltak, akik a görögökön alapultak. És a görögök hozták létre az első modern védikus birodalmat, 
miután nagyon hosszú ideig nem létezett semmi ilyesmi. Később ez a birodalom is összeolvadt 
Egyiptommal, és több száz és száz évig tartott.

Ezt Sándor vezette be, akinek a tanítója Arisztotelész volt, és Arisztotelészt bölcsnek nevezték, 
ahogy a hinduk is nevezik a saját Rishijüket. A korszak összes görög filozófusa is tisztában volt a 
keleti kapcsolattal, a keleti eredettel és az ősi, a homéroszok előtti védikus kultúrával. Még 
Homérosz is ennek a védikus kultúrának a részének tekintették.

Arisztotelész második létezése nem az empirikus tudósé, hanem az okkultista lángelméé volt. 
Vannak leírások, amelyekben Arisztotelész megtanította Sándornak, hogyan kell kötési rituálékat 
végezni, hogyan kell megidézni az isteneket és sok más dolgot. Az egész történetet úgy 
fizikalizálták, mint valamiféle ostoba világhódítást bármilyen dolgokért.

Az akkori görögök gazdagok voltak, és csak jól érezték magukat, nem volt szükségük arra, hogy 
olyan területekre lépjenek be, amelyek teljesen értelmetlenek voltak erőforrásokban, "barbárokban" 



és sok más dologban. De az ókor óta ismert volt, hogy a Közel-Keleten a fehér népesség 
maradványai voltak. Csak éppen barbárként lebegtek ott, miközben fajilag árják voltak. Artemisia, 
akiről a 300 folytatásában film is készült, a perzsa birodalom egyik női felső katonai parancsnoka 
volt, aki vér szerinti görög volt.

A görögökkel azonban történt valami a görögök nem ültek tétlenül a szellemi tudással, hogy 
megkövezzék őket, hanem hasznosították ezt a tudást és létrehozták a világ egyik legjelentősebb 
civilizációját. Ahogyan az egyiptomiak is tették. A zsidók pedig ezt a közelből figyelték és egy 5. 
oszlop voltak az akkori görög birodalomban. A görögök és az egyiptomiak idején a bölcsek csak 
vissza akarták téríteni a világot egy "védikus" típusú civilizációhoz, ami az aranykorban létezett. 

 A zsidók ellopták a későbbi platonizmust, amely a görög birodalom spirituális oldalának és a 
magasabb okkult misztériumiskoláknak a gyökeres tanítása volt. Soha nem tudtak bejutni ezek 
belső magjába, mint például az orfikusok vagy a delfikusok, de álfilozófiázni tudtak, ahogyan ma is 
teszik. A görög birodalmon belül faji 5. oszlopként is működtek, mivel vér szerinti zsidók voltak, de
a görög birodalom alatt görög műveltségben nevelkedtek. A zsidók tekintetében száműzötteknek 
vagy diaszpórának nevezték őket.

Az alexandriai könyvtárat felgyújtó zsidó vagy Philo Judaueus egyike volt ezeknek a görög 
neveltetésű dispora faji zsidóknak. A görögök és az egész akkori Pogány civilizáció elleni 
legnagyobb bűntett az volt, hogy az emberiség addig örökölt összes tudását felgyújtották az 
alexandriai könyvtárban. Ezer és ezer munka, fáradozás, kutatás és az emberiség történetéről szóló 
tudás egyszerűen felgyújtották. Ma a zsidók nem tudják felgyújtani az emberiség könyvtárait, de az 
információs háborút egyszerűen megnyerték azzal, hogy minden értelmes dolgot meggyaláztak és 
megrontottak. És cenzúrázzák az információkat.

Ezt kell érteni az összefüggésekben, hogy a zsidók ma Amerikában úgy tesznek, mintha amerikaiak 
lennének, megpróbálnak dönteni Amerika helyett, és azt állítják magukról, hogy amerikaiak, 
miközben minden, amit tesznek, egyszerűen csak leviszik Amerikát a multikulturális, szentségtelen 
lefolyóba. Ez ugyanaz a viselkedés, amit a zsidók mindig is folytattak, amikor bármilyen birodalom
alatt voltak. Ma a modern zsidók azt mondják, hogy a zsidók száműzetésben vannak Ézsau alatt 
Amerikában, mivel Ézsau az egyik fedőneve a fehéreknek, amit az ő kontextusukban használnak. 
És ezt az Ézsaut el kell pusztítani. A zsidók Amerikát a második Rómának is nevezik, és 
párhuzamba állítják az ókori görög birodalommal és annak a zsidókkal szembeni visszaéléseivel. 
Mert mint bárki láthatja, a zsidóknak nagyon nehéz életük van az USA-ban, mindenben a legjobb 
ellátmányt foglalják el, és például Beverly Hillsben élnek.

Tehát ahogy ma vannak "amerikai zsidók", akik fajilag és lelkiismeretileg zsidók, de útlevélben és 
nemzetiségben "amerikaiak", úgy voltak évezredekkel ezelőtt "hellenista" zsidók.

A hellenista zsidók alapvetően faji zsidók voltak, akik a görög birodalom kivégzésétől való 
megmenekülésük érdekében úgy tettek, mintha a judaizmus bizonyos mértékig "hellenizálódott" 
volna, hogy megmeneküljenek a kivégzéstől. Csak elfedték a tényeket, amin valójában dolgoztak.

A diszapora célja az volt, hogy ellopják a tudást az őslakosoktól. És megrontani az őshonos tudást. 
Miközben a lopott információt a zsidó rabbinátus kezébe juttatták. Az információ felhalmozása több
tíz évszázadot vett igénybe, amíg a zsidók elérték azt a megértési szintet, ami elég volt ahhoz, hogy 
ezt a tudást a bolygó közvetlen uralmára használják. És van értelme, hogy ezt a tudást első sorban a 
korábbi birodalmak formáló tudásaként használták.

A zsidók Gematriája egyszerűen az, amit a platonisták vagy a püthagoreusok Geometriájának vagy 



Geometriának neveznek, ez egyszerűen a számok, a formák és azok természetes összefüggéseinek 
tanulmányozása. A zsidók egyszerűen lenyúlták ezt a rendszert, és létrehozták a Gematriai 
rendszert.

A Kabbala a Kavana fogalmán alapul, ami görögül annyit tesz: "A harang". A "harang" nem más, 
mint a szavak élő rezgésének szimbóluma. A zsidók Ain Soph-ja "Mia Sophia"-t jelent, ami azt 
jelenti, hogy "Az egyetlen Bölcsesség". Ez az úgynevezett egyetemes teremtő neve. Az Ein Soph 
szintén egy anagramma a görög Ena Phosból, ami azt jelenti, hogy az Egyetlen Fény, amit az 
egyiptomiak Ré erejeként is leírtak. Ami a Napvallás alapja volt.

A zsidók a "csakrákat" szintén "Sephirot"-nak nevezik, ami csak a görög Zephyro, azaz "Ékszer" 
szó lenyúlása. Keleten az összes csakrát ékszernek nevezik. A Zephyro szintén a Zephyrosból 
származik, ami az életerős szél görög istene, a keleti Vayu.

A Nefesh szintén a görög Nefosból származik, ami a felhők égi istenségét jelenti. Mivel a Nefesh a 
testben lévő vitális szelek összességét jelöli. Még Christos is, ami a Kabbala hátsó ajtajából van 
kihúzva. Christos csak annyit jelent, hogy "A misztériumokba beavatott" és semmi mást. Ez egy 
melléknév.

A zsidók "Ádámja" a görög Adamasból származik, ami "ritka ékszert" vagy "rendkívül ritka követ" 
jelent, vagy szó szerinti fordításban a Gyémántot. Az "Ádám teste" vagy "Ádám Kadmon" a keleti 
Gyémánt teste, egy másik korrupt kijelentés.

Adam Kadmon szintén a görög mitikus Kadmus királyról, Théba királyáról van leszakítva, aki a 
Kígyó szájából született, ahogyan az a thébai görög nép közös mítosza. Kadmus harcolt a 
sárkánnyal/kígyóval, és amikor győzött, a szájából született. Kadmus szintén a Kekadme szóból 
származik, ami görögül azt jelenti, hogy "fényesen ragyogni", a Keka pedig abból származik, ami 
az égésből származik, mint a Kekamena, vagy a Tűz általi megtisztulás folyamata. Ami a Kadmus a
tűztestet eredményezi.

A mese azt is mondja, hogy Hérodotosz szerint Kadmus a föníciai földekről származik, de ez faji 
kérdés, nem pedig ábécés vita, mivel úgy tűnik, hogy a görög ábécé már a föníciai ábécé előtt 
létezett, mivel az első mérhető összefüggések Kr. e. 1000-ben láthatók, míg Hérodotosz az ő idején 
alapulva azt mondja, hogy Kadmus 1600 évvel korábban telepedett le Görögországban. Tehát az 
egész mém, miszerint a görög a föníciaiakból származik, egyszerűen nem állhat meg, mivel 1000 év
különbség van, mivel Hérodotosz i.e. 500 körül élt, és azt mondja, hogy Kadmus volt a görög király
2000 évvel ezelőtt, de az első összefüggések a "föníciai" és a "görög" között i.e. 1050-ben jelennek 
meg.

Így a "minden a föníciaiaktól indult" elméletet illeti, több mint valószínű, hogy téves. Egyébként a 
föníciaiak valószínűleg amúgy is csak indoeurópai fehérek voltak, mivel ezt a kifejezést a görögök 
használták a Tírusz környékén élő népre, vagy akiket a zsidók kánaita népnek neveznek, és akik a 
görögök mellett az egyik kiirtásra ítélt faj voltak a Bibliában. Világos, hogy a zsidók nem csak hogy
nem éltek békésen együtt sem a görögökkel, sem a föníciaiakkal, és meg akarták őket ölni. Mert 
nyilvánvalóan mind a föníciaiaknak, mind a görögöknek egyszerűen elegük volt a zsidókból, és 
ellenük voltak, és el akarták őket tűntetni.

Folyamatosan programozták őket ezek a népek és erőszakkal elrabolták tőlük a tudást, olyannyira, 
hogy az őslakosok mindig üldözték őket, hogy megöljék őket.

 Adam - Kadmon az Adam-Admon formát alkotja, ami közel áll az Adamantinoshoz, ami azt jelenti,
hogy Adamantinum, és a legerősebb esszencia, ami a természetben megtalálható. Az Adamantin a 



mitológiában a létező legvesztegethetetlenebb elem volt, amely teljes elpusztíthatatlanságot 
mutatott. Kadmus a görög mitológiában a kígyó/sárkányfogakból származott. Ma már tudjuk, hogy 
az adamantin a fogaink része. Ez azért van, mert a Sárkány a Szent Csonton vagy a farokcsonton 
lakik, ami szintén az újjászületés elpusztíthatatlan tulajdonságára utal. Maga a csont úgy néz ki, 
mint egy óriási fog.

Az Angyal, amit a zsidók használnak, szintén egy másik lopott állítás, ez egy másik melléknév, ami 
egyszerűen és minden más jelentés nélkül, hírnököt jelent. Hermész volt Zeusz angyala, mivel ő 
vitte tovább Zeusz rendeleteit. A zsidók az angyalaikat "Cheruvim"-nak hívják, ami valószínűleg a 
Hérura utal, ami a Chi-Ra-tól lopott, Héra pedig szó szerint azt jelenti: "A Kéz". Héra Zeusz 
feleségének a neve is, ami mutatja, hogy miről van szó. Mint ilyen, megvan az "Isten Keze" vagy az
"Angyalok, akik az ő nevében cselekszenek" fogalma. Évszázadok múltán a krisztusiak azt 
mondták, hogy "Mária Anya Cherubim volt", hogy megmutassák, hogy egy ilyen kijelentés 
mennyire elrontja önmagát. Héra anyából Mária anya lett, Héra pedig a "Kerubok".

A kabbala Klippoth, ami csak annyit jelent, hogy "Huszok", a görög "Kelyphos" szóból származik, 
ami a burkot vagy a leplet, vagy a külső vázat, páncélt jelenti. Szó szerint a Kelifosz, ami női 
nyelven Kelipha azt jelenti: "Fényfogság". A zsidók azt állítják, hogy megpróbálják eltávolítani a 
"Kelifát a Sephirotból", aminek mostanra már világosnak kellene lennie, hogy mire gondolnak. 
Lealacsonyító kijelentésként a Pogány Isteneket (akiktől mindezt ellopták... a sértést a sérelemre...) 
Klippoth-nak nevezik.

Hogy megmutassák, hogy a mi Isteneink a zsidók legnagyobb egzisztenciális problémája és nem 
engedik őket még csak élni vagy gyarapodni sem. Minden negatívumra amit a zsidók tapasztalnak 
azt mondják, hogy a Klipot csinálja, aminek két jelentése van, az egyik a mi Isteneink, a másik 
pedig a lélekfénnyel kapcsolatos problémák ellopott jelentése. Úgy látszik, amitől mi, Dzsentilek 
ragyogunk, az a zsidókat egyszerűen elhomályosítja és elhalványítja.

A zsidók a kabbalában is a redukciót mutatandó a görög KAT előtagot teszik a szavaik elé. Mint a 
Katnut, ami a redukció fogalma a kabbalisztikus írásaikban.

A Keter vagy Korona egyszerűen azt jelenti, hogy K-Éter, ami valójában a görög Ethere vagy Ether 
vagy Aether. A K a Korona szóból származik, ami Koronát jelent. Ez a fej tetején lévő Korona 
csakra szimbolikája. Korach a Kabbalában egyszerűen azt jelenti.

Metatron, amit a zsidók a legfelsőbb angyaluknak neveznek, egyszerűen a Meta-Thronosz 
fogalmának egy teljesen átvitt változata, ami azt jelenti, hogy a Trónon túli, és a Korona csakrát is 
szimbolizálja.

A Neshama, ami a kell neve, az Anasema szóból származik, ami azt jelenti, hogy "A lélegzet" vagy 
a lélegzés ereje. Ez ismét a hindu Vayu és a lélegzet fogalmához vezet.

Az Adonai az Adonisból származik, ami Aphrodité szerelme volt.

Az egész zsidó ábécé is csak egy pár nyelv lenyúlása, mint például az egyiptomi "Yoth", amit 
később Yoddá változtattak, és még sok más példa. Ami a görögöt illeti, sok betű szintén csak a 
görög ábécéből van lenyúlva.

Az alfából Alef, a bétából Bét, a gammából Gimel és így tovább. Hasonlóképpen cselekedtek a 
zsidók más példákban is, például félrefordították az istenek neveit, így azok az ő nyelvükön mást 
jelentenek, például Astarte-ból Astoreth lett, ami héberül ürüléket jelent.



Maga az egész ellopott kultúra "Kabbala" elnevezése valószínűleg a Kymbala szóra vezethető 
vissza, ami nem más, mint rezgést keltő zenei hangszer. A dobokat szimbolizmusként használják a 
rezgés megjelenítésére, és a Kabbala a teremtés koncepciójaként a beszéd és a rezgésmezőkön 
keresztül alapul. Ez is egy szó szerint ellopott egyiptomi szó egyébként.

A rabbik itt két szempont szerint oszlanak meg. Azok, akik elismerik, hogy az egészet a 
"száműzöttektől" lopták, és hogy ez a pogányoktól felhalmozott tudás az ún. kabbala, és ízig-vérig 
zsidózott. És azok, akik ellenzik, hogy ezt túl nyíltan megemlítsék, akik megvetik a nagy rabbikat, 
akik ezt még be is vallották, mint például Maimonedes. A zsidók tisztában vannak a lopásukkal és 
végső perverziójukkal, és örülnek ennek így vagy úgy.

Az a tény, hogy a Kabbala egy ókori görög felemelkedési rendszer, amely egyiptomi és védikus 
elveken alapul, világosnak kell lennie. Mivel az összes ókori görög bölcs a valóságban, legalábbis a 
fontosak, Egyiptomban tanultak, míg néhányan a Távol-Keletre is elmentek. Ugyanúgy, mint 
mindazok, akik a spirituális felemelkedés rendszerét biztosították a misztikus iskolákban, mint 
például Püthagorasz, aki közvetlenül egyiptomi tanítvány volt, és egyidejűleg a görög 
misztériumokba is belekóstolt.

 Iamvlichusz, akitől Püthagoraszról fennmaradt szövegeink vannak, csak rávilágít arra, hogy a 
hozzáértők szemében a görög és az ókori egyiptomi misztériumok ugyanolyanok voltak. És mindezt
a Távol-Keletre, az első aranykori civilizációra vezették vissza. Mint ilyenek, ők is kelet felé 
mozdultak, a későbbi "hódítók", mint például Sándor.

Azonban még Püthagorasz idejében is, amikor megpróbálta visszahozni a misztériumokat 
Görögországba, azt tapasztalta, hogy az emberek általános spirituális állapota már túlságosan 
mélyre süllyedt, és a nép elidegenedett attól, ami néhány évszázaddal korábban a tényleges 
kultúrája volt. 

-Hooded Cobra Főpap

Feltárva: A Kabbala titkai

 A zsidó rabbik a saját ősi okkult tanításaikban számos alkalommal kijelentik, hogy "istenük" három
dolog, amelyek egybe vannak kapcsolva, ezt az "egyet" Metatronnak hívják, minden szövegük 
végtelenül sokat beszél Metatronnal, YHVH egy másik név, amely kifejezi Metatron jelentését. 
Ahhoz, hogy megértsük a zsidó okkultizmus titkait, meg kell értenünk, hogy mik a zsidók és mi az 
ő kollektív "istenük".

A Metatron három dolog, egy szentháromság, a tetején a szeráfok, akik a rabbik szerint a szó 
szerinti értelemben vett hüllőszerű földönkívüliek kaptárelemei, Izrael faja, a zsidó faj lelke és a 
Tóra. A rabbinikus szövegek azt állítják, hogy a zsidó fajnak van egy "magasabb csoportlelke", 
amely közös a Mennyei Metatronnal, amely lények az általuk szó szerinti uraiknak, a szeráfoknak, a
reptiliánoknak nevezett lények. Ez azért van, mert ahogy a zsidók állították, a fajuk nem ebből a 



világból származik, hanem "odakintről, e világon túlról". A zsidó szövegek szerint az ő "istenük" 
nem teremtette ezt a fizikai bolygót. A rabbik megmutatják, hogy az Elohim név a zsidó 
Gematriában hozzáadódik egy héber kifejezéshez, ami "természetet" jelent, hogy a természet a 
világegyetem, a természeti törvény teremtette a fizikai bolygót. A zsidók a szövegeikben azt állítják,
hogy a fajuk YHVH véréből származik, ami, ahogy a faji Cohen génjük mutatja, hüllő DNS-t 
tartalmaz. Ők egy hibrid faj és a Hüllő, génlélek csoport megtestesülése ebben a világban. Ez a 
kulcsa az egész okkult rendszerüknek. Ez a faji idegen lélekcsoportjuk megnyilvánulása és 
kiterjesztése. A Mennyei Metatron a reptiliánok, a Kisebb Metatron a Tóra energiája és a Földi 
Metatron a zsidók.

A főbb zsidó okkult tanítások minden valóságban két kategóriába sorolhatók.

A szavak általi teremtés.

A zsidó szövegek azt állítják, hogy Mózes volt az ő Messiásuk, mert asztrálisan megnyitotta 
lelkének azt a részét, amely lehetővé tette számára, hogy nyíltan lássa és közvetlenül 
kommunikáljon az égi Metatronnal, a reptilián idegenek kaptárköri kollektívájával, amely aztán 
átadta neki a Tórát. Azonban a Tóra, amit neki irányítottak, a 22 betű volt, és hogy hogyan használja
őket okkult értelemben, majd ezt követően megmutatták neki, hogyan rendezze el a betűket a fizikai
Tórában. A zsidók ezt a Szóbeli Tórának nevezik, mert isten a szó, amit ki kell mondani, hogy 
rezgésbe hozza a 22 betűt, és a rabbik azt állítják, hogy a titkos Tóra, amit a fekete tűz rejtett 
betűivel írtak, a szó szerinti energia az az energiamező, amit a Tóra héber nyelvű olvasása hoz létre 
az okkult hatalmi dátumokon. A Tóra a zsidó faji lélek kiterjesztése, és ez az energiamező 
összekapcsolódik a hüllő mesterek kollektív lelkével és kaptár elméjével, amit megosztanak velük, 
és az ilyeneket is energiával tölti fel. A fekete tűz, amiről a rabbik beszélnek, a Tóra kifejezés 
jelentése, ami azt jelenti, hogy "A sötétség kereke", ezért állítják a rabbik, hogy a valódi Tóra az az 
energiamező, amit az olvasása létrehoz az asztrálban, és aminek a megnyilvánulásán dolgoznak a 
világban. A Szóbeli Tóra másik jelentése a rabbiktól átörökített okkult tanítások arról, hogyan kell 
használni ezt a boszorkányságot. A zsidó okkult szövegek azt állítják, hogy a világ vagy a Tóra 
energia volt, mielőtt fizikaivá vált volna.

 Jób könyve figyelmeztetés a zsidóknak. A Talmudban az áll, hogy Izraelben a zsidó faj nincs kitéve
a csillagok vagy a karma negatív hatásainak, mert rendelkezik a Tórával, amely megvédi a faját. Jób
nem vett részt a rituális randevúkban és Tóraolvasásban, vagy gyakorlatokban, hogy hogyan töltsék 
fel ezt az energiamezőt erővel, így az szétoszlott, és elszenvedte azt a negatív sorsot, ami a zsidókra 
vár, ha ez megtörténik. A Tórában sokszor figyelmeztetik a zsidókat, hogy ha ez az energiamező 
szétoszlik, ellenségeik elpusztítják őket. Számtalanszor pusztulással büntetik őket, mert nem 
imádták és így nem engedelmeskedtek "istennek" megfelelően vagy eléggé. Ez a kisebbik Metatron 
energiamezőjének táplálására utal a Tóra. Ez védi és átitatja a lelküket azzal együtt, hogy lehetővé 
teszi számukra a pogány nemzetek meghódítását és leigázását.

A felemelkedés szekere.

Minden más zsidó okkult tanítás az "Isten Neveinek" használatán alapul, Metatron neveinek 
kántálásán, amelyeket Metatron 22 pecsétjének neveznek, amelyek a 22 betű, amit a Mennyei 
Metatron adott Mózesnek, aki a Hüllő Szeráf. Ez magában foglalja a kisebbik Metatron számos más
nevét is, amelyek a 22 betű különböző elrendezései annak, aminek a megnyilvánítására tervezték 
őket. Ez egyszerűen egy konkrét bankszámlaszám a kisebbik Metatron energiabankjának konkrét 
ágához, a Tóra energiamezőjéhez.

A rabbik okkult tanításainak másik szintje az, hogy hogyan használják ezt a 22 betűt konkrét 



gyakorlatokkal, hogy "felemelkedjenek az Isten szekerére" a Merkava tanítások. Ezeknek a 
tanításoknak a szimbóluma a zsidó próféták, mint Énók, aki a Mennyei Metatron részévé válik ez 
fontos megjegyezni, nem AZ egyes Metatron, hanem a Metatron egy része. Amire az általuk 
megtestesített allegóriák és módszerek leegyszerűsítve lejönnek, az az, hogy Énók teljesen "Élő 
Tórává" vált egy teljes "csatornává", ami azt jelenti, hogy feloldotta az egyéniségét és a tudatát 
teljesen beleolvasztotta az idegen lélekcsoport kaptárelme kollektív tudatába és hogy a Tóra 
pszichikai mezeje hogyan áramlik mindezekre gondolva. Teljesen beolvadt az "Egy" borg stílusába. 
A zsidók okkult gyakorlatainak célja egyszerűen az, hogy teljesen részévé váljanak ennek a kaptár 
elme-nek, és nyitott ablakká váljanak a Tóra energiamezeje számára, hogy manifesztálódjon. 
Semmi másra nem gondolnak ezek borg drónok a haszid sapkájukban. Minden meditációs 
gyakorlatuk arra irányul, hogy hogyan férjenek hozzá ehhez a faji kaptár elme és a Tóra által 
átitatott energiához. A rabbik azt állítják, hogy az ősi zsidóknak voltak prófétai iskoláik, ahol 
kiválasztott zsidókat tanítottak arra, hogyan nyissák meg lelkük pszichikai aspektusait, hogy 
kommunikáljanak a Metatronnal és egyesüljenek vele. A zsidók programozzák a hardvert a Tóra 
pszichikai szoftverének, hogy a Tóra gondolatai cselekedjenek. 

 A fekete doboz, amit a zsidók viselnek, ennek része, és kapcsolódik a Shema imához, amit akkor 
imádkoznak, amikor ezt viselik. A kabbalában a Shema szó a "Shaddai" és a "YHVH" kódja, ami 
azt jelenti, hogy YHVH Shaddai [hatalma]. A YHVH szó egy kód a héber Hoveh kifejezésből, ami 
a Heh Vav Heh betűkből áll, ami a zsidók faji kollektív tudatosságát jelenti, és az elé helyezett Yud 
ennek a kollektív idegen tudatosságnak az aktív integrációját és megnyilvánulását jelenti, aminek a 
zsidók egy idegen program részesei, és azt, hogy hogyan kapcsolódnak be ebbe az energiamezőbe 
és hogyan nyilvánítják meg azt a világban. Ez az, amiért YHVH a Metatron egyik neve. Ez az, ami 
a Metatron. A reptiliánok és a reptilián zsidók faji kaptár tudatossága és a Tóra programjuk, amely a
kollektív idegen lelkük sablonjára épül.

A zsidó okkult rendszerbe való felemelkedésének célja, hogy "eggyé" váljanak a reptilián " 
isteneik" kaptár tudatával. A zsidó faj célja, ahogyan azt a Baal Shem Tovjuk kijelentette, hogy 
amikor minden zsidó eléri ezt az állapotot, akkor lesz a Messiás kora, amikor a "földi Metatron" 
szerint a zsidó faj eljut a Messiás korába, amelyben az egész emberiség beolvad az "Egybe", 
ahogyan azt egy rabbi szó szerint kijelentette, "mint a Borg". Egy totális rabszolga faj, amelyet a 
hüllők uralnak és a kaptárkollektívájuk, a zsidók irányítanak a Földön.

Az egyetlen dolog, amit az összes rabbinikus mester és szöveg kijelent, hogy a 22 betű az 
EGYEDÜLI KULCS mindenhez. A Végső TVR tehát a KULCS MINDENHEZ. A 22 betű 
megfordítása a Metatron végét jelenti.

Fontos tanítások általánosságban.

Valamit, amivel tisztában kell lenni, a rabbik azt állítják, hogy a diaszpóra célja az volt, hogy a 
zsidókat szétszórják a Földön, "hogy összegyűjtsék Metatron szikráit", amit ők állítanak, hogy 
átmentek a világon és beszivárogtak az ősi kultúrákba és megrontották a spirituális gyakorlataikat 
és belülről átvették a társadalmukat, hogy egy olyan szintézist hozzanak létre, ami közelebb viszi a 
dolgokat a fajuk bolygószintű irányításához. Megemlítik, hogy ez fázisokban történik, és nem 
minden eredeti fázis nyíltan judaizmus, az első fázisok álcázva voltak.

A Tóra azt mondja, hogy a Metatron megátkozta a Dzsentileket a halandóságra és a halálra és a 
reinkarnáció körforgására és a legnagyobb átok a Dzsentilekre a Tórában nyíltan meg van mondva, 
hogy..... spirituális halál, amikor a lélek túl gyenge ahhoz, hogy tovább reinkarnálódjon és ennyi. Az
egyiptomi és az ősi hindu szövegek figyelmeztettek erre a sorsra, ha a lélek nem kap erőt az Istenek 
által az emberiségnek adott spirituális gyakorlatok fényével. 



 A spirituális tanítás, amelyet a zsidók eltávolítottak, ezt az átkot mutatja. Az egyiptomi ősi kódexek
megemlítik "A Lélegzet Könyvét", amelyet a Pogány Isten, Thot írt. A kódexben szereplő könyvről 
azt állították, hogy Thot halhatatlansági tanításai. Hogyan válhat egy ember halhatatlanná úgy, hogy
követi a spirituális gyakorlatokat belül....LITERÁLISAN. Ezt a könyvet a zsidó ellenség 
megsemmisítette, amikor elpusztították az Alexandriai Könyvtárat. Ez az a tudás, amit a zsidók 
elpusztítottak és eltávolítottak tőlünk szerte a világon.

A zsidó beszivárgás korai szakaszai.

Ha valaki tanulmányozza ennek a dinamikáját, akkor ezt a jelenlegi hinduizmussal is megfigyelheti,
amelynek tanításai a buddhizmusból származnak, amely teozófia eredetileg csak a zsidó okkult 
tanításokban található meg. Az alexandriai zsidók, akik megteremtették a kereszténységet, 
történelmileg megemlítik, hogy Asoka keleti birodalmából szerveződtek és dolgoztak, aki ezt az 
idegen buddhizmust gyilkosságokkal és propagandával kényszerítette rá India lakosságára. Ez 
magában foglalta a Fénytest tanítások minden spirituális gyakorlatának betiltását, valamint a 
templomok és könyvtárak tömeges lerombolását, amelyek tele voltak spirituális és történelmi 
tudással, amit az Isteneink adtak nekünk, és megpróbáltak egy új "egy" isten, Buddha helyére 
tenni... És a hinduk szervezett tömeges meggyilkolása a rezsim által.

Ezt láthattuk az ókori Egyiptomban is, ahol Akhenaten pontosan ugyanezt tette az egyiptomiakkal. 
Elrendelte az egyiptomi templomok lerombolását, a spirituális tanítások betiltását, az Istenképek 
megsemmisítését, és még rituális véres állatáldozatokat is elrendelt ennek az új "istenének", aki a 
törvény szerint nem jelenhetett meg semmilyen "faragott képen" az egyiptomi istenek 
templomaiban, a templomok lerombolásának és megszentségtelenítésének részeként. Ez a zsidók 
"istene" a véráldozatok és az azt ábrázoló bármilyen faragott képen való megjelenítés tilalma. Az 
"isten" Akhenaten volt a neve Adon, amely az a név, ahogy a zsidók hívják az  ősi" istenüket" 
Adonai-t. Az ókori zsidó történetek nyíltan állítják, hogy Mózes az Akhenaten-kultusz papja volt, és
néhány zsidó azt állította, hogy Mózes volt Akhenaten. A zsidók megpróbálták átvenni az uralmat 
Egyiptom felett Echnáton alatt, és az uralmi programjuk ősi szakaszát ráerőltetni az egyiptomiakra. 
De az egyiptomiak az Istenek és az egyiptomi spirituális mesterek segítségével fellázadtak, és egy 
nagy és hosszú véres felszabadító háborúban, amely közel 13 évig tartott, kiűzték a zsidókat.

Azt is írtam, mielőtt a zsidók Amerikában voltak és átvették a maja birodalmat és egy új vallást 
kényszerítettek a lakosságra, a maják írtak erről. Ma bizonyos maja leszármazott törzsek mind zsidó
kultúrájúak és szokásúak, egy "Jahve" nevű lényt imádnak, héber vallási szokásokat ünnepelnek, és 
héber szavak vannak a nyelvükben, és a sírhalmaikban ősi héberül írt leleteket találnak, melyekre a 
Tízparancsolatot írták rá, és általában más ősi héber feliratokat tartalmazó leleteket. A zsidók a saját
titkos történeteikben azt állítják, hogy az Amerikában voltak. Vannak képek a maja papokról, akik a 
zsidó fekete dobozt viselik a fejükön és a karjukon a pántokat próbálták ugyanúgy viselni, mint a 
rabbik. A maják azt írták, hogy ez az új "istenek" kollektívája, akit szó szerint "Jahve"-nek hívnak, 
az a rituális embergyilkosságokat vezette be, mivel az emberek energiájából táplálkoznak. Az írások
arról, hogy hogyan kell az áldozatokat elvégezni, csak a zsidó Tórában találhatók meg máshol. A 
maják hagyták ránk ennek a héber új istenségeknek a "Jahve" nevű kollektív kaptárnak a képeit, 
amelyeket ma a régészet tárt fel. Összeesküvés történt a maja helyzet eltussolására. 

Ahogyan a magas rangú rabbik is kijelentették, hogy az ő Jahvéjuk a hüllők összessége. Azonban 
ahogyan azt a maják között nyíltan megjegyezték, a zsidók átvették a civilizációjukat, nyíltan kéz a 
kézben dolgozva a hüllő "isteneikkel", akikkel egy kaptár elme és faji lélek van. Itt vannak a maják 
által hátrahagyott "Jahve" képei: 





 Ez később megismétlődik ezen a bolygón a kereszténység, az iszlám és a kommunizmus zsidó 
programjaival, hogy a Metatron korszakot hozzák létre. A kereszténység és az iszlám Dzsentilek 
milliárdjaival közvetlenül csatornázzák energiáikat és összekapcsolják lelküket a Metatronnal és 
hatalmas energiával töltik fel azt, hogy a zsidó kollektív lelket és a Tóra programot hatalmas 
mennyiségű energiával töltsék fel, hogy táplálják ezt a programot és lehetővé tegyék, hogy 
megnyilvánuljon, gondolták ők és a keresztények és muszlimok milliárdjai, mint egy kollektív 
Gójim Gólem. A rabbik saját okkult írásaikban Jézust.....METATRON-nak nevezik.

Meg kell értenünk, hogy az egyiptomiak, akiket a zsidók újra és újra megátkoznak a Tórájukban, 
képesek voltak legyőzni a zsidókat a maguk idejében, és kiűzni a zsidókat, még a Levantéig is 
lekergették őket, és elpusztították az ottani bázisaikat az ókori világban. Mert az egyiptomiaknak 
megvoltak az Istenek tanításai a Dhejedhi [kígyó] tanításai a felemelkedésről. A Dhi bölcsességet 
jelent a kiterjesztett tudatfeletti állapot értelmében, a Dzsedhi pedig az aktív spirituális erőket vagy 
szidhiket, amelyek ezzel járnak. Megjegyzendő, hogy a sziddhi a felemelkedett Dzsentil ősi 
szanszkrit neve. A Si vagy Shee a kígyóenergia neve, a Dhi pedig a feltámadt kígyó tudatossága.

Az egyiptomiak minden vallási alapot, betűt és gyakorlatot megsemmisítettek, sőt, még Akhenaton 
és "istenének" említését is kitörölték a történelemből a nagyobb rituálék részeként, hogy 
szétoszlassák azt az energiamezőt, amit az ellenség teremtett, hogy meghódítsa vele a bolygót. Az 
egyiptomiak legyőzték a zsidókat a spirituális síkon. Ezért van az, hogy az összes ősi Dzsentil közül
a zsidók leginkább az egyiptomiakat gyűlölik. Az "istenük" 10 átka Egyiptomra az ő 22 betűjük 10 
kombinációja, amivel minden spirituális Dzsentilt megátkoznak.

A nemes egyiptomiak a példa arra, hogyan kell legyőzni a zsidókat.



Zsidók hazugságai a Pogány Istenekről: "A Qlippoth"
vagy "Héjjak", a Pogány Istenek

Qlippoth

A zsidók évszázadok óta támadnak minket, Dzsentileket. Különösen a Pogány Isteneinket. A 
katolikus egyház, a kereszténység, a kommunizmus és még sok minden más a zsidó birodalom 
különböző arcai.

Mindezek mellett a zsidóknak szabad volt megint, DIKTÁLNI és ELMONDANI nekünk 
mindannyiunknak, hogy miről is szól a Sátánizmus, az úgynevezett "gonoszság" és társai.

Az Isteneinket qlippoth-nak, erre a beteges mocsokra való becsmérlését Isaac Luria rabbi találta ki a
16. század folyamán, a zsidók Spanyolországból való kiűzését követően. Ez a kiűzetés súlyos 
csapás volt a zsidó közösségre. Annyira nagy, hogy Luria a qlippothról írt, választ keresve a zsidó 
kérdésre: "Ha az isten jó, miért van gonosz?".

Azért írom ezt, mert sok Sátánistát félrevezetett ez a zsidók által kitalált mocsok és a mi Isteneink 
elleni szélsőséges istenkáromlás. Sokan, akik meditáción és hasonlókon keresztül fedezik fel ezt a 
szemetet, szörnyű tapasztalatokkal rendelkeznek.

Ennek a zsidók által kitalált mocsoknak semmi köze egyik Istenünkhöz sem.

-Maxine Dietrich Főpapnő

 
A Klipoth jelentése

A rabbinikus szövegekben a Klipoth a zsidók halálfája. Az első zsidók, Adama és Éva, azért haltak 
meg, mert ettek erről a fáról. Az élet fája a kertben a zsidó világfa a Sephiroth. A Klipothot Satanel 
őrzi, ami egyszerűen csak Sátánt jelent. Ez egy figyelmeztetés a zsidóknak a Dzsentil spirituális 
tanításokról és arról, hogy ezek mérgezőek a zsidó lélek számára. Azt, hogy a zsidók idegen lélek, a
judaizmusban sok helyen hangsúlyozzák. A zsidókat kiűzték a paradicsomukból az evés ezen 
cselekedete miatt, ami a Klipothból való részesülést jelenti, és ez elpusztította őket, és okozta 
mindazt a szenvedést, amit a mai napig elszenvednek. Ez egy allegória arra, amit a rabbik nyíltan 
kimondanak. A zsidó nép azért szenved, mert a Pogány nemzetek léteznek és az emberek 
bálványimádást gyakorolnak. Ezért Sátán a Dzsentil istenség eredeti neve szanszkritul a Klipoth 
őrzője. Ezek a Dzsentil spirituális tanítások és kultúrák. A judaizmus elrendeli, hogy a Pogány 
Nemzeteket el kell pusztítani.

Mózes II. Könyve 22:20

"A ki isteneknek áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék".

Mózes V. Könyve 12 - A pogány szentélyeket el kell pusztítani.



12 "Ezek a rendelések és a végzések, a melyeket meg kell tartanotok, azok szerint cselekedvén azon
a földön, a melyet az Úr, a te atyáidnak Istene ád néked, hogy bírjad azt minden időben a míg éltek 
a földön: 

2. Pusztára pusztítsátok el mind azokat a helyeket, a hol azok a nemzetek, a kiknek ti urai 
lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon, és minden zöldelő fa 
alatt.

       3.   És rontsátok el azoknak oltárait, törjétek össze oszlopaikat, tűzzel égessétek meg berkeiket, 
és vagdaljátok szét az ő isteneiknek faragott képeit, a nevöket is pusztítsátok ki arról a helyről." 

Sok név a Klipothban főként szanszkrit istenségnevek, ha valaki elég fejlett ahhoz, hogy tudja, mit 
olvas.

Források:

Tree Of Souls, Schwartz
Tóra 

-Mageson666 Főpap

A Qlippotikus Kabbala

Ez egy nagyon veszélyes zsidó konstrukció. Amit sajnos sokan, akik a sátánnal akarnak ujjat húzni 
(a biztonságos zsidó dajkától és az ő engedélye alapján) sajnos követnek. Mert tévesen azt 
feltételezik, hogy ezeknek a dolgoknak valójában valamilyen módon köze van a zsidókhoz, mivel a 
zsidók visszaéltek velük és a deklarált "holt elemek" perverzióiként beépítették őket az 
okkultizmusukba.

Ezeket a rendszereket azért hozták létre, hogy téveszmés paranoiát okozzanak, destabilizálják az 
elmét, miközben tipikus dzsinn feladatokat is ellátnak az őket gyakorló idiótáknak, hogy bevonzzák
őket. Még a rabbik is azt mondják a sajátjaiknak, hogy soha ne gyakorolják ezeket, mivel ezek az 
elme tönkretételére lettek kitalálva. Vannak történetek olyan rabbikról, akik tönkretették magukat az
ilyen dolgok gyakorlásával. Mivel ezek a JHVH-n és az ellenséges zsidó spiritualitáson alapulnak, 
ami hasonló mintára működik. Ígérnek néhány sékelt és könnyű megoldásokat mindenre, így a naiv 
idióták megteszik, belerángatják őket, majd megeszik őket.

Jellemzően ebben a rendszerben az emberek, akik "kreatív" és "spirituális mestereket" vagy a 
"rabbik akarnak lenni" játékot akarták játszani, az évek során még jobban megfertőzték, és olyan 
monstrumokat hoztak létre, amiket még ők is alig értik, hogy valójában mit tesznek velük. Aztán 
vannak olyan bohócok, mint EA Koetting, akik egyszerűen csak 'szórakozásból idéznek' és 
mindenféle más dolgot csinálnak az emós iskolásoknak.

A Qlippoth azt jelenti, hogy héj vagy üres héj. Amit a zsidók a héj alatt értenek, az olyan, mintha 
lenne egy gyümölcsöd vagy ilyesmi. Ha eltávolítod a tartalmát, akkor a haszontalan héjjal kerülsz 
kapcsolatba. Ez az általános elképzelés arról, hogy a zsidók hogyan hozták létre az okkult 
rendszerüket. Eltávolították az Istenek lényegét, másolatokat készítettek az üres héjukról, és 
beillesztették őket egy olyan rendszerbe, ahol megpróbálják őket a "JHVH" fájának részeként 
bemutatni. Ez azért van, mert maguknak az Isteneknek a neveit kissé megváltoztatták, és ez egy 
második bárformát vagy héjformát hozott létre.



Ebben az esetben a héjat használjátok, így azt hiszitek, hogy a gyümölcsön esztek, de a zsidók 
eltávolították a gyümölcs tényleges minőségét, táplálkozását (spirituális értelemben) és valódi 
lényegét, megtöltve a gyümölcsöt méreggel, a gójok számára, akik spirituális tudásra akarnak jutni 
azáltal, hogy megpróbálják megtalálni a régi Isteneiket. Még a formája is hasonlít a rothadt almára, 
mint egykoron, és ráadásul a "Made in Israel" felirat is rajta van. Ezek az úgynevezett "Sátánisták" 
csak rothadt héjat esznek, ami valóban, nagyon közel áll az általános emo felfogásukhoz a halál 
imádata, a nihilizmus és a spirituális lánc alján élés körül, mert a zsidók azt mondták.

Alapvetően csak pontosan azt csinálják, amit a zsidók mondtak és diktáltak a "sötét gójoknak". 
Hogy egyenesen a sírba és az őrületbe és a drogokba küldjék őket. Pontosan ez az, amiért a 
"Sátánizmus" már a mi megjelenésünk előtt is cirkusz volt. Önbecsapó mocsoktól, a személyes 
bomlás gyakorlataitól és általában attól, amit a zsidók az ellenségeikre akartak zúdítani, akik 
megpróbáltak rájönni az ősi Isteneikre. Sok ilyen úgynevezett "Sátánistát" magam is nagy 
sajnálattal látok. Sok ilyen intézmény is zsidófertőzött tetőtől talpig, hozzájárulva a zsidók faji 
háborúskodásához, amit a Dzsentil elmével szemben folytatnak.

A Sátánisták nagyon rossz gójok, és konkrét terveket alkottak, hogy felforgassák őket. Mert a 
zsidók teljes mértékben tudják, hogy mit jelent az Igazi Sátánizmus, de a buta gójokra mást 
vetítenek. Akik a szavukat sajnos néha dezinformációk alapján veszik készpénznek.

Ha jól figyelsz Koetting sem néz ki zsidónak. Szóval ő csak egy emós, sötét típusú színész, aki 
természetesnek veszi a zsidó szarságokat és alkalmazza azokat, miközben ezeket a nyilvánosságra 
adja önértékelés és anyagi haszonszerzés céljából is.

Ő egy gój, aki a héjakkból eszik... Made in Israel...

Néha valóban kapnak vissza élményt, de ezt az élményt mindig negatív erők festik és szennyezik 
be, akiknek rosszabb, magasabb céljuk van: elrejteni minden megértést az ember elől. Egyik 
élményben sincs igazi bölcsesség, csak móka, kacagás és rengeteg színjáték van benne. Ezért 
hozták létre a zsidók a Qlippothikus Kabbalát és a zsidó Sátánizmust az első helyen, hogy konter-
reagáljanak arra, ami a Sátánizmus már volt. Ami a Satyanizmus, az Igaz Spiritualitás forrása. Ez a 
kultúra egy zsidó reakció arra az igazi kultúrára, amiről a Sátánizmus szól.

A "gyakorlók" szart sem tudnak arról, hogy mi folyik a munkájukkal kapcsolatban. És tudtukon 
kívül alapvetően a saját megnyilvánulási erejüket használják, néha ezeket a rendszereket működésre
késztetve. Ez azért van, mert tudat alatt azt hiszik, hogy mivel ezek olyan sötétnek és szarnak 
tűnnek, ezeknek is sikeresnek kell lenniük. Így néha, itt-ott, lehetnek eredményeik. Súlyosabb 
esetekben, amikor az ellenség érdeklődést mutat arra, hogy a Dzsentileket ezek segítségével 
elpusztítsa, akkor közvetlenül elpusztítja őket, és addig csalogatja őket megtévesztéssel, amíg el 
nem pusztulnak. Ezek a zsidó rendszerek. Még a rabbikat is elpusztították a saját fajuk által 
létrehozott szörnyűségek.

A tényleges Sátánizmus egészen más. Minden hatalom az emberen van, minden tudás és minden 
bölcsesség. Az ember nem egyszerűen csak azért száll be egy repülőgépbe, hogy repüljön (és 
esetleg lezuhanjon Izraelbe), hanem valójában megtanulja vezetni a gépet, feltölteni, megtanulja 
annak minden titkát, és a gép használatának célját is megérti, és még sokkal többet. Így működik a 
Spirituális Sátánizmus, és ezért mondjuk nektek, kerüljétek el az ellenséges kivonulást! Ha 
Disneylandet akarsz létrehozni, és addig akarsz hercegnő lenni, amíg a tudatlanságod súlya össze 
nem omlik rajtad, természetesen, csak rajta.

De ha a Satyát - Sátánt, az Igazságot akarod imádni, akkor szigorú meditációs rutinokat kell 



követned, amelyek felemelik a fátylat a szemedről, hogy meglásd az Igazságot, ami néha túl 
kellemetlen a tündérországban élők számára. A spiritualitás nagyon tudományos, nem csak a 
kitalációról, a kísértetekről és a képzeletről szól. Ugyanolyan pontos és függő, mint a létezésről 
szóló tudomány.

Végül, hogy miért találnak egyes emberek "eredményeket" ezeken a dolgokon, csak azért van, mert 
valóban, spirituális erők vannak bennük. Mert annyira hisznek abban, hogy az ilyen dolgok által 
eredményeket fognak tapasztalni, hogy meg is teremtik azokat. Ez a mágiának egy nagyon alapvető 
szintje, ami nagyon sámsarikus, és nagyon hasonlít ahhoz, amit a keresztények egyszerűen tesznek, 
amikor Jézus rabbi bálványaihoz imádkoznak anélkül, hogy megértenék, hogy ezzel a saját 
"imáikat" teljesítik be.

Az Istenek felé irányuló igaz ima túl van az érzékelés ezen "fátylain", és közvetlenül eléri az 
Isteneket. Sátán és az Istenek nem bújnak az ujjuk mögé, hogy azt mondják az embereknek, hogy 
ők ilyenek és olyanok, hanem nyilvánvalóan megmutatják nekünk, hogy mi magunk is Istenek 
vagyunk, és osztozunk az Istenek erejében, amit nekünk kell művelnünk. A spiritualitás e 
hiperrealizmusa mögött ott szunnyadnak a kozmosz törvényei és a tényleges entitások, amelyek 
ezeken az eszközökön keresztül próbálnak magasabb megértést közölni a fajunkkal.

Ezeket az entitásokat ostobasággal, romlással és személyes kreatív képzelettel társítani, ami 
bolonddá teszi őket, tiszteletlen, visszamaradott, de mindenekelőtt hamis.

Ahogy a Csillagok háborújában Yoda híres idézete is. Az embernek meg kell tanulnia, amit tanult, 
ha meg akarja ismerni az "erő" titkait. A világban tanult dolgok elfelejtése fontos ahhoz, hogy 
tisztábban lássuk a létezést, és ezáltal fokozatosan az Istenséghez emeljük magunkat ennek 
eredményeképpen.

-Hooded Cobra Főpap

"A Kabbala" - Az igazság "YHVH"-ról - A zsidó
Istenről

A judaizmus a Tórán alapul, és a Tóra két aspektusból áll: a kódolt Tórából és a dekódolt Tórából. A
dekódolt Tórát hívják Kabalának. A rabbik rendelkeznek a kódolt Tóra megfejtésének kulcsával.

A Kabalában "isten" YHVH a zsidó "isten" neve úgy jelenik meg, mint a világfa, rajta a tíz 
sephiroth-tal.

A Kabala szerint a 10 sephiroth három felsőre oszlik a felső arc és a hét alsó az alsó arc.

A három felső világ a Kether, Binah, Chokhmah. Ami a Kabala szerint a bal agyfélteke, Binah, a 
jobb agyfélteke, Chokhmah és az optikai talamusz, Kether. A három felső sephirothot a három 
fejnek vagy a három arcnak nevezik. Ami az ősi szimbolizmusban az agy három részének és a 
három nadinak A háromágú szigony feje egy másik módja ennek a megjelenítésének. A három felső 
arc vagy fej képe a hindu szimbolikában még mindig megtalálható:



A hét alsó arcot vagy sephiroth-ot a Kabbalában a "Hét Elohim"-nak, a hét istennek nevezik, őket a 
"hét fény"-nek is nevezik, és a hét bolygóhoz kapcsolódik. A hét csakra a hét bolygó, az "istenek" 
név szintén egy ősi kifejezés a hét csakrára, és így a "hét fény" is.

A YHVH a Kabalában, mint név nyíltan kijelentik, hogy nem más, mint a tíz sephiroth kódja ezen a 
fán:
A Yah betű a Kether és a Hokhma.

A Heh a Binah

A Vav a Gevurah, Tiferet, Chesed, Netzsach, Hod, Yesod.

A második Heh a Malkhut

A három oszlop a test bal, jobb és középső része. A bal oldalon vannak a női nadik vagy 
energiapályák, a jobb oldalon pedig a férfi nadik. Ezek középen, a középső oszlopnál találkoznak.

 Ez a koncepció a hinduizmusban még mindig Ardhanarishwara néven jelenik meg:



A három oszlop a Napot, a Holdat és a gerinc középső csatornáit is jelképezi. A világok férfi és női 
sephirothokra vagy energiaközpontokra oszlanak. A lélek férfi és női részei. A sephirothokról szóló 
beszéd nagy része a Kabalában csak a férfi és női sephiroth egyesítéséről szól, ami a férfi és női 
csakrák és a lélek szexuális egyesítésének a pontja. A Kabala ezt a gyakorlatot "Daath"-nak nevezi, 
ami ebben az összefüggésben "szexuális egyesülést" jelent, ez hozza létre az új lelket a Kabalában.

A fához kapcsolódó négy világ, Atzilut, Briah, Yetzirah és Assiah a négy elemhez kapcsolódik, a 
Daath pedig a lélek rejtett ötödik világa. Az öt fő hüvelyhez is kapcsolódnak, ez még mindig 
megtalálható a hinduizmusban. A fizikai test a prána test, az asztráltest a mentális test és az érzelmi 
test. Ezek együtt alkotják a személyt.

A Kabalában a lélek egyszerűen reinkarnálódik, amit a Kabalában "Gilgul"-nak neveznek. És ez a 
folyamat az egyéni lélek karmájának megfelelően történik. A Kabalában nincs szó szerinti 
mennyország, amelyben egy "isten" ülne.

A Kabalában a legmagasabb "isten" egyszerűen az Ain Soph, ami a Kabalában a Kether, a korona 
kódja, ami a tér elemhez kapcsolódik. A Kabalában valójában csak kilenc szephirot tartanak 
számon, nem pedig tízet. A Kether-t nem tekintik ennek részének, mert az Ain Soph-val való 
egyesüléshez és az összes többi sephiroth-ban lévő esszenciához kapcsolódik. Az Ain Soph-ot a 
Kabalában egyszerűen "Erőnek" nevezik, és semmi másnak, ez az a finom energia, amely a létezést 
manifesztálja. A kilenc sephiroth az északiaknál a kilenc világgal együtt jelenik meg a fán. A tíz a 
szellemmel való egyesülés kódja, az 1 a Kabalában a szellem, mivel egyesíti és hozzáadja minden 
számhoz mindazt, amit ez a központi elem tesz minden formában. Az O a női szimbólum, a fizikai 
test vagy Prakriti a hinduizmusban, amely egyesül a szellemmel vagy Purusha-val. Mindkettő 
egyesülése a koronánál történik.

A kabbala célja, hogy a Shekinah-t a Malkuthból, a gyökércsakrából a koronában lévő Ketherben 
lévő "istenbe" emelje. Ez a hinduizmusban Siva és Shakti egyesülése. A Kabala fáján valójában 33 
ösvény van, mivel a Kether a rejtett 33. ösvény a Kabalában. Ez a gerinc 33 csigolyája, amelyet 
Shekinahnak, a kígyó energiájának kell bejárnia, hogy egyesüljön "istennel" a Ketherben, a 
koronában, a fej tetején. Ez a hinduizmusban a 33 dévát is jelenti. És a szabadkőművesség 33 
fokozata. Megjegyzendő, hogy Ain az a héber betű, amely a Mindent Látó Szemet kapta, és így 
nevezik a Kabbalában. A Kether a korona az agyban lévő tobozmirigyhez kapcsolódik. Ez a Kether 
mint a tényleges "isten" fogalma a hinduizmusban. A koronát Guru-nak hívják, ami ugyanezen 
okból "istent" jelent. A hinduizmusban a Shiva Tattva, az "Ami Nincs" örök esszenciájához 
kapcsolódik.

A kabbalában a 22 betű a hét bolygóhoz, a 12 állatövi jegyhez és a három elemhez kapcsolódik. Ez 
azonban a görög 24 betűből származik, ami a görögben a 7 bolygót, a 12 állatövi jegyet és 5, nem 3 
betűt jelent az öt elemre. A fán lévő betűket úgy tervezték, hogy bizonyos mintákban rezegjenek, 
hogy a Shekinah-t a 32 ösvényen felfelé vezessék a Kether 33. ösvényére. Az egyéni fizikai zsidót a
szó szoros értelmében "istennek" nevezik a Kabbalában, ennyi az egész. A tíz szefirót a fizikai test 
kialakulásához is kapcsolódik, és ahhoz, ahogyan az átfedésben van a lélekkel. Egyszerűen egy 
fizikai emberi lényt alkotva. Ez mutatja az igazságot, hogy a Kabala más kultúrák ősibb spirituális 
tanításaiból van ellopva és megrontva, ezért ennek nagy része még mindig megtalálható a 
hinduizmusban. Számos izraeli zsidó, aki a hinduizmusba került és beavatást kapott az ezoterikus 
hinduizmusba, a Tantrába Indiában, egyszerűen otthagyta és visszament a zsidósághoz, mivel azt 
állították, hogy minden, amit a hinduizmusban találtak, már benne volt a Kabalában.

Források:

The Universal Meaning Of The Kabbalah, Leo Schaya



The Greek Kabala, Barry
The 32 Secret Paths Of Solomon, Hogan 

A Pogány Thoth Istentől lopott Kabbala 

A kabbalában a fej belső kamráját a tudás istenségének "Daat"-nak hívják. A héberben a D a T
kettős betűje, mindkét módon írható. A Daat az Taat, ez a Thot neve az ókori világban. Az Isten, aki
a mindent látó szemet a tobozmirigyet uralja a hatodik csakránál. Ami a kabbalában a Daat. Ezért

Thoth a tudás Istene, a teljesen nyitott spirituális szem és a teljesen aktivált agy szuper tudatos
állapotának tudása.



A Kabbalában az " istenség fejét" egyszerűen úgy mutatják be nyíltan, mint az emberi agyat a
fejben. Ami szimbolikusan úgy jelenik meg, mint a három felső világ Binah, Chokhmah, Kether.
Amelyek szimbolikusan az agy három részeként jelennek meg, a bal és jobb félteke és az optikai

talamusz. A valóságban a Kabbala nagy részét a zsidók akkor lopták el, amikor Alexandriában
voltak, amely a spirituális tudás központja volt. Tudósok rámutattak erre is, a Kabala mind az ősi

hellenista spirituális tanításból származik, néhány rabbi is elismeri ezt. A görögöknek és az
egyiptomiaknak ugyanaz volt a kultúrájuk.

Források:

The Secret Doctrine of the Gaon of Vilna Volume II: The Josephic Messiah, Leviathan, Metatron 
and the Sacred Serpent: Joel David Bakst
Secrets Of The Serpent, Philip Gardiner
The Greek Kabala, Barry 

Az undorító igazság a rituális gyilkosságokról a
judaizmus és a kereszténység magjáról

A judaizmusban a Yom Kippur, a legszentebb zsidó nap fő rituáléja az állatok véráldozatként 
történő rituális meggyilkolásán alapul. Ezt azért teszik, hogy a fekete mágia egyik formájaként 
energiát emeljenek és irányítsanak:

"Egy káros állapotot, vagy eseményt úgy lehet eltéríteni, hogy azt egy helyettesítő tárgyra vagy 
entitásba helyezzük át. Ez a logika áll a népi hiedelmek mögött az áldozatok felajánlásával 
kapcsolatban, de a Yom Kippur bűnbakáldozat. A zsidó hagyományban a helyettesítő rituálé másik 
kiváló példája a kapparah, amelyben az ember rituálisan átviszi a bűneit egy madárra, és levágja a 
madarat." .....[1].

A rituális mágiáról szóló zsidó kabbala szövegből számos héber mantra vagy isteni név neve mellett
az egyik gyakorlat a következő:

"Állatáldozatok, sőt rituálisan tisztátalan állatok vérének fogyasztása."[2]

A zsidók által rituálisan meggyilkolt Dzsentil gyermekek holttestének leírásaiban megjegyezték, 
hogy a testükön lévő sebek Krisztus keresztre feszítését utánozták, beleértve a norwichi William 
esetében a fején lévő nyomokat, ahová a töviskoronát illesztették. A keresztény vallás legszentebb 
rituáléja az úrvacsora, amikor a keresztények egy keresztre feszített, rituálisan meggyilkolt ember 
képe előtt állnak, majd eszik a húsát és isszák a vérét. A zsidók azért hozták létre a kereszténységet, 
hogy a Dzsentileket a YHWH okkult irányítási és energiamátrixukba kössék. A keresztény áldozás 
egyfajta szimpatikus mágikus rituálé, amely a zsidó rituális gyilkossághoz kötődik, ami az áldozási 
rituálé másik oldala:

"A szimpatikus mágia azon a metafizikai hiten alapul, hogy az isteni erők hétköznapi dolgokba 
öltöznek, és a hasonló a hasonlóra hat; hogy a szimbolikus cselekedetek és a valós események 
között analógiákat lehet létrehozni, és hogy ha a dolgok mentálisan összekapcsolhatók, akkor 
mágikusan befolyásolni tudják egymást." ....[3].



A zsidók isszák az áldozat vérét és eszik az áldozat húsát. ADzsentileket a judaizmusban állatoknak 
nevezik, és az állatáldozat és a vérivás a zsidó kultikus szertartás része. Megjegyzendő, hogy sok 
zsidóról feljegyezték, hogy furcsa táplálkozással rendelkezik, amely csak egy másik helyen 
található a Földön...... Új-Guineában a kannibál törzsek között. Az emberi vér ivásából és az emberi 
hús evéséből származó betegségekkel. Nyilvánvaló, hogy miért csak a zsidók az egyetlen nép, 
amelyiknek ez van. A judaizmus úgy hiszi, hogy bizonyos ételek, mint például a hús, az állat 
lelkének energiáját vagy szikráit adják nekik.

A "Sin City" című undorító zsidó filmben, amelyet nyilvánvalóan egy zsidó rendezett, egy másik 
zsidó színész által játszott karaktert mutattak be, aki nőket kannibalizál, és ez emberfeletti erőt ad 
neki az áldozatok szikráiból vagy különleges energiájából. Vajon honnan szedhették a zsidók ezt az 
ideált? A filmekbe ezt is a szimpatikus mágia egy formájaként tették be.

A keresztény áldozási rituálé szimpatikus mágiaként van kialakítva a zsidó vérrítushoz, hogy 
mindkettő összekapcsolódjon az asztrális térben és megerősítse azt az energiamátrixot, amit a 
zsidók az Istenüknek neveznek. Aki a véráldozatot követeli, mint a Tórában szereplő legmagasabb 
áldozatot. A Tórában a zsidók öt állatot kapnak, amelyeket Jahvénak kell feláldozniuk. A 
szarvasmarha az egyik közülük......A zsidók a Dzsentileket gójoknak hívják, ami azt jelenti: 
MARHA.....

Miért pusztította el Hitler a "szabadkőművességet"?

Sokan gyűlölik az Illuminátusokat és a szabadkőműveseket, a Rózsakeresztes Rendet és az 
antropozófusokat. Néhányan, mint például Pike, érintették ezeknek a rendeknek a zsidófertőzés 
előtti jelentéseit, de ezek az 1700-as évekre vagy úgy, de ezek már jócskán összeomlottak, ezért 
amit ők találtak, az csak árnyék, ami a később keletkezett nagyobb zsidó mocsokba keveredett.

Ez nagyon igaz, Hitler is így tett, megtámadta ezeket a rendeket és szinte mindet megsemmisítette. 
És kiirtotta őket Németországból. Az ember jobb magyarázatot kap arra, hogy mit csinálnak ezek az
okkult rendek, ha tanulmányozza a kézirataikat.

Az egyik példa a Jah-Bul-On, amelyet a szabadkőműves páholyok használnak. A JAH a bibliai 
zsoltárokból származó YAH. Bul, azt mondják, hogy köze van a Baálhoz, ami a sémi nyelvekben 
egyszerűen "Királyt" jelent. Mint ilyen, mind a Dzsentilek, mind a zsidók összevesztek a 
kifejezésen. Az ON egyszerűen élő entitást jelent. Az egész név azt jelenti, hogy Jahve az élők 
királya. Ami a nyilvánvaló kijelentése. Mivel a 18. században találták meg, ez a név közvetlenül a 
YHWH-ra vonatkozik.

A szabadkőművesség csak a judaizmus politikai határterülete. Ami a gójok földjén tevékenykedik. 
Ez az, ami a szabadkőművesség. Az alapvető szinteken tart néhány idiótát, hogy ágyútöltelékként és
védelemként szolgáljanak a magasabb céljai érdekében. A szabadkőművesek munkája, hogy az 
országot a zsidók kezébe juttassák. A nagyobb (((messiási terv))) részeként.

Hitler idejére az összes fenti szervezet egyszerűen, rituálékat végzett Jehova tiszteletére, 
potenciálisan emberáldozatokat, és találjátok ki, hogy mi volt minden páholyban... Egy Tóra. 
Amiből átkokat és áldásokat olvastak fel a szabadkőműves rendjüknek, a zsidó egregorok 
dicséreteivel, hogy azt tegyék, amit mindig is a legjobban csináltak, hogy az országokat zsidó 
uralom alatt tartsák. A szabadkőművesek valóban hisznek magukban, mint a zsidó Isten által 
kinevezett vezetőkben. És nyíltan támogatják annak érdekeit a Dzsentil országokban. Az ember 



belép a szabadkőművességbe és az illuminátusokba, jól tudva, hogy a zsidókat fogja szolgálni, vagy
ritka esetben, kicsit később értesül erről.

A Forces Occultes egy 1943-ban készült film, amely erősen kapcsolódik a "náci összeesküvés-
retorikához". Mivel Franciaországban készült. Igazán tanulságos a zsidó szabadkőműves rendekről 
és azok működéséről. Azt is bemutatja, hogy egy jó ember megrontását a szabadkőművesség által, 
és hogyan került csapdába, mint a zsidók politikusa. A film készítőit egyébként mind 
meggyilkolták.

https://www.youtube.com/watch?v=5x7_iULpWIE&t

Az összes rend kézirataiban. Egyértelműen megtalálható a Tórában, a Jézus Krisztushoz, mint 
"Felsőbbrendű Istenhez" kapcsolódó rituálék, a Démonok megtámadására és legyőzésére irányuló 
rituálék, a Jehovához kapcsolódó teljes dicsőítő rituálék és meditációk, valamint egyéb bizarr 
névváltozatok (A Bibliában több tíz ilyen van, eggyel több nem jelent semmit igazán). A meditálók 
a zsidó Qlippotfát gyakorolják, a Tórát olvassák, és ugyanúgy követik a szakaszokat, ahogy a 
zsidók olvassák.

Az ún. antropozófusoknál sokan panaszkodnak, hogy Hitler miért üldözte és záratta be a kis zsidó 
boltjukat. Ők a zsidó Qlippoth-fát és sok más zsidó meditációt gyakoroltak. Mert zsidók voltak. És 
ugyanazokat az egregorokat dicsérték, mint a fenti kategóriák. Mindezek a kis gombák ugyanannak 
a rákos hálózatnak a részei.

Az antropozófia, amit az a Rudolf Steiner csinált, akivel Hitler súlyos gyűlöletet táplált, mert 
Németország közepén okkultistát játszott... A következő zsidó egregorokat dicséri: Anael, Gabriel, 
Michael, Oriphiel, Raphael, Samael és Zerachiel. Egyszerűen dicséri a zsidó egregorokat.

Amit Hitler 1921-ben ír Steinerről (az ariozófia alapítójáról):

"Lehetséges, hogy Simons valóban jobban tudja értékelni; úgy tűnik, hogy az az ember pontosan 
értékelte a német nép munkaképességét. A londoni ügy során most fokozatosan olyan rejtélyes 
kísérő körülmények emelkednek a felszínre, hogy nemcsak helyénvaló, hanem egyenesen szükséges
is, hogy valamivel közelebbről megvizsgáljuk ezt a Mr. Minisztert -- a gnosztikus, antropozófus 
Rudolf Steiner bizalmas barátját, aki maga is a Háromszoros Társadalmi Rend híve, amely egyike a 
népek normális lelkiállapotának elpusztítására szolgáló számos teljesen zsidó módszernek -, hogy 
lássuk, vajon az ő elmeháborodott, Lloyd George véleménye szerint agyatlan arca valóban csak a 
szellemhiány következménye-e, vagy pedig a lárva, amely mögött valami más rejtőzik...".

Mi itt az egyszerű tény... Csak pusztít a zsidó szellemiség mindenfelé. Ezért is pusztította el Hitler a
szabadkőműveseket, az illuminátusokat és az összes rendet, akik a zsidó egregorokat dicsérték és a 
Tórát olvasták, miközben összeesküdtek az "Angyali sereg" mögött álló entitásokkal Németország 
elpusztítására. Mert Hitler a földönkívüliek ellenkező oldalán állt, akik azt akarták, hogy 
Németország éljen, és ne haljon meg. Ez az egyik oka annak, hogy Hitlert "Sátánnak" is nevezik, 
mivel ő a zsidók ellensége. Cion keresztényei Hitlert szó szerint "Az Antikrisztusnak" nevezik. Bár 
kevesen próbálják fenntartani a "keresztény Hitler" hazugságát, a tények jól beszélnek a sajátjukról.

Vegyük észre azt is, hogy Hitler gnoszticizmussal vádolja Steinert. Ami nem más, mint tiszta zsidó 
mocsok a késő évszázadokban. Az egyik leginkább eltérített zsidó mozgalom.

Természetesen a páholyok feldühödtek, amikor Hitler hatalomra került. És ti valóban nem akartok 

https://www.youtube.com/watch?v=5x7_iULpWIE&t


egy 5. spirituális oszlopot a saját nemzetetekben. Ezért Hitler úgy döntött, hogy teljesen kitakarítja 
őket. Azonban más rendek, és minden más, nem zsidó vallási felekezet (beleértve azokat is, akik a 
hinduizmust vagy a meditációt gyakorolták) érintetlenül maradtak. Mert van különbség aközött, 
hogy valaki csak gyakorol egy vallást, vagy olvassa a Talmudot és a Tórát, hogy átkokat szórjon a 
kormányára vagy a népre, amelyet kormányoz.

Ezért gyűlölik az Illuminátusokat és a szabadkőműveseket a mai napig. Ezek a páholyok 
egyszerűen csak annyit tesznek, hogy az elmúlt három évszázadban leigázzák a nem zsidó 
országokat a zsidók által nekik adott sékelért és hatalomért.

Vessen egy pillantást erre a gyerekkönyvre itt. Mit gondolsz, mi ez? Ez egy biblia. Ezt olvassák, 
ebből tanulnak és ezt dicsérik a szabadkőműves páholyokban. Igen, ugyanaz, amit a pápa aranyba 
foglaltatott, és ugyanaz, amit a rabbik tanulmányoznak és átkozzák az emberiséget, a nap 24 
órájában.

Amire Hitler és a nemzetiszocialisták 1933-ban a páholyokban jöttek rá... Ugyanezekre a dolgokra.

Az okkultisták, akik ariozófusok voltak, és mások, akik árják voltak, szabad utat kaptak. Sokan az 
SS-be és más fontos szervezetekbe is bekerültek, hogy rekonstruálják az elveszett tudást.

Végül a vallási toleranciáról Németországban. Az NS-nek nem volt baja a nem zsidó vallásokkal. 
Mint a buddhizmus és más ilyen vallások, és soha nem üldözték ezeket a kisebbségeket, sőt, 
valójában azon dolgoztak, hogy hidat képezzenek és együtt találjanak dolgokat az ilyenek 
képviselőivel. Ami történelmileg be van ismerve. Alább egy történelmi cikk, ami elég jól 
elmagyarázza a helyzetet.

https://studybuddhism.com/en/advanced-studies/history-culture/shambhala/the-nazi-connection-
with-shambhala-and-tibet

Mit tett Hitler a zsidókkal és a szabadkőművesekkel? Amit minden Sátánista (héberül ellenség) tett 

https://studybuddhism.com/en/advanced-studies/history-culture/shambhala/the-nazi-connection-with-shambhala-and-tibet
https://studybuddhism.com/en/advanced-studies/history-culture/shambhala/the-nazi-connection-with-shambhala-and-tibet


volna. Elküldte az SS-t, hogy a szabadkőművességet, az Illuminátusokat és az összes zsidó 
okkultista páholyt teljesen szétverje. Elpusztítva a zsidó spirituális hatalmat a Nemzetében. 
Lépésről lépésre, a zsidó hagyma utolsó héjáig, ami a kereszténység. Ami Németországban 
kevesebb, mint 10 év után nagyrészt kihalt.

Hitler az istenek erőit képviselte, és az ősi hitek helyreállításáért harcolt, ugyanúgy, mint a zsidó 
spirituális befolyás kiirtásáért. Ami a Thule Társaság alapelve is volt, hogy az Árja Thule-t 
képviselje. Ezt képviseli a zászlótól kezdve minden, amit az NS párt tett. Krisztus eltörléséig és 
Nietzsche Antikrisztusának minden felnőtt fiatal kezébe adásáig és a Zarathustra nemzeti 
irodalomként való elhelyezéséig.

Mindez, ahogy a messianisztikus keresztények elismerik, az Ördög és az Antikrisztus műve volt. 
Hogy felszabaduljunk spirituálisan a zsidó spirituális fojtogatás alól.

-Hooded Cobra Főpap

Ahonnan az “Angyalt” lopták

A modern angyal szó a görög “Angelos” és a latin “Angelicus” szóból származik, amelyek a 
szanszkrit “Angiras” szóból származnak. Amelyben a védikus hét Angirasa látnok a hét csakra 
fényét szimbolizálja, és Agni tüzéből születik.

“Arkangyal” szanszkritul Arhat Angiras, nemes Angiras. A buddhisták is arhátáknak nevezték ősi 
bölcseiket, ami egy védikus szó, ami nemeseket jelent, és gyakran alkalmazzák Agnira.”[1]
A sumér nyelvben ez is An lesz, ami szintén Siva egyik ősi címe. És ahogy a Yezidik hét főangyala 
a hét csakrához kapcsolódik. Az Angyal An el, ami azt jelenti, hogy a ragyogó kígyó, mivel az An 
istenek egyben az Anunnakik is. Az El egy ősi isteni cím, amit a zsidók később elloptak. A pogány 
kánaániták főistene EL volt. Megjegyzendő, hogy Enki neve is An..Ki.

Az ellenség megrontotta ezt a kifejezést és az általuk létrehozott kabbalisztikus gondolatformáikhoz
használta. Mint például Metatron angyal, ami egy másik neve a Tóra gondolatformájuknak.

Forrás:
[1]Gods, Sages And Kings, David Frawley

A bukott angyalok Enki sumér bölcseinek megrontói:

Az ősi hét sumér bölcs, akik Enki, az Apkallus irányítása alatt álltak, aki megtanította az 
emberiséget a spiritualitás és a civilizáció tudására. Voltak a tényleges “Bukott Angyalok”, akik a 
későbbi zsidó átírásokban a mennyből szálltak le a földre:

“Az Apkallusokról azt mondták, hogy az emberiséget az őskori tudományokra tanították, ahogyan a
Figyelők is. Ahogy azonban egy tudós megállapítja: “A zsidó szerzők gyakran kifordították a 
mezopotámiai szellemi hagyományokat azzal a szándékkal, hogy saját kulturális alapjaik 
felsőbbrendűségét mutassák be. [így]… az antediluvi bölcseket, a mezopotámiai Apkallusokat 
“Isten fiaiként” démonizálták, és a Figyelőkként jelennek meg… az emberiség törvénytelen tanítói 
az özönvíz előtt.”[1]



Enkit is így nevezték el:

“A kígyó ura Enki volt, de Káldea egyes részein Shaitannak hívták…”[2].

Tehát innentől kezdve romlott meg Sátán és a bukott angyalok fogalma. Enki és az Apkallus. A 
sumér írásokban őket is így nevezik: “Az ötvenen, akik Enkivel együtt mentek a mennyből a 
földre”. És “Az ötven Annunaki Eriduból”. Ami Enki városa az ősi Sumériában. Vegyük észre, hogy
az 50 az ötven csakra ötven szirmát szimbolizálja, amelyekhez az ősi szanszkrit ábécé kapcsolódik. 
Ez egyben a kígyó energia és a csakrák. Az égből a földre, a korona csakrától a gyökér csakráig. A 
város a Purusha vagy a kozmikus ember, valamint az egész lény szimbóluma, az energia testek és a 
fizikai test.

A Teremtés korai történetei a suméroktól lopták el és rontották meg. Enki megteremtette Adamut az 
Apsu vörös agyagjából, és belé lehelte az élet leheletét. Később a zsidók azt állították, hogy Jahve a 
föld vörös porából teremti meg Ádámot és lehelte belé az élet leheletét. Ők aztán Enkit helyezik 
helyette az ördög szerepébe. Így bele tudnak szólni a saját gonosz tervükbe. Az eredendő bűnt az 
Edin kertjébe illesztették be, ami egy sumér kifejezés az istenek lakhelyére. Ez a Daath héberül a 
férfi és női csakrák [Adamu és Eva] szexuális egyesülését jelenti, amit a kígyó energia végez, amit 
Enki szimbolizál. A Magnum Opus.

A sumér Edin kertjében található fa a Mish vagy Gish Gana életfa, Enki szimbóluma. Amelyből az 
Apsu vizei folytak gondolta a kígyó életereje.

Enki hét bölcse a hét csakra is, és Enki Apsu-ja a test és a lélek az energia testek a nadik az energia 
útvonalai, amelyek az életerő kozmikus vizeivel áramlanak. A hét bölcs a halak szimbolikus képeit 
viseli, hogy ezt megmutassa. A hal egy másik módja az életerő energiájának bemutatására. Enki 
megtanította az emberiségnek a Magnum Opus-t, hogy felemelkedhessenek és tökéletesedhessenek 
és halhatatlanná válhassanak, mint az Istenek. Az ellenség ezt tekinti az eredendő bűnnek. Azt 
akarják, hogy a spirituálisan tehetetlen rabszolga gójok Istenként szolgálják őket.

A Yezidik az ősi sumér civilizáció részei voltak, és ők még mindig Enkit imádják, mint Sátán ősi 
nevét. Azt is állítják, hogy az ősi Indiából jöttek vannak olyan szavak a nyelvükben, amelyek csak 
máshol jelennek meg a szanszkrit Védákban az eredeti védikus szanszkritban. És azt állították, hogy
az Istenük Murrugan néven ismert Indiában, akinél a kígyót és a pávát is megjegyezhetjük:

“Enki Murrugan közel-keleti megfelelője, akinek szimbóluma a Makara, egy félig hal, félig antilop 
lény, Enki kecskehalának, a Kerabunak a keleti változata. A Makara és a Kerabu egyaránt a 
zodiákus első jegyének, a Baknak a szimbóluma, így Enki-Murrugan, az univerzumot elindító ősi 
életerő, örökké az asztrológiai évet kezdi.”[3].

Murrugan Siva ősi titulusa, és a hinduk szerint Siva az ókori Sri Lankán, a Paradicsom kertjében, az
özönvíz előtt teremtette Adimut és Évát. Amikor még egy nagyobb kontinens volt. Azt állítják, hogy
Siva és az Istenek fizikai jelenlétet mutattak a Földön ebben az időben Kumara Kandam ezen a 
helyen az első Sagha-ban és megtanították az emberiséget a kígyóerő jóga tudására és a 
felemelkedés módjára. Az ősi Ayranok azt állították, hogy eredetileg erről a helyről származtak, de 
kifelé költöztek, miután az eredeti föld nagy része vagy a föld elsüllyedt. Észak-Indiába 
vándoroltak, és onnan kifelé. A Yezidiket a szőke vérvonalnak nevezik.

Az ősi amerikai feljegyzésekben ugyanaz a beszámoló szerepel, mint a suméroknál, hogy a Fehér 
Isten, Viracocha vezetésével azonos kinézetű bölcsek érkeztek és tanították őket a civilizációra. 



Virachocha képe egy szakállas, fehér férfi, aki ugyanúgy van öltözve, mint ahogyan a suméroknál 
láthatjuk. Ezeket az ókori Amerika más helyein Votanoknak is nevezik. A Votan az Siva ősi 
elnevezése keleten. Srí Lankán Buddhát Wotannak hívják, és ez eredetileg Siva egyik címe[4].

Források:
[1]Magicians Of The Gods, Graham Hancock
[2] Genesis Of The Grail Kings, Laurence Gardner
[3] Guardians Of The Holy Grail, Mark Pinkham
[4] Sons Of God, Acharya S

A kabbalisztikus kockáról:
A kocka leleplezése

A különböző formák különböző energiákat tartanak és vezetnek, ezért van az, hogy az univerzum 
szent geometriai mintákból áll, amelyek minden létezés tervrajzát képezik, mint például a platóni 
szilárd testek, az öt elem. Az ősi templomok építése során ezt a tudást használták fel a különböző 
energiák vezetésére, ezért építették őket rétegvonalakra.

Eredetileg a Kabbalában az egész zsidó okkult rendszer egy kockaként van ábrázolva, és a teljes 
ábécé beleillik ebbe a térkockába, amely tartalmazza az öt platóni szilárd testet is. A héber ábécé az 
általuk istennek nevezett gondolatformájuk energiája. És kapcsolódik a föld elemhez és a 
Szaturnuszhoz, amely a földet uralja. Ez az oka annak, hogy az ősi oltárok kocka alakúak voltak, 
mert ez is a Szaturnuszt és a földet szimbolizálta.

Erre utal a tefillin, a fekete doboz, amit a zsidók a fejükön viselnek. Ez tartalmazza a Shema imát, 
ami egy héber ábécével elrendezett formula, ami egy sor töltött yantra, ami az energiamátrixukhoz 
kapcsolódik. A Séma-sorozat az, ami a zsidókat a judaizmusban egyesíti az "istenükkel". Ez egyesíti
őket és kapcsolja be őket az energiamátrixba. Ami a kocka.

A zsidók azt állítják:



"A tefillin úgy működik, mint egy antenna, amely erőteljes spirituális erőt vonz le a hét 
dimenzióból."

Ugyanez a kabbalista zsidó itt mondja el bővebben, hogyan kapcsolódik ez a mekkai kockához:

"Mind a kabbala, mind az iszlám szerint hét ég, vagy hét dimenzió van a spirituális világban, 
amelyek közvetlenül befolyásolják a mi világunkat. Ezért van a zenének hét hangjegye, hét tenger, 
hét kontinens és hét nap a héten. A negativitás hét rétege van bennünk, és meg akarjuk kötni és le 
akarjuk mészárolni azokat az önző rétegeket, amelyek miatt tiszteletlenül bánunk másokkal.

A Zohar elmagyarázza, hogy ez a titka annak, hogy Ábrahám megkötötte fiát, Izsákot. 
Mindannyiunknak fel kell áldoznunk az egónkat a másokkal való megosztás érdekében. A tefillin 
úgy működik, mint egy antenna, amely erőteljes spirituális erőt von le ebből a hét dimenzióból, 
amely kiiktatja és feláldozza önző természetünk és csúnya egónk befolyását. A zsidók 99%-ának 
fogalma sincs arról, hogy ezért kötünk tefilint a bal karunkra. A bal karunkat használjuk, mivel a bal
az egónkat és a negatívot (Izsák) testesíti meg, míg a jobb a lélekre és a pozitívra (Ábrahám) utal.

A muszlimok minden évben zarándoklatra indulnak (Hajj), hogy hétszer körbejárják a mekkai 
Ka'ba-t. Ez tükrözi a tefillinünk megkötésének folyamatát.

A muszlimok számára a Hádzs célja, hogy kapcsolódjanak ugyanahhoz az eseményhez, amikor 
Ábrahám megkötözte Izsákot (a muszlimok ezt Ábrahámhoz kötik, aki megkötözte fiát, Izmaelt).

A kapcsolat mélyreható. Csak a Kabbala magyarázza meg a valódi spirituális célt.

Talán ezért nevezik a mekkai Ka'ba-t Allah házának.

A Ka'ba és Allah, mint tudjuk, a Kaballah betűjelét jelenti."[1].

A leírt folyamat az, ahogyan a muszlimok öntudatlanul bekapcsolódnak a zsidó mátrixba e tömeges 
rituálé során. A hét a Szaturnusz száma. Minden muszlimnak naponta ötször kell imádkoznia a 
mekkai kocka irányába fordulva. Ezt a nap napenergia-pontjain teszik, hogy az energiák erősebbek 
legyenek, hogy feltöltsék ezt a gondolatformát.

És az iszlámból:

"A hagyomány szerint a Kába Allah rendelte el, hogy a Baitul Ma'amoor nevű égi ház alakjában 
épüljön. Allah végtelen irgalmasságában hasonló helyet rendelt el a földön is, és Ádám próféta volt 
az első, aki ezt a helyet megépítette.

A Biblia a Teremtés könyvének 1. fejezetében írja le a templom építését, amikor Isten elrendelte 
Ábrahámnak, hogy építsen egy szentélyt az istentiszteletre, amikor Ábrahámnak parancsba adta, 
hogy feleségével, Hágerával és kisfiával, Izmaellel a déli sivatagba menjen.

Az Ószövetség több helyen is leírja ezt az épületet Isten szentélyeként, de a Ma'amoorban épített 
épület nagyon hasonlít a Makkában építetthez. Kétségtelen, hogy a Makkában lévő kőből épült 
házra utal.

A Korán ezt a történetet a történelem teljes fényébe emelte. A Korán a 3:90-es szúrában azt mondja

"Allah kimondta az Igazságot, ezért kövessétek Ibrahim hitvallását, aki tiszta hitű ember volt, és 



nem bálványimádó".

Az első ház, amelyet az emberek számára létesítettek, Makkában volt, egy szent hely és útmutatás 
minden teremtmény számára. A Korán szilárdan bizonyítja, hogy Ibrahim volt a Szentély valódi 
alapítója. Amikor Ibrahim próféta megépítette a Szentélyt Makkában, az volt az imája, hogy ez a 
hely maradjon az imádat központja minden jó és jámbor ember számára; hogy Allah tartsa meg a 
családját a Szentély őrzőinek."[2].

Ez a kocka is a hatos dimenzióra épült, ami az asztrális energiák anyagba való lehozásának 
kötőszáma, és úgy is kibontakozik, hogy a hatágú csillagot, a judaizmus szimbólumát formálja. A 
fenti iszlám passzus fontos, azt mutatja, hogy a keresztény vallás és az iszlám okkult szinten 
összekapcsolódik, és így a Tóra és a Kabala is. A mennyország városa az Újszövetségben az Új 
Jeruzsálem, amely szintén olyan dimenziókat kap, amelyek a hathoz kapcsolódnak. Ami a 
mennyből a földre való leszállást jelenti. Vegyük észre, hogy az iszlám szakaszok a Tórához és így 
a Bibliához is kapcsolódnak a Teremtés könyvében. És a bibliai szereplők, mint Ábrahám és tovább.
Jézus még a Koránban is szerepel, akárcsak Essa az isteni születéséről szóló mesével és 
hasonlókkal, és az iszlám egyik főszereplője. Az iszlám vallás köti az embereket ehhez a zsidó 
gondolatformához, Krisztushoz. Megjegyzendő, hogy Mohamedet is zsidónak írják le.

Az Izsákot feláldozó Ábrahám története szintén a mekkai kocka helyéhez kötődik. A Talmudban 
Ábrahám valóban feláldozza Izsákot véres áldozatban Jahvénak. Három nappal később Izsákot 
Jahve feltámasztja. Ez kapcsolódik Krisztus gondolatformájához, aki szintén a végső véráldozat, és 
három nappal később feltámad. Ennek oka az, hogy ez kapcsolódik a zsidók által elkövetett 
tényleges rituális gyilkosságokhoz, amit a Kabbala szimpatikus mágiának nevez az asztrális téren, 
és a gyilkosságok energiáját nagyobb erővel tölti fel. Az iszlámnak is vannak tömeges rituáléi, 
amelyek az emberek és állatok vérének felajánlására irányulnak ebbe. Figyeljük meg a három napot
mindegyikre. A három a Szaturnusz száma és a Szaturnusz négyzete. A három nap egyben 72 óra is. 
A 72 a kocka száma is. Ez összeköti ezt a zsidó isten 72 nevével, amely Metatronként van 
feltüntetve, amely a KOCKAként van ábrázolva. A keresztény áldozási rituálé közvetlenül 
kapcsolódik a zsidó rituális gyilkossághoz, mivel ez egy szimpatikus megvalósítása annak, ahogyan
a zsidók ezt teszik. Beleértve a vér szimbolikus ivását és a húsevést, miközben egy keresztre 
feszített, rituálisan meggyilkolt ember képe körül állnak. Ez öntudatlanul is kapcsolódik.

A keresztények számára a kocka a kereszt. a kabbala szerint Krisztus keresztje a kabbala kockája, 
ez a fókuszpont, amelyen keresztül ezek az energiák leereszkednek és csatornázódnak. Minden 
keresztény templomban mindig is ott volt a kereszt az oltár elején, ahová a szándékot irányították a 
mise alatt. A Kabalában a kocka kibontakozik a keresztény keresztté, és a hatos számot kapja az 
energiák anyagba hozatalának számaként.

A kocka a Kabalában a KORMÁNYT is jelképezi a zsidók esetében a világkormányukat, aminek a 
manifesztálásán a kereszténység és az iszlám varázslata által generált és a kocka gondolati 
formájába táplált energia mátrixával dolgoznak. Ezért a kocka a zsidók világkormányának 
szimbolikus alakja és a kormányt hagyományosan a Szaturnusz fogalma uralja.

Források:

[1] Kabala student.com
[2]AL-Islam.org
Tree of Souls, Howard Schwartz 



 Kaba-Allah

A muszlim Korán tele van a Tóra és a zsidó-keresztény Biblia történeteivel, beleértve a kitalált 
Jézust is. Mohamed egy zsidó karakter volt, és először azt állította, hogy ő a zsidók Messiása. 
Mindez megteremti a szimpatikus kapcsolatot a zsidók ellenséges gondolkodásmódjába. Az iszlám 
misztikus rendszerei mind úgy vannak kialakítva, hogy kapcsolódjanak a Korán bizonyos 
szakaszaihoz. Ez magában foglalja az arab betűket is, amelyek közül sokan héber betűk is. Minden 
egyes betű vagy betűsorozat a Korán egy-egy szakaszához, zsidó karakteréhez és hasonlókhoz 
kapcsolódik. Ez magában foglalja Allah 99 nevét, amelyek a Koránban és a Hadíszban szerepelnek, 
amelyeken a muszlimok a rózsafüzéreken imádkoznak, amelyeken minden névhez 99 gyöngy van, 
és amelyek az iszlám misztikus gyakorlatok alapját képezik. Minden muszlimnak életében legalább 
egyszer el kell utaznia Mekkába. Ennek során meg kell látogatniuk a Kabát, a kockát, és az 
óramutató járásával ellentétes irányban hétszer körbe kell járniuk, miközben imádkoznak. Ez a 
rituálé magában foglalja az állatok rituális levágását és az Ördög megkövezését is, amikor köveket 
dobnak az Ördögöt jelképező három oszlopra. A Kaba állítólag a zsidó próféta, Ábrahám építtette, 
ami további kapcsolatot teremt az ellenséges gondolatformával és a kockával. Ezt a rituálét úgy 
tervezték, hogy az állatok rituális meggyilkolásából és az imákból származó negatív energiát 
felemelje az ellenséges gondolatformába, amely az összes Kabbala gondolatformához 
kapcsolódik. ...miközben megpróbálják megátkozni és megkötözni az Isteneinket. A három oszlop a
három számnak köszönhető, ami az energia materializálódását jelenti.

A kocka a föld elem alakja a szent geometriában minden muszlim az imaszőnyegükön lopott 
jógikus testtartásokat végez, naponta ötször a napenergia-pontokon, majd ezt az energiát Mekka felé
irányítják a kockára. Ennek az az oka, hogy a kocka materializálja az energiát az asztrálisból, 
amelyhez a mentális aspektus kapcsolódik és benne létezik. És ezt az energiát az asztrálisból az 
anyagi világba hozza. A zsidók a rabbik állítása szerint Mekkában hordják a Tefillin-dobozt, amely 
úgy van kialakítva, hogy úgy nézzen ki, mint a kocka, és a pántot hétszer kötik a karjukra, 
ugyanabban az irányban, ahogy a muszlimok körbejárják a kockát. Ez egy szimpatikus kapcsolatot 
teremt a muszlim rituáléval, és összekapcsolja az asztrális energiákat, hogy behozza őket az anyagi 
világba. A zsidó Tefillin fekete kockája a Séma imához kapcsolódik, amely egy formula az 
ellenséges gondolatforma materializálására.



A hindu templom keleten a kocka köré épül, mint középpont köré. Erre építették a Meru vagy kúp 
alakú tornyot. Hogy piramisszerkezetként működjön, hogy az asztrális energiakúpot hozzon létre 
ezzel a geometriai alakkal, amelybe a kocka a középpontban az energia materializálódik. A hindu 
rituálékat a papok ezen a kockán belül végzik, a többi résztvevő pedig a kocka felé fordulva. Ez 
materializálja az ereklyék energiáját a világba. Az emberek, akik meglátogatják ezeket az ősi hindu 
templomokat, azt mondják, hogy a kezüket a falakra helyezve érzik, ahogy a kövek vibrálnak az 
energiával. Ez azért van így, mert a templom közepét alkotó geometriai forma és a bennük zajló 
évszázados rituálék kollektív pszichikai ereje átjárja őket.

A mecsetek hagyományosan a központi kupola, amely egy kúp alakú erő, egy piramis alakú, ez 
azért van, hogy behozza az asztrális energiát, és átjárja a bennük naponta ötször végrehajtott 
rituálék erejét. A sarkokon lévő tornyok obeliszkekként működnek, amelyek energiát közvetítenek a
földből, és a négy irány energiáiból a kupolába irányítják azokat, és tovább töltik a rituálét. Ez az 
energia együttesen a mekkai kocka felé irányul.

-Mageson666 Főpap

A Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei VALÓSÁGOSAK

A jegyzőkönyvek tényleges eredete az 1903 áprilisában történt kisinyovi pogromból származik, 
amikor kiderült, hogy a zsidó közösség rituálisan meggyilkolt egy Dzsentil gyermeket. 
Emlékezzünk az Orosz Birodalomban a rabbi, Mendel Beiliss ügyére egy tízéves gyermek, Andrej 
Juscsinszkij rituális meggyilkolásáért. Amelyben Beilss beismerte, hogy a cár elleni fekete mágikus 
rituálé része volt, amelyben az egész zsidó közösség részt vett. A szemtanúk Beilss-t azonosították, 
mint bűnöst, aki az Andrej-t elrabló zsidó bandát vezette:

Ez tehát olyan esemény és olyan típusú borzalom volt, amely a nem zsidó lakosság természetes 
felháborodását váltotta ki a zsidó közösségek ellen, és lázadást szított ellenük. És Angliától 
Oroszországig a pogromok és a zsidók kiűzésének első számú felsorolt oka volt. Amikor ez ismét 
megtörtént a kisinyovi pogrommal. A zsidó közösségen belül, amely megrekedt a helyiek felkelése 
miatt. A dokumentumot valójában az egyik érintett találta meg, és eljuttatta egy helyi kiadóhoz, 
Krushevanhoz, aki kiadta.

Mint azt dr. Radl bemutatja:

Így láthatjuk, hogy ha eltávolítjuk a jegyzőkönyveket övező mítoszokat és legendákat, majd a 
történelmi kontextusukba helyezzük őket, felhasználva a róluk szóló ismereteinket: valóban 
leszűkíthetjük, hogy mi volt eredetileg a jegyzőkönyvek forrása. Mégpedig egy zsidó dokumentum, 
amelyet a pogromisták Kisinyovból szereztek vissza, majd Krusevánnak adtak, aki aztán az 
odesszai bíróság hatáskörén kívül tette közzé, amely kereste a módját, hogy felelősségre vonhassa 
(és amelyhez a Jegyzőkönyvek megfelelő muníciót jelentettek volna), és amely miatt de Michelis 
joggal gyanítja, hogy a dokumentum a pogromista körökből származik.....

Most már elég sokat tudunk a kisinyovi pogromról, és arról, hogy közel volt a cionista tevékenység 
egyik fő központjához, Odesszához, (95) ahol Vlagyimir Jabotinsky április 7-én, a pogromról 
hallva, megtartja első előadását szélsőséges cionista változatáról, a revizionista cionizmusról. (96) 
Tudjuk például, hogy nagyszámú zsidó Tóra-tekercset gyaláztak meg, és hogy a pogromisták nagy 



mennyiségű pénzt, árut és tárgyakat vettek el a zsidóktól magának a pogromnak a során. (97)

Most közvetlen kapcsolatban a Jegyzőkönyvek első szerkesztőjével, a cionista mozgalom egyik fő 
központjával az Orosz Birodalomban (ahol szélsőséges változatok; mint a revizionista cionizmus, 
alakultak ki), és hogy tudjuk, hogy a zsidók számára fontos tárgyakat vagy megrongálták, vagy 
elvették. Egy meglehetősen forradalmi felvetést tehetünk: a forrásdokumentum, amelyen a 
kruseváni kiadás alapult, valójában a kisinyovi pogromból származik, és valamiféle cionista 
dokumentum vagy helyi terv volt.

Kruseván, hogy megvédje magát az üldöztetéstől és a letartóztatástól, mert bármilyen kapcsolata 
volt a pogrommal, amelynek során embereket tartóztattak le és állítottak bíróság elé. Egyszerűen 
fogalmazva más forrásból, hogy egy párizsi ügynök, hogy megvédje magát. A Jegyzőkönyvek 
második és legszélesebb körben kiadott példánya azonban a keresztény misztikus, Nilus. "A nagyok
és a kicsik" című könyvében. 1905-ben jelent meg, amelyben a Tórára [Ótestamentum] való 
hivatkozásokat eltávolították, és a zsidók Krisztus ellenes voltára vonatkozó hivatkozásokat 
betették, valamint a szabadkőművesekre való hivatkozásokat a Nietzschéről és Darwinról szóló 
kijelentésekkel együtt. Általánosságban többel kiegészítve. A Nilus 1914-es kiadását, ismét erősen 
szerkesztették és módosították. Itt jelent meg a plágiumok számának jelentős növekedése. A Nilus 
kiadásai azok, amelyeket a "lebuktatók" szívesen használnak, és a körülöttük lévő zűrzavar nagy 
része ebből ered. A zsidó szovjet rendszer még a saját szélsőségükig is elment, hogy az 1920-as 
évek elején még inkább antipropagandát hozzon létre a Jegyzőkönyvek ellen. Mert ez a 
dokumentum komoly fenyegetést jelentett számukra. A kilencvenes években és az évezred elején 
orosz akadémikusok és tudósok is publikáltak olyan munkákat, amelyek bizonyítják, hogy a 
Jegyzőkönyvek hiteles.

Források:

Dr. Radl's blog:
http://semiticcontroversies.blogspot.com 

Ki Sátán a zsidók számára?

Az alábbiakban megérthetjük, hogy mit jelent Sátán az ellenség számára. Ez a Kol Hator című 
könyvből van, az egyik leghíresebb zsidó könyvből és az egyik leghírhedtebb rabbinikus könyvből. 
Ez a "6. szabály", amit minden zsidónak követnie kell, hogy háborút vívjon Amálek ellen. Vegyük 
észre, hogy a 6-os szám az Amálek elleni háború vívásának a tervrajza. Részben ezért használták a 
6 csilliós számot a holokamu és sok más idevágó hazugságok szítására.

6. Háború viselése Amálek ellen.

Az Amálek elleni háború nemzedékről nemzedékre tart. Az Amálek elleni háború háromféle 
ellenség ellen folyik:

 a). A szív Ámálekje, vagyis a gonosz hajlam és a gonoszságok;

[Fenti megjegyzésemből láthatjuk, hogy ezt a nevet minden olyan erővel vagy energiával 
társították, amely negatív és a zsidók ellen belsőleg hat, és mint ilyen, később azt állították, hogy ez 
a név minden létező rossz forrása. Mindent, ami visszatartja és megakadályozza őket abban, hogy 
beteljesítsék messiási céljukat, "Sátán"-nak nevezik energetikai értelemben].

https://semiticcontroversies.blogspot.com/


b). az amáleki szellem, az általános, a pusztító Sátán, Izrael ellenfele. Ez Samael és seregei. Az 
ő fő ereje Jeruzsálem kapujában van, amikor annak földjei elnéptelenednek;

[Megjegyzésem itt láthatjuk, hogy Sátánt és "seregeit" spirituális ellenségként ismerik fel, aki szó 
szerinti létezéssel rendelkezik és légióinak parancsnoka. Ahogy Ariel Tzadok rabbi elismeri, mindez
az földönkívüli kapcsolatok elfedése, és hogy az úgynevezett "Angyalok" és "Démonok" mind 
földönkívüli életformák].

c). az anyagi Amalek, amely Ézsaut és Izmaelt és a vegyes sokaságot foglalja magában. Ahogy 
a Gaon magyarázza: azt parancsolják nekünk, hogy erőszakkal örököljük [a földet].

[Megjegyzem, az Ézsau a fehér emberek kódszava, míg az Ismael és a vegyes sokaság valójában az 
arabok és a világ más fajai, akik a zsidók ellen cselekszenek. Az ellenség azt írja ott, hogy 
erőszakkal is el fogják lopni a földjüket].

Ugyanebből a könyvből:

Józsué fő küldetése volt, összhangban a Másach ben Józseffel. Az Amálek elleni háború minden 
aspektusra kiterjed, Izrael minden ellensége ellen, beleértve Armilust, a kevert sokaság fejedelmét 
is. Az is a célja, hogy eltávolítsa a tisztátalanság szellemét a Földről, és elhozza " a Knesszet Izraelt 
és a Sehinát alulról, a földről.

Ugyanebben a könyvben egy másik helyről elismerik, hogy a probléma, hogy miért nem épült még 
fel a "Felső Izrael" (amit a zsidók elképzelnek) vs. "Alsó Izrael", az "Amalek" erői. Más szavakkal, 
ha most nem marha a zsidó farmon, az a Pogány Isteneknek köszönhető.

A zsidók száműzöttekről írnak, mert úgy gondolják, hogy száműzték őket Izraelből, és itt elismerik, 
hogy ők maguk száműzték magukat, hogy elpusztítsák Amáleket, azaz a Dzsentil nemzeteket, 
belülről, a messiási terv részeként. Azt is elismerik itt, hogy Meshiach ben Yosef (Rabbi 
Yeshua/Krisztus, ahogy Kaduri rabbi elismerte) az, aki minden fronton háborút fog vívni a 
Dzsentilekkel. Ami a végső céljuk.

Az akadály, hogy ez megtörténjen, "Sátán", aki megakadályozza az összes zsidó tervet és meghiúsít 
minden zsidó világuralmi kísérletet. Más szóval, aki zsidógyűlölő, az valójában " Sátánista" így 
vagy úgy. Legalábbis a zsidók így látnák őket. És azt a sorsot akarnák, amit Sátánnak is akarnak, 
hogy kiirtanak minket, mivel a Dzsentileket az ő magjának tekintik. Ami önmagában is igaz.

Arra vonatkozóan, hogy ki is Sátán valójában, és függetlenül attól, hogy a zsidók beismerik-e az 
ellene való harc tervét ennek az entitásnak:

-Hooded Cobra Főpap



Borg világ: A zsidó Messiás kora

A rabbik azt állítják, hogy "istenük" a "Mennyei Metatron", és ezt egy kaptár elme szó szerinti 
hüllőinek nevezik, akiket ők szeráfoknak is neveznek, de szó szerint hüllőinek, amelyek nekik 
reptiliánoknak tűnnek.

A rabbik azt állítják, hogy amit a zsidók Messiásnak neveznek, az az, amikor a Föld a Mennyei 
Metatron képmására változik. Egy magas rangú rabbi szó szerint a Borgot használta példaként arra, 
hogy mivé fog a világ átalakulni a Messiás korszakában. Ezt a korszakot a zsidóságban "Új 
Szövetségnek" nevezik, ahogy a keresztény Bibliát is nevezik a rabbik, akik írták. Ez a korszak az, 
amikor az egész emberiséget meghódították és egy kaptár-elmével rendelkező Borg rabszolgafajjá 
alakították. Így végződik a Biblia a Jelenések könyvében. Az emberiséget egy kaptár elmévé 
változtatják, ahol nincsenek faji, nemi, osztály, családi, nemi vagy egyéni gondolkodásbeli 
különbségek. A Mennyei Jeruzsálem leszállása Metatron kockája, aki leszáll, hogy megteremtse ezt 
az "Új Földet". Ez az, aminek a zsidó kommunizmus is a folytatása.

Most a bolygó a genetika és a technológia azon szintjére fejlődött, ahol a zsidók az okkult 
irányítással együtt a kereszténység bűvöletével az ellenséggel együtt ezt a programot a valóságban 
manifesztálják. Már most is a transzhumanizmust erőltetik, amely bűnözői géntechnológiát és 
technológiai mikrochip implantátumokat fog használni, hogy az emberiséget a földi Metatronná 
alakítsa át, ami magában foglalja az agyi chipeket is, hogy egy kaptár elme jöjjön létre. A magas 
szintű rabbik, mint például a vilnai Gaon évszázadokra visszamenő írásaiban kijelentik, hogy a 
feltörekvő technológiát fogják használni "isten" tervének manifesztálására és a Messiás Borg 
emberiség elhozására.

A Metatron három dolog, egy szentháromság, a tetején a Szeráfok, akik a rabbik szerint a szó 
szerinti értelemben vett reptilián földönkívüliek kaptárelemei, Izrael fajának, a zsidó faj lelkének és 
a Tórának. A rabbinikus szövegek azt állítják, hogy a zsidó fajnak van egy "magasabb csoportlelke",
amely közös a Mennyei Metatronnal, amely lények az általuk szó szerinti uraiknak, a szeráfoknak, a
reptiliánoknak nevezett lények. Ez azért van, mert ahogy a zsidók állították, a fajuk nem ebből a 
világból származik, hanem "odakintről, e világon túlról". A zsidó szövegek szerint az ő "istenük" 
nem teremtette ezt a fizikai bolygót. A rabbik megmutatják, hogy az Elohim név a zsidó 
Gematriában hozzáadódik egy héber kifejezéshez, ami "természetet" jelent, hogy a természet a 
világegyetem, a természeti törvény teremtette a fizikai bolygót. A zsidók a szövegeikben azt állítják,
hogy a fajuk YHVH véréből származik, ami, ahogy a faji Cohen génjük mutatja, hüllő DNS-t 
tartalmaz. Ők egy hibrid faj és a reptilián, génlélek csoport megtestesülése ebben a világban. Ez a 
kulcsa az egész okkult rendszerüknek. Ez a faji idegen lélekcsoportjuk megnyilvánulása és 
kiterjesztése. A Mennyei Metatron a Reptiliánok, a Kisebb Metatron a Tóra energiája és a Földi 
Metatron a zsidók.

Íme a Mennyei Metatron szeráfjai.... 



Ez a Biblia zsidó "istene".

Ezek a zsidók egy idegen program és semmi több.

-Mageson666 Főpap

A zsidók beismerik:
Megátkozták spirituálisan a nem zsidókat/zsidókat.

A Kabala, amely a Tóra okkult szintje, amelyben a zsidó napirend minden valódi információja 
benne van. Nagy hangsúlyt fektet a Teremtés könyvére, mint a benne kódolt okkult információk 
magjára.

A Kabbala azt állítja, hogy a zsidók szó szerint a Binah szférája által spirituálisan lekötöttek minket 
az örök élet, a fénytest megszerzéséről. A kabbalában a Binah az agy bal féltekéje. Ennek oka 
egyszerű. Évát egy bordából teremtették, ez valójában a Luz-csont, ami a Kabalában a farokcsont. 
Éva a lélek női részének energiáját képviseli, az agy jobb féltekéjét. Ő adja át Ádámnak, a férfinak a
bal féltekét, a TUDÁS gyümölcsét. Ez a kifejezés a gnózisra vonatkozik, amelyet a Kabalában 
Chokhmah-nak neveznek, ami "bölcsességet" jelent, az agy jobb féltekéjének megnyitásából, 
amelyet a Kabalában Chokhmah-nak neveznek a kígyó aktiválásából és felemeléséből, amely 
egyesíti a bal és a jobb féltekét, és teljes használatra kapcsolja az elmét. Ez lehetővé teszi, hogy az 



ember megismerje a jót a rossztól, a hazugságot az igazságtól, és hogy egy szuper tudatos állapotot 
érjen el.

A kert a Kabbalában a Gan Éden, ami az agyra vonatkozik, ebben az összefüggésben Ádám és Éva 
két féltekéjére. Ez a Kabalában a felső világ háromszögeként jelenik meg. Binah Ádám, Kether 
"Isten az Ain Soph értelmében a kozmikus tudatos állapot, amit ők erőnek neveznek", Chokhmah 
Éva. A Kabala szerint a kígyó a kertben Sátán, amely a Dzsentil lélek szimbóluma. Ezért ez a 
Dzsentilek elleni megkötés.

A zsidók a Cion bölcseinek jegyzőkönyveiben, mely dokumentum eredeti példányát számos orosz 
tudós és akadémikus igazolta, akik tanulmányozták. Azt állítják, hogy csapdába akarnak ejteni 
minket egy bal agyféltekés paradigmába, hogy irányíthassák a valóság érzékelését és 
eltávolíthassanak minket a jobb agyfélteke, Chokhmah vagyis Éva tudásától és eltávolítanak minket
a Ketherből vagy "az AIn Soph"-ból, ami a jobb agyfélteke és a tobozmirigy aktiválásából és a 
korona csakrából származó szuper tudatos állapot, ami ebben az összefüggésben a Ketherhez 
kapcsolódik. Ez az, amire a Kabbala itt a Teremtés könyvében a rabbinikus átkok vonatkoznak, 
hogy megpróbálják megkötni a Kundalini energiát a gyökér csakrában. A zsidó "Isten" megbünteti a
kígyót, amiért felébresztette a jobb agyféltekét, Évát. Azzal, hogy a földön kúszásra kényszeríti, ami
a gyökércsakra, a földcsakra. Megkísérli megkötni a Kundalinit a gyökércsakrában. Ezután az 
ellenséges angyalokat két lángoló karddal helyezik el, hogy megakadályozzák, hogy valaha is újra 
belépjenek ebbe az állapotba. Ez az energia a kötő varázslat energiája ellenünk. Edin történetében 
Jahve kijelenti, hogy ha ők, a gójok elérik ezt a felemelkedett állapotot, akkor a gójok Istenekké 
válnak és a zsidó napirendnek vége. Ez a figyelmeztetés a rabbiknak.

Ez bizonyítja, hogy a zsidók tudják, hogy mi, Dzsentilek mivé válhatunk, és megpróbálják ezt 
megakadályozni. És hogy a spirituális tudás eltávolítása a Dzsentilektől az ő kulcsuk a győzelemhez
ellenünk.

A Jelenések könyve és a 666 magyarázata - egy zsidó
tudatalatti

Sokan közületek ismerik ezt az úgynevezett " prófétikus" könyvet, amelyet Jelenések könyvének 
neveztek el. Ez a könyv csak a Biblia legerősebb tudatalattija, az összes többi tudatalatti 
csúcspontja. Mint ilyen, ez a könyv sok figyelmet és spekulációt kapott azoktól az emberektől, akik 
nem értik a jelentését, és feltételezik, hogy ez "Isten szava".

Ellentétben sok buta Dzsentillel, akik úgy vélik, hogy a " Pogány" vallások valahogy " Másak" 
voltak és megpróbálják individualizálni őket, még akkor is, amikor annyira nyilvánvaló, hogy 
ugyanaz a tervrajz újra és újra, ami kifejezi a Pogány, vagy ahogy a csúcsrabbik bevallották...Sátáni 
Lelket....

A zsidóknak nincsenek ilyen aggályaik, ők mindannyiunkat egy kategóriába és egy erőként, 
Sátániként sorolnak be, hiszen tudják, hogy mindig is ugyanazok az erők voltunk, akik különböző 
maszkokat viseltek a korszakok során. És bizony mi sem próbáltuk ezt soha elrejteni, dicsekszünk 
vele és a jó dolgokkal, amit az emberiségért tettünk.

A zsidók úgy tesznek, mintha nem tetszene nekik az Újszövetség, mivel ezek gój kéziratok. De 
találjátok ki, hogy ki írta ezeket, zsidók írták és alkották ezeket az írásokat. De a Kinyilatkoztatás 



lényegében az, amit a zsidók Tikkun Ha-Olamnak, vagyis a "Nagy Tisztulásnak" vagy a "Nagy 
Tisztogatásnak" és a világ helyrehozatalának tartanak, aminek köze van az összes gojim 
eltörléséhez a bolygó színéről. Ennek Újszövetségként való átadása azért szükséges, hogy a gójok 
ne kezdjenek el kérdezősködni, nem igazán adhatják át nektek a kultúrátok igaz tanításait, hiszen ők
az ellenségeitek, és agymosásra törekszenek.

A zsidó "Lélek" végső, végleges uralma a "létezés sötétebb és gonoszabb elemei", Sátán és az 
Istenek, vagy más szóval a Sitra Archa felett. Ami a Tikkun Ha-Olam végső célja. A Sitra Archának 
van egy megnyilvánulása lent (A Gójim Nemzetek, azaz a Fehér emberek és minden más Dzsentil) 
és egy megnyilvánulása fent (A mi Pogány Isteneink). Mindkettő ellen harcolni kell fent és lent, 
hogy elősegítsék azt, amit a zsidók "messiási folyamatnak" neveznek.

Ezt a fizikai világban a zsidók úgy fordítják le, mint a Fehér Nemzetek eltörlését, az egyes 
Nemzetek és fajok semmissé tételét, és egy végső vezetőjük megjelenését, aki a zsidók számára gój 
ültetvényként fogja uralni a Földet, ami végső hatalmat ad nekik. Ez az ő "megígért világuk". A 
Jelenések könyve, a zsidó biblia utolsó könyve, arról beszél, hogy ez a cél a véglegesítéshez 
közeledik.

A zsidók azért nem fogadják el ezt, mert ez "prófécia". A keresztény prófécia egyáltalán nem 
prófétai, mivel egyik ilyen lénynek sincsenek ilyen tapasztalatai, és az alanyok agyába való 
beültetéssel foglalkozik, és nem valódi prófétai képességgel. Szóval a zsidók itt elég egyértelműek, 
ne szívd el azt a szart, amit a gójoknak árulsz. Inkább hagyjátok, hogy a gójok szippantsák fel, és 
legyetek zsidók. Ez azért van, mert a zsidók megértik, hogy ez csak hülyeség, és nem érdemel 
semmiféle figyelmet.

Azonban ha megnézzük Hollywoodot és a rabbi Jeshua vagy Jézus Krisztus reklámozását, minden 
forgatókönyvben, akkor megértjük, hogy ennek a hazugságnak a fenntartása a gójok számára 
alapvető fontosságú. Ha a gójoknak el kell hinniük, hogy a zsidók gonoszak és gyűlölik Krisztust, 
hát legyen - nincs túl nagy áldozat ahhoz, hogy a gójok továbbra is a rabbi Krisztus csalásában 
ragadjanak. A zsidók azért szenvedtek, hogy ezt a varázslatot és mémeket fenntartsák, és hogy úgy 
mutassák be magukat, mint a saját fajuk által teremtett szembeállítás úgynevezett ellenségei. Hogy 
kijátsszanak minden csapdába esett gójt. Végül, ahogy Marcus Eli Ravage elismeri, ez az áldozat 
nagyon is megérte.

Sokan olvassák az angol szövegeket (Amelyeket elferdítettek, hogy elrejtsék a szavakat) a 
Bibliában. Az angol emberek hajlamosak elfelejteni, hogy vannak más nyelvek is, amelyeken ezek a
szövegek íródtak. Amelyekhez képest az angol biblia csak egy mese. Ez különösen igaz az 
Újszövetségre. Amelynek görögül más jelentése van. Az Ószövetség héberül van, és a rabbi lét 
része az elemzés és a rejtett üzenetek ismerete, amit az ősi héber nyelv ismeretében lehet megérteni.

Ha odafigyelsz a kinyilatkoztatásban szereplő Fenevad szóra, az Theriont jelent. Ami 
tulajdonképpen a Vadállat szó, de egy nagy vadállat, egy nagyon erős, egy megaerős állat. Ami 
valójában Sátán, a gójok Istenének zsidó szitokszava. Sátán tehát "bélyeggel" jelöli meg a saját 
népét, hogy sajátjaként jelölje meg őket. A zsidók ezt a "fenevad bélyege", más néven a gój marha 
bélyege degradáló elnevezéssel illetik. Hogyan hívják a zsidók a Dzsentileket... A teherállatok, a 
marhák és a gójok. Mit jelent valójában ez a jel, a gójok az "igaz zsidókkal" szemben. A fentiekből 
az maradt ki, hogy a Sátán olyasmivel jelöli meg az embereket, ami a zsidóknak nem tetszik, és a 
zsidók egy undorító névvel káromolják őket.

Amikor a Sátán átveszi a hatalmat a világ felett, a 666-os jelet kapja az emberiség, mindenkinek az 
emberiség tetején. Tulajdonképpen a ΧΞΣ, amit a görög számmisztikában - ami a biblia szerint 



tiltott tudomány - 666-ra fordítanak. Amit azonban a 666 valójában jelent, az a Napenergia, és mint 
köztudott, ez a szám a tökéletesség és a gyémánt test száma, és annak átalakulása a szivárvány 
testté. Ez a Grál és a halhatatlanság száma. A "vétel és eladás" dolognak köze van az energiák 
átviteléhez a lélek negatív és pozitív pólusán. Ez azt mutatja, hogy ezen a ponton már semmi 
tökéletlen nem létezik a lélekben. Ez ki van törölve. 

A fenevad 7 fejjel és 10 szarvval támad. A tengerekből emelkedik fel, ami a kígyó tipikus 
felemelkedése. És 7 feje van koronákkal, a csakrákkal, és a 10 szarv alapvetően ezeknek a 
csakráknak a csúcsa, beleértve a két csoportot, amelyek csúcspontok, a vállak, a csípő és a halánték 
csakrák (2 az 1-ben), számuk 10. Ez a 10-es.

A fenevad a "gój" vagy a "Therion" lelke. Ami a Dzsentilek Lelke. Azonban nem csak a léleknek 
van hatalma, hanem a hatalmat a "Sárkány" adja. Ami Sátán és a Kígyó, és ami nélkül a Lélek 
erőtlen. Miután Sátán megjelenik, az egész világ térdet hajt, de ez egy dolgot kivéve, ez is egy 
okkultista dolog. Ez azt jelenti, hogy a Lélek minden része tökéletessé válik, és ami tisztátalan, az 
megsemmisül. Ami a Magnum Opus lényege.

Ezután egy újabb fenevad jön elő, ami a második, és ez is a Sárkánytól kapja az erőt. De ennek a 
fenevadnak hatalma van az anyag felett, ami a felemelkedést szimbolizálja, amíg az ember még él. 
És a fizikai halhatatlanságot. Mivel így az embereket arra készteti, hogy egy királyhoz hasonlóan 
imádják.

Amiről ez a történet valójában szól azok számára, akik tudják, hogyan kell ezt olvasni, az a kétféle 
Lélek, nevezetesen a Sátáni és a Zsidó Lélek háborúja a bolygó és a világ, az ég és a föld uralmáért.

A zsidók nyavalyognak, hogy azok a fickók, akiknek megvan ez a 666, nyíltan szembeszállnak a 
zsidó agendával és harcolnak velük. És sírnak ebben a könyvben, hogy egy nap mindannyiukat le 
fogják váltani, a birka felváltja a kost, a 10 koronát felváltják a szentek, az egésznek a vezetőjét 
(Sátán) felváltja Jézus rabbi, aki még Sátán címét is megpróbálja ellopni, mint Hajnalcsillag, míg a 
"Kurva", aki a "Paráznaság" (aka halhatatlanság) poharát tartja, hogy a "Goyim" megigya, ő is el 
fog pusztulni. És azt is mondják, hogy a világot a magukénak akarják tudni. Szóval mindent 
egybevetve egy nedves álomban van részünk, mint mindig.

Olyan embereket, mint a rómaiak, a zsidók 666-nak tartották őket. A latinos szó, ami latinul annyit 
jelent, és akkoriban a rómaiakat (fehéreket) jelentette, valójában egy szó, ami ugyanúgy 666-ot tesz 
ki, mint sok más szó. Korábban a rómaiak háborúban álltak a kereszténység zsidó kultuszaival. 

Szóval írtak ezekre a könyvekre, hogy panaszkodjanak, hogy ezeknek az istenverte fickóknak van 
valami bajuk velük, és ez a baj, hogy 666-osok. Napóleont és másokat, mint például II. vilmost 
Poroszországból, és persze Hitlert, mind Antikrisztusnak nevezték, Vilmos esetében a neve szó 
szerint 666-ot tesz ki. Mert ők spirituálisan voltak fent, és mert ők 666 (sátáni lelkek) és pogányok, 
nem zsidók voltak, akiknek hatalmuk volt. A zsidók számára ez gonoszság, hogy a gójok 
önigazgatják magukat.

Tehát bevallott céljuk, hogy a szellemi rendszert, a Démonokat, és mindent, amiért mi állunk, 
megdöntsék, és saját magukkal helyettesítsék. Mint ilyenek a Jelenések könyvének bizarr említései 
arról, hogy "Angyalok lépnek a Démonok helyébe", "Jézus lép a Sátán helyébe", és a "Szentek 
lépnek a Királyok helyébe" stb. vagy hogy a "Bárány lép a Sárkány helyébe". Ez különösen magától
értetődő. A Démonok, a Királyok, a Sárkány stb. mind a pogány lélek szimbólumai. Míg az összes 
többi baromság a zsidó teremtés szimbóluma.



Most a fentiek is allegorikusak, mivel mindezek a dolgok sok szinten tükröződnek. A fentiek 
kihalása, az anyagi szinten, egyenlő a nem zsidók fajainak, államainak és fejedelemségeinek 
kihalásával. A zsidók azt mondják, hogy Izrael 12 törzse alapvetően a világ többi törzsét fogja 
felváltani a messiási korszakban. Ez nem valamiféle vicc, a rabbik ezt túlságosan is jól tudják. A 
Tikkun Ha Olam vagy "a világ helyrehozása" a kiirtással foglalkozik.

Az asztrális támadások, amelyeket az emberiség ellen intéznek, háborúkban, fajkeveredésben és 
más olyan veszélyekben nyilvánulnak meg, amelyek elpusztítják az ellenségeiket, mint például az 
éhezés, az elszegényedés stb. Ezeket fizikai tettekkel támasztják alá azok a fizikai rendek, amelyek 
hisznek ezekben a "messiási álmokban", és folytatják azt a célt, hogy leigázzák és elpusztítsák a 
Dzsentileket.

Tudjátok meg ezt... A zsidók célja a kiirtásotok. Ez saját bevallásuk, senki sem tűzte ki ezt rájuk, és 
senki sem merészelné ezt megtenni. A gyáva zsidóknak volt bátorságuk ezt megtenni, és nem csak 
ezt, hanem ezt a gójok előtt próféciaként leplezik le. Ahogy Hitler mondta, minél nagyobbak a 
hazugságok és minél felháborítóbbak, annál valószínűbb, hogy találnak olyan embereket, akik 
elhiszik őket. A zsidók hazugságai felháborítóak, és az emberek elhiszik őket, de ettől még nem 
lesznek igazak.

Ugyanígy soha nem fogja őket győzedelmessé tenni, mivel soha nem tette őket IGAZSÁGOSSÁ...

-Hooded Cobra 666 Főpap

A Kabbala és az ellopott 666 dekódolva

A Tóra a kódolt Kabbala, ahogy a rabbik állítják és mutatják. A Tóra szimbolikusan az ő 
világfájukat alkotja, és a Tóra pontos közepén a Vav betű az "isten" testének köldökénél van 
elhelyezve. A Tórában a Nap [Salamon] templomának száma 666.

A Tifereth Sefirotja a Nap, és a 6-os számot kapta, és a szoláris csakránál van elhelyezve a fa 
közepén, ahol minden összekapcsolódik. A kabbalában Tifereth a rövid arcból, ami a hét Elohim 
vagy "isten" - ami a hét csakra -  azt állítja, hogy Tifereth a legfontosabb és a vezető vagy király 
mindannyiuk közül. A Kabalában az egész lélek egyesül Tiferethben. Ez annak köszönhető, hogy a 
hinduizmusban még mindig megjegyzik, hogy az összes férfi és női nadi a köldöknél egyesül. És a 
köldök úgy kormányoz mindent, mint ahogyan egy király kormányozza a királyságot.

A 666 a napnégyzet száma, és minden négyzetnek van egy összegszáma. A 666 a napnégyzet összes
számának összege. A hét bolygó négyzete a hét Elohimhoz vagy az alsó arc hét "istenéhez" 
kapcsolódik a Kabbalában. Ezért ez a Tifereth négyzete, és így a hat betűs Vav is ide kerül.

A Vav a Kabalában egyesíti a dolgokat. Azzal, hogy a Vav-ot ide helyezik, egyesítik a lelket azáltal, 
hogy aktiválják ezt a pontot, amelyben a lélek összejön. Ezért nevezik a Tifereth-et a Kabalában 
Daath-nak is. A Daath szexuális egyesülést jelent, a lélek alkímiai szexuális egyesülését. A Daath a 
szellemhez is kapcsolódik, és a szoláris csakra felelős a spirituális energia átalakításáért a lény 
életerejévé. A Vav a kígyó betűje a Kabalában, és a kígyó gyomrával kapcsolatos. A has a 
köldökpont, és a kígyó itt a Nap szimbóluma. A Tifereth az az energiaközpont, amely az összes 
többit uralja, mivel az összes csakra a naphoz kapcsolódik. Megjegyzés: Az Egy a kabbalában 13-at



jelent, néhány ábrán látható a 13 csakra térképe, amelyek mindegyike szintén a Tifereth-nél 
kapcsolódik.

A szabadkőművességben Hiram Abiff a sarokkő. Hiramot Haramnak is írják, ami azt jelenti, hogy 
"A Ráma" a Ra vagy Ráma a napisten ősi neve, a napcsakra és a napcsakra mantrája is. Abiff a 
kígyó atyával kapcsolatos. A Nap temploma a szabadkőművességben a 666 is. Mindez a 
napcsakrával kapcsolatos. A sarokkő egy ősi elnevezés erre a csakrára, amit szintén Omphalosznak 
hívnak. A 666-os fenevad az Omphalosz egyik címe az ősök számára. Az Omphalosnak volt a 
Főnixe, amire ez  a fenevad szó az ókori görögben vonatkozik.

Megjegyzendő, hogy a V betű a görög ábécé eredeti hatodik betűje, a Digamma volt, amit az 
egyház később eltávolított, és más betűkkel helyettesítette, majd elrejtette. Az ókori görögök egy 
pentagrammot helyeztek el a kígyókörön belül, alatta a 666-tal, hogy megmutassák a Magnum 
Opus-t. A pentagram ebben a formában a szoláris csakrára vonatkozik, amely a kígyó Vénusz 
istennő "Napja vagy fia". A világra születés. Ez az újjászületett lélek és hogyan kapcsolódik az 
átalakult napcsakrához és az életerőhöz. Keleten a napcsakra átalakítása a Magnum Opus fő kulcsa, 
erről a taoizmusban sokat beszélnek nyíltan, és a hinduizmusban a tantrákban is említik.

A Digamma néhány ősi szimbólumban négy Digammát ábrázolnak, amelyek összeadódnak és a 
szvasztikát alkotják, a napcsakra szimbólumát. A Digamma szvasztika a V betűt mutatja, amely 
összeköti a "négy irányt", amelyek a Kabbalában mind a köldökcsakránál egyesülnek. A felső 
csakrákat az alsó csakrákat és a test bal és jobb oldalát és azok nadisait.

A tény az, hogy a zsidók egyszerűen ellopták a Dzsentil Pogány vallás ősi tanításait, majd 
korrumpálták és elrejtették a kódolt Tórában. A Tóra a kódolt szinten egy hamis történelem, amely 
egy geopolitikai doktrínát és tervezetet alkot a zsidó világkormány létrehozásához. A kódolt Kabala 
egyszerűen annak az okkult szintje, hogy a zsidók hogyan használják a lopott spirituális tudást a 
Dzsentilek ellen, hogy ezt elérjék. A tényleges Kabala nagy része a pogány görögöktől származik, 
akiknek közös kultúrájuk volt az egyiptomiakkal, a babiloniakkal és az ősi hindukkal. A 666 az ősi 
Pogány görögök, egyiptomiak, hinduk, babilóniaiak és általában a Pogány Népek szent száma. 
Ezért van az, hogy a 13-hoz hasonlóan a zsidók el akarják ijeszteni a Dzsentileket a 666-tól, mert ez
egy fontos szám, amit csak maguknak akarnak.

A 666 Sátánt is jelenti, és ezt a zsidók is tudják. Azonban ez azért van, mert Sátán a Dzsentil lélek 
szimbóluma. És a 666 a lélek szíve, ahogy azt még a Kabala is elismeri. Héberül "Ra" a nappont 
"gonoszt" jelent. Mert a spirituális hatalommal felruházott Dzsentilek gonoszak a zsidók számára. 
Ez az egész Bibliájuk lényege, amit ránk, gojokra erőltetnek. Minden, ami a spirituális tudással és a 
spirituális felhatalmazással kapcsolatos, az gonosz gój. Csak küldjétek az energiátokat a rabbi 
Jeshua zsidó gondolatformájába és hajoljatok meg a cionista világkormányuk zsidó politikai 
ideológiája előtt. Így végződik a zsidó Biblia. Izrael 12 törzsével [a 144 000], akik a zsidók királya 
alatt kormányozzák a világot. Ugyanaz a gonosz könyv, amely azt mondja nekünk gójoknak, hogy a
Dzsentil spirituális megvilágosodás szimbóluma, Sátán kígyója is gonosz. A Biblia tele van azzal, 
hogy a zsidó "isten" megtámadja a Dzsentil emberiséget, amiért spirituálisan megerősítette magát. 
Ami egy irodalmi eszköz, hogy a rabbik számára figyelmeztetésként szolgáljon. Ezért a Noémiták 
törvényei alapján a zsidók rá akarják kényszeríteni a Dzsentilekre. Az első törvény az, hogy a gójok 
nem gyakorolhatják a spirituális önmegerősítést A büntetése ezért a halál. Pontosan úgy, ahogy a 
zsidó Biblia parancsolja.

Források:



The Universal Meaning Of The Kabbalah, Leo Schaya
The Greek Kabala, Barry 

A végítélet és a "Messiás"

A judaizmus azt tanítja a rabbiknak, hogy két Messiás van, az egyik a földi Messiás, József fia, 
akinek élő áldozatnak kell lennie, akinek a halála megnyitja az utat a második, mennyei Messiás 
előtt, aki Dávid fia, aki leszáll és elhozza a zsidók messiási birodalmát, a zsidó vallás célját.

A rabbik írásaikban említik, hogy a mennyei az asztrális birodalom, a földi pedig a fizikai 
birodalom. Ez az igazság lényege, hogy a kereszténységet miért a zsidók rabbinikus osztályának 
okkult adeptusai hozták létre. Jézus -Yeshua Bar Joseph karaktere. Egyszerre József fia, aki még 
Egyiptomban is él egy ideig, és egyben Dávid vonalából származik.

A zsidó messiási küldetés a kereszténység programjában teljesedik be. Jézus a földi zsidó 
Messiásként jön létre, akit feláldoznak, és aki a mennyei Jeruzsálemmel együtt a mennyei 
Messiásként tér vissza.

Jézus karakterének célja egy globális vallási program felállítása, amelyből kiindulva a Messiási 
Korszak eljövetelét állítja fel azáltal, hogy a Dzsentilek milliárdjai a spirituális, pszichikus 
energiáikat a lelkükbe öntik és a lelkükben lenyomatot kapnak, miközben fizikai csatornaként 
működnek, hogy ezt a varázslatos gondolatot az asztrálisból a fizikaiba hozzák, még ha 
öntudatlanul is dolgoznak ennek megnyilvánulásán. Évszázadról évszázadra ez meg fogja hozni a 
kívánt hatást.

Krisztus második eljöveteléről azt állítják, hogy a Ruach, a "szent szellem" leszállása a világba. A 
Ruach a rabbinikus szövegekben a Tóra mantrájának kimondása által generált energia, amelynek 
egész könyve állítólag egyetlen istenük hosszú neve. A zsidó Isten csak egy gondolatforma, amelyet
a Tóra zsidó varázsigéje generál, a zsidó Isten még a zsidó szövegekben is megjelenik a Tórát 
alkotó 22 héber betű formájában. Az ő istenük pedig csak a Pargod mögül szólal meg, amely a 22 
betűből álló függöny. Ez az isten jelenik meg Mózesnek is az égő csipkebokorban a 22 betű 
formájában, és Mózes írja a Tórát. Az egész Tórát a 22 héber betűvel írták. A misztikus zsidó 
szövegek szerint a Shekinah teremtette Elohimot vagy Jahvét, a zsidó Istent. Mert a Shekinah a 
héber betűk energiája, amikor vibrálva teremt. A zsidó Isten nem más, mint egy energiaforma, 
amelyet a héber betűk mantraként való kimondása teremtett az asztrális térben, meghatározott 
kombinációkban, hogy a dolgok bekövetkezzenek. A legmagasabb okkult tanítás a Kabbalában a 22
betű által történő teremtés ismerete, amit csak legfeljebb két rabbinak szabad egyszerre tanítani, és 
csak szóban. Az Újszövetség úgy van megtervezve, hogy kapcsolódjon a Tórához, mivel az 
energiákat a zsidó istenformához csatornázza.

Jézus a zsidó gondolatforma. Az ő tulajdonképpeni héber neve, a Yashua azt jelenti: Yah, Jahve 
neve, Shu, ami a tűz szó, Jahve tüze. A tűz a Tórában Jahve által a Dzsentilek elpusztításának 
jelképe. A Shin betű a kabala szóban a tűz, és Jahve pusztításának betűje. A héberben a 
magánhangzók felcserélhetők a szavakban. A Shu-ből Shi vagy Shin lesz. Ami azt írja ki, hogy Ya 
Shin. Yod Shin. Istenük istenének betűje a tizedik Yod és a Shin... Ez Jahve neve. Ezért van az, 
hogy Lukácsnál Jézus szimbolikusan Mózes botjaként jelenik meg. Amelyre rá van vésve JHVH 
neve a neve. Ez is a 22 betű szimbóluma.



A Mennyei Messiás és a Mennyei Jeruzsálem leszállása a zsidó szövegekben az, amikor az 
istenforma elég erős ahhoz, hogy teljesen megnyilvánuljon és az asztrálisból teljesen leereszkedjen 
az anyagiakba, és a program teljes megnyilvánulását a valóságba hozza. Ennek része a Góg és 
Magóg háborúja a messiási háború, amelyben a Dzsentilek 11 királyságát "Isten" fogja elpusztítani, 
amely Isten a zsidók kódszava. A 11 a judaizmusban a pusztulás és a halál angyalának száma. Ezért 
a 11 Dzsentil királyság a nem zsidó népek és nemzeteik teljes kiirtását jelenti.

A Messiás korszakának minden természetfeletti leírása csak szimbolizmusa ennek az istenformának
az anyagba leszálló asztrális energiáinak. A megadott örök élet a zsidók örökös uralma lesz a bolygó
felett ebben a birodalomban. A Mennyei Jeruzsálem aranykockájának leszállásának szimbóluma a 
kabbalisztikus kocka, amely a 22 héber betű szimbóluma, a zsidók istenformája a Kabbalában. 
Ezeket a szövegeket a zsidók kijelentik, hogy szimbolikus nyelven írják, mint okkult jelentéseket.

A zsidók azt állítják, hogy a feltámadás, amit a Messiásnak véghez kell vinnie, a zsidó faj 
feltámadása, ami egyesíti őket és a világ teljes uralma alá vonja. A zsidók azt is megemlítik, hogy a 
Messiás egy zsidó vezető, aki nem más, mint ennek a gondolatformának a közvetítője, egy teljes 
csatorna. Azt állítva, hogy ez a "lélek" egy zsidó testbe fog leszállni.

A zsidók a Tórában arra is utalnak, hogy Ábrahám lelkeket teremtett, ez a Dzsentileket hozza be 
ebbe a programba. A zsidó program energiája képes arra, hogy megváltoztassa a Dzsentilek 
lelkének energiáinak szerkezetét, akik mélyen benne vannak ebben az életek során. Ez az oka 
annak, hogy a hardcore keresztények tényleg úgy viselkednek, mint valami a Testrablók 
inváziójából. A hindu szövegek megemlítik a barázda lelkekbe vagy Samkarákba való 
lenyomatának ezt a valóságát. Energetikusan gondolkodott rituálék és hasonlók történnek életeken 
át, és ez állandó változást okozhat a lélekben. A Dzsentilek számára csatornává válnak ennek a 
zsidó istenformának, hogy gondolatban leereszkedjenek az anyagba.

Ez a téma megismétlődik a Tórában, ahol Ábrahám Ábrámból Ábrahámmá válik, mert Jahve 
átitatta őt a saját leheletével, ami a Ruach vagy spirituális energia, és ehhez hozzáadják a Heh betűt,
ami Jahve leheletét jelenti. Így lett belőle Ábrahám. Őt a Ruach a zsidó isteni forma energiája 
alakítja át zsidó lélekké vagy gólemmé. Amiről a Tóra azt állítja, hogy Ádám is egy Gólem volt, 
akibe Jahve életet lehelt.

A Gólem a rabbinikus hagyományban annak a szimbóluma, hogy a zsidók gondolatformát hoznak 
létre, majd parancsolnak neki. A Gólem mindig a négy elemből készül, ami a Kabbalában YHVH. 
Ezért van az, hogy a Gólemre YHVH van ráírva. A kabbalában a YHVH négy betűje a négy elem. A
rabbi az energiát a Gólembe helyezi, majd parancsot ad neki.

Ezért hívják az istenüket JHVH-nak. Ez egy gondolatforma.

Egy másik módon ez az angyaloknál jelenik meg. Amelyeket a Kabalában nyíltan 
gondolatformáknak mutatnak be. Amit a rabbik hoznak létre és hívnak meg, akik ismerik a nevüket 
és a képleteiket. Metatron története egy Angyal teremtése "Isten" által a kódvilágban a rabbik 
számára, és ezt az Angyalt YHVH-nak hívják, és "Isten" parancsait szolgálja a rabbiknak a 
mennyben, az asztrálban. Metatron az ő Istenüknek, YHVH-nak mutatkozik, aki a nagyobb Istent 
szolgálja, azaz a rabbikat. A zsidó Isten nyíltan a judaizmusban úgy mutatkozik meg, mint egy 
gondolatforma, amit a rabbik teremtettek és parancsolnak.

Források:

Tree Of Souls,, Schwartz
Idiots Guide To Hinduism, Johnsen 



 

A Hanuka leleplezése

 A hanuka célja a zsidó vallásban a Talmudból származó Gemara egyik meséjén alapul, amely a 
zsidó templomban lévő Menóra fényéről szól. A zsidók, miután elfoglalták a Templomot a 
görögöktől, találtak egy korsó olajat, amelyet a gójok nem gyaláztak meg, ez a korsó mágikus 
módon nyolc napig égett, nem csak egy napig.

A rabbik elismerik, hogy ez szimbolikus, nem szó szerinti történelmi esemény. A történet szerint a 
görögök arra kényszerítették a zsidókat, hogy Pogány Istenek képeit helyezzék el a templomukban, 
és ez okozta a lázadást. A nyolc nap a JHVH nevet jelképezi, amelynek 26 értéke 8-at tesz ki. A 
menóra a Menóra hegye, JHVH szimbóluma.

A hanukát a Szukkot zsidó ünnep alapján hozták létre. Azonban ahogy a rabbik állítják, a Hanuka 
célja az, hogy megtámadja a Dzsentilek spirituális ünnepét, a Szaturnáliát, amely ez idő tájt 
kezdődik.

A Menóra fénye a Kether fényét szimbolizálja, ami az Ain Soph, ami a Shekinah-hoz kapcsolódik a 
22 héber betű, a szukkoti fülkékben koponya van, ami a Kether szimbóluma a judaizmusban. A 
Menóra kilenc ága a zsidó világfa világait jelképezi, amelyről azt mondják, hogy szintén kilenc 
világot tartalmaz, amelyek a Ketherből erednek, a tizedik pedig a hinduizmusból származik. Kilenc 
fő loka van, de van egy rejtett tizedik, amelyből erednek. Azonban a judaizmuson belül a 9-es szám 
a véglegesség száma, és a Dzsentilek elleni ítéletben használják, ez a kilencedik betű Tas egy 
dologra vonatkozik, a Dzsentilek átkozására a Kaballahban. A zsidók megpróbálják megkötni a 
Dzsentilek lelkének kilenc fő kapuját a Loka-kat vagy csakrákat, amelyek a tudatosság központjait 
alkotják, és amelyeket meg kell tisztítani és megfelelően aktiválni kell ahhoz, hogy a kígyó, amelyet
Sat-nak hívnak, képes legyen felemelkedni a koronára és spirituálisan teljesen felébredni.

Tas a kilencedik betű a Sat fordítottja, ami a Dzsentil lélek és a Dzsentil Isten ősi neve, ami 
szanszkritul Sátán. A kilencedik Tas betű nem fog létezni a zsidók eljövendő világában, mert ez a 
Dzsentilek és az ő világuk betűje.

A fények meséje egyszerű a Templom visszafoglalása és a Pogányok elűzése a zsidók eljövendő 
világát szimbolizálja, a Dzsentilek elpusztítása a Kether fényével, az ő istenformájuk energiájával 
JHVH legyőzi és teljesen elpusztítja a Dzsentil világot. A hanuka a Dzsentilek átkozásával 
kapcsolatos az évnek abban az időszakában, amikor a Dzsentilek olyan spirituális gyakorlatokat és 
szokásokat folytatnának, amelyek a Magnum Opushoz kapcsolódnak a Fénytestbe való 
felemelkedés spirituális gyakorlatához. Az a célja, hogy a Dzsentileket elzárja ettől és elpusztítsa a 
Dzsentil világot. A Talmud is említi, hogy ez a Saturnalia fesztivál a Pogányoké. Akiknek 
elpusztítására a zsidók felesküdtek. Ez az ünnep azért történt ebben az időben, hogy összhangban 
legyen a megfelelő asztrális energiákkal a Magnum Opus spirituális munkájának elvégzéséhez. A 
zsidók megpróbálják ezt tönkretenni az átkaikkal. 

A neoplatonista filozófus, Porphyry azt állította, hogy a Saturnalia ünnepén tartott ünnepségek a 
"lelkek halhatatlanságba való felszabadításáról" szóltak. Ez a Magnum Opus által történik. A 
Saturnalia a felszabaduláson és a Magnum Opus feloldódásán alapul, amelynek alapja a Nap Bakba 
lépése:

Ahogy Hauck írta az Alkímiáról szóló könyvében: "A Bak az egész művet átfogta az elejétől a 
végéig. A Bak az év első jegye, és a Bakból a Bakba való mozgás magában foglalta azt az egy 
szimbolikus alkímiai évet, amely alatt a Nagy Munka véghezvihető volt". 



A Pészah leleplezése

 A zsidó Pészah rituálé egy kabbalisztikus rituálé, amely kapcsolódik az okkult új év energiáihoz, 
amely március-áprilisban következik be, és amelyben az okkult munkálatok az év folyamán 
elindulnak.

A zsidó Pészah alapja az, amikor a zsidó "isten" meggyilkolta az egyiptomi elsőszülött, Dzsentil 
gyermekeket. Ebbe beletartozik a fáraó gyermeke is. A keresztények is ekkor ünneplik a húsvétot. A
Pészah ideje az, amikor a zsidók a Dzsentil gyermekek rituális meggyilkolását végzik. A gyermek 
rituális meggyilkolása a húsvéti keresztény rituális Jézus-gyilkosság utánzata. Ezt azért teszik, hogy
szimpatikus kapcsolatot teremtsenek a keresztény rituáléval, amely nem más, mint a zsidó rituális 
gyilkosságok színlelt változata. A zsidók a gyermek vérét csészékbe csorgatják, és ilyeneket isznak, 
a vért pedig belesütik a maceszos kenyérbe. A keresztény áldozási rituálé erre a rituáléra épül. A 
keresztények által elkövetett színlelt rituális gyilkosság és a zsidó rituális gyilkosságok energiái 
összekapcsolódnak az asztrális térben, és több energiát adnak a rituálénak. Ezt a Kabbala 
szimpatikus mágiának nevezi.

Ha valaki megérti, hogy az ezoterikus szövegekben bizonyos csakrák energiáját arra használják, 
hogy a világba manifesztáljanak olyan munkákat, amelyek energiáinak megfelelnek, akkor ez a 
kulcs a pészah megértéséhez. A pészahi rituálé olyan tömeges rituális munka, amelynek során az 
egész zsidó faji lélek kollektíven arra szolgál, hogy a rituálé célját a világban manifesztálja. A zsidó 
faji lelket és az egyéni zsidó lelket egyszerre "istennek" nevezik a kabbala szövegekben, a tíz sefirot
vagy világ a kabbala fájuk a lelkük térképe és ez a fa és a világok és a 22 betű, amit alkot, az 
"isten", még a YHVH az "istenük" neve is, ahogy a tíz világot elemi részekre osztják a fán. Ez a 
zsidó lélek és semmi több. Ezt a Kabbala kifejezetten nyilvánvalóvá teszi, nyíltan. A Kabbalában 
"isten" a világot a tíz sefirot által teremti, ami a zsidó egyéni és kollektív faji lélek kollektív 
energiái, ami a 22 héber betűt is magában foglalja.

A kabbalisztikus szövegekben feltárulnak a tényleges részletek, hogy mi és miért történik mindez 
Pészahkor. A pészach azon alapszik, hogy az Ain Soph vagy Kether energiáit lefelé irányítják, úgy 
gondolták, hogy a Binah és Chochmah, a három felső világ . Abba, amit a hét alsónak, a Sefirot-nak
neveznek.

A tíz világ a zsidó lélek térképe, mind egyénileg, mind kollektíven. A zsidók vagy YHVH 
gondolatformája nem más, mint a kollektív és egyéni zsidó lélek energiájának kivetülése. Keter 
vagy Ain Soph a Shekinah-nak vagy a "Szentléleknek" is nevezik a 22 héber betűjét, miért? Mert ha
valaki tanulmányozza a gyakorlati Kabbalát, a zsidó lélek sablonja a rezgéssablon, amely a zsidó 
lelket a megnyilvánulás különböző szintjein formálja, a 22 betű és a tíz világ. 

 A pészahi Széder rituáléja tíz rituális elemen alapul, amelyek mindegyike az energia valamelyik 
világba való irányításához kapcsolódik. A használt boros kelyhek és a maceszgolyók az energiák 
irányításához kapcsolódnak.

A boros pohár, amelybe a vért teszik, a Binah világát jelenti, a Matzo pedig, amelybe a vért sütik, a 
Chochmah világát. A Keter a zsidó lélek asztrális sablonja, amely a zsidó lélek e két felére, a 
csakrák/energiaközpontok világainak férfi és női aspektusaira oszlik. A Kabbala szerint az életerő a 
vérben van, a lélek energiája a vérben van, ezért isszák a zsidók a vért, az áldozat életerejének 
felvételével, hogy több erőt adjanak a rituáléhoz közvetlenül a saját energiaszintjük emelésével. Az 
áldozatok felgyújtása és meggyilkolása által felszabaduló asztrális energiákat is a tömeges rituáléba 
irányítják.



A rituális gyilkosságok energiái a pészahi rituális gyilkosságok energiái a kollektív zsidó lélekbe 
irányulnak, gondolták a Keter síkjára, az asztrális sablonra, amely összekapcsolódik az egész zsidó 
lélekkel, az összes csakrával, és amely kapcsolatból a zsidó lélek férfias és női aspektusaiba és 
energiaközpontjaiba áramlik, gondoltam, hogy minden zsidó ember összes energiaközpontja a 
Széder alatt, az egész Pészach Széder úgy van kialakítva, hogy a szimpatikus kapcsolat és az elme 
irányítása és a kabbalisztikus formulák héber nyelven történő kántálása, valamint a boros kelyhek 
ivása és a macesz kenyér elfogyasztása révén a rituális gyilkosságok energiáiba kapcsolódjon. Innen
mind a tíz világ tulajdonságainak kollektív energiája, a rituáléban felemelt energiákkal átitatva, az 
egész zsidó lélek teljes ereje kollektíven kivetül kifelé, hogy összekapcsolódjon a húsvéti 
keresztény rituáléval, és így keresztény hasonmások millióinak kivetített és összekapcsolt energiája 
átjárja, majd megnyilvánuljon a világban.

A zsidó faji lélek mind a tíz energia- vagy tudatossági központjának kollektív energiáinak e tömeges
munkához való felhasználásának célját a Kabbala világossá teszi:

Öt megnyilvánulás a férfi világok vagy csakrák számára és öt megnyilvánulás a női világok vagy 
csakrák számára. Az öt férfi csakra a Dzsentilek átkozására irányul, az öt női csakra pedig a zsidó 
faj megáldására. Ez a Kabbala szigorúság és irgalom fogalmához kapcsolódik. Ez csak egy kód 
arra, hogy a zsidó lélekközpontok energiáját különböző munkálatokra használják. A Kabbala 
megmutatja, hogyan lehet őket egyenként vagy kisebb csoportokban, vagy a pészah esetében 
egyszerre használni.

Amit ez a rituálé szintén feltár, az az, hogy a kereszténység célja, hogy a zsidó rituálék 
csatornájaként szolgáljon, hogy a zsidó rituálék megnyilvánuljanak a világban a gondolattal és a 
gondolattal, mivel minden keresztény a "Szentlélekkel" vagy a Shekinah-val, a zsidó faji lélek 
[YHVH] energiájával van összekapcsolva. Az okkultizmusban ismert, hogy energiát lehet irányítani
egy személybe, amit a hinduizmusban "Pranam"-nak neveznek. A keresztény istentisztelet energiája
mind a zsidó faji lélekbe irányul, kollektíven azért, hogy a zsidó fajt nagy spirituális erővel töltse 
fel. És hogy a keresztényeket a zsidó faji lélek asztrálisra kivetített gondolatformájába kapcsolják, 
amelyhez a keresztény kapcsolódik, és csatornaként működik, amelyen keresztül a zsidók rituáléi a 
fizikai világban manifesztálódnak. 

 A Yom Kippur rituáléja, ha valaki tanulmányozza a rabbinikus, kabbalista adeptusokat, a zsidó faj 
lelkében összegyűlt negatív energia átvitelét szolgálja, amit a pészah és az ilyen gyilkos rituálék 
miatt gyűjtöttek össze a lelkükben. És azt lelkileg átvinni a Dzsentilekre. Hogy aztán a Dzsentileket 
tovább átkozza a zsidó faj pusztulására. A zsidó cselekedetek negatív karmikus energiájának a 
gójokra való átvitelével a gójok fizetnek az ellenük elkövetett zsidó gonoszságért. A kereszténység 
koncepciója teszi lehetővé, hogy ez sikerüljön. Alapja a negatív energia átvitele a bűnösökről az 
ártatlanokra, ami szimpatikus kapcsolatot hoz létre a nem zsidó áldozatok tömeges elméjében. A 
keresztényeknek azt tanítják, hogy bűnösök és szégyenlősek állandóan, és megérdemlik a büntetést.
Ez nyitott ablakot teremt az elméjükben, hogy kapcsolódjanak a zsidók átkaihoz, TELJESEN. A 
keresztény Dzsentilek, akiknek lelke asztrálisan kapcsolódik a zsidó faji lélekhez, létrehozza a 
kapcsolatot, hogy mindez összekapcsolódjon és a zsidók elkárhozzanak.

Minden spirituális tudás és a történelem teljes elpusztítása a kereszténység zsidó programja által. A 
Dzsentileket a zsidó faji program minden gonoszságának tehetetlen áldozataiként hagyja. 



A Purim leleplezése

 A zsidóságban a zsidó szövegek értelmezésének különböző szintjei vannak. A kabbala a 
legmagasabb szint, a megértés okkult szintje a héber "sod" szintje, ami "titkot" jelent.

A kabbala egy kódolt nyelv, amely a szimbolizmuson alapul, ez egy jobb agyféltekés vagy 
pszichikus módszer, és a "gyakorlati kabbalát", a valódi okkult tanításokat a rabbinikus tanulóknak 
tanítják, akik jogosultak az ilyen oktatásra. A szimbólumok a kódok archetípusai és a bennük foglalt
információk felhasználása.

Az Eszter könyvének meséje a Tórában zavarba ejtett néhány idióta keresztény teológust. Mert a 
könyvben sehol sem említi "istent". Ez egyedülálló, mivel ez az egyetlen könyv a Tórában, amely 
egyáltalán nem említi "istent".

A rabbik, akik a Kabbala igazi adeptusai, azt állították, hogy ha egy szöveg nem említi "istent", 
akkor az azért van, mert a rabbik a saját pszichikai erejüket használják. Ezzel elérkeztünk Eszter 
történetéhez, amit először okkult szinten fogunk megérteni.

Mordechai-t a judaizmusban "prófétának" nevezik, a talmudi és kabbala alapú szövegekben a 
próféta egy pszichikailag nagyon fejlett rabbi, egy tényleges okkult adeptus, valaki, aki fejlett 
pszichikai erőkkel rendelkezik. Mordechai gyermekként kapja Esztert, és a saját melléből szoptatja, 
és vérfertőző kapcsolatot, titkos házasságot köt vele. Mordechai neve héberül "mirhát", Eszteré 
pedig "mirtuszt" jelent, figyeljük meg a Chai-t, az élet nevét héberül Mordechai nevének végén, ez 
a 18-as szám, amely a férfi és női energiák egyesülésére utal. A vérfertőző kapcsolat a kabbala fája 
világainak egyesülése, amely létrehozza az Ain Szofot, a szikrát, amely a belső pszichikai erőt 
generálja.

A mirha az ősi világban a harmadik szemhez kapcsolódik, amely az energiát irányítja. Mordechai, 
az egész mese az, aki Esztert mindenre irányítja. A mirtusz a zsidóságban a mágikus fa a zsidó lélek
spirituális erejének a szimbóluma. A mirtuszfa leveleit szimbolikusan használják a mágikus 
rituálékban, hogy olyan munkákat kapjanak, amelyek a felhatalmazott lélek pszichikai erejének 
gyümölcseit képviselik. Eszter Mordechai energiája vagy pszichikai ereje, amelyet saját energiáival 
hozott létre és táplált hatalomra, majd irányít okkult célja elérése érdekében. Eszter meséjében a cél 
az, hogy a zsidó faj belülről vegye át a perzsa birodalmat.

Mordechai és Eszter az adeptus pszichikai erejét és az elmét jelenti, amely irányítja és megteremti a
működéseket, hogy az megnyilvánulhasson. Eszter a Shekinah hatalmát képviseli. Hogy ezt a 
felfogást kibővítsük, Mordechai a judaizmusban a 400-as számot kapta. Ez a Tav betűt jelképezi, 
amely a zsidó lélek energiáját jelképezi, amely a Keter koronából a világokon keresztül utazik, ahol 
a Malkuthban materializálódik. Ez egyúttal a munkálkodás energiájának létrehozását és ennek a 
munkálkodásnak a fizikai világban való megnyilvánulását is jelképezi. A Tav ősi szimbóluma a 
Kabbala anyagkeresztje, a Malkuth szimbóluma. Ami a "Királyi Királyság" világa. Ilyen királyság 
az, amit a zsidók a Tóra varázslattal próbálnak manifesztálni, amelyben ők uralkodnak a világon. A 
400-at is 40-re veszik, ami a Messiás, a zsidó világ királyának száma. Mordechai szintén a zsidó 
Messiást képviseli, aki politikai vezető és rabbinikus adeptus.

A Tav az "Amet" szót jelképezi, ami az a pecsét, amit a rabbik a gój-lem homlokára tesznek, hogy a 
gój-lemet a rabbi irányítása alá vonják. Ez a kifejezés a tudat eltávolítását jelenti az eredeti 
egyiptomi, annak ellopását. Ez a Dzsentilek tudatának a zsidó varázslat energiájával való 
megkötését jelenti, jegyezzük meg, hogy a perzsa uralkodó meg van bűvölve és Mordechai 



varázslata alatt áll Eszter alakjában. A jövőben ez a gój-lem homlokán lévő kötés lesz az az agyi 
chip is, amelynek tökéletesítésén a zsidó vezetés dolgozik, hogy beültesse a gójba. A Tórában a Táv 
a homlokra került. Annak a szimbóluma, hogy az egyén a zsidó "isten" tulajdona. Amikor 
Mordechai archetípusa, a zsidó világkirály meghódítja a Dzsentileket és a zsidók tulajdonává teszi 
őket.

Mordechai ellenfele egy amalekita, Hámán. Az amalekiták a zsidó faji céllal szembeni ellenzéket 
szimbolizálják. Az Amalek a zsidó szövegekben "Sátán" okkult neve, ami a zsidók "ellenfelét" 
jelenti. Mordechai Eszter segítségével elpusztítja Hámánt, majd a megbabonázott perzsa királytól 
megszerezi a rendeletet és a katonai erőket, amelyek végigvonulnak a birodalmon, és az összes 
amalekitát, a zsidók ellenségét és egész családjukat halálra ítélik, és minden vagyonukat és 
vagyonukat ellopják maguknak. Ebbe beletartozik Mordechai is, aki megszerzi Hámán vagyonát és 
politikai hatalmát, Mordechai ezután a Perzsa Birodalom leghatalmasabb uralkodója lesz. És Eszter 
a felesége, a birodalom királynője, egy zsidó nő, akinek a gyermekei elfoglalják a trónt, és fajuk és 
tanításuk szerint zsidók lesznek. A perzsa király nem más, mint Mordechai és Eszter által 
megbabonázott gólem [gólem], és bábu a kezükben. Megjegyzendő, hogy 70.000 perzsát fognak 
megölni. Ez a 7-es szám, a Zayin betű héberül, amely számmal a zsidók halálra átkozzák 
ellenségeiket. A Zayin azt is jelenti, hogy " Cion", a zsidó világkormány. A 7 a zsidók ellenségeinek 
"szent megsemmisítésének" száma a Kabbala szerint. 

 Amit ez okkult szinten jelent, az egyszerű. Egy hatalmas átok megalkotása héberül [Eszter] 
kabbalista, rabbinikus adeptusok által, amely megbabonázza a perzsa királyt, és lehetővé teszi a 
zsidó vezetők [Mordechai] számára, hogy az egész birodalom felett átvegyék a hatalmat azáltal, 
hogy elpusztítják az összes Dzsentil ellenzéket, és a királyi udvaron belülről hódítanak. Ami a 
zsidókat hatalomra emeli. Eszter könyve azért került a Bibliába, hogy a keresztény, nem-zsidók 
tömeges elméjének energiájával létrehozzák a könyvvel lenyomatot nyert könyvet, majd a zsidók 
Purim rituáléját bekapcsolják ebbe az energiába, és ezt materializálják a világban. Eszter könyve is 
Eszter könyve, a varázslat a könyv és az energia, amit létrehoz a tömeg elme, hogy a Purim rituálék 
a héber nyelvű olvasmányokkal és a rituálé egyéb aspektusai, a zsidók kapcsolódnak a könyvvel és 
megnyitja az ajtókat, hogy elérjék ezt számukra a fizikai világban. Kifejezetten arra használják, 
hogy a Dzsentil politikai vezetőket és más, nagy hatalommal bíró vezetőket a zsidók befolyása és 
átka alá helyezzék, hogy a zsidók ellenőrzése alá vonják őket.

A keresztény Biblia nem más, mint a zsidó boszorkányság egy okkult formája, hogy a Dzsentilek 
tömeges elméjét a zsidók keresztény bűbája alatt használják fel a zsidók okkult munkásságának a 
fizikai világban való materializálására. És a zsidóknak globális irányítást adjon.

A Purim egy zsidó rituálé, amelyet minden zsidó megünnepel, és két napon át a Tórából való fő 
olvasmányok, a Dzsentilek elleni átkozódás. A rituálé része a kis háromszög alakú sütemény, 
amelyet minden zsidó gyermeknek adnak, és amelyben azt mondják nekik, hogy harapjanak bele, és
képzeljék el, amint letépik Hámán fejét, és elpusztítják a zsidók összes ellenségét. Ez egy kannibál 
rituálé, amely szimpatikus mágiával kapcsolódik a zsidók által elkövetett rituális gyilkosságokhoz, 
amelyek során kannibalizmusba kezdenek az áldozattal [ezért szenvednek a zsidók olyan 
betegségektől, amelyekről csak kannibál törzseknél ismert, hogy a kannibalizmus miatt 
szenvednek], és általánosságban úgy működik, hogy hatalmas mennyiségű energiát küldjön ki, hogy
megátkozza a Dzsentileket és megnyitja az ajtókat a zsidók előtt, hogy képesek legyenek belülről 
meghódítani a Dzsentil nemzeteket. Figyeljétek meg, milyen könnyen megjelennek a zsidók, és egy
generáción belül átveszik az irányítást minden nagyobb politikai párt, vállalat, bank és tudományos 
intézmény felett. Ezért van ez. 



A zsidók elismerik, hogy megátkozták a Dzsentileket

A hinduizmus keleti spirituális szövegei sokszor felsorolják, mi okozza a halált, az öregedést, a 
szerencsétlenséget, a betegséget és a szenvedést. Sátán Kundalini kígyója miatt, amely a 
gyökércsakrában van megkötve, alszik és nem ébredt fel:

"A Kundalini, amikor alszik, az idő tüzével azonosul... amely minden teremtményt halálra süt, az 
öregedési folyamat során. ...A jóga tüze [yogagni], amely elpusztítja az idő tüzét, askalaagnirudra, 
az "idő tüzének Rudrája", azaz , egy olyan tűz, amikor felébred, amely nagyobb, mint az idő tüze, 
amely felemészti azt. Amikor alszik, a kundalini az idő tüzével társul, azzal az idővel, amelynek 
áthaladását a Nap és a Hold mozgása jelzi a finomtestben; amikor felébred, a Nap és a Hold [itt az 
ida és a pingala nadik] egyaránt mozdulatlanná válnak, és a kundalini megkettőződve a susumna 
nadikként azt mondják, hogy "felemészti az időt"[1].

Amikor a kígyó felemelkedik a gerincen a fejig, azt állítják róla, hogy egy Ambróziális nektár 
oszlopot ereszt, ami az Amrita, ami szó szerint "haláltalanságot" jelent. Ez elárasztja az egész lényt, 
és halhatatlan Siddhává alakítja át, ami Tökéleteset jelent.

A zsidó ellenség a Tórában számos átkot helyezett Sátán Dzsentil kígyójára, hogy megpróbálja a 
Kundalini energiát a gyökércsakrában megkötni és ébren tartani. És veszélyessé teszi, ha bárki 
megpróbálja felébreszteni ezt az erőt. A zsidó ellenség a Dzsentilek minden nemzedékét szó szerint 
HALÁLRA átkozta.

Figyeljétek meg a Kala agni Rudrát, a spirituális tüzet, amely elpusztítja az idő tüzét és felszabadít a
halhatatlanságba. Rudra Siva fő címe. Sivát pedig Sátán Sivának hívják. Az Örökkévaló Shiva 
szanszkritul. Shiva szimbóluma a kígyó és eredetileg az ősi szövegekben Sri Lanka ősi kertjében 
Shiva megteremtette Adimut és Évát és megtanította őket, hogyan emelkedjenek fel a kígyóra és 
hozzák létre a Fénytestet és váljanak halhatatlanná. Még Edin leírása is a hinduizmus MountMeru 
hegye. A zsidó ellenség azt állította, hogy eredetileg Indiából jöttek. Ellopták ezt a szöveget és 
héberül átírták, hogy a Dzsentilek átka legyen, hogy minden Dzsentilt halálra átkozzanak. Sátán 
kígyójának felemelését tették az eredendő bűnné, és ezt a Jahvét [a zsidó rassz] az átírással 
beillesztették a történetbe, és Jahve volt az [a héber ábécét használó zsidó rabbik], aki a kígyót a 
gerincen keresztül a földre hajtotta, és kimondta az átkot a pogány kígyóra. És a zsidó angyalokat a 
kert kapujához állította lángoló kardokkal, hogy megakadályozza a visszatérést. Az angyalok a 
zsidó átkokat és bárformákat jelképezik a Kabalában, a lángoló kard pedig a Zayin betű 
szimbóluma, amelyet a nem zsidó lélek átkozására és megkötözésére használnak a Kabalában. Ezért
a Kabala azt állítja, hogy a zsidók így lesznek képesek "istenné" válni és uralkodni a Dzsentileken. 
Azzal, hogy halálra átkozzák őket. A zsidók kiszorították a Dzsentileket a halhatatlan életből és az 
örök spirituális boldogságból ebbe a nyomorúságos világba, amelyet ők teremtettek. A Tóra 
egyenesen azt állítja, hogy Jahve [a zsidó faj] megakadályozta az emberiséget abban, hogy egyen a 
halhatatlanság fájáról.

Ahol Sátán örök életet ad nekünk. A szanszkrit szövegek tele vannak a szó szerinti 
erkölcstelenségre vonatkozó utasításokkal a kígyó erejével történő jóga által, amely Sátántól 
származik.

A Végső TVR a módja annak, hogy ezt visszacsináljuk, mivel az ő "istenük" Jahve az, aki ebben a 
szövegben Sátán kígyójának megkötözésével kimondja a halálos átkot a Dzsentilekre. Az ő 
Jahvéjuk a 22 héber betű .A kereszténység szó szerint egy halálszekta. Ez az, ami ezt a zsidó 
varázserőt adja, és lehetővé teszi a zsidók számára, hogy eltávolítsanak minden spirituális tudást a 



Dzsentilektől, és rabszolgaságra és halálra kössék őket.

-Mageson666 Főpap

Kabbalisztikus istenkontroll

Honnan származik a Kabbala és a bolygóirányítás?

 A Próféták ősi héber iskolái azok, ahová az ősi Izrael beavatottjai mentek, hogy megtanulják a 
Tórát, az információ, amit az Adeptusok tanítottak nekik, a Tóra dekódolásához szükséges 
információ volt, ez magában foglalja a pszichikai felemelkedés technikáit is, hogy képesek 
legyenek megnyitni a magasabb pszichikai központokat a zsidó idegen lélekben, és képesek 
legyenek kommunikálni az entitások azon csoportjával, akiket Elohimnak hívnak, amiről Izrael 
prófétái híresek a Bibliában. Az ősi Izrael Prófétáinak Iskolájában a beavatottakat héberül 
NiKabalnak hívták, ami azt jelenti, hogy a befogadók, a kabbala héberül azt jelenti, hogy befogadni.
Ez a lélek pszichikai szintjére is vonatkozik, az Elohimoktól való telepatikus kommunikáció 
fogadására. Azt is jelenti, hogy fejlett a lélek és a belőle származó képességek. Ez arra is 
vonatkozik, hogy a rabbi telepatikusan adja át a tanítványnak ezt az információt.

A valóság az, hogy a Kabbala mindig is egy dolog volt, a Tóra okkult szintje. Ez nyilvánvaló, ha 
valaki tanulmányozza a Kabbalát, az "isten" 72 neve, amelyek a Kabbala nagy részének szívét 
alkotják, a Mózes II. Könyve 14:19-21-ben van kódolva. A 22 betű használatának módszerei, 
amelyek a Kabbala fő iskoláját, az Ige általi teremtést alkotják, a Teremtés a Teremtés könyvében 
vannak kódolva, és a Misztikus Felemelkedés Iskolájának kabbalai tanításai Ezékiel könyvében 
találhatóak. A Tóra héberül van írva, a héber nyelv minden egyes betűje saját számmal rendelkezik 
a gematria héber betűinek numerikus tanításai a Kabbala részei. A kabbala azt jelenti, hogy a Tóra 
rejtett tanításait, Izrael fajának okkult tudását kapjuk.

Amikor a Biblia Izraelt említi, akkor a zsidók fajáról és idegen lelkükről beszél. A Kabbala Izrael 
idegen lelkének ismeretén alapul. Laitman rabbi, aki egy jelentős zsidó vezető, egy nyílt 
előadásában Izraelben egy egész zsidó jesiva előtt nyíltan kijelentette, hogy Izrael egy idegen lélek 
csoport, amely azért van itt, hogy átvegye az emberi világot és belülről meghódítsa a bolygót a 
hüllő istenük számára.

Ha valaki tanulmányozza a judaizmus okkult szintjét, a rabbik vezetősége mind a Kabbala mesterei,
a vallásos zsidók idejük nagy részét a Yeshivában töltik a rabbik Kabbala szövegeinek 
tanulmányozásával. És innen választják ki a legjobbakat és képezik ki őket a Szóbeli Tórára, ami 
Izrael prófétáinak tanításait jelenti. A vezető rabbik nem titkolják, hogy pszichésen nagyon fejlettek 
a Kabbala több éves gyakorlása és az "istenükkel", a reptilián Elohimmal való kommunikációjuk 
miatt.

A 70 rabbi, akik a Szanhedrin, akiknek Izraelből kellene irányítaniuk a világkormányt a Zsidó 
Szórend felépítésével. A Szanhedrin tagjait úgy választják ki, hogy a Kabbala adeptusai, 
telepatikusan fejlettek és közvetlenül az Elohimokkal állnak kapcsolatban. Ez azt fogja jelenteni, 
hogy az ellenséges Földönkívüliek, a Reptiliánok, akik az Elohimok, a zsidó faj "istenei", a 



zsidókon keresztül közvetlenül irányítják majd a világkormányt, és képesek lesznek közvetlenül 
parancsokat adni a zsidó adeptusoknak, akik a világkormányt irányítják, hogy diktálják gonosz 
parancsaikat a világ rabszolgasorba taszított lakosságának. 

Az izraeli Szanhedrin már írja a Királyok Tóráját, amely az a dokumentum, amely alapján a zsidó 
világkormányt működtetni fogják. Ennek utasítása az egy világ kommunista feudális ültetvényes 
állam megteremtése, amelyben csak a zsidók királya és a zsidók rendelkeznek majd emberi 
jogokkal és birtokolnak tulajdont. A világ egy olyan tervgazdaságban fog élni, amelyben a 
magántulajdont a jogokkal együtt eltörlik, az egyes nemzeteket, vallásokat, kultúrákat a zsidó király
fogja eltörölni, a zsidóknak pedig minden egyes nem zsidó személyes rabszolgájuk lesz. Ezt a 
Királyok Tórája mondja ki, a Szanhedrin hozza létre Izraelben. Minden, amit az Új Világrend 
tervként tesz, megtalálható a Királyi Tórában. Mert ez a zsidó világrend. 

Krisztus egy kabbalisztikus varázslat

 Az egész Biblia a Kabbala, a Biblián belüli szimbolizmus a Kabbala része, a szimpatikus vagy 
talizmánként működő mágia, a Kabbalán belüli szimbólumok vibrációs sablonok, amelyek az 
asztrális frekvenciák formái, amelyek YHVH ellenséges gondolatformájának aspektusaihoz 
kapcsolódnak. Az elme képmásai rezgési formák az elmében, amelyek az ÉTER elem által 
kapcsolódnak a tömeges elméhez, amely az elmével kapcsolatos. K..ETHER a Kabbalában ehhez a 
birodalomhoz kapcsolódik, a YHVH energiájához, mielőtt az anyaggá válna. A szimbólumok 
kapcsolódnak a héber ábécébe és a héber olvasásába és a hang-asztrális algoritmusba, amit ez 
létrehoz. A szimbólumok manifesztálják, irányítják és összekapcsolják az energiákat az asztrális, 
Ketherből az anyagi, Malkuthba.

Az ősi zsidó hagyományban a teológusok tudják, hogy Jézus a zsidó Mihály arkangyal, aki az az 
angyal, aki megvédi Izraelt [a zsidó fajt] és a zsidók úgy imádkoznak hozzá, mint ellenségeik [a 
Dzsentilek] elpusztítójához, és Mihály a fegyver, a faji napirendjük előmozdítója. Mihályt a Tóra is 
említi. Jehova Tanúi is tudják ezt, és azt állítják, hogy Jézus Mihály arkangyal.

A rabbik azt állítják, hogy a főangyalok, mint például Mihály, az Egregorok, amelyek JHVH átfogó 
gondolatformájának tíz szférájának vagy szintjének megnyilvánulásai, amely a világfaként jelenik 
meg. Mihályt lángoló karddal ábrázolják, ahogyan Jézust is a keresztény művészetben. Ez a kard a 
Zayin vagy Sion betű a Kabbala 7. betűje, Jézusnak a 777-es számot adták, ami Zayin, Zayin, 
Zayin. Ezt a betűt használják a rabbik arra, hogy megtámadják és elpusztítsák ellenségeiket. Mihály
kardja a Zayin, a Sion kardja. A szimbólumok és a betűk összekapcsolódnak, hogy megnyilvánítsák 
és irányítsák a zsidó energia formájának, YHVH-nak az energiáit.

Mihály arkangyal az, aki Sátánt kiűzi a mennyből és le a földre, és megköti Sátánt. Sátánt a 
Bibliában a Dzsentilek kígyójának [lélekenergiáinak] nevezik. Ez mutatja a kígyó megkötését a 
gyökércsakrában, hogy a földi, miután le lett űzve a mennyből a koronacsakra. Mihály kardja az a 
lángoló kard, amit az Angyalok használtak a lélek megkötözésére Edin kertjében. Az Edin bejárata a
kabbalában a sushumna ajtaja, a Gan Edin pedig a tobozmirigy régiója és az, ahogyan az a 
koronacsakrához kapcsolódik. Az elűzés a kígyónak a koronacsakrából a gyökércsakrába való 
lekergetése, majd ott való megkötése Jézus-Mihály, a Sion kardjának szimbólumával és a héber 
képletekkel és a héber betűvel a héberben, amivel összekapcsolódik. A kígyó ezután a földön 
kúszik, és a héber átkokat, amelyeket JHVH [a zsidó faj] héberül mond a kígyó ellen a zsidó 
Tórában, arra használják, hogy a kígyó energiáit a Dzsentilek gyökércsakrájában megkötözzék. Az 



átkok, amelyeket a zsidók a Tórában héberül olvasnak fel, kapcsolódnak a szöveg szimbolikájához, 
hogy energiát tápláljanak mindebbe. 

 Ezért kapcsolódik a Dzsentil lélek megkötözésének szimbolikája a Teremtés könyvéből az 
Újszövetség szimbolikájához, amikor Jézus-Mihály kiűzi Sátánt a mennyből, és ezért kapcsolja a 
Dzsentilek tömeges elméjének energiáit ebbe az átokba, hogy megkötözze őket. Sátán zuhanása a 
mennyből, mint a Világosság, ahogy a Biblia mondja, a Zayin betű szimbolikája a Sion kardja a 
kabbalában a lángoló kard, amely a Dzsentil kígyót köti meg a gyökércsakránál.

Jézust [Mihály] a Koponya [Kether] helyén feszítették keresztre a Malkuth keresztjén és ennek a 
száma a 6 a Bibliában, és Mihály a 6 szféra a Kabbala világfáján, ami a világ, ami összeköti az 
egész zsidó Egregore-t és táplálja az energiát. Ezért Jézus napszimbolikája a hatodik szféra 
szimbolikája a Kabbalában. A keresztre feszített Jézusnak ez a szimbóluma a koponyával sok 
keresztény műalkotáson a kabbala mágiájának egy talizmán formája, az energia irányítására 
szolgáló pecsét, ezért a héber Egregore fő szimbóluma. A keresztre feszített Krisztus szimbóluma a 
zsidó JHVH energiáját irányítja a Ketherből, az asztrálisból a Malkuthba, az anyagi birodalomba, és
ezt összekapcsolja Krisztus képével a hat szféra, amely összeköti az erőt, a zsidók teljes JHVH 
gondolatformáját materializálja a világba a hatodik szférán keresztül, amely a Dzsentilek 
elpusztítása, a halálos átok. Ez az energia Sátán megkötésén alapul, ami a Kabbala és a Tóra szerint 
a Dzsentileket jelenti, mivel Mihály a Dzsentilek és a Dzsenti lélek megtámadásának és 
megkötésének energiája, és Jézus maga Mihály, és így a Krisztus képébe irányított energia a JHVH 
azon aspektusához megy, amely közvetlenül megköti és elpusztítja a Dzsentileket. A másik szám, 
amit ebben a képben a Bibliában használnak, az Krisztus 7 kijelentése a kereszten, a Zayin betű, 
hogy az ilyeneket még több pusztító energiával töltse fel, és hogy a megkötést befejezze.

Az ok, amiért Jézust ilyen szomorú helyzetben ábrázolják, az, hogy szimpatikus energiákat 
generáljon, hogy a szükséges érzelmi kapcsolatot hozza létre a szimpátia által, hogy megnyíljon és 
bekapcsolódjon a tömegek elméje ebbe a szimbólumba a pszichéjükbe. Ezért van az, hogy a 
szeretetre, szimpátiára és az ilyenekre való összpontosítás érzelmileg megnyitja az embereket 
mentálisan és bekapcsolja őket a kötő varázslatba. A bűntudat is a középpontban van, ami megnyitja
az elmét, hogy elfogadja az átkot, amelyet Krisztus-Mihály táltos pecsétje a Dzsentil áldozatokra 
irányít, és így elpusztítja őket.

Amikor Jézus azt állítja, hogy ő az "Alfa és Omega", ezt a teológusok eredetileg az Alef és Tav, a 
teljes héber ábécé 22 betűjével jelölték, amelyek a zsidó gondolkodás algoritmusát alkotják. A 
kabbalában az Aleph-et "Az átok" és a Tav-ot "Az ember" néven emlegetik. Ez azt jelenti, hogy 
Jézus az átok az emberiségen, a héber ábécé pedig az átok az emberen.

A hindu felemelkedési szövegek azt állítják, hogy ami az emberekben a halált okozza, az nem a 
gyökércsakrában lévő kígyó felébresztése és felemelése a koronába. A kabbala Krisztus varázslata 
ezt lehetetlenné teszi, és így a Dzsentileket halálra kárhoztatja. A zsidó rabbik tudják ezt.

A Nemzetiszocialista kormány, amelyet Sátáni spirituális adeptusok vezettek, akik azon dolgoztak, 
hogy visszahozzák az Orion felemelkedési vallást, amely az ókori Egyiptomban volt [A náci, Thule 
Társaság neve a Tula névből származik, amely az Orionhoz kapcsolódik], tudta ezt, és elrendelte, 
hogy minden Krisztus-képet távolítsanak el minden közterületről, hogy csökkentsék az ellenség 
átkait. Továbbá, és ezt sokan megjegyezték, minden gyűlésüket elárasztották horogkeresztekkel, és 
mindenhol elhelyezték őket Németországban. A horogkereszt a spirituális védelem Dzsentil 
talizmánja, és a harmadik szem és a koronacsakra megnyitásához kapcsolódik. Ezt a területet 
Egyiptomban a rajta ülő Uraeus kígyóval ábrázolták, amely a spirituális védelem, a fejlett 
tudatosság és a megvilágosodás szimbóluma volt. A náci adeptusok ezt a szimbólumot használták a 
német nép védelmére, és arra, hogy ennek a szimbólumnak az energiáját a német népbe irányítsák, 
hogy felébresszék a harmadik szemüket és a koronacsakrájukat, valamint a magasabb spirituális 



tudatosságot az Igazság felé. Ezért helyezték el a náci spirituális adeptusok a szvasztikát egy 
transzparensre, amelyen ez állt: "Németország ébredj!", hogy felébresszék a német nép magasabb 
spirituális tudatát, és visszavonják a zsidó kabbala átkait ellenük. 

A frigyláda: A zsidó átkok a Dzsentileken

A frigyláda fogalmát az egyiptomiaktól lopták el. Az egyiptomiaknál Amun frigyládája a 
gerincoszlopként jelenik meg a hét csakrával. Egy sor hét ember hordozza. A szívcsakra területén 
Isis ikerfigurája látható, széttárt szárnyakkal, egymással szemben. A szívcsakra megjelenítése, ahol 
a felső és az alsó csakra a mellkasnál találkozik. [1] Amun frigyládája hajót formáz. 

A judaizmusban a frigyláda csak a Tóra szimbóluma, amelyet okkal loptak el és hamisítottak meg 
az egyiptomi szimbolikából. A judaizmusban van a Tóra ládájuk, amelybe a Tórát helyezik, miután 
felolvastak belőle a zsinagógában. Ez az, ami a frigyláda valójában. Ezt a Tóra ládát "Szent 
Ládának" nevezik: 

"Szent Láda. Ez a név a 'ārōn haqqōdešre utal, a frigyláda héber nevére, amelyet a Szentek 
Szentjében, az ősi sátor és a jeruzsálemi templom belső szentélyében tároltak. Hasonlóképpen a 
Hekhál, amelyet hechálnak, echálnak vagy heichálnak is írnak - és néha Echal Kodesh is (főleg a 
balkáni szefárdok körében) a héber [hēkhāl] 'palota' szóból származik, ugyanebben az időszakban 
használták a belső szentélyre való utalásra. A hekhál tartalmazta a menórát, a tömjénező oltárt és a 
látványkenyér asztalát."[2]. 

A Tóra célja, hogy a 22 héber betű segítségével egy erősen feltöltött, negatív energiamezőt hozzon 
létre, amely megköti a Dzsentil lelket, és elhozza a Dzsentil világ pusztulását. A Tórában a zsidók 
ezt a frigyládát fegyverként használják, hogy elpusztítsák a Dzsentil nemzeteket, amelyek ellen 
háborúznak. Ez egy nyílt fegyver. Ezért tiltották be a görög és római uralkodók a Tórát és tiltották 
meg, hogy olvassák. A zsidók a 22 héber betűt "istenük" 22 nevének nevezik. 

Az ok, amiért a zsidók ellopták Amun ládájának képét, hogy egy korrupt és megrövidített képet 
hozzanak létre, amiből saját ládájukat készítették. Azért, mert ez a Dzsentil lélek megtámadásáról és
megkötéséről szól. Minden átok a Dzsentileken a 22 héber betű által történik. Még az egyiptomi 
frigyláda szimbólumának megrongálása is, hogy létrehozzák ezt a zsidó szemetet, a Dzsentilek 
átkozásának egy formája a kabbalisztikus talizmán mágia segítségével. Ami a kép megrontásának a 
célja. A zsidó frigyláda szándékosan kocka alakú, ami az ő energiájukhoz kötődik.

Források:

[1]Did Moses Exit?, D.M. Murdock 
[2]Wiki 



A Shema ima egy halálos átok a Dzsentilek számára

A zsidók Sema imája miért jelent halált és pusztulást a
Dzsentilek számára?

 A Shin betű héberül az "isten" neve, a Ha Shem héberül: A Shin. Innen származik a Shema név, és 
ezért az egyik legfontosabb neve JHVH-nak, a zsidó fajnak a Tórában.

A zsidó kabbalában, ami a megfejtett Tóra. Mózes úgy győzi le Amalek erőit, hogy kezeit a feje fölé
tartja, ezzel a Shin betű szimbólumát alkotva. Ami egy dologra vonatkozik a judaizmusban. A 
Tefillin a fekete doboz, amit a zsidók a fejükön viselnek, és ami a Sema imát tartalmazza. Ezt 
viselik, miközben a Shemát imádkozzák.

A Shin betű titkos szimbóluma a kabbalában a fő Shin a három tüskével, ami a kabbala fa felső 
világát jelképezi az agy bal oldala, Binah, az agy jobb oldala Chokhmah és a korona és az optikai 
thalamus, Keter. De van egy másik Shin is, amelynek négy tüskéje megfordítva és egymásba 
fonódva ezen belül lefelé néz a három tüske felé. Az okkult Shin-t alkotva ez a "Második Shin" a 
titokzatos 23 betű a Kabalában. A négy tüske a YHVH-t jelképezi.

A judaizmusban a Shema ima az, amit a rabbik állítanak, hogy ez az, ami el fogja hozni a Messiást, 
a zsidó világkirályságot, amelyben a pogányok, ami szintén "Nemzetet" jelent, ami valójában az 
emberiség fajtáit jelenti. zsidó faj fogja elpusztítani, és a világot kizárólag zsidóvá fogja változtatni. 
Ezért van az, hogy a judaizmus Tórájában a Shin betű a különböző Dzsentil nemzeteket elpusztító 
"istenük" szimbóluma. Minden zsidónak 2800 Dzsentilt kell kapnia rabszolgaként, ha valaki 
kiszámolja a 144 000-es számot, amely Izrael 12 törzsét jelképezi a kinyilatkoztatásban, akik 
követik a zsidó Messiást a világ népeinek elpusztításában. Ami szó szerint a világ Dzsentiljeit 
jelenti. A 2800 a 144 000-hez számolva körülbelül 403 millióra adódik, ami a Georgia Guidestones-
hoz kapcsolódó szám, amely azt követeli, hogy a népességet 500 millió alatt tartsák. Ezt a titokzatos
emlékművet az egyik zsidó vezetésű szabadkőműves szervezet állította ki, amely egy kabbalista 
társaság. Megjegyzendő, hogy ez az emlékmű kapcsolódik a zsidó Bibliához.

A végső tény, hogy a Sema ima, amely a legfontosabb hitvallás a judaizmusban, a Dzsentilek 
elpusztítására szól, hogy a Dzsentil szónak egyszerűen véget vessenek. Az Amalek héberül Sátán 
okkult szava. A zsidók szent szövegeikben a Dzsentileket "Sátánnak" nevezik. Az Amalek azonban 
különösen a FEHÉR FAJRA utal, mint Sátán tényleges, közvetlen leszármazottaira. Az ENKI Istent,
akit a sumérok is Sátánnak neveztek, az "Ari" teremtőjének mondták, akit a saját képmására 
teremtett. Az Ari az " Árja" elnevezés a sumérokról ismert, hogy fehér bőrűek voltak, kék 
szemekkel. A zsidók azonban a többi fajt is Sátánnal rokonságban állónak tartják. 

 A Shema három tüskéje, mint említettük, a három világra vonatkozik, amelyek a kabbalában az 
agyat, a tudatosság székhelyét alkotják. A másik négy tüske azonban a "YHVH"-hoz kapcsolódik, 
mint az általuk létrehozott gondolatformához, ami a zsidó Biblia, és arra használják a Shemát, hogy 
lehozzák az asztrális gondolat anyagi világába, és összekapcsolják és becsatornázzák ezt a 
gondolatot a saját tudatukkal, az egyéni zsidó elmét, amely kapcsolódik a gondolatforma nagyobb 
elméjéhez vagy programjához, lehetővé téve az egyéni zsidó számára, hogy ennek az erőnek a 
megnyilvánulását közvetítő csatornává váljon. Ez szintén kapcsolódik ahhoz, hogy ezt lehozzuk a 
Keterből, az "isten" birodalmából, az asztrális vagy éteri birodalomból, ahol ez az energia 
keletkezik, a Malkuthba, ami a fizikai birodalom, ami azt jelenti, hogy "A Királyság", ami a zsidók 



Királysága, amit a földön akarnak felépíteni. A Tefillin a Malkuth szimbóluma.

A Shin három tüskéje az Avirhoz, az éterhez, a Shekinah-hoz, a Tóra kimondása által létrehozott 
rezgéshez és az Elohimhoz kapcsolódik, amely ennek a rezgésnek a megnyilvánulása, a tudatmező, 
amelyet az asztrálban generál.

A Shema az, ahogyan ez a Malkuth a fizikai birodalomba materalizálódik, ezért van a négy tüske is.
YHVH a teremtés négy elemére vonatkozik, amelyek a föld szimbólumát a kocka négyzetet 
alkotják. A YHVH a Tóra szimbóluma is. A Shema materializálja a Tóra teljes varázslatát. A 
második Shin 23. betűje 2+3=5 az öt elem Sh a tűz, E az éter, M a víz és A a levegő. Ez azt jelenti, 
amit ez jelent. Ami arra vonatkozik, hogy az asztrális birodalom az éter a fizikai világba hozza a 
négy elemet, hogy teljes mértékben manifesztálja ezt a varázslatot az éterből vagy az asztrálisból a 
Malkuthba a fizikai világba.

A Shema TVR a fő Kulcs a zsidó faj teljes és örökös legyőzéséhez. A Sema TVR-t naponta kell 
végezni. A Shema TVR a legfontosabb Kulcs ahhoz, hogy megmentsétek a saját életeteket és a 
Dzsentilek életét a megsemmisüléstől. A zsidó Biblia, amit a Shema materializál, egy nagy halálos 
átok minden Dzsentilre. Ezért rendelték el a görög és római uralkodók a zsidó Tóra elégetését, és 
ezért tiltották meg, hogy a zsidók elszavalják. Ők a Pogány vallások adeptusai voltak és tudták, 
hogy a zsidóknak ez a könyve micsoda.

Hála Sátánnak és az Isteneknek, a hatalom, hogy ezt megállítsák, most a saját kezükben van. A 
rabbik a saját kabbalájukban figyelmeztettek, hogy Sátán el fogja pusztítani a zsidókat a Tóra 
elpusztításával, azáltal, hogy megfordítja azt. Az TVR-t Sátán és az Istenek adták nekünk. Sátán a 
Dzsentilek kódjaként is szerepel, ami azt jelenti, hogy a Dzsentilek a Tóra megfordításával fogják 
elpusztítani őket. 

Források:
The Wisdom In The Hebrew Alphabet, Rabbi Munk The Greek Kabbala, Barry The Habir 

[1]Did Moses Exit?, D.M. Murdock 

[2]Wiki 



A zsidók megátkozták a Fekete fajt

A Tóra tele van átkokkal minden Dzsentil fajra. Ez magában foglalja a fehéreket is, akiket 
amáleknek neveznek, és akiket a zsidóknak teljesen ki kell irtaniuk. Ezért a zsidók által létrehozott 
politikai Fehér Népirtás kultusza, a Kulturális Marxizmus nem más, mint a zsidók faji vallásuk 
gyakorlása hamis politikai köntösben.

A Tórában Noé megátkozta Hámot, hogy Sém rabszolgája legyen. Hám volt Kúsz apja, és a kusiták 
a fekete faj és az afrikai területek ősi elnevezése volt. Ez a Hám átka. A feketék elleni fő átok 
azonban Ézsaiás próféta könyvében található, ezt az átkot azonban sohasem említik, mert túl 
nyilvánvaló.

A Tórában Ézsaiás prófáta könyvében 45:14: 

14. „Így szól az Úr: Égyiptom gyűjtött kincse és Kús nyeresége és a nagy termetű Szabeusok hozzád
mennek és tieid lesznek, téged követnek, békókban járnak, előtted leborulnak és hozzád 
könyörögnek: Csak közted van az Isten és nincsen több Isten!”

 Figyeljük meg, hogy itt a kusitákat láncra verték és rabszolgasorba taszították Izrael fiai. Figyeljük
meg, hogy a zsidók a Dzsentileket a zsidó faj tulajdonának nevezik, azaz ami áru, ami tulajdon, a 
gójokat jelenti. Amikor a zsidók a fekete rabszolga-kereskedelmet folytatták, a Tóra ezen passzusait
használták, hogy igazolják a rabszolga-kereskedelmet a keresztény lakossággal szemben. A zsidók a
Hám átkát Noachide átkának nevezik. Mit gondolsz, mi fog történni a feketékkel, ha a zsidó 
világrend a zsidó rabbik által elfogadott Noáchida törvényeket az első Bush alatt Amerikában 
törvénybe iktatják a lakosságra? Ami a múltban már megtörtént, számos zsidók által vezetett 
ültetvény és háztartás, ahol a saját kusita rabszolgáik végezték el a munkát számukra. A " The 
Secret Relationship Between Blacks And Jews" című könyv azt írta, hogy a feketék 
rabszolgatartóinak legalább 70 százaléka zsidó volt Amerikában, és a zsidók a teljes amerikai 
lakosságnak csak körülbelül egy százalékát tették ki. Az első zsinagóga Amerikában a Rhode 
Island-i New Portban épült, mivel ez volt a zsidók által működtetett afrikai rabszolga-kereskedelem 
központja. Ezért is állt ki a zsidó Karl Marx a rabszolga-kereskedelem fenntartása mellett a 
nyilvánosság előtt saját lapjaiban. Figyeljük meg azonban a feketék elleni átok másik részét Ézsaiás
próféta könyvében, ahol a feketék meghajolnak a zsidó isten előtt, és úgy imádják, mint az egyetlen 
urat, és így a zsidók spirituális rabszolgáivá válnak.

Minden keresztény egyházban élő fekete ember beteljesítette Ézsaiás átkát, meghajolnak a zsidók 
előtt, és azt állítják, hogy nincs más isten, csak a zsidó isten. A láncok említése Ézsaiás próféta 
könyvében a feketék számára ez a zsidó kabbalában a Tóra spirituális átkait jelképezi a 
Dzsentilekre, a 22 héber betű mindegyike egy-egy láncszem a rabszolgaság hosszú láncában. A 
szabadság egyetlen útja a zsidók láncainak eltörése a Végső TVR-rel.

Ezért vannak azok a fekete városrészek, ahol minden sarkon egy templom áll, elpusztított háborús 
övezetek. A zsidók átka rajtuk van. Ha tanulmányozzuk Núbia történelmét és a Feketék még ma is, 
mint a Dogonok, az egyiptomi POGÁNY Isteneket követték, Sátán Démonjait. Még a dogonok 
spirituális vezetőinek is olyan nevük van, mint Amon Ra.



Bűnbak Karma

A hinduizmusban a vezeklés fogalma eredetileg az a tény, hogy az ember ténylegesen semmissé 
teheti a negatív karmát és semlegesítheti, kiolthatja azt, mielőtt az megnyilvánulhatna a világban és 
az ember életében. A zsidók a kabalájukban megszállottjai ennek a koncepciónak, azonban ez azért 
történik, hogy az általuk létrehozott karma ne nyilvánuljon meg a világban ellenük. Ezt a zsidók 
egyfajta átvitelként teszik, amikor az energiát [a karma energia] egy másik irányba irányítják át. A 
bűnbak szertartás, amit a zsidók végeznek, az a kísérlet, hogy a bűnözői tetteik negatív energiáját a 
Dzsentilekre ruházzák át, és ezzel átkozzák meg a Dzsentileket. Ez az oka annak is, hogy a zsidók 
mindenért Sátánt okolják. Ezzel is azon dolgoznak, hogy a tömegek negatív gondolati energiáját 
Sátán és az Istenek ellen irányítsák és használják fel. Az iszlám zsidó programjának van egy 
tömeges rituáléja a mekkai Haj alatt, ahol a muszlimok "megkövezik Sátánt", köveket dobálnak 
több oszlopra és üvöltenek a dühtől. Ez a kabala szimpatikus mágia. Az a célja, hogy ezt az energiát
vagy karmát Sátán és az Istenek ellen irányítsa, mint egy tömeges átkot. Kétségtelen, hogy a zsidó 
rabbik is ezt az energiát használják a múltban, hogy megpróbáljanak visszaélni az istenekkel.

Az TVR-ek kiiktatják ezt az átvitelt. A zsidó rabbik azt állítják, hogy a zsidók szenvednek a Pogány
Nemzetek létezése miatt. Normális nyelven ez azt jelenti, hogy az Isteneink még mindig a zsidók 
ellen cselekszenek a világban. A zsidók be akarják zárni ezt az ajtót, de nem sikerült. Ez az egyik 
oka annak, hogy ott a kereszténység és az iszlám boszorkányság könyve és programja megszállottan
arra törekszik, hogy a spirituális erőt eltávolítsa a Nemzetekből, így az emberek el vannak zárva a 
spirituális világtól.



A Mennyek Manája – A Pogányoktól lopva

A Pogányoktól ellopott Mana

A dél-amerikai viracochai Árják ősi kultúráiban a Mana szót használták a spirituális erőre, és 
ugyanez a helyzet a távol-keleti régiókban is. A hinduizmusban az ősi kígyóistennő neve Manas és 
Manasa, és a Holddal kapcsolatos. Az ógörögben a Mana anyát jelent, és a Monádot az ógörögben 
valójában Monasnak írják. A rúnákban pedig a Mana és a Manas is egy fontos rúna, és szintén 
Holdat jelent.

Manasa Istennő:

A szanszkrit szövegekben a Manas, más néven Manasa és Mana az Ajna csakrának, a hatodik 
csakrának van megadva. De a tobozmirigy régiójának is. Ennek a fogalmát a zsidók ellopták és a 
bibliájukba tették, mint "mennyei mannát", amiből nagy ügyet csinálnak a kabalájukban. Csak még 
több ellopott és korrumpált információ. Az ókori görögök a mannát aranyesőnek vagy harmatnak 
nevezték az égből. Ez a fémek kifehérítésére, a csakrák Amrita vagy aranyeső általi átalakulására 
vonatkozik. Ezt az arany esőt a Taosimban arany nektárnak is nevezik, és úgy írják le, mint a 
szájban lévő ízt, amely a fejben lévő tobozmirigy régió aktiválásával jön. A fehér a harmat vagy 
Siva cseppjének színe is, ami a Hold-középponthoz kapcsolódik. A Mana egy lopott mantra a 
tobozmirigy régió aktiválására. A szanszkritban az elme teljes megvilágosodását szabályozza.

Források:



The Greek Kabala, Barry
The Magicians Of The Gods, Graham Hancock
The Return Of The Serpents Of Wisdom, Pinkham
Mary Magdalene: The Illuminator, William Henry 

„Isten” keze - Lopott Pogány koncepció

Isten keze a Kabalában Keletről lett ellopva

A zsidó kabbala nagyon népszerű Hamsa amulettje, amelyet olyan hírességek tettek ismertté, mint 
Madonna:

A Hamsa:



Ezt az amulettet az ókori Keletről lopták el, amit a hinduizmusban és később a buddhizmusban 
használtak, amikor létrehozták. Sok hülyeség állítja, hogy mi ez a kabalában.



A hinduizmusban a Kundalini jóga legfontosabb mantrája a Shiva és Shakti mantrája, ami a Ham 
(Shiva) és SA (Shakti) mantra. Ezt a prána Kriya részeként használják az agyi központok 
megnyitására. A kabbalában azonban a nyitott kéz szimbóluma a koronacsakra, a mindent látó szem
pedig a tobozmirigy, vagy ahogy ők hívják, Isten Szeme. Ennek a mantrának a teljes és helyes 
írásmódja az ősi hindu szövegekben Haum Saum. A Haum Siva bija mantrája, és a koronában 
helyezkedik el, ahogyan azt a témával kapcsolatos előző cikkünkben említettük. A Saum pedig 
Soma, a holdistenség, a hatodik csakra bija mantrája. A hinduizmusban és a buddhizmusban a 
Hamsa kéz öt ujja az öt elemet jelképezi, amelyek a Harmadik Szemben egyesülnek.

Ez az ősi hinduizmusból ellopott amulett a koronacsakra és a harmadik szem megnyitásának 
képlete, és hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz. És a neve Shiva és Shakti. Még csak nem is 
héberül van. Ez szanszkrit.

Mit lopnak még a hinduizmusból a kabbalában:

A Kabalában a legmagasabb Istent Ayinnek hívják, ami a héber 16. betűje, és azt jelenti: "Szem". És
a Kabalában egyszerűen a Mindent Látó Szem kifejezése. A Kabalában az áll, amikor Jahve azt 
mondja, hogy a neve: "Én vagyok az, aki vagyok." Ez kabbalisztikus: Ayin, Jahve az AYIN. Ayin az
"Isten Szeme" és a tobozmirigy a Kabalában.

Ez is a hinduizmusból lopott Ain, ami Saraswati Istennő bija mantrája. Az Ain, nem az Aim, a 
szanszkritban nem az M, hanem az orrhangú N hang szimbóluma van. Az AIN mantrát a Sri 
Yantrához adják, ami a Hold csakra, a Mindent Látó Szem yantrája. Az AYIN az Y egy kettős betű 
az I-vel a Kabalában, így felesleges. Az Ayin teljes írásmódjának 130-as száma az ötször 
huszonhaton alapul. Az Öt elem és az "istenük" száma a huszonhat.

A Kabalában, ami a Tóra és a judaizmus tiszta megértése, azt állítják, hogy az "istenük" egyszerűen 
a betűk energiája és a Mindent Látó Szem. A csakra pont a fejben. Ami egy olyan fogalom, amit az 
ősi vallásokból loptak, mint a hinduizmus és Egyiptom. Az egyiptomi főisten: Osiris-t "A Szem"-
nek hívták, ami az Ayin. Ez Siva Szeme keleten.

Források:
Wisdom of the Hebrew Alphabet, Rabbi Munk
The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic and Mysticism, Dennis
Tirumantiram
Soma in Yoga and Ayurveda: The Power of Rejuvenation and Immortality: David Dr. Frawley 

A zsidó Élet Könyve

A gólem a kabbalisztikus tudással létrehozott gondolat allegóriája. A rabbi azonban az AMT szót 
írja a Gólem homlokára, hogy ezt életre keltse, és ha el akarják pusztítani, akkor eltávolítják az 
Alef-et, így csak az MT marad, ami a halált jelenti. Miért van ez így....

Az ok elrejti, hogy mit csinálnak. Az AMT a 22 betűs héber ábécé három központi betűje. Aleph, 
Mem, Tav. Az Aleph eltávolítása a héber gondolat szétszóródását okozza, mert a Tav beleolvad az 
Aleph-ba, így az energia körforgását fenntartva, mintha az energia kereke forogna. Az Aleph a 



héber ábécé összes többi betűjének energiáját szimbolizálja. Az Aleph eltávolításával kihúzzuk a 
dugót az energiaforrásból. A kabbala az Aleph betűt kerékként ábrázolja. Az energiák áramlásának 
megállításáról van szó.

A kabbalából származó Taróban mind a 22 fő kártya héber betűkön alapul. A Szerencsekerék azt 
mutatja, hogy a Tóra a Rotah anagrammája, ami kereket jelent. A Kabalában a tojás szimbólumát az
élet kerekének nevezik, mivel a kerék, ahogy forog, azt szimbolizálja, hogy az energia életet 
generál, ahogy egy új élet kikel a kozmikus tojásból. A kerék Indiától nyugatra az energia 
mozgásban lévő szimbólumaként jelent meg. A csakra jelentése forgó kerék. Mint említettük, a 
Kabala a kereket az Aleph betű ábrázolásaként mutatja be emiatt. Megjegyzés Taro.....Torah. 
Megjegyzés: Rah héberül gonoszt jelent. A Rotah Rá kerekét jelenti, ami héberül a GONOSZ 
KEREKÉT jelenti. Ez keleten a Samsara Kereke, ami a halál és a szenvedés Kerekét jelenti. A 
Dzsentilek számára. A zsidó Élet Könyve a Dzsentilek számára a halál könyve.

Ezért az AMT életet jelent. A Tóra az élet kereke a zsidók számára, ez az általuk létrehozott 
gondolatforma. Az öt könyv azon az öt elemen alapul, amivel "isten" az életet teremtette a 
kabbalában azáltal, hogy az első gólemet az Adamon Kadmon-nak tette, ami ennek a 
gondolatformának a címe sok kabbalisztikus hagyományban. A zsidók ahog a Tórát hívják: Az Élet 
Könyve.

Van egy második módszer az ábécé használatára, amit a rabbik titokban tartanak az AMT az "Isten" 
kegyelmének a módszere, ami a zsidók számára az élet teremtését és generálását jelenti. A második 
módszer titkos, amit "Isten" ítéletének hívnak, és amely a betűk felcserélésén alapul, hogy halált 
hozzon. Ez a zsidó társaik megbüntetésére szolgál, mivel minden zsidó egy különleges héber nevet 
kap, amely a Tóra egy bizonyos szakaszához kapcsolódik, amelyet minden zsidó egy bizonyos 
ponton imában elmond, és amely a lelküket mélyebbre kapcsolja. Minden zsidónak van egy betűje a
judaizmus Tórájában. Ez kapcsolódik az adott zsidó egyéni lelkéhez. Ez az, amit az jelent, hogy az 
ember neve be van írva az Élet Könyvébe, ami a zsidónak örökké tartó létet biztosít. Ez átkerült a 
kereszténységbe, de a keresztény kontextusban elvesztette a jelentését.

"Isten" ítéletének rejtett módszere az, hogy az egyes zsidókat úgy bünteti, hogy a NEVÜKET 
KITÖRLI AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL. Ez "Isten" végső ítélete a zsidóságban a vétkes zsidó ellen. 
Hogyan és miért teszik ezt.

Tehát a Tóra visszafordító Rituálék használatával minden zsidót kitörlöd az Élet Könyvéből, a 
Tórából. Az Aleph másik jelentése, amit a kerékként ábrázoltak, az év kereke, amin a zsidók a Tóra 
fő olvasmányait végzik, hogy az energia kereke mozgásban maradjon, az Aleph a Tóra energiáját 
szimbolizálja. Azzal, hogy a Tóra visszafordító rituálékat végezzük ezeken a pontokon, ezt az 
energiát oszlatjuk el. És így az Élet Könyvét.

A rabbik kijelentették, hogy az AMT az, ami életet ad a zsidó Élet Könyvének, és az MT az, ami 
halált hoz rá. Ez az, amit ezek a Tóra visszafordító Rituálék tesznek. Ez benne van a rabbik saját 
mágikus szövegeiben, amelyeket elrejtettek. De Sátán és az Isteneink megmutatták, hogyan kell ezt 
csinálni. Így teljesült a rabbik próféciája, hogy Sátán elpusztítja a zsidókat azzal, hogy kitörli őket 
az Élet Könyvéből.

Csináljátok a Tóra visszafordító rituálékat mindennap.

Források:
Wisdom of the Hebrew Alphabet, Rabbi Munk
Tree of Souls, Howard Schwartz 



A Lopott Hatágú Csillag

A hatágú csillag egy Távol-Keletről lopott jelkép, a Dél-Indiai Murugan Isten Yantrája, amelyet 
Visnu Csillagának is neveznek. Az arany fémlapra vésett hatágú csillag Yantrát minden évben 
elhelyezik Murugan templomában. A fémek különböző Csakrákat képviselnek az ősi tradícióban, az
arany a Napnak felel meg. A hat ágú csillagot gyakran az arany által uralt Szoláris Csakrán 
ábrázolják. Numerikusan a hatágú csillag 666-nak felel meg, ami a Nap Négyzet száma. 666 
összegzésével 18-at kapunk, az élet és a lélek átalakításának számát.

A fordított háromszög a vizet, míg a felfelé álló a tüzet képviseli. A Nap a csillag közepe, a hat ág 
pedig a többi planéta. A hinduizmusban a Hold uralja a vizet, amelyet jelképesen Siva magvának 
neveznek, és a Siva Lingájaként jelenítik meg. A Linga nem más, mint a tobozmirigy, hold központ 
hatodik Csakra, avagy a harmadik szem, ahol Siva magva tárolódik. Siva neve a harmadik szemhez
használandó mantra. A Linga formája a tobozmirigyet idézi, ezért helyezik el rajta az AUM mantrát 
– amellyel aktiválni lehet ezt a központot.

Kali Istennő, Siva feleségének szintén aranyalapú Yantrája van, a 36-os számmal azonosítják, a Nap
négyzet másik száma (ha 1-től 36-ig összeadunk minden számot, 666-ot kapunk). Kali Istennő a
Szoláris Csakrát reprezentálja a Hindu iratokban.
A cél, hogy Siva vizét, vagy magvát lejuttassuk a Szoláris Csakrába, amely aktiválódik ezáltal. Ezt 
a folyamatot szimbolizálja a hatágú csillag, az Isten és Istennő alkímiai, szexuális egyesülését.
Ahogy az ondó belépvén a méhbe új életet hoz létre, úgy lép be Siva magva a Szoláris Csakrába, 
amely így feltöltődik és újjáteremti a lelket. A szoláris Csakra kapcsolatban áll az összes többivel, 
így a általa kibocsájtott tűzhullám áthatol a 13 fő Csakrán és a nadikon is. A Yogában ezért a 
Szoláris Csakra aktiválása a kulcs az elemek traszformálásához.

A zsidók ellopták ezt a szimbólumot és nem véletlenül nevezték el Salamon pecsétjének: Salamon
párja Sába kirányője A B és a V felcserélhető a héber nyelvben. Elrejtették, hogy Sába valójában 
Sáva... Siva: a Hold Csakra, a hatágú csillag fordított háromszöge.

Források:

The Myths and Gods of India, Alain Danielou
Chinnamasta, Elisabeth Anne Benard
Tree of Souls, Howard Schwartz 

Több lopás keletről: "Isten" teremtette átverés

A Kabbala az igazi Tóra, ahogy a zsidók állítják.
Ahogy a Kabala állítja:

" A Hei betűvel teremtette [isten] a világot".

"A Hei hangja a lélegzet puszta kilégzése, Hei; nem igényel nagy erőfeszítést, nem kell hozzá az 



ajkak, a nyelv vagy a száj mozgása..... Ahogy a Zsoltárok tanúsága szerint Hásem szava által 
teremtődtek az egek, és az ő szájának leheletéből minden seregük (Zsoltárok Könyve 33:6)"[1].

Ez a szöveg azt is mutatja, hogy a Hei betűt szimbolizálja a Kohen áldás, amit a rabbik a gyülekezet
feje fölött tesznek. Az ilyen, ebben a könyvben bemutatott helyes módot a zsidó művészetben is 
láthatjuk:

Ez a távol-keleten a koronacsakra mundrája. A szanszkritban a betűknek három fő kategóriája van, a
magánhangzók, a légzéshangok és a mássalhangzók. A H betű a lélegzet betűként szerepel, mivel 
éppen az. Ezt a zsidók innen lopták.

A távol-keleten Indiában és Tibetben a H betűt a KORONA CSAKRÁ-ban helyezik el. A Hei 
héberül HA-nak is írják, amit a HA betűt a távol-keleten a koronában helyezik el.

Siva szent lakhelye a hinduizmusban a koronában van elhelyezve, amely a tobozmirigyhez 
kapcsolódik, a kettő úgy kapcsolódik, mint ami kapcsolatban áll a Somával vagy a Holddal.

A Hei/Ha, valóban Jahve betűje? Nem, ezt is ellopták.

A H betűt Siva Isten uralja, mint az egyetemes Istenség keleten:

"A H betű Sivát jelképezi az ő aspektusában, mint a végső fő A teremtésen túl, túl mindenen, ami 
meghatározható, Én vagyok H, a legfőbb tanú és minden kegyelem összege. ... Nandikeshvara 
Kashika 27." [2]

A H betű a kabalában az öt elemet jelképezi, ahogyan a hinduizmusban is. A H az a betű, amely az 
étert jelképezi, a szellem elemét, amely a hang és az éter, amelyből minden elem képződik és 
energetikai elrendezése. Az egész ábécé a koronacsakrában jelenik meg a hinduizmusban és a 



kabalában, ahol ezt a tényt szimbolizálandó keletről lopták el.

A világ a hinduizmusban a testet szimbolizálja, amely az öt elemből jön létre. Ugyanez a Kabalában
is. Ez nem valami isten valahol egy felhőben, aki megteremti a fizikai bolygót. A zsidók "istene" 
nem teremtett semmit, nem ezt a világot, semmit. Ez mind ellopott és korrumpált spirituális tudás a 
Pogány Dzsentilektől.

Források:
[1]The Wisdom In The Hebrew Alphabet, Rabbi Michael L.Munk
[2] While The Gods Play, Alain Danielou 

Shekinah és a Kabbala

A judaizmusban a rabbik a Shekinah fogalmát tartják a legnagyobb jelentőségűnek. A Shekinah a 
zsidó Isten hatalmának megszemélyesítése.

A kabbalában a Shekinah a 22 héber betű és az ebből képzett Tóra. Vannak történetek olyan 
rabbinikus bölcsekről, akik idejüket intenzíven a Tóra szavalásával töltötték, és akik mellett 
megjelent a Shekinah, aki szintén a Tórát tanulmányozta és szavalta. A Shekinah-ra a Tóraként is 
hivatkoznak.

A judaizmusban az istenük három részből áll, ami a Szellem [energia] Hang és szó. Ez a Kabala és a
Tóra ereje, amelyből a Kabala a Sod vagy titok legmagasabb jelentése a judaizmusban.

Van egy történet egy rabbiról, aki Jeruzsálembe sétált a Kotelhez, a Siratófalhoz, és minden lépésnél
imádkozott. Amikor elérte a falat, látomása volt a Shekinah-ról, és átváltozott. A zsidó templom 
állítólag a Shekinah földi pihenőhelye és lakóhelye.

A zsidók a Shekinah-t a Szombat Királynőjének nevezik, és a szombat alatt a zsidók úgy hiszik, 
hogy egy második lelket kapnak, amely a Shekinah jelenléte bennük. A szombat a Saba szóból 
származik, ami az ősi nyelvben hangot jelent. A zsidók ilyenkor mondják el a Tórát. Ez a rituális 
napjuk.

Ez azt jelenti, hogy a rabbik, akik a Tóra intenzív szavalásától átváltoztak a Sekinah második 
lelkével. A hindu keleten, ahonnan a kabbalát ellopták és korrumpálták, a legmagasabb meditáció az
Isten nevein való meditáció. Ez a héberben a 22 betű. A Tóra ezekből áll. A mantra meditáció 
legmagasabb vagy negyedik szintje az, amikor valaki eléri a mantra Samadhi-t. A hang állandóan a 
lélekbe intonálódik, és a mély meditációban lévő ember hallja a mantra szavalását magától... Ez az, 
amikor a zsidó a gyakorlat által a lelkébe intonálta a Tórát, és élő Tórává vált, a zsidó istenforma 
teljes csatornájává. Ezért jelenik meg nekik a Sekina. A második lélek, amelyben megtestesültek, az
az istenforma, amelyet magukba intonáltak.

Ezért van az, hogy a héber Alep betű 26-hoz hozzáadódik az ő JHVH-juk száma, és úgy jelenik 
meg, hogy a zsidó és a Tóra egy lélek. A héber betűk is töltött talizmánok, és ezt az energiát hozzák 
be az anyagba. Sok zsidónak vannak kabala talizmánjai és amulettjei, amelyeken JHVH 72 nevének
különböző nevei szerepelnek. Ez az oka annak is, hogy a zsidók a globális médiájukba, például a 
TV-be és a filmekbe is beleteszik a numerikus betűkódjaikat. Tudattalan rituáléként működnek, 



hogy istenformájukkal energiát hozzanak létre és irányítsanak az anyagba, hogy megvalósítsák a 
napirendjüket.

A Shekinah és a Templom fontos. A Templomot a judaizmusban a zsidó Messiásnak kell felépítenie,
ami a zsidó messiási korszak bevezetését jelenti, amikor a Dzsentilek kora elpusztult. Amelyben a 
Templom újjáépül és a zsidó világkormány székhelye lesz, amelyben a gójok, akik nem pusztulnak 
el a messiási háborúban, kénytelenek lesznek a Noahide törvények szerint élni és a zsidók 
rabszolgái lesznek.

A Shekinah a zsidó szolga vagy istenforma megszemélyesítője, amelyet a rabbik a Tórával hoztak 
létre. A Shekinah a hinduizmusban a Shakti címe, a Shakini, amely a teremtés energiája és az SA 
betűé, amelyet a Shakini ural, és amely a torokcsakra és a hang ereje, amely a teremtés. A zsidó 
isten a Szellem, a Hang és az Ige. Amit a Sakini ural, az SA vagy szanszkritul SAM betű istensége. 
Sakini, amelyet a zsidók Shekinah-ra változtattak.

A zsidó isten nem más, mint a programozott energia tömeges formája az asztrálban. A messiási 
korszak az, amikor a rabbiknak ez a varázslatos istenformája teljes mértékben beteljesíti feladatát. 
Ezért használják a zsidók a Vav vagy hatodik betűt, ami ezt az energiát az anyagi szóba hozza.

Most valamit meg kell érteni, a muszlimoknak és a keresztényeknek azt mondják, hogy 
tanulmányozzák és szavalják "Isten Igéjét" [a zsidók varázsigéjét], ami a Biblia és a Korán, 
amelyek mindkettő tartalmazza a Tórát. Egyiptomban az embernek három napig kell tudnia ülni és 
tökéletesen szavalni az entre Koránt egy professzorokból álló testület előtt. Csak azért, hogy 
felvegyenek az egyetemre. Ezt a lelkükbe nyomják be, és a zsidó istenforma energiájának 
csatornáivá teszik őket, hogy megnyilvánuljanak és gondolatokat cselekedjenek az anyagi világban.
Ebbe beletartozik az is, amikor a zsidók fekete mágikus rituálékat végeznek.

Mind a kereszténység, mind az iszlám célja a szövegeikben megfogalmazottak szerint az, hogy a 
zsidó isten messiási korszakát hozzák el. Ha valaki tanulmányozza a judaizmust, nyilvánvaló, hogy 
a zsidó Isten csak a zsidó nép archetípusa. Ezt a tényt nem is titkolják. A zsidó Isten még a Tefillint 
is viseli, és naponta háromszor imádkozik a zsidó imakönyvvel, és a Tórát is tanulmányozza.

A rabbik szerint az angyaloknak tíz szintje van. És ezek nem lények, hanem energiák örvényei, 
amelyeket a rabbik irányítanak és tíz világhoz kapcsolódnak a zsidó fán... Ezek azonban a rabbik 
által teremtett formák. A három legfelső angyal a judaizmusban Gábriel, Mihály és Ráfáel. Ez a 
három képviseli a zsidó világfa három oszlopát, és mindegyiküknek 24 név felett van hatalma a 72 
névből, ami a teljes 72 nevet teszi ki. A 72 nevet 72 angyalnak tekintik. A három oszlop képviseli a 
trinus elemeket, az anyabetűket és az erőket, amelyekből mind a 22 héber betű megnyilvánul. És a 
22 héber betű alkotja a zsidó fa ösvényeit. Amelyek a zsidó Isten testét alkotják. A gondolati 
formájukat és a lelküket. A három anyabetű, amit a három legfelső angyal képvisel az Aleph Mem 
Shin. Amit AMS-nek írnak, azonban ez SAM-nek van elrendezve. Ami a SAM betű a szanszkritban.
Ami Sakini Istennő mantrája, amit elloptak és megváltoztattak Shekinah-ra. Ez egyszerűen csak azt 
mutatja, hogy a Shekinah ismét csak a zsidó gondolat ereje, amit ők "istennek" neveznek. A 22 
héber betű. Azt is meg lehet jegyezni, hogy még a héber angyalok is csak gondolatformák.

Mint már említettük, maguk a rabbik is megemlítik saját írásaikban, hogy egy zsidó varázslatot csak
úgy lehet visszafordítani, ha a héber nyelvet, amellyel a varázslatot létrehozták, fordítva mondják 
el. A Tóra csak egy nagy zsidó varázslat. A Tóra visszafordító rituálék az egyetlen módja annak, 
hogy a rabbik bevallják, hogy teljesen legyőzhetőek. A Zsidók és globális tervük a nem zsidó világ 
elpusztítása és egy globális Orwelli Zsidó Állam létrehozása.



A rabbik azt is kijelentik a kabbala szövegeikben, hogy az egyetlen nagy tett, amit Sátán a zsidó nép
elpusztítására fog használni, az az, hogy megmutatja a gójoknak, hogyan lehet visszafordítani a 
Tórát. Egy kabbalai mesében, amely figyelmeztetésként szolgál a zsidók számára. Sátán, 
megjelenik Mózes előtt, és gyökerestül kitépi és elpusztítja a zsidó életfát, miután kigúnyolta őket 
és kijelentette a végüket. Az élet fája a zsidó Tóra és Isten szimbóluma, a zsidó lélek.
A zsidó Tórát életfájuknak és lelkük fájának nevezik. Ha eltörlik a létezéséből, vajon mi fog 
történni a zsidókkal...

A prófétai figyelmeztetés, amit a rabbik adtak az övéiknek, valóra vált. Sátán és az Istenek adták 
nekünk ezt a tudást.

Források:
The Tree Of Soul's The Mythology Of Judaism, Schwartz 
The Truth Behind The Christ Myth, Pinkham
Inner Tantra Yoga, Frawley
Sepher Bahir 

A zsidó rabbik elismerik, hogy Sátán a Dzsentilek Istene

A zsidók nyíltan kijelentik, hogy Sátán a Dzsentilek Atyja, és hogy a mi kultúránk Sátántól 
származik, és hogy a Dzsentileket teljesen el kell pusztítani. A lélek és a vér egy, a lélek az éteri 
DNS.

Amint itt látható, Sátán az Isten eredeti szanszkrit [a Föld legrégebbi nyelve] neve:

Sátán/Lucifer: A Világ Ura

A sumérok ENKI-nek, SATAN-nak is hívták. Ez az oka annak, hogy a Yezidik, akik ennek a 
civilizációnak a részei voltak, még mindig Sátánnak hívják az Istenüket. A Yezidik még mindig 
gyakorolják az ősi asszír domborműveken található rituálékat. A Yezidik azt is állítják, hogy 
Indiából jöttek ki körülbelül háromezer évvel ezelőtt. És még mindig a Napot, Shammash-nak 
hívják, a Napisten sumér, babilóniai nevének. Naptáruk hétezer éves, sokkal régebbi, mint a zsidó. 
Ez ismét bizonyítja, hogy SÁTÁN több ezer évvel megelőzte a zsidóságot, mint Isten.

Amikor a zsidók írásaikban azt állítják, hogy Amáleket ki kell törölni és el kell pusztítani, akkor szó
szerint Sátánra utalnak. De a Dzsentilekre is, akik Sátán vérvonalából származnak, ahogy a zsidók a
Tórájukban állítják. A gójok Sátán magvonalából származnak. Míg a zsidók Jahvétól származnak. A
zsidók ki akarják irtani a Dzsentileket, hogy bevezethessék a zsidó messiási kort. Amelyben csak a 
zsidók fogják örökölni a földet.

Figyeljük meg, hogy Sátánt "Az idegen Istennek" nevezik.

Egy zsidó kabbalával foglalkozó oldalról. A gójim azt jelenti, hogy idegen Istenekkel, vagyis a mi 
Isteneinkkel, a Démonokkal. A Zohárban Sátánt az idegen Istennek, a Kígyónak, Samalnak [Ördög-
Sátán] nevezik, aki a Dzsentilek Atyja... A Samal-t a zsidók Edin kertjébe helyezik, akiről azt 
mondják, hogy Káin a kígyó magjának leszármazottja, akitől a gójok származnak. Ahol a zsidók 

https://thuletide666.wordpress.com/2022/02/02/satan-lucifer-a-vilag-ura/


Évától származnak Ádámon keresztül, aki csak Jahve teremtménye, és így egy különleges 
vérvonallal rendelkeznek, amivel a gójok nem. Nekünk Sátáni génjeink és lelkünk van.

A L'Goyim egyszerű gemátriája = (40) +(10) +(6) +(3) +(30) = 89

Másrészt, kiszámíthatjuk egy szó "összetett" Gematriáját úgy, hogy a szó egyes betűinek helyesírási
számértékeit összeadjuk. Például a l'gójim esetében, bár az egyszerű Gematriai értéke 89, az 
összetett Gematriai értékét az alábbi módon számíthatjuk ki az öt betű egyes Gematriai értékeiből:

= (30) +(40) (4) = 74
= (3) + (40) + (30) = 73
= (6) + (6) = 12
= (10) + (6) + (4) = 20
= (40) + (40) = 80

Összetett Gematria = 259

És ez a 259-es összetett Gematria összekapcsolja a l'goyim (a pogányok) szót a b'zarim ("idegen 
istenekkel", szintén 259-es Gematriával) szóval,"

A mi isteneink "idegenek" a zsidók számára, mert a zsidók idegen lelkek és idegenek ebben a 
világban, ahogy Rav Laitman mondta.

"Samael a Zohárban Amalekkel, a fizikai világ istenével van kapcsolatban. A szöveg Samaelt 
Amalek okkult neveként írja le..... Továbbá Sátánnal teszi őt egyenlővé."

A Samel egy szanszkrit szó, és azt jelenti: SAM [lélek] AL [Isten] A Lélek Istene. A zsidók 
elismerik, hogy Sátán is a lelkünk Atyja. A sumérok azt állították, hogy Sátán [A sumérok EA-nak, 
Sátánnak nevezték] lehelte az élet leheletét a Dzsentilekbe, mint a teremtőjük. Ezért neveznek 
minket nyíltan Sátáni Lelkeknek. Ez azonban a Kabbalában azt is jelenti, hogy a zsidók lélekszinten
is el akarják pusztítani a Dzsentileket. Amit a Tóra is azért teremtett, hogy a rabbik által vele 
létrehozott istenformával elérjék. A Tóra, ahogy a zsidók állítják, az ő istenük. És tele van átkokkal 
a Dzsentil lélekre Mózes I. könyvétől kezdve. Ezért mondja a Tóra a zsidóknak, hogy pusztítsák el 
a Dzsentileket és kultúrájukat. És a zsidó isten szimbóluma, amit a zsidók Leviatánnak neveztek, a 
Jód betű, amiből az egész héber ábécé származik. Ami 22 betű, ami a héberek istenét és a Tórát 
alkotja. A Leviatán a zsidó isten formája a kabalában kígyóként van ábrázolva, amely körülveszi és 
elpusztítja a világ Dzsentileit. Ez ott a Tóra. Jézust nyíltan Mózes kígyójának nevezik, ami a zsidó 
Leviatán a zsidó istenforma. A kereszténység célja a zsidók messiási korszakának elhozása és a 
Dzsentilek elpusztítása.

A zsidó Zohár első kötetének 28b-29a. oldalain olvasható:

"Abban az időben a vegyes sokaság eltűnik a világból. A vegyes sokaság az a tisztátalanság, 
amelyet a kígyó fecskendezett Évába. Ebből a tisztátalanságból származott Káin, aki megölte Ábelt.
Ők ugyanis Amálek magva. Akiről azt mondta, hogy "ki kell irtanod Amálek emlékét". A pogányok,
akiket a mező vadállataihoz hasonlítanak egy másik a mazikin [koboldok] közül, mert a gonoszok 
lelkei szó szerint a világ mazikinjei [koboldjai]: és van tisztátalanság a démonok és gonosz 
szellemek oldaláról: és nincs köztük olyan idegen, mint Amálek, aki a gonosz kígyó "az idegen 
Isten". Ő az oka minden erkölcstelenségnek és gyilkosságnak, és az ő ikerlelke a bálványimádás 
mérge, a kettőt együtt Samel....-nak nevezik. A kígyónak ezt az oldalát vádolják mindenekelőtt".



A kabbalában van valami fontos. Az Aleph betű szimbóluma. Ez az a betű, amely 26-hoz hozzáadja 
istenük, YHVH számát. A szimbóluma két Yod egy Vav között. Ez a zsidó istenforma szimbóluma, 
amely a Tórán keresztül kapcsolódik a zsidó lélekhez, a Vav. Az, ami összeköti őket. A 26 pedig a 
Chet betűhöz adódik hozzá. Ami az élet és a lélek betűje a Kabbalában. A Baal Sém Tov, egy 
rabbinikus szádok, a zsidó nép magas rangú vezetője. Az Alef betűt nevezte az összes betű közül a 
legfontosabbnak. Az Aleph a Kabalában a Tóra kapcsolatát mutatja.

A zsidók a Tórát....Az élet vizének nevezik.

A kiút ebből a Tóra visszafordító rituálék, amit a zsidók a saját szövegeikben a Gólemmel mutatnak
be. A héberben egy varázslat megfordításának módja a héber betűk felcserélése. A Tóra 
visszafordító Rituálék a kulcsa annak, hogy a zsidó istent teljesen kitöröljük az asztrálból.....

Az Aleph betű azt mutatja, hogy a zsidó lélek és a zsidó istenforma egy. Töröld ki a zsidók 
istenformáját az asztrálból a Tóra visszafordító Rituálékkal, és mi fog történni a zsidókkal az anyagi
világban..... A zsidók biológiai tömegpusztító fegyverek, ahogy a Tórájuk is egy spirituális 
tömegpusztító fegyver az egész bolygó ellen.

A zsidók nyíltan kijelentik, hogy Sátán a Dzsentilek Atyja, és hogy a kultúráink Sátántól 
származnak, és hogy a Dzsentileket el kell pusztítani, teljesen. A zsidó isten, Jahve imádása Krisztus
vagy más más formájában a zsidók imádása, akik ki akartak irtani titeket a földről. A zsidók ezt még
a saját szövegeikben is kijelentik.

"NINCS MÁS ISTEN, CSAK ÉN" "TUDVÁN EZT, KI MERI IMÁDNI A KORÁN ÉS A BIBLIA 
HAMIS ISTENEIT?"
- SÁTÁN
A QU'RET AL-YEZID-BŐL 

Sátán győzött

A zsidók saját vallási szövegükben vallják be, hogy valójában mi is az ő "istenük".

A judaizmusban négy jelentésszint van a szövegekben az első a szó szerinti, a második a szójáték 
vagy rövidítés, amely az olvasó figyelmét hivatott felkelteni. A harmadik, ami a hozzá kapcsolódó 
történet vagy allegória, és az utolsó szint a szód vagy kabbalisztikus jelentés. Ami a Tóra valódi 
jelentése. A Zohár a Tórát nem nevezi másnak, mint a Kabbala ezoterikus leplének. A rabbik azt 
állítják, hogy a Kabala az igazi zsidó vallás.

A Zohár a zsidóság legfontosabb kabbalisztikus szövege a bevezetőben kijelenti:

"Bereshit bara Elohim".

Ez a vers héberül fordítva azt jelenti:

"Kezdetben teremtette Isten".



Ez az "ez", ahogy a rabbik állítják, az Ayn a legmagasabb Isten a Kabbalában. Az Ayn a korlátlan 
semmi. Azonban, hogy mi ez az Ayn, az nyilvánvalóvá válik a Kabbalában, a rabbik szerint az "ez" 
az "Aleph to Tov", ami a héber ábécé. A Zohár arra is rámutat, hogy az Aleph to Tov a Shekinah 
címe. Az Ayn a Shekinah. Ebből az energiából lett megteremtve a zsidók istene.

Megjegyzendő, hogy a Shekinah a Kabbalában "fénynek és rezgésnek" nevezik az Isten 22 neve 
héberül a 22 héber betű , a Shekinah. Figyeljük meg, hogy az Ayn a szanszkrit Ain mantrából 
származik, ami az Adi Shakti, az ősi erő vagy energia neve.

Az energia tudatos, amely az Isten férfi alakja héberül, hogyan van az energia programozva. A Tórát
a judaizmusban istennek nevezik és úgy is kezelik. A Tórát a 22 betűvel hozták létre. Ez a másik 
jelentése a Szóbeli Tóra héberül, Szóbeli az Orah, ami az "Or" jelentése fény a fény, amely akkor 
jött létre, amikor isten beszélt az első nyilatkozatot a teremtés . A Szóbeli Tóra a Tóra beszélése, 
hogy létrehozza az isten szavának rezgését, ami az istenforma rezgését hozza létre az asztrálban és 
elhozza az anyagba. A Szóbeli Tóra másik aspektusa a Kabala okkult tudása, ami a 22 betű 
tudománya. A Tóra egy varázskönyv, amelyet a zsidók szóban elmondanak, hogy a rezgés által a 
létezésbe hozzák. Ezért az ő istenüket az Ayn, a Shekinah, a rezgés hozza létre.

A zsidó "Isten" egy szolga, egy gondolatforma, amelyet a rabbik és a zsidók a héber Tóra 
rezgésével hoztak létre. Az ő istenük nem más, mint az asztrálban lévő programozott energia 
tömege, amit az anyagi világba csatornáznak. Ezért használják állandóan a 6-ost, mert az energiát 
hoz le az asztrálisból az anyagiakba. A kereszténységet csak azért hozták létre, hogy ezt a zsidók 
számára megvalósítsa, hatalmas mennyiségű energiát táplálva ebbe a programba. Ez egy zsidó 
fekete mágikus varázslat, amit a rabbik egy céllal hoztak létre.

A Tóra fekete mágikus varázslatának végcélja a Messiás korszakának elhozása, ami a Dzsentilek, a 
nem zsidók korszakának vagy világának végét jelenti. A Messiás kora a globális zsidó kormányzat, 
amelyben csak zsidók fognak uralkodni, és a Dzsentileket úgy fogják kezelni, mint az állatokat, a 
gójokat, ahogy a héber nyelv nevez minket, ami azt jelenti, hogy "marha". Minden jog nélkül. Ez 
meg van jövendölve Dániel könyvében a zsidó Tórában. Ennek a korszaknak a teremtése a 
Dzsentilek globális holokausztjával fog bekövetkezni a messiási háborúban. Amelyben a legtöbb, 
ha nem az összes Dzsentilt kiirtják. A zsidók a Talmudban és a Kabbalában "Mazzikim"-nek 
nevezik aDzsentileket, akik a Sheidin vagy Démonok, mint Lilith és Samel utódai. Samel egy másik
szó, amit a zsidók Sátánra használnak. Amalek, a Dzsentilek istene a Talmudban és a Kabalában 
Samel vagy Sátán okkult neve. A Tóra kimondja, hogy Amálek faját el kell törölni a földről. Ez a 
Dzsentileket jelenti. A zsidók nyíltan kijelentik, hogy a Dzsentilek az Istenek leszármazottai.

A Dzsentileket teremtő Istent és Istennőt Lililthunak és Enkinek hívják Sumériában, és Enkit a 
káldeusok is Sátánnak hívják, mint Istenüket. Sátán az ókori egyiptomi és sumér nyelven az " 
Istenek királyát" jelenti. A Tóra is erre utal Amalek a Királyságnak ez a jelentése elleni támadás. A 
Sátán a szanszkrit nyelvben "Örökkévaló Istent" is jelent.

A Kabala mesében van valami fontos . Sátán, megjelenik Mózes előtt és gyökerestül kitépi és 
elpusztítja a zsidó életfát, miután kigúnyolta őket és kijelentette a végüket. Ez pánikba és vereségbe 
taszítja a zsidókat. Csak az istenükhöz való imádkozással képesek megkísérelni, hogy ezt 
helyreállítsák. Az Élet Fája a zsidóságban a zsidó Tóra és a zsidó lélek szava és szimbóluma.

A mese jelentése a judaizmus két legmagasabb szintjén az, hogy a zsidó napirend elpusztításának 
kulcsa a Tóra elpusztítása, ami csak vízzel lehetséges, ahogy a mese mutatja. A víz a zsidóságban a 
Shekinah elemet szimbolizálja. A Talmudban az szerepel, hogy egy varázslatot úgy lehet 
visszafordítani, hogy a rabbinak vissza kell fordítania a héber nyelvet, amellyel a varázslatot 



kimondták. Ezért a zsidók csak imával nyerik vissza a Fát, amit héberül végeznek, és a Tórából 
imádkoznak.

A legmagasabb szintű jelentés a rabbiknak szól. Hogy Sátán az élő Isten, aki el fogja és el is tudja 
pusztítani őket. Elismerik Sátánt, mint a Dzsentilek élő Istenét, emlékezzetek erre.

A Kabbala szerint a Tóra a zsidó faj lelke, és az asztrális istenformájuk ebbe kapcsolódik bele. 
Fordítsátok vissza a Tóra varázslatot és minden szinten visszafordítjátok a zsidókat.

A rabbik figyelmeztettek, hogy Sátán győzni fog a zsidók felett. Ezért figyelmezteti a Talmud a 
zsidókat, hogy ha bármit felfednek a zsidók vallásáról, az a zsidó faj elpusztítását jelenti. A kabbala 
az ő Tórájuk, és figyelmeztették őket, hogy Sátán így fog véget vetni nekik. Azzal, hogy véget vet a 
Tórájuknak.

Sátán és a Démonok voltak azok, akik a Tóra visszafordító rituálékat adták nekünk. A zsidó 
szövegekben található próféciai figyelmeztetés mostanra valóra vált.

-Mageson666 Főpap

A zsidók megismerése saját írásaikból és idézeteikből

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogyan működik a zsidók elméje, csak néhány nagyon alapvető és elemi 
dolgot kell tudnunk róluk. Próbáld meg ezeket tananyagként használni, és biztos, hogy valószínűleg
máshol is megtalálod majd a tanulmányaidban Sok, a zsidó veszélyben nem képzett embernek 
sokkolónak fog tűnni, de ezek nem mások, mint az egész jéghegy csúcsa, és még csak meg sem 
közelítik ezt. Ezeknek az idézeteknek elégnek kell lenniük ahhoz, hogy megvilágítsák, mi folyik a 
"kiválasztott fajjal" és miért fordulunk ellenük, ahogy a Dzsentilekk mindig is tették. Több mint 100
alkalommal csak a *DOKUMENTÁLT* történelemben a zsidókat kiűzték és elűzték országokból és
nemzetekből. Amit az emberek itt felfedeznek, az semmi más újdonság, mint amit az emberek 
mindig is tudtak róluk.

https://web.archive.org/web/20170722121429/https://www.darkmoon.me/2014/timeline-of-jewish-
persecutions/

Bár bárki szenvedhet "hibáktól", mivel ezek az "emberi" léthez kapcsolódnak, ugyanezek a "hibák" 
a zsidókban a legembertelenebb és legidegenebb formában mutatkoznak meg, a zsidó fajban 
határozott mintát lehet látni. Egy vagy két alkalommal hiba. Ennél többször egy kegyetlen bűnöző 
faj mintázatának kialakulását látjuk.

Csupán egy bűnöző fajról beszélünk, egomániás szindrómával, amely leigázni, elpusztítani és 
alávetni akarja az egész bolygót.

A zsidók megértésében semmi sem elég vagy teljes a nyújtottakból, és nem is idézünk mindent, 
hiszen ez lehetetlen lenne, hiszen minden mindennel összefügg. Az idézetek alább olvashatók.

Ez azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy megmutassa, hogy ezek a dolgok valóban 
léteznek, léteznek "térre és időre" való tekintet nélkül, és hogy minden zsidónak pontosan 
ugyanazok a céljai.

https://web.archive.org/web/20170722121429/https://www.darkmoon.me/2014/timeline-of-jewish-persecutions/
https://web.archive.org/web/20170722121429/https://www.darkmoon.me/2014/timeline-of-jewish-persecutions/


A zsidó gondolkodás alapjai, kik a zsidók:

- Csak a zsidókat tekintik "embernek". Senki más nem az. [8,9,10,11,12,13,14,45]
- A zsidók egy faj. [4],[5], [8,9,10,11,12,13,44]
- A zsidók felsőbbrendűek "Istennél", aki szintén zsidó.
- Az egész "Teremtést", a zsidó "Isten" teremtette, és következésképpen, minden teremtett dolog a 
zsidóké, mint az ő tulajdonuk, és ami él, mint az ő rabszolgájuk. [8,9,10,11,12,13,14,15,16,3,39,45]
- Bármit mondanak a zsidók, az "Isten" megbízása, vagy még annál is magasabb rendű. Egyetlen 
zsidó sem "tévedhet" SEMMIKOR. Aki nem ért egyet, az örökre elpusztul. [2]
- A Gójok (Nem zsidók) csak állatokként léteznek, hogy a zsidókat szolgálják. 
[8,9,10,11,12,13,14,15,16,3,39, 32]
- A zsidó soha nem akarja, hogy kiderüljön. Tudják, hogy idegenek, és hogy a Nem-zsidók tudat 
alatt tudatában vannak ennek a dolognak. Nem tartoznak senki máshoz. Ők a bolygó összes többi 
emberének ellenségei. [19, 20, 8,9,10,11,12,13,]
- A zsidók paraziták, és ezt ők is tudják. Arra valók, hogy másokon éljenek, soha nem a saját 
munkájukból. A zsidók a pusztítók faja [22,21].
- Nincs "igazság", különösen a gójok számára, akik túl "Retardáltak" ahhoz, hogy bármit is 
megértsenek. A zsidók az "igazság" felett állnak.
- A pénz nem pénz, hanem az irányítás fegyvere. Ugyanez vonatkozik minden más eszközre is.
- A háború nagyszerű, mivel megöli a Gójokat, és megerősíti a zsidókat, akik uzsorával 
kölcsönöznek mindkét oldalnak.
- A világ célja valójában az, hogy a zsidók azt csináljanak vele, amit akarnak.
- Bármilyen eszközzel, bármilyen módon: Bármi etikus, amíg az a zsidók túlélését és gyarapodását 
segíti. Ami ezt nem teszi, vagy tiltja, az "etikátlan".
- Az ideális politikai kormányzati állapot a kommunizmus, amely az "Isteni világ" (zsidó világrend)
létrehozásának ideális terve. [1, 33, 32]
- A zsidók élvezete a világegyetem Felsőbbrendű célja. A gyerekek, az állatok és minden más, 
meghalhat, megerőszakolhatják és elpusztíthatják, vagy szolgálatba állíthatják, ahogy a zsidók 
jónak látják. [3,40,41,42 stb.]
- Minden fajt gyűlölnek, különösen a fehéreket elsősorban, mint minden Dzsentilt, a zsidók szerint. 
A feketéket a szemétnél is alacsonyabb rendűnek tekintik, és ugyanez vonatkozik az arabokra és 
bárki másra, aki nem zsidó. [7, 8, 26, 27, 36, 34, 35 stb.]
- Minden, ami gyengíti a gójokat, beteljesíti "Isten tervét" (azaz a rabszolgasorba taszításukat), az a 
zsidók számára jó és etikus. (Fajkeveredési program, "multikulturalizmus", gazdasági összeomlás, 
pacifizmus, bármi más, ami ugyanazt a célt szolgálja).
- A zsidók hazugok. [46,28 stb.]

1. Egyesek kommunizmusnak hívják, én judaizmusnak." (--"Vörös rabbi" Stephen Wise, amikor 
1935-ben egy riporter megkérdezte, hogy mit szól a kommunizmushoz).
2. Erubin 21b. Aki nem engedelmeskedik a rabbiknak, az halált érdemel, és a pokolban forró 
ürülékben való főzés lesz a büntetése.
3. Jebamoth 98a. Minden nemzsidó gyermek állat.
4. "Hitlernek egy dologban igaza volt. A zsidó népet fajnak nevezi, és mi egy faj vagyunk". -Rabbi 
Stephan S. Wise, Herald-Tribune, 1938. június 13.
5. 6. Yitzhak Ginsburg rabbi kijelentette: "Fel kell ismernünk, hogy a zsidó vér és a gój vér nem 
ugyanaz". (NY Times, 1989. június 6., 5. o.).
6. "Azt hiszem, azért van az antiszemitizmus újjáéledése, mert Európa ebben a pillanatban még nem
tanulta meg, hogyan kell multikulturálisnak lenni. És azt hiszem, mi is részesei leszünk ennek az 
átalakulásnak, amelynek meg kell történnie. Európa nem lesz olyan monolitikus társadalom, mint 
amilyen a múlt században volt. A zsidók ennek a középpontjában lesznek. Ez egy hatalmas 



átalakulás, amit Európának véghez kell vinnie. Most egy multikulturális üzemmódba lépnek, és a 
zsidókat neheztelni fogják a vezető szerepünk miatt. De e vezető szerep és az átalakulás nélkül 
Európa nem fog fennmaradni". - Barbara Spectre, a "Paidea" alapítója, zsidó nő Svédországban.
7. "Fel kell ismernünk, hogy pártunk legerősebb fegyvere a faji feszültség. Azzal, hogy a sötét 
rasszok tudatába sulykoljuk, hogy évszázadok óta elnyomják őket a fehérek, a kommunista párt 
programjához tudjuk formálni őket. Amerikában finom győzelemre fogunk törekedni. Miközben a 
néger kisebbséget a fehérek ellen uszítjuk, a fehérekben bűntudatkomplexust fogunk kelteni a 
négerek kizsákmányolása miatt. Segíteni fogjuk a négereket abban, hogy az élet minden területén, a
szakmákban, a sport és a szórakozás világában kiemelkedjenek. Ezzel a presztízzsel a négerek 
képesek lesznek a fehérekkel házasodni, és elindul egy folyamat, amely a mi kezünkbe adja 
Amerikát." -Israel Cohen, az "A Racial Program for the Twentieth Century" (Faji program a 
huszadik századra) című könyvből, és bekerült az amerikai kongresszus jegyzőkönyvébe, 1957, 
8559. oldal.
8. "Ezt kell elmondani a testről: a zsidó ember teste teljesen más minőségű, mint a világ összes 
nemzetének [tagjainak] teste... A zsidók és a nem zsidók közötti belső minőségbeli különbség 
"olyan nagy, hogy a testeket teljesen különböző fajoknak kell tekinteni." - Menachem Mendel 
Schneerson rabbi
9. "Még nagyobb különbség van a lélek tekintetében. Két ellentétes lélektípus létezik, a nem zsidó 
lélek három sátáni szférából származik, míg a zsidó lélek a szentségből ered." - Menachem Mendel 
Schneerson rabbi
10. "...a zsidók és a nem zsidók közötti általános különbség: A zsidó nem valamilyen [más] cél 
eszközeként lett megteremtve; ő maga a cél, mivel minden [isteni] kisugárzás szubsztanciája csak 
azért lett megteremtve, hogy a zsidókat szolgálja."
11. "A fontos dolgok a zsidók, mert ők nem léteznek semmilyen [más] célért; ők maguk [az isteni] 
cél." - Menachem Mendel Schneerson rabbi
12. "Az egész teremtés [egy nem zsidó] csak a zsidók kedvéért létezik". - Menachem Mendel 
Schneerson rabbi
13. "Jehova azért teremtette a nem-zsidót emberi alakban, hogy a zsidót ne kelljen állatokkal 
kiszolgálni. A nem-zsidó következésképpen egy állat emberi alakban, és arra van kárhoztatva, hogy 
éjjel-nappal szolgálja a zsidót." Midrasch Talpioth, 225-L. o.
14. "A gójok csak azért születtek, hogy minket szolgáljanak. Enélkül nincs helyük a világban; csak 
azért, hogy Izrael népét szolgálják." - Ovadia Yosef rabbi.
15. "A nem-zsidókkal úgy lesz, mint bármelyik emberrel: Meg kell halniuk, de Isten hosszú életet 
ad nekik. Hogy miért? Képzeljük el, hogy valakinek meghalna a szamara, elveszítenék a pénzüket. 
Ez az ő szolgája. Ezért kap hosszú életet, hogy jól dolgozzon ennek a zsidónak." - Ovadia Yosef 
rabbi.
16. "Egy gój élete és minden fizikai ereje egy zsidóé." - Apohl, Die Polem 20. o.
17. "Egy zsidó megteheti egy nem-zsidóval, amit megtehet. Úgy bánhat vele, mint egy darab 
hússal". Hadarine, 20, B; Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348.
18. "Egy zsidó megerőszakolhat, de nem vehet feleségül egy nem zsidó lányt." Gad. Shas. 2:2
19. "Az antiszemitizmus annyira ösztönös, hogy az emberiség egyik ősi ösztönének nevezhető; az 
egyik fontos ösztön, amellyel egy faj segít megőrizni magát a teljes pusztulástól. Nem tudom eléggé
hangsúlyozni a dolgot. Az antiszemitizmus nem előítélet, ahogyan azt a zsidók megpróbálták 
elhitetni a világgal. Ez egy mélyen rejtett ösztön, amellyel minden ember születik... Nem tudatosul 
benne, mint minden más önfenntartó ösztönben, amíg valami fel nem ébreszti. Ilyen gyorsan és 
biztosan jelentkezik az emberben az antiszemitizmus ösztöne. Nincs egyetlen olyan eset sem, 
amikor a zsidók ne érdemelték volna meg üldözőik keserű haragját." - A zsidóknak élniük kell. S. 
64, írta Samuel Roth
20. "A mi hatalmunk a hatalom minden formájának jelenlegi ingatag állapotában legyőzhetetlenebb 
lesz minden másnál, mert láthatatlan marad addig a pillanatig, amíg olyan erőre nem tesz szert, 
hogy semmilyen ravaszság nem tudja többé aláásni."[/i] [b]Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei, 1-15 
Jegyzőkönyv.



21. "Miért van szükség a nemzsidókra? Ők fognak dolgozni, ők fognak szántani, ők fognak aratni. 
Mi meg majd ülünk, mint egy effendi és eszünk." [b]- [b]Rabbi Ovadia Yosef
22. "Mi zsidók, mi, a pusztítók, örökké pusztítók maradunk. SEMMI, amit tenni fogtok, nem fogja 
kielégíteni a mi igényeinket és követeléseinket. Örökké pusztítani fogunk, mert szükségünk van egy
saját világra, egy Isten-világra, amit nem a ti természetetekből fakadóan kell felépítenetek." -- "Ti, 
pogányok "155. o. Maurice Samuel
23. "A zsidó nép megteremtésének gondolata megelőzte a Mindenható minden más gondolatát, 
amikor az Univerzumot megteremtette." -- Sámuel bár Izsák rabbi tanítása szerint. (Beresit Rabba 
1.5.)[/i]
24. "Azok a gonosztevők, az arabok - azt mondja a Gemara [Talmud], hogy Isten sajnálja, hogy 
valaha is megteremtette Ismáel fiait." -  Ovadia Yosef rabbi
25. "Ti, izraeliek, soha ne legyetek elnézőek, ha meg kell ölni az ellenséget. Nem szabad 
szánakoznotok rajtuk, amíg el nem pusztítottátok az egész úgynevezett arab kultúrájukat,amelynek 
romjain felépítjük a saját civilizációnkat." - Menachim Begin 1965. október 28.
26. "Volt egy cunami és vannak szörnyű természeti katasztrófák, mert nincs elég Tóra-tanulás... 
Fekete emberek laknak ott [New Orleansban]. A feketék fogják tanulmányozni a Tórát? [Isten azt 
mondta] hozzunk egy cunamit, és fojtsuk el őket." - Ovadia Yosef rabbi
27. "A kommunisták által elképzelt faji polgárháborúban a négerek lesznek az első sorokban, a 
kommunista forradalom sokkoló csapatai". -Benjamin Gitlow, a Kommunista Párt-USA volt elnöke:
28. "A nagy nemzeti tulajdonságok, mint az őszinteség és a becsületesség, a politikában vétek, mert 
ezek hatékonyabban és biztosabban taszítják le az uralkodókat trónjukról, mint a legerősebb 
ellenség. Az ilyen tulajdonságoknak a GOYIM királyságainak tulajdonságai kell, hogy legyenek, de
mi semmiképpen sem szabad, hogy ezek vezéreljenek bennünket."[/i] Cion Bölcseinek 
jegyzőkönyvei, 1-11. jegyzőkönyv.
29. "AMIKOR ELÉRKEZIK AZ ÓRA, HOGY AZ EGÉSZ VILÁG SZUVERÉN URUNKNAK
30. MEGKORONÁZZÁK, UGYANEZEK A KEZEK LESZNEK AZOK, AMELYEK 
ELSÖPÖRNEK MINDENT, AMI ESETLEG
31. LEGYEN EZEKNEK AKADÁLYA." - Cion Bölcseinek jegyzőkönyvei, 2. jegyzőkönyv, 
"Támogatjuk a kommunizmust".
32. Amikor a Messiás eljön, minden zsidónak 2800 rabszolgája lesz. -Simeon Haddarsen, fol. 56-D
33. "Az egész világ egy család. A Tóra szerinti kommunizmus kereteinek végső soron az egész 
világot körbe kell ölelniük, hogy mindenki számára egyenlő életszínvonal legyen. A tényleges 
folyamat azonban fokozatos. Minden olyan nemzet, amelynek többsége gyakorlatilag elfogadja 
ezeket az alapelemeket, és akiket már arra neveltek, hogy adakozzanak embertársaiknak, és lesz 
szilárd okuk az üzemanyagra, azonnal beléphetnek a nemzetközi kommunizmus kereteibe. -Yehuda 
Leib HaLevi Ashlag
34. "Öljétek meg a gójokat minden lehetséges eszközzel". -Choshen Ha'mishpat 425:50
35. "A pogányok kiirtása szükséges áldozat. "Zohár, Sémot
36. Jáákov Perrin rabbi azt mondta: "Egymillió arab nem ér meg egy zsidó körmöt". (NY Daily 
News, 1994. február 28., 6. oldal).
37. "Ha egy zsidó egy nemzsidót a markában tart, egy másik zsidó elmehet ugyanahhoz a 
nemzsidóhoz, kölcsönadhat neki pénzt, és cserébe becsaphatja őt, hogy a nemzsidó tönkremenjen. 
Mert a mi törvényeink szerint a nemzsidó vagyona senkit sem illet, és az első zsidónak, aki arra jár, 
teljes joga van azt lefoglalni". Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156.
38. "Ha bizonyítható, hogy valaki izraeliták pénzét adta a gójoknak, akkor körültekintő mérlegelés 
után meg kell találni a módját annak, hogy eltöröljék a föld színéről." Choschen Hamm 388, 15
39. "Hogy más nemzetek minden tulajdona a zsidó nemzeté, amely következésképpen jogosult azt 
gátlástalanul lefoglalni. Az ortodox zsidó nem köteles betartani az erkölcsi elveket más törzsek 
népeivel szemben. Az erkölcsökkel ellentétesen is cselekedhet, ha az neki vagy általában a 
zsidóknak előnyös. Egy zsidó kirabolhat egy gójt, becsaphatja őt egy számla felett, amit nem szabad
észrevennie, különben Isten neve meggyalázódik." Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat, 348.
40. Gyere és hallgasd meg! Egy három év és egy napot betöltött leányt meg lehet szerezni 



házasságban az együttlét [közösülés] által, és ha elhunyt férje testvére él vele együtt, akkor az övé 
lesz. A házasságtörés büntetése rajta keresztül is bekövetkezhet; [ha nidda] bemocskolja azt, aki 
vele kapcsolatban van, úgy, hogy az viszont bemocskolja azt, amin fekszik, mint a ruha, amely [egy
gonorrhoeával fertőzött személyen] feküdt. Avodá Zárá 36b-37a
41. "Rab azt mondta: A kilenc évnél fiatalabb gyermekkel való pederasztia nem minősül úgy, mint a
kilenc évnél idősebb gyermekkel való pederasztia. Sámuel azt mondta:  A három év alatti 
gyermekkel való pedofília nem tekintendő úgy, mint a három év feletti gyermekkel való 
pederasztia.24 (24) Vagyis Ráb a kilenc évet teszi meg a minimumnak; de ha valaki ennél kisebb 
korú gyermekkel követett el szodómiát, nem vétkezik. Sámuel a minimumot három évre teszi." 
Szanhedrin 55b
42. Rábá azt mondta: "Azért, mert nem tudtam, hogy ez az egész a te hibád. Ez ezt jelenti: Ha egy 
felnőtt férfi egy kislánnyal közösül, az semmi, mert ha a lány kevesebb, mint ez [három éves], az 
olyan, mintha az ember az ujját a szemébe dugná; de ha egy kisfiú egy felnőtt nővel közösül, az 
olyan, mint "egy lány, akit egy fadarabbal megsebeznek".... Szanhedrin 54b
43. "EGYETEMES HÁBORÚ: Minden ellenkezésünkre háborúval kell válaszolnunk annak az 
országnak a szomszédjaival, amelyik szembe mer szállni velünk: de ha ezek a szomszédok is 
közösen merészkednek ellenünk, akkor egyetemes háborúval kell ellenállást tanúsítanunk." Cion 
Bölcseinek jegyzőkönyvei, 7. jegyzőkönyv
44. Menahoth 43b-44a. A zsidó ember köteles minden nap elmondani a következő imát: 
"Köszönöm Istenem, hogy nem tettél nemzsidóvá, nővé vagy rabszolgává".
45. "A zsidókat embernek nevezik, de a nem zsidók nem emberek. Ők állatok." Talmud: Baba 
mezia, 114b
46. "A zsidók hazugsággal ("cselekkel") kijátszhatják a nemzsidót." Baba kamma 113a.
47. "Kijelenti, hogy a mezőgazdaság a legalacsonyabb foglalkozás".
Jebamoth 63a.
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