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Esipuhe 

Koska kristitty on syventynyt, uskonut ja elänyt valheessa kristinuskon edistyneissä vaiheissa hän 
omaksuu keinotekoisen ilmeen ja alkaa näyttää valheelliselta: Hyvin tunnettu vaaleakasvoinen 
katse hymymaskilla. Valhe näkyy ulkonäössä.

Kristityt lakkaamatta väittävät, että "Paholainen johtaa harhaan" "Paholainen harhaanjohtaa..." 

Mitä he eivät näe on se, että kaikki mistä he paholaista syyttävät on heidän oman jumalansa 
tekoja, joka tunnetaan nimellä Jehova/Yahweh.
Kaikki teot mitä kristityt syyttävät "paholaisen" tehneen ovat heidän oman jumalan tekosia.

Tämä käy toteen Raamatullisissa teksteissä:

● "Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle 
vieras"

● "Ihmisvihaaja"
● "Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee 

liikkeelle, kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin 
Gogin kuin Magogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla 
hiekkaa."

Ongelma on siinä, että harva ihminen TODELLA lukee Raamattua. Useimmat vain uskovat mitä 
heille kerrotaan kristinuskosta ja raamatusta. Harvat lukevat ja huomaavat mistä on kyse.

On todettu, että "Lopussa totuus tulee julki ja monet haluavat liittyä mukaan viime hetkellä, mutta 
se on liian myöhäistä heille..."

Koskien Joukkomielen Voimia:

"Yhteisten ajatusten voima monella ihmisellä on aina paljon suurempi kuin heidän yksittäisten 
ajatusten summa: se on paljon tarkemmin edustettuna heidän tuloksistaan

Kääntäjän huomio: Alkuperäinen teksti "The power of the united thought of a number of people is 
always far more than the sum of their separate thoughts: it would be more nearly represented by 
their product"

–The Astral Body and Other Phenomena by Lieut. Colonel Arthur E. Powell © 1927 

Seuraavat artikkelit todistavat kuinka kaikki kristinuskossa ja raamatussa on VARASTETTU muista 
uskonnoista jotka olivat peräisin ajalta ennen sitä ympäri maailmaa. Kristinusko on työkalu 
henkisyyden ja okkultistisen tiedon poistamiseksi kansoilta jolloin tämä voima voidaan pitää 
harvojen hallussa mahdollistaen massojen manipulaation sekä orjuutuksen.

Ymmärtääkseen raamatun todella ja nähdäkseen totuuden henkilön täytyy olla erittäin hyvin 
oppinut okkultismissa. Joukkomieli on erittäin voimakas. Kun henkilö opiskelee tarpeeksi pitkään 
ja saavuttaa edistynyttä tietoa okkultismissa totuus on kerta kaikkiaan shokeerava. 
Juutalaiskristittyjen raamattu kokonaisuudessaan on huijaus katastrofaalisissa mittasuhteissa 
erittäin selvällä tavoitteella käyttäen alitajuisia keinoja sekä uskovaisten psyykkisen energian 
kanavointia.



Milloin tahansa kun kristinusko ja sen joukot ottivat alueen tai valtion haltuun muinaiset henkiset 
tekstit sekä arkistot poistettiin ja/tai tuhottiin ja he joilla oli henkistä tietoa massamurhattiin 
inkvisition toimesta. Tämä poisti kierrosta sen tiedon jolla hallitsijat hallitsivat sekä vielä hallitsevat 
tietämättömiä massoja käyttäen henkisiä/okkultistisia voimia. Raamattu on yksi voimakkaimmista 
alitajuisista työkaluista joita valitut harvat käyttävät orjuuttamaan massoja. Useimmat ihmiset ovat 
tietämättömiä tästä koska heiltä puuttuu tieto koskien okkultismia, ajatuksen voimista sekä 
psyykkisestä energiasta. Voimat Jotka Ovat (käänt.huom: The Powers that Be) työskentelevät 
vahvistakseen ajatusta okkultismin, ajatuksen sekä hengen voimien olevan hölynpölyä tai pelkkää 
roskapuhetta

Muinaisten arkistojen tuhoamisella mahdollistettiin vaihtoehtoinen keksitty "historia" joka 
kirjoitettiin irroittamaan ihmiskunta sen todellisesta lähteestä. Menneisyyden hallitseminen on 
tärkeää, koska kun sitä manipuloi se vaikuttaa miten ihmiset näkevät nykyisyyden sekä 
tulevaisuuden.

Raamattu kokonaisuudessaan on erittäin voimakas alitajuinen työkalu täynnä okkultistisia 
numeroita, viestejä, vertauskuvia sekä varastettua materiaalia joka on korruptoitunutta muinaisista 
uskonnoista. Lisäksi, kyseinen kirja on täynnä psyykkistä energiaa ja voimaa pelon 
aiheuttamiseksi ja tehden siitä uskottavan. Kun silmät ovat avautuneet ja omaa tarvittavan tiedon, 
"loitsu" ei ole enää tehokas. Koko taustalla oleva teema juutalaiskristityn raamatussa on 
kuvitteellisen juutalaisen historian perustaminen joukkomieleen. Mitä joukkomieli uskoo on sillä 
voima ja energia toteuttaa sillä ajatukset ovat energiaa.

On olemassa ilmatiiviitä arkistoja Vatikaanin kirjastossa jotka sisältävät tuhansittain muinaisia 
esoteerisia kirjoja ympäri maailmaa jotka ovat varastettu ja kerätty vuosien mittaan ja pidetty 
poissa julkisesta levityksestä. Katolinen kirkko, joka on kristinuskon juuri, on hallittu salaisen 
yhteisön toimesta joka on väärinkäyttänyt okkultistista voimaa orjuuttaakseen massoja. 
Lopputavoite on täydellinen ihmiskunnan orjuutus, jota he ovat työstäneet säälimättömästi sekä 
häikäilemättömästi.

Kaikki tämä on suoraan vaikuttanut meihin kaikkiin. Ihmiskunta on kärsinyt turhaan koska tämä 
tieto on kielletty. Ihmisiä on pakotettu vuosisatojen ajan maksamaan oman tuomionsa miljardien ja 
miljardien dollarien arvosta pitääkseen tämän valheen kukoistavana ja jatkuvan vahvana. Tämän 
julman huijauksen selvityminen sekä menestys vaatii vain yhden asian - TIEDON PUUTTEEN!

Vastoin kuin useimmat ihmiset ovat indoktrinoitu Juutalaisuudesta, Kristinuskosta ja Islamista 
nämä ovat verrattain uusia uskontoja. Ihmiskunnan historia menee kymmeniä tuhansia vuosia 
taaksepäin. Nämä kolme ovat työskennelleet säälimättömästi pitääkseen meidät erillään 
henkisyydestä sekä okkultismista ja käyttämästä tätä voimaa, joka meillä kaikilla on.



Nämä niinkutsutut "uskonnot" ovat rakennettu murhien, kidutuksen, sekä valheiden varaan ja 
ainoa tapa miten tämän kokoluokan valhe voi selvitä on luoda lisää valheita sekä tuhota ihmisiä 
jotka tietävät totuuden. Kristinusko ei ole yhtään enempää kuin ohjelma. Siinä ei ole mitään 
uskonnollista tai henkistä. Miljoonat ihmiset kärsivät masennuksesta, toivottomuudesta ja 
hämmennyksestä liittyen elämään. Sielu tarvitsee valoa ja erittäin harvat tietävät tämän tai 
aktiivisesti harjoittavat voimameditaatiota joka kirjaimellisesti "pelastaa" heidän sielunsa. Johtuen 
tiedonpuutteesta ja tietämättömyydestä liittyen okkultismiin, ihmiskunta kokonaisuudessa on 
voimakkaan okkultistisen loitsun vaikutuksen alainen ja on indoktrinoitu olemaan kysymättä liittyen 
näitä asioita näiden kolmen niinsanotun "uskonnon" toimesta. Tätä on vahvistettu vuosisatojen 
ajan kristittyjen toimesta jotka ovat hämätty syöttämään heidän psyykkistä energiaa ja sielujaan 
kanavoimaan tämän valheen jatkumiseksi, joka lopulta hyödyttää vain valittuja harvoja.

Kaikki teot mitä kristityt syyttävät "paholaisen" tehneen ovat heidän oman jumalan tekoja.

● "Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras"
● "Ihmisvihaaja"
● "Kun tuhat vuotta tulee täyteen, päästetään Saatana vankilastaan, ja se lähtee liikkeelle,    

kiertää maan neljä kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Gogin kuin Magogin ja  
kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa."

Lainaus Juutalaisesta Talmudista:

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kun Messias saapuu on jokaisella juutalaisella 2800 orjaa"
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Vanhan Testamentin Paljastus 

Useat kristityt sekä monet muut uskovat juutalaiskristityn raamatun olevan "Jumalan" sana. 
Todellisuudessa lähes kaikki mitä raamattu sisältää on varastettu ja turmellettu 
pakanauskonnoista jotka edelsivät juutalaiskristinuskoa sadoista tuhansiin vuosiin ympäri 
maailmaa, ja erityisesti Kaukoidästä.

"Me tuhoamme Jumalan" - lainaus teoksesta Protocols of the Learned Elders of Zion

Hepreaksi kirjoitetut "Viisi Mooseksen Kirjaa" tunnettu myös nimellä "Pentateukki" "Torah":in 
kanssa ovat VARASTETTU sekä KORRUPTOITU Egyptiläisestä "TAROT":ista. Huomio "Torah" on 
anagrammi "Tarot":ista. Merkittävin esimerkki Tarotista on 78 kortin pakka jota myydään monissa 
kaupoissa nykypäivänä ja jota käytetään ennustamisessa. Tarot sisältää viisi maata [mistä viisi oli 
varastettu ja korruptoitu]: tulen sauvat/kepit, ilman miekat, veden maljat, maan lantit sekä 
eetterin/kvintessenssin valtti. Valtti oli jätetty pois tavanomaisesta pelikorttien pakasta, ja kaikki 
mitä valtista jäi oli Narri. Kaikki nämä elementit [tuli, maa, ilma, vesi ja eetteri] ovat ihmisen sielua 
ja Tarotin viesti ennustusta lukuunottamatta on Magnum Opus, joka johtaa fyysiseen ja henkiseen 
täydellisyyteen ja kuolemattomuuteen. Kaikki tämä oli varastettu ja korrupotoitu sisällyttäen 
Juutalaisten kuvitteelliseen historiaan, jolla ei ole mitään tekemistä henkisyyden kanssa.

Juutalaisten Talmud ohjeistaa juutalaisia tuhoamaan sekä orjuuttamaan pakanoita, kun "YHVH" 
on todellisuudessa juutalaiset.

Lainaus Talmudista:
Sanhedrin 58b. Jos ei-juutalainen [Pakana] lyö Juutalaista, niin Pakana on tapettava.
Juutalaisen lyöminen on sama asia kuin löisi Jumalaa.

Fiktiivisen juutalaisen "Jumalan" "Yawehin/Jehovan" nimi asetettiin, korvaten monien ei-
juutalaisten/Pakanoiden Jumalien nimet. "Jehovan" olemus on fiktiivinen. "Jehovan" nimi 
varastettiin Roomalaiselta Jumalalta "Jove" näin yhtenä esimerkkinä.
"Hurksas Dr. Parkhurts. . . todistaa Diodorus Siculuksen, Varron, St. Augustinon jne. auktoriteetilla 
kuinka Juutalaisten Iao, Jehova, tai ieue tai ie oli Latinalaisten ja Etruskaaninen Jove..." 
"YHWH/IEUE" oli lisäksi Egyptiläinen Aurinkojumala Jumala Ra: Ra oli taivaan isä jolla oli 'Huhi' 
ikuinen -titteli, josta Juutalaiset johtivat nimnen "Ihuh." "Juutalainen mystikkoperinne katsoi, että 
alkuperäinen Jehova oli androgyyni, hänen nimi yhdistyi Jah:ista [jod] ja preebraalisesta Even, 
Havahin tai Hawahin nimestä muodostaen he-vau-he Heprean kirjaimilla. Neljä kirjainta yhdessä 
loivat pyhän Tetragrammatonin, YHWH, Jumalan salaisen nimen..." Voimme myös nähdä kuinka 
vihamielistä Zeuksen [Jove] ja Prometheuksen tarinaa käytettiin edistäen käsitettä kapinoivasta 
Jumalasta joka oli tuomittu ja syrjäytetty koska antoi tietoa ihmiskunnalle." [1]



Ihmiskunnan alkuperäinen uskonto oli polyteistinen [monijumalainen]. Alkuperäisessä 
Heprealaisessa Raamatussa, käytettiin sanaa "Elohim". "Huolimatta monoteistisistä pyrkimyksistä 
kääntäjien ja laatijoiden toimesta Genesiksen kirjassa kamppailtiin yhden jumaluuden 
julistamisessa maailmassa jossa monet uskoivat moneet jumalaan, joka näkyi lukuisista 
lipsahduksista jossa raamatullinen narratiivi mainitsee jumalat monikossa. Termi 'jumala'[kun Herra 
ei ole erityisesti nimetty Yaweh], ei ole yksikössä El, vaan monikossa Elohim. [2]

Kristinuskon dualistinen näkökulma varastettiin Zoroastrianismin dualismista joka edelsi 
Kristinuskoa satoja vuosia. [3] Yaweh/Jehova korvasi Ahura Mazdan, ja Vanhat Jumalat jotka 
olivat Alkuperäisiä Jumalia [Ahriman, joka on Arjalainen ja tarkoittaa "jaloa" Sanskritin kielellä] 
leimattiin "pahoiksi" jotta voitiin perustaa Yawehin/Jehovan ylin monoteismi. Alkuperäiset Jumalat 
muutettiin Demoneiksi ja hirviöiksi jotka edustivat pahaa. [4] Useimmat päätyivät "Goetiaan." 
Huomaa sanan "Goet" ("Paholainen") ja halveksivan Juutalaisen sanan Pakanoille, joka on "Goy", 
tai monikossa "Goiym" yhdenmukaisuus.

Tämä lainausote Katolisesta Tietosanakirjasta on erittäin paljastava:
"Samalla tavalla kuin Kreikkalaiset ja Roomalaiset saattoivat jumaloida jumaliaan, uskoen 
heidän olevan hyviä. Mutta Kristittyjen pyhät kirjoitukset ilmoittavat kuinka kaikki 
Pakanoiden jumalat ovat demoneita."
-Catholic Encyclopedia: Devil Worship  
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 
DEMONIT OVAT PAKANOIDEN JUMALIA!!!!

Mithran, joka on taivaallinen välittäjä Ahura Mazdan ja Angra Manuyn [Ahriman] välillä sekä 
Nasaretilaisen "Jeesus Krituksen" kanssa on monia huomiota herättäviä yhdenmukaisuuksia. 
Mithra oli pelastaja, joka kuten Nasaretilainen julistettiin profeettojen toimesta, jonka syntymä 
tapahtui luolassa [useat lähteet väittävät myös Nasaretilaisen syntymän tapahtuneen luolassa], ja 
harvinaislaatuisen tähden ilmestyminen. Mithra syrjäyttää Vishnun myöhemmin, joka oli esi-
Zoroastrianilaisessa maailmassa maailman pelastaja. [5]

Seuraava on todiste kuinka monet erilaiset ja monipuoliset lähteet todistavat juutalaiskristityn 
raamatun olevan varastettua:

LUOMISTARINA/GENESIS (Ensimmäinen Mooseksen Kirja):

Enuma Elish edelsi raamattua vähintään 1000 vuotta, ja sen on oletettu olevan paljon vanhempi. 
Taulut ovat nykyään British Museumissa.

Atra-Hasis Tarina edeltää raamatullista luomistarinaa yli 1000 vuotta tai enemmän. Molemmat 
näistä luomuksista edeltävät kristinuskoa ja juutalaiskristittyä raamattua vuosisatoja. Molemmat 
paljastavat kuinka oli "JUMALIA" ei "Yksi Jumala". Tässä juutalaiset tekivät virheitä, mukaanlukien 
monet ristiriitaiset pyhät kirjoitukset. On päivänselvää kuinka juutalaiskritstty raamattu ei ole 
"Jumalan" sanaa. Järjettömät raamatunpaukuttajaidiootit paasaavat ja raivoavat kuinka "Jumala 
on täydellinen." Siinä on yksi ristiriita lisää. Molemmat näistä luomistarinoista edeltävät 
kristinuskoa sekä juutalaiskrisitittyä raamattua vuosisatoja. Molemmat paljastavat kuinka oli 
"JUMALIA" ei "Yksi Jumala."



Mooseksen Kirja Kappale 1 jae 26 kertoo: "Jumala sanoi: »Tehkäämme ihminen, tehkäämme 
hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme...."

Tämä tässä paljastaa Juutalaisen monoteistisen myytin.
Maapallon ulkopuolinen Jumala, tunnettu nimellä Ea [Satan] loi ihmiset geenitekniikalla, ja useat 
muut Jumalat/Jumalattaret olivat mukana luomisessa. Katso Sumerialaista Luomiskuvaa alla. 
Tämä oli alunperin kaiverrettu kiveen, tuhansia vuosia vanha; edeltäen Juutalaiskristinuskoa.

TULVA

Gilgameshin Tulvan Tarina edeltää Kristinuskon tarinaa paljon yli 1000 vuotta, tai enemmän.
Juutalaiskristitty Raamattu väittää "Yawehin" lietsoneen tulvan. Todellisuudessa "Enlil" antoi tulvan 
tapahtua. Kun jäljitetään Enlilin alkuperä maassa, tiedämme hänen olleen myös tunnettu nimillä 
"Bel" joka kehittyi nimeksi "Baal" ja lopuksi "Beelzebub" joka oli Filistealalaisten Jumala.

"Tulva" oli eräs muinaisista VERTAUSKUVISTA joka oli VARASTETTU ja turmellettu alkuperäisistä 
Pakanauskonnoista ja se liittyy energian tulvimiseen Magnum Opuksessa, jonka jälkeen 
näkökentässä näkyy värejä joka merkitsee tärkeän vaiheen läpäisemistä. Vertauskuva väreistä on 
se mistä juutalaiset tekstinlaatijat saivat "sateenkaaren" ja "Jaakobin monivärisen takin" [aura]. 
Vertauskuvat ja KÄSITTEET VARASTETTIIN ja turmellettiin inhottaviin Juutalaisiin hahmoihin jota 
Pakanoiden tuli orjamaisesti palvoa. Pyhät uskonnolliset opetukset jotka oli tarkoitettu 
ihmiskunnan kehitystä varten häpäistiin ja korvattiin juutalaisella kirjallisuusroskalla. Näillä 
FIKTIIVISILLÄ juutalaisilla hahmoilla ei ole MITÄÄN tekemistä henkisyyden kanssa tai oman 
sielun kehtityksellä.

"Nooa" rakensi arkin
EA varoitti "ZIUSUDRA":aa toiselta nimeltä "UTNAPISHTIM":ia tulevasta tulvasta ja ohjasi 
rakentamaan arkin ei "Nooa":a. Legenda on Sumerialainen ja Akkadialainen/Babylonialainen 
alkuperältään. "Atra-Hasis Eepos" on Akkadialainen/Babylonialainen selostus Mahtavasta 
Tulvasta.

"Kyyhky" palasi arkkiin oliivipuunoksan kanssa ilmaisten tulvan olevan ohi ja vesien olevan 
laskeutuneen. Alkuperäisessa Sumerialaisessa selonteossa, KORPPI "kyyhkyn" sijasta löytää 
kuivan maan.[6]



BABELIN TORNI

JÄLLEEN, useampi kuin yksi Jumala liittyy asiaan. Lisäksi, Jumalat lähtivät Maasta Tulvan aikana. 
Huomaa, "JUMALAT."
Raamattu väittää Yahwehin sekoittaneen ihmisten kielet rakennettuaan Babelin Tornin. Asia ei ole 
näin. JÄLLEEN, juutalaiset juutalaiskristityn raamatun laatijat mokaavat ja todisteet useammasta 
kuin yhdestä Jumalasta ovat selvästi näkyvillä:

Ensimmäinen Mooseksen Kirja Kappale 11; Jae 7:
"Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta."

JÄLLEEN, asiaan liittyy useampi kuin yksi JUMALA. Huomaa monikkomuoto.

"Babelin Torni" on toinen VERTAUSKUVA. Muinaisina aikoina ihmiset kommunikoivat 
telepaattisesti, ilman sanoja. Tämä vietiin meiltä, mutta siitä on jälleen tulossa todellista monen 
kokiessa mielen avautuminen voimameditaation seurauksena.

KYMMENEN KÄSKYÄ
Useat Vanhan Testamentin lait, mukaanlukien Kymmenen Käskyä ovat varastettu: 
Hammurabin Laki
Alla on kuva basalttilaatasta joka näyttää Sumerialaisen Aurinkojumalan Shamashin antavan 
Hammurabille laatan jolle lait ovat kirjattu. "Shamash" tunnetaan myös nimellä "Azazel", 
niinkutsuttujen "Langenneiden Enkeleiden" johtajana, "Igigi":t Pohjoiset maapallon ulkopuoliset 
jotka ottivat ihmisvaimoja.

Esimerkki: Toinen Mooseksen Kirja Kappale 20:16 »Älä todista 
valheellisesti toista ihmistä vastaan.

Varastettu Hammurabin Laista, 3: "Jos korkea-arvoinen herra esittää 
väärän syytöksen asiassa, eikä todista sanaansa, ja jos asia liittyy 
ihmiselämään, korkea-arvoinen herra tuomitaan kuolemaan."

Lisää varkauksia Hammurabin Laista: Toinen Mooseksen Kirja 21:24 
silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta,

Hammurabi 196: "Jos korkea-arvoinen herra on tuhonnut toisen 
aristokraatin silmän, hänen silmänsä tuhotaan."
Hammurabi 200: "Jos korkea-arvoinen herra on lyönyt toisen 
samanarvoisen hampaan, hänen hampaansa lyödään."



Sumerian Laki
Ur-Nammun Laki on vanhin Muinaisen Lähi Idän lakiteksti jonka arkeologit ovat löytäneet. 
Sumerian Laki vuodelta 1800 EAA kuuluu vanhimpiin säilyneisiin lakiperinteisiin.

Heettilait
Heettilait olivat monella tavoin samanlaisia kuin Hammurabin lait sisältäen myös kaksisataa 
kappaletta säädöksiä liittyen suvaitsevaisuuteen seksuaalista moraalittomuutta kohtaan vahvalla 
painotuksella taloudellisiin huolenaiheisiin. Heetit viljelivät ohraa sekä vehnää, sekä panivat 
ohraolutta. Hopeapaloja käytettiin valuuttana.

Assyyrialainen Laki jonka määräsi Tiglath-Pileser 1, Assyyrian Hallitsija vuosina 1115-1077 
EAA.
Alkuaan lakiteksti joka painotti sosiaalisia aihealueita ja Assyyrian Hallituksen aiheita. Löydetty 
vuonna 1903 Ashurista, Irakissa. Kirjoitettu nuolenpääkirjoituksella viidelletoista savitaululle. Useat 
lait raamatun Mooseksen Kirjoista ovat varastettu Assyyrian Laista.

Uusbabylonialainen Laki
Kirjoitukset raamatullisen kirjan SANANLASKUISSA ovat VARASTETTU useista lähteistä:

Ahiqarin Sanat
Ahiqar oli Sennacheribin neuvonantaja, joka oli Assyrian kuningas vuosina 704-681 EAA. Vuonna 
1906 Saksalaiset arkeologit kaivoivat kopiot hänen opetuksistaan jotka olivat kirjoitettu 
uudelleenkäytetylle papyrukselle Elefantinen raunioista, joka on nykyään osa Aswan kaupunkia 
Etelä Egyptissä.

Vastaavaisuudet:
    
  Joka isäänsä ja äitiään kiroaa,
  sen lamppu sammuu yön pimeään. Sananlaskut 20.20
VARASTETTU:
"Kuka tahansa joka ei ole ylpeä isästään ja äidistään, älköön aurinko paistakoon hänen ylleen." 
Ahiqar 9:137

                    __________________ 

  Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan,
  joka rakastaa, kurittaa häntä jo varhain. Sananlaskut 13.24

VARASTETTU:
Älä säästä keppiä lapseltasi, muutoin et säästä häntä pahuudelta." Ahiqar 6:81

    
  Kärsivällisyys tehoaa mahtimieheenkin,
  lempeä kieli särkee kovan luun. Sananlaskut 25.15

VARASTETTU:
Pehmeä on kuninkaan lausahdus; silti se on terävämpi ja vahvempi kuin kaksiteräinen veitsi." 
Ahiqar 7:105

__________________ 



Amen-em-opetin Opetukset
Amen-em-opet, Ka-nakhtin poika, opetettu Egyptissä vuosina 1200 - 1000 EAA. Teksti löytyy 
British Museumin Papyruksella 10474 ja osa on kirjoitettu tauluun Turinissa, Italiassa. Papuryksen 
sanotaan tulleen Thebeksestä ja sen on spekuloitu olleen ajanjaksolta kymmenen ja kuusi 
vuosisataa ennen ajanlaskun alkua.

Vastaavaisuudet:
  Kuuntele tarkoin, ota vastaan viisaiden sanat,
  avaa sydämesi tiedolle, jota jaan.
  Teet hyvin, kun kätket sen sisimpääsi
  ja pidät sen valmiina huulillasi.
Sananlaskut 22.17 - Sananlaskut 22.18

VARASTETTU:
Anna heille korvat, kuule mitä sanotaan,
Anna heidän sydämensä ymmärtää heitä
Anna heidän levätä vatsasi arkussa
Että he olisivat avain heidän sydämessään.
Amen-em-opet 3:10

    
  Älä riistä heikkoa hänen heikkoutensa vuoksi,
  älä sorra köyhää oikeudessa,
Sananlaskut 22.22

VARASTETTU:
"Varo itseäsi sorrettujen ryöstämiseltä ja kykenemättömien määräilyltä."
Amen-em-opet 2:1

    
  Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa,
  jos hänellä on jano, anna juotavaa.
  Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle,
  ja Herra palkitsee tekosi.
Sananlaskut 25.21 - Sananlaskut 25.22

Vastaavaisuudet:
  Kuuntele tarkoin, ota vastaan viisaiden sanat,
  avaa sydämesi tiedolle, jota jaan.
  Teet hyvin, kun kätket sen sisimpääsi
  ja pidät sen valmiina huulillasi.
Sananlaskut 22.17 - Sananlaskut 22.18

VARASTETTU:
Anna heille korvat, kuule mitä sanotaan,
Anna heidän sydämensä ymmärtää heitä
Anna heidän levätä vatsasi arkussa
Että he olisivat avain heidän sydämessään.
Amen-em-opet 3:10

    
  Älä riistä heikkoa hänen heikkoutensa vuoksi,
  älä sorra köyhää oikeudessa,
Sananlaskut 22.22

VARASTETTU:
"Varo itseäsi sorrettujen ryöstämiseltä ja kykenemättömien määräilyltä."
Amen-em-opet 2:1

    
  Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa,
  jos hänellä on jano, anna juotavaa.
  Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle,
  ja Herra palkitsee tekosi.
Sananlaskut 25.21 - Sananlaskut 25.22

VARASTETTU:
"Jätä hänet jumalan syliin; Täytä hänen vatsa omalla leivälläsi, jotta hän olisi kylläinen ja häpeisi."
Amen-em-opet 5:8



  Älä siirrä vanhaa rajapyykkiä
  äläkä tunkeudu orpojen pelloille,
  sillä heillä on väkevä puolustaja,
  joka ajaa heidän asiaansa sinua vastaan.
Sananlaskut 23.10 - Sananlaskut 23.11

VARASTETTU:
"Älä kuljeta maamerkkiä peltoalueen rajalla. Älä myöskään häiritse mittausjohdon sijaintia. Älä ole 
ahne kyynärän maan vuoksi äläkä loukkaa lesken rajoja."
Amen-em-opet 7:12-15

    
  Parempi köyhyys ja Herran pelko
  kuin suuret varat ja rauhattomuus.
Sananlaskut 15.16
    
  Parempi vähän ja rehellisesti
  kuin isot voitot vilpillisesti.
Sananlaskut 16.8

VARASTETTU:
Parempi on mitta, jonka jumala antaa sinulle, kuin viisi tuhatta laitonta.
Amen-em-opet 8:19
[Tämä myös pilkkaa Nasaretilaista, joka ruokkii "viisituhatta".]

    
  Parempi vihannesvati ja ystävien seura
  kuin syöttöhärkä ja vihaiset katseet.
Sananlaskut 15.17
  Parempi leipäkannikka ja rauha
  kuin juhlapidot ja riita.
Sananlaskut 17.1

VARASTETTU:
"Parempi on leipä, kun sydän on onnellinen kuin rikkaudet surulla."
Amen-em-opet 9:9

  Älä lyöttäydy kiivaan miehen seuraan,
  älä ryhdy äkkipikaisen kumppaniksi,
  ettet tottuisi hänen teihinsä
  ja vaarantaisi omaakin vaellustasi.
Sananlaskut 22.24 - Sananlaskut 22.25

VARASTETTU:
"Älä tervehdi kiivasta miestä väkivalloissaan
Jottet satuta itseäsi seurauksena"
Amen-em-opet 13:8



  Minkä syöt, sen olet oksentava,
  ja kauniit sanasikin menevät hukkaan.
Sananlaskut 23.8

VARASTETTU:
"Liian suuren suupalan leipää jonka nielet sinä oksennat."
Amen-em-opet 14:13

  Huomispäivästä älä kersku,
  ethän tiedä, mitä se tuo tullessaan.
Sananlaskut 27.1

VARASTETTU:
"Älä vietä yötä pelkäämällä huomista. Aamunkoitteessa millainen on päivä? Ihminen ei tiedä 
millainen huomen on."
Amen-eo-opet 19:11 

    
  Ihminen kaavailee monenlaista,
  mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan.
Sananlaskut 19.21
    
  Ihminen suunnittelee tiensä,
  mutta Herra ohjaa hänen askelensa.
Sananlaskut 16.9

VARASTETTU:
"Yksi asia on sanat, jotka ihmiset sanovat toinen, on se, mitä Jumala tekee."
Amen-em-opet 19:15

  Kolmekymmentä ohjetta olen kirjoittanut
  sinulle neuvoksi ja opastukseksi,
Sananlaskut 22.20

VARASTETTU:
"Näet nämä kolmekymmentä lukua, jotka viihdyttävät; jotka neuvovat, ne ovat kaikkien kirjojen 
etusijalla."  
Amen-em-opet 27:5 

Ptha-Hotepin Opetukset
Ptah-Hotep opetti noin vuonna 2450 EAA, viidennen Vanhan Egyptin Dynastian Valtakunnassa. 
Hänen opetukset säilyivät sekä savitauluilla että papurysarkeilla ja ovat nykyään Bibliothéque 
Nationalessa Pariisissa. Sananlaskujen kirjan lisäksi monet kirjoitukset Saarnaajan kirjasta sekä 
Sirakin kirjasta ovat varastettu Ptah-Hotepin Opetuksista.



Egyptiläiset Rakkauslaulut
Egyptiläiset Rakkauslaulut ovat 1000+ vuotta vanhempia kuin ne jotka ovat Laulujen lauluissa. 
Vastaavaisuudet ovat erehtymättömiä. Papyrus Harris 500 löydettiin Thebeksestä Ramesseumin 
Kompleksista Karnakin Temppelissä.

Nefertitin Visiot
Molemmat raamatulliset kirjat "Kuninkaiden kirjat" sekä "Daniel" kaikuvat skenaariosta joka kertoo 
kuningasta sekä ennustusta hänen kaatumisestaan. Teema jossa orjasta tulee kuningas 
toistetaan "Hagarin ja Ismaelin tarinassa" [1. Mooseksen Kirja Kappaleet 16 ja 21]. Nefertitin Visiot 
juontaa juurensa Faarao Snefrun valtakaudelle [2680-2565EAA]. Hän kutsuu Nefertitin 
viihdyttämään häntä. Nefertiti ennustaa Vanhan Kuningaskunnan romahduksen sekä uuden 
Dynastian perustamisen Amen-em-het 1:n toimesta [1991-1786EAA].
Lisäksi, suurin osa mitä on kirjoitettu raamatun Mooseksen  2, 3, sekä 5. kirjoihin on saatu 
ylläolevilta- EI "Yaweh":ilta. On kristittyjä jotka ovat tarpeeksi tyhmiä uskoakseen, että heidän 
"Yaweh" on ainoa jumala. "Ei muita Jumalia lisäkseni."

LISÄÄ VARKAUKSIA:
Joosefin ja Potiferin vaimon Tarina 1. Mooseksen Kirjassa Kappaleessa 39. VARASTETTU 
Anubiksen ja Batan Tarinasta [Egyptiläistä alkuperää].

VASTAAVUUDET MOOSEKSEN TARINAAN:

● Sargonin Syntymä
● Horuksen Syntymä

1. Salaisuus liittyen syntymään
2. Ruokokoriin asettaminen, maapihkalla peittäminen
3. Jokeen asettaminen
4. Takaisin saaminen ja adoptio

Paljon raamatullisesta Psalmien kirjasta varastettiin:

Virsi Atonille
Virsi Atonille löytyy Silmän haudasta. 1365 - 1348 EAA.

Ba'alin ja Anatin Tarinat
Kaiverrettu kuuteen savilevyyn, Ugaritin kielellä; kiilamuotoinen kirjoitus. Noin 1400 EAA.

Valitus Urille
Monet Joosuan raamatullisen kirjan kirjoituksista varastettiin:

El Amarnan kirjeet
Merneptahin taulu

Lisää varastettuja kirjoituksia Raamatun tuomarien kirjassa:



§ Aqhatin Tarina
§ Wen-Amonin Päiväkirja
§ Gezerin Almanakka  
 

Samuelin ja kuninkaiden raamatullisissa kirjoissa on myös paljon varastettua materiaalia:
 

§ Marin profetiat
§ Meshan taulu
§ Karatepe-kirjoitus
§ Shalmaneser III: n vuosikirjat
§ Shalmaneser III: n musta obeliski
§ Tiglath-Pileser III: n vuosikirjat
§ Sargon II: n vuosikirjat
§ Siloam-kirjoitus
§ Yavne-Yam-kirjoitus
§ Lachlish-kirjeet
§ Arad Ostraca
§ Sanheribin vuosikirjat
§ Nebukadnessarin II vuosikirjat

Lisää varastettua aineistoa Esran ja Nehemian raamatullisista kirjoista:

Kyyroksen sylinteri

Lisää varastettuja tarinoita ja kirjoituksia Jobin ja Saarnaajan raamatullisissa 
kirjoissa:

Keretin tarina

Tässä on Jobin alkuperäinen tarina, joka on kirjoitettu ugaritilaisella kielellä [Kiilanmuotoinen 
teksti], noin 1400 eaa. "Kirjuri Ilimilku":n toimesta. Tähän eepokseen liittyy "Keret" ja Jumala "El". 
EI Job ja jehova. Keretin perhekaupat ja sairaudet ovat verrattavissa Jobin tarinaan. 
Alkuperäisessä tarinassa "Saatana" ei koskaan edes tullut kuvaan.

§ Kärsijä ja sielu
§ Maanviljelijä ja tuomioistuimet
§ Kärsijä ja ystävä

Kuten voimme nähdä yllä olevasta, kristillinen "uskonto" perustuu varastettuun aineistoon, joka on 
kieroutunut, vääntynyt ja vääristynyt manipuloimaan, sekoittamaan ja yllyttämään pelkoa 
ihmiskuntaan. Se on vienyt ALKUPERÄISEN JUMALAN JA IHMISEN LUOJAN EA / ENKI:n alias 
SATANA / LUCIFER:in ja muuttanut hänet oletetuksi ihmiskunnan viholliseksi. "Me tuhoamme 
Jumalan" - The Protocols of the Learned Elders of Zion. Kristinuskoa on käytetty pilkkaamaan, 
pahoittelemaan sekä parjaamaan Vanhoja Jumalia, luomaan vieraantumista ja vihamielisyyttä 
oikeita jumalia kohtaan, jotka korvattiin väärällä jumalalla "Yaweh / Jehova". Lisäksi tätä hirvittävää 
ohjelmaa käytetään työkaluna luomaan puolustamattoman mentaliteetin; orjan, psykologisesti 
riisutumaan aseitsta ja hyväksymään kommunismi, toinen Juutalaisten veljeysohjelma.



Usein sanotaan, että todellinen paha ei voi luoda mitään. Kaikki todellisesta pahasta on 
keinotekoista. Todellisuudessa "Jumala" ja "Paholainen" ovat käänteisiä. Tämän väärän uskonnon 
koko perusta koostuu varastetusta materiaalista. Lisäksi se on elämänvastainen ja 
itsemurhallinen. Siinä ei ole mitään hengellistä. Kaiken tämän tarkoituksena on katkaista 
ihmiskunta kokonaan todellisesta Luoja-Jumalasta, joka on Saatana. Näin tehdessään matelija-
muukalaiset ja heidän hyväkseen työskentelevät saavuttavat tavoitteen orjuuttaa ihmiskunnan 
juutalaisen kommunismin ohjelman avulla. Saatana antaa meille tietoa ja voimaa. Ilman häntä 
ihmiskunnalla ei ole mitään. Todellinen paha tunnetaan myös valheiden ja petosten mestarina. 
Kuinka suurta petosta on että näiden uskonnollisten huijausten seuraajat kiroavat ja pilkkaavat 
omaa Luojaansa? Monilla muinaisista pakanallisista uskonnoista, kuten kreikkalaisista ja 
roomalaisista, oli yhteisiä legendoja ja pantheoneja. Tämä eroaa täysin kristinuskosta, joka on 
toiminut hellittämättä ja julmasti tuhoamaan kaikki muut uskonnot väittäen sen olevan ainoa tosi 
uskonto.

"TIETONI SALAISUUDESSA EI OLE MUUTA JUMALAA KUIN MINÄ."
- SAATANA
Lähteenä "Rauha Olkoon Hänen"

Lähteet:
 

[1]The Christ Conspiracy, The Greatest Story Ever Sold by Acharya S pages 94-
95  
[2] The Stairway to Heaven by Zecharia Sitchin, page 99.  
[3] World Book Encyclopedia article on Zoroastrianism, © 1989  
[4] A History of the Devil by Gerald Messadié  
[5] Cambridge illustrated History of Religions, edited by John Bowker. Pages 
216- 217  
[6] Mesopotamia by Pamela F. Service, page 44.  
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Old Testament Parallels: Laws and Stories From the Ancient Near East by Victor 
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A History of the Devil by Gerald Messadié© 1993, 1996  
 

Encyclopedia Britannica  



Uusi Testamentti Paljastuu
 

"Se on palvellut meitä hyvin, tämä Kristuksen myytti"  
 – Pope Leo X [1475-1521]* 
 
UUDESTISYNTYMISEN MYYTTI:  
VARASTETTU!  

Uudelleensyntyminen on yleinen teema joka on esillä monissa täysin 
eri uskonnoissa maailmanlaajuisesti, tämä on vertauskuvallinen 
laskeutumisesta tuonpuoleiseen ja myöhemmin paluusta. 
Mesopotamia: Istarin/Inannan lasku sekä paluu [hänet herätettiin 
henkiin kuolleista], Egypti: Osiris, Tuonpuoleisen Jumala herätettiin 
henkiin, Kreikka: Persephonen lasku tuonpuoleiseen sekä paluu, 
lista henkiinheränneistä Jumalista on laaja ja perustuu käsitteeseen, 
ei todellisiin luonteisiin. Tämä vertauskuva perustuu Magnum 
Opukseen ja joka tunnetaan "Nigredovaiheena". Lisätietoa varten lue 
artikkeli "Exposing Spiritual Corruption: Spiritual Alchemy & the Bible. 
(Kääntäjän huomio: tästä ei löydy suomenkielistä käännöstä 
kirjoitushetkellä)

LUKUISAT TRINITEETIT:
 

§ Anu, Enlil sekä Ea- Kristillinen kirrko varasti heidän "Isä Jumala," ja 
"Jumalan Poika" tästä.  

§ Bel-Saturnus, Jupiter-Bel, ja Baal-Chom  
§ Brahma, Vishnu, ja Siva  
§ Mithra, Varuna, ja Indra  
§ Jupiter, Juno, ja Minerva  
§ Osiris, Isis, ja Horus  
§ Kolmikehoinen jumalatar Hecate  
§ Kolmipäinen Scylla  
§ Cabirin Kolmoisjumaluudet.  
§ Kolmipäinen Koira, Cerberus  
§ Taoismi: San Qingin triniteetti [Kolme Puhdasta Jumalaa]. Yu Qing [Puhdas Jade] 

Shang Qing [Ylempi Puhdas] ja Tai Qing [Mahtava Puhdas]  
§ Monju Bosatsu, Fugen Bosatsu ja historiallinen Buddha joita kutsuttiin nimellä 

"Shaka Trinity" [SHAKA SANZON]  
§ Ka [Eetterin Henki], Ba [ Keho], ja Ankh [Kuolemattomuus]  
§ Tamas [Vakaus] Sattwa [järjestäytyneisyys] Rajas [Levottomuus]

"Guna":sta Sanskrit käännös  
§ Artemis, Aphrodite, ja Hecate  
§ Kore, Persephone, ja Demeter  
§ Shen [Henki], C'hi [Elinvoimaisuus], and Ching [Olemus]

Taoist Wai Tai:n kolme arretta [sisäinen alkemia]  
§ Alpha, Omega, ja Iota  
§ Paholaisen Kolmikärki ["Trishul"]  

Emme tietenkään voi unohtaa "Isä, Poika, ja Pyhä Henki."  



Nasaretilaisen krusifiksio ei ole mitään uutta.  Apostolien teot 5.30: Meidän isiemme Jumala on 
herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja murhasitte. 1. Pietarin kirje 2.24: 
Itse, omassa ruumiissaan, hän »kantoi meidän syntimme» ristinpuulle, jotta me kuolisimme pois 
synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. »Hänen haavansa ovat teidät parantaneet.» 

Norjalainen Jumala Odin edelsi Jeesus Kristusta. Odin roikkui puussa ja koki eräänlaisen 
kuoleman saadakseen tietoa. "Uudestisynnyttyään" hän sai gnosiksen [kehittynyttä henkistä 
tietoa], aivan kuten Egyptiläinen Jumala Set joka "ristiinnaulittiin" "ristillä", joka tunnetaan nimellä 
furka. (eng. furca, haarukantapainen "risti") [1] Lisäksi, Krisna, Marsias, Dodonias sekä Zeus 
roikkuivat myös puista. Tämä on roikkuvan miehen tarkoitus Tarot-korteissa. Lisäksi Buddha istui 
"Bo" -puun alla. "Bo" on "Boa" tarkoittaen "käärmettä", kundalinia. Puu on muinainen kuvaus 
ihmissielusta, kun runko on verrattavissa selkärankaan, oksat verrattavissa 144000 nadiin ja 
lehdet sekä hedelmät verrattavissa meditaation tuloksiin; elämänvoimaan ja mielen sekä sielun 
voimiin. Lisäksi, Krisna, Marsias, Dodonias sekä Zeus roikkuivat myös puista. "144000" on toinen 
Juutalainen/Kristitty raamatullinen korruptio vertauskuvasta joka liittyy ihmissielun nadeihin, jotka 
ovat erikoisia kanavia elämänvoimalle.

Alla on lisää Jumalia jotka roikkuivat puista:

Syyrian Tammuz, 1160 eaa.
Wittoba Telingosialainen, 552 eaa.
Nepalin Iao, 622 eaa. "Iao" on usein äännetty "Jao", kuulostaako tutulta? Tämä on 
Heprealaisjumalan "Jehovan" juuri.
Kelttiläinen Druidi Hesus, 834 eaa. Huomaa samankaltaisuus "Hesus" sekä "Jesus".
Meksikolainen Quetozalcoatl, 587 eaa.
Rooman Quirnus, 506 eaa.
Prometeus, 547 eaa. "Senecan, Hesiodoksen ja muiden kirjoittajien toimittamassa kertomuksessa 
Kaukasuksen Prometheuksen ristiinnaulitsemisesta sanotaan, että hän oli naulattu pystysuoraan 
puupalkkiin, johon oli kiinnitetty pidennetyt puiset varret, ja että tämä risti sijaitsi Kaspian salmen 
lähellä."
Egyptin Thulis, 1700 eaa.
Tiibetin Indra, 725 eaa.
Euripedeksen esi-isät, 600 eaa.
Frygian Atys, 1170 eaa.
Kaldean Crite, 1200 eaa.
Orissan Bali, 725 eaa.
Persian Mithra, 600 eaa.

Ylläoleva lista otettiin kirjasta "The World's Sixteen Crucified Saviors" jonka kirjoitti Kersey 
Greaves, kuudes painos 1960



Lisäksi, liittyen "Jeesuksen" nimeen, viisi kirjainta edustavat viittä elementtiä - tulta, maata, ilmaa, 
vettä sekä kvintessenssiä ihmisen sielusta, fiktiivinen hahmo varastettiin pakanoiden 
VERTAUSKUVISTA - hänen sanottiin eläneen "33 vuotta" joka vastaa ihmisselkärankaa jossa 
kundaliniserpenttiini nousee, joka muuttaa ihmisen mielen ja sielun supertietoisuuteen. Tämä on 
se mitä tarkoitetaan 33:n asteen Muurarilla. Kaksi muuta ristiinnaulittiin Nasaretilaisen kanssa ja 
ovat osa triniteettiä sekä ovat jälleen VERTAUSKUVIA kolmesta suuresta osasta sielua missä 
energiat risteävät: joista tärkein on yhdistäjä, sydän chakra [isompi risti], missä olkapäächakroilla 
on siivet, sekä pienemmät lantiochakrat ja kuudes chakra. Teille jotka olette perehtymättömiä 
okkultismiin, tutkikaa kaikkea tältä verkkosivustolta sekä lisäksi Joy of Satan -sivustolta joka on 
erittäin paljastava liittyen henkiseen tietoon.

Nasaretilainen keksittiin KÄSITTEESTÄ. Nasaretilainen on jotakin joka tunnetaan chi:nä, 
"noitavoimana", "pranana" sekä muina termeinä jotka ovat ihmismielen sekä -sielun voimia. Monet 
kuvaukset sädekehästä ilmaisevat noussutta Saatanan Serpenttiiniä, joka tunnetaan myös 
kundalinina. Risti oli alunperin yhtä pitkillä varsilla sekä ihmissielun muotoinen. Myös tämä on 
hirvittävästi korruptoitu. "Jeesus Pelastaa" roska jota kristityt toistavat kuin papukaijat, on väärin. 
Todellisuudessa, vain omat voimasi pelastavat sinut. Voimameditaation myötä voimme parantaa 
itsemme, sekä selvitä tilanteista jotka olisivat katastrofaalisia heille joilta puuttuu tieto. Noussut 
serpenttiini on edellystys Magnum Opukselle joka tekee henkilöstä fyysisesti ja henkisesti 
täydellisen sekä kuolemattoman. Tämä on toinen alue jossa kristityt toistavat "ikuinen elämä" -
fraasia ilman mitään käsitystä mitä se tarkoittaa tai miten sen voi hankkia.

Latinalainen risti oli osa kristinuskoa vasta seitsemännellä vuosisadalla ja täysin 
tunnistettu vasta yhdeksännellä vuosisadalla. Alkukantaiset kirkot halusivat esittää 
Nasaretilaisen mielummin karitsan kanssa. Karitsa on muuten toinen varastettu 
symboli. Pääsiäislammas edustaa Oinaan merkkiä [joka alkaa joka vuosi 
Maaliskuun 21. päivä]. Hermes ja Osiris kantoivat myös karitsaa. Kevään karitsa, 
joka symboloi auringon saapumista Oinasmerkkiin, jota symboloi oinas, liittyy 
myös Magnum Opus -työn aloittamiseen



KRISTITTYJEN PYHÄT OVAT MYÖSKIN VARASTETTU. JOKAINEN NIISTÄ SATTUU 
SAMAAN AIKAAN PAKANOIDEN PYHIEN SEKÄ VUODEN HUOMATTAVIEN AIKOJEN 
KANSSA.

PÄÄSIÄINEN varastettiin Ashtarothilta. Alkunperin tunnettu "Ashtarina". Tämä pyhä sattuu 
samaan aikaan kevätpäiväntasauksen kanssa kun päivä ja yö ovat yhtä pitkiä. Anglo-Saksonit 
tuntevat tämän pyhän "Iisterinä" (Eastre). Hedelemällisyyden Jumalattarena hänet liitettiin jäniksiin 
ja muniin. Kristityt varastivat tämän pyhän ja korruptoivat sen tarkoituksen. Muita nimiä pyhälle 
ovat (englanniksi): Easter, Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus [Estrus tapahtuu, kun eläimen 
parittelu alkaa], Oestrus, Oistros ja Ostara. Jälleen, "Jumalan Karista" varastettiin Oinas-
horoskooppimerkistä, joka tapahtuu joka kevät.

YULE-KAUSI, Joulukuun 25. Tapahtuu samaan aikaan talvipäivänseisauksen kanssa, Joulukuun 
25. on lähes vuoden lyhyin päivä, sekä on Persialaisen Jumalan Mithran syntymäpäivä sekä 
Roomalainen Loma Saturnalia. Puu, koristeet, leipominen, lahjat sekä juhlistaminen eivät 
MITENKÄÄN liity Nasaretilaiseen. Nämä ovat siirtoja pakanallisista juhlista. Jälleen, puu valoilla ja 
koristeilla on vertauskuva nousseesta serpenttiinistä, sielu joka on syttynyt, kun kaikki 144000 
nadia ovat elossa energian kanssa. Kuusipuun muoto, sen huipentuessa pisteeseen, 
verrannoillistaa energian kerääntymistä päälakeen, tämä ei mitenkään eroa Egyptin pyramideista 
jotka päättyvät pisteeseen. On olemassa monia Pakanajumalia jotka liittyvät sekä ovat juhlistettuja 
Joulukuun 25. päivä.

"All Saints Day" vastaa "Halloweenia / Samhainia".

"Assumption Day" on sama kuin "Kesäpäivänseisauksen": n "Lammas Day".

Kaikki nämä alunperin PAKANA-juhlapyhät on korvattu vastaamaan fiktiivisiä juutalaisia 
hahmoja ja keskittymään niihin.

Katso tarkempia tietoja pakanallisten juhlapyhien varkauksista ja korruptioista (englanniksi): 
Varastettu Vuosi

KRISTITTYJEN MESSUPUVUT JA NIIDEN NOITA/VELHO RINNAKKAISUUDET:

●          Kinktuuri on verrannollinen noidan narun tai kahvan kanssa
●          Alb on seremoniallinen viitta
●          Piispan mitra on kopio antiikin Egyptin jumalien ja faraoiden kruunuista
●          Piispansauva edustaa velhojen kopautussauvaa ja muistuttaa voimakkaasti antiikin           

         Egyptin Crookia

https://see_the_truth.webs.com/STOLEN_YEAR.htm
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KRISTITTYJEN ALTTARI ON PERUSTETTU MELKEIN SAMALLA TAVALLA KUIN 
RITUAALIALTTARI NOITUUDELLE:

Tavallinen Kristittyjen messu/palvelus käyttää seuraavia:

● Soittokello
● Suitsukkeet
● Kynttilät
● Isäntä
● Kirja
● Viinillä täytetty malja
● Öljyä

Silti, tästä huolimatta, kristillinen kirkko murhasi massoittain heitä joita syytettiin noituudesta, 
velhoudesta ja pakanauskonnollisuudesta.

KRISTITTYJEN SAKRAMENTTIEN VALITETTAVA VITSI:

Kristillisillä sakramenteilla on ilmeistä, että ne ovat vääriä. Voidaan tehdä mennen tullen 
haluamallaan tavalla, eikä niillä ole merkitystä. Tietenkin tämä on järkevää, koska ne kaikki 
varastettiin. Joitakin räikeitä esimerkkejä:

Kaste vedellä:
VARASTETTU!!

● Tunnustus - varastettu Nezemtin kuninkaallisen äidin Papyrusilta

● Ehtoollisen isäntä



VARASTETTU!

Messu- tai kirkkopalvelun aikana pappi tai ministeri lausuu rivin "Syö ruumiini ja juo vereni" 
ehtoollisen siunaukseksi. Tämä on ihmisen veren uhrauksen simulointi. Katso tarkemmat tiedot 
kohdasta kristillinen messu / palvelu: ihmisen veriuhrin simulointi (englanniksi).

"Pyhä Henki"

"Pyhä Henki" laskeutui oletettavasti Nazarenen apostoleille tulikielillä. JÄLLEEN tämä on 
Saatanan käärme, kundalini, ja se on varastettu ja turmeltunut pakanallisista uskonnoista, 
etenkin Kaukoidän uskonnoista. Pakanuus on nimetty "satanismiksi". Sana "pakana" tarkoittaa 
myös "ei-juutalaista".

Apostolien teot 2.2 - Apostolien teot 2.4 : Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt 
raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin 
kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja 
alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.

Käärmeen tiedetään tuovan tietoa ja laajentunutta tietoisuutta; 
valaistuneisuus.
"Ushnisha" tunnetaan nimellä "näkymättömän valon liekki", joka istui 
Buddhan tai buddhalaisen pyhän miehen pään päällä osoittaen 
jumalallista älyä. Liekit ovat ylösnousseen kundalinin käärme, joka on 
Saatanasta.

Rukousnauha varastettiin tiibetiläisistä Mala-helmistä. Mala-helmiä käytetään mantrojen 
laskemiseen liu'uttamalla sormia helmeltä helmelle, joten meditoijan keskittyminen ei häiriinny, 
koska on seurattava lukuja meditaation aikana. Katolismille tavallisimpien "Ave Maria" ja 
"Isämme" toistaminen varastettiin ja turmellettiin Kaukoidän Aasian mantroista. Mantra on 
voiman sana, joka värähtelee toistuvasti keskittääkseen mielen meditaatiossa ja ilmaisemaan 
toiveensa ja halunsa todellisuudeksi. "AUM" on yleisin, ja tästä kristitty varastettiin sana 
"AMEN"; myös Egyptin jumalalta Amonilta, jonka nimi tarkoittaa samaa "AUM". Konemaiset 
toistuvat rukoukset, jotka luetaan yhä uudelleen kristillisissä kirkoissa, ovat myös vioittuneita 
mantrojen jäljitelmiä.

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html


Kirkon torni on kopio egyptiläisestä obeliskista; Ainoa ero on ylhäällä 
oleva krusifiksi. Me kaikki tunnemme egyptiläisen obeliskin, kuten 
"Kleopatran neula". Tällä on paljon yhteistä "Juhannussalon" kanssa. 
"Juhannussalko" oli toukokuun kuninkaan falloksen [erektiossa oleva penis] 
symboli. Tämä on hedelmällisyyden symboli. Beltanen aattona [30. 
huhtikuuta] juhlatanssijat tanssivat juhannussalon ympäri. Alkuperäiset 
egyptiläiset obeliskit olivat falloksen symboleja. Ne edustivat Maanjumala 
"Geb":in pystyssä olevaa elintä, kun hän makasi maassa yrittäen nousta 
ylös yhdistääkseen itsensä jumalattaren "Neith / Nut" kanssa kattavan 
taivaan kautta. Suurimmalle osalle kristittyjä heidän tietämättään kirkon 
torni on symbolinen pystyssä oleva penis, jonka päällä on risti.

SÄDEKEHÄ, joka viittaa nousseeseen Saatanan käärmeeseen [kundalini], varastettiin 
Hindujumalilta ja Buddhalta. Molemmat uskonnot edeltivät kristinuskoa vuosisatojen ajan.

Se ärsyttävä kalasymboli, jota kristityt käyttävät, on myös varastettu ja turmeltunut. Sitä 
kutsutaan "yoniksi", ja kristityt käänsivät sen kyljelleen. Se on todella emätin ja sen oikea 
asento näkyy täällä alla. Yoni on hyvin ikivanha symboli, ja se näkyy monissa vanhoissa Tarot-
korttipakoissa, kuten täällä on esitetty.



Kristityt kunnioittavat pyhäinjäännöksiä, soittokelloja ja polttavat suitsukkeita tahattomasti matkien 
hindulaisia rituaaleja, jotka perustettiin vuosisatoja ennen juutalaisuutta / kristinuskoa.
Myös rukoilevat kädet varastettiin. Ne ovat muinainen joogamudra. On hindujumalien patsaita ja 
myös Buddha rukoilevilla käsillä, joka tunnetaan nimellä "NAMASTE MUDRA". Myös taitetut kädet 
ovat muunnelma, ja toinen mudra, joka varastettiin. Mudroja käytetään meditaatiossa pienten 
chakrapiirien kytkemiseen käsissä ja sormissa. Monilla jooga-asanoilla on myös tämä käsien 
asento. Tarkista kaikki online-kuvat Hatha Yoga -asennoista. Jooga edeltää kristinuskoa.

Pyhät ottivat vanhojen jumalien paikan katolilaisessa uskonnossa, kun paavi käytti tätä korvaavaa 
menetelmää muunnettaessa polyteisteja monoteismiksi. Muinaiset pakanalliset temppelit sekä 
tärkeitä hengellisiä tekstejä sisältävät kirjastot kristityt tuhosivat ja hävittivät. Näiden päälle 
rakennettiin usein kristillisiä kirkkoja. Monet pakanalliset temppelit rakennettiin Ley-Linjoille, 
etenkin Euroopassa.

Lähteet: 
 
*The Atlantis Blueprint, page 267 by Colin Wilson  
©2002  
 

[1] The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects" by Barbara G. 
Walker, Page 54. 
 
 



Toora ja elävä veriuhri

Kirjoitan tämän artikkelin, koska olen niin kyllästynyt loputtomaan idioottien virtaan, jotka tekevät 
YouTube-videoita ja verkkosivustoja, jotka paljastavat juutalaisten rituaalimurhat ja toisaalta, 
tukevat kristinuskoa, Raamattua, Nasaretilaista ja syyttävät tätä kaikkea Saatanalla. Jotkut näistä 
kirjoittajista ovat itse asiassa juutalaisia ja tietävät, mitä he tekevät yrittäessään syyttää kaikkea 
Saatanasta ja pakanallisista jumalista, kun taas toisilla [enimmäkseen kristityillä] on paskaa 
aivojen tilalla.

Suurin osa näistä idiooteista, joilla on paskaa aivojen tilalla [melkein aina kristitty], ovat joko liian 
laiskoja, eivät motivoituneita tai puuttuu tarvittava älykkyys lukemaan juutalaista Tooraa sellaisena 
kuin se on, Vanhaa testamenttia. Koko Toora on täynnä juutalaisen Jumalan ohjeita elävien 
veriuhrien asianmukaisesta suorittamisesta, ja kristittyjen kaksinumeroisten IQ-idioottien, jotka 
yrittävät tehdä tekosyitä liittyen Uuteen testamenttiin ja "Jeesukseen", "Jeesus" ON ihmisveren 
lapsiuhri.

Tämän syvällisen tyhmyyden [kristillisen älykkyyden taso on niin alhainen, että on uskomatonta] 
lisäksi näille Raamattua kolkuttaville debiileille, jotka valittavat juutalaisten rituaalimurhasta ja 
lainaavat Talmudia, ei näytä koskaan käyvän, että Talmud on itse asiassa rabbiininen selostus 
Toorasta. Ja mikä on Toora? Toora on Raamatun Vanhan testamentin viisi ensimmäistä kirjaa, 
joita nämä kristityt, joilla on paskaa aivojen tilalla, edistävät. Aivan - VANHA TESTAMENTTI. Sama 
vanha paska, josta heidän pappinsa ja saarnaajansa paasaavat kristillisissä kirkoissaan joka 
sunnuntai. Kuten totesin jo, tyhmyyden laajuus on järkyttävää. Lisäksi nämä hölynpölyä ajavat 
kristityt olisivat tappiolla osoittaakseen tarkalleen missä Raamatussa Saatana koskaan mainitsi, 
saati vaatinut, MITÄÄN mitään uhrauksia, saati elävästä veren uhrauksesta! Silti he syyttävät 
häntä siitä lakkaamatta, koska se aiheuttaa häiriötekijöitä. Toistan jatkuvasti, että jokainen ruma 
teko ja ominaisuus, joka on juutalais / kristitty ”Jumala”:n, syytetään Saatanasta, mutta harvat 
näkevät tämän. Tuskin kukaan pysähtyy ajattelemaan.

Toinen asia, jonka haluan lisätä tähän, on se, kuinka kristityt ja muut idiootit vääristävät kaiken. 
Yksi räikeä esimerkki siitä, johon törmäsin, oli lausunto siitä kuinka juutalaiset, kuten Hasidimin 
perustaja Ba'al Shem Tov, käyttivät pakanallisten jumalien kuten Baalin nimiä. Ensiksi, tämä nimi 
tarkoittaa "hyvän nimen mestaria". Tämä liittyy okkulttisiin voimiin. Sillä ei ole mitään tekemistä 
pakanajumala Baalin kanssa.

"Heprean kielellä sana ba'al tarkoittaa ”aviomies” tai ”omistaja", ja se liittyy verbiin, joka merkitsee 
avioliiton loppuunsaattamista miehen hallussapidossa. Sanaa ba’al käytetään monissa 
heprealaisilla lauseissa, jotka merkitsevät sekä konkreettista omistusta että kuvaamaan erilaisia 
persoonnallisuuksia. " [1]



Kuten edellä mainitsin, Baal tarkoittaa myös "mestaria", joten tällä sanalla on todella hyvin laaja 
tarkoitus. Ottaen huomioon pakanajumala Baalia vastaan Goetiassa [Salomon pienempi avain] 
tapahtunut äärimmäinen jumalanpilkka ja halventaminen, on maalaisjärjen mukaista, että 
heprealaiset eivät antaisi minkäänlaista omistautumista tälle pakanalliselle Jumalalle tai muille 
pakanallisille jumalille sen vuoksi. Kaikkien viitteiden jotka yrittävät väittää, että heprealaiset 
palvoivat pakanajumalia ovat hämmentääkseen lukijoita. Oman tutkimuksen avulla olemme 
löytäneet, että Baal on filistealaisen Jumalan Beelsebubin toinen nimi. Beelzebubia vastaan 
suunnatun loputtoman juutalaisten jumalanpilkan pitäisi tehdä sinänsä lausunto siitä, kuinka 
juutalaiset vihaavat tätä pakanallista Jumalaa.

Suoraan alla oleva lainaus on Raamattukeskuksen (Bible Hub) verkkosivustolta, artikkeli Baalista: 
“4 attribuutilla: ִרית aְַּבַעל ְּב Liiton herra 8:33; Tuomarien kirja 9:4 (vrt. אל ברית Tuomarien kirja 9:46; 
NöZMG 1888, 478); בּוב ׳ב aז Kärpästen Herra, 2. Kuninkaiden kirja 1: 2,3,6,16, filistealainen jumala, 
5 Βααλ μυῖαν (Beelzebub, Matteus 12:24) vertaa Baelia. "[2]

Haluaisin myös kommentoida nimen Moloch ja heprean sanan Melek, joka tarkoittaa kuningas, 
äärimmäistä samankaltaisuutta. "Kuningas" on toinen todella löysä termi. [3]

Joten… mitä juutalaisella Tooralla on sanottavaa elävän veren uhraamisesta? Niille teistä, joilla on 
epäilyksiä, kehotan teitä tekemään omat tutkimuksenne koska verkossa on lukuisia kopioita 
juutalaisesta Toorasta.

Tarina juutalaisesta hahmosta Abrahamista, joka aikoo uhrata poikansa Isaacin, heidän 
muukalaisjumalansa käskystä, on räikeä esimerkki siitä, että hänen pelkkä halukkuutensa, tarinan 
mukaan, osoittaa epäilemättä, ettei tämä ollut mitään normaalin ulkopuolista, eikä tämä ollut 
epätavallinen pyyntö. Kun otetaan huomioon hänen kiistaton valmius, tämä paljastaa, että 
ihmislapsiuhri oli yleistä.

Edellä mainittujen lisäksi tässä on joitain erittäin mielenkiintoisia ja paljastavia lainauksia 
juutalaisten verkkosivustolta (kääntäjän huomio: Linkki ei toimi, mutta on laitettu mukaan 
alkuperäistä teosta mukaillen.) 
"Come and Hear, An Educational Forum For the Examination of Religious Truth and Religious Tole
rance: Blood Ritual 3: Human Sacrifice, the Talmud, and the Moloch Problem" "LORD God Accept
s Human Sacrifice"
 
Lainaukset yllä olevasta linkitetystä verkkosivustosta:
”Verirituaali: - Verirituaali on juutalaisuuden perusta. Jokin veri pyhittää, jokin veri saastuttaa. 
Katsotaanpa, mitkä ovat Talmudin opit."

"Babylonian Talmud kuitenkin sallii juutalaisten uhrata lapsia Molochille - tietyin ehdoin."
"Herra Jumala hyväksyy ihmisuhrin"
"Katsotaan ensin perspektiiviä. Jotkut virheellisesti uskovat, että ihmisen uhraaminen on kielletty 
Vanhassa testamentissa. Jotkut profeetat raivostuivat sitä vastaan. Mutta ainakin yhdessä kirjassa 
Herra Jumala hyväksyy ihmisuhrit. Ja toisessa kirjassa Herra Jumala rauhoittuu ihmisuhrilla. "

https://www.come-and-hear.com/editor/br_3.html
https://www.come-and-hear.com/editor/br_3.html
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Seuraavassa tuomarien kirjan kertomuksessa israelilaissoturi Jefta on lähdössä sotaan 
ammonialaisia vastaan. Voitonmaksuna Jephta lupaa Herralle Jumalalle uhraavansa ensimmäisen 
"minkä tahansa", joka tulee talostaan tervehtimään häntä palatessaan. Ellei Jefta pidä härkiä, 
lampaita, vuohia tai kanoja olohuoneessaan, hänen on odotettava luvatun uhrin olevan ihminen. 
Huomaa, että Jefta ei lupaa uhrata "härkää" tai "vuohta" jne. "

Jefta antoi Herralle tämän lupauksen: »Jos sallit minun voittaa ammonilaiset, minä lupaan sinulle 
uhriksi sen, joka ensimmäisenä tulee taloni portista minua vastaan, kun palaan voittajana kotiin. 
Sen minä uhraan sinulle polttouhrina.» Tuomarien kirja 11.30 - Tuomarien kirja 11.31

 The first to pass through the doors of Jephthah's house upon his return is his only child, his 
beloved daughter. 

Mutta kun Jefta palasi kotiinsa Mispaan, häntä vastaan tuli rumpua lyöden ja tanssien hänen oma 
tyttärensä, hänen ainoa lapsensa. Jeftalla ei ollut poikaa eikä toista tytärtä. Nähdessään 
tyttärensä Jefta repäisi vaatteensa ja sanoi: »Voi, oma tyttäreni, mikä hirveä onnettomuus! Miksi 
juuri sinun piti tulla ensimmäisenä minua vastaan! Minä annoin Herralle lupauksen enkä voi sitä 
peruuttaa.» Tuomarien kirja 11.34 - Tuomarien kirja 11.35

Pohditaan hetki. Tiedämme, että Jefta vannoi Herralle Jumalalle uhraavansa "mitä tahansa", joka 
ensin tuli talonsa ovesta. Epäilemme, että Jefta aikoo uhrata yhden palvelijoistaan. Mutta kun 
"mikä tahansa" osoittautui Jeftan tyttäreksi, Jefta on yllättynyt. Huomaa tyttärensä reaktio:

Silloin tytär sanoi hänelle: »Isä, sinä olet antanut Herralle lupauksen. Tee siis minulle lupauksesi 
mukaisesti, kun Herra nyt on antanut sinun kostaa vihollisillesi ammonilaisille.» 

"Hän ei ilmaise yllätystä siitä, että Herra Jumala hyväksyisi ihmisuhrin, eikä protestoi; hän ei sano: 
"Isä, käyttäkäämme jotain järkeä."
Muita kuin täydellisiä eläimiä saa rituaalisesti uhrata juutalaisuudessa. Huomaa, että myös 
Jephthan tytär on täydellinen uhri - hän on neitsyt. Huomaa, että Herra Jumala ei estänyt tätä 
ihmisuhria, kuin hän esti Abrahamin pojan uhrin.

Vanhassa testamentissa ei täsmennetä, kuinka Jefta uhraa tyttärensä, mutta noudattaen oikeita 
tapoja eläinten uhraamiseen hän halkaisi ensin hänen kurkunsa ja valaisi verensä 
temppelipalvelualukseen; katkaisi hänen kätensä, jalkansa ja päänsä; leikkaa vartalon osiin, 
poistaa sisäelimet ja pesee ne; kaataa, ripottelee ja tahraa hänen vertaan määrätyissä kohdissa 
alttarin ympärillä; ja poltta lihaa. Tai tietysti pappi saattaa tehdä tämän hänen puolestaan. " [4]

"Herra Jumala miellytetään ihmisuhrilla" [5]



Kahden erillisen rikkomuksen avulla osoitetaan, että siemenen antaminen Molekille ei ole 
epäjumalanpalvelusta. Eroja [sic] on, että jos joku uhrasi Molechille tai sai poikansa kulkemaan 
tulen läpi jollekin muulle jumaluudelle, häntä ei rangaista. " —Rabbi Dr. Freedman 

”Mišnan jälkeen Sanhedrin 64a ja 64b sisältävät kiihkeän keskustelun viisaiden välillä seuraavista 
asioista:

• olosuhteet, joissa epäjumalan palvonta on epäjumalanpalvelusta,
• mitä epäjumalia voidaan palvoa antautumatta epäjumalanpalvelukseen,
• mitkä lapsen uhraamisen osat missä yhdistelmässä ovat rangaistavia ja
• miten lapset voidaan uhrata rikkomatta Mooseksen kirjaa.

Viime aikoina on tehty lukuisia yrityksiä todistaa, että uhraessaan lapsensa Molochille israelilaiset 
yksinkertaisesti ajattelivat tarjoavansa heitä holokaustissa Jahvelle. Toisin sanoen, Melek, jolle 
uhrattiin lapsiuhreja, oli Jahve toisella nimellä. "[6]

Artikkeli jatkuu ja yrittää väittää toisin, mutta kuka tahansa tyhmä voi helposti nähdä lukiessaan 
esimerkiksi Raamatun 3. Mooseksen kirjaa, että yllä oleva lausunto puhuu puolestaan.

Tässä on lisää Tule ja kuule juutalaisten verkkosivustolta:
On valitettavaa, että juutalainen uskonto ei ole kiistänyt oppia siitä, että lapset voidaan uhrata 
Molochille. Tuo oppi yhdessä juutalaisen liturgian rukousten kanssa, joissa vaaditaan rituaalisen 
veriuhrin palauttamista (ks. Eläinuhrit ja kolmas temppeli), lisää varmasti uskottavuutta syytöksiin, 
joissa juutalaiset harjoittavat lasten rituaalista veriuhraamista. "
"Talmud-oppien hylkääminen, jotka hyväksyvät rituaalisen lasten uhraamisen (tietyissä 
olosuhteissa), menisi pitkälle hyvän tahdon luomiseen juutalaisuuden ja ihmisten joilla on muu 
uskonto." [7]

Mooseksen kirja on täynnä täsmällisiä ohjeita [kuinka] ja vaatimuksia eläville veriuhreille.

Alla on suoria lainauksia juutalaisesta Toorasta. Kun otetaan huomioon viattomien eläinten laaja ja 
kauhistuttava kohtelu, ei ole ihme, että juutalaiset keksivät teollisen maatalouden. Tällainen asia 
on heille luonnollista.

3. Mooseksen kirja 1.1 - 3. Mooseksen kirja 1.3    
Herra kutsui Mooseksen pyhäkköteltan luo ja puhui hänelle teltan sisältä näin:
    »Sano israelilaisille: Aina kun joku teistä tahtoo tuoda Herralle uhrilahjaksi karjaeläimen, hän voi 
tuoda naudan, lampaan tai vuohen.
    »Jos hän tahtoo antaa polttouhriksi naudan, hän ottakoon virheettömän sonnin ja tuokoon sen 
pyhäkköteltan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. 



3. Mooseksen kirja 1.5    
Hän teurastakoon sonnin siellä Herran edessä, ja papit, Aaronin jälkeläiset, tuokoot uhriveren ja 
vihmokoot sen joka puolelle alttaria, joka on pyhäkköteltan oven edessä. 

 
3. Mooseksen kirja 1.10 - 3. Mooseksen kirja 1.11    
»Jos hän tahtoo uhrata pikkukarjaa, lampaan tai vuohen, hän tuokoon virheettömän pässin tai 
pukin ja teurastakoon sen Herran edessä alttarin pohjoissivulla. Papit, Aaronin jälkeläiset, 
vihmokoot veren joka puolelle alttaria. 

3. Mooseksen kirja 1.14 - 3. Mooseksen kirja 1.17
»Jos joku tahtoo uhrata Herralle polttouhrina linnun, hän tuokoon uhrilahjaksi metsäkyyhkyn tai 
muun kyyhkysen. Pappi tuokoon linnun alttarin luo, repäisköön irti pään ja polttakoon sen alttarilla. 
Mutta veri on puserrettava alttarin kylkeen. Kupu sisällyksineen papin tulee heittää alttarin 
itäpuolelle, paikkaan, jonne kootaan uhrirasvan tuhka. Sitten hän repiköön linnun auki siivistä 
kiinni pitäen, ei kuitenkaan kahtia, ja polttakoon sen palavien puiden päällä alttarilla. Tämä on 
polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

3. Mooseksen kirja 3.1 - 3. Mooseksen kirja 3.2
»Kun joku tuo yhteysuhriksi naudan, joko sonnin tai lehmän, hän tuokoon Herran eteen 
virheettömän eläimen, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan 
ovella. Papit, Aaronin jälkeläiset, vihmokoot veren joka puolelle alttaria. 

Jos hän tuo uhrilahjaksi lampaan, hän tuokoon sen Herran eteen, pankoon kätensä sen pään 
päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan edessä, ja Aaronin jälkeläiset vihmokoot veren joka 
puolelle alttaria.
3. Mooseksen kirja 3.7 - 3. Mooseksen kirja 3.8

3. Mooseksen kirja 3.12 - 3. Mooseksen kirja 3.13
»Jos hän tahtoo antaa uhriksi vuohen, hän tuokoon sen Herran eteen, pankoon kätensä sen pään 
päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan edessä, ja Aaronin jälkeläiset vihmokoot veren joka 
puolelle alttaria. 

3. Mooseksen kirja 4.4 - 3. Mooseksen kirja 4.7
Hän tuokoon sonnin pyhäkköteltan ovelle Herran eteen, pankoon kätensä sen pään päälle ja 
teurastakoon sen sitten Herran edessä. Virkaansa voideltu pappi ottakoon sonnin verta ja vieköön 
pyhäkkötelttaan. Hän kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon Herran edessä verta 
seitsemän kertaa pyhäkön väliverhon etupuolelle. Hän sivelköön verta myös sen alttarin sarviin, 
jolla tuoksuvia suitsukkeita poltetaan pyhäkköteltassa Herran edessä. Lopun veren pappi 
kaatakoon pyhäkköteltan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. 

3. Mooseksen kirja 4.11 - 3. Mooseksen kirja 4.12
Mutta sonnin muut osat, nahka, kaikki lihat, pää, koivet, sisälmykset ja mahan sisältö, vietäköön 
leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan, johon uhrirasvan tuhkat kaadetaan, ja poltettakoon siellä 
puiden päällä roviolla.

 



3. Mooseksen kirja 4.16 - 3. Mooseksen kirja 4.18    
Virkaansa voideltu pappi vieköön sonnin verta pyhäkkötelttaan, kastakoon sormensa vereen ja 
pirskottakoon sitä Herran edessä seitsemän kertaa pyhäkön väliverhon etupuolelle. Hän sivelköön 
verta myös sen alttarin sarviin, joka on Herran edessä pyhäkköteltassa. Lopun veren hän 
kaatakoon pyhäkköteltan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. 

3. Mooseksen kirja 4.24 - 3. Mooseksen kirja 4.25    
Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen Herran edessä siinä paikassa, jossa 
polttouhrieläimet teurastetaan. Näin se on kelvollinen syntiuhriksi. Pappi ottakoon sormellaan 
syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren 
polttouhrialttarin juurelle. 

3. Mooseksen kirja 5.7 - 3. Mooseksen kirja 5.9    
»Jos hänen varansa eivät riitä lampaaseen tai vuoheen, hän tuokoon rikkomuksensa sovitukseksi 
kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Hän 
tuokoon ne papille. Pappi ottakoon ensin syntiuhriksi tarkoitetun linnun ja taittakoon siltä niskan 
irrottamatta päätä ja pirskottakoon syntiuhrin verta alttarin kylkeen; loppu veri on puserrettava 
alttarin juureen. Tämä on syntiuhri. 

3. Mooseksen kirja 7.2    
Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös hyvitysuhrieläin, ja sen 
veri vihmottakoon joka puolelle alttaria.

3. Mooseksen kirja 8.18    
Sitten Mooses toi polttouhripässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle.

3. Mooseksen kirja 8.19    
Mooses teurasti pässin ja vihmoi veren joka puolelle alttaria. 
 
 
3. Mooseksen kirja 8.22 - 3. Mooseksen kirja 8.24    
Tämän jälkeen Mooses toi toisen pässin, vihkimyspässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat 
kätensä sen pään päälle. Mooses teurasti pässin, otti verta ja siveli sitä Aaronin oikeaan 
korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen. Hän kutsui sitten Aaronin pojat 
esiin ja siveli verta heidän oikeaan korvannipukkaansa, oikeaan peukaloonsa ja oikeaan 
isoonvarpaaseensa sekä vihmoi lopun veren joka puolelle alttaria. 

3. Mooseksen kirja 9.12    
Sitten Aaron teurasti polttouhrieläimen, ja hänen poikansa ojensivat hänelle veren, jota hän vihmoi 
joka puolelle alttaria. 

    
3. Mooseksen kirja 9.18
Sitten hän teurasti kansan yhteysuhriksi sonnin ja pässin. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja 
hän vihmoi sitä joka puolelle alttaria. 



3. Mooseksen kirja 16.14 - 3. Mooseksen kirja 16.15    
Sitten hän ottakoon sonnin verta ja pirskottakoon sitä sormellaan kerran liitonarkun etureunaan ja 
seitsemän kertaa arkun eteen maahan.
»Tämän jälkeen Aaron teurastakoon kansan syntiuhripukin, vieköön sen veren pyhäkön väliverhon 
taakse ja pirskottakoon verta liitonarkun kanteen ja arkun eteen samalla tavoin kuin sonnin verta. 

    
3. Mooseksen kirja 16.18 - 3. Mooseksen kirja 16.19
Sitten hän astukoon ulos alttarin luo, joka on Herran edessä, ja toimittakoon sen puhdistusmenot. 
Hän ottakoon sonnin ja pukin verta ja sivelköön sitä alttarin sarviin joka puolelle. Sitten hän 
pirskottakoon alttarille verta sormellaan seitsemän kertaa. Näin hän puhdistakoon ja pyhittäköön 
alttarin israelilaisten syntien tuomasta epäpuhtaudesta.

3. Mooseksen kirja 17.11    
Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille 
teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa 
sovituksen. 



3. Mooseksen kirja 22.19 - 3. Mooseksen kirja 22.27    
hänen on tuotava virheetön uros: sonni, pässi tai pukki. Näin saatte osaksenne Herran suosion. 
Viallista eläintä ette saa tuoda uhriksi, sillä sellaisella ette saa Herran suosiota osaksenne.
»Jos joku tuo naudan, lampaan tai vuohen yhteysuhriksi Herralle joko täyttääkseen uhrilupauksen 
tai antaakseen vapaaehtoisen lahjan, eläimen täytyy olla virheetön eikä siinä saa olla 
minkäänlaista vammaa; muuten uhri ei ole Herralle otollinen. Älkää tuoko Herralle eläintä, joka on 
sokea, jalkansa katkaissut tai muuten vahingoittunut, tai eläintä, jossa on paiseita, ihottumaa tai 
rupia; älkää tuoko Herralle sellaista eläintä alttarilla uhrattavaksi. Viallisen tai kitukasvuisen sonnin 
tai lampaan voitte uhrata vapaaehtoisena lahjana, mutta se ei kelpaa Herralle tehdyn 
uhrilupauksen täyttämiseen. Eläintä, joka on kuohittu, olipa sen kivekset sidottu, murskattu, revitty 
tai leikattu, ette saa tuoda uhriksi Herralle; sellaista ei saa tehdä teidän maassanne. Ette 
myöskään saa ostaa keneltäkään vierasmaalaiselta sellaista eläintä uhrattavaksi ruokana 
Jumalallenne. Kuohitut eläimet ovat silvottuja; niissä on vamma, niitä uhraamalla ette saa Herran 
suosiota osaksenne.»
Herra sanoi Moosekselle:
»Kun sonnivasikka, karitsa tai kili on syntynyt, sen on saatava olla seitsemän päivää emänsä 
luona, mutta kahdeksannesta päivästä lähtien se kelpaa tuliuhriksi Herralle. 

3. Mooseksen kirja 22.29    
»Kun tuotte kiitosuhrin Herralle, uhratkaa se niin, että saatte siitä osaksenne Herran suosion.

4. Mooseksen kirja 7.41
sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä 
olivat Selumielin, Surisaddain pojan, uhrilahjat.
 

5. Mooseksen kirja 12.11    
Silloin teidän tulee viedä siihen paikkaan, jonka Herra, Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, 
ne uhrit, joista olen antanut teille ohjeet: polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne ja 
uhrilahjanne sekä kaikki, minkä valitsette Herralle tuotavaksi lupausuhriksi. 

Lähteet:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Baal
[2] https://biblehub.com/hebrew/1167.htm
[3] https://biblehub.com/hebrew/4428.htm
[4]
"Come and Hear, An Educational Forum For the Examination of Religious Truth and Religious Tole
rance: Blood Ritual 3: Human Sacrifice, the Talmud, and the Moloch Problem" "LORD God Accept
s Human Sacrifice"
[5] Ibid
[6] Ibid
[7] Ibid 

Yllä olevat pyhien kirjoitusten lainaukset on otettu juutalaisen Tooran suomenkielisestä 
käännöksestä.

https://en.wikipedia.org/wiki/Baal
https://biblehub.com/hebrew/1167.htm
https://biblehub.com/hebrew/4428.htm
https://www.come-and-hear.com/editor/br_3.html
https://www.come-and-hear.com/editor/br_3.html
https://www.come-and-hear.com/editor/br_3.html


Jehova: "Murhaaja ja Valehtelija Alusta Alkaen"  

2. Mooseksen kirja 15.3
Herra on soturi, Jahve on hänen nimensä.

Oikea totuus näkyy "Pyhässä Raamatussa", jossa lapsia vastaan tehdyt rikokset ovat levinneet; 
merkittävin on paha "Jumala" Jehova, joka uhraa pojastaan elävän veren uhrin [lapsimurha], joka 
on koko kristillisen messun / palvelun teema; simuloitu elävä veriuhri, joka todistaa kuka hän 
todella on. Lisätietoja, katso (englanniksi): 
The Christian Mass/Service: a Simulation of a Human Blood Sacrifice 

5. Mooseksen kirja 2.34  

»Me valloitimme ja tuhosimme kaikki hänen kaupunkinsa, julistimme ne Herralle kuuluvaksi uhriksi 
ja surmasimme niissä joka ikisen miehen, naisen ja lapsen jättämättä eloon ainoatakaan. 

5. Mooseksen kirja 7.23

Herra, teidän Jumalanne, antaa nuo kansat teidän valtaanne ja saattaa ne suureen sekasortoon, 
kunnes ne tuhoutuvat tyystin. 

2. Mooseksen kirja 23.18    

»Kun uhraat minulle teurasuhrin veren, älä uhraa samalla kertaa mitään hapatettua, älköönkä 
minun juhlauhrini rasvaa jätettäkö jäljelle seuraavaan aamuun.
 
"MURAAJA JA VALEHTELIJA ALUSTA ALKAEN"

4. Mooseksen kirja 25.16 - 4. Mooseksen kirja 25.17

Herra sanoi Moosekselle: »Käykää midianilaisten kimppuun ja hävittäkää heidät.

4. Mooseksen kirja 31.17 - 4. Mooseksen kirja 31.18    

Tappakaa siis lapsista kaikki pojat ja tappakaa myös jokainen nainen, joka on maannut miehen 
kanssa. Mutta tytöt, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa, saatte ottaa itsellenne. 

Psalmit 137.9  

Hyvin tekee se, joka tarttuu lapsiisi ja lyö ne murskaksi kallioon!

 

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html


1. Samuelin kirja 15.3    

Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. Julista heidät ja heidän omaisuutensa Herralle kuuluvaksi 
uhriksi. Älä sääli heitä vaan tapa kaikki, miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, härät ja lampaat, 
kamelit ja aasit.’»

EI OLE ihme, että ne, jotka sitoutuvat kristilliseen ihmisvihaavaan, murhanhimoiseen energiaan, 
tekisivät nämä rikokset.

ÄLÄ TAPA????

Luukas 19.27    

Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen – tuokaa heidät tänne ja 
teloittakaa heidät minun edessäni.’»

KUNNIOITA ISÄÄSI JA ÄITIÄSI????

Matteus 10.34 - Matteus 10.36

»Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan 
rauhaa, vaan miekan. Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän 
anoppiaan vastaan. Viholliset ovat oman talon väkeä.

KUKA SAATANA KOSKAAN MURHASI?

Raamatussa tai kristinuskossa ei ole mitään hengellistä. Raamatussa on loputtomia ristiriitoja ja 
vastakkaisia jakeita. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että Raamattu sopeutuu kaikkiin 
ajanjaksoihin ja tilanteisiin kristinuskon ohjelman jatkamiseksi. Eräät muinaiset kirjailijat huusivat 
apua salaa tehden joitain lisäyksiä; ei eroa antiikin taiteen ufoista [kirjoita tämä Googleen tai 
muuhun hakukoneeseen]. Lisätietoja piilotetuista viesteistä (englanniksi) klikkaa tästä.

Yllä oleva on vain hyvin pieni näyte loputtomasta murhasta, kidutuksesta, lasten ja vauvojen 
teurastamisesta sekä muista kauhistuttavista rikoksista, jotka on tehty Jehovan ja KYLLÄ, Jeesus 
Nasaretilaisen käskystä. Tämä yhdessä loputtomien itsemurhaneuvojen kanssa on Raamatun 
teema. Älä hämäänny tai tule petetyksi kristittyjen yrittäessä hämmentää sinua.

"SATAN" tarkoittaa sanskritiksi "TOTUUTTA". Saatana ei ole ristiriidassa itsensä kanssa. Jopa 
asianajaja todistaa syyllisyyden vastaajan ristiriitaisuuksien avulla. TODELLINEN VALEHTELIJA 
JA PETTÄJÄ on ristiriidassa itsensä kanssa!

"Me tuhoamme Jumalan" - Siionin oppineiden vanhinten protokollat.

"Saatana" tarkoittaa hepreaksi "vihollista".

Rabbi Yaacov Perrin sanoo: "Miljoona arabia ei ole juutalaisen kynnen arvoinen." (NY Daily News, 
28. helmikuuta 1994, s.6).
 

https://see_the_truth.webs.com/Destroying_Our_Past.htm


PAKANOIDEN MASSAMURHA:

2. Mooseksen kirja 15.3
Herra on soturi, Jahve on hänen nimensä.

2. Mooseksen kirja 17.13 - 2. Mooseksen kirja 17.16    

Näin Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotajoukkonsa.
Herra sanoi Moosekselle: »Kirjoita tämä kirjaan, ettei se unohdu, ja teroita se Joosuan mieleen: 
’Minä pyyhin pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin.’» Sitten Mooses rakensi 
alttarin ja antoi sille nimeksi »Herra on minun sotalippuni». Hän sanoi: »Tämä on Herran sotalipun 
muistomerkki. Herra on käyvä sotaa amalekilaisia vastaan sukupolvesta toiseen.»

JEHOVA TEKEE LISÄÄ MURHIA:

2. Mooseksen kirja 23.27    

»Minä lähetän kauhun kulkemaan edelläsi ja saatan sekasortoon kaikki kansat, joiden maahan 
sinä tulet. Minä ajan pakoon kaikki vihollisesi. 

Rabbi Yitzhak Ginsburg julisti: "Meidän on tunnistettava, että juutalainen ja goyim eivät ole sama 
asia." (NY Times, 6. kesäkuuta 1989, s.5).
("goy" tai "goyim" - monikko, ovat juutalaisia halveksivia sanoja pakanoille. Juuri ”goeti” on 
paholaisen sananjuuri. Saatana on pakanoiden Jumala ja todellinen Luoja-Jumalamme." Saatana 
tarkoittaa hepreaksi" ”vihollista".

JEHOVA MÄÄRÄÄ TUHANSIEN PAKANOIDEN MASSAMURHAN:

2. Mooseksen kirja 32.27 - 2. Mooseksen kirja 32.28    

Hän sanoi heille: »Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: sitokaa miekka vyöllenne, kulkekaa 
edestakaisin leirin halki portilta portille ja tappakaa jokainen, jonka kohtaatte, olkoonpa vaikka oma 
veli, ystävä tai sukulainen.» Leevin heimon miehet tekivät Mooseksen käskyn mukaisesti, ja 
kansasta sai sinä päivänä surmansa noin kolmetuhatta miestä.

JEHOVA MÄÄRÄÄ HÄNEN IHMISTEN MURHAAVAN LISÄÄ PAKANOITA:

3. Mooseksen kirja 26.7 - 3. Mooseksen kirja 26.8

vaan te ajatte heidät pakosalle ja kukistatte heidät. Viisi teistä ajaa pakoon sata vihollista, sata 
teistä ajaa pakoon kymmenentuhatta, ja he kaatuvat teidän miekkaanne. 

Univ. prof. Ehud Sprinzak kuvasi Kahanen ja Goldsteinin filosofiaa: "He uskovat Jumalan tahdon 
olevan, että he tekevät väkivaltaa "goyimeille", hepreaksi termiin ei-juutalaiset." (NY Daily News, 
26. helmikuuta 1994, s.5)



LISÄÄ KANAANILAISTEN PAKANOIDEN MASSAMURHAA:

4. Mooseksen kirja 21.3

Herra kuuli israelilaisten pyynnön ja antoi kanaanilaiset heidän käsiinsä. Niin israelilaiset julistivat 
heidät Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat kaupungit asukkaineen. Siitä paikka sai nimen 
Horma.

TÄSSÄ ON KANNIBALISMI-KUOLLEIDEN PAKANOIDEN SYÖMINEN:

4. Mooseksen kirja 23.24  

Katso, Israel nousee kuin leijona,
niin kuin jalopeura se kohoaa jaloilleen,
se ei käy levolle, ennen kuin on syönyt saaliinsa
ja juonut surmattujen verta.

LAINAUS JUUTALAISESTA TALMUDISTA: Sanhedrin 59a: "Goyimin murha on kuin villin eläimen 
tappaminen."

MIDIANITILAISTEN PAKANOIDEN KANSANMURHA:

4. Mooseksen kirja 25.16 - 4. Mooseksen kirja 25.17

Herra sanoi Moosekselle: »Käykää midianilaisten kimppuun ja hävittäkää heidät.

4. Mooseksen kirja 31.7    

Sotajoukko hyökkäsi Midianin maahan noudattaen käskyä, jonka Herra oli Moosekselle antanut, ja 
tappoi kaikki miehet. 
 

LAINAUS JUUTALAISESTA TALMUDISTA:

18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: "Jos goy tappaa goyin tai juutalaisen, hän on vastuussa; mutta jos 
juutalainen tappaa goyin, hän ei ole vastuussa."

4. Mooseksen kirja 31.8    

Surmattujen joukossa olivat midianilaisten viisi kuningasta, Evi, Rekem, Sur, Hur ja Reba. 
Israelilaiset löivät kuoliaaksi myös Bileamin, Beorin pojan.

LAINAUKSIA JUUTALAISESTA TALMUDISTA:

Yebhamoth 11b: "Seksuaalinen kanssakäyminen pienen tytön kanssa on sallittua, jos hän on 
kolmen vuoden ikäinen."
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: "Jehova loi ei-juutalaisen ihmismuodossa, jotta petojen ei tarvitse 
palvella juutalaista. Ei-juutalainen on ihmismuodossa oleva eläin, ja hänet tuomitaan palvelemaan 
juutalaista päivin ja öin."



PAKANALAPSIEN JA NAISTEN ORJUUTTAMINEN:

    
4. Mooseksen kirja 31.9 - 4. Mooseksen kirja 31.11

He ottivat vangiksi naiset ja lapset ja saivat ryöstösaaliiksi midianilaisten kaikki juhdat, kaiken 
karjan ja muun omaisuuden. He polttivat midianilaisten asuttamat kylät ja heidän leiripaikkansa, 
ottivat mukaansa kaiken keräämänsä saaliin, niin ihmiset kuin eläimetkin, 

LAINAUS JUUTALAISESTA TALMUDISTA:

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: "Kaikkien muiden kansojen omaisuus kuuluu 
juutalaiselle kansakunnalle, jolla on näin ollen oikeus tarttua siihen ilman mitään tunnonvaivoja."

LISÄÄ PAKANOIDEN MASSAMURHAA JA KANSANMURHAA. KAIKKI PAKANOIDEN 
OMAISUUDENOTTO ON RÄIKEÄ ESIMERKKI SIITÄ, MITÄ ISRAELIN BANDIITTIVALTIO ON 
TEHNYT NYKYPÄIVÄN PALESTIINALLE (POLVEUTUNEET FILISTELEALAISISTA):

5. Mooseksen kirja 2.20 - 5. Mooseksen kirja 2.23    

Tämäkin alue luetaan refalaisten maahan kuuluvaksi, koska siellä muinoin asui refalaisia, joita 
ammonilaiset sanoivat samsumilaisiksi. Nämä olivat mahtava ja lukuisa kansa, ja he olivat yhtä 
kookkaita kuin anakilaiset, mutta Herra hävitti heidät ammonilaisten tieltä. Ammonilaiset ottivat 
haltuunsa heidän maansa ja asettuivat sinne asumaan. Samalla tavoin Herra oli auttanut Seirissä 
asuvia Esaun jälkeläisiä, joiden tieltä hän hävitti horilaiset. Näin Esaun jälkeläiset olivat saaneet 
haltuunsa heidän maansa ja asettuneet sinne. Siellä he asuvat edelleenkin. Avvilaiset asuivat 
maaseudun kylissä Gazaan saakka, mutta Kaftorista lähtenyt kansa hävitti heidät ja asettui 
asumaan heidän alueilleen.

LAINAUS JUUTALAISESTA TALMUDISTA: Hilkkoth Akum X1: "Älä armahda goiimia."

5. Mooseksen kirja 2.30 - 5. Mooseksen kirja 2.34

    »Mutta Sihon, Hesbonin kuningas, ei halunnut päästää meitä alueensa halki, sillä Herra, teidän 
Jumalanne, oli paaduttanut hänen mielensä ja kovettanut hänen sydämensä antaakseen hänet 
teidän käsiinne, kuten sitten tapahtuikin. Herra sanoi minulle: ’Minä annan Sihonin ja hänen 
maansa pian teidän käsiinne. Lähtekää siis valloittamaan hänen maataan ja ottakaa se 
omaksenne!’ Sihon tuli sotajoukkoineen Jahasiin taistelemaan meitä vastaan. Mutta Herra, 
meidän Jumalamme, antoi hänet meidän käsiimme, ja me kukistimme hänet, hänen poikansa ja 
koko hänen sotajoukkonsa.
    »Me valloitimme ja tuhosimme kaikki hänen kaupunkinsa, julistimme ne Herralle kuuluvaksi 
uhriksi ja surmasimme niissä joka ikisen miehen, naisen ja lapsen jättämättä eloon ainoatakaan. 



LAINAUS JUUTALAISESTA TALMUDISTA:

Seph. Jp., 92, 1: "Jumala on antanut juutalaisille vallan hallita kaikkien kansojen omaisuutta ja 
verta."

5. Mooseksen kirja 2.35    

Vain karjan ja valloitetuista kaupungeista kootun ryöstösaaliin me otimme itsellemme. 

LAINAUS JUUTALAISESTA TALMUDISTA:
Sanhedrin 57a. "Kun juutalainen murhaa pakanan ("Cuthean"), kuolemanrangaistusta ei tule. Mitä 
juutalainen varastaa pakanoilta, hän voi pitää."
Baba Kamma 37b. Pakanat ovat lain suojan ulkopuolella, ja Jumala on "paljastanut heidän 
rahansa Israelille".

5. Mooseksen kirja 2.36 - 5. Mooseksen kirja 2.37    

Alkaen Aroerista, joka on Arnonin jokilaakson partaalla, ja itse laaksossa olevasta kaupungista 
aina Gileadiin saakka ei ollut yhtään linnoitettua kaupunkia, jonka muurit olisivat olleet meille liian 
korkeat. Herra, meidän Jumalamme, antoi kaikki nuo kaupungit meidän haltuumme. Vain 
ammonilaisten alueista, sekä Jabbokin jokilaakson varsilta että vuoristokaupungeista, te pysyitte 
loitolla noudattaen siten Herran, meidän Jumalamme, käskyä.

HEETIT, GIRGASHITIT, AMORITIT, KANAANIT, PERISSITIT, HIVVITIT JA JESUBITIT OVAT 
KAIKKI PAKANAKANSAKUNTIA.

5. Mooseksen kirja 7.1 - 5. Mooseksen kirja 7.4    

»Kun Herra, teidän Jumalanne, vie teidät siihen maahan, jota nyt olette menossa ottamaan 
omaksenne, hän hävittää tieltänne seitsemän teitä suurempaa ja mahtavampaa kansaa: 
heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. Kun 
Herra, teidän Jumalanne, on antanut nämä kansat teidän käsiinne ja te olette ne lyöneet, 
julistakaa ne Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhotkaa ne. Älkää liittoutuko niiden kanssa älkääkä 
osoittako niille armoa. Älkää avioituko näihin kansoihin kuuluvien kanssa. Älkää myöskään antako 
tyttäriänne heille vaimoiksi älkääkä ottako heidän tyttäriään vaimoiksi pojillenne, sillä he 
viettelisivät poikanne luopumaan Herrasta ja palvelemaan vieraita jumalia. Jos annatte tämän 
tapahtua, Herra vihastuu teihin ja tekee teistä heti lopun. 

TÄSSÄ KOHTAA JUUTALAISET OVAT ILMEISIÄ PAKANAJUMALIEN TUHOAMISESTA:

5. Mooseksen kirja 7.5 - 5. Mooseksen kirja 7.6    

Tehkää sen sijaan heille näin: repikää maahan heidän alttarinsa, murskatkaa heidän 
kivipatsaansa, hakatkaa poikki heidän asera-paalunsa ja polttakaa heidän jumalankuvansa. 
Muistakaa, että olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. Herra, teidän Jumalanne, valitsi 
teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen.



5. Mooseksen kirja 7.21 - 5. Mooseksen kirja 7.24    

Älkää pelätkö, sillä Herra, teidän Jumalanne, suuri ja pelottava Jumala, on teidän keskellänne.
    »Herra, teidän Jumalanne, karkottaa nämä kansat teidän tieltänne vähitellen. Teidän ei tule 
pyrkiä kerralla hävittämään niitä, etteivät villieläimet lisääntyisi ja kävisi teille vaivaksi. Herra, 
teidän Jumalanne, antaa nuo kansat teidän valtaanne ja saattaa ne suureen sekasortoon, kunnes 
ne tuhoutuvat tyystin. Herra antaa myös niiden kuninkaat teidän käsiinne, ja te pyyhitte heidän 
nimensäkin pois maan päältä. Kukaan ei pysty teitä vastustamaan, vaan te hävitätte kaikki.

Pakanoille on annettu juutalaisten valheita. Meidät on erotettu jumalistamme ja kulttuuristamme. 
Nämä on korvattu fiktiivisillä juutalaisilla hahmoilla, joita pakanat voivat orjallisesti palvoa joka luo 
voimakkaan alitajunnan välisen yhteyden. Tästä johtuen pakanat taistelevat aina sotia juutalaisten 
puolesta eivätkä edes ajattele mitä he todella tekevät. Irakissa tapahtunut sota on täydellinen 
esimerkki.

5. Mooseksen kirja 7.25 - 5. Mooseksen kirja 7.26    

»Polttakaa heidän jumalankuvansa. Älkää ahneuksissanne ottako niistä itsellenne hopeaa tai 
kultaa, ettette joutuisi heidän jumaliensa pauloihin, sillä ne ovat iljetys Herralle, teidän 
Jumalallenne. Sellainen iljetys on julistettava tuhon omaksi. Älkää siis viekö siitä mitään kotiinne, 
ettette itsekin joutuisi tuhon omiksi. Inhotkaa epäjumalia, kauhistukaa ja karttakaa niitä; ne on 
tuhottava.

5. Mooseksen kirja 12.27 - 5. Mooseksen kirja 12.30

    Kun toimitatte polttouhrin, uhratkaa sekä liha että veri Herran, Jumalanne, alttarilla. 
Teurasuhreista vuodatettakoon Herran alttarille veri; lihan saatte syödä itse. Noudattakaa ja 
totelkaa kaikkia näitä määräyksiä, jotka minä nyt annan teille. Te ja jälkeläisenne menestytte aina, 
kun teette sitä, mikä Herran käskyn mukaan on oikeaa ja hyvää.
    »Kun Herra, teidän Jumalanne, on hävittänyt ne kansat, joiden maan te nyt menette ottamaan 
haltuunne, ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, varokaa, ettette 
myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa 
siinä maassa asuvien kansojen jumalista älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. 



Ihmisen energia ei riitä, siellä oli oltava myös eläinveriuhreja:

2. Mooseksen kirja 20.24    

Rakentakaa maa-alttari minua varten ja uhratkaa sillä polttouhrinne ja yhteysuhrinne, lampaanne 
ja nautanne. Paikassa, jonka pyhitän omalle nimelleni, minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. 

2. Mooseksen kirja 24.4 - 2. Mooseksen kirja 24.8    

Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran antamat määräykset.
    Seuraavana aamuna Mooses rakensi vuoren juurelle alttarin ja pystytti sen luo kaksitoista 
kivipatsasta Israelin kahdentoista heimon mukaan. Hän lähetti israelilaisia nuorukaisia uhraamaan 
polttouhreja ja teurastamaan sonneja yhteysuhriksi Herralle. Puolet niiden verestä Mooses pani 
uhrimaljoihin, ja puolet hän vihmoi alttarille. Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja 
kansa sanoi: »Me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt.» Mooses otti veren, vihmoi 
sillä kansaa ja sanoi: »Tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä 
ehdoilla.»

Lisää ohjeita jehovalta veren uhraamiseen:

2. Mooseksen kirja 23.18    

»Kun uhraat minulle teurasuhrin veren, älä uhraa samalla kertaa mitään hapatettua, älköönkä 
minun juhlauhrini rasvaa jätettäkö jäljelle seuraavaan aamuun. 



    
2. Mooseksen kirja 29.10 - 2. Mooseksen kirja 29.31

Tuo sonni pyhäkköteltan eteen uhriksi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään 
päälle. Teurasta sonni Herran edessä pyhäkköteltan ovella, ota sen verta, sivele sitä sormillasi 
alttarinsarviin ja kaada loput verestä alttarin juurelle. Ota sisälmyksiä peittävä rasva, maksan 
takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva ja polta ne uhrina alttarilla. Mutta sonnin liha, 
nahka ja sen mahan sisältö sinun tulee polttaa tulessa leirin ulkopuolella; se on syntien 
sovitusuhri.
    »Ota sitten toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. 
Teurasta pässi ja vihmo sen veri joka puolelle alttaria. Paloittele pässi, pese sen sisälmykset ja 
koivet ja pane ne pään ja ruhonkappaleiden päälle. Polta koko pässi uhrina alttarilla; se on 
polttouhri Herralle, mieluisasti tuoksuva, Herralle kuuluva tuliuhri.
    »Ota myös toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. 
Teurasta pässi, ota sen verta, sivele sitä Aaronin ja hänen poikiensa oikeaan korvannipukkaan, 
oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen ja vihmo loput verestä joka puolelle alttaria. Ota 
verta alttarilta sekä pyhää öljyä ja pirskota sitä Aaronin ja hänen poikiensa päälle sekä heidän 
vaatteidensa päälle. Niin hän ja hänen poikansa samoin kuin heidän vaatteensa tulevat pyhiksi.
    »Ota virkaanvihkimisessä uhrattavasta pässistä sen rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä 
rasva, maksan takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva sekä oikea reisi. Ota myös 
yksi leipä, yksi öljyyn leivottu uhrikakku ja yksi ohut leipä Herran eteen asetetusta 
happamattomien leipien korista. Anna ne kaikki Aaronille ja hänen pojilleen. Heidän tulee heiluttaa 
niitä edestakaisin ja sillä tavoin omistaa ne tarjousuhrina Herralle. Ota ne sitten heiltä ja polta ne 
alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Se on Herralle mieluisa tuoksu, Herralle kuuluva tuliuhri. Ota 
sitten rintapala Aaronin vihkimyspässistä ja omista se tarjousuhrina Herralle. Se osa jääköön 
sinulle. Näin sinä pyhität Aaronin ja hänen poikiensa vihkimyspässistä otetun rintapalan, joka on 
omistettu tarjousuhrina Herralle, sekä uhrilahjaksi annetun reiden. Olkoon Aaronin ja hänen 
poikiensa ikuisena oikeutena saada nämä palat israelilaisilta itselleen. Ne ovat uhrilahja, papeille 
kuuluva anti, jonka israelilaiset erottavat yhteysuhreistaan, ja samalla se on uhrilahja Herralle.
    »Aaronin pyhät vaatteet siirtykööt hänen pojilleen sukupolvesta toiseen, ja aina kun joku heistä 
voidellaan ja vihitään virkaan, hänellä tulee olla yllään nämä vaatteet. Seitsemäntenä päivänä 
pukeutukoon niihin se hänen poikansa, josta tulee pappi hänen jälkeensä ja joka saa astua 
pyhäkkötelttaan suorittamaan palvelusta.
    »Ota vihkimyspässi ja keitä loput sen lihoista pyhällä alueella. 



Kolmas Mooseksen Kirja ensimmäinen luku

3. Mooseksen kirja 1.1 - 3. Mooseksen kirja 1.17    

Herra kutsui Mooseksen pyhäkköteltan luo ja puhui hänelle teltan sisältä näin:
    »Sano israelilaisille: Aina kun joku teistä tahtoo tuoda Herralle uhrilahjaksi karjaeläimen, hän voi 
tuoda naudan, lampaan tai vuohen.
    »Jos hän tahtoo antaa polttouhriksi naudan, hän ottakoon virheettömän sonnin ja tuokoon sen 
pyhäkköteltan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. Hän pankoon kätensä uhrieläimen pään 
päälle, ja niin Herra hyväksyy hänen lahjansa ja hänen syntinsä sovitetaan. Hän teurastakoon 
sonnin siellä Herran edessä, ja papit, Aaronin jälkeläiset, tuokoot uhriveren ja vihmokoot sen joka 
puolelle alttaria, joka on pyhäkköteltan oven edessä. Tämän jälkeen hän nylkeköön ja paloitelkoon 
uhrieläimen. Papit, Aaronin jälkeläiset, tehkööt tulen alttarille ja latokoot puita tuleen. Sitten he 
asettakoot sekä lihapalat että pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Uhrieläimen 
sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja pappi polttakoon kaiken alttarilla. Tämä on polttouhri, 
tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.
    »Jos hän tahtoo uhrata pikkukarjaa, lampaan tai vuohen, hän tuokoon virheettömän pässin tai 
pukin ja teurastakoon sen Herran edessä alttarin pohjoissivulla. Papit, Aaronin jälkeläiset, 
vihmokoot veren joka puolelle alttaria. Sitten hän paloitelkoon eläimen ja pappi latokoon palat 
sekä pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja 
pappi vieköön kaiken alttarille uhrina poltettavaksi. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on 
Herralle mieluisa.
    »Jos joku tahtoo uhrata Herralle polttouhrina linnun, hän tuokoon uhrilahjaksi metsäkyyhkyn tai 
muun kyyhkysen. Pappi tuokoon linnun alttarin luo, repäisköön irti pään ja polttakoon sen alttarilla. 
Mutta veri on puserrettava alttarin kylkeen. Kupu sisällyksineen papin tulee heittää alttarin 
itäpuolelle, paikkaan, jonne kootaan uhrirasvan tuhka. Sitten hän repiköön linnun auki siivistä 
kiinni pitäen, ei kuitenkaan kahtia, ja polttakoon sen palavien puiden päällä alttarilla. Tämä on 
polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.



Kolmas Mooseksen Kirja seitsemäs luku

3. Mooseksen kirja 7.1 - 3. Mooseksen kirja 7.5
    »Nämä ovat hyvitysuhrin toimittamista koskevat ohjeet. Tämä uhri on erityisen pyhä. Siinä 
paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös hyvitysuhrieläin, ja sen veri 
vihmottakoon joka puolelle alttaria. Eläimestä uhrattakoon kaikki rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä 
peittävä rasva, munuaiset ja se rasva, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, sekä maksan 
takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. Pappi polttakoon kaikki nämä alttarilla tuliuhrina 
Herralle. Tämä on hyvitysuhri. 



3. Mooseksen kirja 7.14

Uhrilahjoistaan hän tuokoon yhden joka lajia lahjaksi Herralle. Pappi, joka vihmoo yhteysuhrin 
veren, saa pitää ne.

”HERRA” TARVITSEE JOKA VERITIPAN VERIUHRISTA: 

3. Mooseksen kirja 7.27

    Jokainen, joka syö verta, poistettakoon kansansa keskuudesta.»

Tässä, tarvitaan lisää veriuhreja jotta jehovan aiheuttama spitaalinen kirouspoistettaisiin:

3. Mooseksen kirja 14.34    

»Kun te olette saapuneet Kanaaninmaahan, jonka minä annan teidän omaksenne, ja minä sallin 
spitaalin tarttua siellä johonkin taloon, 

3. Mooseksen kirja 14.49 - 3. Mooseksen kirja 14.57
    
    Pappi ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, setripuuta, karmiininpunaista villaa ja iisopin 
oksia. Toisen linnun hän teurastakoon virtaavalla vedellä täytetyn saviastian päällä. Sitten hän 
ottakoon setripuun, karmiininpunaisen villan ja iisopin oksat sekä elävän linnun, kastakoon ne 
teurastetun linnun vereen ja veteen ja pirskottakoon verta ja vettä taloon seitsemän kertaa. Kun 
hän näin on puhdistanut talon linnunverellä, virtaavalla vedellä, elävällä linnulla, setripuulla, 
iisopilla ja karmiininpunaisella villalla, hän päästäköön elävän linnun lentämään ulos kaupungista. 
Kun pappi on tällä tavoin toimittanut sovitusmenot, talo on puhdas.»
    Tähän päättyy kaikkia spitaalitauteja, päärupea, vaatteissa tai taloissa esiintyvää spitaalia, 
kyhmyjä, hilseileviä ihottumia ja vaaleita laikkuja koskeva laki. Tämän lain perusteella tiedetään, 
milloin taudin saaneet ovat saastaisia ja milloin puhtaita. Tämä oli spitaalia koskeva laki.



Lisää esimerkkejä Juutalaisesta veriuhrauksesta Jehovalle:

Kolmas Mooseksen Kirja 8: 14-32
Kolmas Mooseksen Kirja 9: 1-24
Kolmas Mooseksen Kirja 14: 1-5
Kolmas Mooseksen Kirja 14: 12-28
Kolmas Mooseksen Kirja 23: 12-21
Neljäs Mooseksen Kirja 19: 1-7



Totuus ”Jeesus Kristuksesta” 

Monet teistä, jotka vierailette tällä verkkosivustolla, tietävät tosiasiat siitä, että  Nasaretilainen on 
fiktiivinen juutalainen arkkityyppi pakanoille orjallisesti palveltavaksi. Ennen kaikkea Nasaretilainen 
on harhautus ja häiriötekijä, joka estää ihmiskuntaa edistämästä henkisyyttä, työskentelemään ja 
kehittämään omaa sieluamme. "Jeesuksen" kuvitteellinen hahmo keksittiin Kaukoidästä peräisin 
olevista henkisistä KÄSITTEISTÄ, kuten hengellisestä alkemiasta, kundalini-energiasta [Saatanan 
käärme] ja ns. "Vril" "chi" "elämänvoimasta" ja "noitavoima". Totuus on tiedossa, että ihminen 
pelastaa oman sielunsa edistymällä hengellisesti ja aktivoimalla tätä voimaa. Nasaretilainen on 
tämän estävä tekijä ja estää ihmiskuntaa tekemästä mitään hengellisesti, ja pitää ihmiskunnan 
orjuutettuna elämällä täysin aineellista olemassaoloa. Kristityt eivät voi kiistellä, koska he eivät 
tunne todellista hengellisyyttä. He eivät ole kokeneet sitä. Kuinka moni kristitty saarnaaja / pappi 
voi kuvata ihmisen sielun?

Kun silmät on avattu ja joku on tietoinen noitavoimakonseptista voidaan selvästi nähdä kuinka 
tämä hahmo keksittiin.

Nasaretilaisen kuvitteellinen hahmo:

● On käytetty kaiken henkisen tiedon poistamiseen ja korvaamiseen juutalaisilla arkkityypeillä, 
juutalaisilla kaupungeilla ja muilla fiktiivisillä juutalaisilla materiaaleilla. "Jeesus pelastaa" 
hölynpöly [ad nauseum] ja "uudestisyntyneet" -lauseet on kierretty ja sisällytetty tähän 
fiktiiviseen hahmoon. Toisin sanoen harhaluuloisia on petetty uskomaan, että tämä hahmo 
huolehtii kaikesta hengellisestä, kunhan se noudattaa nykyistä asialistaa, kuten kristilliset 
saarnaajat ja "Pyhän Raamatun" tarkistetut versiot sanovat. Tämä estää henkilöä 
työskentelemästä omalla sielullaan. Nasaretilaisessa tai juutalaisten keksimässä kristillisessä 
ohjelmassa ei ole mitään hengellistä.

● "Jeesus" -hahmo on toiminut ajatuspoliisina lopullisessa hallinnassa. Sodat on käyty toistuvasti 
uskomusten ja ideoiden takia. Kun vihollinen hallitsee sitä, mikä on väestön mielessä, 
vihollinen hallitsee sitten ihmiskuntaa.

● Koska Nazarene on kuvitteellinen, hän voi olla mikä tahansa kenelle vain. Hän on mitä tahansa 
mitä nykyinen järjestelmä väittää ja sanelee. Hän muuttuu ajan mukana ja noudattaa mitä 
tahansa agendaa. Tämä ei eroa juutalaisesta / kristillisestä raamatusta, jossa on jakeita ja 
ristiriitaisuuksia, jotka sopivat mihin tahansa argumenttiin tai tarkoitukseen. [Katso 
kaikkialla läsnä oleva Nasaretilainen]

On jokaisen aika herätä hengelliseen korruptioon, joka on pelannut ihmiskuntaa biljoonien ja 
biljoonien dollarien virrassa, on kironnut sieluja, aiheuttanut loputtomia ja tarpeettomia sotia, ja on 
pidättänyt tiedettä [vaarallisesti] sekä kaikkea muuta mitä kosheriloiset ovat ottaneet 
harhaanjohdetut pakanain seuraajat ratsastamaan kanssaan. Kristillinen ohjelma sekä islamin 
kamalat opit ovat estäneet ja pysäyttäneet ihmiskunnan kehittymisen hengellisesti. Tämä on 
merkittävä syy kaikkien kärsimykseen.

https://www.satanslibrary.org/X/Jewish_Nazarene.html
https://www.satanslibrary.org/ExposingChristianity/Ubiquitous_Nazarene.html


Jokainen tapahtuma Nasaretilaisen kuvitteellisessa elämässä paljastaa KRISTILLISYYTTÄ 
EDELTÄVÄN KÄSITTEEN, JOKA ON VARASTETTU JA TURMELLETTU 
PAKANAUSKONNOISTA.
Nasaretilaisen syntymän sanotaan olleen luolassa, ei tallissa. "Varhaiskristillinen perinne viittaa 
siihen, että Jeesus syntyi luolassa, jota käytettiin tallina." [2] Monissa kristinuskoa edeltävissä 
opeissa, kuten taolaisuuden uskonnossa, todetaan, että käpylisäke on "luolassa". Aivoissa on 
alue, jossa tämä erittäin tärkeä henkinen keskus sijaitsee, joka tuntuu ontelolta ja on tämän 
erittäin tärkeän rauhasen paikka, joka on kuollut useimmilla ihmisillä. Käpylisäke on erittäin tärkeä 
avain sielun avaamiseen ja laajentuneen tietoisuuden sekä psyykkisten kykyjen saavuttamiseen, 
kun se on aktivoitu.

Siellä oli "Kolme viisasta idästä", jotka "seurasivat tähtiä" Nasaretilaisen syntymäpaikkaan. Nämä 
"viisaat miehet" olivat velhoja [The Magi], jotka muutoin tunnettiin noituuden harjoittajina, koska 
tämä on velho. Tämä on jälleen symbolinen käsite, joka varastettiin Hengellisestä alkemiasta. 
Niille, joille okkultismi ja meditaatio ovat uusia, [todellinen hengellisyys], sinun on tehtävä 
lisätutkimuksia ja opiskeltava [katso Joy of Satan (Saatanan Ilo)], mutta me jotka meditoimme, 
tiedämme tiivistetystä vril:istä / noitavoimasta joka kulkeutuu chakrojen läpi ja näkyy tähtinä. Tämä 
on "seuraa tähtiä" todellinen merkitys.

Jälleen luku kolme, kuten numero seitsemän [seitsemän chakraa], kasvaa kolmessa maagissa, ja 
tämä on symbolinen ida, pingala ja sushumna, sielun kolme pääneediä, ja myös chakrat. 
Kolmannen numeron käsite on ollut tuottelias pakanallisissa uskonnoissa, jotka edeltivät 
kristinuskoa satoja tuhansia vuosia, ja sitä symboloi Kaukoidästä peräisin oleva "Trishulina" 
tunnettu "Paholaisen Hankona". Trishul symboloi käärmeenergiaa, joka lävistää kolmen grantin. [
Katso Saatanalliset symbolit] Numeroita kolme ja seitsemän käytetään laajasti juutalais / 
kristillisessä raamatussa, jossa niitä on pilkattu ja turmellettu.

"Neitsytsyntymä" on toinen turmeltunut käsite siitä, että chakrojen on oltava puhtaita ja 
esteettömiä hengellisen energian nousemiseksi ja kiertämiseksi kehossa. Toisin sanoen tämä on 
"puhtaan" todellinen merkitys. Unioni fiktiivisen jumaluuden kanssa symboloi noitavoiman 
nostamiseen liittyvää jumalallista henkisyyttä, ei fiktiivistä YHVH: ta (Katso kappale "YHVH: Totuus 
"Yawehista" "Jehovasta" Kristinuskon Maskin Poistaminen"), joka ei ole muuta kuin juutalaisten 
taika-järjestelmä jota käytetään pakanoiden orjuuttamiseen.
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Tämän petoshahmon "Jeesus Kristus" oletettu ristiinnaulitseminen varastettiin noin 18 erilaiselta 
pakanajumalalta, jotka ripustivat puusta. Kristillisessä raamatussa on enemmän kuin yksi jae, 
jonka mukaan Nazarene ripustettiin puulle:

Apostolien teot 5.30
    
Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuolleista Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja 
murhasitte. 

Apostolien teot 13.29    

Kun he olivat toteuttaneet kaiken, mitä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet ristinpuulta ja panivat 
hautaan.

Norjalainen Jumala Odin edeltää Jeesusta Kristusta. Odin roikkui puusta ja koki eräänlaisen 
kuoleman saadakseen tietoa. "Uudestisyntyessään" hän sai gnoosin [edistyneen hengellisen 
tiedon], samoin kuin egyptiläinen Jumala Set, joka "ristiinnaulittiin" furkana tunnetulla ristillä.[1] 
Tämä on myös hirtetyn miehen merkitysTarot-korteissa. Buddha istui myös "Bo-puun" alla. "Bo" on 
"Boa", joka tarkoittaa "käärme" kundalinia. Puu on ikivanha kuvaus ihmissielusta, jonka runko on 
symbolinen selkärangasta ja oksat symboloivat 144000 nadia ja lehdet ja hedelmät symboloivat 
meditaatioiden hedelmiä; mielen ja sielun elämänvoimia. Lisäksi Krishna, Marsyas, Dodonian ja 
Zeus ripustivat puista. "144 000" on toinen juutalaisten / kristittyjen raamatullisten korruptioiden 
vertauskuva, joka liittyy chi-voimaan tai "noitavoimaan".

Lähes kaikki juutalais / kristillisessä Raamatussa on varastettu ja turmellettu Kaukoidän 
uskonnoista. Oletettu raamatullinen luomus, jossa he väittävät kuvitteellisen "Eedenin puutarhan" 
olevan Mesopotamiassa, on tarkoituksellisesti harhaanjohtava ja harhauttaa ihmisiä poispäin 
katsomasta Kaukoitään, josta sivilisaatio alkoi ja todelliset hengelliset opetukset syntyivät. 
Valitettavasti kristillisen tartunnan vuoksi näillä alueilla monet opit ovat sittemmin turmeltuneet ja 
tuhoutuneet.

Latinalainen risti ei ollut osa kristinuskoa kuin vasta 7. vuosisadalla, ja se tunnustettiin täysin vasta 
9. vuosisadalla. Lisäksi ihmisen sielu on ristin muotoinen. Tämä paljastaa kuinka henkinen tieto on 
tuhottu ja korvattu hölynpölyllä. Risti edustaa myös kaikkia tärkeitä neljää osa-alueita, 
tetragrammatonia.

Pimennys jonka sanotaan tapahtuneen Nasaretilaisen oletetun "ristiinnaulitsemisen" aikana, 
symboloi myös henkisen alkemian nigredo-vaihetta, joka on musta. Tätä vaihetta symboloivat 
myös musta varis ja Musta Aurinko.

Kolme ristiinnaulitsemista, jossa keskellä on Nasaretilainen [2 muuta legendassa oletettavasti 
ristiinnaulittu Nasaretilaisen kanssa] on toinen allegoria, joka symboloi sielun kolmea ristiä. 
Sielussa on kolme pääosaa, joissa energiat risteävät; Tärkein on neutraali sydänchakra [suurempi 
risti], jossa olkachakroilla on siivet ja kaksi pienempää lonkan chakrat ja kuudes chakra.

Nasaretilaisen nousu "taivaaseen" on toinen käsite kruunun chakraan nousevasta kundalinista. 
Taivas, maa ja helvetti ovat kaikki taolaisuudesta varastettuja käsitteitä, jotka edeltivät kristinuskoa 
ja juutalaisuutta. Taivas on vertauskuva seitsemännestä chakrasta, joka tunnetaan myös nimellä 
"kruunun chakra". Maa tai "keskikunta" on symbolinen sydänchakra ja "Helvetti" symboloi 
pohjachakraa, jossa kuuma tulinen käärme kundalini makaa lepotilassa. 
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Fiktiivisen Nasaretilaisen tekemät "ihmeet" ovat myös VERTAUSKUVIA ja KÄSITTEITÄ siitä, mitä 
noitavoima voi tehdä. Nasaretilaisen ennustukset ovat myös psyykkisten kykyjen 
VERTAUSKUVIA, jotka syntyvät oman noitavoiman aktivoinnista.

Nämä 12 apostolia ovat turmeltuneita horoskoopin 12 merkistä ja symboloivat myös noitaliittoa 
yhdessä Nasaretilaisen kanssa joka on sen 13. jäsen. Perinteisesti liittoon kuuluu 13 jäsentä. 
Ihmisen sielussa on myös 13 ensisijaista chakraa.

Nasaretilainen asui oletetun 33 vuoden ajan. Tämä on jälleen toinen käsite - ihmisen selkärangan 
33 nikamaa jossa kundalinin käärme nousee mikä on noitavoiman merkittävä edistysaskel.

Tämän artikkelin loppuyhteenvetona oma tutkimukseni on osoittanut minulle, että kristinusko ei ole 
"2000 vuotta vanha" niinkuin he yrittävät väittää sen olevan. Henkilökohtaisen uskoni mukaan 
kristinusko saapui Inkvisition kanssa. Tutkimukset osoittavat Vatikaanin tehneen sopimuksen 
maapallon ulkopuolisten olioiden kanssa, jotka tunnetaan nimellä "harmaat". Rikkaudet ja valta 
vastineeksi ihmissieluista. Tämän onnistumiseksi kaikki hengelliset tiedot oli tuhottava. Tämä ei 
eroa juutalaisesta kommunismista. Raamattu on kommunismin pohjapiirrustus, ja se valmistaa 
uskovia hyväksymään orjuuden ja väärinkäytökset. Aina kun juutalainen kommunismi ottaa 
hallinnan kuten entisen Neuvostoliiton, Punaisen Kiinan, Kambodžan, Tiibetin ja kaikkien muiden 
maiden kohdalla, joukkomurhat ja kidutukset tapahtuivat, aivan kuten inkvisitiossa.

"Kristinusko ja kommunismi ovat henkisesti ja ideologisesti hyvin läheisiä. Tämä on melko tunnettu 
käsite, jonka eri ajattelijat ovat omaksuneet Thomas Moreista Lev Tolstoyhin. Harvat ihmiset 
tietävät, että maailman ensimmäinen sosialistinen valtio perustettiin Paraguayssa ja perustui 
katolisten jesuiittojen ideoihin ennen kuin Marx loi hänen opetuksensa. " "Katolisen kirkon" 
Jeesuksen seura "- jesuiittojen uskonnollinen järjestys - vastasi suunnilleen Neuvostoliiton 
KGB:tä."
Edellä olevat lainaukset on otettu "Pravdalta" [entisen Neuvostoliiton tärkeimmästä sekä 
johtavasta kommunistisen puolueen sanomalehdestä]. Artikkelista: Onko kristinuskon ja 
kommunismin välillä eroa? 30.4.2013

Lähteet:

1 The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects" by Barbara G. Walker, Page 54.

2www.christianitytoday.com 
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"YHVH: Totuus "Yawehista" "Jehovasta" 
Kristinuskon Maskin Poistaminen"

Juutalaisessa / kristillisessä raamatussa on aina käytetty äärimmäistä pelkoa välineenä 
pitääkseen ihmiset poissa okkultismista, velhoudesta, "noituudesta" ja mielen toiminnasta. 
Seuraavassa artikkelissa syyt ovat ilmeiset. Loitsun onnistumiseksi uhrilla ei saa olla tarvittavaa 
tietoa, ole hyvä lammas ja vain "usko".  

2. Mooseksen kirja 22.17 »Noitanaisen älä anna elää.

"YHVH" eli "Yaweh" "Jehova" ei ole muuta kuin juutalaisten taika-järjestelmä. "YHVH", joka 
tunnetaan nimellä "tetragammaton", edustaa neljää kulmaa ja elementtiä, samoin kuin "INRI" 
yhdessä neljän evankeliumin kanssa; nämä edustavat taian neljää kulmaa ja neljää elementtiä, 
jotka ovat tärkeitä taiallisissa töissä. "YHVH":iä käytetään laajasti (juutalaisissa) taioissa. 
Juutalaiset varastivat Kabalan egyptiläisiltä ja turmelivat sen. Se toistetaan pääasiassa - "Yod Heh 
Vau Heh" eri yhdistelminä.

Pakanain kansa on pakotettu ruokkimaan kristinuskoa, jotta se riisuisi meiltä kaiken tiedon ja 
vallan. Ylläolevat pelaajat pelaavat molempia puolia toisiaan vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vihollinen toimii molemmilta puolilta - kumpikin puoli alentaa toisiaan, kun molemmat liikkuvat 
eteenpäin. Tämä on verrattaivvsa poliisin kanssa, joka on vahvasti mukana avoimessa ja 
julkisessa huumeidenvastaisessa työssä ja myy salaa huumeita tietämättään perheelleen ja 
yhteisölle.

Sen jälkeen kun Roomalaiset tuhosivat Solomonin Temppelin vuonna 70 jaa. juutalaiset keksivät 
kristinuskon (tunnetuin on Paavali eli "Tarsuksen Saul"), jotta he voisivat hallita maailmaa 
käyttämällä muinaisia   tunnettuja mielen ja sielun voimia. He itse tietävät, että Nasaretilainen on 
kuvitteellinen hahmo, joka perustuu noin 20 ristiinnaulittuun sankariin pakanallisista 
pantheoneista. Kun vuosisatoja kestäneen uskovaisten usko tähän kokonaisuuteen ja psyykkinen 
energia kaadettiin häneen rukouksen kautta, hän on saanut oman elämänsä. Katso (englanniksi) 
Ajatusmuodot. Esimerkiksi Odin ripustettiin puulle, Set ristiinnaulittiin furkalla, Buddha istui Bo 
(Boa - jälleen käärme) puun alla valaistumista varten; lista jatkuu. Suurin osa Nasaretilaisen 
luonteesta varastettiin persialaiselta Jumalalta "Mithra":lta. Loitsua käytettäessä on aina tärkeää 
luoda yhteys.

Kristinuskon tapauksessa kaikki entiset pakanalliset jumalat sidottiin ja korvattiin kuvitteellisilla 
juutalaisilla jumalilla. Heprealainen Neitsyt Maria korvasi Astartella, heprealaisen Mooseksen 
legenda varastettiin Sargonilta (molemmat syntyivät salassa, jätettiin ruokokoriin kellumaan joen 
varrella ja molemmat adoptoivat kuninkaalliset), heprealainen Abraham varastettiin hindujamalalta 
nimeltä Brahma. "Brahma sanskritin kielellä tarkoittaa" monia ". Loputonta luetteloa voidaan jatkaa 
ja jatkaa. Katso Kristinuskon paljastaminen  (englanniksi).Kristillisessä uskonnossa ei ole mitään 
sellaista, mitä ei olisi varastettu pakanallisilta uskonnoilta. Pakanalliset jumalat, jotka olivat 
pakanain voimakkaassa rotumuistissa korvattiin heprealaisilla hahmoilla joita orjalllisesti toteltiin ja 
palvottiin. Tämä antaa asetelman paljolle vallalle ja hallinnalle.

https://www.satanslibrary.org/ExposingChristianity/stolen_kaballah.htm
https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Thoughtform.html
https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Astaroth.html
https://www.satanslibrary.org/ExposingChristianity/EXPOSING_CHRISTIANITY_MAIN.html


Kristinusko on aina ollut kuin työkalu hengellisen tiedon ja voiman poistamiseksi pakanoilta ja 
pitää meidät erossa jumaliltamme, eritoten tosi Luojajumalamme, jonka nimi on Saatana joka 
tarkoittaa hepreaksi "vastustaja / vihollinen". Niitä pakanoita jotka olivat pappeja ja johtajia 
kidutettiin ja surmattiin. Muut jotka eivät seuranneet kärsivät yhtä paljon, ja kaikki pakanat joita 
epäillään jopa siteistä vanhoihin uskontoihin nimettiin "harhaoppiseksi" ja surmattiin. Tietysti 
juutalaiset paasasivat ja huusivat kovaa kun kristillinen kirkko koki vainoa pienissä yhteisöissään 
keskiajalla, mutta tämä on sama vanha tarina joka pelaa molempia osapuolia keskimmäistä 
vastaan, ja ne huipulla olevat juutalaiset voisivat vähemmän välittää kuinka monta omaa heillä 
täytyy käyttää. Tomás de Torquemada, Espanjan ensimmäinen suur inkvisiittori oli juutalainen.

Juutalaiset ovat olleet alusta asti täysin katolisen kirkon (alkuperäisen kristillisen kirkon) 
hallinnassa. Suurin osa katolisista paaveista oli juutalaista alkuperää kuten edesmennyt Johannes 
Paavali II, joka syntyi juutalaisesta äidistä (Katz) ja jonka juutalaiset ortodoksit tunnustivat 
juutalaiseksi. Katolisen tunnustamissakramentin kautta katolisella papilla oli kaikki, erityisesti 
pakanain johtajat ja aatelisto ahtalla. He tiesivät syvimmät ja synkimmät salaisuudet.

Katolinen kirkko on kristinuskon turvapaikka. Protestanttisen uskonpuhdistuksen jälkeen 
juutalaiset ovat myös saaneet kontrollin näistä lahkoista. "Kirkkojen maailmanneuvosto" on toinen 
esimerkki.

Juutalaisilla on ollut valtava joukko psyykkistä energiaa josta ammentaa. Juutalaiset nimittivät 
itsensä "Jumalan valituiksi", kristinuskon tähtihenkilöksi, Nasaretilainen on juutalainen (ja 
voimakas ajatusmuoto), Neitsyt Maria ja hänen aviomiehensä Joosef ovat juutalaisia, 
Nasaretilaisen 12 apostolia (13 tekee liiton, taas varastettu muinaisista pakanalaisista 
uskonnoista) - kaikki juutalaisia. Lisäksi kaikki Vanhan ja Uuden testamentin hahmot varastettiin 
pakanoiden hahmoilta ja korvattiin "valittuina" juutalaisina.

Joten keskiverto kristitty pakana, joka ei ole tietoinen juutalaisten salaisesta toiminnasta ja 
okkultismista kaataa yhä enemmän psyykkistä energiaa antaumuksen ja rukouksen avulla tähän 
juutalaisen energian pyörteeseen, ja ihmiset ihmettelevät kuinka tällä vähemmistöllä on suurin osa 
maailman varallisuudesta ja voimasta. Pakanat, nimittäin kristityt, ovat olleet vuosisatojen ajan 
erittäin voimakkaan loitsun alla.

He erottivat meidät jumalistamme, perinteistämme sekä hengellisestä ja uskonnollisesta 
perinnöstämme joukkomurhien avulla, korvaamalla historiamme pelkillä valheilla ja 
tuntemattomuuden pelolla, koska kaikki pakanain tieto poistettiin.
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Heidän enkelinsaasteillaan on useimmiten nimet, joissa on seitsemän klassista kirjainta: Gabriel, 
Raphael jne. Nämä seitsemän edustavat seitsemää chakraa, ja niitä käytettiin pakanoiden 
jumalien sitomiseen ja orjien tekemiseen "Goetian" avulla. Goetian mustat kirjat tai "grimoiret" ovat 
kaikki peräisin juutalaisilta, kuten "Salomon avain" ja "Mage Abramelinin pyhä taika" ja monet 
muut (nämä löytyvät helposti verkosta kirjoittamalla heidän nimensä hakukoneeseen), jotka kaikki 
ovat alunperin kirjoitettu hepreaksi, koska useimmat pakanat eivät osaa lukea hepreaa. Kaikki 
käyttävät heprenkielisiä symboleja, lauluja ja suoria loukkauksia pakanajumalia kohtaan, jotka 
ovat muutettu paholaisiksi, demoneiksi ja kammottaviksi hirviöiksi joita pilkataan. Pakanajumalat 
eivät ole enää sidottuja, ja jotkut noista omahyväisistä profetioista lipsahtivat, kuten "Azazel on 
sidottu ajan loppuun asti". Voin vakuuttaa teille että hän on nyt täysin vapaa.

Kristinusko kulkee vaiheittain. Koska se on kuvitteellinen, se on hengellisesti epäluotettava. Tietyt 
kristityt ovat toisinaan hyödyntäneet tätä energiapyörrettä ja saaneet tuloksia. Rukousryhmät ja 
sellaiset tuottavat psyykkistä energiaa. Harhautuneille kristtittyjä käsketään "uskomaan". Usko on 
välttämätöntä, jotta loitsu tai suunnattu työskentely onnistuu. Kristinuskossa se on enimmäkseen 
sattumankauppaa. Muutamat ja harvat osumat pitävät harhaisia uskossa tietämättä, että tämä ei 
ole mikään "ihme" vaan vain mielen voima. Lopullinen tavoite on ateismi. Ateisti ei usko mihinkään 
ja jättää huomiotta kaiken "yliluonnollisen" tai okkultistisen. Hän on istuva ankka, joka odottaa vain 
manipulointia niilltä joilla on okkulttista tietoa ja voimaa.

Lisää:

The Real Tetragrammaton: Further Exposing Christianity

The Origins of the Name "Satan"

The Ubiquitous Nazarene
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Oikea Tetragrammaton: Lisää Paljastuksia Kristinuskosta

Niille teistä, jotka teette loputtomia viestejä kristillisen indoktrinaation ongelmistasi, älä ole laiska. 
Lue seuraava artikkeli, ennen kuin kirjoitat yhä useampia viestejä psykologisista ongelmistasi 
kristittyjen valheiden voittamisessa ja käytä sitten meditaatiota. Olen kirjoittanut laajasti 
hengellisistä vertauskuvista. Useimmat keskivertoihmiset eivät näe vertauskuvien takana olevia 
piilotettuja merkityksiä, ja he pitävät jumalien tarinoita ja legendoja kirjaimellisina. Ensinnäkin ... 
Saatana ja helvetin voimat eivät vaadi orjuutta. He ovat ystäviämme. He yrittävät ja ovat yrittäneet 
auttaa meitä. Ne ovat maan ulkopuolisia olentoja. Juutalaiset hyökkäävät aina kun mainitaan 
maan ulkopuoliset olennot.

Laajan ja edistyneen meditaation avulla kuten symbolinen kobrakäärme, meditoija kokee 
lisääntyneen tietoisuuden ja mieli laajenee [tätä symboloi kobran huppu]. Kun vihdoin näet 
totuuden ja näet läpi kaikkien kristinuskon, islamin ja niiden ruman juutalaisen juuren valheet, 
nämä ohjelmat eivät enää ole uhka. Tulee kohta jolloin mikään valehteleminen tai pakottaminen ei 
saa sitä, joka on nähnyt ja joka tietää totuuden, enää uskomaan valheita. Jatkan näiden ryhmien 
lukemista silloin tällöin ja hyväksyttäessäni viestejä, näen kuinka paljon kristinusko on tarttunut 
monien täällä olevien mieliin. Saatana on näyttänyt minulle yhä enemmän, kun olen avannut itseni 
sekä meditaatioissani että tutkimuksissani. Totuuden tuntemiseksi on tutkittava laajasti 
"okkultistisia" aiheita, joita raamattu uhkaa. Olen tehnyt niin monta, monta vuotta.

Vaikka olen viitannut monesti "jehovaan" ja siihen saastaiseen jeesus nasaretilaiseen moneen 
kertaan kumpikaan näistä olemuksista ei ole olemassa. Molemmat ovat jossain määrin 
ajatusmuotoja, ja on olemassa vihollisen maapallon ulkopuolisia olentoja kuten harmaita, jotka 
työskentelevät matelijoiden alaisuudessa siellä pakanoiden orjuuttamiseksi tällä planeetalla, sekä 
joitain pohjoisia   vihollisia, jotka esiintyvät näinä fiktiivisinä olemuksina ja myös edistävät heitä. 
Ennen kuin oli olemassa nykyaikaisia   kameroita ja saatavilla olevaa tietoa maan ulkopuolisista 
olennoista, okkultisti Aleister Crowley piirsi transsissa kuvan "Jehovasta" ja se oli kuva yhdestä 
noista sipulipäisistä harmaista. Okei, tarpeeksi sanottu, mutta jos en toista itseäni pahoinvointiin 
saakka antamalla jonkinlaista taustaa tästä, uudet ihmiset eivät ymmärrä, mitä aion nyt kirjoittaa.

Jos kaivat okkultistisiin opetuksiin riittävän pitkälle, ja okkultistisiin yhteisiöihin, kuten 
vapaamuurarius jne., [Suuri osa henkisistä opetuksista on järjestelmällisesti poistettu ja mikä 
jäljellä on korruptoitunutta]. Suurin osa näistä organisaatioista tietää sielun voimista jossain 
määrin. Vapaamuurari, ennen kuin juutalaiset turmeltivat sen, oli hyvin hengellistä ja "33. asteen 
vapaamuurari" oli henkilö jonka käärme oli noussut, koska selkärangalla on esoteerinen 33 
astetta. Kauan sitten kun, kehittyneet vapaamuurarit kommunikoivat keskenään telepaattisesti. 
"Salomon temppelin" rakentaminen liittyi magnum opukseen ja sieluun. Juutalaiset ovat ottaneet 
tämän KÄSITTEEN ja korruptoineet sen edistääkseen kyltymätöntä ahneuttaan ja suuntaakseen 
kohti kommunistista toimintaohjelmaa pakanain orjavaltion luomiseksi.



666 on auringon kabbalistinen neliö. 666 on tärkein aurinko chakra. "Salomon temppelin" 
todellinen merkitys on AURINGON TEMPPELI. "Sol", "Om" ja "On" ovat kaikki aurinkoa koskevia 
sanoja. "Sol" on latinankielinen sana aurinko ja on lähellä englanninkielistä sanaa "soul". "Om" on 
hindujen antama nimi henkiselle auringolle ja "On" on egyptiläinen sana aurinkoa varten. 
Juutalaiset varastivat Salomon temppelin symboliikan ja tekivät siitä fiktiivisen hahmon, kuten 
fiktiivinen Nasaretilainen ja melkein kaikki juutalaiskirjassa. "Auringon temppelin" todellinen 
merkitys on hengellinen. Tämä symboloi täydellistä sielua, jossa auringon [666] chakran, joka on 
sielun keskusta ja kiertää hengellistä energiaa, säteet säteilevät kahdeksaan erilliseen säteeseen. 
Loistavaa sielua symboloi aurinko. Kahdeksan on Astarten numero. Tämä on myös "Uusi 
Jerusalem". "Jerusalemin" nimi on myös varastettu ja turmellettu Israelin kaupunkiin. "Jerusalem" 
ON KÄSITE! Loistava täydentynyt sielu on myös symbolinen nimellä "Valo".

Nyt suurin osa teistä tietää jo, kuinka se ärsyttävä kalasymboli, jota kristityt käyttävät, on 
todellisuudessa kyljelleen kääntynyt emätin. Sitä kutsutaan "Yoniksi". Jos katsot Tarot-korttien 
monia versioita, jopa keskiajalta, löydät sauvojen / keppien maat ja miekat ovat usein yoni-
muotoisia. Sydänchakra [neutraali chakra] on myös yonin muotoinen. Emättimen symboloiva yoni 
on myös symbolinen uuden sielun synnyttämisestä ja hengellisen ja fyysisen täydellisyyden ja 
kuolemattomuuden saavuttamisesta magnum opuksen kautta. Kristillinen paska 
"uudestisyntyneestä" on väärä, eikä se merkitse muuta kuin hengellistä rappeutumista ja valheisiin 
uppoutumista.

Sielussa on kolmetoista suurta chakraa. Hyvin kauan vihollinen on maininnut numeron 13 
epäonniseksi jne. Tämän tarkoituksena on pelotella ihmisiä lukumäärästä. Tämä ei ole eroa siitä, 
kuinka kauhuelokuvia käytetään pelottamaan ihmisiä pois hengellisestä / okkultismista. Kaikki 
tämä liittyy. Kun tehdään rituaali, vedotaan neljään neljäsosaan. Vihkiytymättömälle, osoitetaan 
Athameen, kutsutaan jne. Niille, jotka tietävät, tämä on oikeastaan   allegoria sielun värisemisestä 
omien voimien nostamiseksi. Sielulla on neljä tärkeää suuntaa; jälleen, mies ja nainen.

Tähän vihollinen käyttää "YHVH: ta", vaikka YHVH on korruptio. Oppimattomat, tyhmät ja hölmöt 
harhautetaan uskomaan, että tämä "YHVH" on jonkinlainen Korkein Olento. JÄLLEEN TÄMÄ ON 
KÄSITE !! Tämä ei vain ole käsite, ensin se varastettiin, ja lopuksi se myös turmellettiin. Ei ole 
korkeinta olentoa. Sekä mikrokosmos että makrokosmos on ääretön. Ei ole olemassa sellaista 
suurta pahaa juutalaista kummitusta, joka "loi kaiken" ja joka on kaikkivoipa, ja kaiken hevosen 
lannan, jonka he työntävät pahaa aavistamattomaan yleisöön. Sota on käynnissä 'siellä jossakin', 
ja on maan ulkopuolisia olentoja, jotka työskentelevät täällä olevien juutalaisten välityksellä, jotka 
vihaavat ihmiskuntaa ja haluavat orjuuttaa maailmaa tarjotakseen helpon ja isännän imeäkseen 
energiaa sieluista. Tämä ei eroa teurastamon karjasta. Tätä me olemme heille, ja kaikki riippuu 
siitä, kuinka tietämätön ja oppimaton ihminen on, jotta vihollinen onnistuu. Meidät on erotettu 
hengellisistä aisteistamme. Harvat voivat nähdä, mitä vihollinen tekee, mutta meditaation ja 
Saatanan käärmeen kautta hengelliset silmämme aukeavat.



Palataksemme sielun neljään osa-alueeseen RAUM-meditaation jälkeen. RAUM Meditaatio. 
Meditoijan tulisi värähdellä sielun neljä osa-aluetta. IO voi toimia kaikille neljälle, mutta meditoija 
huomaa dramaattisen varauksen ja voimaannuttamisen, jos neljä osa-aluetta väräytetään oikein. 
IO otettiin Kreikan IO: sta. Lähes kaikki kreikkalaiset niin sanotut "myytit" ovat erittäin tärkeitä 
hengellisiä käsitteitä, lukuun ottamatta joitain jumalan legendoja, kuten Herakles; kertomus hänen 
syntymästään [hänen ihmisäidillään oli hyvin vaikeita aikoja, koska Herakleella oli yksi jumalista 
isänään [ET], ja Pohjoiset ET: t ovat paljon suurempia ja pitempiä kuin me ihmiset.] Olen nähnyt 
parin, joka oli lähellä 8 metriä pitkä, kuten Anubis. Herakles oli puolijumala, eli hän oli puoliksi 
ihminen. IO on toinen allegoria ja vaikka monet näistä jumalista ovat todellisia olentoja, heidän 
legendansa ovat tärkeitä hengellisiä vertauskuvia, kuten kreikkalainen "Argus", joka on Agares. 
Agares on nainen, mutta vertauskuva kuvaa miestä. Henkisesti voimaantuneen sielun "tuhat 
silmää".
"Vaellustensa aikana hän kohtasi Prometheuksen ollessaan ketjutettuna. Hän antoi hänelle toivoa. 
Hän ennusti, että hänen on vaellettava monta vuotta. Mutta lopulta hän muuttuu takaisin ihmisen 
muotoon ja synnyttää lapsen. Hän ennusti, että tämän lapsen lapsi olisi suuri sankari ja vapauttaisi 
hänet.
Hänen ennusteensa toteutuivat. Vaeltamisensa aikana monet maantieteelliset piirteet nimettiin 
hänen mukaansa, mukaan lukien Joonianmeri ja Bosporinsalmi (mikä tarkoittaa lehmän kahlaa). 
Lopulta hän saavutti Niilin, jossa Zeus palautti hänet ihmisen muotoon. Hän synnytti Epaphuksen 
ja yksitoista sukupolvea myöhemmin hänen jälkeläisensä Heracles vapautti Prometheuksen”[1]

EA on vielä yksi nimi saatanalle. [Suurin osa teistä tietää jo nimen "Saatana" tarkoittavan "totuutta" 
yhdessä vanhimmista kielistä, sanskritin kielellä.] EA lausutaan AY-AH. AY kuten hai, tai 
esimerkiksi vai, jne. Lähes kaikki sanskritin sanat päättyvät A-kirjaimeen. Englanninkielinen A-
symboli ja monissa muissa länsimaisissa aakkosissa on kapeneva kuten pyramidit ja monet muut 
hengelliset symbolit. Kartio on symbolinen sielulle nousevasta käärmeenergiasta. Tämä liittyy 
myös selkärankaan keskittymiseen. Sielun niin kutsuttu "tetragrammatoni" seuraa I-O-E-A: na. EE-
OH-AY-AH. Nämä ovat neljä vokaalivärähtelyä, jotka antavat voiman ja nostavat sielun neljän osa-
alueen energian korkealle tasolle. Oikea olkapää / vartalon oikea puoli, värinä I [EEEEE]; Vasen 
olkapää / vartalon vasen puoli, värinä O [OOHHHH]. Kehosi etupuoli värisemällä E [AAYYY] kuten 
sanassa hai tai vai. Takaosaasi keskittyen selkärankaasi värähtelemällä A [AHHHH].

https://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus's_Lovers/Io/io.html


Nyt voidaan nähdä, mistä tämä värähtely varastettiin, muutettiin ja turmellettiin täysin PAKANA-
KONSEPTISTA tuohon juutalaisten keksittyyn kokonaisuuteen "jehovaksi". Toistan yhä uudelleen 
SANA "JUMALA" ON MINUUDEN KOODISANA !!! EI OLE JEHOVAA TAI YAHWEHIA, JOKA 
SAATIIN IDIOOTTIKRISTITYILTÄ JOTKA YRITTIVÄT LAUSUA "YHVH: ta", KOSKA J ON USEIN 
ÄÄNNETTY Y:nä MONISSA KIELISSÄ, SEN JÄLKEEN KUN JUUTALAISET VARASTIVAT JA 
TURMELIVAT TÄMÄN KÄSITTEEN. Kristityt ovat niin pitkälle harhautuneet että se on aivan 
säälittävää. Juutalaiset ovat anastaneet henkisen tiedon ja turmelleet sen orjuuttamaan ja 
hallitsemaan koko maailmaa, heidän itse ollessaan korkeammalla tasolla tullakseen ”Jumaliksi”. 
Todellisuudessa tämä on mitä se on... värähtely joka merkittävästi voimaannuttaa sielua.

Mennäkseni pidemmälle, olen myös kirjoittanut tästä aiemmin. Kun sinulla on tarpeeksi tietoa ja 
mielessäsi valaistumisen esteet ovat kaatuneet, tämä voidaan helposti nähdä. Nasaretilainen 
varastettiin ja muutettiin toiseen fiktiiviseen juutalaishahmoon pakanoille orjallisesti palvottavaksi- 
käärmeen palvontaan. Lähes jokainen niin kutsuttujen "pyhien" maalaus tai kuvitus, joka 
espanjaksi on "Santa" (”pyhä”) on anagrammina Satan, KAIKILLA ON TEOKSISSA SÄDEKEHÄ, 
JOKA KUVAA NOUSSUTTA SAATANAN SERPENTTIINIÄ !! Tämä ei ole vain länsimainen käsite, 
vaan sitä nähdään laajasti myös Kaukoidässä [josta kristinusko varasti melkein kaiken sen 
vioittuneen sisällön], kuten Buddhalla, joka nähdään myös sädekehällä.

Palataksemme nyt niihin maalauksiin joista meille sanotaan niissä olevan nasaretilainen, 
todellisuudessa ne eivät ole muuta kuin esimerkki miehestä, jonka käärme on noussut, tämä ei 
eroa muista kuvallisista ohjeista; sama kuin niin kutsuttujen "pyhien" kanssa. Kun ostat laitteita 
tms., Näiden mukana toimitetaan yleensä kuvitetut ohjeet tai jotkin vaihe vaiheelta kuvitukset jotka 
ohjeistavat käyttöä. Lisätietoja saat napsauttamalla tätä artikkelia (englanniksi, suomeksi sama 
sisältö tämän pdf:n alkaen sivulta 48), Totuus Jeesuksesta Kristuksesta.

Nasareeni ei ole muuta kuin juutalaisten keksimä hahmo, jota on käytetty korvaamaan käärme. 
Maalaukset ovat opas, KÄSITE, jonka mies on kuvannut. Kuten jo kirjoitin jokin aika sitten, jos 
samoin tehtäisiin Paavo Pesusienellä, miljoonat ja miljoonat kumartuisivat Paavo Pesusienen 
mahtavan kuvan edessä kunnioituksessa, palvonnassa ja omistautumisessa. Sienen käytöstä 
puhdistustarkoituksiin tulisi jumalanpilkkaa ja suuri pyhäinhäväistys. Tämä saisi sitten 
massamielen kautta oman elämänsä; ajatusmuodon. Jokaista alttaria koristaisi sieni. Siellä olisi 
jättimäisiä, valtavia sieniä, joissa pyhin tekisi erityisen pyhiinvaelluksen, ei tuohon Mekan tyhmään 
mustaan   laatikkoon, vaan jättimäiseen sienirakennukseen. Paavo Pesusienen Pieni Ananas-
asuinpaikka olisi taivas meren alla, ja jokaisen "pelastetun" yksilön lopputavoitteena olisi laskeutua 
meren syvyyteen sen sijaan, että se kelluu taivaaseen eetterissä toivoen löytävän pienen pienen 
kodin jossa viettää ikuisuus.

https://www.satanslibrary.org/ExposingChristianity/The_Truth_About_Jesus_Christ.html


Leikittely sikseen kun otetaan huomioon loputon ja runsas määrä henkistä energiaa joka on 
suunnattu tähän fiktiiviseen Nasareeni-hahmoon Harhaanjohtavaa ja väärää uskomuksen tunnetta 
ja tämän törkeän valheen edistystä kaikilla tasoilla upotettuna väestön mieleen voimalla ilman 
vaihtoehtoja ei ole mikään ihme, että se on saavuttanut sen hirvittävän tason jossa se on. Lisäksi 
kyseinen nasareeni oli vioittunut viidestä elementistä, heprealaisittain. Kun jollakin on tarpeeksi 
tietoa ja hän on avannut mielensä ja Saatanan armon kautta hän voi nähdä kaiken tämän.

Kristinusko työnnetään väestölle ilman muuta vaihtoehtoa. Jopa tekemällä ristisanatehtäviä 
[useimmat ovat juutalaisten kirjoittamia] kristillisen raamatullisen paskan on oltava siellä sanoina ja 
vastauksina. Moderni pakanuus, buddhalaisuus, Wicca ja kaikki muu mikä liittyy ja on turmellettu 
alkuperäisestä pakanuudesta on kuorrutettu kristinuskolla. Juutalaiset menevät jopa askeleen 
pidemmälle sanelemaan pakanoille, että mielen voimia ei tule käyttää aineelliseen voittoon mikä 
on kasa paskaa.

Lainaus Talmudista:
22. Seph. Jp., 92, 1: "Jumala on antanut juutalaisille vallan hallita kaikkien kansojen omaisuutta ja 
verta."

Fundamentalistikristityt työskentelevät hellittämättä poistaakseen joulupukin joululahjoista ja 
korvaamalla hänet nasareenilla, ottamalla pääsiäispupun pois pääsiäisestä ja korvaamalla kanit ja 
munat nasareenilla; ja sama juttu muiden pyhäpäivien kanssa. Lisätietoja tästä on artikkelissa 
Varastettu Vuosi (tai alkaen sivulta 170). Jehovan todistajat menevät myös askeleen pidemmälle 
ja pyrkivät poistamaan kaikki symbolit joita he pitävät "kaiverrettuina kuvina", koska tärkeiden 
hengellisten symbolien tuhoaminen johtaa lopulta hengellisen tiedon ja totuuksien kuolemaan.

KAIKKIEN okkultistisien ja hengellisten opetuksien lopputavoitteena on voimistaa sielua, nostaa 
käärme ja suorittaa magnum opus. Jos katsotaan avoimilla silmillä, mikään pakottaminen, 
valehtelu tai "selittäminen" ei huijaa sinua uudelleen. Ainoa asia jonka voi tehdä siitä hetkestä 
eteenpäin on työtä herättääkseen ihmiskuntaa totuuteen!

ELÄKÖÖN SAATANA!!!

[1] Poiminto otettu http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.html 

http://www.satanisgod.org/see_the_truth.webs.com/STOLEN_YEAR.html
http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.html


Saatanan Nimi

Useiden vuosien intensiivisen ja kattavan tutkimuksen jälkeen kaikki on tullut yhteen.

1. Raamattu keksittiin esoteerisen tiedon ja mielen / sielun voiman pitämiseksi muutamien 
valittujen käsissä.

2. Katolisen kirkon alkaessa aloitettu kristinusko keksittiin yllä mainitun fyysisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ja alkuperäisten uskontojen tuhoamiseksi ja korvaamiseksi. Alkuperäiset 
uskonnot keskittyivät käärmeen kunnioittamiseen. Käärme on kundalinin symboli. ”Tietopuu” on 
oikeastaan   ihmissielun kartta. Se näkyy melkein jokaisessa muinaisessa uskonnossa, joka 
edeltää juutalaisuutta / kristinuskoa. Runko symboloi selkärangaa, ja oksat symboloivat chakroja 
ja kundalinipolkuja. Ihmisen sielussa on 144000 naadia (kundalinin elämänvoiman kanavat).

Buddha istui "Bo-puun" alla ja saavutti valaistumisen. "Bo tarkoittaa käärmettä, kuten Bo-A: ssa tai 
Boo-Ta: ssa." ¹ Kristillinen kirkko varasti, vääristi ja turmeli kaiken mahdollisen alkuperäisistä 
uskonnoista. Viikunapuu tunnettiin nimellä "Viisauden puu" Ficus religiosa .² Kristillinen kirkko 
turmeli tämän asettamalla viikunanlehtiä Aadamin ja Eevan sukuelinten päälle.

3. "Saatana" tarkoittaa hepreaksi "vihollista" ja "vastustajaa".

Nyt sana "Saatana" menee paljon kauemmas takaisinpäin, paljon pidemmälle kuin heprean 
määritelmä. Tässä on linkki, jonka kaikkien tulisi tarkistaa.
Huomaa Intian kartan luoteisnurkan kaupungin nimi "Satana".

”Satnam” ja “Sa Ta Na Ma” ovat pyhiä mantroja, joita käytetään kundalinin (käärme) 
meditaatiossa. Muinaisen sanskritin, yhden vanhimmista tunnetuista kielistä, viisi alkuperäistä 
ääntä ovat “SA-TA-NA-MA”. “Sa” tarkoittaa ääretöntä; Ta tarkoittaa elämää; Na tarkoittaa 
kuolemaa; ja Ma tarkoittaa uudestisyntymistä. Kaikki nimen "SATAN" muunnelmat tarkoittavat 
TOTUUTTA sanskritissa, joka on yksi maailman vanhimmista ja muinaisimmista kielistä.

Kaikki tämä liittyy kundalinin elämänvoimaan (käärmeeseen). Raamatun ”Jaakobin värikerros” on 
aura. Numero seitsemän edustaa chakroja. Vanhojen grimoirien tulkeilla on kaikki väärin 
"seitsemän planeetan" suhteen. Muinaiset tiesivät paljon enemmän kuin antoivat tunnustusta 
tähtitieteen suhteen.

Jokainen, joka tuntee kiinalaista lääketiedettä ja edistyneitä taistelulajeja, on tietoinen chistä 
(elämänvoima, sama kuin kundalini) ja siitä, kuinka se on aktiivisempi tietyillä kehon reiteillä 
tiettyinä päivinä ja tunteina. Latasin tätä varten kaavion meditaatio-osioon. Alkeemiatekstien 
kirjoittajat tekivät noina aikoina kirjoituksensa koodeina välttääkseen kirkon vainoa.

http://www.viewzone.com/matlock.html
https://web.archive.org/web/20190310164232/http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Hours.html


Aurinko oli toinen alkuperäisten uskontojen kunnioituksen kohde. Tämä johtui sen antamasta 
puhtaasta, raa’asta voimasta ja koska se on koko elämän lähde. Kuun vetäminen tai energian 
absorboiminen tähdistä ei ole mitään verrattuna siihen, mitä voidaan tehdä auringon alla kun 
otetaan huomioon tieto ja koulutus. JoS-papiston jäsenet tietävät tämän. Auran reiät paranevat ja 
elämänvoima vahvistuu kuin mikään muu valonlähde tähän verrattuna.

"Lucifer" annettiin myös rakkaalle Isällemme nimeksi. Lucifer oli alun perin roomalainen Jumala, 
jolla ei ollut yhteyttä isäämme Saatanaan / Ea: han. Etuliite “Luc” liittyy valoon. Sielu tarvitsee 
valoa. Aamutähti, Venus, oli muinaisten valonlähde, koska sen nousu edeltää tärkeätä aurinkoa. 
Venus hallitsee myös tärkeätä sydänchakraa.

Isä Saatana (kutsun häntä mieluummin henkilökohtaisesti Saatanaksi) kertoi minulle, ettei hänellä 
ole mitään ongelmaa ihmisten kanssa, jotka kutsuvat häntä nimillä, jotka hän on tuntenut 
vuosisatojen ajan, vaikka ne olisivatkin epätarkkoja. Kutsun häntä Isä Saatanaksi aina, kun olen 
yhteydessä hänen kanssaan tai kiitän häntä jostakin. Minulle "Saatana" tarkoittaa aina "vihollista", 
vihollisen juutalaisen / kristinuskon valheen vastustajaa.

Katolinen kirkko tiesi, että alkuperäiset uskonnot oli korvattava jollakin muulla, ja tästä kaikki 
raamatun tarinat ovat peräisin. Ne kaikki ovat huijauksia alkuperäisistä, joiden alkuperä oli kauan 
ennen kuin juutalaisuus / kristinusko koskaan nosti rumaa päätään.

Neitsyt Maria varasti Astarten ja korvasi hänet "taivaan naisena". Astarte oli suosituin jumalatar 
esikristillisessä maailmassa. Fiktiivinen Jehova ryösti Enlilistä / Beelzebubista / Baalista, joka oli 
suosituin Jumala esikristillisessä maailmassa, ja sitten on rakas Luoja-Isä Saatana / Ea, joka 
päättyi Käärmeeksi ja Paholaiseksi.

Seksuaalisuus, joka on elämänvoiman ensisijainen osa, joutui seurakunnan automaattisesti tarkan 
valvonnan alaiseksi. Orgasmi stimuloi suoraan kundalinin käärmettä selkärangan pohjassa. Toisen 
ihmiselämän tuottamiseen tarvittavaa luovaa energiaa voidaan käyttää elämäsi uudistamiseen, 
joka edistää ja antaa voimaa sielulle.

Seksuaalista toimintaa ei tietenkään voitu kieltää, joten pelkoa käytettiin asettamaan se tiukalle 
sääntelylle. Kristillisissä uskonnoissa, etenkin muinaisessa katolisessa kirkossa, kaikki 
seksuaaliset nautinnot olivat syntisiä ja kirkon kieltämiä. Yhdynnän oli tarkoitus tuottaa vain lapsia 
eikä mitään muuta. Alastomuudesta tuli synti, koska se johti himoon. Itsetyydytys oli toinen 
”kuolevainen synti”. Kirkko hyökkäsi ankarasti kaikkeen, mikä liittyi kundalinin nostamiseen. 
Kristillisen kirkon ainoa tarkoitus oli tiedon poistaminen eikä mitään muuta.



Kun massoilta on poistettu tämä tieto ja voima, harvat valitut, jotka ovat työskennelleet tämän 
tiedon poistamiseksi, käyttävät sitä vapaasti tietämättömän maailman orjuuttamiseen. Katolisen 
kirkon jesuiitta-salamurhaajien tiedetään jopa levitoivan, kun he vastaanottavat  psyykkistä voimaa 
tietämättömien rukouksista.

¹ Cloak of the Illuminati, William Henry, 2003
² Ibid.
Vaikka tässä kirjassa on paljon arvokasta tietoa, jos luetaan rivien väliltä, kirjailija harhautuu 
uskoessaan kuvitteelliseen nasareeniin.



Jehova ja IHMISVERIUHRIT

5. Mooseksen kirja 12.27    
Kun toimitatte polttouhrin, uhratkaa sekä liha että veri Herran, Jumalanne, alttarilla. 
Teurasuhreista vuodatettakoon Herran alttarille veri; lihan saatte syödä itse.

Judeo / kristillinen raamattu on täynnä veriuhrauksia - IHMISEN veriuhria. Suurin osa 
kristityostä luottaa saarnaajansa sanaan ja / tai on liian laiska tai henkisesti rajoittunut 
lukemaan ja tutkimaan itse. Kuinka monet ihmiset vaivautuvat TODELLA  AJATTELEMAAN 
?? Jehovan puolesta tehtyjen räikeiden ihmisveriuhrien lisäksi verikylpy verikylvyn jälkeen 
tapahtui tämän verenhimoisen tahon johdolla ja määräyksin lukuisten sotien ja muiden 
epäinhimillisten tekojen muodossa.

Pakanalliset pyhät tekstit ja pyhät kirjoitukset on korvattu tällä juutalaisten keksimällä ja 
kirjoitetulla saastalla. Siinä ei ole mitään hengellistä, vain murha murhan jälkeen, ei eroa 
juutalaisten hallitsemasta Hollywoodista ja painottaa väkivaltaa, verenvuodatusta ja murhaa 
loputtomasti.

2.Mooseksen kirja 22:28 
Uhraa minulle viivyttelemättä ensi hedelmä viljastasi ja viinistäsi. Anna minulle myös 
esikoinen pojistasi. 

Hesekiel 20: 25-26     
Siksi minä annoin heille säädöksiä, jotka eivät olleet hyviä, annoin heille määräyksiä, jotka 
vievät kuolemaan. Minä annoin heidän saastua omista uhrilahjoistaan, kun he toivat 
esikoispoikansa tuliuhriksi alttarille. Minä saatoin heidät kauhun valtaan, jotta he tulisivat 
tietämään, että minä olen Herra.

II Samuelin kirja 21 on toinen esimerkki veren uhraamisesta Jehovan rauhoittamiseksi.

2. Samuelin kirja 21.6    
Annettakoon meille seitsemän hänen jälkeläistään, niin teloitamme heidät Herran 
lepyttämiseksi Gibeassa, hänen valittunsa Saulin kaupungissa.» Daavid sanoi: »Minä 
annan heidät teille.»

21: 9     Heidät hän antoi gibeonilaisten käsiin, ja nämä teloittivat heidät vuorella Herran 
edessä. Näin he kuolivat kaikki yhdessä. Heidät surmattiin elonkorjuun ensimmäisinä 
päivinä, ohranleikkuun alkaessa.

21:10     Rispa, Aijan tytär, otti säkkikankaan ja levitti sen makuusijakseen vuorelle. Hän 
pysyi siellä elonkorjuun alusta syyssateiden tuloon asti ja vartioi ruumiita, niin etteivät 
päivällä taivaan linnut eivätkä yöllä pedot päässeet niiden kimppuun. 

Kun seitsemän miestä murhataan kylmäverisesti rauhoittamaan Jehovaa toivoen, että hän 
lopettaa nälän sitä voidaan kutsua vain ihmisen veriuhriksi. 

 



Lisää veriuhreja:

4. Mooseksen kirja 31.25 - 4. Mooseksen kirja 31.40  
  
Herra sanoi Moosekselle: »Sinun, pappi Eleasarin ja sukukuntien päämiesten tulee laskea 
sotasaaliiksi otettujen ihmisten ja eläinten lukumäärä. Jaa saalis kahtia sotaretkellä olleiden ja 
muun kansan kesken. Ota Herralle kuuluvana verona sotaretkeen osallistuneilta sotilailta aina yksi 
viidestäsadasta vangiksi otetusta ihmisestä ja samoin yksi viidestäsadasta naudasta, aasista, 
lampaasta ja vuohesta. Nämä tulee ottaa sotilaille kuuluvasta osuudesta Herralle tulevana 
uhrilahjana, ja ne on annettava pappi Eleasarille. Muille israelilaisille kuuluvasta osuudesta sinun 
tulee ottaa aina yksi viidestäkymmenestä vangista, samoin yksi viidestäkymmenestä naudasta, 
aasista, lampaasta, vuohesta ja muusta eläimestä ja antaa ne leeviläisille, jotka hoitavat tehtäviä 
Herran telttamajassa.»
    Mooses ja pappi Eleasar tekivät Mooseksen Herralta saaman käskyn mukaan. Saalista oli 
sotilaiden itselleen ryöstämän irtaimen omaisuuden lisäksi 675 000 lammasta ja vuohta, 
nautakarjaa 72 000 päätä ja aaseja 61 000, ja ihmisiä, tyttöjä, jotka eivät olleet maanneet miehen 
kanssa, oli kaikkiaan 32 000.
    Sotaretkeen osallistuneiden osuus, puolet saaliista, oli 337 500 lammasta ja vuohta, ja Herralle 
kuuluva vero oli siten 675 eläintä. Nautakarjaa sotilaat saivat 36 000 päätä, joista Herralle kuuluva 
vero oli 72 eläintä; aaseja oli 30 500 ja niistä Herralle kuuluva vero 61 eläintä, ja ihmisiä, vankeja, 
oli 16 000, joista Herralle kuuluva vero oli 32 henkeä. 

Tämä ote on kirjasta ”The Handbook of Jewish Knowledge” jonka on kirjoittanut Nathan Ausubel 
©1964; sivut 302-303 

"Jephtha, yksi hallitsevista tuomareista Kanaanin valloituksen jälkeen, oli uhrannut ainoan 
tyttärensä Israelin Jumalalle juhlistamalla sotilaallista voittoa ammonilaisia vastaan; Samuel 
"näkijä "oli paloitellut uhrillisestii Agagin ruumiin Jumalan edessä; herkkä runoilija kuningas David 
oli luovuttanut seitsemän Saulin poikaa gibeonilaisille "ripustamaan heidät Jumalan tykö".



Alla on esimerkki tästä, kuinka jae muutettiin tuomarien 11:39:ssa.
Muissa, ihminen on korvattu "karitsalla".

Tuomarien kirja 11.34 - Tuomarien kirja 11.40
    
Mutta kun Jefta palasi kotiinsa Mispaan, häntä vastaan tuli rumpua lyöden ja tanssien hänen oma 
tyttärensä, hänen ainoa lapsensa. Jeftalla ei ollut poikaa eikä toista tytärtä. Nähdessään 
tyttärensä Jefta repäisi vaatteensa ja sanoi: »Voi, oma tyttäreni, mikä hirveä onnettomuus! Miksi 
juuri sinun piti tulla ensimmäisenä minua vastaan! Minä annoin Herralle lupauksen enkä voi sitä 
peruuttaa.» Silloin tytär sanoi hänelle: »Isä, sinä olet antanut Herralle lupauksen. Tee siis minulle 
lupauksesi mukaisesti, kun Herra nyt on antanut sinun kostaa vihollisillesi ammonilaisille.» Hän 
jatkoi: »Yhtä asiaa haluaisin sinulta kuitenkin pyytää: suo minulle vielä kaksi kuukautta aikaa. 
Haluaisin mennä ystävättärieni kanssa vuorille suremaan sitä, että minun on kuoltava näin 
nuorena.» Jefta sanoi hänelle: »Mene vain, tyttäreni.»
    Jefta antoi tyttärensä lähteä kahdeksi kuukaudeksi. Tytär meni ystävättäriensä kanssa vuorille 
suremaan sitä, että hänen oli kuoltava naimattomana ja lapsettomana. Kahden kuukauden 
kuluttua hän palasi isänsä luo. Jefta täytti Herralle antamansa lupauksen, ja hänen tyttärensä kuoli 
koskemattomana neitsyenä. Israelissa tuli tavaksi, että nuoret tytöt menivät vuosittain neljäksi 
päiväksi ylistämään lauluillaan gileadilaisen Jeftan tyttären muistoa.

Kuinka itsestäänselvää tämä voi olla? Tuomareiden kirjassa 11:35; Jefta ”repii” vaatteensa. Te 
jotka ette tunne termiä, se on heprealainen ja myös muinainen tapa repiä vaatteensa kun 
rakastettu kuolee.
”Minä annoin Herralle lupauksen enkä voi sitä peruuttaa.” Hän teki lupauksen uhrata ainoa 
tyttärensä jehovalle. On myös päivänselvää jehovan vaadittua tätä tekoa vaihtokaupaksi 
annettuaan voiton vihollistensa ja ”Ammonialaisten lasten” yli aivan kuten hän totesi:  ”enkä voi sitä 
peruuttaa.”

Tuomareiden kirjassa 11:37; Hänen tytär sanoo ”Hän jatkoi: »Yhtä asiaa haluaisin sinulta kuitenkin 
pyytää: suo minulle vielä kaksi kuukautta aikaa. Haluaisin mennä ystävättärieni kanssa vuorille 
suremaan sitä, että minun on kuoltava näin nuorena.» ” 

Tässä on selvää, että jehova on vaatinut neitsyen uhraamista.

Tuomareiden 11:39;    Kahden kuukauden kuluttua hän palasi isänsä luo. Jefta täytti Herralle 
antamansa lupauksen, ja hänen tyttärensä kuoli koskemattomana neitsyenä. Ja Tuomareiden 
11:40; ”että nuoret tytöt menivät vuosittain neljäksi päiväksi ylistämään lauluillaan gileadilaisen 
Jeftan tyttären muistoa.”

Tämä on todella selvää. Hän uhrasi ainoan tyttärensä jehovalle joka VAATI tätä tekoa vaihdossa 
taattuaan voiton Jeftalle.



KANNIBALISMI:

5. Mooseksen kirja 28.53 - 5. Mooseksen kirja 28.58

    he piirittävät teitä niin ankarasti, että te nälkänne ahdistamina syötte omia lapsianne, poikianne 
ja tyttäriänne, jotka olette saaneet Herralta, Jumalaltanne.
    »Kaikkein herkin ja hienoinkin mies katsoo silloin karsain silmin veljeään, omaa vaimoaan ja 
vielä jäljellä olevia lapsiaan, koska ei halua jakaa heidän kanssaan omien lastensa lihaa, jota hän 
itse syö, kun hänellä ei ole enää muuta jäljellä siinä puutteessa ja ahdingossa, johon 
kaupunkejanne piirittävä vihollinen on teidät saattanut. Kaikkein hienoin ja hemmotelluin nainen, 
joka hienouttaan ei koskaan ole kävellyt askeltakaan, katsoo silloin karsain silmin omaa miestään, 
poikaansa ja tytärtään eikä anna heille lapsia, jotka hän synnyttää, eikä jälkeisiään, jotka tulevat 
hänen kohdustaan, vaan syö ne itse salaa nälkänsä pakottamana siinä hädässä ja ahdingossa, 
johon kaupunkejanne piirittävä vihollinen on teidät saattanut.
    »Jos ette tarkoin noudata tähän kirjaan kirjoitetun lain määräyksiä ettekä kunnioita Herran, 
Jumalanne, suurta ja pelottavaa nimeä, 

IHMISVERI EI OLLUT TARPEEKSI, JEHOVA  ANTOI SELKEÄT OHJEET MYÖS ELÄINTEN 
RITUAALIUHRAUKSELLE:

2. Mooseksen kirja 20.24

    Rakentakaa maa-alttari minua varten ja uhratkaa sillä polttouhrinne ja yhteysuhrinne, 
lampaanne ja nautanne. Paikassa, jonka pyhitän omalle nimelleni, minä tulen luoksenne ja 
siunaan teitä.

2. Mooseksen kirja 24.4 - 2. Mooseksen kirja 24.8

    Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran antamat määräykset.
    Seuraavana aamuna Mooses rakensi vuoren juurelle alttarin ja pystytti sen luo kaksitoista 
kivipatsasta Israelin kahdentoista heimon mukaan. Hän lähetti israelilaisia nuorukaisia uhraamaan 
polttouhreja ja teurastamaan sonneja yhteysuhriksi Herralle. Puolet niiden verestä Mooses pani 
uhrimaljoihin, ja puolet hän vihmoi alttarille. Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja 
kansa sanoi: »Me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt.» Mooses otti veren, vihmoi 
sillä kansaa ja sanoi: »Tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä 
ehdoilla.»
 



Lisää ohjeistuksia Jehovalta veriuhreille:

2. Mooseksen kirja 23.18

    »Kun uhraat minulle teurasuhrin veren, älä uhraa samalla kertaa mitään hapatettua, älköönkä 
minun juhlauhrini rasvaa jätettäkö jäljelle seuraavaan aamuun. 



2. Mooseksen kirja 29.10 - 2. Mooseksen kirja 29.31

    Tuo sonni pyhäkköteltan eteen uhriksi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään 
päälle. Teurasta sonni Herran edessä pyhäkköteltan ovella, ota sen verta, sivele sitä sormillasi 
alttarinsarviin ja kaada loput verestä alttarin juurelle. Ota sisälmyksiä peittävä rasva, maksan 
takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva ja polta ne uhrina alttarilla. Mutta sonnin liha, 
nahka ja sen mahan sisältö sinun tulee polttaa tulessa leirin ulkopuolella; se on syntien 
sovitusuhri.
    »Ota sitten toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. 
Teurasta pässi ja vihmo sen veri joka puolelle alttaria. Paloittele pässi, pese sen sisälmykset ja 
koivet ja pane ne pään ja ruhonkappaleiden päälle. Polta koko pässi uhrina alttarilla; se on 
polttouhri Herralle, mieluisasti tuoksuva, Herralle kuuluva tuliuhri.
    »Ota myös toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. 
Teurasta pässi, ota sen verta, sivele sitä Aaronin ja hänen poikiensa oikeaan korvannipukkaan, 
oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen ja vihmo loput verestä joka puolelle alttaria. Ota 
verta alttarilta sekä pyhää öljyä ja pirskota sitä Aaronin ja hänen poikiensa päälle sekä heidän 
vaatteidensa päälle. Niin hän ja hänen poikansa samoin kuin heidän vaatteensa tulevat pyhiksi.
    »Ota virkaanvihkimisessä uhrattavasta pässistä sen rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä 
rasva, maksan takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva sekä oikea reisi. Ota myös 
yksi leipä, yksi öljyyn leivottu uhrikakku ja yksi ohut leipä Herran eteen asetetusta 
happamattomien leipien korista. Anna ne kaikki Aaronille ja hänen pojilleen. Heidän tulee heiluttaa 
niitä edestakaisin ja sillä tavoin omistaa ne tarjousuhrina Herralle. Ota ne sitten heiltä ja polta ne 
alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Se on Herralle mieluisa tuoksu, Herralle kuuluva tuliuhri. Ota 
sitten rintapala Aaronin vihkimyspässistä ja omista se tarjousuhrina Herralle. Se osa jääköön 
sinulle. Näin sinä pyhität Aaronin ja hänen poikiensa vihkimyspässistä otetun rintapalan, joka on 
omistettu tarjousuhrina Herralle, sekä uhrilahjaksi annetun reiden. Olkoon Aaronin ja hänen 
poikiensa ikuisena oikeutena saada nämä palat israelilaisilta itselleen. Ne ovat uhrilahja, papeille 
kuuluva anti, jonka israelilaiset erottavat yhteysuhreistaan, ja samalla se on uhrilahja Herralle.
    »Aaronin pyhät vaatteet siirtykööt hänen pojilleen sukupolvesta toiseen, ja aina kun joku heistä 
voidellaan ja vihitään virkaan, hänellä tulee olla yllään nämä vaatteet. Seitsemäntenä päivänä 
pukeutukoon niihin se hänen poikansa, josta tulee pappi hänen jälkeensä ja joka saa astua 
pyhäkkötelttaan suorittamaan palvelusta.
    »Ota vihkimyspässi ja keitä loput sen lihoista pyhällä alueella. 



3. Mooseksen kirja 1.1 - 3. Mooseksen kirja 1.17

    Herra kutsui Mooseksen pyhäkköteltan luo ja puhui hänelle teltan sisältä näin:
    »Sano israelilaisille: Aina kun joku teistä tahtoo tuoda Herralle uhrilahjaksi karjaeläimen, hän voi 
tuoda naudan, lampaan tai vuohen.
    »Jos hän tahtoo antaa polttouhriksi naudan, hän ottakoon virheettömän sonnin ja tuokoon sen 
pyhäkköteltan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. Hän pankoon kätensä uhrieläimen pään 
päälle, ja niin Herra hyväksyy hänen lahjansa ja hänen syntinsä sovitetaan. Hän teurastakoon 
sonnin siellä Herran edessä, ja papit, Aaronin jälkeläiset, tuokoot uhriveren ja vihmokoot sen joka 
puolelle alttaria, joka on pyhäkköteltan oven edessä. Tämän jälkeen hän nylkeköön ja paloitelkoon 
uhrieläimen. Papit, Aaronin jälkeläiset, tehkööt tulen alttarille ja latokoot puita tuleen. Sitten he 
asettakoot sekä lihapalat että pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Uhrieläimen 
sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja pappi polttakoon kaiken alttarilla. Tämä on polttouhri, 
tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.
    »Jos hän tahtoo uhrata pikkukarjaa, lampaan tai vuohen, hän tuokoon virheettömän pässin tai 
pukin ja teurastakoon sen Herran edessä alttarin pohjoissivulla. Papit, Aaronin jälkeläiset, 
vihmokoot veren joka puolelle alttaria. Sitten hän paloitelkoon eläimen ja pappi latokoon palat 
sekä pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja 
pappi vieköön kaiken alttarille uhrina poltettavaksi. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on 
Herralle mieluisa.
    »Jos joku tahtoo uhrata Herralle polttouhrina linnun, hän tuokoon uhrilahjaksi metsäkyyhkyn tai 
muun kyyhkysen. Pappi tuokoon linnun alttarin luo, repäisköön irti pään ja polttakoon sen alttarilla. 
Mutta veri on puserrettava alttarin kylkeen. Kupu sisällyksineen papin tulee heittää alttarin 
itäpuolelle, paikkaan, jonne kootaan uhrirasvan tuhka. Sitten hän repiköön linnun auki siivistä 
kiinni pitäen, ei kuitenkaan kahtia, ja polttakoon sen palavien puiden päällä alttarilla. Tämä on 
polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.



3. Mooseksen kirja 7.1 - 3. Mooseksen kirja 7.7

    »Nämä ovat hyvitysuhrin toimittamista koskevat ohjeet. Tämä uhri on erityisen pyhä. Siinä 
paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös hyvitysuhrieläin, ja sen veri 
vihmottakoon joka puolelle alttaria. Eläimestä uhrattakoon kaikki rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä 
peittävä rasva, munuaiset ja se rasva, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, sekä maksan 
takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. Pappi polttakoon kaikki nämä alttarilla tuliuhrina 
Herralle. Tämä on hyvitysuhri. Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä sitä, mutta se 
on syötävä pyhässä paikassa, sillä se uhri on erityisen pyhä.
    »Sekä syntiuhria että hyvitysuhria koskee sama laki: uhrieläimen lihat kuuluvat papille, joka 
toimittaa sovituksen. 

3. Mooseksen kirja 7.14

    Uhrilahjoistaan hän tuokoon yhden joka lajia lahjaksi Herralle. Pappi, joka vihmoo yhteysuhrin 
veren, saa pitää ne. 

”HERRA” TARVITSEE JOKAISEN PISARAN VERIUHRIN VERESTÄ:

3. Mooseksen kirja 7.27

    Jokainen, joka syö verta, poistettakoon kansansa keskuudesta.»

Täällä, lisää veriuhrausta tarvitaan jotta saadaan poistettua spitaalin kirous jonka jehova on 
antanut:

3. Mooseksen Kirja 14:34

3. Mooseksen kirja 14.49 - 3. Mooseksen kirja 14.57

    Pappi ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, setripuuta, karmiininpunaista villaa ja iisopin 
oksia. Toisen linnun hän teurastakoon virtaavalla vedellä täytetyn saviastian päällä. Sitten hän 
ottakoon setripuun, karmiininpunaisen villan ja iisopin oksat sekä elävän linnun, kastakoon ne 
teurastetun linnun vereen ja veteen ja pirskottakoon verta ja vettä taloon seitsemän kertaa. Kun 
hän näin on puhdistanut talon linnunverellä, virtaavalla vedellä, elävällä linnulla, setripuulla, 
iisopilla ja karmiininpunaisella villalla, hän päästäköön elävän linnun lentämään ulos kaupungista. 
Kun pappi on tällä tavoin toimittanut sovitusmenot, talo on puhdas.»
    Tähän päättyy kaikkia spitaalitauteja, päärupea, vaatteissa tai taloissa esiintyvää spitaalia, 
kyhmyjä, hilseileviä ihottumia ja vaaleita laikkuja koskeva laki. Tämän lain perusteella tiedetään, 
milloin taudin saaneet ovat saastaisia ja milloin puhtaita. Tämä oli spitaalia koskeva laki.



Lisää esimerkkejä veriuhreista Jehovalle:

Kolmas Mooseksen Kirja 8: 14-32

Kolmas Mooseksen Kirja 9: 1-24

Kolmas Mooseksen Kirja 14: 1-5

Kolmas Mooseksen Kirja 14: 12-28

Kolmas Mooseksen Kirja 23: 12-21

Neljäs Mooseksen Kirja 19: 1-7

Hoosea Kappale 10 – Pelkkää massamurhaa

Tuomareiden Kirja 1: 1-18 – Lisää verenvuodatusta ja massamurhaa

Tuomareiden Kirja 3: 27-31

Tämä jatkuu ja jatkuu. Toistuvasti loputtomia massamurhia ja verenvuodatusta. Sanaa ”VERI” 
käytetään uudelleen ja uudelleen. Voisi kuvitella että tämä kaikki on niin ilmiselvää.

Meidän kaikkien on muistettava, että Nasaretilainen oli perimmäinen ihmisuhri; lisäksi ”syö 
ruumiini ja juo vereni” on toistuvasti lausuttu melkein jokaisessa kristityssä messussa / 
jumalanpalveluksessa ympäri  maailmaa.

The Christian Mass/Service: a Simulation of a Human Blood Sacrifice

Ylläoleva artikkeli sekä seuraava artikkeli Jehova: "A Murderer and a Liar from the Beginning"  
paljastavat verenvuodatuksen verenvuodatuksen jälkeen, sekä pakanoiden valloituksen ja 
kansanmurhan juutalaisten käsissä.

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html
https://www.satanslibrary.org/ExposingChristianity/YHVH.html


Kristitty Messu ja Kuinka se Liittyy Juutalaiseen Rituaalimurhaan

Vuosisatoja kestäneen henkisen tiedon tukahduttamisen takia useimmat ihmiset eivät ole vain 
tietämättömiä, mutta eivät myöskään kykene näkemään tiettyjä totuuksia. Tämä on vihollisen tapa 
valloittaa; luomalla sokea alue sielulle, jossa ihminen riisutaan hengellisesti; ns. "kuudennesta 
aistista" on poissaoleva useimmilta ihmisiltä ja monilta muilta, se puuttuu kokonaan.

Miljoonat epäonnekkaat ihmiset ovat huijattu kristinuskon ja islamin ohjelmien toimesta; molemmat 
näistä, joiden ainoa tarkoitus on tuhota hengellinen tieto ja korvata se valheilla ihmiskunnan ja 
kaikkien muiden tämän maan elävien olentojen tuhoamiseksi.

Judeo / kristillinen raamattu varoittaa uskovaisia mielen voimista ja 'noituudesta', jotta kukaan ei 
pysty näkemään räikeitä valheita jotka ovat siellä joka päivä.

Juutalaiset, jotka ovat luonteeltaan loisia, ovat aina käyttäneet pakanoita hengellisinä isäntinä; 
ruokkiakseen itseään... eivät eroa ulkoavaruuden harmaista, jotka käyttävät sielukokoelmaa   
ruokkiakseen itseään. Monille teistä 'juutalaisten rituaalimurha’ on jo tuttu. Juutalaisten 
juhlapäivien aikana korkean aseman rabbit sieppaavat pakanoiden lapsia ja käyttävät heitä 
rituaaliuhreissaan Jewhovalle. Lapsi viedään synagogan salaiseen takahuoneeseen, sidotaan 
ristiin ja kidutetaan sitten kuolemaan veren valuessa neljästä kulmasta [käsistä ja jaloista], kun 
lapsi on vielä elossa ja tietoinen, ja sitten rabbit juovat tämän veren rituaalisesti. Tätä hirvittävää 
tekoa on tehty toistuvasti vuosisatojen ajan, ja siksi juutalaiset ovat kärsineet loputtomista 
pogromeista [joissa pakanat ovat tappaneet kokonaisia   juutalaisten kyliä], heidät on karkotettu 
väkisin melkein kaikista maailman maista paitsi USA:sta, ja ovat äärimmäisen vihattuja jokaisen 
pakanakansan mielessä. Tämä on vain yksi... Voisin jatkaa ja jatkaa loputtomasti rikoksia, jotka 
juutalaiset ovat tehneet pahoinvointiin asti, mutta tämän saarnan tarkoitus on, kuinka kaikki tämä 
liittyy kristilliseen messu- / kirkkopalveluun. Lisätietoja tästä käytännöstä 
2000 Years of Jewish Ritual Murder ja Jewish Ritual Murder

Julkisen kirjaston hyllyllä oli teos jonka huomasin; sen oli kirjoittanut juutalainen rabbi ja otsikko oli 
"Sinun tulee menestyä". Tämä on myös Raamatussa. Tämä otsikko viittaa juutalaisiin. Lähes 
kaikki ovat tietoisia uskomattomasta aineellisesta rikkaudesta, menestyksestä ja voimasta, jota 
tällä rodulla on ollut vuosisatojen ajan. Tämä johtuu suoraan heidän okkulttisen vallan 
väärinkäytöstä, ja kaikki tämä liittyy suoraan kristinuskoon.

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Jewish_Ritual_Murder2.html
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Jewish_Ritual_Murder.html


Kuten mainitsin monta kertaa aiemmin, judeo/kristitty raamattu on juutalaisen noituuden kirja. 
Jakeet, niiden numerot ja niin edelleen. Tämän tietämiseksi on tiedettävä, kuinka noituus, voiman 
sanat ja ennen kaikkea alitajunta ja mielen voimat toimivat saadakseen käyttäjän aikomukset 
ilmentymään todellisuudessa.

Kuten niin suuressa osassa juutalaisten toimintaa, tiedostamatona käytetään tarvittavan 
alitajunnan muodostamiseen energialinkin luomiseksi. On tiedettävä noituudesta ja mielen 
voimista tietääkseen tämä. Siksi Raamattu varoittaa ja pyrkii pelottamaan pakanat pois kaikesta 
todella hengellisestä... "noitanaisen älä anna elää" ja muuta paskaa "polttamisesta tulijärvessä" 
jne. Lisäksi huomasin varhaisessa vaiheessa, että oli olemassa kirouksia jotka liittyivät oman 
mielen voimien käyttämiseen estääkseen tämän ja pelottaakseen niitä, jotka pelästyivät tiehensä 
helposti tällaisista asioista.

"Syö minua ... Juo minua."
Kristillisen joukko- / seurakuntapalvelun koko teema on ihmisuhrin simulointi. Suurin osa ihmisistä 
ei näe tätä eivätkä ole tietoisia siitä, koska heidän mielensä on muurattu. Nasareeni 
ristiinnaulitaan jokaisen messun / palveluksen yhteydessä veriuhrina Jewhovalle. Muistan hyvin 
loputtomat toistuvat lauseet, joita pappi on käyttänyt niin, jotta muodostuu yhteys "Tämä on 
Kristuksen ruumis" ja sitten se tyhmä pieni ehtoollisleipä ... missä uskovainen syö "Kristuksen 
ruumiin". Nyt tiedämme, että Nasareeni oli naulattu tuohon ristiin; neljä nurkkaa, jotka eivät eroa 
pakanoista, joita juutalaiset käyttävät uhrauksissaan. Tämä luo tarvittavan yhteyden, joka ruokkii 
energiaa juutalaisten rituaalimurhiin ja tuo menestystä juutalaiselle rodulle, etenkin valtavan 
aineellisen rikkauden.

Ensinnäkin jokainen katolinen messu [ja protestanttien kanssa teema on sama], nämä samat 
jakeet rummutetaan seurakunnan mieleen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja 
uudestaan:

"Sinä yönä, jolloin hänet petettiin, hän otti leipää, hän kiitti ja ylisti sinua. Hän mursi leivän, antoi 
sen opetuslapsilleen ja sanoi:
Ottakaa tämä, te kaikki, ja syökää se: tämä on minun ruumiini, joka luovutetaan puolestanne. "

"Kun ehtoollinen oli päättynyt, hän otti maljan. Jälleen hän kiitti ja ylisti sinua, antoi kupin 
opetuslapsilleen ja sanoi:
Ottakaa tämä, te kaikki, ja juokaa siitä: tämä on minun vereni kuppi. "

NÄETKÖ YHTEYDEN ??? TÄMÄ ON ILMEINEN IHMISUHRI !!



Ihmiset eivät näe tätä, koska heidät on henkisesti sokeutettu. Näen kaikenlaisia   asioita koska olen 
kaatanut mieleeni seinät, ja muistan vain neljä viikkoa sitten, kun kuulin uskonnollisia joululauluja 
jotka raikuivat kaiuttimista myymälässä jossa olin oli minulle hyvin räikeää kuinka nämä 
harhautuneet tyhmät Kristityt lauloivat kadotuksestaan.

Tarvittavan häiriötekijän aikaansaamiseksi ja uhrien hämmentämiseksi juutalaiset ovat aina 
teeskennelleen olevan kristittyjen vainon kohteena. He teeskentelevät olevan ristiriidassa 
kristinuskon kanssa. Jos mielen seinät kaadetaan voidaan nähdä mitä on edessämme joka päivä. 
Koko Raamatussa on joko sana 'juutalainen', 'juutalaiset', 'Israel' ja vastaava, kirjoitettu jokaiselle 
sivulle, ja kaikkien näiden kanssa juutalaisia   ja heidän patriarkoitaan kunnioitetaan ja korotetaan. 
Raamattu seuraa alitajunnan aihetta siinä, että juutalaiset ja heidän jumalansa Jewhova voittavat 
pakanat toistuvasti vanhassa testamentissa. Kaiken tämän valloituksen ja orjuuden, nasareenin, 
jälkeen, kauan odotettu juutalainen messias tulee paikalle. Juutalainen syntymästä kuolemaan;
lisätietoja, juutalainen nasareeni.

Juutalainen nasareenihahmo keksittiin käärmeen noitavoiman käsitteestä. 
Voit lukea kokonaisen artikkelin tästä napsauttamalla tätä. Jälleen, jotta työ onnistuu monissa 
tapauksissa, uhrin mielessä on oltava jonkinlainen yhteys. Useimmat kristityt eivät voi nähdä, että 
Jewhova olisi ollut alusta lähtien 'murhaaja ja valehtelija'. Uusi testamentti jatkuu niin, että 
nasareenista tulee ihmisuhri... Murhataan ja uhrataan Jewhovalle, murhaajalle, verenhimoiselle ja 
sadistiselle 'isälle'. Omalla kierolla tavalla tämä tarkoittaa lasten murhaa. Koska lapsen mieli on 
monissa tapauksissa tyhjä pöytä rajoitettujen henkilökohtaisten kokemusten muodossa, jotka 
muokkaavat asenteita ja värittävät persoonallisuutta, lapset ovat tärkeimmät uhrit. Kristinusko on 
tunnetusti saalistanut lapsia samoin kuin enkelit ja tietysti saastaiset juutalaiset. He tietävät 
voivansa käyttää lasten energiaa melko vapaasti, koska hengellistä vastarintaa on vain vähän tai 
ei ollenkaan.

Sitten viimeinen naula arkkuun kaikella tällä on 'Kristuksen toinen tuleminen', joka on 
todellisuudessa toinen huijaus, joka on suunniteltu kanavoimaan pakanalaisten hengellisiä 
energioita ja uskomuksia joukkomielen kautta tekemään juutalaisen messiaan tuleminen 
todellisuudeksi.

Lainaus juutalaisesta Talmudista:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kun Messias tulee, jokaisella juutalaisella on 2800 orjaa."

https://see_the_truth.webs.com/Jewish_Nazarene.htm
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Useimmat ihmiset eivät ole täysin tietoisia yllä olevista asioista eivätkä näe tätä. Kirjoitin jo 
toisessa saarnassa siitä, kuinka juutalaiset käyttävät okkulttista voimaa: 
JoSNewsletter/message/385 (linkki ei toimi, mutta ote on alla)
Tässä on ote:

*****

Alla oleva video [jonka suosittelen lämpimästi kaikkien katsovan] ei ole mikään uusi ja paljastaa 
juutalaiset räikeästi ja kuinka he käyttävät väärin okkultistista voimaa, ehdotuksen ja alitajunnan 
voimaa saadakseen alitajunnan yhteyden ilmaisemaan toimintansa todellisuudessa. Ampumisten 
tarkoituksena oli aseiden hallinta. Monilla ihmisillä, kuten alla linkitetyn videon kirjoittaja, ei ole 
aavistustakaan juutalaisten voimasta, ruokkivasta ja ohjaavasta energiasta, jota kristillisen 
ohjelman harhautuneet seuraajat tarjoavat juutalaisille mestareilleen, on kaiken tämän takana ja 
voi vain tehdä harhaanjohtavia arvauksia: 
Sandy Hook and Batman shootings announced in Movie Batman and Dark Knight Rise

Juutalaisten okkultististen voimien väärinkäytön juuret ovat heidän gematriassa. 911 oli toinen... 
erittäin räikeä. Työtoveri muutama vuosi sitten näytti minulle, kuinka 20,00 dollarin seteli voidaan 
taittaa tietyllä tavalla niin, että sen takaosaan ilmestyvät savussa nousevat kaksoistornit. Katso 
tätä Internetistä, minulla ei ole aikaa etsiä verkkosivustoja, joilla on tämä. Yhtäkkiä, 911 
tapahtuman jälkeen, 20,00 dollarin setelien vanhempi versio, jossa voit taittaa sen tällä tavoin, 
poistettiin liikkeestä. He ruokkivat yleisöä paska-tarinalla, jonka mukaan "niitä oli liian helppo 
väärentää". No, ne katosivat todella nopeasti, koska liian monet ihmiset tiesivät niiden 
taittamisesta. 20 on yleisin valuutta, jota käytetään ja kiertää Yhdysvalloissa.

Toisiin kuuluu presidentin salamurhat. Tein joitain tutkimuksia tästä muutama vuosi sitten. Huomaa 
Lincolnista ja nimistä, päivämääristä ja numeroista sekä siitä, kuinka ne kaikki yhdistyvät hyvin 
kammottavalla tavalla, mikä osoittaa heidän noituuden versionsa. 911 on toinen räikeä 
päivämäärä, lennot, numerot, kuten 11 kirjainta 'New York City'; tee vain oma tutkimuksesi tästä.

*****

Lopuksi, itsemurhaopit ja opetukset siitä, että köyhyys on hyve, ja aineellisen vaurauden 
hylkääminen toimivat sen varmistamiseksi, että juutalaiset menestyvät ja että kaikki varallisuus ja 
voima ovat heidän käsissään. Nämä itsetuhoiset ajatukset rummuteaan pakanoiden mieleen jo 
varhaisesta iästä lähtien, varmistaen, että ne juurtuvat ja kestävät jopa seuraavissa elämissä, 
varmistaen köyhyyden.

Lainaukset juutalaisesta Talmudista:

Seph. Jp., 92, 1: "Jumala on antanut juutalaisille vallan hallita kaikkien kansojen omaisuutta ja 
verta."

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: "Muiden kansakuntien kaikki omaisuudet kuuluvat 
juutalaiselle kansakunnalle, jolla on siten oikeus tarttua siihen ilman mitään skrupulaatioita."

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Kun juutalaisella on pakana kynsissään, toinen 
juutalainen voi mennä samaan pakanaan, lainata hänelle rahaa ja puolestaan   pettää hänet, niin 
että pakana tuhoutuu. Pakanan omaisuus, lakimme mukaan, ei kuulu kenellekään, ja 
ensimmäisellä juutalaisella ohikulkijalla on täysi oikeus tarttua siihen."

Kaiken takana juutalaiset ajavat kristinuskoa, vaikka yrittävät pettää maailmaa uskomaan toisin. 
Näen tämän koko ajan, koska olen hyvin tietoinen siitä. Jopa pienten merkityksettömien asioiden, 
kuten sanaristikkokirjojen kohdalla useimmat ovat juutalaisten kirjoittajien kirjoittamia, ja on 
olemassa loputtomia viittauksia kristinuskoon ja siihen saastaiseen Raamattuun, kuten kaikkien on 
tarkoitus tuntea nuo saastaiset juutalaiset hahmot ja arkkityypit ulkoa. Tämän oletetaan olevan 
jokapäiväistä yleisesti hyväksyttyä tietoa.

https://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/385
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Juutalainen Rituaalimurha

Lehdistön [juutalaisen hallinta] avulla ja suurella varallisuudellaan juutalaiset pystyvät 
tukahduttamaan kaiken puolueettoman tutkinnan rituaalimurhasta.
--Thomas Burbage 1916

"Alilath Seker" slush-rahasto nykypäivän termein, antoi lahjuksia ja rahaa [juutalaisille] 
verisyytteiden torjumiseksi.
--Dr Philip Devier, "Verirituaali"

"Neljän kansakunnan neuvoston perustama salainen rahasto, Alilath Seker [veristen kaliumien 
rahasto], palveli pääasiassa tätä tarkoitusta varten." Leon Poliakov "Antisemitismin historia", jota 
lainaa tohtori Harrel Rhome.

Jos haluat oppia ja ymmärtää, miksi juutalaiset voivat tehdä niin mielettömiä rikoksia kuin 
rituaalimurhat, sinun on tiedettävä juutalaisten salaiset opetukset. Sinun on tiedettävä Tooran, 
Talmudin ja Schulchan Aruchin opetukset. Nämä lait ja opetukset ovat osoitus siitä, että juutalaiset 
kokevat olevansa kaikkien kansojen yläpuolella, että se on julistanut sodan kaikille muille roduille 
ja että se on koko ei-juutalaisen ihmiskunnan vannottu vihollinen."

Jopa Tacitus, roomalainen historioitsija kirjoitti:
"Juutalaiset ovat rotu, joka vihaa jumalia ja ihmiskuntaa. Heidän lait ovat ristiriidassa kaikkien 
kuolevaisten lakien kanssa. He halveksivat sitä, mikä on meille pyhää. Heidän lakinsa suostuttavat 
heidät tekemään kauhistuttavia tekoja." [Historioitsija V.3-8]

Juutalainen tietää, että kun muu kuin juutalainen maailma tuntee hänen lait ja näkee 
suunnitelmansa, hän häviää. Siksi kuolemanuhalla hän kieltää niiden kääntämisen ja 
julkaisemisen. Tunnettu juutalainen tutkija [Dibre David] kirjoittaa:

"Jos pakanat tietäisivät, mitä opetamme heitä vastaan, he tappaisivat meidät." Juutalaiset salaiset 
lait perustuvat perusperiaatteeseen, jonka mukaan:
"Vain juutalainen on ihminen. Sitä vastoin kaikki ei-juutalaiset ovat eläimiä. Ne ovat 
ihmismuodossa olevia petoja. Kaikki on sallittua heitä vastaan. Juutalainen voi valehdella, huijata 
ja varastaa heiltä. Hän voi jopa raiskata ja murhata heidät "



Talmudissa on satoja kohtia, joissa ei-juutalaisia   kuvataan eläimiksi. Jotkut niistä ovat:

    "Juutalaisia   kutsutaan ihmisiksi, mutta ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä. He ovat petoja." [Talmud: 
Baba Mezia 114b]

    "Akum [ei-juutalainen] on kuin koira. Kyllä, pyhissä kirjoituksissa opetetaan kunnioittamaan 
koiraa enemmän kuin ei-juutalaisia." [Ereget Raschi Erod. 22 30]

    "Vaikka Jumala loi ei-juutalaisen, he ovat silti eläimiä ihmismuodossa. Juutalaista ei tule eläin 
palvelemaan. Siksi häntä palvelevat eläimet ihmismuodossa." [Midrasch Talpioth s. 255, Varsova 
1855]

    "Raskaana oleva ei-juutalainen ei ole parempi kuin raskaana oleva eläin." [Coschen 
hamischpat]

    "Muiden kuin juutalaisten sielut ovat peräisin epäpuhtaista hengistä ja niitä kutsutaan sioiksi."
    [Jalkut Rubeni gadol 12 b]

    "Vaikka ei-juutalaisella on sama ruumiinrakenne kuin juutalaisella, he vertailevat juutalaista kuin 
apinaa ihmiseen." [Schene luchoth haberith, s. 250 b]

Joten juutalainen ei koskaan unohda olevansa tekemisissä eläimien kanssa, häntä muistutetaan 
syömisellä, kuolemalla ja jopa yhdynnällä jatkuvasti. Talmud opettaa:

"Jos syöt pakanan kanssa, se on sama kuin syöminen koiran kanssa." [Tosapoth, Jebamoth 94b]

"Jos juutalaisella on ei-juutalainen palvelija tai piika, joka kuolee, ei pidä ilmaista myötätuntoa 
juutalaiselle. Sinun tulisi kertoa juutalaiselle:" Jumala korvaa "menetyksesi" aivan kuin jos joku 
hänen häristään tai aasistaan   olisi kuollut. " [Jore dea 377]

"Pakanoilla sukupuolien välinen yhdyntä on kuin eläinten välinen kanssakäyminen." [Talmud 
Sanhedrin 74b]

Talmudissa on kirjoitettu pakanoiden murhasta:

    "Pakanan ruumiin ja elämän saa viedä." [Sepher ikkarim IIIc 25]

    "Laki on tappaa jokainen, joka kieltää Tooran. Kristityt kuuluvat Tooran kieltäviin." [Coschen 
hamischpat 425 Hagah 425. 5]

    "Jokainen juutalainen, joka vuodattaa jumalattomien [ei-juutalaisten] veren, tekee samoin kuin 
uhrautuu Jumalalle." [Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772]

Nämä Talmudin ja Tooran lait annettiin juutalaisille yli 3000 vuotta sitten. Ne ovat yhtä päteviä 
tänään kuin silloin. Näin juutalaisia   opetetaan lapsuudesta lähtien. Tämän tulos on edessämme. 
Se on juutalaisten rituaalimurha.

"Lisäksi on laki, joka koskee ulkomaalaisten teurastamista, jotka ovat samoja kuin pedot. Tämä 
teurastus on suoritettava laillisesti pätevällä tavalla. Ne, jotka eivät noudata juutalaisen 
uskonnollista lakia, on tarjottava Jumalalle uhrauksena. Heille Psalmi 44:22 viittaa: "Sinun tähtesi 
meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina."
[Thikune Zohar, painos Berdiwetsch 88b]



Tohtori Bischoff [oikeudenkäynti 30. lokakuuta - 4. marraskuuta 1931] vahvisti tämän lain oikean 
käännöksen: Tämä ihmisuhrien lain käännös ja julkaisu on suurin isku, joka juutalaisia   on koskaan 
kohdannut tässä kiistassa. TÄMÄ LAKI KÄSKEE JUUTALAISIA TEURASTAMAAN EI-
JUUTALAISIA. TÄMÄ ON TEHTÄVÄ "LAILLISESTI PÄTEVÄLLÄ TAVALLA". TÄMÄ TARKOITTAA, 
ETTÄ PAKANAT OVAT UHRATTAVA SAMOIN KUIN ELÄIMET. HEIDÄT OVAT UHRATTAVA 
JUUTALAISELLE JUMALALLE. SITEN, ME OLEMME TEKEMISISSÄ LAIN KANSSA JOKA EI 
VAIN SALLI RITUAALIMURHAN HARJOITTAMISTA VAAN KÄSKEE NIIN TEHTÄVÄN!

Yksi artikkeli pitkästä historiasta, katso 2000 Vuotta Juutalaista Rituaalimurhaa.

Rituaalimurha Amerikassa:
Amerikassa tällainen tapaus tuli esiin vuonna 1955 Chicagossa, jolloin siepattiin ja murhattiin viisi 
lasta juutalaisten suurimman loman aikaan. Lasten ruumiit osoittavat, missä heidät murhattiin 
juutalaisten rituaalisten lakien mukaisesti. Chicago on myös alue suurille ja voimakkaille 
juutalaisyhteisöille. Murhan uhreina olivat John ja Anton Schuessler, Jr., Robert Peterson, Barbara 
ja Patricia Grimes.

Tosiseikat paljastavat:
Heitä oli pidetty elossa jonkin aikaa kaappaamisen jälkeen. Heidän ruumiinsa olivat alasti. 
Ligatuurimerkit viittasivat siihen, että ne oli sidottu ranteisiin, ja niitä pidettiin suljetussa tilassa, 
ennen kuin pienistä leikkauksista ja puhkaistuista haavoista vuodatettiin verta. Yhden rungon 
merkit sopivat yhteen ylellisen Packard-auton lattiamattojen kanssa, joten tappajat olivat 
todennäköisesti yläluokkalaisia.

Kaksi pientä tyttöä oli toistuvasti puhkaistu terävällä terävällä esineellä vartalon yläosassa, 
reisissä ja pakaroissa. Tämä on voinut olla osa veren keräysprosessia. Kahdella pojalla oli 
merkkejä siitä, että heidät oli naulattu käsien ja jalkojen läpi, sekä suun ja silmien 
loukkaantumisista. Molemmat uhriryhmät paljastivat tarpeeksi samanlaisia   todisteita siitä, että 
murhat tekivät sama tappajaryhmä.

Jotain paljastavampaa:
Yksi uhrien haavoista sisälsi määrittelemätöntä viljaa, mahdollisesti vehnää. Juutalaiset tunnetaan 
käyttävän sellaisista rituaaleista peräisin olevaa ihmisverta vehnäpohjaisten aterioiden luomiseen 
kuin Matzo-pallot, jotka on kastettu tällaisten rituaalien uhrien veressä. Tässä tapauksessa 
Chicago Sun-Timesissa todettiin avoimesti: "Uskonnollinen kultti saattaa olla mukana."

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Jewish_Ritual_Murder2.html


Huomaa, että siinä sanottiin vain "Uskonnollinen kultti" eikä mitään muuta, mikä tarkoittaa, että se 
saattoi koskea mitä tai kukaa tahansa, mutta miten juutalaiset reagoivat? Heti artikkelin 
julkaisemisen jälkeen lähetettiin kuorma-autokalustoja ja kaikki sanomalehdet poistettiin telineiltä 
ja poltettiin kirjaimellisesti. Juutalaiset tekivät Crowleyn kirjoituksista samoin Englannissa, kun 
sellaisia   tapauksia koskaan ostettiin sellaisten tosiseikkojen valossa, jopa niin pitkälle, että ostivat 
jokaisen kirjan tai paperin jokaisen kopion polttaakseen ne.

Toinen viimeaikainen tapaus juutalaisisten tehtyä tämän, oli kun Toafler, Rooman päärabin poika 
ja Israelin historian professori, kirjoitti kirjan "Veren pääsiäinen", joka on kirja juutalaisten 
rituaalisista murhista keskiaikaisessa Italiassa. Toaflerin tärkein dokumentaation lähde oli murhien 
ajan synagogan traktaatit. Juutalainen verkosto yhdisti taivaan ja maan kieltääkseen, 
poistaakseen ja polttaakseen kaikki tehdyt kopiot.

Palataksemme takaisin vuoden 1955 tapaukseen, huomaa, kuinka juutalaiset työskentelivät 
peittääkseen sitä edelleen: Läänin juutalainen sheriffi nimeltä Lohman lähetti juutalaisen sijaisen 
Horowitzin tutkimaan murhatun pojan isää. Lohman teki tämän syyttämisen siirtämiseksi ja 
pakanoiden perheen asettamiseksi kotiarestiin, joka teki heille mahdottomaksi puhua kenenkään 
kanssa tapauksesta. Sitten Lohman, juutalainen sheriffi, käski nopeasti toisen juutalaisen 
joukkonsa, Glossin johtaa "tutkintaa".

Kaksi muuta pakanain etsivää tapauksessa Luutnantit Lynch ja McMahon totesivat, että Cookin 
piirikunnan tutkijat "tuhosivat todisteita, uhkasivat todistajia ja pyrkivät estämään heidän 
tutkimuksensa joka käänteessä".

Poliisi määräsi isän parantolaan [jopa valetunnistintestien läpäisemisen jälkeen] juutalaisen 
tohtorin Leon Steinfeldin valvonnassa, missä hän kirjaimellisesti kuoli samana päivänä. Virallinen 
raportti oli, että hän kuoli luonnollisista syistä ja oli sydänkohtaus. Hyvin pian sen jälkeen 
paljastettiin kuitenkin, että hänet murhattiin sähköiskuhoidoilla, jotka tehtiin hänelle muutaman 
tunnin kuluessa saapumisestaan.

Cookin piirikunnan kuolemansyyntutkija, pakana nimeltä lääkäri Thomas McCarron, kutsui 
avoimesti Steinfeldiä murhaajaksi ja valehtelijaksi sen jälkeen, kun tärkeät asiakirjat tuotiin 
piirisyyttäjälle. Pian sen jälkeen, kun tohtori McCarronin taloa pommitettiin, piirisyyttäjä käski 
hänen vaieta. Mitään ei koskaan tullut tapauksen heikosta tutkinnasta johtuen. Myöhemmin 
Steinfeld paettuaan maasta, löydettiin kuolleena hotellihuoneesta joka näytti olevan itsemurha. 
Kahden murhatun pojan perheelle maksettiin sitten satatuhatta dollaria paikalliselta 
juutalaisyhteisöltä ollakseen vaiti. Ilmeisesti tämä ei ole ainoa tapaus Amerikassa. Työntekijät 
purkivat kerran synagogaa Manhattanilla vuonna 1989 ja löysivät kellarissa olevasta 
kivihiilisäiliöstä nuoren tytön ihmisluurangon.



Huomaa, että joka vuosi; tuhannet pakanain lapset katoavat Amerikassa, monet suurten 
juutalaisten pyhien kuten pääsiäisen aikana jolloin tällaisia   rituaaleja tehdään. Miksi ruumiita ei 
näy? Tarkasteltaessa monien eläinkäsittelylaitosten omistajien nimiä paljastuu, että he ovat 
juutalaisten omistuksessa. Voit ynnätä tässä kaksi jakaksi. Loppujen lopuksi olemme juutalaisten 
omilla sanoilla ja teoilla, heille vain eläimiä.

Hyvät kirjoittajat ja tutkijat aiheesta: Dr. Arnold Leese, Dr. Hellmutt Schramm, Dr. Philip DeVier, Dr. 
Harrell Rhome, tri Edward Fields, asianajaja ja duuman jäsen G.G. Zamyslovsky,

Muita inhottavia totuuksia juutalaisista:
Rooma, Italia - Yhdessä työskentelevät italialaiset ja venäläiset poliisit hajottivat ringin juutalaisia   
gangstereita, jotka olivat olleet mukana lasten raiskauksissa ja snuff-pornografian valmistuksessa.

Kolme venäläistä juutalaista ja kahdeksan italialaista juutalaista pidätettiin, kun poliisi huomasi, 
että he olivat sieppanneet ei-juutalaisia   2–5-vuotiaita lapsia Venäjän orpokodeista, raiskasi lapsia 
ja murhasi heidät elokuvissa. Enimmäkseen ei-juutalaiset asiakkaat, mukaan lukien 1700 
valtakunnallista, 600 Italiassa ja tuntematon määrä Yhdysvalloissa, maksoivat jopa 20 000 dollaria 
elokuvaa kohti katsellessaan, kuinka pieniä lapsia raiskattiin ja murhattiin.

Juutalaiset virkamiehet eräässä suuressa italialaisessa uutistoimistossa yrittivät peittää tarinan, 
mutta italialaiset uutis toimittajat kiertivät heidät, jotka lähettivät elokuvien kohtauksia suorana 
lähetysaikana Italian televisiossa yli 11 miljoonalle italialaiselle katsojalle. Juutalaiset virkamiehet 
irtisanoivat sitten vastuuhenkilöt ja väittivät, että he levittivät "verikunnianloukkausta".

Koko historian ajan eri ryhmät ovat syyttäneet sektejä juutalaisia rituaalisesta murhasta pieniä 
lapsia kohtaan. Yksi tällainen kertomus, Hugh of Lincolnilta, johti kaikkien juutalaisten 
karkottamiseen Isosta-Britanniasta 1200-luvulla. Tällaisia   kertomuksia on yleensä "väheksytty", 
mutta ne ovat niin laajalle levinneitä, että juutalaiset organisaatiot ovat kehittäneet niille nimen – 
"verikunnianloukkaus"(blood libel) .

Amerikkalainen ADL-ryhmä perustettiin puolustamaan juutalaista Leo Frankia, jota syytettiin viiden 
vuoden ikäisen tytön Mary Faganin raiskaamisesta ja murhasta Atlantan kynätehtaassa vuonna 
1913. ADL väittää hänen olevansa syytön. Joukko lynkkasi hänet sen jälkeen, kun kuvernööri 
muutti kuolemantuomionn elinkautiseen vankeuteen.

Vaikka AP ja Reuters molemmat tekivät tarinoita episodista, Yhdysvaltain mediaryhmittymät 
kieltäytyivät siirtämästä tarinaa televisio-uutisiin ja sanoivat jälleen, että tarina ennakkoluullottaisi 
amerikkalaisia   juutalaisia   vastaan.

Venäjän juutalaiset gangsterit ovat yhä useammin liittyneet "valkoisten orjien" ja prostituoitujen 
liikenteeseen Israelin kautta Jerusalem Postin tuoreen raportin mukaan. Israel sulkee virallisesti 
silmänsä pakkoprostituutiolta eikä rankaise Israelin kansalaisia, jotka päättävät omistaa 
"seksiorjia", kunhan orjat ovat ulkomaisia   ja ei-juutalaisia.



Talmudic Encyclopedian mukaan: "Sillä, jolla on lihallista tietoa pakanan vaimosta, ei ole 
kuolemanrangaistava, sillä on kirjoitettu:" lähimmäisesi vaimo "eikä ulkomaalaisen vaimo; ja jopa 
käsky miehelle "pitää kiinni vaimostaan,'' joka on osoitettu pakanoille, ei koske juutalaista, mutta 
pakanoille ei ole avioliittoa; ja vaikka pakanain puoleen naimisissa oleva pakananainen on 
kielletty, juutalainen on joka tapauksessa vapautettu''. Tämä ei tarkoita, että seksuaalinen 
kanssakäyminen juutalaisen miehen ja pakanan naisen välillä on sallittua - päinvastoin, mutta 
pääasiallinen rangaistus kohdistuu pakanoille; hänet on teloitettava, vaikka juutalainen raiskaisi 
hänet: 'Jos Juutalaisella on yhdyntä pakananaiseen riippumatta siitä, onko hän kolmen lapsen 
lapsi vai aikuinen, naimisissa tai naimaton, ja vaikka hän onkin vain yhdeksän vuoden ikäinen ja 
yhden päivän ikäinen alaikäinen - koska hänellä oli tahallinen yhdyntä hänen kanssaan, hänet on 
tapettava kuten pedon tapauksessa, koska hänen kauttaan juutalainen joutui vaikeuksiin, mutta 
juutalainen on kuitenkin ruoskittava. Ja jos hän on Cohen [pappisukukunnan jäsen] hänen on 
saatava kaksinkertainen määrä raipaniskuja, koska hän on tehnyt kaksinkertaisen rikkomuksen: 
Kohenilla ei saa olla sukupuoliyhteyttä prostituoitujen kanssa, ja kaikkien pakananaisten oletetaan 
olevan prostituoituja.
--Israel Shahak, juutalainen historia, juutalainen uskonto, Pluto Press, Lontoo 1994, sivu 87

Brittiläinen linkki Snuff-videoihin

Jason Burke Lontoossa, Amelia Gentleman Moskovassa, Philip Willan Rome Observerissa - 
sunnuntai 1. lokakuuta 2000

Iso-Britannia on keskeinen linkki kaikkien aikojen suurimmassa kansainvälisessä tutkimuksessa, 
joka koskee pedofiilisten snuff-elokuvien tuotantoa ja toimittamista - joissa lapset murhataan 
elokuvissa - Observerin tutkimus paljastaa. Tutkimuksen keskeinen epäilty, venäläinen, joka 
pidätettiin viime viikolla Moskovassa tuhansien sadististen lapsipornovideoiden ja kuvien 
levittämisen vuoksi, löydettiin hänen tuotteiden takavarikoimisen jälkeen brittiläisiltä pedofiileiltä.

Dmitri Vladimirovich Kuznetsov, 30-vuotias entinen automekaanikko Moskovassa, tunnistettiin, 
kun Ison-Britannian tulli ja poliisi löysivät Yhdistyneestä kuningaskunnasta löydettyjen 
väkivaltaisten lapsipornovideoiden alkuperän takaisin Venäjälle.

Viime viikolla Italian poliisi takavarikoi 3000 Kuznetsovin videota matkalla asiakkaidensa luokse 
Italiaan, mikä johti kansainväliseen pedofiilien metsästykseen jotka ovat ostaneet hänen 
tuotteitaan. Italialaisten tutkijoiden mukaan materiaali sisältää kuvamateriaalia lapsista, jotka 
kuolevat hyväksikäytön aikana. Napolin syyttäjät harkitsevat videon ostaneiden syyttämistä 
murhasta. Heidän mukaansa jotkut saattavat olla nimenomaan pyytäneet elokuvia murhista.

Britannian viranomaiset vahvistivat eilen, että Yhdistyneestä kuningaskunnasta on löydetty 
lukuisia Kuznetsovin videoita, jotka on tuotettu hänen pienessä asunnossaan Moskovan 
vanhentuneessa Vykhino-kaupunginosassa. He ovat huolissaan siitä, että myös snuff-elokuvia 
joissa lapsia tapetaan on saatettu tuoda maahan.



Noin kymmenkunta brittiläistä miestä on pidätetty ja syytetty rikoksista, joiden väitetään liittyvän 
venäläisiin nauhoihin. Toinen venäläinen lapsipornor, jolla väitettiin olevan brittiläinen jakelija, 
hajotettiin aiemmin tänä vuonna. Venäjän väkivaltaisen lapsipornon maahantuontiin liittyvä 
tutkinta, joka johti tunnistamiseen, ja myöhemmin Kuznetsovin vangitseminen alkoivat noin 15 
kuukautta sitten sen jälkeen, kun tulli takavarikoi maahan saapuvaa materiaalia. Siitä lähtien on 
löytynyt kymmeniä muita löytöjä.

'Olemme nähneet hyvin, hyvin ikäviä juttuja, joihin liittyy hyvin pienten lasten sadistista 
hyväksikäyttöä, mutta todelliset elokuvakuolemat vievät sen vielä pidemmälle. Se on hyvin 
huolestuttavaa, sanoi yksi vanhempi tullivirkailija tänä viikonloppuna. Brittiläiset pedofiilit 
maksoivat £50 ja £100 väliltä Kuznetsovin nauhoista, upseeri sanoi. Lisämaksuja maksettiin 
pääsystä verkkosivustolle, jossa on kuvia erittäin väkivaltaisista väärinkäytöksistä. Moskovan 
viranomaiset ovat myös vanginneet kaksi Kuznetsovin kanssa pidätettyä miestä, mutta vain yksi 
kolmesta on jäljellä kaltereiden takana. Dmitri Ivanov tuomittiin 11 vuodeksi tosiasiallisesta 
osallistumisesta kuvattavaan väärinkäyttöön. Muut vapautettiin armahduksen alaisena, jonka 
tarkoituksena oli puhdistaa Venäjän ylikuormitetut vankilat.

Kun Moskovan rikostutkintaosaston upseerit hyökkäsivät Kuznetsovin huoneistoon, he löysivät 
kaksi poikaa välimerellisestä studiosta. He takavarikoivat suuren määrän elokuvia ja muuta 
pornografista materiaalia sekä luetteloita asiakkaista Italiassa, Saksassa, Amerikassa ja 
Britanniassa.

Viime viikolla italialaiset etsivät muuttoivat kuukausien tutkimusten jälkeen ja pidättivät kahdeksan 
ihmistä. Poliisi teki etsinnän yli 600 kodista ja sanoi, että heillä on nyt todisteita noin 500 ihmistä 
vastaan. Epäiltyjen joukossa oli liikemiehiä, julkisia työntekijöitä ja yliopiston opiskelija. Useat 
heistä olivat naimisissa, omien lasten kanssa. Satoja ihmisiä tutkitaan myös Saksassa.

Internetin kautta tilatut venäläiset videot siepattiin, kun he tulivat Italiaan postitse, pakkasivat ne 
uudelleen ja sitten salaiset poliisit toimittivat ne. Ne maksavat väliltä £300–4000, riippuen minkä 
tyyppinen elokuva on tilattu. Salainen elokuva pikkulapsista alasti tai riisuutumisesta tunnettiin 
SNIPE-videona. Kauhistuttavin luokka oli koodinimeltään 'Necros Pedo', jossa lapsia raiskattiin ja 
kidutettiin kuolemaan saakka. Venäjän ja Ison-Britannian poliisi uskoo, että Kuznetsov ja hänen 
kumppaninsa ovat olleet toiminnassa yli kaksi vuotta, jolloin heidän uskotaan rekrytoivan noin 100 
poikaa - 9-15-vuotiaita - kuvattavaksi.

'Suurin osa lapsista kerättiin rautatieasemilta. Monet heistä tulivat lähiöiltä tai ympäröiviltä alueilta 
ja olivat köyhistä, ongelmallisista perheistä '', kertoi poliisin tiedottaja Kiril Mazurin. '' Kun tällaiset 
lapset saapuvat pääkaupunkiin, heillä ei ole aavistustakaan, minne mennä ja viipyvät asemalla. 
Tällaisen teini-ikäisen houkutteleminen on erittäin helppoa - lupauksella lämmin sänky tai 
käyminen elokuvateatterissa.' Monet houkuteltiin pois orpokodeista. 'Lapsia ei ole suljettu sisään', 
Mazurin sanoi. 'Kuka tahansa voi tulla ja luvata heille aterian McDonaldsissa. Se ei vaadi 
enempää."



Joillekin lapsille maksettiin palkkio löytääkseen muita poikia, jotka olisivat halukkaita kuvauksiin, 
Venäjän lehdistön raporttien mukaan 100-300 ruplaan [£ 2.50 - £7]. Kuznetsov oli luopunut 
työstään vuonna 1998 omistautuakseen tuottoisalle pornoteollisuudelle. Itseopetettu tietotekniikan 
asiantuntija oli parhaillaan päivittämässä laitteitaan, jotta hän voisi lähettää videoita suoraan 
asiakkaille, kun poliisi teki hyökkäyksen.

Monet asiakkaat tilasivat toistuvasti videoita häneltä. Napolin sanomalehti Il Mattino julkaisi 
transkription väitetystä sähköpostinvaihdosta potentiaalisen asiakkaan ja venäläisten myyjien 
välillä.

"Lupaa minulle, ettet huijaa minua", sanoo italialainen.

"Rentoudu, voin vakuuttaa teille, että tämä todella kuolee", venäläinen vastaa.

"Viime kerralla maksoin, enkä saanut mitä halusin."

"Mitä haluat?"

"Nähdäkseni heidän kuolevan."

________________________________________________________________

Perjantai, 19. toukokuuta 2000 [14 Iyar 5760]

Amnesty: Israel ei kykene käsittelemään valkoisten orjien kauppaa Dan Izenberg ja Heidi J. Gleit

JERUSALEM [19. toukokuuta] - Israel ei ole toteuttanut riittäviä toimenpiteitä tänne tuotujen ja 
seksuaalipalvelujen tarjoamiseen pakotettujen naisten ihmisoikeusloukkauksia vastaan, Amnesty 
International vakuuttaa.

"Näin on", mainittiin entisen Neuvostoliiton naiskauppaa koskevassa erityisessä Amnesty-
raportissa, "vaikka monet heistä ovat joutuneet ihmisoikeusrikkomusten kohteeksi, kuten 
orjuuttaminen tai kidutus, mukaan lukien raiskaus ja muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, 
salakuljettajien, parittajien tai muiden Israelin seksiteollisuuteen osallistuvien toimesta. "

Amnesty International arvosteli myös Israelia siitä, että se ei tarjonnut menettelyä turvapaikan 
myöntämiseksi naisille, jotka on salakuljetettu maahan usein sellaisten väärien lupausten 
perusteella, joilla ei ole mitään tekemistä seksin kanssa.

Naisten kaupan torjunta ja ulkomaisten naisten tuominen tänne töihin prostituoituna on Israelin 
poliisin ensisijainen tavoite, mutta taistelu on hyvin vaikeaa, poliisin tutkintajohtaja päällikkö Yossi 
Sedbon sanoi eilen. Yksi suurimmista ongelmista on se, että naisten myymistä ei ole lakia, hän 
selitti ja lisäsi olevansa tietoinen aloitteista tällaisen lain luomiseksi ja toivoo niiden onnistuvan.



Oikeusministeri Yossi Beilin kertoi eilen Amnesty Internationalin edustajille, että varapääministeri 
Yehudit Karp valmistelee rikoslakiin muutosta, jolla puututaan ihmiskaupan ilmiöön ja tarjotaan 
ihmiskaupan kohteeksi joutuneille naisille koskemattomuus. Hän ennusti, että lainsäädäntö 
esitettäisiin Knessetille sen talviistunnossa. Amnesty Internationalin mukaan satoja naisia   tuodaan 
Israeliin entisestä Neuvostoliitosta vuosittain. Amnesty Internationalin mukaan Israelia sitoo 
kansainvälinen oikeus ja kansainväliset sopimukset, jotka se on allekirjoittanut sukupuolikaupan 
torjumiseksi.

Poliisi pidättää epäiltyjä syytteistä, kuten sieppauksista, parituksista, raiskauksista ja naisten 
pahoinpitelystä, Sedbon sanoi. Toinen suuri ongelma on se, että naiset pelkäävät tehdä 
poliisivalituksia ja todistaa parittajia vastaan, hän sanoi. Koska suurin osa heistä on maassa 
laittomasti, he pelkäävät lähestyä poliisia. Parittajien kostotoimien pelko lamauttaa heidät 
entisestään. Poliisi yrittää kiertää tämän sekä lupaamalla suojella kantelijoita että aloittamalla 
toimia todisteiden keräämiseksi ja tehdä ratsioita bordelleja vastaan.

Lisäongelmana on, että syyttäjät tarvitsevat valittavia naisia   todistamaan parittajaa vastaan   
käydyissä oikeustapauksissa, mikä voi kestää kuukausia jälkeenpäin alkuperäisen kantelun 
tekemisestä. Koska naiset ovat täällä laittomasti ja on olemassa mahdollisuus, että parittajat 
vahingoittavat heitä jos heidät jätetään yksin. He ovat usein päätyneet istumaan vankilaan, 
kunnes oikeudenkäynti on saatettu päätökseen. Sedbon sanoi, että he yrittävät nyt lähettää naiset 
kotiin ja tuoda heidät takaisin tänne oikeudenkäyntiin.
Sedbon kieltäytyi kommentoimasta Afulan poliisipäällikköä Shlomo Marmelsteinia ja Tel Avivin 
Poliisipäälikköä Shlomo Aharonishkya vastaan   tehtyjä valituksia siitä, että he eivät ole toimineet 
ongelmaa vastaan   sanoen ettei hän voinut kommentoida tiettyjä tapauksia.

Sedbon korosti, että asia on poliisin ensisijainen tavoite ja että jokaisen poliisipiirin vakavien 
rikosten osasto käsittelee ongelmaa. Aiemmin tänä vuonna julkaistu tilastopoliisi osoittaa, että 
parittajia vastaan   aloitettujen tapausten määrä on kasvanut: 279 vuonna 1997; 370 vuonna 1998; 
ja 506 vuonna 1999. Sedbon sanoi myös, että vain vähemmistö täällä prostituoituna 
työskentelevistä ulkomaisista naisista siepataan ja pakotetaan prostituutioon.

___________________________________________________________________

Juutalaiset saavat pitää orjia Jumalansa mukaan. Nykyajan Israel käyttää hyväkseen tätä 
jumalallista lupaa. "Mies- ja naisorjasi tulee olemaan ympäröivistä kansakunnista; heiltä voit ostaa 
orjia. Voit myös ostaa joitain keskuudessasi asuvia väliaikaisia   asukkaita ja heidän maassasi 
syntyneitä klaanien jäseniä, ja heistä tulee sinun omaisuutesi. Voit antaa heidät lapsillesi 
perinnöksi ja tehdä heistä orjia elämän ajaksi, mutta et saa hallita kanssaisraelilaisiasi 
häikäilemättä. " [3. Mooseksen kirja 25: 44–46]
https://web.archive.org/web/20070212102238/https://www.ety.com/HRP/jewishstudies/
snuffporn.htm



Andrein juutalainen rituaalimurha "Alilath Seker" nykyisisin termein tunnetaan slush-rahastona, 
tarjosi lahjontarahaa ja kuluja [juutalaisille] verisyytteiden torjumiseksi. - Tohtori Philip Devier, 
"Blood Ritual"

Vuonna 1911 Kiovassa, Venäjällä, tapahtui tunnetuin rituaalimurhatapaus. Luolasta löydettiin 
paikalliselta alueelta lapsi nimeltään Andrei Youshchinskyn ruumis, joka oltiin tyhjennetty kaikesta 
verestään, ja paikallista juutalaisya Beiliessiä syytettiin rikoksesta. Juutalaiset ympäri maailmaa 
kaatoivat nykyarvolla 115 miljoonan dollarin vastaavan summan kätkemään tapauksen tosiseikat 
ja hänen puolustuksekseen. Ruumiin löytämisen jälkeen poliisi pidätti äidin eikä sallinut hänen 
osallistua poikansa hautajaisiin. Samaan aikaan juutalainen asianajajaa lähestyi perhettä, joka 
yritti lahjoa heitä hiljaiseksi. Juutalaisten omistamat sanomalehdet yrittivät sitten herjata äitiä 
väärillä väitteillä, joiden mukaan hän johti rikollisverkostoa, joka tappoi poikansa. Jälleen kerran 
juutalainen on projektion ja valheiden mestari.

Useat todistajat, mukaan lukien kaksi Chebariak-perheen lasta, jotka näkivät paikallisten 
juutalaisten sieppaaman Andreen, murhattiin tapauksen aikana. Paljastettiin myös, että paikallinen 
poliisipäällikkö oli asettanut vääriä todisteita saadakseen Beiliessin irti murhasta. Lapset, jotka 
olivat olleet Andrein kanssa sieppauksen aikana ja jotka olivat todistajia, tutkija antoi kaikille palan 
kakkua. Kaikki kolme sairastuivat vakavasti seuraavana päivänä ja kaksi kuoli, yksi selviytyi 
kuukausien sairastamisen jälkeen, ja kun hän toipui, hän todisti tuomioistuimessa: "Aloimme 
ratsastaa savisekoittimella ja yhtäkkiä Beiliess ja kaksi muuta juutalaista juoksi meitä kohti. 
Hyppäsimme savisekoittimen päältä ja yritimme juosta pois. Beiliess ja muut juutalaiset vangitsivat 
Andrein ja veljeni [Zhenya], mutta veljeni pääsi irti. Juutalaiset raahasivat sitten Andrein pois; 
siskoni [Valentina] näki myös tämän." --Oikeustodistus Chebariakien tyttärestä.

John Grant, Yhdysvaltain konsulaatti, joka sijaitsi tuolloin Odessassa Venäjällä, ilmoitti tuomariston 
havainnoista. Tuomaristo oli virallisesti todennut, että "fanaattiset juutalaiset tappoivat tietyn pojan 
Andrein, Kiovassa Venäjällä, ja että juutalaiset okkultistisiin tarkoituksiin olivat ottaneet 
huolellisesti kaiken veren kuolevalta lapselta ja että kyseessä oli juutalaisten rituaalinen murha, ja 
että Beiliess oli syytön. "

Vaikka murha, jonka todistettiin tapahtuneen synagogassa paikallisen juutalaisen omistaman ja 
hallinnoiman tiilitehtaan sisällä, tuomaristo ei pystynyt varmasti selvittämään, oliko Beiliess 
käyttänyt laitetta, joka lävisti Andrein yli 45 kertaa ruumiinsa ympärillä tappaen ja ottamalla 
prosessin aikana mahdollisimman paljon verta varovasti Andrein ruumiista. Lävistysmerkit 
ilmoitettiin lapsen pään puolella, kun ne tehtiin nimenomaan rituaalin erityistä osaa varten uhrina, 
jotta juutalaiset pystyivät kaatamaan tsaarin.



Medel Beiliess pääsi vapaaksi, koska tuomariston kahdestatoista jäsenestä kuusi ei pystynyt 
selvittämään, onko hän murhannut lapsen [huolimatta silminnäkijöiden kertomuksesta 
Chebariakien eloonjääneestä tyttärestä]. Hän oli yksi Andrei-sieppaajista kahden muun juutalaisen 
kanssa, ja juutalaiset olivat tappaneet liian monta todistajaa, ja liikaa todisteita oli tuhottu ja 
peitetty ennen oikeudenkäyntiä.

Vuonna 1917 syyttäjäasianajaja G.G Zamyslovsky kirjoitti aiheesta 525 sivun kirjan nimeltä 
"Andrei Youshchinskyn murha", jossa hän yksityiskohtaisesti selvitti tapauksen tosiseikat. Judeo-
bolshevikkivallankumouksen aikana juutalainen CHEKA antoi Zamyslovskylle 
valeoikeudenkäynnin, jonka he sitten murhasivat pääasiassa hänen asiaa käsittelevän kirjansa 
vuoksi, joka paljasti tapauksen kaikki näkökohdat. Hänen kirjansa luokiteltiin sitten vuoteen 1997 
pitämään sisällön salassa. Juutalaiset "teloittivat" myös tuomarin ja kaikki alkuperäiset elossa 
olevat todistajat.



2000 Vuotta Juutalaista Rituaalimurhaa 

Juutalaiset tekevät kovasti töitä varmistaakseen, että satanisteja / pakanoita ei kuulla puhuttaessa 
juutalaisten rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Suurin osa juutalaisten rituaalimurhien totuudesta 
löytyy yleensä kristityiltä. Talmudissa ja Siionin vanhinten pöytäkirjoissa juutalaiset ovat 
korvanneet termin pakana (pakana / satanisti, jonka Jumala on Saatana) sanalla "kristitty" ja 
"Kristus". Kuten ylipapitar Maxine kirjoitti saarnassa, kuinka juutalaiset petkuttavat, "kristitty" on 
koodisana pakanalle / satanistille. Tämä huomioonottaen, juutalaiset eivät pilkkaa rakasta 
messiaansa Jeesusta Nasaretilaista (Ben Yahashua), vaan Saatanaa, joka on pakanoiden 
todellinen Jumala. On olemassa miljoonia muita tapauksia juutalaisten rituaalisista murhista, mutta 
tässä on kattava luettelo, joka kattaa ennen yhteistä aikakautta vuoteen 1932. Saatana vaatii 
pakanoita näkemään juutalaiset sairaima murhaavina pedofiileina, valehtelevina paskiaisina, jotka 
he todella ovat. Niillä, jotka lukevat tämän ja joilla ei vieläkään ole ongelmaa juutalaisen rodun 
kanssa, on kuolintoive.

"Itä-Euroopan juutalaiset käyttävät ihmisuhreja vielä nykyäänkin.... kuten edesmennyt Sir Richard 
Burton MS:ssä on pitkään esittänyt, jonka Englannin varakkaat juutalaiset ovat kääntäneet taivaan 
ja maan tukahduttamaan, ja todistaneet jatkuvasti toistuvien Pogromien kautta, joita vastaan   niin 
järjetön huuto kohdistuu niihin, jotka elävät niiden rappeutuneiden juutalaisten joukossa, jotka 
eivät ainakaan ole kannibaaleja. " - Aleister Crowley

JUUTALAISTEN RITUAALISEN MURHIEN YHTEENVETO ENNEN YHTEISTÄ AIKAKAUTTA 
VUOTEEN 1932 SAAKKA

Aikaisimmista historioitsijoista, Herodotus, kertoo meille heprealaisesta ihmisuhrien kultista. Hän 
kirjoittaa: "Heprealaiset uhrasivat ihmiset jumalallensa Molochille." (Herodotus, II osa, s.45)

Rituaalimurhat, jotka on siirretty kirjoitusten kautta ennen nykyistä aikakautta tähän päivään, ovat:

169 eaa. - "Syyrian kuningas Antiochus Epiphanes löysi Jerusalemin temppelin ryöstön aikana 
kreikkalaisen makaamassa sängyssä salaisessa kammiossa. Hän pyysi kuningasta pelastamaan 
hänet. Kun hän alkoi kerjätä, hoitajat kertoivat hänelle, että salainen laki käski juutalaisia   
uhraamaan ihmisiä vuosittain tiettynä ajankohtana. Siksi he etsivät muukalaista, jonka he voisivat 
saada valtaansa. Lihottivat häntä, johdattivat metsään, uhrasivat hänet, söivät osan hänen 
lihastaan, joivat osan hänen verestään ja heittivät ruumiinjäännökset ojaan. " (Josephus, 
juutalainen historioitsija, Contra Apionem)

418 jKr. - Baronius raportoi juutalaisten ristiinnaulitseman pojan Jimmissä Aleppon ja Antiokian 
välillä.

419 jKr. - Syyrian alueella Imnestarissa, Halciksen ja Antiokian välissä, juutalaiset sitoivat pojan 
ristiin lomalla ja löivät hänet kuoliaaksi. (Sokrat)



425 jKr. - Baronius kertoo pojan ristiinnaulitsemisen.

614 jKr. - Jerusalemin valloituksen jälkeen juutalaiset ostivat Persian kuningas Chosros II: lta 90 
000 vankia pienestä summasta ja murhasivat heidät kaikki kauheimmalla tavalla. (Cluverius, 
Epitome S. 386)

1071 jKr. - Useat Bloisin juutalaiset ristiinnaulitsivat lapsen pääsiäisjuhlan aikana, panivat 
ruumiinsa säkkiin ja heittivät sen Loireen. Kreivi Theobald poltatti syylliset elävältä. (Robert of 
Mons, ma. Alk. Hist. Käsikirjoitus VI 520)

1144 jKr. - Norwichissa pääsiäisen aikana paikalliset juutalaiset sitovat 12-vuotiaan St. Williamin, 
ripustivat ristille ja hänen verensä valutettiin hänen sivussa olevasta haavasta. Juutalaiset 
piilottivat ruumiin läheiseen metsään. Heidät yllätti paikallinen kansalainen Eilverdus, joka lahjottiin 
rahalla hiljaiseksi. Tästä huolimatta rikos tuli edelleen tunnetuksi. (Acta sancta, III maaliskuu, 
Vuosikerta, s.590)

1160 jKr. - Gloucesterin juutalaiset ristiinnaulitsivat lapsen (Mons Germ. Hist. Käsikirjoitus 520)

1179 jKr. - Pontoisessa 25. maaliskuuta ennen pääsiäistä juutalaiset teurastivat ja tyhjensivät 
St.Richardin kehon verestä. Tämän vuoksi juutalaiset karkotettiin Ranskasta. (Käännöksen Rob., 
Rig.u. Guillel. Amor.)

1181 jKr. - Lontoossa, pääsiäisen aikaan, lähellä Pyhän Edmundin kirkkoa, juutalaiset murhasivat 
lapsen nimeltä Roertus. (Acta sanct, III maaliskuuta osa 591)

1181 jKr. - Saragossassa juutalaiset murhasivat Dominico-nimisen lapsen. (Blanca Hispania 
illustrata, tom. III, s.657)

1191 jKr. - Braismen juutalaiset ristiinnaulitsivat pakanan, joka oli syyttänyt heitä ryöstöstä ja 
murhasta, sen jälkeen kun he olivat aikaisemmin vetäneet hänet kaupungin läpi. Tämän vuoksi 
kuningas Philip Augustus, joka oli henkilökohtaisesti tullut Braismeen, poltatti heistä 
kahdeksankymmentä. (rigordus, Hist. Gall.)

1220 jKr. - Weissenburgissa, Alsacessa, 29. kesäkuuta juutalaiset murhasivat pojan, St. 
Heinrichin. (Murer, Helvetia sancta.)

1225 jKr. - Münchenissä nainen, juutalaisen kullan houkuttelema, varasti pienen lapsen 
naapuriltaan. Juutalaiset valuttivat veren lapsesta. Toisella yrityksellään kiinniotettu rikollinen 
luovutettiin tuomioistuimille. (Meichelbeck, Hist. Bavariae II.94)

1235 jKr. - juutalaiset tekivät saman rikoksen 1. joulukuuta Erfutissa. (Henri Desportes, Le mystere 
du sang, 66)



1236 jKr. - Hagenaussa Elsacessa juutalaiset hyökkäsivät yöllä kolmen Fuldan alueen poikaa 
vastaan myllyssä ja tappoivat heidät saadakseen heidän verensä. (Trithemius; Strassburgin 
Albertin kronikka)

1239 jKr. - Yleinen kapina Lontoossa juutalaisten salaa tekemän murhan takia. (Matthew v. Pariisi, 
Grande Chron.)

1240 jKr. - Norwichissa juutalaiset ympärileikkasivat pakanoiden lapsen ja pitivät hänet piilossa 
getossa voidakseen ristiinnaulita hänet myöhemmin. Pitkän etsinnän jälkeen isä löysi lapsensa ja 
ilmoitti siitä Reten piispalle Wilhelmille. (Matthew v. Pariisi, op. Viite V. 39)

1244 jKr. - Lontoossa sijaitsevasta Pyhän Benediktin kirkollispihasta löytyi pojan ruumis, jossa oli 
porausreikiä ja naarmuja sekä useissa paikoissa heprealaisia   merkkejä. Hänet oli kidutettu ja 
tapettu; ja hänen verensä oli valutettu. Kastetut juutalaiset, pakotettiin tulkitsemaan heprean 
merkkejä, löysivät lapsen vanhempien nimen ja lukivat, että lapsi oli myyty juutalaisille, kun se oli 
hyvin nuori. Tunnetut juutalaiset lähtivät salaa kaupungista.

1250 jKr. - Saragossan juutalaiset omaksuivat kauhean opin, jonka mukaan kaikki jotka toivat 
lapset uhrattavaksi vapautuivat kaikista veroista ja veloista. Kesäkuussa 1250 Moses Albay-Huzet 
(kutsuttiin myös Albajucettoksi) toimitti 7-vuotiaan Dominico del Valin juutalaisille 
ristiinnaulitsemiseksi. (Johan. Paastonpäivä, Schedias, hist. De pseudomes, judæorum, s.33)

1255 jKr. - Lincolnissa, Englannissa, Pietarin ja Paavalin päivänä paikalliset juutalaiset varastivat 
8-vuotiaan St.Hughin, joka piilotettiin ja ristiinnaulittiin myöhemmin. Juutalaiset löivät häntä 
sauvoilla niin kauan, että hän melkein menetti kaiken veren. (Acta santa 6. heinäkuuta 494)

1257 jKr. - Lontoon juutalaiset teurastivat lapsen, jotta he voisivat tehdä vuotuisen uhrinsa. 
(Cluvirius, epitome historiarum, s.541 col I)

1260 jKr - Weissenburgin juutalaiset tappoivat lapsen (Annal. Colmariens) 

1261 jKr. - Pforzheimissa seitsemänvuotias tyttö, joka oli toimitettu juutalaisille, asetettiin 
pellavaliinalle ja puukotettiin hänen raajoihinsa tarkoituksena liottaa kangass verellä. Sen jälkeen 
ruumis heitettiin jokeen. (Thomas, Cantipratanus, de ratione Vitæ.)

1279 jKr. - Lontoon arvostetuimmat juutalaiset ristiinnaulitsivat lapsen 2. huhtikuuta. (Florent de 
Worcester, aik. 222)

1279 jKr. - Lapsen ristiinnaulitseminen Northamptonissa ennenkuulemattomien kidutusten jälkeen. 
(Henri Desportes Le mystere du sang, 67)

1282 jKr. - Münchenissä juutalaiset ostivat pienen pojan ja puukkoivat häntä koko vartaloonsa. 
(Rader., Bavar. Sancta I. Bd. S. 315)



1283 jKr. - Lastenhoitaja myi lapsen Mainzin juutalaisille, jotka tappoivat hänet. (Baroerus ad 
annum nro 61. Annalen von Colmar)

1286 jKr. - Münchenissä juutalaiset tappoivat kaksi poikaa. Puinen synagoga ympäröitiin tulella ja 
180 juutalaista paloi kuoliaaksi. (Murer, Helvetia sancta.)

1286 jKr. - Huhtikuussa Reinin Oberweselissä juutalaiset kiduttivat hitaasti kuolemaan 14 vuoden 
ikäistä St. Werneria kolmen päivän aikana. (Laki II II. Bd. B. Huhtikuuta s. 697 bis 740.)

1287 jKr. - Bernin juutalaiset sieppasivat Pyhän Rudolfin pääsiäisenä, kiduttivat kamalasti lasta ja 
viiltoivat lopulta hänen kurkkunsa. (Hein, Murer, Helvetia sancta.)

1292 jKr. - Colmarissa juutalaiset tappoivat pojan. (Ann. Colm., II, 30)

1293 jKr. - Kremsissä juutalaiset uhrasivat lapsen. Kaksi murhaajista rangaistiin; toiset pelastivat 
itsensä kullan voimalla. (Monum. XI, 658)

1294 jKr. - Bernissä juutalaiset murhasivat jälleen lapsen. (Ann Colm., II, 32; Henri Desportes, Le 
mystere du sing, s.70)

1302 jKr. - Renekenissä sama rikos. (Ann. Colm. II, 32)

1303 jKr. - Weissenseessä Thüringenissä nuori opiskelija Conrad, sotilaan poika, tapettiin 
pääsiäisenä. Hänen lihaksensa leikattiin paloiksi ja suonet avattiin tyhjentämään kaikki verensä.

1305 jKr. - Prahassa pääsiäisen aikaan pakana, joka köyhyyden vuoksi pakotettiin 
työskentelemään juutalaisten hyväksi, naulattiin ristille; alasti ollessaan häntä lyötiin sauvoilla ja 
syljittiin kasvoille. (Tentzel)

1320 jKr. - Puyssä uhrattiin paikallisen kirkon kuoropoika.

1321 jKr. - Annecyssä tapettiin nuori pappi. Juutalaiset karkotettiin kaupungista kuningas Phillip 
V:n  Asetuksella. (Denis de Saint-Mart.)

1331 jKr. - Uberlingenissä nykyisessä Badenissa juutalaiset heittivät Frey-nimisen kansalaisen 
pojan kaivoon. Myöhemmin ruumiista löydetyt viillot osoittivat, että tätä edeltäen hänen verensä oli 
vuodatettu. (Joh. Vitoduran, Chronik.)

1338 jKr. - Juutalaiset teurastivat Frankoniasta peräisin olevan aatelisen Münchenissä. Hänen 
veljensä valmisti todellisen verikylvyn juutalaisille. (Henri Desport)



1345 jKr. - Münchenissä juutalaiset avasivat pienen pojan Heinrichin suonet ja puukottivat häntä 
yli 60 kertaa. Kirkko kanonisoi Heinrichin. (Rad. Bav. Sct. II s. 333)

1347 jKr. - Messinassa lapsi ristiinnaulittiin pitkäperjantaina. (Henri Desport)

1350 jKr. - Poika Johannes, Kölnin Pyhän Sigbertin luostarikoulun opiskelija, veti viimeisen 
henkäyksensä paikallisten juutalaisten puukotettua hänet. (Acta sancta., Aus den Kirchenakten v. 
Koln.)

1380 jKr. - Hagenbachissa Swabiassa useat juutalaiset yllätettiin teurastessaan lasta. (Martin 
Crusius, Swabian vuosikirja, osa III, kirja V)

1401 jKr. - Diessenhofenissa Sveitsissä (lähellä Schaffhausenia) murhattiin 4-vuotias Conrad Lory. 
Sulhanen Johann Zahn kertoi myyneen hänen verensä 3 floriinista juutalaiselle Michael 
Vitelmanille. (Acta sancta.)

1407 jKr. - Juutalaiset karkotettiin Sveitsistä samanlaisen rikoksen samalla alueella takia. (ibid.)

1410 jKr. - Thüringenissä juutalaiset karkotettiin löydettyjen rituaalimurhien takia. (Boll. II, huhtikuu 
838. Baronius 31)

1429 jKr. - Ravensburgissa Württembergissä 3 juutalaista kidutti Ludwig van Bruckia, sveitsiläistä 
poikaa, joka opiskeli kaupungissa ja asui juutalaisten keskuudessa, lukuisien kidutusten ja 
seksuaalirikkomusten keskellä. Tämä tapahtui suuren juutalaisen festivaalin (pääsiäinen) aikana 
pääsiäisen ja pyhäpäivän välillä. (Paroni. 31, Acta sancta. III. Bd. Des April s. 978)

1440 jKr. - Pavian juutalainen lääkäri, Anconan Simon, mestasi neljän vuoden ikäisen lapsen, joka 
varastettiin ja jonka toi hänelle rappeutunut pakana. Rikos tuli tunnetuksi, kun koira hyppäsi 
ikkunasta kadulle lapsen pään kanssa. Murhaaja pakeni. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum 
lib. III. Luottamus. 7.)

1452 jKr. - Savonassa useat juutalaiset tappoivat 2-vuotiaan lapsen. He lävistivät hänen koko 
ruumiinsa ja keräsivät veren astiaan, jota he käyttivät lastensa ympärileikkaamiseen. Juutalaiset 
tiputtivat pieniä paloja viipaloituja hedelmiä vereen ja nauttivat niistä aterian. (Alphonsus Spina, de 
bello Judæorum lib. III, luotettava. 7.)

1453 jKr. - Breslaussa juutalaiset varastivat lapsen, lihottivat hänet ja panivat hänet nauloilla 
vuorattuun tynnyriin, jota he rullasivat edestakaisin kerätäkseen lapsen verta. (Henri Desportes, 
Le mystere du sang, 75)

1454 jKr. - Kaksi juutalaista tappoi pojan Juudan Almanzan kartanossa Kastiliassa. He repivät 
hänen sydämensä ja polttivat sen; heittivät tuhkat viiniin, jonka he joivat uskontoon uskoviensa 
kanssa. Kuluttamalla huomattavia summia he onnistuivat viivästyttämään oikeudenkäyntiä, koska 
kaksi kolmesta asianajajasta oli juutalaisia. Sen jälkeen juutalaiset karkotettiin Espanjasta. 
(Alphonsus Spina, de bello Judæorum)



1462 jKr. - Rinnin koivussa Innsbruckin lähellä oleva poika Andreas Oxner myytiin juutalaisille ja 
uhratiin. Kirkko kanonisoi hänet. Kappeli nimeltä "Zum Judenstein" ("Juutalaisten kalliolle") 
rakennettiin. (Acta sancta., III. Heinäkuuta, osa I. 472)

1468 jKr. - Sepulvedassa, Vanhassa Kastiliassa, juutalaiset ristiinnaulitsivat naisen 
pitkäperjantaina rabbi Salomon Pechon määräyksestä. (Did. De Colm. Gesch v. Seg.)

1470 jKr. - Badenissa juutalaiset tuomittiin lapsen murhasta. (Tho. Patr. Barbar.)

1475 jKr. - Trentissä 23. maaliskuuta (kiirastorstai) ennen pääsiäistä juutalaiset uhrasivat 29 
kuukauden ikäisen vauvan, St. Simon.

1476 jKr. - Regensburgin juutalaiset murhasivat kuusi lasta. Tuomari löysi Josfol-nimisen 
juutalaisen maanalaisesta holvista murhattujen uhrien jäännökset sekä verestä täplikkään 
kivikulhon eräänlaiselta alttarilta. (Raderus Bavaria sancta Band III, 174)

1480 jKr. - Trevisossa tapahtui Trentissä tehtyä vastaava rikos: kanonoidun Sebastianon murha 
Bergamosta Porto-Buffolesta. Juutalaiset valuttivat hänen verensa. (H.Desportes, Le mystere du 
lauloi 80)

1480 jKr. - Mottassa Venetsiassa juutalaiset tappoivat lapsen pääsiäisenä. (Acta sancta I. Bd d. 3. 
huhtikuuta)

1485 jKr. - Vecenzassa juutalaiset teurastivat Pyhän Laurentiuksen. (Paavi Benedictus XIV, härkä. 
Beatus Andreas)

1490 jKr. - Guardiassa, lähellä Toledoa, juutalaiset ristiinnaulitsivat lapsen. (Acta sancta I. Bd. D. 
3. huhtikuuta)

1494 jKr. - Unkarin Tyrnaussa 12 juutalaista tarttui poikaan, avasi hänen suonensa ja keräsi 
varovasti hänen verensä. He joivat osan siitä ja säilyttivät loput uskontokuntalaisilleen. (Banfin 
Fasti, ungar. Br. III. 5. joulukuuta)

1503 jKr. - Langendenzlingenissä isä antoi 4-vuotiaan lapsensa kahdelle Badenin Waldkirchenin 
juutalaiselle 10 floriinista sillä ehdolla, että hänet palautettaisiin elävänä pienen määrän veren 
tyhjentämisen jälkeen. He valuttivat lapsesta kuitenkin niin paljon verta, että se kuoli. (Acta sancta. 
II Bd. Des April s.839: Dr.Joh. Eck, Judebbuchlien)



1505 jKr. - Budweisissa Böömissä yritettiin tehdä samanlainen rikos kuin Langendenzlingenissä 
vuonna 1503. (Henri Desportes, Le mystere du sing. 81)

1509 jKr - Useat juutalaiset... murhasivat useita lapsia. (Cluverius, Epitome hist. Jne. S.579)

1509 jKr. - Bosingenissa (Unkari) olevat juutalaiset sieppasivat pyöränkorjaajan lapsen, vetivät 
hänet kellariin, kiduttivat häntä kauhistuttavasti, avasivat kaikki suonet ja imivät verta pilleillä. 
Myöhemmin he heittivät hänen ruumiinsa pensasaitaan, jonka juutalaiset myönsivät toistuvien 
kieltojen jälkeen. (Ziegler Schonplatz s. 588, sarake 1,2)

1510 jKr - Berliinissä juutalaisia   Salomonia, Jaakobia, Aaronia, Levi Isaacia, rabbi Moschia ja 
teurastaja Jacobia syytettiin kolmen tai neljän vuoden ikäisen pojan ostamisesta 10 floriinilla  
muukalaiselta, laittoivat hänet pöydälle kellarissa ja puhkaisivat hänen suuret verisuonet, kunnes 
teurastaja Jacob lopulta tappoi hänet. Alkoi valtava oikeudenkäynti, ja lopulta sata juutalaista 
suljettiin Berliinin vankilaan. He myönsivät osittain ostaneensa lapsia muukalaisilta, puukottaneen 
heitä, tyhjeneen veret ja juomalla verta sairauden yhteydessä tai säilyttäneet sen tomaateilla, 
inkiväärillä ja hunajalla. Vähintään 41 syytetystä juutalaisesta tuomittiin kuolemaan polttamalla 
tunnustuksensa jälkeen. Kaikki muut juutalaiset karkotettiin Brandenburgin merkiltä. (Richard Mun: 
'Berliinin juutalaiset')

1520 jKr. - Unkarin juutalaiset toistivat vuoden 1494 rikoksen murhaamalla lapsen Tyrnaussa ja 
Biringissa ja tyhjentämällä sen veren. (Acta sancta II. Bd. D. Huhtikuuta s.839)

1525 jKr. - Rituaalimurha Budapestissa aiheutti laajaa antisemitististä liikettä väestön 
keskuudessa. Tänä vuonna juutalaiset karkotettiin Unkarista (Henry Desportes, Le mystere du 
sing 81)

1540 jKr - Baijerissa Sappenfeldissä 4-vuotias michael Pisenharter siepattiin isältään ennen 
pääsiäistä ja vietiin Tittingiin (Ingolstadtin pohjoispuolella), jossa hän kärsi kauheimpia kidutuksia 
kolmen päivän ajan, hänen suonet avattiin ja hänen veri valutettiin. Ruumis osoitti 
ristiinnaulitsemisen merkkejä. Veri löydettiin Posingenista. (Raderus, Bavaria sancta. III. Bd. 176f)

1547 jKr. - Puolassa Ravalla 2 juutalaista varastivat Miika-nimisen räätälipojan ja ristiinnaulitsivat 
hänet. (Acta sancta II. Bd. Huhtikuu s.839)

1569 jKr. - Vitovissa (Puola) Leipzigin juutalainen Jacob murhasi villisti Johannin, lesken 
Kozmianinan 2-vuotiaan pojan. (Acta sancta ebenda.)



1571 jKr - juutalaiset teurastivat M.A. Bradaginusin. (Seb. Munster, Cosmographia)

1571 jKr. - Brandenburgin vaaliruhtinas Joachim II:n myrkytti juutalainen, jonka kanssa hänellä oli 
luottavainen assosiaatio. (Scheidanus X. Buch. Seiner Hist. Pag. 60)

1573 jKr. - Berliinissä juutalainen kidutti lapsen, joka oli ostettu kerjäläiseltä. (Sartorious s. 53)

1574 jKr - Puniassa Latviassa juutalainen Joachim Smierlowitz tappoi 7-vuotiaan tytön, jota 
kutsuttiin Elizabethiksi juuri ennen pääsiäistä... Noin samoihin aikoihin Zglobicessa oleva poika 
varastettiin ja vietiin Tarnowiin, josta löydettiin toinen poika. juutalaisten kädet epäilyttävissä 
olosuhteissa: molemmat vapautettiin ajoissa. (Act. Sancta II. Bd. D. Huhtikuuta s.839)

1575 jKr. - Juutalaiset tappoivat lapsen, Jacobin Miikaelin. (Desportes) 

1586 jKr. - Useissa tapauksissa lapset napattiin vanhempiensa luota ja tapettiin; jakamalla osiin 
nämä rikokset Rupert jäljitti ne juutalaisiin. (Brouver Trier'schen Ann. V. J. 1856)

1592 jKr. - Wilnassa juutalaiset kiduttivat kauhistuttavasti kuolemaan 7-vuotiaan pojan, Simon. 
Hänen ruumiistaan   löydettiin yli 170 haavaa, jotka tehtiin veitsillä ja saksilla, lukemattomien 
haavojen lisäksi sormen ja varpaiden kynsien alla. (Acta sancta III. Bd. Des Juli)

1595 jKr - Costyn in Posenissa juutalaiset kiduttivat lapsen kuolemaan. (Acta sancta 389)

1597 jKr. - Szydlovissa lapsen verta käytettiin uuden synagogan vihkimiseen. Heidän silmäluomet, 
niska, laskimot, raajat ja jopa lapsen sukupuolielimet osoittivat lukemattomia reikiä. (Acta sancta, 
II Bd. Huhtikuussa)

1598 jKr - Wodznickin kylässä, Puolan Podolian maakunnassa, kaksi nuorta juutalaista varasti 4-
vuotiaan... maanviljelijän pojan ja teurasti neljä päivää ennen juutalaista pääsiäistä kaikkein 
kauheimmilla kidutuksilla johon yhteisön arvostetuimmat juutalaiset osallistuivat. (Acta sancta, II 
Band des April 835)

1650 jKr. - Kaadenissa Steiermarkissa juutalainen teurasti 5½-vuotiaan Mathias Tillichin 11. 
maaliskuuta. (Tentzel)

1655 jKr. - Tunguchissa Ala-Saksassa juutalaiset murhasivat lapsen pääsiäisjuhlaansa varten. 
(Tentzel, monatl. Unterred. V. Juli 1693 s. 553)

1665 jKr. - Wienissä juutalaiset teurastivat naisen 12. toukokuuta kauhistuttavimmalla tavalla. 
Ruumis löydettiin lammesta kivillä painotetusta säkistä. Se oli kokonaan haavoilla, pää katkaistuna 
ja jalat leikattuna polvien alta. (H.A. von Ziegler, Tagl. Schaupl. S. 553)



1669 jKr. - Matkalla Metzistä Boulayyn, lähellä Glatignyn kylää, 22. syyskuuta juutalainen Raphael 
Levy varasti 3-vuotiaan lapsen äidiltään. Hänet teurasttiin kauhealla tavalla. Hänen ruumiinsa 
todettiin pahoin silpoutuneeksi. Murhaaja poltettiin elävältä 17. tammikuuta 1670. (Abrege du 
proces fait aux Juifs de Metz, eKr. 1670)

1675 jKr. - Miessissä Böömissä juutalaiset murhasivat 4-vuotiaan lapsen 12. maaliskuuta. (Acta 
sancta II. Bd. Huhtikuussa)

1684 jKr. - Grodnon kylässä, Minskin hallinnolla Venäjällä juutalainen Schulka varasti 6-vuotiaan 
pojan Gabrielin ja vei hänet Bialystockiin, jossa häntä kidutettiin useiden juutalaisten läsnäollessa 
ja hänen verensä valutettiin. (Zabludvon magistraatin tiedot)

1753 jKr. - Pitkäperjantaina 20. huhtikuuta kylässä lähellä Kieviä (Venäjä) juutalaiset sieppasivat 
aatelismies Studzinskin 3½-vuotiaan pojan, joka oli piilotettu tavernassa sapatin loppuun saakka, 
ja sitten uhrattiin hirvittävästi rabbi Schmajan avulla. Veri kaadettiin useisiin pulloihin. (Kiovan 
kaupungin tuomioistuimen rikosrekisteri)

1764 jKr. - Johann Ballan 10-vuotias poika, joka oli kadonnut 19. kesäkuuta Orkulista (Unkari), 
löydettiin naapurimetsästä, monien haavojen peittämänä. (Tisza-Eslar, von einem ungarischen 
Ubgeordneten 108)

1791 jKr. - 21. helmikuuta Abraham-nimisen juutalaisen kanssa asuneen 13-vuotiaan Andreas 
Takalsin ruumis löydettiin kylän ulkopuolelta lähellä Tasnadia (Siebenburgen). Veri oli tyhjennetty 
häneltä katkaisemalla hänen kaulalaskimonsa. (Ger.-Akt i.d. arkisto v. Zilah.)

1791 jKr. - Samanaikaisesti raportoitiin kaksi verimurhaa Holleschaussa (Moravia) ja 
Woplawiczissa Duplinin piirikunnassa. (Tisza-Eslar, v. Ungar. Abgeord.)

1791 jKr. - Sultan Selim III: n hallituskaudella Peran juutalaiset tappoivat nuoren kreikkalaisen 
ripustamalla hänet puuhun jalkojensa varaan. (Henri Desportes)

1803 jKr. - Maaliskuun 10. päivänä 72-vuotias Sugenheimin juutalainen Hirsch sieppasi 2-vuotiaan 
lapsen Ullstadtin ja Lengenfeldin välillä Buchofissa Nürnbergin lähellä. Useita päiviä myöhemmin 
juutalainen kielsi olleensa Buchhofissa lainkaan 10. maaliskuuta. Lapsen isä, joka halusi todistaa 
päinvastoin todistajien kanssa, torjuttiin oikeudessa uhkailemalla ja loukkaamalla. 12. päivänä 
lapsi löydettiin kuolleena, kielensä viillettynä ja suu täynnä verta. Juutalaiset piirittivät tuolloin 
Newstadtin piirikuvernööriä, kunnes asia osoittautui tyydyttäväksi. Isä pakotettiin uhkaamalla 
allekirjoittamaan pöytäkirja, josta todistettiin, että lapsi, joka oli vielä lämmin löydettyään, oli 
jäätynyt kuoliaaksi. (Friedr. Oertel, "Oliko glauben die Juden?" Bamberg, 1823)



1804 jKr. - Grafenbergissä Nürnbergin lähellä eräs 2-3-vuotias pojan sieppasi vanha juutalainen 
nimeltä Bausoh Ermreuthista. Sotilaat kiirehtivät estämään rikoksen kuultuaan lapsen huudon. 
(Tohtori J.W.Chillany)

1810 jKr. - Damaskoksen oikeudenkäynnin tietojen joukossa on Aleppon entisen konsulin John 
Barkerin kirje, joka kertoo köyhästä, joka yhtäkkiä katosi Alepposta. Anconan heprealaista 
Rafaelia syytettiin teurastuksesta ja veren valutuksesta. (A.Laurent. Syyriasiat)

1812 jKr. - Korfun saarella lokakuussa kolme juutalaista, jotka olivat kuristaneet lapsen, tuomittiin 
kuolemaan. Jonkin ajan kuluttua juutalaiset varastivat ja tappoivat kreikkalaisen lapsen nimeltä 
Riika. (Achille Laurent, Syrie-asiat)

1817 jKr. - Syyte pienen tytön Marianna Adamoviezista tänä vuonna tehdystä murhasta kumottiin 
ajan kuluessa.

1823 jKr. - 22. huhtikuuta Venäjän Vitebskin hallituksen Velischissä varastettiin vammaisen 
Jemelian Ivanovin 3½-vuotias poika, kidutettiin kuoliaaksi ja hänen verensä valutettiin. Huolimatta 
todistajien lausunnoista, joissa juutalaisia   syytettiin, oikeudenkäynti lopetettiin yhtäkkiä. 
(Pavlikovsky, ebenda.)

1824 jKr. - Beirutissa tulkki Fatch-allah-Seyeghin murhasi hänen juutalainen vuokranantajansa, 
kuten tutkimuksessa todettiin, rituaaleja varten.

1826 jKr. - Varsovasta löydettiin murhattu 5-vuotias poika, jonka ruumiissa oli yli sata haavaa, 
jotka osoittivat, että hänen verensä oli valutettu. Koko Varsova oli kapinassa; kaikkialla juutalaiset 
protestoivat syyttömyyttään oltuaan syyttämättä. Tuomioistuimille tehdyt kirjalliset 
todistajanlausunnot ja lääketieteelliset todisteet poistettiin asiakirjoista. (Pavlikovski, wie oben 
s.282)

1827 jKr. - Venäjällä Vilnassa löydettiin puukotettu viljelijän lapsen Ossib Petroviczin ruumis. 16-
vuotiaan paimen Zulovskin todistuksen mukaan juutalaiset sieppasivat hänet. (Nach einer 
Mitteilung des gouvernement Vilna.)

1829 jKr. - Torinossa kauppiaan Antoine Gervalonin vaimo siepattiin mieheltään. Kellarissa hänet 
valmisteli uhriksi kaksi rabbia. Viimeisillään voimillaan hän vastasi aviomiehelleen, joka kävi läpi 
juutalaiskorttelia useiden sotilaiden kanssa, kutsumalla nimeään ääneen. Niinpä hänet 
vapautettiin. Juutalaiset onnistuivat kuitenkin tukahduttamaan tapahtuman rahalla. (Auszug aus 
einem Briefe des Barons von Kalte)



1831 jKr. - Vartijakorpraalin tyttären tappaminen Pietarissa. Neljä tuomaria tunnisti sen 
verimurhaksi, kun taas viides epäili sitä. (Desportes)

1834 jKr. - Kristityksi kääntyneen juutalaisen Ben Noundin todistuksen mukaan Tripolissa 4 tai 5 
juutalaista sitoi vanhan pakanamiehen ja ripustettiin varpaistaan appelsiinipuuhun. Sillä hetkellä, 
kun vanha mies oli lähellä kuolemaa, juutalaiset katkaisivat hänen kurkkunsa teurastusterällä ja 
antoivat ruumiin roikkua, kunnes kaikki veri oli kerätty kulhoon. (Henri Desportes, Le mystere du 
sing. 91)

1839 jKr. - Rodoksen saarella 8-vuotias kauppiaan poika, joka toimitti munia joillekin juutalaisille, 
ei palannut. Juutalaisten rahavoima tuli voimaan, ja oikeudenkäynnit viivästyivät ja lopulta 
tukahdutettiin. (Henri Desportes, Le mystere du sing. 92)

1839 jKr. - Damaskoksessa tullitoimisto löysi juutalaisen, jolla oli veripullo. Juutalainen tarjosi 
10000 piastrea salatakseen tapahtunutta. (vrt. Prozess bei A. Laurent, op. viite S. 301)

1843 jKr - Juutalaisten murhaamat pakanoiden lapset Rodoksella, Korfussa ja muualla. (Famont 
L'Egypte sous Mehemet Ali, Pariisi, 1843)

1875 jKr. - Unkarin Sarosin läänissä Zborossa useat juutalaiset hyökkäsivät 16-vuotiaan 
palvelijattaren Anna Zampan puoleen Horowitzin taloon. Veitsi oli jo nostettu hänen yläpuolelleen, 
kun vaunukuski puuttui vahingossa ja pelasti hänet. Juutalaisille velkaantunut tuomioistuimen 
presidentti Bartholomaus Winkler pelkäsi saattaa rikolliset oikeuden eteen.

1877 jKr. - Szalaacsin kylässä Biharin maassa (Unkari) juutalaiset murhasivat Josef Kleen 6-
vuotisen veljentytär Theresia Szaabon ja hänen 9-vuotiaan veljenpoikansa Peter Szaabon. 
Kuitenkin eräs juutalainen lääkäri suoritti tutkimuksen, joka ilmoitti, ettei lapsia murhattu, mikä 
lopetti asian. (M.Onody, ebenda.)

1879 jKr. - Budapestissa ennen Purimin juhlaa juutalaiskorttelissa oleva nuori palvelijanainen 
nukutettiin juoman kanssa. 24 tuntia juhlan jälkeen hän heräsi niin heikkona, että tuskin pystyi 
kävelemään. Oikean kyynärvarren, vasemman reiteen ja ruumiinsa napan alapuolelta hän löysi 
punaiset pyöreät haavat kuin veripisarat, joiden keskellä oli pieniä aukkoja. Hänestä oli valutettu 
verta. (M.Onody, ebenda.)

1879 jKr. - Kutaisissa Kaukasiassa neljä juutalaista kuvamyyjää tappoi 6-vuotiaan tytön. Hänen 
sormiensa väliin oli leikattu veitsellä; hänen jalkoihinsa, hieman pohkeen yläpuolelle, oli tehty 
vaakasuoria viiltoja, eikä hänen laskimoissaan ollut yhtä tippaa verta. Venäläisten voimakkaiden 
juutalaisten avulla syylliset pääsivät rangaistuksesta. (Yliopisto)



1881 jKr. - Unkarissa sijaitsevassa Kaschaussa erään Josef Koczisin tytär katosi. Kaksi viikkoa 
myöhemmin ruumis löydettiin kaivosta täysin tyhjennettynä verestä. (M.Onody, Tisza-Eszlar)

1881 jKr - Steinamangerissa kadonnut juutalaisten palveluksessa olleen vaununkuskin 8-vuotias 
tyttärentytär. (M.Onody, evenda.)

1881 jKr. - Aleksandriassa juutalaiset tappoivat jälleen pakanoiden lapsen nimeltä Evangelio 
Fornoraki. Merenrannalta löydetyn kuristetun lapsen vanhemmat antoivat useita päiviä kestäneen 
post mortem -tutkimuksen, joka aiheutti mellakoita juutalaisia   vastaan. Baruchin perhe, murhasta 
epäiltynä, pidätettiin, mutta myöhemmin heidät vapautettiin. (Civita cattolica, von des.1881)

1881 jKr - Galician kaupungissa Lutschassa Moses ja hänen vaimonsa Gittel Ritter murhasivat 
puolalaisen piikapalvelijan Franziska Muichin, joka työskenteli juutalaisen tavernanvartijan Moses 
Ritterin palveluksessa ja joka hänet raiskasi. Maanviljelijän Mariell Stochlinskin todistus. (Otto 
Glogau, der Kulturk. Heft. 128. 15. helmikuuta 1886)

1882 jKr. - Tisza-Eszlarissa, vähän ennen juutalaista pääsiäistä, 14-vuotias tyttö Esther Solymosi 
katosi. Koska tyttö nähtiin viimeksi synagogan lähellä, epäilys kohdistui välittömästi juutalaisiin. 
Temppelipalvelijan Josef Scharfin kaksi poikaa, 5-vuotias Samuel ja 14-vuotias Moritz, syyttivät 
isäänsä ja totesivat, että Ester johdettiin temppeliin ja teurastettiin siellä. Tytön ruumista ei 
koskaan löydetty.

1882 jKr. - Pian jonkin aikaa myöhemmin Galatassa ilmeni toinen hyvin samanlainen tapaus. 
Vakava, kreikkalaisen yhteisön arvostettu asianajaja, lähetti vetoomuksen kaikkien 
eurooppalaisten valtioiden edustajille Konstantinopolissa, jotta oikeus saatettaisiin toteutettua: 
Mutta juutalaiset lahjoivat turkkilaisia   poliiseja, jotka antoivat tietyt tapauksen asiakirjat katoavan. 
Lahjottu lääkäri julisti siepatun ja murhatun lapsen äidin henkisesti häiriintyneeksi.

1883 jKr - Galatassa tapahtui jälleen rituaalimurha. Juutalaisilla rahoilla lahjottu poliisi esti 
tutkinnan. Der Stamboul -lehti, joka puhui voimakkaasti syyllisiä vastaan, tukahdutettiin. Tämä 
tukahduttaminen maksoi juutalaisille 140 000 frangia.

1884 jKr. - Sturzissa (Länsi-Preussissa) löydettiin 14-vuotiaan Onophrius Cybullan paloiteltu 
ruumis tammikuun aamuna sillan alta. Lääkärin lausunnon mukaan paloittelut osoittivat veitsen 
käytössä suurta asiantuntemusta ja näppäryyttä. Vaikka murhattu poika oli ollut vahva ja runsas, 
kuollut ruumis oli täysin veretön. Välittömästi epäiltiin useita juutalaisia, ja tutkinnan aikana tuli 
esiin joitakin erittäin hankalia tosiasioita. Näitä ei kuitenkaan pidetty riittävinä, ja pidätetyt 
juutalaiset vapautettiin. (Otto Glagau, der Kulturki, Heft 119. 15. toukokuuta 1885)



1885 eaa. - Mit-Kamarissa Egyptissä nuori kopti teurastettiin pääsiäisjuhlia varten.

1888 jKr. - Breslaussa heinäkuussa Max Bernstein, 24-vuotias rabbiinikandidaatti Talmudicin 
yliopistossa, teki rikoksen 7-vuotiasta poikaa Severin Hackea kohtaan, jonka Bernstein oli 
houkutellut huoneeseensa. Bernstein otti verta pojan sukupuolielimistä. Tuomarin tuomion jälkeen 
Bernstein tunnusti: "Raamattu ja Talmud opettavat, että vakavimmat synnit voidaan sovittaa vain 
viattomalla verellä." Siksi hän oli ottanut verta pojasta. Juutalaiset tunnistivat vaaran ja julistivat 
Bernsteinin "uskonnolliseksi hulluksi".

1891 jKr. - Pojan murha Xantenissa Reinillä. Sisäkkö Dora Moll, löysi vankan 5-vuotiaan  
huonekalupuusepän Hegemannin pojan iltapäivällä kello kuusi 29. kesäkuuta, 
kaupunginvaltuutettu Kuppersin lehmäsuojasta, jalat levitettynä, maaten kyljellään pyöreästi 
muotoillulla rituaalileikkauksella, jonka suoritti taitava käsi ja valkoiseksi vuodatettuna. Poikaa 
kaivattiin jo klo 10.30 aamulla. Kolme todistajaa näkivät hänet vedettävän juutalaisen teurastajan 
Buschoffin taloon.

1899 jKr. - Maaliskuun 26. päivänä ainoa 19-vuotias ompelija Agnes Kurza teurastettiin juutalaisen 
teurastajan Leopold Hilsnerin toimesta. Ruumis todettiin verettömäksi. Kuttenbergin tuomioistuin 
tuomitsi murhaajan kuolemaan.

1900 jKr. - Konitzissa (Länsi-Preussissa) 11. maaliskuuta 1900 murhattiin 18-vuotias korkeakoulun 
fuksi Ernst Winter. Kaksi päivää myöhemmin hänen ruumiin paloja kalastettiin Monschseesta 
melkein viisi päivää myöhemmin, 15. huhtikuuta, ensimmäisenä pääsiäisen pyhänä päivänä, 
pensaissa leikkivät lapset löysivät hänen päänsä. Ruumis oli täysin veretön. Winter murhattiin 
rituaalisesti. Murha tehtiin juutalaisen teurastajan Moritz Levin kellarissa sen jälkeen, kun nuori 
juutalainen oli houkutellut uhrin sinne. Murhan päivänä Konitzissa oli suuri määrä ulkomaalaisia   
juutalaisia, jotka lähtivät seuraavana päivänä ilman, että vierailulle olisi annettu mitään uskottavaa 
syytä. Heidän joukossaan olivat teurastajat Haller Tuchelista, Hamburger Schlochausta, 
Eisenstedt Prechlausta ja Rosenbaum Ezerskistä. Konitzin teurastaja Heimann katosi pian 
murhan jälkeen.

1911 jKr - 13-vuotias koulupoika Andrei Youshchinsky murhattiin Kiovassa 12. maaliskuuta. 
Kahdeksan päivän kuluttua hänen ruumiinsa löydettiin tiilirakennuksesta, ja oli täysin paloiteltu ja 
veretön. Epäilys kohdistui tiilitehtaan juutalaiselle johtajalle Mendel Beilissille. Tapaus tuli 
oikeudenkäyntiin vasta kaksi ja puoli vuotta myöhemmin (29. syyskuuta - 28. lokakuuta 1913). 
Välivaiheessa tutkintavirkamiehiä yritettiin johtaa väärälle raiteille. Samaan aikaan suuri joukko 
raskauttavia todistajia kohtasi äkillisiä ja luonnottomia kuolemia; väärät syytökset ja tunnustukset 
seurasivat yksi toisensa jälkeen valtavien rahan lahjusten vuoksi. Varjossa piilevän syytetyn 
takana oli Faivel Schneerson Lubavitchersista, Chassidim-lahkon Zadiksen ('Pyhien') johtaja, joka 
oli murhan hengellinen johtaja. Oikeudenkäynti päättyi Beilissin vapauttamiseen, mutta samaan 
aikaan tuomioistuin totesi, että murha oli tapahtunut juutalaisten tiilitehtaan sisällä, joka oli Kiovan 
juutalaisten uskonnollinen keskus, veren saamiseksi. Lähes kaikki juutalaisuutta vastustaneet 
syyttäjät, todistajat ja viranomaiset joutuivat myöhemmin bolshevikkiterrorin uhreiksi. (Ausfuhrliche 
Darstellungen des Prozeßes enthalten 'Hammer' nro 271, 273, 274, 275; lokakuun bis Dezember 
1913)



1926 jKr. - Lasten Hans ja Erika Fehse ruumiinjäännökset löydettiin paketista Breslaun julkisella 
aukiolla. Lapset oli teurastettu. Ruumiit olivat verettömiä. Sukupuolielimet puuttuivat. Juutalainen 
teurastaja uskottiin syylliseksi. Hän katosi jälkeäkään jättämättä.

1928 jKr. - Yliopiston toisen vuoden opiskelija Helmut Daube teurastettiin 22. – 23. Maaliskuuta 
1928 yöllä. Aamulla verestä tyhjennetty ruumis makasi vanhempiensa kodin edessä. (vrt. 'Der 
Sturmer')

1929 jKr - murha Manaussa. Poika Karl Kessler löydettiin teurastettuna ja verettömänä 17. 
maaliskuuta 1929, useita päiviä ennen pääsiäistä. (vrt. 'Der Sturmer')

1932 jKr. - Martha Kaspar teurastettiin ja pilkottiin Paderhornissa 18. maaliskuuta 1932. 
Ruuminpalat olivat valutettu verestä. Juutalainen Moritz Meyer tuomittiin ja sai 15 vuoden 
vankeuden. (vrt. 'Der Sturmer')

"Nämä ovat 131 rituaalimurhaa, jotka ovat tiedossa ja jotka on siirretty jälkipolville kirjallisesti. 
[LSN: Etenkin muinaisina aikoina on joitain muita, joita ei ole lueteltu tässä. Kuinka monta tuhatta 
kyllä, ehkä satoja tuhansia on jäänyt löytämättä! Nuorten, viattomien ihmisten kiduttamiseksi, 
heidän tappamiseksi ja veren juomiseksi, tämä on suurin ja kauhein osa kaikista rikoksista, jotka 
kansainvälinen juutalaisuus on ottanut osakseen!"

Tämä tieto tuli lähteestä, jolla oli kristitty puolueellisuus, mutta tosiasia, että suurin osa maapallon 
väestöstä ei ole vielä selvittänyt, on se, että juutalainen ja sisartitteli "kristitty" eivät eroa toisistaan. 
"Kristitty" on itse asiassa nimitys, jonka juutalaiset antavat huijatuille, jotka ovat joutuneet 
kristillisyydeksi kutsutun juutalaisen "uskonnon" lumoon.



Pyhä Raamattu: Juutalaisen Noituuden Kirja: 911 Tragedian Paljastaminen [Se on 
Numeroissa] 

Raamatussa ei ole mitään "pyhää" eikä mitään hengellistä edistystä tai ihmiskunnan parantamista 
varten. Katso numerot, kirjat, pyhät kirjoitukset ja sisältö ja näet sen mihin se todellisuudessa on 
tarkoitettu. Se on kirja juutalaisesta noituudesta, jota he käyttävät vapaasti yläpuolella, 
edistääkseen agendaansa ja orjuuttaakseen massoja. Tämän artikkelin tarkoitus on selittää 
arkitermein yksinkertaisesti siitä miten he tekevät tämän. Juutalaiset ovat muukalaisrotu kaikissa 
roduissa. Kukaan ei sano "Olen neljäsosa katolinen" tai "puoliksi luterilainen" tai "osa Jehovan 
todistajaa" tai että "perheessä on jonkin verran presbiterilaista verta", mutta voi olla puoliksi 
juutalainen, neljännes juutalainen jne. Juutalainen on edelleen juutalainen riippumatta siitä, 
harjoittako hän vai noudattaako sitä "uskontoa".

Niille teistä, joille hengellisyys ja mielen toiminta, joka tunnetaan nimellä "noituus" ovat 
tuntemattomia aion selittää tämän, jotta voitte ymmärtää miten tämä toimii. Katso ympärillesi; 
kaikki mitä näet, tietokoneesi näyttö, tuoli, sänky, huonekalut, ulkona olevat autot, rakennukset, 
ikkunat... kaikki, mitä näet, oli kerran jonkun idea, ennen kuin se toteutui fyysisessä muodossa 
todellisuudessa. Nyt haluan lisätä että joissakin tapauksissa, kuten tieteen kanssa, esimerkiksi 
myrskyt ilmenevät itsestään; kuuma kostea ilma törmää esimerkiksi kylmään, kuivaan ilmaan, 
mutta suurin osa kaikesta täällä oli joskus jonkun idea.

Suurin osa teistä tuntee kartionmuotoiset hatut, joita klassiset velhot käyttävät. Näihin on usein 
piirretty tähtiä ja vastaavia. Kartion symbolinen merkitys on energia, joka kulkee pään yläosaan. 
Tätä symboloivat myös egyptiläiset pyramidit. Energiaa tarvitaan idean toteuttamiseksi 
todellisuudessa. Energia on myös kuin vesi siinä mielessä, että se ottaa helpoimman reitin, ellei 
sitä ohjata perusteellisesti. Tietoinen noituus tarvitsee energiaa ja keskittynyttä mieltä. Mitä 
tärkeämpää työ on sitä enemmän se voi vaatia suunnittelua ennen sen tekemistä. Suunnittelulla 
tarkoitan päivämäärää, jolloin planeetat tukevat toimintaa [siksi tähtiä kartionmuotoisissa hatuissa] 
sekä ajoitusta ja tietoa. Mitä enemmän voimia työskentelee sopusoinnussa loitsun tukemiseksi, 
sitä parempi, etenkin numerot, koska elämä koostuu luvuista... ajasta.

Työskentely on aivojen oikean puolen (femiini) valtuuttama. Tämä aivojen puoli hallitsee 
alitajunnan mieltä ja on myös aivojen passiivinen puoli. Aivojen vasen puoli on miespuolinen, 
looginen puoli, joka ohjaa työskentelyä. Mitä enemmän energiaa kohdistetaan työhön, sitä 
todennäköisemmin se ilmenee todellisuudessa. Pienet asiat eivät vaadi valtavia määriä energiaa, 
mutta maailman hallinta ja se, mitä paljastan myöhemmin tässä artikkelissa, edellyttävät kuitenkin 
alitajunnan [aivojen naispuolinen puoli] joukkomielen osallistumista. Väestö ei ole tietoinen tästä. 
Tästä syystä Raamattu on melkein jokaisessa kodissa, koska se toimii alitajuntaan kuuluvana 
vastaanottimena ja sillä on alitajunnan voima, yhteys lukuihin, jakeisiin ja kun otetaan huomioon 
vuosisatojen massiivinen määrä psyykkistä energiaa, jota siihen kaadetaan uskovilta, sillä on 
paljon voimaa. Uskovaiset alitajuisesti sitoutuvat energiaan ja useimmat tietävät, heitä voidaan 
hallita tällä tavalla. Tämä on vain lyhyt yhteenveto mielen ja sielun voimien toiminnasta. Saat 
lisätietoja tutkimalla alitajunnan mieltä, varsinkin kuinka jotkut ihmiset voivat saada kirjan koko 
sisällön tietoonsa pitämällä kirjaa kädessään ja keskittymällä siihen lukematta sitä. Tämän pitäisi 
antaa sinulle käsitys Raamatun voimasta. Tämä on toinen syy siihen, miksi Raamatun jakeet 
opitaan ulkoa, kun ne uppoutuvat alitajuntaan, ja tämä vuotaa massamieleen, mikä tekee 
massamielestä tehokkaan työkalun loitsun tekemisessä.



Lisäksi monet teistä tuntevat alitajuiset viestit. Suurin osa meistä on kuullut tai lukenut siitä, kuinka 
suositut mainokset, musiikki ja muut tiedotusvälineet käyttävät alitajuisia viestejä, joita tietoinen 
mieli ei yleensä havaitse. Emme ole tietoisia niistä, mutta ne toimivat ja vaikuttavat ihmisiin. 
Tämän artikkelin lopussa on linkkejä YouTube-videoihin, jotka osoittavat tämän edelleen. 
Sekoittamaan ja harhaanjohtamaan väestöä edelleen, nämä toiminnot, kuten 9-11, syytetään 
Saatanalle, mutta pienellä tutkimuksella löydät päinvastaisen olevan totta. Kaikki nämä ovat 
juutalaiskirjassa. Tämä ei eroa
juutalaisen "holokaustin" valheellisesta "kuuden miljoonan" valheesta.  Huomaa, kuinka numeroa 
kuusi käytetään usein [lisätietoja tästä alla]. Loputon tiedotusvälineiden julkisuus toimii suurena 
häiriötekijänä ja harhauttamisena juutalaisten kommunistisen ohjelman todellisista julmuuksista, 
joukkomurhista, kidutuksista ja raakuuksista.

"Saatana" on pakanoiden [ei-juutalaisten] Jumala
# "Saatana" tarkoittaa hepreaksi "vihollista"
# "Satanismi" on myös nimi pakanuudelle
# "Pakana" tarkoittaa "ei-juutalainen"

Kaikki, mikä on juutalaisia   vastaan, tuputetaan innokkaasti väestölle "pahana".

Tämän todistamiseksi käy osoitteessa www.exsposingchristianity.com

Jotkut teistä saattavat muistaa täällä, kuinka syyskuun 11. päivän tapahtuman jälkeen monet 
ihmiset taittivat 20,00 dollarin seteleitä tietyllä tavalla, koska kaksoistornit näkyivät liekeissä, kun 
seteli oli taitettu ja sitten katsottu tietyllä tavalla. Yhdysvaltain valuutassa käytetään yleisimmin 
20,00 dollarin seteliä. Pian syyskuun 11. päivän tapahtuman jälkeen 20,00 dollarin setelit korvattiin 
nopeasti nopeasti uudella versiolla. Ne kaikki katosivat hyvin nopeasti. Suurelle yleisölle käytetty 
tekosyy oli, että niitä voitiin väärentää helposti. Todellinen syy johtui laskun suunnittelusta ja sen 
aiheuttamasta alitajunnan värähtelystä.

Numero yksitoista on luku joka liittyy kaaokseen, tuhoon ja hajoamiseen raamatun mukaan. Koska 
tuo saastainen Raamattu on melkein jokaisessa kodissa, niin monet ihmiset noudattavat kristillisiä 
opetuksia ja uskovat siihen, kuten 20,00 dollarin seteli, se on erittäin voimakas tiedostamaton 
työkalu, jopa enemmän kuin 20 dollarin seteli, koska se on ollut paljon kauemmin, ja se on 
kansainvälinen. Kun siis korkeimman tason juutalaiset tekevät noituuttaan ryhmissä, he käyttävät 
Raamatun numeroita ja jakeita päämääränsä saavuttamiseksi. Ymmärrän, että jotkut jakeet 
värisevät heprean kielellä bustrofedonilla, ts. siksakiksi luettuna. He myös heiluvat edestakaisin, 
kun "rukoilevat" ryhmissä.

https://web.archive.org/web/20151017055747/https://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Real_Holocaust.html
http://www.exsposingchristianity.com/


Raamatussa numeroiden 10 ja 12 oletetaan olevan täydellisiä lukuja.

● Jaakobin 12 poikaa, josta on vähennetty Joosef ["yksi ei ole" - 1. Mooseksen kirja 42:13], jota 
ilman muut 11 eivät olisi selvinneet.
Huom. * Mooseksen kirja on raamatun ensimmäinen kirja; Genesis = 1 + 42 + 13 = 56, mikä 
pienenee arvoon 11. Tämä on itse jakeen lisäksi.

● Kuningas Jehojakim [2.Aikakirja 36: 5-6] hallitsi 11 vuotta ennen kuin Nebukadnessar vei hänet 
vankeuteen [hänen romahdus ja hallintansa loppu].

● Kuningas Sidkia [Jeremia 52: 1-11] hallitsi 11 vuotta ennen kuin Nebukadnessar vangitsi hänet, 
murhasi hänen perheensä ja silpoi hänet.

● Babylonian vankeuden 11. vuotena Hesekiel ennusti Tyroksen lankeemuksesta ja tuhosta 
[Hesekiel 26: 1-5].

● Babylonian vankeuden 11. vuotena Hesekiel ennusti Egyptin kaatumisesta ja tuhosta [Hesekiel 
30: 20–26].

Huomaa myös yllä olevissa pyhissä kirjoituksissa, jos luet vielä lisää niistä, ne kaikki kapinoivat 
juutalaisia   vastaan   ja heitä rangaistiin siitä. Yllä oleva toimii esimerkkinä... niitä on paljon 
enemmän.

Numero 9 edustaa loppuja ja lopullisuutta. Huomaa, kuinka numeroa 11 korostaneet raamatulliset 
jakeet liittyvät kaikki tuhoon ja kaatumiseen.



En tee tästä artikkelista liian pitkää, koska minulla on tarkempia esimerkkejä lähitulevaisuudessa. 
Jobin [kärsimyksiä] kirjaa käytetään kiroamaan heidän vihollisiaan monissa olosuhteissa. 
Dresdenin pommitukset toteutettiin tuhkakeskiviikon kristillisenä pyhäpäivänä, ja ne tuhosivat 
kaupungin. Voisin mainita monia muita esimerkkejä, mutta tarkastelemalla, kuinka yhtäläisyydet 
liittyvät yhteen, meillä on:

15. maaliskuuta 2004, kaksoistornien 11. syyskuuta 2001 tapahtuneen hyökkäyksen ja 11. 
maaliskuuta 2004 Madridin Espanjassa sijaitsevien junien pommi-iskujen välillä oli täsmälleen 911 
päivää.

●     Espanjassa Madridissa on 11 kirjainta.
●     New Yorkissa on 11 kirjainta.
●     Amerikkalaiset hyökkäykset tapahtuivat 11. syyskuuta 2001.
●     Madridin iskut tapahtuivat 11. maaliskuuta 2004.
●     Amerikkalaisten ja madridilaisten hyökkäysten välillä oli 911 päivää [9 + 1 + 1 = 11].
●     Madridin hyökkäys tapahtui vuoden 11. torstaina.
●     11. syyskuuta on vuoden 254. päivä [2 + 5 + 4 = 11].
●     11. syyskuuta jälkeen vuoden loppuun on jäljellä 111 päivää.
●     11. syyskuuta on 9 kirjainta ja 2 numeroa [9 + 2 = 11]
●     11. maaliskuuta 2004 on 5 kirjainta ja 6 numeroa [5 + 6 = 11].
●     Jokaisessa rakennuksessa oli 110 kerrosta [11 x 10 = 110].
●     Madridin junahyökkäyksissä kuoli 191 ihmistä [1 + 9 + 1 = 11].
●     11. syyskuuta 2002 WTC:n hyökkäysten 2801 uhrin nimet luettiin ääneen Ground Zerosta      

    [2 + 8 + 0 + 1 = 11].
●     Vierekkäin seisovat kaksoistornit näyttävät numerolta 11.
●     Ensimmäinen tornien osunut kone oli lento 11.
●     Lennolla 11 oli 92 kyydissä [9 + 2 = 11].
●     Lennolla 11 oli 11 miehistön jäsentä.
●     Lento 77 osui Pentagoniin [11 x 7 = 77].
●     Lennolla 77 oli 65 kyydissä [6 + 5 = 11].
●     911 on numero, johon soitetaan hätätilanteessa [9 + 1 + 1 = 11].
●     New York oli 11. valtio, joka lisättiin unioniin.
●     Manhattanin saaret löysi Henry Hudson 11. syyskuuta 1609 – 11 kirjainta
●     Saudi-Arabialla on 11 kirjainta.
●     Afganistanilla on 11 kirjainta.

Huomaa, kuinka numeron 11 vibraatio sitoo kaiken tämän 9:een. Astraalienergia etsii helpointa 
reittiä ja samanlainen houkuttelee samankaltaista. Ei ole ihme, että vapaamuurarit, joita juutalaiset 
vallat valvovat, asettavat kätensä raamatulle vihkimisen aikana. Kun otetaan huomioon tuon 
pahan Raamatun jokaisella sivulla on sana "juutalainen", "juutalaiset", "Israel", "Jerusalem" ja 
vastaava; Nasareeni ja seurakunta - kaikki juutalaisia ja kun juutalaiset julistavat olevansa 
"Jumalan valittuja", heitä pidetään suuressa arvossa ja korotettuna raamatussa, ei ihme, että he 
ovat niin voimakkaita ja ovat salaa hallinneet maailmaa, massojen tietämättä vuosisatojen ajan.

Saatana itse näytti myös minulle kuinka nämä toiminnot ovat kuin dominoefekti. Kun jokin on 
asetettu liikkeelle astraalilla, liikkeelle lasketut energiat etsivät samann kaltaisia energioita ja asiat 
sitoutuvat toisiinsa. Lukujen outo ja aavemainen sattuma [tämä on vain näyte, niitä on paljon 
enemmän] paljastaa tämän olevan ei satunnainen teko, vaan päivänselvä merkki kuinka tämä oli 
tarkoituksellista okkultistista työtä.

Haluan myös lisätä juutalaisten korostuksen numeroon 6. Älkää sekoittako tätä 666:een, jolla on 
täysin erilainen merkitys.



Ole vain tietoinen ja huomaat mitä sanon täällä. Esimerkiksi, kuusi miljoonaa holoco$t-
huijaukseen liittyen, juutalaisella kommunismilla on tärkeä loma 1. toukokuuta; 5/1; 5 + 1 = 6. Tällä 
tavoin voisin jatkaa ja jatkaa. Israelilla on 6 kirjainta. Kiinnitä huomiota uutisiin ja myös historiaan; 
mitä tahansa juutalaisiin liittyvää ja näet mitä tarkoitan. Raamatussa numero kuusi on ihmisen 
lukumäärä ilman hengellistä voimaa. Numero 7 liittyy 7 chakraan ja hengelliseen voimaan, jotka 
syntyvät näistä ja hengellisestä täydellisyydestä. 6 jää vajaaksi. 6 on myös raslaan työn numero. 
Työtä tehtiin 6 päivän ajan ja seitsemäs oli lepopäivä.

"Numero 6 on leimattu kaikkeen siihen, mikä liittyy ihmisen työhön. Näemme sen leimatuksi hänen 
toimenpiteisiinsä, joita hän käyttää työhönsä, ja aikaan, jolloin hän työskentelee. Ja näemme 
tämän alusta alkaen."

Juutalaisten korostus numeroon 6 ja sen käyttö aiheuttaa astraalille vibraatiota heidän agendansa, 
kommunistisen valtionsa ja maailmanjärjestyksensä edistämiseksi. Kommunismi on orjatyötä. 
Kommunistisen valtion myötä juutalaisista tulee "jumala" ja kaikki hengellinen tieto korvataan 
aineellisella ateismilla. Vain huipulla olevat juutalaiset tietävät okkultismin salaisuudet, ja he 
käyttävät kirouksiaan ja loitsujaan tietämättömään ja avuttomaan väestöön saavuttakseen kaiken 
mikä sopii heille. Kristinusko on monin tavoin askel kohti kommunismia. Lisäksi kristinusko on 
tehnyt niin sanotusta "uskonnosta" niin vastenmielisen ja röyhkeän käsitteen, että monet 
tietämättömät, mielellään hyväksyvät ja edistävät ateismia.

Lopuksi, kuten kaikki muutkin, tästä kaikki syytetään Saatanaa ja pakanallisia pakanajumaliamme 
tietämättömien aivopestyjen hölmöjen toimesta. Suurimmalla osalla kristittyjä ei ole älyä tai 
luonnetta syventyä okkultismiin. Raamatussa on myös pyhiä kirjoituksia, joilla juutalaiset kiroavat 
ja pelottavat ulkopuolisia pois pääsemästä todella okkultismiin. Muistan, kun olin uusi 
satanismissa. Minulla oli huono kokemus, mutta se vain ajoi minua eteenpäin ja lisäsi 
uteliaisuuttani. Pelkäämistä ei voi olla. Juutalaiset ja heidän muukalaisjoukkonsa ovat käyttäneet 
pelkoa valvonnan välineenä vuosisatojen ajan. Kommunistisissa maissa väestö elää jatkuvassa 
terroritilassa. Tämä on sopusoinnussa myös Raamatun kanssa, samoin kuin kaikki muu 
juutalaisen kommunismin suhteen.

Minulla on enemmän tietoa ja monia muita esimerkkejä siitä, kuinka raamattu ei ole muuta kuin 
juutalaisten noitien kirja, joten numerot; Raamatun numerologia ja se, kuinka raamattu työnnetään 
jatkuvasti väestön päälle, on melkein jokaisessa kodissa, hotellihuoneissa ja kaikkialla muualla. 
Kaikki tuntevat sen ja tietävät mitä se väittää olevansa.

Maailman on herättävä. Voit vapaasti opettaa muita, levittää tätä ja muita JoS-artikkeleita ja 
työskennellä ahkerasti Saatanan hyväksi. Saatana tarkoittaa sanskritissa "totuutta".

______________



911 oli myös hengellinen hyökkäys [BABELIN TORNI]

Alla on suora lainaus Toorasta:

(1.Mooseksen kirja 11:9)     

Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen ja sieltä hän hajotti heidät 
kaikkialle maailmaan.

HUOMAUTUS: 11:9

Nyt täällä Yhdysvalloissa siviilipäivämäärämme ovat kuukausi  / päivä, mutta maailmanlaajuisesti 
ja armeijalla päivä / kuukausi. Joten useimpien Yhdysvaltojen ulkopuolisten maiden kanssa se 
olisi 11/9, ei 9/11. Tämä oli myös hengellinen hyökkäys viestinnän jakamiseksi, sekoittamiseksi, 
tuhoamiseksi.

Lisää tätä edeltävistä pyhistä kirjoituksista:

(1. Mooseksen kirja 11.6) ja sanoi: »Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, 
mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. 

(1. Mooseksen kirja 11.7) Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä 
toistensa puhetta.» 

Babelin torni liittyy käärmeen nostamiseen [tornin rakentaminen on analogia]. Käärmevoiman 
avulla telepaattinen viestintä ja kaikki tiedot ovat mahdollisia, ja telepaattisen viestinnän 
yhteydessä ei ole kielimuureja, koska kommunikaatio suodatetaan käpylisäkkeen kautta 
kommunikaattorista mihin tahansa kieleen, jota vastaanotin pääasiassa puhuu ja ymmärtää. Siksi 
jotkut telepaattiset viestinnät voivat joskus olla ’epätarkkoja’. Tiettyjä sanoja ei aina suodata 
täydellisesti toiselle aliaktivoidun käpylisäkkeen vuoksi, ja toiseksi kielillä on joskus suuria eroja. 
Joillakin kielillä ei ole vastaavaa ilmaisua tai sanaa, joka välittäisi mitä toisella kielellä tarkoitetaan.

Joka kerta tallennetun historian aikana, kun ihmiskunta on edennyt tietylle tietotasolle, tämä tieto 
on järjestelmällisesti tuhottu. Tämä oli merkittävintä Rooman valtakunnan kaatumisen myötä, 
jolloin Eurooppa taantui pimeään keskiaikaan 1000 vuoden ajan. Kun juutalaiset karkotettiin 
Länsi-Euroopasta, syntyi renessanssi, joka toi valaistumista. Juutalaiset, jotka muuttivat itään ja 
myös Sisiliaan [varsinkin kun heidät oli karkotettu Espanjasta], aiheuttivat tuhoa idän pakanoille 
[mahdollinen kommunismi Venäjällä ja tietysti samat juutalaisten rituaalimurhat, joissa pakanat 
vastasivat ymmärrettävästi pogromeilla] sekä järjestäytyneen rikollisuuden perustaminen 
Sisiliassa.



Tässä on räikeä todiste subliminaaleista joita käytettiin Mediassa ennen 9/11:

Useimmat ihmiset ovat täysin tietoisia siitä, että juutalaiset hallitsevat Hollywoodia ja mediaa.

WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [YouTube video]
Yllä oleva video on osoitus siitä, että niin sanotut "profetiat" Raamatussa ovat vain huijausta. 
Raamattu ei ole "Jumalan kirja", vaan se on juutalaisten teos, jota he käyttävät alitajuisesti 
kirouksiensa suorittamiseen, joista osa on vuosisatoja vanhoja. On vain oltava tietoinen mielen ja 
noituuden toiminnasta, jotta tämä voidaan nähdä ja ymmärtää täysin.

Lone Gunmen Pilot - 9/11, ilmestyi 4. maaliskuuta 2001, kuusi kuukautta WTC hyökkäyksiä. 
Huomautus- KUUSI kuukautta.

Pyhä Raamattu: Juutalaisen Noituuden Kirja Osa 2

Totuuden paljastamiseksi Raamatun suhteen on oltava hyvin tietoinen okkultismista. Toisin 
sanoen, on oltava syvällistä tietoa ja ymmärrystä astrologiasta, numerologiasta [tästä aiheesta on 
hyvin vähän tarkkoja ja paljastavia kirjoja, jotka ovat helposti saatavilla], Tarotista, alkemiasta ja 
niin edelleen. Siksi kaikkialla Raamatussa on vakavia uhkia ja varoituksia, jotka pelottavat 
seuraajia pois tästä tiedosta. Haluan myös lisätä tähän, että on olemassa kirouksia, jotka estävät 
keskivertoihmisiä, joilla ei ole tarpeeksi tietoa, etenemästä okkulttisilla aloilla. Nämä eivät ole 
"Jumalan tekoja", vaan ne ovat kirouksia, jotka tekevät juutalaiset ja muutamat heidän hyväkseen 
työskentelevät mätäneet pakanat, kuten katolinen jesuiitttajärjestö (joka koostuu myös suurelta 
osin juutalaisista), jotka ovat taitavia mustassa taikassa.

Tämän artikkelin 1. osassa paljastettu Raamattu on voimakas subliminaali. Tämä ei ole vain 
teoria, vaan se voidaan todistaa riittävällä tietämyksellä. Fiktiiviset juutalaiset hahmot, jotka 
keksittiin ja turmellettiin pakanallisista henkisistä käsitteistä jotka edelsivät kristinuskoa satoja 
tuhansia vuosia toimivat tiedostamattomana liitoksena.

Esimerkiksi numero 7, joka liittyy ihmissielun tärkeimpiin chakroihin [energiantuottajiin], löytyy 
Raamatusta 735 kertaa. Jälleen juutalaisten keskittyminen numeroon 6. Numerologiassa 7 + 3 + 5 
= 15; 1 + 5 = 6.

Se mitä se tekee, on alitajunnan mukainen sidos chakroihin. Tämä asettaa työskentelyn siten, että 
he voivat varastaa palvojien energiaa. Siksi tämä luku toistetaan niin usein Raamatussa. Salomon 
kuvitteellisessa juutalaisessa hahmossa on myös 7 kirjainta. Salomolla oli käsittämättömät 
valtavat rikkaudet. "Salomon temppeli" symboloi kaikkia juutalaisia  (Israel). 
Lisätietoja tästä: Salomon temppeli

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


Tämän lisäksi ”Jehova” varastettiin toisesta Jupiter-nimestä ”Jove”. Astrologiassa Jupiter on 
hyväntahtoinen planeetta, joka tuo onnea ja runsautta. Se liittyy usein miljonääreihin. Tämä 
asettaa toisen erittäin voimakkaan alitajunnan välisen yhteyden juutalaisille saamaan pakanoiden 
energiaa kanavoimalla sitä luomaan heille aineellista yltäkylläisyyttä. Juutalaisten määrä, joilla on 
uskomatonta varallisuutta, on suhteettoman suuri.

Numero 8 liittyy runsauteen. YHVH heprealaisessa numerologiassa on 26; 2 + 6 = 8. Yhdistettynä 
numeroon 7, kuten edellä mainittiin, tämä on 15; 1 + 5 = 6. Juutalaiset käyttävät numeroa 6 milloin 
tahansa, kun he haluavat vaikuttaa johonkin, kuten "kuuden miljoonan" väärennettyyn 
"holokaustiin". Jos joku on valppaana ja kiinnittää huomiota, huomaa juutalaisten hallitseman 
tiedotusvälineen käyttävän numeroa 6 melko usein, erityisesti suhteessa maailman tapahtumiin. 
Numero 6 liittyy myös pakanain orjatyöhön.

Kaiken tämän lisäksi juutalaiset ovat "Jumalan" asemassa ja ovat sanelleet ja käskeneet 
pakanoita vuosisatojen ajan. Juutalaiset ovat aina asettaneet itsensä johtamaan pakanoita, 
pakanain hallitsijoita ja merkittäviä pakanain ihmisiä. Esterin kirja on yksi merkittävimmistä 
subliminaaleista juutalaisille, jotka ovat ottaneet hallintaan merkittävän pakanan. Juutalaisten 
tiedetään menevän naimisiin merkittäviin pakanain perheisiin, erityisesti pakanoihin, joilla on 
paljon vaikutusvaltaa, ja sieltä he työskentelevät ottaakseen hallintaansa tämän vaikutuksen.

”Jeesus Kristus” on toinen fiktiivinen juutalaisten keksimä hahmo, joka on keksitty ja turmellettu 
voimakkaasta hengellisestä käsitteestä. Tämä on erittäin tärkeä ja voimakas kundaliinikäärme. 
Kun se aktivoidaan ja nostetaan, se voi antaa voiman luoda ihmeitä. On oltava perehtynyt 
henkiseen alkemiaan tietääkseen tämän. Hänen oletettu 33 vuoden elämä, esimerkkinä, vastaa 
ihmisen selkärangan 33 esoteerista selkärankaista, jonka kundalinin käärmeen on mentävä 
ylösnousemuksensa kautta taivaaseen, joka on ihmissielun kruunun chakra. Lisätietoja asiasta on 
artikkelissa: Totuus "Jeesuksesta Kristuksesta" (sivu 48)

Kaiken tämän lisäksi elämä, jonka tiedämme, koostuu numeroista. Numerot ovat olemassaolon 
perusta. Nykyinen aikajärjestelmä perustuu numeroon 6, lukuun, jota juutalaiset käyttivät 
työssään. Minuutilla on 60 sekuntia, tunnilla on 60 minuuttia ja päivällä on 24 tuntia, 2 + 4 = 6. 
Kaikki tämä on voimakas alitajunta energian kanavoimiseksi. Raamattu koostuu 66 kirjasta.

Tämän tietämiseksi täytyy olla tietoinen "noituudesta". Noituus käyttää planeettojen energioita, 
Kuun vaiheita jne. Sitoutuakseen energioihin, jotka ovat suotuisia ja sopusoinnussa työskentelyn 
kanssa, antaen siten enemmän voimaa. Tämä oli muinaisilta ajoilta ja hyvin yleistä pakanallisissa 
uskonnoissa, yleensä positiivisiin tarkoituksiin ja mustaan magiaan jota käytettiin 
oikeudenmukaisuuden tarkoituksiin.



Juutalaiset ottivat tämän tiedon ja poistivat sen väkisin pakanakansalta, 
korvaten sen kristinuskon ja islamin valheellisilla ohjelmilla, joissa
mitään hengellistä ei ole enää jäljellä. Keskiajalla, sen jälkeen kun pakanalliset kirjastot 
poltettiin ja tuhottiin, juutalaiset "käänsivät" jäljelle jääneen hengellisen aineiston. 
tekstit Euroopan kielille. Tämän kautta muinainen hengellinen tieto ja 
käsitteet korvattiin korruptiolla ja valheilla.  
 
Aina kun juutalaiset haluavat aloittaa sodan, kuten he tekevät juuri nyt, kuten he ovat olleet 
paljastuneet internetin kautta, he käyttävät Raamatun voimia, Raamatun 
jakeiden numeroita ja sanoja, jotka liittyvät noihin kirjoituksiin. Merkittävä 
esimerkki, kuten mainitsin tämän artikkelin ensimmäisessä osassa, oli 11. syyskuuta tehdyt 
iskut. Toinen traaginen esimerkki on Dresdenin pommitukset. Tämä tehtiin kristittyjen 
"tuhkakeskiviikon" juhlapäivänä käyttäen uskovien kanavoituja energioita, ja 
tuhosi Dresdenin tuhkaksi. Haluan myös lisätä tähän valheellisuuden osalta. 
tämän kristillisen juhlapäivän takana on se, että tuhka asetetaan sielun kolmannen silmän 
päälle... 
[joka on keskellä otsaa], ja todellisuudessa se symboloi pyyhkimistä pois. 
intuition ja psyykkisen näön pyyhkimistä.  
 
Kristinusko ja islam eivät ole mitään muuta kuin ohjelmia kaiken henkisyyden poistamiseksi. 
väestöstä. Aktivoitu henkisyys luo tietoisuutta. Harvat ihmiset ovat 
ovat henkisesti tarpeeksi avoimia nähdäkseen toisten sielut. Tämä voima tulee 
kolmannesta silmästä. Juutalaisella on vieras sielu. Kun ei-juutalainen väestö ei pysty 
näkemään tätä, he ovat tietämättömiä uhreja. Juutalaiset ovat hallinneet meitä vuosisatojen 
ajan.  
 

 Muinaisessa maalauksessa 
vasemmalla, "Noituus 
DOSSI, Dosso 
1535," on silmiinpistävän 
ilmeistä, että nämä ovat 
räikeästi juutalaisia. Lisäksi 
klassinen 
Halloween-noidalla on 
juutalaisia fyysisiä 
piirteitä. Juutalaiset ovat 
käyttäneet okkulttisia voimia 
vuosisatoja, väärinkäyttäen 
mustaa magiaa loputtomiin. 



Siksi niin monet pakanalliset johtajat ovat salamurhattu 
[erityisesti ne, jotka olivat tietoisia juutalaisten rikoksista], kuten 
George Lincoln Rockwell. Ylimmällä tasolla he tietävät, että heillä on tämä tieto ja voima 
joka poistettiin väkisin pakanakansalta pakottamalla kristinuskoa ja islamia, yhdessä 
massamurhaamalla pakanallisia pappejamme ja muita, joilla oli hengellistä tietoa, kuten 
druideja. Inkvisitio, jonka toteuttivat juutalaiset, kuten Tomás de Torquemada, Heinrich 
Kramer ja Jacob Sprenger, joka kirjoitti "Malleus Maleficarumin", oli myöskin 
kansanmurha, joka kohdistui erityisesti Saksaan. Monet kaupungit ja kylät 
Saksassa hävitettiin kokonaan juutalaisten yllyttämien joukkomurhien seurauksena. Tämä 
ei eroa juutalaisesta kommunismista. Syvällisempää tietoa 
inkvisitiosta sekä viitteitä, lue: Inkvisitio (sivu 177)
 
Pakanakansa jolta puuttuu tämä tieto on helppo uhri niille, joilla se on. Esimerkiksi 
juutalaiset jotka ovat perehtyneitä ja harjoittavat talmudilaista magiaa, esimerkiksi 
kiroavat ei-juutalaisia kilpailijoita ulos liiketoiminnasta ja kiroavat ei-juutalaisia yleensä 
muutenkin. Koska juutalaiset hallitsevat myös 96 prosenttia maailman tiedotusvälineistä, 
helposti saatavilla oleva henkistä voimaa koskeva tieto on turmeltunut, ja "New Age" 
liike on ottanut vallan kristillistetyllä noituudella. Todellinen voimakas 
tieto pääsee harvoin helposti saatavilla oleviin kirjoihin. Esim, "Wicca" on pelkkää roskaa. 
"Kolminkertaisen" tarkentaminen ja "luonnonlain" äärimmäinen vääristyminen luovat 
pelokkaita heikkoja ihmisiä. Tosi "luonnonlaki" on se, jos joku tai jokin, rotu, laji jne. ei toimi 
niin, että puolustaa itseään, se kuolee sukupuuttoon. Jos jokainen solu kehossasi 
noudattaisi Raamatun ja New Age -liikkeen opetuksia, kääntämällä toisenkin posken - 
ja antaisit rikosten jäädä rankaisematta ja edistäisit epäoikeudenmukaisuutta, pasifismia, 
toimettomuutta ja pelkuruutta, olisitte kuolleita muutamassa tunnissa ellette jopa 
minuuteissa. TÄMÄ ON LUONNONLAKI!

Juutalaiset pelkäävät mustan magian kostoa. Meitä ei-juutalaisia on enemmän kuin heitä. 
Mustaa magiaa käytetään oikeudenmukaisuuteen. Kristinusko, islam ja vastaavat ovat 
pelkkiä ohjelmia. Niissä ei ole mitään hengellistä. Harvat saarnaajat pystyvät edes 
kaavioimaan ihmissielua. Maailma on ollut voimakkaan loitsun alla. On aika jokaisen 
pakanan herätä tähän!  

Lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita:

PROOF: The Bible Is Jewish Witchcraft
The Holy Bible: A Book of Jewish Witchcraft Part 1

Coincidence? I don't think so... Parts 1 & 2: About the Jewish-staged Paris Terror Attack a
nd 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
Ylläoleva artikkeli on erittäin vakava. Tämä on se mitä vihollisen harmaiden muukalaisrodulla 
on: mikrosiruimplantti, joka kontrolloi heidän tunteitaan, ajatuksia ja kaikkea muuta. Artikkeli 
sisältää lukuisia viittauksia sekä otteita jotka todistavat, että tämä on ERITTÄIN lähellä 
tulevaisuudessa koko maailmassa sekä tapahtuu jo nyt. 

Exposing Christianity

https://see_the_truth.webs.com/Proof_Bible_Jewish_Witchcraft.htm.htm
https://www.satanslibrary.org/Images/Bible_Jewish_Witchcraft.htm
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Bible_Used_for_Paris_Attackes.htm
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Bible_Used_for_Paris_Attackes.htm
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/ChristianMass_JewishRitualMurder.html
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Torah_and_Living_Blood_Sacrifice.html
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Christianity_Communism_Bible.htm
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Mind_Control_Programming.htm
https://see_the_truth.webs.com/Truth_About_Bible.htm
https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Year_Zero.html
https://www.exposingcommunism.com/Jewish%20Enforced%20Microchip.pdf
https://see_the_truth.webs.com/
https://www.satanslibrary.org/Images/Bible_Jewish_Witchcraft.htm


Pyhä Raamattu: Juutalaisen Noituuden Kirja Osa 3
Raamattu on voimakas alitajuinen vaikuttaja. 
 
Jotta voitaisiin täysin paljastaa mitä Raamattu todella on, on välttämätöntä olla hyvin koulutettu 
okkultismissa. Tähän kuuluu erityisesti juutalaisen kabbalan syvällinen opiskelu sekä 
mantroja, sanskritia, Kaukoidän jumaluuksia ja niiden ominaisuuksia. Useimmat teistä 
tiedätte jo miten lähes kaiken hengellisen tiedon varastivat ja turmelsivat juutalaiset Kaukoidästä. 
 
Nyt alla kirjoitan energioista. En puhu miehistä ja naisista. Nämä ovat energioita sielun sisällä, ja 
kun molemmat eivät ole täysin voimaantuneita ja toimivia yhdessä, tuloksena on epäharmoninen 
epätasapaino.

Naisellinen energia, joka tunnetaan nimillä "Shakti" "Kundalini" "Devi" (Paholainen), ja muut 
sanskritin kieliset nimitykset järjestelmällisesti poistettiin juutalaisten toimesta ja korvattiin 
miespuolisilla aspekteilla, jotka ovat aivojen loogista puolta ja joista puuttuu raaka henkinen 
voima.
 
Kuten Lilithin kohdalla, femiinistä tehtiin jotain oletettavasti pahansuopaista juutalaisten toimesta. 
Tämä kaikki on alitajuista, ja sen suorana tarkoituksena on poistaa kaikki feminiinen
energia ja voima meiltä pakanoilta. "Sophia" eli tieto on myös eräänlainen osa feminiinistä 
energiaa, erityisesti sen henkistä puolta. 
 
Lisäksi nuo mädät enkelit, joita kristittyjen opetetaan kunnioittavan ja joissain tapauksissa jopa 
palvovat, ja New Age -paskanjauhamisliike, ne ovat kaikki miehiä. Sana "enkeli", joka kreikaksi 
on "angelos", on maskuliininen substantiivi, johon ei naispuolista vastinetta ole olemassa. 
 
Näissä juutalaisissa ohjelmissa jumalattaret on poistettu kokonaan ja halvennettu. Jäljelle jäävät 
vain naiseuden voimiin kohdistuvat herjaukset kuten "Babylonin huora" ja muu juutalaisten 
keksimä saasta. 
 
"Toora", kuten monet muutkin, on anagrammi. "Rota" tarkoittaa "pyörää". 7 chakraa tunnetaan 
pyörinä. Tällä luodaan yhteyksiä sieluun. Tämä sanskritin Rota liittyy myös "vaunuihin" ja 
vaunukortti Tarotissa on 7. valttikortti arcanassa. Tämä luo alitajuisen yhteyden, jossa
ei-juutalaisten henkiset energiat kanavoituvat käsittämättömän rikkauden tarjoamiseen ja 
vaurautta juutalaisille kokonaisuutena. "Sinä tulet vaurastumaan." 
 
Kuten aiemmin mainitsin, "Abraham" on anagrammi sanasta "Brahma". Tämä on toinen 
alitajuinen, sillä juutalaisten keksimä Aabraham on juutalaisten patriarkka ja "Brahma" on 
hallitseva kasti. 
 
Sara oli toinen, joka varastettiin tiedon jumalattarelta Saraswatilta. Nyt, tuo "minä olen se, joka 
minä olen" -paska tuolta kuvitteelliselta heprealaiselta niin kutsutulta "Jumalalta" on 
todellisuudessa mantra, jolla on tekemistä Saraswatin kanssa. Tämä on toinen erittäin voimakas 
alitajuinen vaikutin. Hänen mantransa on "AIM", joka lausutaan oikein AH-EEM. Värähtelemällä 
tätä siemenmantraa toistuvasti johtaa riimittelyyn "I'm" kanssa tämä liittyy tietoon ja kaiken
näkevään silmään. Isoveli tarkkailee teitä. Tämä liittyy siihen, mitä harhaanjohdettu kristityt 
idiootit uskovat olevan "Jumala". Lisäksi tämän tiedon energia kanavoituu taas juutalaisiin. 
Heidät tunnetaan "kirjan kansana", ja kun otetaan huomioon prosenttiosuudet, suhteettoman 
suuri osa juutalaisista on korkeasti koulutettuja ja valta-asemissa, jotka ovat myös sidoksissa 
Raamatun energioihin, esimerkiksi Esterin tarinaan. Se on vain yksi, sitten meillä on Jaakob jne, 
nämä juutalaiset hahmot ovat voimakkaat subliminaalit, yhdessä numeroiden, säkeiden, 
juutalaisen gematrian kanssa ja niin edelleen.



Toinen on jumalatar "Kamala". Hän on rikkauden jumalatar. Heidän loismaisessa Raamatussaan 
juutalaiset luovat jälleen anagrammin, jossa hänen nimensä käännetään muotoon "Alamek".  
 
Alamekit symboloivat pakanoita. Kääntämällä, kuten monet teistä ovat jo oppineet RTR:n kautta, 
tämä kääntää muutakin kuin vain sanan ja tämä ohjaa köyhyyden pakanoihin, kun taas rikkaus 
kanavoituu juutalaisiin. 
 
Jos katsotte jumalatar Kamalan yantraa, näette 8 terälehteä (8 on 
rikkauden numero), jotka ympäröivät Vishnun tähteä (josta juutalaiset varastivat 
"Magen Davidinsa" ja yrittävät nyt väittää sitä Kamla-yantraksi. 

https://web.archive.org/web/20180117182053/http://www.gurushakti.org.in/31/kamla
-yantra

https://web.archive.org/web/20180117182053/http://www.gurushakti.org.in/31/kamla-yantra
https://web.archive.org/web/20180117182053/http://www.gurushakti.org.in/31/kamla-yantra


Sattumaa? En usko… Osat 1&2: Liittyen Juutalais-lavastettuun Pariisin 
terrorihyökkäykseen ja todisteet kuinka Raamattua käytettiin tämän onnistumiseksi

Ensimmäinen osa: Ranskassa perjantaina 13. päivä tehdyt raa'at hyökkäykset muistuttavat 
jälleen juutalaisia veriuhreja ja rituaaleja.

Tasan 708 vuotta sitten, huom. 7 + 8 = 15; 1 + 5 = 6 (juutalaisten suosikkiluku), temppeliritareihin 
kuulunut Jaques de Molay ja 60 muuta (huom. 60) pidätettiin Ranskassa. Lyhyesti sanottuna tämä 
ei-juutalainen ritarikunta tiesi liikaa ja keräsi liikaa varallisuutta. He tiesivät, että kristinusko oli 
petos, ja inkvisitio kidutti ja murhasi heidät.

Katsokaa numeroita... Marraskuun 13. päivä; 11 + 13 = 24; (2 + 4 = 6) jälleen. Sitten on vuosi 
2015, joten 15:n kanssa meillä on jälleen numero 6 mukana.

Perjantai on heprealaisen kalenterin mukaan myös 6. päivä. Heidän "sapattinsa" osuu aina 
lauantaille, joka on heidän 7. päivänsä.

Syy tähän? Ihmiset tietävät liikaa.

Aion tehdä lisää tutkimusta tuosta heidän saastaisesta Toorastaan. Aivan kuten 911 ei ollut 
sattumaa. 1. Mooseksen kirja 11:9. Kävin sen jo läpi. Olen varma, että on olemassa myös Tooran 
kirjoitus Ranskassa perjantaina tapahtuneelle tragedialle. Lopuksi, juutalaiset tulevat käyttämään 
likaista, rumaa, ilkeää, ihmisvihaa ja kuolemaa vihaavaa Tooraansa (joka on täynnä sotia, joissa 
juutalaiset teurastavat, raiskaavat, ryöstävät ja valloittavat pakanoita), jälleen lietsoakseen uuden 
maailmansodan.

Aion julkaista käänteisiä Toora-rituaaleja yrittäessäni pysäyttää tämän. Heidän suunnitelmansa on 
saada valkoiset eurooppalaiset nuoret miehet ja naiset värvätyksi teurastettaviksi Lähi-idän 
sotaan. Tämä jättäisi valkoiset naiset, lapset ja vanhukset muslimilaumojen hävitettäväksi.

Kun Angela Merkel puhui Israelin Knessetissä jiddishiksi, olen varma, ettei hän käynyt siellä vain 
tervehtimässä tai lomailemassa. He olivat laatimassa suunnitelmia valkoisen Euroopan 
kansanmurhaa varten.

Moskovassa oli myös kommunistijuutalaisten suuri kokous juutalaisen Putinin kanssa. Jälleen he 
tekivät suunnitelmia. Selvästi.

Meidän on odotettava, kunnes he lukevat suuret sotajakeet vuotuisissa Tooranlukemissaan, ja me 
kumoamme nämä.

Juutalaisten hallitsemat tiedotusvälineet ja Hollywood ihannoivat sotaa ja edistävät sitä, jotta 
nuorisomme lankeaisi tähän ja päätyisi silvottuna ja teurastettuna juutalaisten etujen vuoksi. 
Juutalaiset itse saavat sodan aikana toimistotöitä ja näkevät harvoin mitään taistelua. Adolf Hitler 
kirjoitti tästä jo ensimmäisessä maailmansodassa.



Toinen osa:

Temppeliritareiden tapaus tapahtui perjantaina 13. lokakuuta 1307. Tämä oli kuukausi ja 708 
vuotta siitä tragediasta, joka tapahtui perjantaina 13. marraskuuta 2015. Tämän vuoden 
lokakuussa ei ollut perjantai 13. päivää. Todella tärkeää on se, mitä seuraa:

Tuossa saastaisessa Raamatussa on yhteensä 66 kirjaa. Niille teistä, joille tämä on uutta ja/tai 
tuntematonta, käykää tällä verkkosivulla "Holy Bible: A Book of Jewish Witchcraft" (Löytyy tämän 
pdf:n sivulta 101)

Tämä todistaa entisestään, että niin kutsuttu "Pyhä Raamattu" ei todellakaan ole "Jumalan sana"."

5. Moos. 13:11
     [11] Kivittäkää hänet kuoliaaksi, sillä hän yritti viekoitella teitä luopumaan Herrasta, 
Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta. 

*Huomautus edellä olevaan 13:11. 11. kuukauden 13. päivä; marraskuun 13. päivä, ja tämä 
kirjoitus kehottaa murhaamaan ne, jotka palvovat pakanallisia jumalia. EI-JUUTALAISET!

Ymmärtääkseen täysin, on tunnettava juutalainen "Gematria", joka on sanojen ja numerologian 
järjestelmä:

"Gematria (kreik.: tarkoittaa geometriaa) on assyro-babylonialais-kreikkalainen koodaus- ja 
numerologiajärjestelmä, joka on myöhemmin omaksuttu juutalaiseen kulttuuriin ja jossa sanalle tai 
lauseelle annetaan numeroarvo siinä uskossa, että sanoilla tai lauseilla, joilla on identtiset 
numeroarvot, on jokin suhde toisiinsa tai että niillä on jonkinlainen suhde itse numeroon, se voi 
koskea luontoa, ihmisen ikää, kalenterivuotta tai vastaavaa."" Yllä oleva lainaus on otettu 
lähteestä:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gematria

Juutalaisilla on pakkomielle numeroon 6.

911 OLI MYÖS HENKINEN HYÖKKÄYS [BAABELIN TORNI] Alla on suora lainaus Toorasta:
1. Mooseksen kirja 11:9
     [9] Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen ja sieltä hän hajotti 
heidät kaikkialle maailmaan.

HUOM: 11:9
Yhdysvalloissa siviilipäivämäärämme ovat kuukausi/päivä, mutta maailmanlaajuisesti ja 
armeijassa ne ovat päivä/kuukausi. Useimmissa maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella se olisi siis 
11/9, ei 9/11. Tämä oli myös hengellinen hyökkäys, jolla haluttiin jakaa, hämmentää ja tuhota 
viestintää. Ihmiset oppivat liikaa, mikä on ja on aina ollut suurin uhka juutalaisille ohjelmille, kuten 
kristinuskolle.



Kristinuskon paljastuessa ja todisteet siitä, että se on huijaus ja valhe, monet ihmiset lähtevät pois 
siitä joukoittain. Tähän kuuluvat myös ne, jotka ovat lähteneet pedofilian ja muiden mädännäisten 
rikosten vuoksi ihmiskuntaa vastaan, joista tämä iljettävä instituutio on pahamaineinen. Monet 
ihmiset ovat kääntymässä pakanuuden puoleen, mikä on vakavin uhka juutalaisten vallalle. 
Juutalaisten linnake, kuten olen loputtomasti toistanut, on kristinusko. Siksi he teeskentelevät 
olevansa sen vainoamia ja sitä vastaan. Nämä molemmat ovat täydellisiä valheita, jotka aion 
edelleen todistaa ja paljastaa tässä artikkelissa. Tämä taas ei eroa juutalaisesta kommunismista. 
Heillä on myös pitkä ja ilkeä historia omiensa vainoamisessa, koska he ovat luonnostaan ilkeitä. 
Tämä on myös heidän Toorassaan.

Pariisin tragedia oli ennalta suunniteltu. Tämä ei eroa temppeliritareiden murhista.

Kuten kirjoitin ensimmäisessä tätä asiaa koskevassa viestissäni, löysin ehdottomasti yhteyden 
paitsi heidän Toorastaan myös tuosta helvetin Raamatusta.

Tämä hyökkäys tapahtui koska uhkana oli, että väestö tulisi tietoiseksi ja jättäisi kristinuskon 
juutalaisen ohjelman.

Toinen räikeä valhe jota juutalaiset tyrkyttävät on se, että he hylkäävät kristinuskon. Tämä valhe 
paljastuu heidän viikoittaisissa Tooran lukemisissaan. He lukevat myös muista Vanhan testamentin 
kirjoista ja myös kristillisestä evankeliumista, koska se kaikki liittyy toisiinsa. Todisteita tästä saat 
klikkaamalla alla olevaa linkkiä:
https://torahportions.org/thisyear/

Elokuun 15. päivänä 2015 juutalaiset ympäri maailmaa lukivat viikoittaisissa tooralukemisissaan 5. 
Moos. 11:26-16:17 ja Jes. 66:1-24. Tänä vuonna oli Rosh Hodesh, uusi kuu 15. elokuuta. 
[Shulchan Aruchin mukaan, jos Elulin Rosh Hodesh [uusi kuu] - jolla on oma haftara, nimittäin 
Jesaja 66 - osuu samaan aikaan kuin Shabbat Re'eh, luetaan Re'ehin haftara, ei Rosh Hodesh 
Elulin, koska Seitsemää lohdutuksen sapattia ei saa keskeyttää].
https://en.wikipedia.org/wiki/Haftarah#Haftarot_for_Deuteronomy

Katolisessa Raamatussa Jesaja on Vanhan testamentin 29. kirja. "Torah Portions 5775" -julkaisun 
mukaan myös Johanneksen evankeliumia luettiin monissa juutalaisissa seurakunnissa. Johannes 
on Uuden testamentin 4. kirja.

Kaikissa edellä mainituissa Tooran, Haftaran ja evankeliumin lukukappaleissa keskitytään kaikkien 
pakanallisia jumalia palvovien murhaan.

https://torahportions.org/thisyear/
https://en.wikipedia.org/wiki/Haftarah#Haftarot_for_Deuteronomy


Ennen kuin siirryn pyhiin kirjoituksiin tässä, haluan paljastaa numerologian tässä. Sattumaa? En 
usko:

Kuten edellä kirjoitin, Jesajan kirja on katolisessa Raamatun versiossa 29. kirja. 2 + 9 = 11. 11 on 
heprealaisessa numerologiassa erityinen luku, jolla on maagisia ominaisuuksia, eikä se eroa 
22:sta.

Johanneksen evankeliumi on Uuden testamentin 4. kirja. Tässä meillä on siis päivämäärä: 
marraskuu on 11. kuukausi ja 13.: 1 + 3 = 4.
Mitä tulee Jesajan 66:een, laajalti käytetyssä Raamatun kuningas Jamesin versiossa on 66 kirjaa. 
Sen lisäksi, että päivä on perjantai 13. marraskuuta, meillä on marraskuu on 11. kuukausi ja 13. 
päivä [11 + 13 = 24; 2 + 4 = 6]. Vuoden 2015 kanssa 15 lisää tähän päivämäärään vielä 6, ja taas 
meillä on 66. Olen perehtynyt siihen, että he eivät aina ota vuosisadan vuotta mukaan 
laskutoimituksiinsa, kuten 20 vuonna 2015.

Edellä esitetyn lisäksi 15. elokuuta, jolloin tämä Tooran osa, Haftara ja evankeliumi luettiin, oli alun 
perin hyvin tärkeä pakanallinen juhlapäivä, jonka katolinen kirkko varasti ja turmeli 
"Ylösnousemuksen juhlaksi".
"Elokuun 15. päivä oli alun perin PYHÄN SOFIAN YLÖSNOUSEMINEN, Pyhän Sofian ottamista 
Pleromaan muistetaan 15. elokuuta. Tämä korreloi ortodoksisessa kirkossa Neitsyt Marian 
(ruumiillisen) taivaaseenastumisen kanssa, joka on hiljattain lisätty roomalaiseen liturgiseen 
elämään. Muinaiset gnostilaiset kirjoitukset kertovat Sofiasta, korkeimman Jumalan naispuolisesta 
aspektista, joka vaeltaa taivaasta ja eksyy alemmille alueille. Laulamalla ylistyslauluja Valolle 
Vapahtaja pelastaa hänet, ja hän auttaa häntä palaamaan taivaaseen mysteerin avulla. 
Psykologisessa näkökulmassamme meidät on heitetty pois Olemisen Täydellisyydestä, jotta 
meistä tulisi eriytyneitä egoja. Logoksen mysteerihahmon avulla pystymme yksilöitymään ja 
palaamaan kokonaisuuden tilaan. Siten Sofian ahdinko on meidän omamme, ja hänen 
esimerkkinsä kautta voimme inspiroitua jatkamaan polullamme." Sivuilta:
https://www.gnosis.org/ecclesia/cal_mandala.htm
ja
https://www.gnostics.com/calendar.html

Nyt, kuten kirjoitin alla, temppeliritarit huomasivat kristinuskon olevan huijausta, enemmän kuin 
todennäköisesti matkoillaan niin kutsuttuun "Pyhään maahan". He keräsivät uskomattoman 
määrän rikkauksia, käyttivät noituutta, ja koska he olivat pakanallinen ritarikunta, suurin osa päätyi 
inkvisition kiduttamiksi ja sitten murhatuiksi. Ne, jotka pääsivät pakoon, perustivat alkuperäisen 
vapaamuurariuden, joka tuohon aikaan oli luciferilaista ja saatanallista.

Pariisin tragedia oli sekä henkinen että fyysinen hyökkäys. Tämä ei "vain tapahtunut". Marraskuun 
13. päivä on vuoden 317. päivä; 3 + 1 + 7 = 11.

https://www.gnosis.org/ecclesia/cal_mandala.htm
https://www.gnostics.com/calendar.html


11:tä käytetään jonkin kaatamiseen; tuhoamiseen, kuten tätä numeroa käytettiin 9-11-tapahtuman 
yhteydessä.

Johannes on Uuden testamentin neljäs kirja ja Raamatun kuningas Jamesin version 43. kirja. 
Johannes 15 oli 15. elokuuta luettujen kirjoitusten alku. 43 + 15 = 13.

Nyt, mitä tulee tähän "Tooran lukemiseen" liittyviin kirjoituksiin, lähes kaikki niistä koskevat 
pakanallisia jumalia palvovien tuhoamista. Heavy metal -konserttia vastaan hyökättiin, ja heavy 
metal ei todellakaan ole kristillistä.

Yritän olla tekemättä tästä liian pitkää, joten otan mukaan vain ne raamatun kirjoitukset, joilla on 
merkitystä tämän asian kannalta. Seuraava on otettu englanniksi käännetystä Tooran kopiosta 
(kääntäjän huomio, otteet ovat raamattu.fi sivuston 1992 raamatusta):

5. Moos. 11:26-16:17
(5. Moos. 11:26-27)      [26] »Minä annan teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen.  [27] 
Siunauksen saatte, jos tottelette Herran, Jumalanne, käskyjä, jotka minä nyt teille ilmoitan, 

(5. Moos. 11:28)      [28] mutta kirouksen, jos ette tottele hänen käskyjään, vaan poikkeatte siltä 
tieltä, jota minä käsken teidän kulkea, ja antaudutte palvelemaan vieraita jumalia, joita ette ole 
ennen tunteneet.

(5. Moos. 12:2)      [2] »Hävittäkää korkeilta vuorilta, kukkuloilta ja lehtevien puiden alta perin 
pohjin kaikki ne paikat, joissa teidän tuhoamanne kansat ovat palvoneet jumaliaan. 

(5. Moos. 12:3)      [3] Repikää maahan niiden alttarit, murskatkaa kivipatsaat, polttakaa asera-
paalut, lyökää palasiksi kaikki jumalien kuvat. Tuhotkaa noiden kansojen jumalat, niin että niiden 
nimetkin unohtuvat.

*[Huomautus: Yllä oleva kirjoitus 12:3 on yhteensä 6, ja koska 5. Mooseksen kirja on Tooran viides 
kirja, 5 + 6 = 11, jälleen tuho ja turmio].

(5. Moos. 12:6)      [6] ja viekää sinne polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne ja 
uhrilahjanne, lupausuhrinne ja vapaaehtoiset lahjanne sekä nautojenne, lampaidenne ja 
vuohienne esikoiset. 

(5. Moos. 12:29)      [29] »Kun Herra, teidän Jumalanne, on hävittänyt ne kansat, joiden maan te 
nyt menette ottamaan haltuunne, ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, 

(5. Moos. 13:7)      [7] »Vaikka veljesi, oman äitisi poika, sinun oma poikasi tai tyttäresi, vaimosi, 
jota rakastat, tai paras ystäväsi salaa houkuttelisi sinua palvelemaan vieraita jumalia, joita sinä ja 
sinun esi-isäsi ette ole entuudestaan tunteneet, 



(5. Moos. 13:8)      [8] niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne maan äärestä 
toiseen, lähellä tai kaukana, 

(5. Moos. 13:9)      [9] älä suostu hänen ehdotukseensa äläkä kuuntele häntä. Älä sääli häntä, älä 
osoita hänelle armoa äläkä salaa hänen rikostaan, 

(5. Moos. 13:10)      [10] vaan surmaa hänet. Heitä itse ensimmäinen kivi, ja sinun perässäsi 
tulkoot kaikki muut. 

(5. Moos. 13:11)      [11] Kivittäkää hänet kuoliaaksi, sillä hän yritti viekoitella teitä luopumaan 
Herrasta, Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta. 

*Huomautus edellä olevaan 13:11. 11. kuukauden 13. päivä; marraskuun 13. päivä, ja tämä 
kirjoitus kehottaa murhaamaan ne, jotka palvovat pakanallisia jumalia. EI-JUUTALAISET!

(5. Moos. 13:14)      [14] on kelvottomia miehiä, jotka ovat viekoitelleet kaupunkinsa asukkaat 
palvelemaan muita, teille vieraita jumalia, 

(5. Moos. 13:15)     [15] tutkikaa asiaa ja selvittäkää se tarkoin. Jos käy ilmi, että sellainen iljettävä 
teko todella on tapahtunut, 

(5. Moos. 13:16)      [16] teidän on miekalla surmattava sen kaupungin asukkaat. Julistakaa 
kaupunki Herralle kuuluvaksi uhriksi, hävittäkää se ja surmatkaa sekä asukkaat että heidän 
karjansa. 

(5. Moos. 13:17)      [17] Kaikki sieltä saatu saalis on koottava keskelle toria. Sitten koko kaupunki 
samoin kuin kaikki saalis on poltettava kokonaisuhrina Herralle, teidän Jumalallenne. Sellainen 
kaupunki pysyköön ikuisesti rauniokasana; sitä ei saa enää koskaan rakentaa uudestaan. 

Nyt, Haftaran kirjoituksen Jesaja 66:1- 24 osalta

{66:15} [15] Katso, Herra saapuu tulenlieskassa,
  hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli.
  Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna,
  hänen jyrinänsä liekkeinä.
{66:16} [16] Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella,
  hänen miekkansa lyö ihmissukua,
  ja monet kaatuvat sen lävistäminä:
{66:17} [17] nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat
  palvontatarhojen menoihin
  johtajansa ympärillä,
  nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää,
  sian lihaa, rottia –
  minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa,
  ja he kaikki saavat loppunsa,
  sanoo Herra.
*[Huomautus: pakanat syövät sianlihaa].
{66:23} [23] Ja aina uudenkuun päivänä
  ja jokaisena sapattina
  tulee koko ihmissuku,
  ja kaikki kumartuvat minun eteeni,
  sanoo Herra.
 {66:24} [24] Ja kun he lähtevät ulos, he näkevät niiden ruumiit,
  jotka ovat minusta luopuneet.
  Mato, joka niitä kalvaa, ei kuole,
  liekki, joka niitä nuolee, ei sammu.
  Ne ovat kauhistava varoitus koko ihmissuvulle.



Nyt Johanneksen evankeliumin 15:1-17:26 kohdalla:
Jewsus sanoi-
{15:6} [6] Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat 
oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi.

Loppuosa tästä paskasta jatkuu ja jatkuu siitä kuinka jokainen, joka ei palvele orjallisesti 
juutalaista, on kirottu ja sen sellaista. Se on loputonta pahoinvointiin asti. Voitte tarkistaa sen 
netistä tai mistä tahansa raamatusta. Se tukee Tooran ja Haftaran tekstejä. 



Vuosi Nolla

Seuraava artikkeli, jonka on kirjoittanut enimmäkseen ylipappi Don Danko, on hyvin paljastava 
kristinuskon todellisesta tarkoituksesta, ja siitä miten se liittyy suoraan juutalaiseen kommunismiin.

On tärkeää tietää miten "Vuosi Nolla", jota käytettiin kommunistien ottaessa haltuunsa maata, 
käytettiin myös ennen ajanlaskun alkua ja ennen ajanlaskun alkua historiassa [juutalaiset ovat 
korruptoineet historiaa laajalti, jotta se olisi sopusoinnussa heidän agendansa kanssa ja edistäisi 
heidän agendaansa maailman orjuuttamisessa]. Ekr. tarkoittaa "ennen Kristusta" ja A.D. tarkoittaa 
"Anno Domini".

"Anno Domini" on keskiaikaista latinaa, joka on käännetty sanoilla "Herran vuonna" tai "Herramme 
vuonna". Toisinaan se esitetään täydellisemmin Anno Domini Nostri Iesu (tai Jesu) Christi 
("Herramme Jeesuksen Kristuksen vuonna"). "1

Fiktiivisen Nasaretilaisen oletettu syntymä oli "vuosi nolla".

"Nollavuoden ajatuksena on, että kaikki yhteiskunnan kulttuuri ja perinteet on tuhottava tai 
hylättävä kokonaan ja uusi vallankumouksellinen kulttuuri [huom. juutalainen kommunismi] on 
korvattava sen tilalle, aloittaen tyhjästä. Kaikkea kansakunnan tai kansan historiaa ennen Vuotta 
Nolla pidetään suurelta osin merkityksettömänä, koska se ihanteellisesti puhdistetaan ja korvataan 
alusta alkaen.

Kambodžassa opettajat, taiteilijat ja älymystö valittiin ja teloitettiin erityisesti vuosi nollaan liittyvien 
puhdistusten aikana."

"Jotkut kutsuvat sitä marxismiksi - minä kutsun sitä juutalaisuudeksi."
- Rabbi S. Wise, The American Bulletin, 5. toukokuuta 1935.

"Kommunistien sielu on juutalaisuuden sielu. Tästä seuraa, että aivan kuten Venäjän 
vallankumouksessa kommunismin voitto oli juutalaisuuden voitto...."
(A Program for the Jews and Humanity, rabbi Harry Waton, s. 143-144).

Vuosi nolla oli kommunistisen Kambodžan oppi, jota kutsuttiin täydelliseksi kommunistiseksi 
vallankumoukseksi ja jota kansainväliset juutalaiset tukivat ja saattoivat valtaan kommunistisen 
Kiinan vahvan otteensa kautta:
https://web.archive.org/web/20140331142939/http://josministries.prophpbb.com/topic2027.html

Se oli kirjaimellisesti koko sivilisaation pyyhkäisy pois, perheyksikön tuhoaminen; perheyksikön oli 
määrä loppua ikuisesti, kaiken edistyksen, musiikin, rahan, sairaaloiden, oppimisen, kirjojen ja 
lukemisen lakkauttaminen ja koulutettujen ja ammattilaisten luokkien totaalinen likvidointi 
joukkomurhien avulla. Jopa ihmisten välinen rakkaus kiellettiin, ja ihmiset murhattiin jopa siitä, että 
he hymyilivät toisilleen orjaleireillä. Jopa sana uni kiellettiin. Ihmisiä työstettiin aamukolmelta kello 
kolmeen illalla kello 23:een riisikulholla. Jos he eivät pystyneet tekemään työtä tai jos he eivät 
työskennelleet tarpeeksi nopeasti äärimmäisen uupumuksen vuoksi, heidät tapettiin paikan päällä. 
Heidät pakotettiin asumaan latoihin, joiden välissä ei ollut seiniä, eivätkä he saaneet puhua 
toisilleen. Heidät alennettiin eläimiksi. Elämän tarkoitus oli tehdä työtä ja kuolla. Koko väestö 
pakotettiin tähän, ja kaikki heidän kulttuurinsa hävitettiin ihmisten mukana ja korvattiin 
juutalaiskommunismin orjayhteiskunnalla. 

https://web.archive.org/web/20140331142939/http://josministries.prophpbb.com/topic2027.html


Kommunistit takavarikoivat ja tuhosivat kaikki pääkaupungin suuren kirjaston kirjat. Kaupungit 
tyhjennettiin ja kolmasosa väestöstä teurastettiin. Kuka tahansa koulutettu henkilö kidutettiin 
kuoliaaksi sen jälkeen, kun hänet oli pidätetty ja viety pahamaineisiin vankiloihin, ja hänet 
julistettiin poliittisesti "ali-ihmiseksi". Heistä otettiin kuvat pidätyksen yhteydessä, ja kuvat heidän 
murhatuista ja kidutetuista ruumiistaan otettiin uudelleen sen jälkeen, kun heidät oli tapettu. 
Kommunistiset pyövelit viilsivät heidän kurkkunsa auki ja silpoivat heidän ruumiinsa. Suurin osa 
kaupungeista tasoitettiin maan tasalle ja väestö marssitettiin todelliseen Orwellin eläinfarmiin. 
Kokonaisia perheitä teurastettiin. Naisia tapettiin jopa ”liian kauneuden” rikoksesta. Ihmisiä 
teloitettiin siitä, että he osasivat lukea.

Vuosi nolla merkitsi elämän loppua kommunistisessa Kambodžassa. Tämä oli 
juutalaiskommunismin täydellinen ja kokonainen toteutus. Juuri tämän näimme juutalaisen 
kristinuskon ja islamin ohjelmissa. Myös juutalainen kristinusko aloitti kalenterin nollavuodesta jKr. 
ja teki kokonaisille yhteiskunnille saman, minkä kommunistit tekivät Kambodžalle. Kirjastot 
tuhottiin, hengelliset ja siten koulutetut luokat teurastettiin ja kidutettiin, kaupungit tuhottiin, kaikki 
tieto tuhottiin, taide tuhottiin, musiikki kiellettiin ja jopa kylpeminen kiellettiin "pakanallisena 
käytäntönä", ja lukutaidosta tehtiin kirkon toimesta kuolemanrangaistus. Kirkon komissaarit 
kehuskelivat pyyhkäisseensä pois koko sivilisaation ja kulttuurin, ja tilalle tuli alkukommunismin 
orjayhteiskunta jota johti puolue kirkon muodossa. Vuosi nolla.

Kuten Putinin kommunistinen neuvonantaja Alexander Dugin totesi haastattelussa:
https://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/

Tämä sopii hyvin yhteen länsimaisen kristinuskon ortodoksisen kritiikin kanssa. On helppo nähdä, 
että länsimaisen kristinuskon maallistuminen antaa meille liberalismin. Ortodoksisen uskonnon 
maallistuminen antaa meille kommunismin... Kommunismi on kristinuskon lopullinen täydellisyys.

"Maailmanvallankumous, jonka tulemme kokemaan, on yksinomaan meidän asiamme ja se lepää 
meidän käsissämme. Tämä vallankumous kiristää juutalaisten ylivaltaa kaikkiin muihin kansoihin 
nähden."
-Le Peuple Juif, 8. helmikuuta 1919. 

https://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/


"Vuosi Nollan taustalla on ajatus siitä, että kaikki yhteiskunnan kulttuuri ja perinteet on tuhottava 
tai hylättävä kokonaan, ja uusi vallankumouksellinen kulttuuri [minun huomautukseni: juutalainen 
kommunismi] on korvattava se tyhjästä alkaen. Kaikkea kansakunnan tai kansan historiaa ennen 
Vuotta Nolla pidetään suurelta osin merkityksettömänä, koska se ihanteellisesti puhdistetaan ja 
korvataan alusta alkaen.

Kambodžassa opettajat, taiteilijat ja älymystö valittiin ja teloitettiin erityisesti vuoden nollaan 
liittyvien puhdistusten aikana."

Jos luulette, että se on ohi, muistakaa vain... Kommunismi on juutalainen messiaaninen liike, 
jonka ovat luoneet ja jota johtavat Siionin vanhimmat, kuten Rothschildit. He ovat yhä olemassa ja 
työskentelevät yhä hellittämättä koko maailman muuttamiseksi Vuodeksi Nolla, joka on 
juutalaisuuden lopullinen päämäärä. Sionismi on juutalaisuutta: 
https://web.archive.org/web/20150818095356/https://josministries.prophpbb.com/topic8274.html 
Sionismi on juutalaisuutta "Messiaan aikana juutalaiset tulevat hävittämään kaikki maan kansat."

Ote Longteine De Monteiron ja Katherine Neudstadtin kirjasta "The Elephant Walk Cookbook" © 
1998:
"Maa oli syvästi sekaantunut sisällissotaan Yhdysvaltojen tukeman Lon Nolin hallituksen, joka oli 
syrjäyttänyt kuningas Norodom Sihanoukin vallankaappauksen jälkeen vuonna 1970, ja 
kommunististen kapinallisten vallankumouksellisten, Punaisten khmerien, välillä, joiden uskottiin 
olevan lähellä voittoa.

Kolme viikkoa aiemmin olin lentänyt Phnom Penhiin yrittäessäni taivutella Kenin perheenjäseniä ja 
omaa perhettäni tulemaan Taiwaniin (kuten vanhempani olivat tehneet aiemmin samana vuonna), 
jossa he voisivat odottaa sodan loppua turvassa. Ken oli jo menettänyt sukulaisiaan taisteluissa, 
ja pääkaupunkia tulitettiin kiivaasti koko sen ajan, kun olin siellä. Sain vain kolme veljenpoikaa ja 
yhden nuoremmista siskoistani lähtemään kanssani Phnom Penhistä. Äitini, joka oli palannut 
äitinsä luokse, oli liian vanha matkustamaan, eikä suostunut lähtemään.

Myöhemmin huhtikuun 17. päivän iltapäivällä kuuntelimme Kenin kanssa radiosta uutisen, jossa 
kerrottiin, että Kambodža oli kaatunut punaisten khmerien hallintaan ja että kapinallisjoukot olivat 
jo marssimassa Phnom Penhiin voittajina. Sitten tuli hiljaisuus. Kului päiviä, sitten viikkoja ja 
kuukausia, eikä mitään muuta virallista raporttia tai sanaa siitä, mitä oli tapahtumassa, kuului vain 
huhuja ja uskomattomia omakohtaisia kertomuksia ihmisiltä, jotka olivat jotenkin onnistuneet 
pakenemaan: tarinoita raa'asta julmuudesta ja väkivallasta, punakhmerien sanktioimista 
teloituksista ja satunnaisista murhista. Kuulimme miljoonien ihmisten välittömästä, massiivisesta 
evakuoinnista pääkaupungista yhden päivän aikana, mutta emme voineet uskoa sitä, emmekä 
voineet kuvitella, että tarinat pakkotyöleireille siirtämisestä eri puolille maaseutua - osa 
vallankumouksen suunnitelmaa palauttaa Kambodža täysin talonpoikaisyhteiskunnaksi - olisivat 
totta.

Ken yritti epätoivoisesti ottaa yhteyttä uuteen hallitukseen, saada uutisia perheistämme ja saada 
luvan palata kotiin, jossa hän toivoi voivansa tarjota diplomaattisia taitojaan. Kun vihdoin saimme 
virallista tietoa, se tuli CIA:lta ja kertoi meille, että vanhemman sisareni aviomiehen, Kambodžan 
laivaston päällikön, uskottiin kuolleen punaisten khmerien käsissä vallankaappauksen 
ensimmäisenä päivänä. Oletettiin, että myös muut sukulaiseni, jotka olivat samankaltaisissa 
hallituksen tehtävissä - mukaan lukien vanhin veljeni, joka oli ollut kauppaministeri - olivat kuolleet. 

https://web.archive.org/web/20150818095356/https://josministries.prophpbb.com/topic8274.html


Yhtäkkiä kaikki mahdollisuudet palata Kambodžaan katosivat kokonaan, ja samaan aikaan Kenin 
työ Taiwanissa kävi yhä kestämättömämmäksi - miten hän voisi olla edustaja, jos ei ole maata, 
jota edustaa? Kenille tämä merkitsi hänen uransa dramaattista ja ennenaikaista päättymistä. 
Perheelle se merkitsi sitä, että jouduimme maanpakoon.

Seuraavien kuukausien ja vuosien aikana löysimme lopulta turvapaikan Ranskasta ja päädyimme 
Béziersiin, pieneen espanjalaisvaikutteiseen kaupunkiin lounaassa, lähellä Välimerta, jossa 
perheeni eloonjääneet jäsenet kokoontuivat uudelleen. Kahta lankoani ja veljeäni pidettiin 
kuolleina, eikä äidistäni tai isoäidistäni, nuoremmasta siskostani tai kenenkään Kenin perheestä 
ollut edelleenkään kuulunut mitään. Heistä vain siskoni oli selvinnyt hengissä. Kun säästömme 
hupenivat ja kävi yksiselitteisesti selväksi, ettei Kenille olisi tulevaisuudessa tarjolla diplomaattisia 
tehtäviä, jouduimme taloudelliseen kriisiin."

"Kun khmeriyhteiskunta on viime vuosina hajonnut, monien kulttuuriaarteiden tavoin myös 
Kambodžan perinteisen keittiön hienoimmat herkut - niin yksinkertaiset kuin taidokkaatkin - ovat 
vaarassa kadota lopullisesti. Suurin osa ihmisistä, jotka välittivät ruoasta syvästi, on tapettu, 
paennut maasta tai kuollut vanhuuteen. Tässä vaiheessa en tietäisi, mistä aloittaa niiden vanhojen 
naisten etsimistä, jotka ennen vartioivat parhaiden currymausteiden salaisuuksia ja säilyttivät ne 
tulevien sukupolvien nautittavaksi. Oletan, että nämä naiset ovat kaikki poissa."

""VUOSI NOLLA": SIVISTYSSOTA"
"...huhtikuussa 1975 kommunistit ottivat lopulta vallan maassa. Pol Potin ja läheisten 
neuvonantajiensa ydinjoukon johdolla uusi vallankumoushallitus ryhtyi luomaan yhdessä yössä 
lähes marxilais-leniniläistä talonpoikaisyhteiskuntaa palauttamalla Kambodžan siihen, mitä he 
kutsuivat vuodeksi nolla: yhteiskunta, kuten eräs historioitsija luonnehti, jossa ei ollut 'rahaa, 
markkinoita, muodollista koulutusta, buddhalaisuutta, kirjoja, yksityisomaisuutta... eikä 
liikkumisvapautta' ja - sanomattakin on selvää - ei ruokaa.

Tämän aikakauden, "tappokenttien" ajan, vaikutusta on vaikea liioitella. Alle neljä vuotta 
myöhemmin, vuonna 1979, Vietnamin joukot ajoivat punaiset khmerit pois kostoksi hyökkäyksestä 
Vietnamiin, mutta heidän politiikkansa ja toimintatapansa olivat johtaneet yli miljoonan 
kambodžalaisen kuolemaan nälkään, ylityöhön, sairauksiin ja kidutukseen. Vuosikymmeniä 
myöhemmin maa kamppailee edelleen jälleenrakennuksen kanssa." 



ERITTÄIN SUOSITELTAVA! 

ELOKUVA:  
The Killing Fields [1984]  
http://www.imdb.com/title/tt0087553/?ref_=nv_sr_1

"Valokuvaaja jää loukkuun Kambodžaan tyranni Pol Potin verisen ”Nollavuoden" 
puhdistuskampanjan aikana, joka vaati kahden miljoonan "ei-toivotun" siviilin hengen." 
"Tähdet: Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich"  
___________________________________________________  
 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini  

http://www.imdb.com/title/tt0087553/?ref_=nv_sr_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini


Alla olevaa artikkelia on päivitetty joiltakin osin. Jos haluat lisätietoja, lue tämän artikkelin jälkeen 
oleva "Saarna 666:sta".

Huomaa Neuvostojuutalaisuuden kaatumisen myötä. Juutalaiset ovat työskennelleet 
rakentaakseen uudelleen kristinuskon heidän ateistisen kristillisen ohjelmansa epäonnistuttua. 
Näin he voivat säilyttää tiukan kontrollin väestöstä. Josta he aikanaan saavat takaisin entisen 
hallinnan, joka heillä kerran oli.

Voimme nähdä linkistä, miten juutalaiset käyttävät Amerikassa alitajuista ohjelmointia, joka liittyy 
heidän loitsukirjaansa, Raamattua, väestöön:
(hidastettuna)[Youtube-video].[Youtube-video]
https://www.youtube.com/watch?v=Rnkg-yCPryE

2. Korinttilaiskirje
12:16 [16] Vaikka niinkin, mutta rasituksena en ole teille ollut. Mutta ehkäpä olen petkuttanut teitä, 
viekas kun olen? 

Huomaa yllä olevassa youtube-videossa, että juutalaiset käyttävät toistuvasti termejä Jumalan 
kanssa:

● "God is real, God is watching" = 22 kirjainta.

● "Believe in government God" = 22 kirjainta.

● "Obey Consume Obey Consume" = 22 kirjainta.

Kristillisen ja juutalaisen mystiikan mukaan 22 on heprealaisten aakkosten numero on 
rakentajamestarin, äärettömyyden ja täydellisyyden, kvintessenssin [henki, joka hermeettisissä 
opetuksissa on Jumala yleismaailmallisessa merkityksessä] Jumalan mielen ja Jumalan numero. 
Nasaretilainen lausuu 7 viimeistä lopullista sanaa, ristillä, joka on psalmien 22 alussa oleva vaihe. 
Se vastaa 12 horoskooppimerkkiä ja 10 planeettaa Tarotissa, joihin tällaiset aakkoset on osoitettu. 
Ilmestyskirjassa, Raamatun viimeisessä kirjassa, on myös 22 lukua.

Luku 22 vastaa Tarotin maailman valttikorttia, joka osoittaa loppuun saattamista. Tämä viittaa 
siihen, että vihollinen saattaa päätökseen tavoitteensa maailmanvalloituksesta ja -herruudesta 
kommunismin avulla.

Lisää tästä tärkeästä aiheesta seuraavassa artikkelissa:
Pyhä Raamattu: Juutalaisen Noituuden Kirja (alkaen sivulla 101) 

Mielenhallintaohjelmointi ja Raamattu 

https://www.youtube.com/watch?v=Rnkg-yCPryE


Psalmi 66:7
   [7] Hän hallitsee voimallaan iäti,
  hän pitää silmällä kansoja.
  Älköön kukaan nousko kapinaan häntä vastaan. (sela)

Psalmien kirja on Raamatun 19. kirja. Huomaa jae 66:7; joka myös lasketaan yhteen 19:ksi [6 + 6 
+ 7 = 19]. 19 + 19 = 38 ja 3 + 8 = 11, joka on lankeemuksen luku, joten edellä oleva jae ei 
ainoastaan uhkaa kapinaa vastaan, vaan numerot huomioon ottaen se viittaa alhaaltapäin siihen, 
että kapinallisuus johtaa lankeemukseen.

1. Samuel 12:15
[15] Mutta jos ette tottele Herraa vaan kapinoitte hänen käskyjään vastaan, Herran käsi sattuu 
teihin ja kuninkaaseenne.

1. Samuel on Raamatun yhdeksäs kirja. 9 + 12 + 15 = 36; 3 + 6 = 9.
9 on lopullisuuden ja tuomion numero, Jumalan itsensä voima.

Kol. 3:22
[22] Orjat, totelkaa kaikessa maallisia isäntiänne, ei silmänpalvelijoina ja mielistellen, vaan 
vilpittömin sydämin, Herraa peläten. 

Kolossalaiskirje on Raamatun 51. kirja. [5 + 1 = 6]. Juutalaiset käyttävät numeroa 6 laajalti, kuten 
heidän "kuusi miljoonaa" valheellisessa holokau$tissaan. Raamatussa numero 6 on ihmisen 
numero, jolla ei ole mitään hengellistä voimaa. Numero 7 liittyy 7 chakraan ja niistä lähtevään 
henkiseen voimaan sekä henkiseen täydellisyyteen. 6 jää vajaaksi. 6 on myös kovan työn numero. 
Työtä tehtiin 6 päivää ja 7. päivä oli lepopäivä.

"Numero 6 on leimattu kaikkeen, mikä liittyy inhimilliseen työhön. Näemme sen leimautuneen 
hänen mittoihinsa, joita hän käyttää työssään, ja aikaan, jonka aikana hän tekee työtä. Ja 
näemme tämän alusta alkaen."

Juutalaisten painotus numeroon 6 ja sen käyttö asettaa astraalissa värähtelyn heidän agendansa, 
heidän kommunistisen valtionsa ja maailmanjärjestyksensä edistämiseksi. Kommunismi on 
orjatyötä. Kommunistisen valtion myötä juutalaisista tulee "jumala" ja kaikki henkinen tieto 
korvataan aineellisella ateismilla.

Yllä oleva Raamatun 51. kirjan jae [1 + 5 = 6] puoltaa orjatyötä. Jakeen 3:22 voi edelleen ajatellen 
kertoa 3 x 22 = 66; Raamatun kirjojen kokonaismäärä, mikä osoittaa juutalaisen kommunistisen 
orjatyövaltion ja heidän uuden maailmanjärjestyksensä valmistumista.



Room. 13: 1-7

[1] Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta 
peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa.  
[2] Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, 
saavat rangaistuksensa.  
[3] Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis 
tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä kiitosta.  
[4] Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei 
kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan 
rangaistuksen.  
[5] Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta vaan myös 
omantunnon vaatimuksesta.  
[6] Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he 
hoitavat tehtäviään.  
[7] Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, 
kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

Perustajat halusivat, että suuri sinetti laitetaan dollariin hyvästä syystä, mutta he eivät koskaan 
laittaneet sinne mitään juutalaisesta "Jumalasta". Viittauksen juutalaiseen "Jumalaan" laittoi 
amerikkalaiseen rahaan juutalainen presidentti Dwight David Eisenhower.
"30. heinäkuuta 1956, kaksi vuotta sen jälkeen, kun presidentti Dwight D. Eisenhower oli vaatinut, 
että lause "Jumalan alla" lisätään uskollisuuslupaukseen, hän allekirjoittaa lain, jolla "In God We 
Trust" julistetaan virallisesti kansakunnan viralliseksi tunnuslauseeksi. Laki, P.L. 84-140, määräsi 
myös, että lause painetaan kaikkeen amerikkalaiseen paperivaluuttaan."" [1] Eisenhower oli oman 
tunnustuksensa mukaan juutalainen; nimi Eisenhower on peräisin juutalaisesta sukunimestä 
Eisenhauer.

"Eisenhowerin West Pointin sotilasakatemian valmistumisluokan vuosikirjassa, joka julkaistiin 
vuonna 1915, Eisenhower tunnistetaan "kauheaksi ruotsalaiseksi juutalaiseksi"."

Ei ole yllätys, että kosher-omistuksessa oleva Valkoinen talo, jossa presidentti Franklin Delano 
Roosevelt oli itse hollantilais-juutalaista syntyperää, ja hänen henkilökuntansa on kuin synagogan 
listasta.

"Vuonna 1943 Washington ei ainoastaan siirtänyt eversti Eisenhoweria Eurooppaan, vaan ylensi 
hänet yli 30 kokeneemman korkea-arvoisen upseerin ohi viiden tähden kenraaliksi ja asetti hänet 
kaikkien Yhdysvaltain joukkojen johtoon Euroopassa.

Tämä suuri "kenraali", joka piileskeli pelossa kusemassa housuunsa, kun uskottiin pienen 
aseettoman saksalaisen kommandoyksikön jahtaavan häntä sodan aikana, määräsi 
henkilökohtaisesti yli 1,7 miljoonan saksalaisen sotilaan murhaamisen sodan päätyttyä sotaväen 
kuolemanleireillään. Heidän ainoa rikoksensa oli puolustaa maataan ja kansaansa. Monet edellä 
mainituista eivät olleet yli 15-vuotiaita. Tämä on jälleen yksi räikeä esimerkki puhtaasta 
talmudilaisesta vihasta.

Koko artikkeli "Eisenhowerin kuolemanleireillä": A U.S. Prison Guard Remembers" 
http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html

http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html


"In God We Trust" sisältää 12 kirjainta: Kaksitoista on täydellinen luku, joka merkitsee hallituksen 
tai hallituksen täydellisyyttä. Raamatussa on 66 kirjaa, joiden yhteenlaskettu luku on 12 [6 + 6 = 
12].

Sana Jumala esiintyy myös 4473 kertaa Raamatussa, mikä tekee yhteenlaskettuna 9 kertaa 2. 9 
on lopullisuuden ja tuomion numero, Jumalan itsensä voima, joka kietoutuu tähän:

Haggai 1:11:ssä "Jumalan" tuomiot luetellaan yhdeksässä yksityiskohdassa:

   [11] Minä olen kutsunut kuivuuden maan päälle,
  vuorille ja viljapelloille,
  viinitarhoihin ja oliivitarhoihin,
  kaikille viljelyksille.
  Niin ihmiset kuin eläimetkin nääntyvät,
  eikä kätten työ enää menesty.

Haggai on Raamatun 37. kirja. 3 + 7 = 10; joten Haggai 1 olisi 11; tässä taas on 11 11.

"Presidentti Eisenhower allekirjoitti lain 30. heinäkuuta 1956, ja tunnuslause lisättiin vähitellen 
paperirahaan vuosina 1957-1966. (Public Law 84-851)[18] Yhdysvaltain lakikokoelman 36 U.S.C. 
§ 302, sanoo nyt: "'In God we trust' on kansallinen tunnuslause. "[2]

Voidaan nähdä, että raha on tehokas tapa ruiskuttaa jotakin yleisen mielen alitajuntaan:

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

Tässä on lisää tietoa subliminaalista mediassa, joka johti 911-tapahtumaan:
MITÄ? ...Hollywood ennusti 9:11????? [Youtube-video]
https://web.archive.org/web/20180512063721/https://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI&
gl=US&hl=en

Suoraan sanottuna tässä:
Super Mario Bros. The Movie -elokuvassa [Youtube-video]
https://web.archive.org/web/20130302003932/https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg

Ja voimme nähdä, kuinka juutalaiset voimat ruiskuttavat "Jumalansa" jälleen massojen mieliin:
"Eisenhower allekirjoitti lain lippupäivänä 14. kesäkuuta 1954. Eisenhower totesi: "Tästä päivästä 
lähtien miljoonat koululaisemme tulevat päivittäin julistamaan jokaisessa kaupungissa ja 
taajamassa, jokaisessa kylässä ja maaseudun koulukodissa kansakuntamme ja kansamme 
omistautumista Kaikkivaltiaalle.... Tällä tavoin vahvistamme uudelleen uskonnollisen uskon 
ylivertaisuuden Amerikan perinnössä ja tulevaisuudessa; tällä tavoin vahvistamme jatkuvasti niitä 
hengellisiä aseita, jotka ovat ikuisesti maamme voimakkain voimavara, niin rauhassa kuin 
sodassa.

Ilmaisu "Jumalan alla" sisällytettiin uskollisuudenvalaan 14. kesäkuuta 1954 kongressin yhteisellä 
päätöslauselmalla, jolla muutettiin vuonna 1942 säädetyn lippulain 4 §:ää. "[3]

https://www.youtube.com/watch?v=D1SYfqH8J30
https://web.archive.org/web/20180512063721/https://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI&gl=US&hl=en
https://web.archive.org/web/20180512063721/https://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI&gl=US&hl=en
https://web.archive.org/web/20130302003932/https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg


Lopuksi totean, että monet ihmiset JoSin e-ryhmissä ovat maininneet, kuinka he ovat nähneet 
tiettyjä numeroita toistuvasti. Kyse voi olla tietystä numerosta, joka toistuu ajoneuvon 
rekisterikilvessä tai digitaalikellossa, mainoksessa ja monissa muissa paikoissa. Joskus näin voi 
tapahtua jopa päivien ajan, mutta tämä yksinään ja sinänsä on vaaratonta. Kun olemme tietoisia 
tietyistä numeroista, tämä luo alitajuisen värähtelyn, ja ennen kuin huomaammekaan, alamme 
nähdä näitä samoja numeroita usein jokapäiväisessä elämässämme. Tämä näkökohta on varsin 
viaton ja usein merkityksetön, mutta edellä olevassa artikkelissa tekijät ovat täysin tietoisia 
numeroiden voimasta ja käyttävät sitä taikuuden luomiseen todellisuudessa juutalais-kristillisen 
Raamatun kautta. Tämän vuoksi monet kristityt käytännössä pakotetaan opettelemaan ulkoa 
raamatunlauseita, koska tämä luo alitajuisen yhteyden. Lisätietoja tästä:

Pyhä Raamattu: Juutalaisen Noituuden Kirja (sivu 101)

Kristinusko, kommunismi, juutalaiset ja Raamattu (sivu 131) 

Kristillinen messu/jumalanpalvelus ja miten se liittyy juutalaiseen rituaalimurhaan (sivu 72)

Lähteet:

1 This Day In History [www.history.com]
2 Wikipedia-artikkeli: "In God We Trust"
3 Ibid.

SAARNA 666:STA

Koska olen jo kirjoittanut kaksi saarnaa raamatullisesta numerologiasta ja siitä, kuinka Raamattu 
on juutalaisen noituuden kirja, tässä on lisää numeroista...

Raamatussa on yhteensä 66 kirjaa. Kuten useimmat teistä jo tietävät, juutalaisvoimat korostavat 
aina numeroa 6, kuten heidän 6 miljoonan väärennetyn holokau$tin ja Toukokuun 1. päivän 
(Vappupäivä), tärkeän kommunistisen juhlapäivän [1.5.; 5/1; 5 + 1 = 6], ja monien muiden ohella. 
Olkaa tietoisia tästä, erityisesti kun katsotte uutisia ja luette sanomalehtiä, aikakauslehtiä jne. 
Juutalaiset korostavat aina numeroa 6. Tämä vastaa myös kabbalistista Saturnus-neliötä, joka 
summautuu 15:een kaikilla sivuilla, myös vinosti. Raamatussa numero 6 on ihmiskunnan numero, 
jolla ei ole mitään henkistä voimaa. Numero 7 liittyy seitsemään chakraan ja niistä lähtevään 
henkiseen voimaan sekä henkiseen täydellisyyteen. 6 jää vajaaksi. 6 on myös kovan työn numero. 
Työtä tehtiin 6 päivää ja 7. päivä oli lepopäivä. "Numero 6 on leimattu kaikkeen, mikä liittyy 
inhimilliseen työhön. Näemme sen leimautuneen hänen mittoihinsa, joita hän käyttää työssään, ja 
aikaan, jonka aikana hän tekee työtä. Ja näemme tämän alusta alkaen." Numero 6 liittyy myös 
orjuuteen:



Kol. 3:22
[22] Orjat, totelkaa kaikessa maallisia isäntiänne, ei silmänpalvelijoina ja mielistellen, vaan 
vilpittömin sydämin, Herraa peläten. 

Yllä oleva jae Raamatun 51. kirjasta [1 + 5 = 6] puoltaa orjatyötä. Jakeen 3:22 voi edelleen 
ajatellen kertoa 3 x 22 = 66; Raamatun kirjojen kokonaismäärä, mikä osoittaa 
juutalaiskommunistisen orjatyövaltion ja heidän uuden maailmanjärjestyksensä valmistumista.

Totuus on... Saatanan numero 666 on auringon kabbalistisen neliön numero ja se osoittaa 
hengellistä voimaa ja etenemistä. Lähes kaikki muinaiset pakanalliset uskonnot korostivat 
auringon "palvontaa". Koodisana "palvonta" tarkoittaa todellisuudessa intensiivistä keskittymistä, 
kuten syvässä meditaatiossa. Lisäksi 6 x 6 x 6 = 216, mikä liittyy tiettyihin sielun sisällä oleviin 
voimakkaisiin nadeihin. Aurinkochakra on sielun voimakkain ja tärkein chakra ja sillä on tekemistä 
magnum opuksen työstämisen kanssa. Aurinkochakra on Graalin malja - malja, johon 
käpyrauhasen erittämä elämän eliksiiri kerääntyy. Raamattu, jossa on 66 kirjaa, jää vajaaksi 
jumaluuden oivaltamisesta ja toimii pitääkseen ihmiskunnan henkisesti ja psykologisesti 
orjuutettuna.

Raamatun mukaan numeron 12 on tarkoitus olla täydellinen luku, ja numero 13 on Saatanan luku. 
Ihmisinä meillä on yhteensä 13 päächakraa, ei 12. 13 ON yksi Saatanan numeroista [1 + 3 = 4]. 
Jälleen kerran numero 12 jää vajaaksi. Muinaisina aikoina oli 13 eläinradan merkkiä 
(horoskooppia). 12 liittyy myös Saturnuskeskeiseen aikaamme; 60 sekuntia minuutissa, 60 
minuuttia tunnissa ja 24 tuntia [2 + 4 = 6] päivässä. Saturnus, kuten edellä jo kirjoitin, värähtelee 
numeroon 6. Saturnus on kärsimyksen, kovan työn, kurjuuden, epäonnen ja menetyksen 
pahansuopa planeetta. Missä tahansa Saturnus on sijoitettu ihmisen astrologisessa 
horoskoopissa, siellä ihminen kärsii elämässään. Juutalaisvoimat nimeävät 12:n "täydellisen 
hallituksen" luvuksi, toisin sanoen ihmiskunnan olevan henkisesti avuton, jäävän jälkeen 
henkisestä voimasta ja saavuttamisesta ja olevan orjuutettu hallituksen kautta ja olevan 
täydellisen hallinnan alainen hallitusta johtavien juutalaisten käsissä. Raamatun alitajuiset 
värähtelyt ja viestit asettavat ihmiskunnan tähän. Sitä vastoin 13 kuukauden kuukalenteri perustuu 
maapallon luonnolliseen aikaan. Me kaikki elämme epäsynkronoidusti maapallon luonnollisen 
harmonian kanssa kalenterin ja ajan suhteen. 



Kun paljastatte Pyhän Raamatun juutalaisen noituuden kirjaksi, muistakaa aina... juutalaiset ovat 
äärimmäisen nokkelia ja he ottavat hallintaansa molemmat puolet; molemmat vastakkaiset puolet, 
jotka teeskentelevät taistelevansa toisiaan vastaan, mutta kaiken tämän alla he työskentelevät 
maailman orjuuttamista koskevan agendansa hyväksi. Aivan kuten monet istilliset kirkot, erityisesti 
Vatikaani, teeskentelevät olevansa kommunismia vastaan ja taistelevansa kommunismia vastaan, 
mutta kansan tietämättä ne työskentelevät kommunismin puolesta, nasaretilainen opetti vain 
kommunismia, hänen saarnoissaan ja jopa elämässään - aivan kuten Karl Marx itse - hän oli 
laiska ja eli toisten hyväntekeväisyydestä kuin loinen. Neuvostoliitto teki näytöksen vainoamalla 
joitakin juutalaisia [he huutavat kovimmin], kun miljoonia viattomia ei-juutalaisia kidutettiin 
kuoliaaksi, mutta tämä juutalaisten vainoaminen on vain näytöstä, eivätkä he välitä siitä, jos 
heidän täytyy uhrata joitakin omiaan saavuttaakseen päämääränsä, maailman orjuuttamisen ja 
hallitsemisen. Esimerkiksi Josef Stalin [oikea nimi Josef Dugasvilli, georgialaisen sukunimen 
Dugasvilli merkitys on "juutalaisen poika"] väitti olevansa juutalaisvastainen, mutta kun otetaan 
huomioon, että hänen toinen vaimonsa oli myös juutalainen [samoin kuin hänen lapsensa] ja 
hänen kommunistiset sankarinsa, kuten Vladimir Lenin, ja muu roskaväki, jonka kanssa hän oli 
suoraan tekemisissä, kuka tahansa idiootti näkee näiden valheiden lävitse, jotka taas kerran ovat 
olemassa vain massojen huijaamiseksi. Lähes koko kommunistinen johto ja KGB olivat juutalaisia 
ja/tai naimisissa juutalaisten kanssa ja elivät erittäin hyvin samalla kun työväenluokkaa 
raakuutettiin yli mielikuvituksen. Tämä ei koskenut vain Neuvostoliittoa, vaan myös kaikkia muita 
kommunistisia maita. Ennen "rautaesiripun" murtumista Neuvostoliitto tuki myös julkisesti kaikkia 
maita, jotka vastustivat Israelia; se teeskenteli olevansa Israelin vihollinen, mikä ei kuitenkaan ole 
totta, sillä molemmat toimivat yhdessä saman agendan hyväksi. TIETÄKÄÄ TÄMÄ JA OLKAA 
PERILLÄ HEIDÄN TAKTIIKOISTAAN - ÄLKÄÄ KOSKAAN ANTAKO HEIDÄN HUIJATA TEITÄ!

Kuten olen todennut ennenkin ja totean uudelleen... miten kristinusko voi todella olla ristiriidassa 
juutalaisten kanssa, kun tuon haisevan Raamatun joka ikisellä sivulla on sana "juutalainen", 
"juutalaiset", ”Israel" ja muuta kosher-paskaa, ja ennen kaikkea, nasaretilainen on juutalainen 
syntymästä kuolemaan. Kun otetaan huomioon tietämättömien seuraajien vuosisatojen ajan 
kristinuskoon laittamat henkiset energiat, juutalaisilla on loputon tarjonta, jolla he voivat tehdä mitä 
haluavat. Tämä on heidän linnakkeensa ja juurensa. Siksi Raamattu on niin täynnä numeroita, 
erityisiä jakeita [jotka hepreaksi värähteltynä ovat heidän mantrojaan], ja koska Raamattu on 
istutettu lähes jokaiseen kotiin maailmassa, kristinuskoa tyrkytetään ja pakotetaan armottomasti 
ihmisille [rakasta juutalaista tai pala ikuisesti], Raamattu toimii alitajuisena välittäjänä; 
vastaanottajana heidän toiminnalleen. Monet kristityt opettelevat ulkoa Raamatun jakeita. Tämä 
luo lisäksi monien mieliin hyvin voimakkaan linkin, jonka avulla juutalaiset käyttävät kirouksiaan ja 
loitsujaan runsaan rikkauden houkuttelemiseksi. Jopa heidän Raamatussaan sanotaan 
juutalaisista: "Te tulette vaurastumaan". MAKSATTE JA UHRAUDUTTE TÄSTÄ!

Kristinusko, Kommunismi, Juutalaiset ja Raamattu 



"Pyhä Raamattu" toimii linkkinä, kuten edellä mainitsin, heidän alitajuiselle toiminnalleen. Tämä ei 
eroa siitä, että teillä olisi kotona Raamattu. Tämä luo alitajuisen yhteyden. Tiedän, että edellisen 
artikkelini "Pyhä Raamattu, juutalaisen noituuden kirja" jälkeen olin hyvin tietoinen tämän artikkelin 
laajuudesta ja koska se osuu heidän herkimpiin salaisuuksiinsa, juuriinsa ja heidän täydelliseen 
linnakkeeseensa, olemme paljastaneet ne Saatanan kautta.

Saatana on suojellut minua. Jos hän ei olisi suojellut, minä ja muut, jotka tekevät kovasti töitä, 
olisin jo kuollut. Työskentelemme korkeamman tarkoituksen puolesta; paremman maailman 
puolesta Saatanan kautta. Olemme tunnistaneet ja paljastaneet ongelmat. Juutalainen 
valtarakenne työskentelee hellittämättä tuhotakseen kansalaisoikeutemme ja -vapaudemme, jotta 
he voivat orjuuttaa meidät kaikki. Juutalainen ahneus ei tunne rajoja. Harvat amerikkalaiset täällä 
tietävät, miten julmaa elämä on ja on ollut monissa muissa maissa. Juutalaiset työskentelevät 
kovasti tämän muuttamiseksi. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvun alussa monet julmat 
juutalaiskommunistit muuttivat Yhdysvaltoihin ja ovat siitä lähtien työskennelleet maamme 
tuhoamiseksi, ja tämä näkyy räikeästi monissa avoimissa perustuslakimme rikkomuksissa ja siinä, 
miten oikeusjärjestelmämme on nopeasti rappeutunut. Yhdysvallat on viimeinen valta tällä 
maapallolla, jossa on vielä joitakin sanan- ja lehdistönvapautta suojaavia lakeja, vaikka ne ovatkin 
hyvin epävarmoja, ja monet meistä joutuvat tukahdutetuiksi ja ahdistelluiksi, kuten nyt tapahtuu 
JoS:n e-ryhmissä. Jos Yhdysvallat tuhoutuu, kaikki pienemmät maat, jotka ovat jokseenkin 
vapaita, tuhoutuvat myös ja joutuvat kommunistisen kontrollin ikeen alle. Monet teistä tietävät, että 
monissa maissa on rikos kieltää tai kyseenalaistaa juutalainen holokau$ti... siitä seuraa 
automaattinen vankilatuomio. Kaikesta mitä juutalainen on ja tekee, syytetään pakanoita. Tämä 
luo hämmennystä ja on tehokas harhautus ja häiriötekijä. Sama pätee Saatanaan... kaikesta, mitä 
heidän kristillinen "Jumalansa" on ja tekee, he syyttävät Saatanaa ja Helvetin Voimia. Vaikka 
totuus on heidän edessään "Pyhässä Raamatussa" ja voi nähdä, että juutalainen oli "murhaaja ja 
valehtelija alusta alkaen", tarvitsee vain katsoa Vanhaa testamenttia ja myös sitä ilkeää 
nasaretilaista, joka käski seuraajiaan tekemään sekä varkauksia että murhia:

Luuk. 19:27; Luuk. 6: 1-5; Luuk. 19: 29-35; ja rikkomaan muita käskyjä: 10: 34-36.

Kristityt ja muut eivät voi nähdä tätä, koska heitä on harhautettu voimakkaan loitsun alla. Saatana 
itse kertoi minulle jokin aika sitten, kuinka kauheasti pakanat ovat kärsineet juutalaiskommunismin 
alla. Olen kirjoittanut useita artikkeleita koskien orjatyövoiman tilannetta Punaisessa Kiinassa. 
Tämä raakuus on sitä, mistä juutalaisessa kommunismissa on kyse. Lukekaa läpi ja ladatkaa 
seuraavat PDF-tiedostot. Ensimmäinen on hyvin suuri, mutta toisen pdf:n [joka paljastaa 
valheellisen holokau$tin] voi ladata ja helposti levittää kopioimalla ja liittämällä sen, lataamalla sen 
verkkosivuillenne, jakamalla sitä henkilökohtaisilla sähköposteilla tuntemillenne ihmisille, jotka 
saattavat olla kiinnostuneita, ja kopioimalla sen levylle.

The Real Holocaust pdf

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/THE_REAL_HOLOCAUST.pdf


Lainaus juutalaisesta Talmudista:
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: ”Jehova loi ei-juutalaisen ihmisen muotoon, jotta juutalaisen ei 
tarvitsisi joutua petojen palveltavaksi. Ei-juutalainen on näin ollen eläin ihmisen muodossa ja 
tuomittu palvelemaan juutalaista yötä päivää."

Ellei jokainen meistä taistele vapauksiemme puolesta, ne kaikki otetaan pois. Kuten ensimmäisen 
pdf:n kohdalla, neuvostoliittolaisesta orjatyöstä, voidaan nähdä sama identtinen asia tapahtuvan 
Punaisessa Kiinassa ja muualla maailmassa - kertakäyttöisiä ihmisolentoja; systemaattisesti 
rikottuja, kuoliaaksi työstettyjä ja korvattavia yhä useammilla ei-juutalaisilla. Pienikin tutkimus 
paljastaa räikeästi, että juutalaiset ovat ja ovat aina olleet tämän takana, ja että Raamattu ei ole 
mitään muuta kuin juutalaisen kommunismin suunnitelma sen opetuksissa ja indoktrinaatioissa 
[sekä Vanha että Uusi testamentti], yhdessä sen tärkeän tarkoituksen kanssa, että se toimii 
voimakkaina loitsuina juutalaisille, jotka hyötyvät suunnattomasti. Saatana vetää verhot pois 
mielestämme ja herättää meidät totuuteen, jotta olemme tietoisia ja voimme nähdä. Kristityt ja 
niihin liittyvät tietämättömät massat ovat mitä voimakkaimman loitsun alla. Tuo loitsu on 
murrettava. 



Kommunismin Kristityt Juuret 

 "Kristillinen teologia on bolsevismin isoäiti."
- Oswald Spengler

"Kristinusko ja kommunismi ovat hengellisesti ja ideologisesti hyvin lähellä toisiaan. Tämä on 
melko tunnettu käsite, jonka ovat omaksuneet monet ajattelijat Thomas Moresta Lev Tolstoyhin. 
Harva tietää, että maailman ensimmäinen sosialistinen valtio perustettiin Paraguayhin ja että se 
perustui katolisten jesuiittojen ajatuksiin ennen kuin Marx loi oppinsa."

"Katolisen kirkon "Jeesuksen seura" - jesuiittojen uskontokunta - vastasi suunnilleen KGB:tä 
Neuvostoliitossa."
Yllä olevat lainaukset otettu "Pravdasta" [Kommunistisen puolueen päälehti ja entisen 
Neuvostoliiton johtava sanomalehti]. Artikkelista: Is there any difference between Christianity and 
Communism? 30/04/2013

"Amerikkalaiset sanomalehdet väittävät, että Stalin on ennalta määrätty pelastamaan kristinusko.
-Josef Goebbels [1]

Kommunismi ei ole kristinuskon vastainen, kuten yleisesti uskotaan:

Tämän lisäksi katolisella kirkolla on Kiinassa yli 70 miljoonaa jäsentä, ja se on kasvussa. 
Kommunistisessa Pohjois-Koreassa on myös katolinen Changchungin katedraali, joka on Pohjois-
Korean Pjongjangin roomalaiskatolisen piispan nimellinen katedraali. Venäjän ortodoksinen kirkko 
toimi käsi kädessä kommunistisen puolueen kanssa Neuvostoliitossa. Vallankumouksen aikainen 
papistoon kohdistettu väkivalta oli vain tsaarin ajan elementtien karsimista sen riveistä, ei muuta. 
Stalin teki avoimesti yhteistyötä ortodoksisen kirkon kanssa auttaakseen kommunistien 
sotaponnistuksia puna-armeijan hyväksi toisen maailmansodan aikana. Nykyään Venäjällä 
Venäjän ortodoksisen kirkon korkea-arvoiset papit kannattavat avoimesti kristillistä kommunistista 
liikettä kansakunnassaan. Katolinen kirkko on myös ollut vahvasti mukana kommunistisessa 
vapautuksen teologiassa Etelä-Amerikassa. Ei ole mikään erehdys, että katolinen papisto saattoi 
ylittää "rautaesiripun" kylmän sodan aikana helposti.

80 miljoonaa Raamattua painettu Kiinassa - ja määrä kasvaa edelleen 
Linkki Christianity Todayn artikkeliin

https://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counting/27047.htm


"Ernst Bloch (1885-1977) oli saksalainen marxilainen filosofi ja ateistinen teologi. Vaikka hän ei 
itse ollut kristitty, hänen sanotaan "kuroneen umpeen kuilun" kristillisen kommunismin ja 
marxilaisuuden leniniläisen haaran välillä. Yksi Blochin tärkeimmistä teoksista, Toivon periaate, 
sisältää muun muassa seuraavia julistuksia: "Ubi Lenin, ibi Jerusalem" [Missä Lenin on, siellä on 
Jerusalem] ja "kommunismin bolsevistinen täyttymys [on osa] ikivanhaa taistelua Jumalan 
puolesta". [2]

Todellisuudessa kristinusko valmistaa kansaa olemaan avoin kommunismille ja hyväksymään sen. 
Kristillisissä opeissa tai nasaretilaisten opetuksissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi millään 
tavalla ristiriidassa kommunismin kanssa. Kristinusko ON kommunismi.

● Molemmat ohjelmat pyrkivät orjuuttamaan käyttämällä terroria, raakuutta, joukkomurhia ja 
pakottamista. Katolinen kirkko oli keskiajan KGB, joka hallitsi terrorin, voimankäytön ja 
joukkomurhien avulla. Inkvisitio on räikeä esimerkki.

● Molemmat ohjelmat kieltävät yksityisomaisuuden omistamisen. Kristinusko valmistaa seuraajia 
alitajuisesti kommunismiin. Kristityt indoktrinoidaan uskomaan, että köyhyys on hyve. Kun tämä 
käsitys valtaa alitajunnan, seurauksena on usein vakava rahan puute, ja se jatkuu joskus jopa 
tulevissa elämissä, hengellisestä näkökulmasta puhuen. Näin luodaan myös itseään ylläpitävä 
ohjelma, joka puolestaan luo köyhien sukupolvia. Kristilliset kirkot esiintyvät sitten köyhien 
auttajina ja hyväntekijöinä, vaikka koko ajan kristilliset opetukset olivat ne, jotka loivat ja 
pakottivat ongelman. Juutalainen luo ongelmat ja antaa sitten juutalaisen version kirotusta 
ratkaisusta pakanoille. Klikkaa tästä artikkeliin, joka koskee kristillistä mielenhallintaa.

● Kristinuskossa ei ole yhtään mitään hengellistä. Kristinusko on väline, jolla poistetaan 
hengellinen tieto ja voimat ja korvataan ne merkityksettömillä robottimaisilla "rukouksilla", jotka 
on korruptoitu ja joita toistetaan samalla tavalla kuin Kaukoidän mantroja, ja loputtomalla 
indoktrinaatiolla vääriä opetuksia, joiden tarkoituksena on iskostaa kristittyjen mieliin 
juutalaisen kansan kuvitteellinen asema ja historia, mikä ei ole mitään hengellistä ollenkaan. 
Harva, jos yksikään kristitty saarnaaja osaa esimerkiksi kaavioida ihmissielun. Hengellisen 
tiedon poistaminen ja turmeleminen valmistaa kansaa hyväksymään ateistisen kommunistisen 
valtion.

● Sekä kristinusko että kommunismi esiintyvät veljeyden ohjelmina, jotka edistävät tasa-arvoa, 
vaurautta, hyvää tahtoa ja parempaa elämäntapaa, mutta kun tarkastellaan lähemmin niiden 
todellisia oppeja ja historiaa, tämä ei ole muuta kuin pelkkää mukanaoloa, ja pinnan alla terrori, 
joukkomurhat, kidutus, pakotettu indoktrinaatio ja väestön pitäminen tietämättömänä ovat 
molempien näiden ohjelmien linnake. Jokainen typerys, joka lukee juutalais-kristillistä 
Raamattua, voi selvästi nähdä loputtomat kertomukset joukkomurhista, ryöstelystä, 
raiskauksista, orjuuttamisesta ja ikuisen kidutuksen ja kadotuksen uhkauksista, jos oppeja ei 
oteta vakavasti tai noudateta, ja ennen kaikkea siitä, miten juutalaisuus oli murhanhimoinen 
hirviö, joka saalisti pakanoita; se ei eroa kommunistisista ohjelmista. Todisteeksi tästä katso 
"Jehova ja ihmisen veriuhri". "Murhaaja ja valehtelija alusta alkaen".

●  [27] Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen – tuokaa heidät tänne ja 
teloittakaa heidät minun edessäni.’»

    Luukas 19:27
    [Suora lainaus Jeesukselta, joka kannattaa murhaa]

●  "Kapina" on selvä EI EI ja on "paholaisesta". 

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Mind_Control_Programming.htm
https://www.satanslibrary.org/ExposingChristianity/YHVH_Murderer.htm


Kristinusko valmistaa seuraajia myös kommunismiin siinä mielessä, että ihminen indoktrinoidaan 
kestämään epäoikeudenmukaisuutta. Lähes jokainen on kuullut Raamatun kirjoitukset toisen 
posken kääntämisestä, ylimääräisen mailin kulkemisesta, vihollisten rakastamisesta ja niin 
edelleen. Nämä opetukset toimivat yhdessä kommunismin kanssa oikeusjärjestelmän ja 
henkilökohtaisten oikeuksien tuhoamisessa. Rikollisuuden annetaan riistäytyä niin käsistä [kuten 
se on jo tapahtunut], että kansaa ei ainoastaan lannisteta taistelemasta vastaan, vaan jos joku 
puolustaa itseään, häntä usein rangaistaan siitä. Nämä juutalaiset ohjelmat asettavat ansan. 
Useimmat ihmiset ovat lopulta enemmän kuin halukkaita luopumaan oikeuksistaan erittäin 
tiukkojen lakien hyväksi rikollisuuden hillitsemiseksi. Molemmat ohjelmat kieltävät kaikenlaisen 
henkilökohtaisen toiminnan oikeudenmukaisuuden valvomiseksi ja asettavat tämän vastuun 
valtion käsiin kommunismissa ja niin sanotun "Jumalan" käsiin kristinuskossa. Kaikenlainen 
kapinointi tai vastarinta on vakava rikos. Väärinkäytösten ja epäoikeudenmukaisuuden 
hyväksyminen ovat molemmat hyvin välttämättömiä orjavaltion perustamiseksi. Orja ei saa 
koskaan yrittää taistella vastaan tai kapinoida millään tavalla. Viha on toinen tabu molemmissa 
ohjelmissa.

Katsaus kommunismin syntyyn:

Kommunismi syntyi järjestöstä "The League of the Just". Oikeudenmukaisten liiton ("Bund der 
Gerechten" tai "Bund der Gerechtigkeit") tunnuslause oli "Kaikki ihmiset ovat veljiä", ja sen 
tavoitteina oli "Jumalan valtakunnan perustaminen maan päälle, joka perustuu 
lähimmäisenrakkauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ihanteisiin".
"Lontoossa kesäkuussa 1847 pidetyssä kongressissa "Oikeudenmukaisuuden liitto" yhdistyi Karl 
Marxin ja Friedrich Engelsin johtaman kommunistisen kirjeenvaihtajakomitean jäsenten kanssa, 
hyväksyi uuden järjestyssäännön ja ohjelman ja muodosti itsensä uudelleen kommunistiseksi 
liitoksi." [3]

Tämä on kristillisen opin perusta.

Voimme jäljittää kommunismin juuret radikaaliin liberaaliin ideologiaan Euroopassa. Joka 
itsessään on kristinusko valepuvussa. Kuten Nietzsche totesi Ranskan vallankumouksesta ja sen 
liberaalista ideologiasta kuin: "kristinuskon tyttärenä ja jatkumona".

Tämä radikaali, universalistinen ja tasa-arvoinen oppi on kristinuskon ja liberalismin ytimessä, ja 
sen ponnahduslauta on kommunismi. Jossa liberalismi sitten muuttui avoimesti kommunismiksi:

"1840-luvun vuosikymmenellä sana "kommunisti" tuli yleiseen käyttöön kuvaamaan niitä, jotka 
pitivät Ranskan vallankumouksen jakobiinikerhon vasemmistoa ideologisina esi-isinään. Tämä 
poliittinen suuntaus näki itsensä Gracchus Babeufin johtaman vuoden 1795 Tasa-arvoisten 
salaliiton tasa-arvoisena perillisenä. Pariisin sans-culottes, jotka olivat vuosikymmeniä aiemmin 
olleet Babeufin tukipilari - käsityöläiset, kulkukauppiaat ja kaupunkien työttömät - nähtiin 
potentiaalisena perustana uudelle yhteiskuntajärjestelmälle, joka perustui tuon ajan moderniin 
konetuotantoon."



Ranskalainen ajattelija Étienne Cabet innoitti mielikuvitusta romaanillaan utopistisesta 
yhteiskunnasta, joka perustui yhteisölliseen konetuotantoon - "Voyage en Icarie" [1839]. 
Vallankumouksellinen Louis Auguste Blanqui kannatti sitä, että eliitti organisoi väestön 
ylivoimaisen enemmistön "rikkaita" vastaan, kaappasi vallankaappauksella hallituksen ja otti 
käyttöön uuden tasa-arvoisen talousjärjestyksen." [4]

Katsaus nouseviin suuntauksiin kristinuskosta liberalismiin ja kommunismiin:

Liberalismi on kristinuskoa ilman Kristusta
William Gayley Simpsonin Which Way Western Man?

Revilo Oliver:
Lainaus:
"Muut mainitsemani luopiot ja monet nyt unohdetut, yhdessä lähes kaikkien viime vuosisatojen 
antikristittyjen kanssa, ovat esimerkki sen toiminnasta, mitä voidaan kutsua kulttuurijäämien laiksi. 
Kaikissa sivistyneissä yhteiskunnissa, kun jokin pitkään vakiintunut ja yleisesti hyväksytty 
uskomus havaitaan uskomattomaksi, hyvät mielet hylkäävät sen, mutta he säilyttävät yleensä 
johdannaisuskomukset, jotka alun perin johdettiin heidän hylkäämästään uskontunnustuksesta ja 
joiden on loogisesti oltava riippuvaisia siitä. Näin kävi, että kristinuskon nykyajan viholliset 
hylkäsivät mytologian, mutta säilyttivät kritiikittömästi uskon siitä johdettuihin sosiaalisiin ja eettisiin 
taikauskoihin - uskon, jota he kutsuvat oudosti rationaaliseksi, mutta pitävät siitä kiinni 
uskonnollisella kiihkolla."

"He nauravat typerälle tarinalle Aatamista ja hänen kylkiluistaan, mutta he uskovat edelleen 
"ihmissukuun", joka polveutuu yhdestä ainoasta esi-isäparista, ja siten "ihmisten veljeyteen". He 
puhuvat "koko ihmiskunnasta" ja antavat termille salaperäisen ja mystisen merkityksen, jota he 
eivät anna vastaaville termeille, kuten "kaikki pussieläimet" tai "kaikki sorkkaeläimet". He 
höpöttelevät "ihmisen oikeuksista", vaikka hetken ajatuksen pitäisi riittää osoittamaan, että ilman 
yliluonnollisen monarkin määräystä ei voi olla muita oikeuksia kuin ne, jotka vakaan ja yhtenäisen 
yhteiskunnan kansalaiset ovat sopimuksella tai vakiintuneella tavalla antaneet itselleen; ja että 
vaikka kansalaiset voivat osoittaa ystävällisyyttä muukalaisia, orjia ja koiria kohtaan, tällaisilla 
olennoilla ei tietenkään voi olla oikeuksia."

"He eivät usko, että yksi kolmasosa jumalasta ruumiillistui maapallon kurjimmalla alueella 
seurustellakseen lukutaidottomien talonpoikien kanssa, pitääkseen saarnausta barbaarikansan 
rääväsuulle ja korottaakseen tietämättömät ja karkeakieliset maagisesti, jotta he "tekisivät tämän 
maailman viisaudesta hulluutta", ", jotta "viimeiset olisivat ensimmäiset" - siihen he eivät usko, 
vaan he pitävät kiinni sairaalloisesta ylemmyydentunnon vihasta, joka saa kristityt ihastumaan 
kaikkeen alhaiseen, alempiarvoiseen, järjettömään, halventuneeseen, epämuodostuneeseen ja 
rappeutuneeseen. "



"He höpöttelevät 'ihmiselämän pyhyydestä' - erityisesti sen iljettävimmistä muodoista - pohtimatta, 
että tarvitaan luojajumala, joka tekee jostakin pyhää. Ja he kiihkoilevat kuumeisesti universaalin 
"tasa-arvon" puolesta, joka voidaan saavuttaa vain alentamalla kaikki ihmiset alimpien tasolle, 
ilmeisen tietämättöminä siitä, että he vain toistavat kristittyjen usein ilmaiseman kaipuun tulla 
lampaiksi (nisäkkäistä tyhmimmiksi), joita paimentaa hyvä paimen, mikä sisältyy epäsuorasti 
kaikkiin Uuden testamentin kertomuksiin, vaikkakin se ilmaistaan kaikkein suorasukaisimmin 
eräässä toisessa evankeliumissa, jossa kerrotaan Jeesuksen lupaavan, että sen jälkeen kun hän 
on kiduttanut ja teurastanut maan sivistyneemmän väestön, tapahtuu ylösnousemus, ja hänen 
lammaslampaansa putoavat haudoistaan, kaikki samanikäisinä, samaa sukupuolta, 
samankokoisina, ja kaikilla on erottamattomat piirteet, niin että he ovat yhtä identtisiä kuin 
mehiläiset parvessa. "

"Vaikka "liberaalien" ja marxilaisten kulttien opilliset erot ovat yhtä suuret kuin ne, jotka erottavat 
luterilaiset ja baptistit toisistaan, ne ovat pohjimmiltaan samaa taikauskoa, ja se, pitäisikö niitä 
kutsua uskonnoiksi, riippuu siitä, rajoitammeko sanan uskomiseen yliluonnollisiin henkilöihin vai 
laajennammeko sen kattamaan kaikki sokean uskon muodot, jotka perustuvat havaittujen 
tosiasioiden ja järjen sijasta tunnekuohuun. Kun nuo "ateistiset" kultit huutavat vihaansa "fasisteja" 
ja "natseja" kohtaan, heidän on ilmeisesti uskottava, että nuo pahat henkilöt ovat paholaisen 
riivaamia ja että heidät pitäisi siksi käännyttää tai tuhota pyhyyden ja rakkauden edistämiseksi. Ja 
kun he näkevät "rasisteja", jotka jumalattomasti korvaavat faktat ja järjen ajattelemattomalla 
uskolla hyväksyttyihin satuihin, heidän halunsa hävittää paha on yhtä suuri kuin kristityn 
väkijoukon, joka raahasi kauniin ja liian älykkään Hypatian vaunuistaan ja raaputti rakastavasti 
osterin kuorilla lihaa hänen luistaan, kun hän oli vielä elossa."

"Hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta antikristityt, epäilemättä tietämättään, säilyttivät 
mielessään suuren osan kristillisestä opista, ja he jopa herättivät henkiin antiikin alkukantaisen 
bolsevismin myrkyllisimmät elementit, joita vakiintuneet kirkot olivat kristinuskon suurina päivinä 
lieventäneet tai pitäneet loitolla. Eivätkä nykyään tunnustautuneet ateistit pidä outona sitä, että he 
ovat kaikissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä olennaisesti samaa mieltä ulvovien dervissien ja 
evankelisten shamaanien kanssa, joita ja muita viestintävälineitä hallitseva Järjestäytynyt 
juutalaisuus tukee tuhlailevalla julkisuudella, osallistuvat ahnaasti nykyiseen pyrkimykseen saattaa 
amerikkalaiset täydelliseen typeryyteen kaikenlaisilla järjettömillä huijauksilla."

"Kristillinen teologia on bolsevismin isoäiti."
-- Oswald Spengler

Voimme todistaa tämän lausuman kristillisen kommunismin avoimella lipulla:
"Kristilliset kommunistit pyrkivät kuitenkin laajamittaiseen yhteiskunnalliseen muutokseen. Jotkut 
uskovat, että sen sijaan, että kristityt yrittäisivät muuttaa kokonaisen maan politiikkaa ja taloutta, 
heidän tulisi sen sijaan perustaa kommunismi vain paikallisella tai alueellisella tasolla."



Latinalaisen Amerikan kristillisen kommunistisen vapautuksen teologian haara perustuu teologien, 
kuten Leonardo Boffin mukaan; käsitykseen, jonka mukaan "varovaisuus on radikaalin kriisin 
tilanteiden ymmärtämistä". Kristilliskommunistien keskuudessa hyödynnetään historiallista 
materialismia analyysimenetelmänä, jonka avulla määritellään kyseisen kriisin luonne poliittis-
taloudellisen dynamiikan ja modaliteettien tuotteena, joka on peräisin niin sanotun 
"myöhäiskapitalistisen/imperialistisen tuotantotavan" toiminnasta. Vapautuksen teologian tämän 
osa-alueen mukaan kristityn kommunistin haasteena on sitten määritellä, mitä tarkoittaa 
(konkreettisen yhteiskunnallisen todellisuuden konkreettisen analyysin yhteydessä) "köyhien ja 
sorrettujen etuoikeutetun vaihtoehdon" vahvistaminen käytäntönä (aktiivisena teoriana), jota 
käskee etiikka, jonka väitetään juontavan juurensa "Jeesuksen beatidisiin opetuksiin".

Kristillisessä kommunistisessa vapautuksen teologiassa ei sinänsä ole kyse evankelioinnista, 
vaan pikemminkin sellaisen ortopraxis-toiminnan (eettinen toiminta; ehto, jossa tulla valoon 
tekemällä Jumalan tekoja) kehittämisestä, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen Jeesuksen 
"beatidinen etiikka", sellaisena kuin se on esitetty vuorisaarnassa, ja nykyiset yhteiskunnalliset 
kamppailut sitä vastaan, mitä kutsutaan "uuskolonialismiksi" tai "myöhäiskapitalismiksi". Sekä 
kristillinen kommunismi että vapautuksen teologia korostavat "ortopraksista" enemmän kuin 
"ortodoksisuutta". Nykyaikaisten yhteiskunnallisten kamppailujen luonnetta kuvaava kertomus 
kehitetään "materialistisen analyysin" avulla, jossa hyödynnetään Karl Marxin kehittämiä 
historiografisia käsitteitä. Konkreettisena esimerkkinä on paraguaylainen Sin Tierra -liike 
(maattomien liike), joka harjoittaa suoraa maankaappausta ja sosialisoidun 
maatalousosuuskuntatuotannon perustamista asentamientoihin. Paraguayn nykypäivän Sin Tierra 
-liike toimii hyvin samankaltaisesti kuin reformaation aikaiset kaivajat. Camilo Torresille 
(kolumbialaisen sissiryhmän E.L.N.:n perustaja) tämän ortopraxis-käsitteen kehittäminen merkitsi 
katolisen eukaristian viettämistä vain niiden keskuudessa, jotka käyvät aseellista taistelua 
Kolumbian valtion armeijaa vastaan, mutta taistelevat samalla heidän rinnallaan.

Kristityt kommunistit pitävät Apostolien tekojen 2 ja 4 raamatunjakeet todisteena siitä, että 
ensimmäiset kristityt elivät kommunistisessa yhteiskunnassa. Thomas Wharton Collensin 
Saarnaus on hyvä kuvaus siitä, miten raamatullisia lähteitä käytetään yhteisomistusyhteiskunnan 
tavoitteeseen; Prof. José P. Miranda, "Comunismo en la Biblia" (1981), käännetty nimellä 
"Communism in the Bible" (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1982).

Mutta lisäksi he siteeraavat myös lukuisia muita Raamatun kohtia, jotka heidän mielestään tukevat 
ajatusta, että kommunismi on eettisin yhteiskuntajärjestelmä ja että se on väistämättä osa 
Jumalan valtakuntaa maan päällä. Useimmin siteeratut raamatunkohdat ovat peräisin kolmesta 
synoptisesta evankeliumista, jotka kuvaavat Jeesuksen elämää ja toimintaa.

Yksi Jeesuksen kuuluisimmista rikkaita koskevista huomautuksista löytyy Matteuksen 
evankeliumista 19:16-24 (sama tapahtuma on kuvattu myös Markuksen evankeliumissa 10:17-25 
ja Luukkaan evankeliumissa 18:18-25, ja vertauskuvasta, jossa kameli menee neulansilmän läpi, 
on yhteistä sekä Matteuksen että Luukkaan evankeliumissa).



[21] Jeesus sanoi hänelle: »Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja 
anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.»  
[22] Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon 
omaisuutta.
[23] Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten 
valtakuntaan.  
[24] Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan 
valtakuntaan.» 

Jeesus kuvasi myös "rahanvaihtajia" (eli valuutanvaihtoa harjoittavia) "varkaiksi" ja ajoi heidät ulos 
Jerusalemin temppelistä. Tätä kuvataan kohdissa Matt. 21:12-14, Mark. 11:15 ja Joh. 2:14-16.

Lisäksi kommunistisia asenteita ja implikaatioita löytyy 3. Mooseksen kirjasta 25:35-38: 
Merkittävintä on, että tämä on osa Mooseksen lakia, ja sellaisena se on pikemminkin käsky kuin 
kehotus tai mielipiteiden tuulettaminen. Tämä seikka vaikuttaa voimakkaasti myöhempään 
keskusteluun, joka koskee kysymystä rikkauksista luopumisen pakollisuudesta tai 
vapaaehtoisuudesta joko mahdollisena pääsyvaatimuksena kristillisen armon piiriin tai keinona 
saavuttaa jumalalliset aikomukset ihmisen yhteiskuntajärjestyksen suhteen. [5]

"Kristillinen teologia on bolsevismin isoäiti." - Oswald Spengler 

Referenssit:  
 
[1] Page 108 The Goebbels Diaries, Edited and translated by Louis P. Lochner © 
1971 by Universal-Award House, Inc.; 1948 by Doubleday & Company; Garden 
City NY.   
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism    
[3] http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just    
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League    
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism    
William Gayley Simpsonin Which Way Western Man?
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Illuminatin Illuminaatio

Vapaamuurarien ja Illuminatin paljon kehystämästä aiheesta tässä on lyhyt historia tapahtumista, 
jotka johtivat vapaamuurariuden subversioon juutalaisten toimesta ja totuus Illuminatista:

Useita hyviä artikkeleita aiheesta on täällä:
Totuus Uudesta Maailmanjärjestyksestä

Solomonin Temppeli

Uusi Atlantis

Rothschild palkkasi juutalaisen rabbin pojan nimeltä Adam Weishaupt perustamaan 
valevapaamuurarilta näyttävän etupiirin [Illuminati] ja varusti hänet valtavilla varoilla ja kontakteilla, 
ja näyttämö oli valmis.

Historia kirjoittaa, että 1. toukokuuta 1776 tohtori Adam Weishaupt perusti Baijerin 
Illuminaattikunnan. Weishaupt oli juutalaisen kanonisen oikeuden professori Ingolstadtin 
yliopistossa Baijerissa, Saksassa. Hän syntyi juutalaisille vanhemmille ja "kääntyi" myöhemmin 
roomalaiskatoliseksi. Hänestä tuli jesuiittojen ritarikunnan korkea-arvoinen jäsen, jonka hän 
sittemmin jätti muodostaakseen oman organisaationsa vastaperustetun "Rothschildin talon" 
selvästä käskystä.

Juutalaisen Weishauptin uskomus oli, että vain harvat valitut voisivat saada tarpeeksi "valaistusta" 
maailman ohjaamiseen ja hallitsemiseen. Ongelmana oli, mistä hän löytäisi tarpeeksi älyllisiä 
"valonkantajia", jotta pallo lähtisi liikkeelle? Sittemmin hän löysi heidät erilaisista silloisista 
looseista ja ritarikunnista, kuten erilaisista vapaamuurarien looseista, ruusuristiläisjärjestöstä ja 
muista antiikin laillisista ja vilpittömistä ritarikunnista. Tämän vahvistaa jälleen kerran Edith Starr-
Miller klassikkoteoksessaan "Occult Theocracy":" "Illuminatin organisaation kehittyessä myös sen 
kunnianhimoiset tavoitteet kehittyivät, ja ne päättyivät juonitteluun vapaamuurariuden 
horjuttamiseksi sen päämääräksi, joka oli maailman herruus kaikin keinoin ....... Saatuaan 
haltuunsa tietyt vapaamuurarien loosit Weishaupt ja hänen kumppaninsa kehuskelivat 
holtittomasti kasvavalla vallallaan."

Weishaupt otti nimen Spartacus, koska roomalaisen soturin tavoin hän oli omistautunut 
vapauttamaan [alistetut joukot] kaikkien monarkioiden ja uskonnollisten voimien sorrosta, hänen 
halunsa ravistella pois rajoitusten ikeestä käsittäisi hallitusten ja järjestäytyneen uskonnon lisäksi 
myös avioliittoinstituution ja jopa perheen.....

Weishaupt halusi todella globaalin mittakaavan järjestelmän, vaikka se aiheuttaisi väkivaltaisen 
maailmanlaajuisen vallankumouksen ja verivirrat. Hänen "hyväntahtoiseen diktatuuriinsa" kuului 
kuusi pääkohtaa, jotka käsittelivät lakkauttamista:

1. Järjestäytyneet tai nationalistiset hallitukset monarkioiden muodossa.

2. Yksityisomistus.

3. Perintöoikeudet.

4. Isänmaallisuus kansallismielisiä asioita kohtaan.

5. Sosiaalinen järjestys perheissä, seksuaalikieltolait [alaikäisten suojeleminen] ja kaikki 
moraalisäännöt.

6. Kaikki uskonnolliset kurinalaisuudet, jotka perustuvat uskoon elävään Jumalaan, vastakohtana 
uskolle luontoon, ihmiseen ja järkeen. [Ateismin ajaminen kaiken hengellisen tiedon 
poistamiseksi]. 

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/NEW_WORLD_ORDER.html
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Tämä on melkein sanasta sanaan Karl Marxin KOMMUNISTINEN MANIFESTO -teoksesta, ja 
nämä kuusi kohtaa ovat myös täydellisesti yhdenmukaisia pöytäkirjojen kanssa yleensä, [mikä 
jälleen kerran todistaa niiden laillisuuden].

Weishauptin visio tulevasta maailmasta oli täysi kommunismi, jossa kaikki omaisuus, jopa lapset, 
oli yhteistä.

Mielenkiintoisempaa on oppia, että Karl Marx ei ollut kommunistisen maailmanvallankumouksen 
todellinen perustaja. Sen todellinen isä oli Adam Weishaupt, Illuminati- Marschalkon 
"vapaamuurarillisen veljeskunnan" perustaja.

"Veljeskuntamme suuri vahvuus on sen salailussa; älköön se koskaan missään esiintykö omalla 
nimellään, vaan aina peitettynä toisen nimen ja toisen ammatin alle. Mikään ei ole sopivampi kuin 
vapaamuurariuden kolme ylintä astetta; yleisö on tottunut siihen, odottaa siltä vain vähän, ja sen 
vuoksi se kiinnittää siihen vain vähän huomiota."
- Adam Weishaupt

Alussaan Illuminati ei ollut vapaamuurarijärjestö, eikä Weishaupt itse astunut loosiin ennen vuotta 
1777, jolloin hänet otettiin Münchenissä sijaitsevaan Theodore de Bon Conseil -loosiin. Kuitenkin 
vapaamuurariuteen päästyään Weishaupt näki välittömästi sen potentiaalisen arvon välineenä 
Illuminatin unelmien toteuttamisessa. Luodakseen virallisen liiton Illuminatin ja vapaamuurariuden 
välille Weishaupt ryhtyi järjestämään Wilhelmsbasin kongressia Hessen-Kasselin Vilhelm IX:n 
linnassa 16. heinäkuuta 1782. Tuohon erityiseen iltaan, joka oli sekä kooltaan että pyrkimyksiltään 
merkittävä, osallistui vapaamuurariloosien eliittiedustajia kaikkialta.

Siellä tehtiin myös päätös siitä, että aiemmin ulkopuolelle jääneille juutalaisille myönnettiin pääsy 
vapaamuurariuteen. Illuminatin uskontunnustuksen mukaan kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia 
[kommunismi/kristillisyys].

Kristinusko ja kommunismi: Juutalaiset kaksoset

Vapaamuurareiden juutalaisiin kohdistaman politiikan muutokseen oli kuitenkin toinenkin, hiljainen 
syy: rahaa tarvittiin....Juutalaiset olivat Euroopan tärkeimpiä pankkiireja, ja tämän roolin he olivat 
ottaneet temppeliritareiden kaatumisen jälkeen. Äläkä unohda, että kuningas Vilhelm IX oli tuolloin 
veloissa ja oli yleisesti ottaen psykopaattinen yksilö.

Kun tuli aika äänestää heidän hyväksymisestään Wilhelmsbadiin, juutalaiset olivat niin innokkaita 
voittamaan, että he täyttivät salin kokonaan muilla juutalaisilla kannattajilla. Ei mennyt kauaakaan 
siitä, kun Illuminatin jäsenistöön kuului runsaasti juutalaisia pankkiirisukuja, kuten Rothschildit, 
Oppenheimit, Wertheimit, Schusterit, Speyerit ja Sternit.

https://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm


Uusia, pääasiassa juutalaisista koostuvia looseja perustettiin Frankfurtiin, joka oli Rothschildien 
taloudellinen pääkaupunki Euroopassa, ja pian koko Illuminatin vapaamuurarius teki kaupungista 
maailman päämajan.

Illuminaattien aloitteesta syntyneiden juutalaisten, jotka olivat juutalaisia, ensimmäisenä tehtävänä 
oli tuoda julki heidän ennustamansa Siion, Jahven valittujen ihmisten hallitsema maailma. 
Suunnitelmat pantiin liikkeelle, jotta juutalaiset saisivat vihdoin "maitoa ja hunajaa tuottavan 
maansa", joka heille oli luvattu niin kauan [omissa juutalaismielipiteissään], ja se olisi koko 
maailma.

Tilaisuus Siioninsa ilmentämiseen tuli Venäjän vallankumouksen myötä, jota juutalaiset pankkiirit 
rahoittivat. Yksi heidän omistaan, saksalaisjuutalainen Karl Marx, oli katalysoinut tapahtuman 
julkaisemalla Kommunistisen manifestinsa.

Karl Marx, jonka oikea nimi oli rabbi Mordechai Levi, oli jäsen Oikeudenmukaisten liitossa, joka 
johti Kommunistiliiton perustamiseen.

-1841 Moses Hess toi Marxin "Oikeudenmukaisten liitoksi" kutsuttuun seuraan.

Oikeudenmukaisten liiton (Bund der Gerechten) tunnuslause oli "Kaikki ihmiset ovat veljiä", ja sen 
tavoitteina oli "Jumalan valtakunnan perustaminen maan päälle, joka perustuu 
lähimmäisenrakkauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ihanteisiin"[1]. 

Katso, miten kristinusko on kommunismin kaksonen.

Katso - Kristinusko ja kommunismi: Juutalaiset kaksoset

Vallankumouksen bolsevikkijohtaja Lenin, joka oli molemmin puolin sukuaan juutalaista sukua, 
esitti suunnitelmansa keskitetystä hallituksesta, jota juutalainen oligarkia hallitsisi. Kun Lenin ja 
hänen Illuminati-kollegansa nostivat lippunsa Venäjän vallankumouksen lopussa, heidän uusi 
kommunistinen hallituksensa syntyi siten, että juutalaiset miehittivät vähintään 75 % sen 
korkeimmista viroista... Ja päätyivät 60 miljoonaan juutalaisten murhaamaan ei-juutalaiseen, kun 
kommunismi oli ohi. Monet heistä murhattiin organisoidussa leirijärjestelmässä, jota juutalaiset 
komissaarit johtivat.
Orjatyö Neuvosto-Venäjällä

Juutalaiset pankkiirit ottivat myös toisen taktiikan ja rakensivat hitaasti rahoituslaitosten 
imperiumin valvomaan kapitalistista infrastruktuuria, joka hallitsisi maailmaa. Erään juutalaisen 
pankkiirin ja Illuminatin suojelijan, Amshel Rothschildin, tiedetään todenneen kuuluisasti: "Anna 
minun hallita maan taloutta, niin en välitä siitä, kuka maata hallitsee!".

Mikä johtaa lopulta kommunismiin. Juutalaiset pitävät hallussaan kaikkea vaurautta ja valtaa, ja ei-
juutalaiset alennetaan täydelliseen orjuuteen globaalin juutalaisuuden yhden 
maailmanjärjestyksen alaisuuteen.

https://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm
https://archive.org/download/SlaveLaborInSovietRussiaHermannGreife/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20Russia%20-%20Hermann%20Greife.pdf


Kansat kokoontuvat kunnioittamaan Jumalan kansaa: kaikki kansojen omaisuus siirtyy 
juutalaiselle kansalle, ne marssivat kahleissa juutalaisten perässä ja kumartavat heidän edessään, 
heidän kuninkaansa kasvattavat poikiaan ja heidän prinsessansa imettävät lapsiaan. Juutalaiset 
tulevat komentamaan kansoja, he kutsuvat koolle kansoja, joita he eivät edes tunne, he vihaavat 
heitä. Meren rikkaudet ja valtioiden rikkaudet tulevat juutalaisille heidän omasta oikeudestaan.
"Kaikki valtakunnan kansat, jotka eivät palvele Israelia, tuhotaan"
-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible].

”Mitä vaikutuksia juutalaisten harjoittamalla vapaamuurariuden kumouksellisella toiminnalla oli 
järjestön sisällä? Vapaamuurarius perustuu juutalaisuuteen. Poistakaa juutalaisuuden opetukset 
vapaamuurarien rituaalista, ja mitä jää jäljelle?”
- The Jewish Tribune [New York,28.10.1927].

"Nykyisissä kansakunnissa vapaamuurariudesta on hyötyä vain juutalaisille"
-Theodore Herzl [Maailman sionismin perustaja ja johtaja].

"Olemme perustaneet monia salaseuroja, jotka kaikki työskentelevät tarkoituksemme hyväksi, 
meidän käskymme ja johdollamme. Yksi vapaamuurariutemme monista riemuvoitoista on se, että 
niiden pakanoiden, jotka tulevat loosiemme jäseniksi, ei pitäisi koskaan epäillä, että me käytämme 
heitä rakentamaan omia vankiloitaan, joiden terasseille me pystytämme juutalaisten epäsikiöisen 
kuninkaamme valtaistuimen; eikä heidän pitäisi koskaan tietää, että me käskemme heitä 
takomaan oman orjuutensa kahleita tulevalle maailmankuninkaallemme."
-Avauspuhe, joka pidettiin B'nai B'rithin kokouksessa Pariisissa [julkaistu Catholic Gazette -
lehdessä helmikuussa 1936].

Tässä pitäisi olla selvää, miksi Kolmas valtakunta kielsi tällaiset järjestöt Saksassa. Ne ovat 
juutalaisen kommunismin elimiä.

Lähde: The Coming Gnostic Civilization kirjoittanut M.A.Pinkham



Totuus Raamatusta: Liittyen Raamatullisiin Profetoihin 

Tämä näyttää olevan yksi viimeisistä vaiheista kristinuskon paljastamisessa.

Ellemme ryhdy vakaviin toimiin työskentelemällä hellittämättä kristinuskon tuhoamiseksi ja 
ajattelevien, älykkäiden ihmisten varoittamiseksi, tulevaisuus on hyvin synkkä.

Monivuotisen tutkimukseni ja opiskeluni aikana olen havainnut, että Raamattu ei ole niin sanottu 
"Jumalan sana", vaan se on ihmisen tekemä noituuden kirja, siksi kaikki siinä olevat numerot. 
Valtaa pitävät juutalaiset käyttävät tätä vapaasti orjuuttaakseen maailman. Juutalaisten 
rituaalimurha liittyy alitajuisesti kristilliseen messuun/palvelukseen, jossa nasaretilainen on 
lapsiuhri; "syö minut ja juo minut" "tämä on Kristuksen ruumis...". Tämä juutalaisen poika, jonka 
isä uhrasi... eli murhasi. Lisäksi koko messu/jumalanpalvelus keskittyy juutalaisiin, Israeliin ja 
heidän kuvitteelliseen historiaansa, mikä lisää alitajuisen siteen. Uskovat ovat hyvin voimakkaan 
lumouksen alla.

Raamattu on lähes jokaisessa kodissa ympäri maailmaa, ja ei-kristillisissä maissa sen kaksonen, 
Koraani, on sama. Tämä ei eroa 20,00 dollarin setelistä ja 911-tapahtumasta, sillä 20,00 dollarin 
seteli on yleisin Yhdysvalloissa käsiteltävä valuutta. Raamattua tyrkytetään, sitä on hotelleissa, 
sairaaloissa, vanhainkodeissa ja sitä on lähes kaikkialla. Se luo voimakkaan alitajuisen siteen 
juutalaisen noituuden toimintaan. Monet uskovat eivät ole koskaan lukeneet Raamattua, vaan 
luottavat turmeltuneiden saarnaajiensa tulkintoihin ja kaksinumeroisen ÄO:n omaavien idioottien 
höpinöihin, jotka väittävät, että tämä on "hyvä kirja", ja uskovat, että kristinusko auttaa köyhiä ja 
hädänalaisia eikä ole muuta kuin hyväntekeväisyyttä, rauhaa ja rakkautta edistävä liike. Mikään ei 
voisi olla kauempana totuudesta.

Tämä, kuten kommunismi itsekin, on jälleen yksi juutalainen valhe; jälleen yksi juutalainen 
"veljeyden" ohjelma, joka pettää uskovia valheilla saadakseen heidät ansaan. Kuten juutalaisessa 
kommunismissa, älykkyys ja itsenäinen ajattelu on kovasti lannistettu. Henkisesti jälkeenjääneet 
ovat pyhiä ja kunnioitettuja kristinuskossa, ja kommunismin kanssa kristinuskon ohjelma 
[juutalaiskommunismi on kristinuskon korkeampi taso] menee askeleen pidemmälle ja murhaa 
joukkomurhaa älykköjä niin sanotuissa "puhdistuksissa". "Älymystö" on yksi ensimmäisistä 
ihmisryhmistä, jotka tuhotaan aina, kun juutalaiskommunismi ottaa väkisin haltuunsa jonkin maan 
tai alueen.

Näiden juutalaisten ohjelmien menestys on ollut riippuvainen henkisen tiedon tuhoamisesta ja 
poistamisesta pakanakansalta. Juutalaiskommunismi vie tietysti kaiken vielä askeleen 
pidemmälle, sillä suurin osa tiedosta poistetaan järjestelmällisesti, ei vain mikä tahansa 
hengellinen tieto, vaan tieto yleensä, ja se korvataan juutalaiskommunistisella propagandalla. 
Kommunismi jatkaa siitä, mihin kristinusko jäi. Kuten kristillinen messu/jumalanpalvelus, jossa 
seurakunta aivopestään väkisin [ihmiset ovat kyllästyneitä ja heidän mielensä on avoin 
suggestioille tai he ovat torkahtamassa ja hyvin vastaanottavaisia suggestioille ja indoktrinaatiolle]. 
Taktiikka on sama juutalaisessa kommunismissa, ja jokainen hölmö, joka uskoo kommunismin 
olevan liberaalia, tarvitsee vakavan tarkastuksen todellisuuteen. Juutalaiskommunismi on 
todellisuudessa Vanhan testamentin lakien ja niin sanotun "moraalin" mukaista elämää 
tiukimmassa mielessä.



Kristinusko, kuten sen juutalainen juurikin, luo ongelman ja sitten sillä on oma ratkaisunsa. Ihmiset 
indoktrinoidaan siihen, että köyhyys on hyve, ja aineellisten asioiden omistamista lannistetaan. 
Tämä puolestaan luo köyhyyttä alitajunnan tasolla, joka ilmenee todellisuudessa. Mieli ja sielu 
ohjelmoidaan köyhyyteen. Sitten... kristinusko tulee apuun, ja se näyttäytyy vähemmän älykkäille 
ihmisille sankarina ja ihmiskunnan pelastajana. Lisäksi Raamattu on täynnä tuhoisia 
itsemurhaoppeja ja elämänohjeita. Kristinusko luo ongelman ja tuo sitten ratkaisun, joka lopulta 
kadottaa meidät kaikki. He työskentelevät tämän kanssa joka kulmasta, ja ne, jotka ovat vahvasti 
uskovia, kytkeytyvät tähän energiaan ja ylläpitävät tätä häijyä ohjelmaa monin tavoin. Syntyvyyden 
valvonta ja siihen liittyvät asiat, erityisesti siellä, missä niitä tarvitaan, kuten kolmannen maailman 
maissa, ovat erittäin haluttomia. Tämä pitää köyhyyden valloillaan, ja kristityt lähetyssaarnaajat ja 
niihin liittyvät hengelliset rikolliset ovat apuna. Tällainen asia huijaa kansaa joka kerta. Useimmat, 
jotka ovat liian laiskoja lukemaan Raamattua tai tekemään tarvittavia tutkimuksia, uskovat mitä 
heille kerrotaan, siitä että Raamattu on "Jumalan kirja" ja että kristinusko on rauhaa edistävä, 
hyväntekeväisyyttä harjoittava instituutio. Harvat ovat myös tietoisia siitä, että lähes jokainen sota 
on joko suoraan tai epäsuorasti kristinuskon alulle panema, eivätkä he ole tietoisia siitä, että 
kristinusko ja sen kaksoisveljeskunta islam ovat perustaneet ihmiskunnan kaikkien aikojen 
hirvittävimmät joukkomurhat ja kidutukset. Inkvisitio on täydessä voimissaan juutalaisen 
kommunismin käynnistämänä.

Palatakseni noituuteen. Paljastaakseen Raamatun siksi, mitä se on, on uskallettava mennä 
tuntemattomaan "okkultismiin", josta Raamatussa on lukuisia uhkauksia ja varoituksia. Siihen 
liittyen on myös kirouksia. Sisälle mentäessä ne, joilla on vähemmän rohkeutta, pelästyvät 
helposti ja perääntyvät. Niillä meistä, jotka ovat menneet hyvin syvälle okkultismiin, henkisyyteen 
ja mielen ja sielun voimiin ... numeroihin, planeettoihin ja vastaaviin, on tarpeeksi tietoa 
nähdäksemme Raamatun sellaisena kuin se todella on. Teillä on oltava kokemusta ja tietoa.

Kaikki nuo Raamatun "profetiat" ovat myös ihmisen tekemiä. Kyllä, tämä on totta. Jälleen kerran 
ne, joilla on vähemmän älykkyyttä, kuten kristityt uskovaiset ja heidän saarnaajansa, harhautetaan 
uskomaan, että nämä ovat "Jumalan tekoja". No, totuus on, että tällaiset asiat voivat saada aikaan 
myös tietävät ihmiset; ihmiset, jotka ovat hyvin perehtyneitä siihen, miten okkulttista voimaa 
käytetään. Raamattu ei ole mikään "Jumalan kirja". Sen tosiasian, että se on täynnä numeroita, 
pitäisi herättää hälytys monissa, mutta surullinen totuus on, että useimmat ovat tästä 
tietämättömiä. Noituus käyttää numeroita.

Lilith johdatti minut kirjaan käytetyn tavaran kaupassa: Eye to Eye: Facing the Consequences of 
Dividing Israel by William R. Koenig. Idioottimaisella kirjoittajalla, joka on Yhdysvaltain senaattori, 
ei ole tarpeeksi älyä nähdä omien kirjoitustensa läpi kirjassa. Lauseet kuten "koska Raamattu 
sanoo niin" ja muut vastaavat paljastavat tämän petetyn uskovaisen törkeän tyhmyyden. On 
ilmeistä, ettei hän pysty ajattelemaan itse, MUTTA hänen tutkimuksensa on erinomaista, sillä se 
tarjoaa yhteenvedon tapahtumista, jotka korreloivat Raamatun jakeiden kanssa.



Nyt, aina kun on asioita, jotka liittyvät Israeliin ja ennen rosvojen rikollisvaltion ilmentymistä; kaikki 
asiat, jotka liittyvät juutalaisiin, katastrofit seuraisivat pian. Tämä ei ole mikään "Jumalan teko". 
Nämä ovat kirouksia, jotka juutalaiset ovat vuosisatojen ajan luoneet juutalaisten rituaalimurhien ja 
siihen liittyvien asioiden kautta. Uskovien energiat ja se tosiasia, että Raamattu on kaikkialla läsnä 
kuin valuutta, vahvistavat näitä kirouksia ja tarjoavat voimakkaan energiaisännän.

Niille teistä, jotka eivät tunne Kuningas Tutankhamonin kaivauksia, ottakaa aikaa ja tutustukaa 
siihen. Haudan avaaminen Egyptissä vuonna 1922 vapautti voimakkaita kirouksia. Nämä 
kiroukset olivat myös ihmisen tekemiä. Muinainen Egypti oli erittäin hengellinen. Nämä kiroukset 
panivat liikkeelle pakanat, mutta samat periaatteet pätevät... noituuden käyttö. Jos hengellinen 
tieto poistetaan kansalta ja vastineeksi kansalle syötetään väkisin valheita, niistä, joilla on tämä 
tieto ja valta, tulee jumalia.

Aina kun Israelin kanssa on ongelmia, Yhdysvallat tai mikä tahansa muu maa, joka on osallisena, 
maksaa hinnan luonnonkatastrofeilla ja muilla katastrofeilla, ihmishenkien menetyksillä ja tuholla, 
joiden tappiot ovat yhteensä miljardeja. Tämä ei ole mikään "Jumalan teko", se on seurausta 
vuosisatoja vanhoista ihmisen tekemistä kirouksista, jotka huippujuutalaiset ovat panneet 
täytäntöön juutalaisten rituaalimurhien kautta ja sen alitajuisen tuen kautta kristilliselle massalle, 
joka keskittyy juutalaisiin uhratun nasaretilaisen teemalla, joka on lapsiuhri, koska tämä on oletettu 
"Jumalan poika".

Kuten minkä tahansa kirouksen kohdalla, kaikki nämä voidaan kääntää suoraan takaisin 
lähettäjiin. Saatanan Ilolla on ollut monia ryhmätyöskentelyjä vuosien varrella. Voimakkaiden 
saatanallisten maagien käsissä Saatanan johdolla voimme voittaa kaiken tämän. Jos tätä ei 
tehdä, tulevaisuus on tuhoon tuomittu. Tieto on myös hyvin tärkeä avain, sillä mitä enemmän 
ihmisiä herää totuuteen kristillisten ja muslimien ohjelmista, sitä enemmän se toimii loitsun 
murtamisessa. Nämä ohjelmat eivät ole mitään muuta kuin voimakkaita loitsuja, jotka naamioituvat 
"Jumalan sanaksi" ja pitävät ihmiskunnan kahleissa. Juutalaiselle ja nasaretilaiselle osoitettu 
orjallinen palvonta siirretään sitten aivan pahimpiin rikollisiin, kuten Josef Staliniin, Kim Il Sungiin, 
Mao Tse-Tungiin ja muuhun niihin liittyvään kommunistiseen saastaan, jotka ovat murhanneet ja 
kiduttaneet kymmeniä miljoonia viattomia ihmisiä. Tämän vuoksi Saatana varoittaa meitä Al-
Jilwassa palvomasta: "Yhdelläkään jumalalla ei ole oikeutta puuttua asioihini, ja olen tehnyt 
pakottavaksi säännöksi, että jokaisen on pidättäydyttävä kaikkien jumalien palvomisesta."

Saatana ei vaadi orjallista palvomista ja varoittaa tällaisesta, koska se asettaa kansan 
orjuutettavaksi ja tuhottavaksi. Saatana edustaa kapinaa, yksilöllisyyttä ja vapautta ja ennen 
kaikkea ihmiskunnan edistämistä.



Yhdysvallat on joutunut kommunismin kohteeksi.

Harhaiset kristityt ja muslimit syyttävät kaikesta Saatanaa. Heillä ei ole tarpeeksi älykkyyttä tai 
tietoa nähdäkseen, että kaikki on heidän omasta niin kutsutusta "Jumalastaan", joka oli murhaaja 
ja valehtelija alusta alkaen ja joka on riippuvainen ihmisuhreista. Tämä on todellisuudessa 
juutalainen kansa. Jälleen kerran, kuten olen todennut monta kertaa aikaisemmin, Raamatussa ei 
ole mitään hengellistä, eikä siinä ole mitään, mikä edistäisi ihmiskuntaa millään tavalla; ainoastaan 
pitää kaikki orjuutettuina ja kirottuna. Vanha testamentti, joka on täynnä kansanmurhia, 
lapsenmurhia, joukkomurhia, kidutusta, ryöstelyä ja ryöstämistä, sotia ja pakanoiden orjuuttamista, 
on järjestelmä. Juutalaiskommunismi käyttää sitä aina, kun se valtaa jonkin kansakunnan tai 
alueen. Ennen varsinaista kommunismia katolinen kirkko ja sen inkvisitio toimivat täsmälleen 
samoin menetelmin. Tämän murhanhimoisen instituution alaisuudessa, kuten 
juutalaiskommunismissakin, kaikki tieto poistettiin kansalta, mistä johtuu termi "pimeä keskiaika", 
ja se korvattiin pakollisella kirkon propagandalla, kuten kommunismin aivopesussa. Uusi 
testamentti ja nasareenin kommunistiset opetukset ovat täynnä itsemurhaa aiheuttavia neuvoja, 
kuten leikkaa kätesi irti, revi silmäsi ulos, käännä toinen poski, kulje ylimääräinen maili, siunaa 
niitä, jotka kiroavat sinua, ole sokeasti uskovainen ja muita häijyjä opetuksia, joilla tuhotaan 
ihmiskunta; ne valmistavat tietämätöntä väestöä hyväksymään helposti kommunismin. Ja mitä 
tulee "siunaamaan niitä, jotka kiroavat teitä", Raamattu on hyvin suora juutalaisten ja Israelin 
siunaamisen suhteen.

Joku idiootti saarnaaja teki youtube-videon uudesta 100 dollarin setelistä ja siitä, kuinka tällä 
kertaa se on paljon pahempi kuin 20 dollarin seteli katastrofin aikaansaamisessa. Tietenkin tämä 
idiootti syyttää tästä Saatanaa äärimmäisestä typeryydestään. Kristinuskon tyhmyyden ja 
idiotismin taso on vähintäänkin häkellyttävä. Saatana on yrittänyt päästä niiden luo, joilla on 
tarpeeksi järkeä nähdä tämän kaiken läpi. Saatana on ihmiskunnan vapauttaja. Saatana edustaa 
kapinaa. Ellei kristinuskoa ja sen kaksosia, kommunismia ja islamia, tuhota kokonaan, 
kenelläkään meistä ei ole tulevaisuutta. 



Totuus "Uudesta Maailmanjärjestyksestä" (NWO) 

Vapaamuurariudesta, Uudesta maailmanjärjestyksestä, Yhdysvalloista ja siitä, miten nämä kaikki 
suhtautuvat todelliseen satanismiin, on paljon hämmennystä. Syy sekaannukseen on 
soluttautuminen. ALKUPERÄISILLÄ vapaamuurareilla, jotka olivat pääosin vastuussa Amerikan 
Yhdysvaltojen perustamisesta, Washington DC:n ja monien muiden Yhdysvaltojen kaupunkien 
suunnittelusta, joissa arkkitehtuuri on erityisesti suunniteltu ja maantieteellisesti järjestetty tulevaa 
päämäärää varten, käyttäen okkulttista tietoa, oli täysin erilainen ajatus Uudesta 
Maailmanjärjestyksestä.

Tämä NWO, joka perustajaisillämme (jotka olivat lähes kaikki vapaamuurareita) oli mielessään, 
perustui Luciferin periaatteisiin. Tämän NWO:n tavoitteet olivat:

1. Luoda vapaa maa, jossa kansalaiset voisivat paeta kristinuskon ankaraa sortoa ja oppia 
menneisyyden muinaisia salaisuuksia itse ilman pelkoa henkensä menettämisestä.

2. Yhdysvaltojen oli määrä olla "Uusi Atlantis", ja sen oli tarkoitus luoda ennakkotapaus, jota 
maailman muiden kansakuntien oli määrä seurata hengellisen tiedon osalta.

3. Perustettava vapaa kansakunta, jossa jokaisesta yksilöstä voisi tulla paras mahdollinen.

4. Tämän NWO:n muut tavoitteet löytyvät Yhdysvaltojen alkuperäisistä opeista.

Nyt se, mitä edellä mainitulle tapahtui ja mihin tämä *toinen* NWO, joka on juutalaisten, on 
menossa tänä päivänä, on toinen tarina. Muistan kysyneeni Isä Saatanalta vapaamuurariudesta 
jokin aika sitten, koska olin hämmentynyt ristiriitaisesta tiedosta. Hänen vastauksensa oli: "Heihin 
on soluttauduttu", ja hän kertoi minulle myös, että tämän päivän vapaamuurarius on paljon 
erilainen kuin alkuperäinen, joka perustui Luciferin periaatteisiin.

Luin pian tämän jälkeen, miten Mayer Amschel Rothschild, monimiljoonaisen juutalaisen 
pankkidynastian isä, käytti luotettavaa asemaansa:

Tässä on ote Jim Marrsin kirjasta "Rule by Secrecy", © 2000, sivut 58-59:

"Tämän salamyhkäisen pankkidynastian perusti Mayer Amschel Bauer, saksalaisjuutalainen, joka 
syntyi 23. helmikuuta 1744 Frankfurtissa..."."
"Nuori Mayer opiskeli rabbiksi. Hän opiskeli erityisesti haskalaa, uskonnon, heprealaisen lain ja 
järjen yhdistelmää"
"Vanhempiensa kuolema pakotti Mayerin jättämään rabbikoulun ja siirtymään oppipojaksi 
pankkiin.



Hän oppi nopeasti alan, ja hänestä tuli Hessen-Kasselin alueen kuninkaallisen hallintovirkamiehen 
Vilhelm IX:n hovin rahoitusasiamies ja merkittävä vapaamuurari. Hän miellytti itseään vain vuoden 
vanhempaa Vilhelmiä yhdistämällä tämän kiinnostuksen vapaamuurariuteen ja muinaismuistoihin. 
Mayer etsi muinaisia kolikoita ja myi niitä hyväntekijälleen huomattavasti alennettuun hintaan. Kun 
otetaan huomioon hänen rabbiinikoulutuksensa yhdistettynä hänen vakavaan muinaisesineiden 
etsintäänsä, hänellä oli varmasti kehittynyt syvällinen ymmärrys muinaisista mysteereistä, 
erityisesti juutalaisen kabbalan mysteereistä. Samaan aikaan kabbalan metafysiikka alkoi sulautua 
vapaamuurariuden perinteisiin."

**

Juutalaiset soluttautuvat jokaiseen pakanallisen vallan lähteeseen, jonka he voivat. Sisältä käsin 
he joko saavat täydellisen vallan tai pyrkivät mädättämään ja tuhoamaan sen korruption kautta.

Juutalainen NWO on maailman orjavaltio, jota juutalaiset hallitsevat ja johtavat. Tämä NWO on 
täysin päinvastainen kuin mitä alkuperäiset vapaamuurarit, jotka olivat pakanoita, aikoivat:

1. Juutalainen messias "Jeesuksen" muodossa (sympaattinen taikayhteys, johon kaikki kristilliset 
rukoukset ja psyykkinen energia on ohjattu) yhdistää juutalaiset ja perustaa yhden 
maailmanhallituksen kommunistisen valtion, jota johdetaan Israelista käsin (joka on varastettu 
palestiinalaisilta), joka perustuu Raamatun juutalaisten kuvitteelliseen historiaan ja joka on valittu 
erityisesti siksi, että se sijaitsee kolmen suuren mantereen, Euroopan, Afrikan ja Aasian, 
risteyksessä ja keskellä voimakkaita ley-linjoja), jossa juutalaiset hallitsevat ja valvovat 
täydellisesti maailman kaikkien kansojen, kulttuurien ja rotujen pakanoita.

2. Ihmiset merkitään viivakoodilla kuten karja (juutalaisten halventavan, pakanoita tarkoittavan 
sanan "goyim" merkitys) leimataan tämän täydellisen hallinnan varmistamiseksi. Mikrosiruimplantit 
ovat toinen mahdollisuus varmistaa, että pakanoita voidaan seurata kuin eläimiä.

3. Kaikki hengellinen tieto poistetaan järjestelmällisesti pakanakansalta (sekä kristinuskon että 
kommunismin todelliset tavoitteet) joukkomurhien ja kidutuksen avulla, kuten tehtiin inkvisition 
aikana ja hiljattain (1950-luvulla), kun Kiinan kommunistien puheenjohtaja Mao Tse-Tung marssi 
Tiibetiin ja poltti heidän luostarinsa ja teurasti ja kidutti kuoliaaksi heidän uskonnolliset johtajansa. 
Himalajan vuoristossa sijaitsevan eristyneisyytensä vuoksi Tiibetissä oli paljon alkuperäisten 
hengellisten oppien muinaisia oppeja kauan ennen juutalaisuuden, kristinuskon ja niiden 
kaltaisten ryhmien saapumista.

4. Henkinen tieto ja okkulttinen valta ovat tiukasti juutalaisten käsissä, jotta he voivat hallita 
maailmaa täydellisesti.

5. Lähes kaikki osallistumattomat, laimeat ja neutraalit juutalaiset liittyvät vain liian mielellään 
tähän uuteen veljiensä hallitsevaan luokkaan, jos aika koittaa.



6. Rotujen sekoittamisohjelma pyyhkii entisestään pois kaikki rotu- ja kulttuuri-identiteetit 
täydellistä hallintaa varten. Kun minuus menetetään rotu- ja kulttuuri-identiteetin tuhoamisen 
kautta, historia voidaan kirjoittaa uudelleen miten juutalaiset parhaaksi katsovat. He ovat tehneet 
tätä jo iät ja ajat, pakanakansan enemmistön tietämättä. Näin on jo tehty satanismin (ihmiskunnan 
alkuperäisen uskonnon) kanssa, jossa alkuperäiset opetukset, papit, papittaret, muut henkiset 
johtajat ja ihmiset, joilla oli tietoa, sekä kirjastot tuhottiin järjestelmällisesti. Kristillisellä kirkolla on 
ollut vapaus määritellä satanismi haluamallaan tavalla, koska menneisyydestä on jäljellä vain 
vähän tietoa ja totuutta. Raamattu ei ole mitään muuta kuin juutalaisten keksitty historia, jota heillä 
ei koskaan ollut. Joukko- indoktrinaation ja väkisin syötettyjen uskomusten vuoksi massamieli on 
luonut voimakkaan ajatusmuodon, joka on auttanut juutalaisia heidän pyrkimyksessään maailman 
valtaamiseen.

7. Ihmisistä tulee vain kadonneita sieluja, joilla ei ole identiteettiä, vapautta, tietoa tai 
yksilöllisyyttä; he ovat vain numero, joka palvelee täysin juutalaisten johtamaa orjavaltiota.

Edellä oleva on täysin vastakkainen alkuperäisten vapaamuurarien, jotka olivat pakanoita, 
tarkoittaman NWO:n kanssa. Valitettavasti, jälleen kerran, tämä on molempien osapuolten 
pelaamista keskeltä vastaan täydellistä hallintaa varten. Nykyaikaiset rituaalit 
vapaamuurariudessa, jotka on suunnattu tuon likaisen messiaan toiseen tulemiseen ja kaikkien 
maailman uskontojen yhdistämiseen, ovat nyt aivan erilaisia kuin vuosia sitten, jolloin asiakirjat on 
poistettu ja sinetöity salaisuuksiin.

** Katso: The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret 
of Freemasonry kirjoittaneet Christopher Knight and Robert Lomas.

Julkaistu New Yorkissa: Barnes & Noble, 2000.

On aivan liian räikeää, kun loitsu on murrettu, miten juutalaiset ovat ottaneet okkulttisen vallan 
haltuunsa ja käyttäneet sitä väärin pyrkiessään "Jumalaksi". Jos tekee tarvittavan tutkimuksen ja 
opiskelun, voi ilmiselvästi nähdä korrelaation juutalais-kristillisen Raamatun, kommunismin ja 
Uuden Maailmanjärjestyksen juutalaisen version välillä. Vaikka kirja: "Deadly Deception: 
Freemasonry Exposed by 
One of Its Top Leaders" kirjoittajina James D. Shaw ja Tom C. McKenney, on kirjoitettu kristillisestä 
näkökulmasta, mutta se sisältää paljon hyödyllistä tietoa nykyaikaisesta vapaamuurariudesta. 
Saavutettuaan 33. asteen (tämä eroaa nykyään paljon alkuperäisestä asteesta, jossa saatiin 
henkistä tietoa ja 33 astetta edustivat selkärankaa ja kundalinia) vapaamuurari kutsutaan yleensä 
liittymään Illuminatiin, kommunistiseen järjestöön, jonka tavoitteena on juutalaisten johtama uusi 
maailmanjärjestys.

Juutalais-kristillinen Raamattu on, kuten nykyajan juutalaisten soluttautuneen vapaamuurariuden 
tavoite, "Kaikki uskonnot ovat yhtä". Tämä on melko räikeää, kun otetaan huomioon, että kaikki 
kristinuskossa on varastettu uskonnoista ympäri maailmaa, sekä idästä että lännestä, ja heidän 
nasaretilainen (psyykkinen yhteys juutalaiselle messiaalle), koostuu noin 18+ pakanallisesta 
pakanajumalasta, kuten Odinista, joka ripustettiin puuhun. Jokainen, joka on perehtynyt 
okkultismiin ja mielen voimiin, tietää, että on oltava yhteys, johon psyykkinen energia 
kanavoidaan.



Juutalaiset ovat soluttautuneet lähes jokaiseen pakanalliseen okkultistiseen järjestöön. Kultainen 
aamunkoitto on täynnä heprealaisia symboleja, heprealaisia enkeli- ja jumalan nimiä, juutalaisia 
alef-betejä ja niin edelleen. Wicca on myös menossa tähän suuntaan, kun joissakin ryhmissä 
korostetaan juutalaisia enkeleitä, juutalaista "kolminkertaista", joka on spin-off kuusisakaraisesta 
(kolmijakoisesta) "Daavidin tähdestä", jonka juutalaiset ottivat käyttöön hiljattain (viimeisten 100-
150 vuoden aikana) ja joka varastettiin hindulaisesta "Vishnun tähdestä". Numeron yksi 
korostaminen (juutalainen monoteismi, jossa heistä itsestään tulee "Jumala") on luonnotonta, 
koska luomiseen tarvitaan kaksi, ja jopa suvuttomien olentojen on jossain vaiheessa yhdistyttävä 
lisääntyäkseen.

Totuus on: Pakanoiden psyykkinen voima kristinuskon kautta ja toisella puolella (juutalaiset 
pelaavat molempia puolia vastaan keskellä ja kontrolloivat molempia puolia), okkultistiset loosit 
kanavoidaan systemaattisesti juutalaisen messiaan tulemisen ja juutalaisten johtaman Uuden 
Maailmanjärjestyksen toteuttamiseen.

Avainasemien täydellisen soluttautumisen ja hallinnan vuoksi monet ei-juutalaiset, nimittäin 
kristityt, ovat hämmentyneitä ja niputtavat tämän NWO:n yhdeksi, vaikka se on todellisuudessa 
kaksi erillistä ajatusta. Käytetyn okkulttisen vallan vuoksi he ovat sokeita sille tosiasialle, että tämä 
hirviö on niin sanoakseni heidän omalla takapihallaan, ja heitä huijataan työskentelemään 
kiihkeästi sen puolesta. Yhdysvaltojen perustajaisät käyttivät okkulttista voimaa hyväntahtoisiin 
tarkoituksiin perustamalla vapaan kansakunnan, jossa muinaiset opetukset ja henkinen tieto 
voisivat kukoistaa ilman pelkoa moitteista. Pitäisi myös olla räikeän ilmeistä, ettei kristillisessä 
"uskonnossa" ole MITÄÄN "hengellistä". Se on ja on aina ollut pelkkää materialismia. Kristityillä ei 
ole mitään tietoa sielunsa anatomiasta, siitä, miten he voivat parantaa itsensä tai muut tai mitään 
muuta hengellistä. Koko niin kutsuttu "uskonto" ei ole mitään muuta kuin valheellista ja 
väärennettyä. Kristityt, jotka saavuttavat kristinuskon edistyneet vaiheet, omaksuvat keinotekoisen 
tahmean ilmeen - tuon surullisenkuuluisan kristityn päälle liimatun hymyn. Tämä johtuu siitä, että 
heidän koko elämänsä pyörii valheiden ympärillä siinä määrin, että he alkavat saada 
keinotekoisen ulkonäön ja muistuttavat fyysisesti niitä valheita, joihin he ovat niin syventyneet. 
Tämä on osa heidän rangaistustaan, joka lopulta johtaa heidän ikuiseen kadotukseensa heidän 
sielujensa rappeutumisen kautta, koska he moittivat hengellistä tietoa ja kiroavat ja pilkkaavat 
ihmiskunnan Todellista Luoja-Jumalaa, joka ei ole kukaan muu kuin "Saatana". 



Totuus Kristillisestä Hyväntekeväisyydestä

● "Koska kirkot ovat verovapaita, keskivertokansalainen maksaa niiden tukemiseen 925,00 
dollaria vuodessa lisää veroja."

● "Verohallinnon mukaan kirkkojen lahjoitukset ovat yhteensä yli 19 MILJARDIA dollaria 
vuodessa. "Tähän eivät sisälly yritysten voitot, osakeomistukset, joukkovelkakirjaomistukset, 
eläkekeskukset tai takaisinvuokrausjärjestelyt."

● "Pelkästään mormonikirkko kerää ainakin 4,3 miljardia dollaria vuodessa jäseniltään ja toiset 
400 miljoonaa dollaria monista liikeyrityksistään, jotka se on ostanut verovapaalla 
lahjoitusrahalla. "

● "Kirkot omistavat 81 miljardin dollarin arvosta verovapaita kiinteistöjä Teksasissa ja 1,3 
miljardia dollaria pelkästään Los Angelesin piirikunnassa. Ajatelkaa niiden omistamia 
ensiluokkaisia kiinteistöjä New Yorkissa, Chicagossa, Bostonissa ja jokaisessa osavaltiossa - 
summa on huikea."

● "Jokainen verodollari, jonka kirkko välttää maksamasta, sinun yksittäisenä veronmaksajana on 
korvattava."

● Valta ja omistus kasvavat, ja kristilliset kirkot omistavat 20-25 prosenttia kaikista Amerikan 
kiinteistöistä. 

-Otettu kirjasta "The Book Your Church Doesn't Want You To Read" - Tom C. Leedom, toimittaja 
1993.

Parlamentin kappalaisen palkka vuonna 1993 oli 115 300,00 dollaria.
Senaatin kappalaisen palkka oli suunnilleen sama, ja lisäbudjetti oli 300 000,00 dollaria, mukaan 
lukien sihteerien ja toimistotilojen palkat. [1]

Mitä tulee aborttiin, tämä on ehdottomasti henkilökohtainen asia, mutta haluan paljastaa, mitä 
kristillisten "pro-life"-liikkeiden kulissien takana tehdään.

Ensinnäkin haluan mainita, että jos kristinusko ei olisi pidätellyt meitä, olisi olemassa tehokas 
syntyvyyden valvonta. Pakotettu pidättäytyminen ei ole terveellistä, eikä se toimi.

Mitä tulee kristilliseen kirkkoon ja katolisen kirkon kantaan syntyvyyden valvonnan ja abortin 
kieltämisestä, tämä on jälleen yksi valtava rahantekomahdollisuus. Lapset ovat ne, jotka 
maksavat. Yleisön saataville propagandana annettujen aikomusten takana on hyvän tahdon ja 
humanitaarisuuden verukkeella tehtyjä tekosyitä. Kulissien takana on todellinen tarina.

Amerikkalaiset ateistit tekivät paljastuksen "Äiti Teresasta" joitakin vuosia sitten. Tämä nainen on 
saanut miljoonia, ellei enemmänkin, lahjoituksina. Suurin osa rahoista on kateissa.



Suurin osa pro-life-liikkeen uhreista on kolmannen maailman maista. Useimpia näistä maista 
Afrikassa, Keski- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa on käytetty hyväksi ja kristinusko on 
saastuttanut ne. Lähetyssaarnaajat palaavat ikuisesti näille maailman alueille, jotka ovat parhaita 
isäntiä heidän ilkeälle agendalleen, koska nämä ihmiset ovat köyhiä ja lukutaidottomia.

Useimmissa näistä paikoista yhden ihmisen ruokkiminen, vaatettaminen ja majoittaminen maksaa 
vain 10 senttiä päivässä ja kulhollisen riisiä. Lapset kulkevat ympäriinsä laihtuneina, ryysyissä ja 
likaisina. Kuolleisuusaste on korkea, ja kirkot käyttävät tätä hyväkseen kerätäkseen miljoonia ja 
taas miljoonia verovapaita lahjoituksia, jotka "annetaan" näille lapsille. Surullinen tosiasia on, että 
lapsille ei koskaan tule juuri mitään. Koska lapsikuolleisuus on niin korkea nälän ja sairauksien 
vuoksi, katolinen kirkko käyttää tätä hyväkseen kieltämällä syntyvyyden valvonnan ja abortin. 
Tämä puolestaan antaa kirkolle lisää julistelapsia, joita se voi käyttää keräämään lisää rahaa, 
mikä pitää onnettomat vauvat tulossa. Lisäksi monia näistä lapsista käytetään julmasti ja raa'asti 
orjatyövoimana. Juutalaisten omistamat ja johtamat yritysmonopolit haluavat halpaa orjatyövoimaa 
kertakäyttöisten ihmisten muodossa, joita voidaan systemaattisesti työstää kuoliaaksi; tämä ei 
eroa juutalaisesta kommunismista.

Länsimaisen valuutan hinnannousulla jokaisessa näistä maista kirkoilla olisi helposti varaa siihen, 
että koko kolmas maailma eläisi ihmisarvoisesti. Tämä ei ole mitään muuta kuin traaginen 
rahantekopeli. Siinä harvinaisessa tapauksessa, että näitä kristillisiä johtajia joskus tutkitaan, 
heistä löydetään loputtomasti likaa. Kristillinen kirkko kaikkine verovapaine varallisuuksineen ja 
rahoituksineen on järjestäytynyt voimakkaaksi äänestysblokiksi.

"He ovat sitoneet niin monta senaattoria ja edustajaa, joilla on omat uskonnolliset 
lobbausryhmänsä, että on ollut lähes mahdotonta panna täytäntöön minkäänlaisia verolakeja tai 
verorikkomuksia heitä vastaan, mikä on sallinut heidän jatkaa valtaansa rajattomilla varoilla." [2]

Meksikossa köyhät paljain jaloin rähjäiset ihmiset kävelevät 15 kilometrin matkan pölyistä palavaa 
tietä pitkin osallistuakseen ylenpalttiseen kirkkoon, joka ottaa prosenttiosuuden heidän tuloistaan, 
samalla kun he elävät slummien kaltaisissa oloissa asunnoissaan, joissa on likaiset lattiat ja 
aaltopelti kattona. Kirkot on vuorattu kullalla ja ne ottavat edelleen kymmenykset näiltä ihmisiltä.

Kristillinen hyväntekeväisyys on huijausta. He antavat mahdollisimman vähän etukäteen yleisön 
edessä säilyttääkseen humanitaarisen imagonsa, mutta suurin osa lahjoituksista täyttää heidän 
saarnaajiensa taskut ja ohjataan järjestäytyneeseen rikolliseen toimintaan ja 
juutalaiskommunismin edistämiseen. Ihmisten ongelmia, joiden vuoksi he tulevat heidän luokseen, 
lievitetään harvoin, jos koskaan. Huumeriippuvaisia kehotetaan rukoilemaan ja niin edelleen. Heitä 
pidetään poissa voimameditaatiosta ja sieluntuntemuksesta, jotka parantaisivat heidän himonsa. 
Ihmiset jäävät kristillisessä järjestelmässä rammoiksi ja heitä käytetään hyväksikäyttöön. 
"Jeesuksen" luokse tulevia vasta-alkajia otetaan yhä uudelleen ja uudelleen mukaan, mutta 
"Jeesus" ei kestä kauaa ja henkilö "taantuu" pahempiin olosuhteisiin kuin ennen, sillä ongelmiensa 
ja epäonnisten olosuhteidensa lisäksi, jotka toivat hänet mukaan, "Jeesus" paskantaa heidän 
päälleen.



Suurin osa kristittyjen lahjoituksista menee sodan ja järjestäytyneen rikollisen toiminnan 
rahoittamiseen.

"Kansalliseen ja maailmanlaajuiseen kirkkojen neuvostoon" kuuluu luterilaisen, episkopaalisen, 
baptistisen, presbyteerisen, metodistisen ja muiden kirkkokuntien jäseniä.

"Kirkkojen maailmanneuvosto ja sen jäsenjärjestö, Kansallinen kirkkojen neuvosto, jota kirkon 
lahjoittamat dollarit tukevat, auttavat kaikessa hiljaisuudessa rahoittamaan valikoituja salaisia 
operaatioita ja sotia." "Mannermaiset kirkot tukevat vasemmistolaisia asioita ja tappamisia, ja 
fundamentalistiset kirkot tukevat oikeistolaisia asioita ja tappamisia. Veri on jokaisen lahjoittajan 
käsissä."

"Kylmäävässä todistuksessa, joka annettiin American Universityssä Washington D.C:ssä ja 
televisioitiin C-Spanin kautta 12. joulukuuta 1989, entinen CIA:n upseeri John Stockwell kertoi, 
kuinka kristityt Contras-joukot tunkeutuivat viattomien kyläläisten majoihin. Hän näki, kuinka he 
raahasivat miehen ulos eräästä talosta ja kastroivat hänet tämän vaimon ja lasten nähden. 
Seuraavaksi nämä raakalaiset raiskasivat miehen vaimon ja leikkasivat sitten hänen rintansa irti 
pistimillään. [Heidän kauhistuneet lapsensa pakotettiin katsomaan. Jälleen kerran nämä julmuudet 
rahoitettiin osittain niillä dollareilla, jotka laitettiin naapurikirkkojen keräyslautasiin, joissa uskoville 
kerrottiin, että nämä erityiskeräykset menevät "maailman nälkärahastoon". Tragediaa pahentaa 
se, että nicaragualaiset ovat ihania ihmisiä, rakastavat amerikkalaisia eivätkä vieläkään voi 
ymmärtää, miksi Amerikka tekee heille näin." [3] 

"Jeesus" ei paranna huumeriippuvaisia

Se ei ole mitään muuta kuin valtavaa rahantekoa ja ihmisten hyväksikäyttöä. Jotain on korvattava 
jollain; ei millään. Kristitty uhri yleensä "taantuu". Vakavasti huumausaineista kärsivien ihmisten on 
korjattava heikkoja alueita ja aukkoja aurassaan ja voimaannuttava tarvitsemallaan energialla, 
jotta he eivät liukastu uudelleen riippuvuuteen. Kristilliset kirkot eivät tarjoa mitään tällaista. Ne 
vain houkuttelevat epätoivoisia ihmisiä sinne hyväksikäyttääkseen heitä rahan takia. Uhri maksaa 
suuria rahasummia ja saa vastineeksi uusia ongelmia, joita hänellä ei aiemmin ollut. Nasaretilaiset 
ja vastaavat imevät uhrin itsetunnon, luottamuksen ja elintärkeät voimavarat, mikä altistaa hänet 
riippuvuuden uusiutumiselle. Uusiutuminen vastaanotetaan siten, että uhrille sanotaan, että hän 
on "syntinen" ja että hänen on tehtävä parannus [mikä heikentää entisestään itsetuntoa, 
henkilökohtaista arvoa ja luottamusta omiin kykyihin, joita tarvitaan niin kipeästi riippuvuuden 
voittamiseksi]. Tämä käynnistää ihmisen hyväksikäytön ja julmuuden noidankehän.

Saatana antaa meille voimaa, itsetuntoa ja valtaa päihderiippuvuuden voittamiseen. Kun ihmisen 
chakrat ja aura ovat terveet, hän ei kaipaa tällaisia aineita hyvittääkseen psyykkisiä puutteita.



Lopuksi todettakoon, että sosiaalipalvelut, kuten sosiaalivirasto ja muut valtion/hallituksen 
johtamat virastot, Punainen Risti ja niin edelleen, tekevät satoja kertoja enemmän vähäosaisten ja 
köyhyydestä kärsivien auttamiseksi kuin kristilliset kirkot. Lisäksi, toisin kuin kristilliset kirkot ja 
lähetysjärjestöt, ne eivät vaadi vapautta, mieltä ja sielua. 

[1] The Book Your church Doesn't Want You To Read - Tom C. Leedom, toimittaja 
1993  
[2] Ibid - The chapter titled "The Tax-Free Ride" sivut 341-349  
[3] Ibid  



Uusi Maailmanjärjestys ja Kristityt Kirkot

Kuulemme usein kristittyjen hysteeristä paasausta, kun he väittävät, että "Saatana" on 
perustamassa "uutta maailmanjärjestystä", jossa ihmiset varustetaan viivakoodilla kuin karja ja 
jossa he menettävät kaikki vapautensa ja oikeutensa. Tämän NWO:n sanotaan olevan "yhden 
maailman kommunistinen valtio". Kristinuskolla on ollut tapana syyttää Saatanaa kaikesta, mistä 
he eivät ole samaa mieltä tai todellisuudessa omista rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan. Tämä 
artikkeli on kirjoitettu, jotta harhaanjohdetut yksilöt saisivat asiat kuntoon. Riittävällä tutkimuksella 
ja pelkällä maalaisjärjellä saatanalla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Se on juutalais-
kristillisen inspiraation inspiroima, katolinen kirkko, Kansallinen ja Kirkkojen maailmanneuvosto 
[joihin useimmat protestanttiset kirkot kuuluvat ja joita ne tukevat] työskentelevät sen hyväksi, 
kanavoivat suurimman osan avustuksistaan juutalaisen kommunismin ohjelman edistämiseen ja 
käyttävät ylimmillä tasoillaan okkulttista valtaa väärin näiden päämäärien saavuttamiseksi. 
Tietenkin, kun syyllisyyttä siirretään jatkuvasti, kuulee usein harhaanjohdettujen kristittyjen 
sanovan: "Voi ei!!! Tuo EI ole MINUN kirkkoni!!!" Protestantit tuomitsevat katolilaiset; he jättävät 
täysin huomiotta sen tosiasian, että heidän uskontonsa ovat monessa suhteessa samansuuntaisia 
kuin katolilaisuus ja KAIKKI kristilliset lahkot ovat saaneet alkunsa alkuperäisestä kristillisestä 
kirkosta - katolisesta kirkosta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että satanismi ei aseta ihmisille rajoituksia. Satanismi kannattaa 
yksilöllisyyttä, vapautta ja ihmiskunnan edistämistä. Saatana ei edusta kaaosta, kuten jotkut 
uskovat. Hänet on tunnettava, jotta voi arvostaa tätä. Saatana on hyvin johdonmukainen. Saatana 
edustaa vapautta ja kapinaa, ei kommunistista NWO:ta, jossa hallitsevat juutalaiset orjuuttavat 
pakanalliset massat, joista tulee vain määrä ja joita he kutsuvat "kertakäyttöisiksi ihmisiksi".

Lainauksia juutalaisesta Talmudista:
Baba Necia 114, 6: "Juutalaiset ovat ihmisiä, mutta maailman kansat eivät ole ihmisiä vaan 
petoja."

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kun Messias tulee, jokaisella juutalaisella on 2 800 orjaa."

Nidrasch Talpioth, s. 225-L: "Jehova loi ei-juutalaiset ihmismuodossa, jotta juutalaisen ei tarvitsisi 
joutua petojen palvelukseen. Ei-juutalainen on näin ollen eläin ihmismuodossa ja tuomittu 
palvelemaan juutalaista yötä päivää."

Harhaanjohdetut kristityt ja muut syyttävät mielellään Saatanaa ja "satanisteja", kun on kyse siitä, 
että he ovat "viivakoodattuja" kuin eläimet. Aluksi, jos katsoo avoimin silmin, voi nähdä, että nämä 
eivät ole Saatanan opetuksia, vaan juutalais-kristillisen Raamatun opetuksia, jossa ihmisiin 
viitataan "lampaina", ihmisen keho on "Jumalan" omaisuutta, ja ihmisen seksielämästä, haluista ja 
himoista, siitä, kenen kanssa hän on yhdynnässä, ja niin monista muista asioista, JOTKA OLEVAT 
MERKITTÄVÄLLÄ OLEVIA ITSEN HENGELLISEN EDISTÄMISEN EDELLYTYKSESSÄ, tehdään 
kysymyksiä juutalais-kristillisessä Raamatussa. Juutalais-kristillinen Raamattu ei ole mitään muuta 
kuin perusta juutalaisen kommunismin käyttöönotolle heikentämällä ihmisten moraalia ja 
luonnetta, edistämällä epäoikeudenmukaisuutta, kuten "käännä toinen poski", "kävele 
ylimääräinen maili" ja muita itsemurhaa aiheuttavia neuvoja, ja heikentämällä vastarinnan tahtoa. 
Nämä kaikki ovat taktiikoita, jotka valmistavat kansaa kommunistiseen vallankumoukseen, ja 
Vladimir Lenin [juutalainen kommunistijohtaja] opetti niitä.



Miten olisi kaaoksen kanssa? Tämä on toinen kommunistinen taktiikka, ja se on hyvin räikeää 
täällä Yhdysvalloissa. Juutalaiset, jotka työskentelevät kommunismin aikaansaamiseksi, käyttävät 
kaikkia keinoja sekä oikeussalissa että sen ulkopuolella hajottaakseen oikeusjärjestelmän ja 
luodakseen sekasortoa kansan keskuudessa. "Pyhä Raamattu" on suunnilleen kaikkein 
hämmentävin teksti, joka on koskaan keksitty. Useimmat ihmiset eivät koskaan edes vaivaudu 
lukemaan sitä, vaikka kutsuvat itseään "kristityiksi". Katsokaa loputtomia ristiriitaisuuksia ja tietysti 
Nasaretilaisen opetuksia:

    Jeesus varasti [Luuk. 19: 29-35; Luuk. 6: 1-5],
    Jeesus valehteli [Matt. 5: 17; 16: 28; Ilm. 3: 11].
    Jeesus kannatti murhaa [Luuk. 19: 27].
    Jeesus vaati yhtä opetuslapsistaan häpäisemään vanhempansa ja perheensä [Luuk. 9: 59-62]. 

Nämä ovat vain pieni otos käskyistä, joita hän ei ainoastaan näyttänyt huonoa esimerkkiä 
rikkomalla, vaan käski myös muita tekemään niin. Tämänkaltaiset ristiriitaisuudet uskonnollisissa 
opetuksissa luovat pohjan hämmennykselle ja kaaokselle.

Niiden kristillisten lahkojen määrä, jotka ovat väkivaltaisesti eri mieltä ja tuomitsevat toisensa, 
puhuu myös puolestaan, puhumattakaan kaikista loputtomista ja tarpeettomista verisistä sodista, 
jotka ovat välttämättömiä tälle NWO:lle, ja lähes kaikki ovat juutalaisten ja heidän kristinuskon ja 
islamin työkalujensa lietsomia. Se, että antaa anteeksi lähimmäiselleen loputtomasti 
"seitsemänkymmentä kertaa", kuten Nasaretilainen opetti, ja kääntää toisen poskensa, ei rohkaise 
muuta kuin kaaosta ja rikollisuutta. Ihmiset indoktrinoidaan siihen, miten olla täydellisiä orjia ja 
uhreja. Heidän oma ruumiinsa on jonkin vieraan entiteetin omaisuutta, joka päättää heidän 
sisimmistä ajatuksistaan, haluistaan ja seksuaalisuudestaan. Mitä tulee ajatukseen siitä, että 
ihmiset on merkitty viivakoodilla, ÄLÄ SYYTÄ SAATANAA!!! SAATANA ON AINA EDUSTANUT 
VAPAUTTA JA KAPINAA!!!

Kristityt ja muut ovat niin nopeita siirtämään syyllisyyttä - "se on katolilaisten syytä", "Voi ei, se on 
protestanttien syytä"! He eivät voi käsittää, että tällaista on tapahtunut ja on tapahtunut 
vuosisatojen ajan heidän omissa kirkoissaan ja se on koko heidän oman raamatun aihe. He ovat 
myötävaikuttaneet siihen taloudellisesti, psyykkisesti ja hengellisesti. OLE ORJANA! Heidän on 
paljon helpompi syyttää Saatanaa kuin heidän on tajuta, että heidän oma "Jumalansa" ja oma 
ministeriönsä ovat pettäneet heitä. Kristilliset kirkot ovat käyttäneet Saatanaa kätevästi sekä 
häiriötekijänä että syntipukkina vuosisatojen ajan. Syyttäkää vain kaikesta Saatanaa, saarnatkaa 
maailmalle, että kristinusko ja nasaretilaisuus ovat "hyviä" "humanitaarisia" ja ennen kaikkea 
"Jumala". Valhe, jota toistetaan ja pakotetaan tarpeeksi usein, lopulta uskotaan, vaikka se olisi 
kuinka naurettava. Triljoonia ja taas triljoonia dollareita on kanavoitu tämän valheen julkiseen 
edistämiseen, samalla kun heidän ylimmät uskonnolliset johtajansa työskentelevät salaa 
maailman orjuuttamiseksi, kuten he ovat tehneet aikaisemmin juurensa, katolisen kirkon, kautta. 
Protestantit eivät eroa toisistaan Salemin noitavainojen murhiensa ja siirtomaa-ajan Amerikan 
pakollisen kirkossa käymisen myötä. VAPAUS EI OLE MILLÄÄN TAVALLA YHTEENSOPIVA 
JUUTALAISUUDEN/KRISTILLISYYDEN KANSSA!!!



Kristinusko ei ole hengellinen missään suhteessa. Se on todellisuudessa poliittinen instituutio, joka 
esiintyy uskonnollisena/hengellisenä julkisivuna. Kannattajat petetään elämään kuolemaansa 
varten ja luopumaan kaikesta okkultistisesta/hengellisestä tiedosta ja vallasta, jotta he ovat 
puolustuskyvyttömiä ja vaarattomia niitä vastaan, joilla on tämä tieto ja jotka osaavat käyttää sitä. 
Heidät huijataan ajattelemaan, että heidän "Jumalansa" rankaisee näitä ihmisiä, vaikka heitä on 
koko ajan valmisteltu sukupolvien ajan olemaan aivottomia orjia ja heidän sielunsa ovat 
sukupolvien ajan torjuneet todellisen henkisyyden ja surkastuneet henkisen voiman suhteen. 
Tavoite on lähes saavutettu ja se onnistuu, jos nämä idiootit eivät herää.

Luin, että Billy Grahamin kirkoissa on nykyään DVD-levyjä ja muhkeat kaiutinjärjestelmät, joissa 
on stereot. Mitä tekemistä tällä on hengellisyyden kanssa? Heidän kristillisen hyväntekeväisyyden 
julkisivunsa on vitsi. Suurin osa lahjoituksista, jotka ovat yhteensä triljoonia dollareita, ohjataan 
Kirkkojen maailmanneuvostolle, jossa niitä käytetään poliittisesti kommunismin, sotien ja muun 
terroristisen toiminnan rahoittamiseen. Maalliset järjestöt, kuten paikalliset piirikuntien 
hyvinvointitoimistot, ovat niitä, jotka todellisuudessa tekevät eniten apua tarvitsevien hyväksi. 
Tämä tulee veronmaksajien taskuista, EI kristillisten kirkkojen.

Sekä kristinuskon että totalitaaristen hallitusten johtajat ovat itse uskomattoman materialistisia.
Kun tarkastelemme katolista kirkkoa kautta vuosisatojen, huomaamme, että samalla kun he imivät 
viimeisetkin rahavarat köyhyydestä kärsiviltä perheiltä, leskiltä ja jopa inkvisition kohteeksi 
joutuneilta perheiden sukupolvilta, kirkko itse keräsi ja hamstrasi uskomattomia määriä kultaa, 
hopeaa, arvokasta tietoa, esineitä ja jalokiviä.

Sen lisäksi, että katolinen kirkko otti haltuunsa ja keräsi kaiken kullan, hopean ja muut 
arvoesineet, jotka se pystyi takavarikoimaan, se hankki valtavia määriä kiinteistöjä; suurin osa 
tästä saavutettiin myös inkvisition suorittamien joukkomurhien ja kiristyksen avulla. Katolinen 
kirkko on nykyään epäilemättä maailman poikkeuksellisen varakkain instituutio. Pelkästään 
katolisen kirkon rahan, maan, aarteiden, esineiden ja muun aineellisen omaisuuden määrä ylittää 
mielikuvituksen rajat.

Jopa pimeän keskiajan aikana, jolloin köyhyys oli laajalle levinnyttä, enimmäkseen kristinuskon 
itsensä takia, löydämme näitä valtavia ja satumaisen rikkaita katedraaleja, jotka rakennettiin 
keskelle väestön äärimmäistä puutetta, ja joissa oli kullasta tehtyjä alttareita ja apsiksia sekä 
koristeltuja holveja, pylväitä ja seiniä. Rakennettiin upeita basilikoita, katedraaleja, luostareita, 
kastekappeleita, luostareita, nunnaluostareita ja kirkkoja. Käytännössä kaikki nämä kirkot olivat 
niin ylellisiä ja valtavia verrattuna aikakauden vaatimattomaan ympäristöön, että ne erottuivat 
räikeästi sekä aikakautensa että maantieteellisen sijaintinsa aineellisten rikkauksien - kullan, 
hopean ja arkkitehtonisen ylellisyyden - tärkeimpänä säilytyspaikkana.



Katolinen kirkko vakiinnutti pimeän keskiajan aikana asemansa koko Euroopan ehdottomana 
hallitsijana. Katolinen kirkko hallitsi täydellisesti kuninkaita ja kuningattaria, armeijaa ja hallitsi 
terrorin avulla. Kukaan ei ollut vapaa missään suhteessa. Tieto hävitettiin ja/tai poistettiin kansalta, 
koska täydellisen orjavaltion luomiseksi orjien on oltava lukutaidottomia ja vailla valtaa.

"Kristinusko ja kommunismi ovat hengellisesti ja ideologisesti hyvin lähellä toisiaan. Tämä on 
melko hyvin tunnettu käsite, jonka ovat omaksuneet eri ajattelijat Thomas Moresta Lev Tolstoyhin. 
Harva tietää, että maailman ensimmäinen sosialistinen valtio perustettiin Paraguayhin ja että se 
perustui katolisten jesuiittojen ajatuksiin ennen kuin Marx loi oppinsa."

"Katolisen kirkon "Jeesuksen seura" - jesuiittojen uskontokunta - vastasi suunnilleen KGB:tä 
Neuvostoliitossa."
Yllä olevat lainaukset otettu "Pravdasta" [Kommunistisen puolueen päälehti ja entisen 
Neuvostoliiton johtava sanomalehti]. Artikkelista: Onko kristinuskon ja kommunismin välillä mitään 
eroa? (Is there any 
difference between Christianity and Communism? ) 30/04/2013

Josef Stalinin [juutalainen], Mao Tse-tungin ja muiden kommunististen diktaattorien tekemät 
joukkomurhat olivat kristillisen inkvisition toistoja. Nimet ja kasvot vaihtuvat, mutta kyseessä on silti 
sama agenda samojen ihmisten kanssa. Mao marssi Tiibetiin ja murhasi ja kidutti tiibetiläisiä 
joukoittain. Kiinan armeija kulki Maon käskystä jyrkkiä vuoria ja vaarallista maastoa ensisijaisena 
tarkoituksenaan tuhota muinainen tieto, riippumatta siitä, mitä historiankirjat väittävät. Tiibetin 
luostarit ovat ympäröivien Himalajan vuorten vuoksi olleet eristyksissä muusta maailmasta, ja näin 
ollen ne ovat pystyneet pitämään muinaisen tiedon tuhoisien kristittyjen valvonnan 
ulottumattomissa. Jokainen, jolla on vakavasti otettavaa tietoa tai henkistä voimaa, on uhka 
valtiolle. Orjilla ei saa olla tietoa eikä heillä saa olla pääsyä okkulttiseen voimaan. Tieto ja valta 
pidetään hallitsevien harvojen käsissä. Tietenkin Billy Grahamin "East Gate Ministries" sai luvan 
tulvia Kiinaan raamatuilla; hanke, jonka arvo oli miljoonia dollareita - kaikki verovapaasti.

Koko juutalais-kristillinen Raamattu kertoo käsitteestä, jonka mukaan valittu ryhmä hallitsee 
maailmaa rautaisella nyrkillä ja käyttää joukkomurhia ja terroria päämääriensä saavuttamiseksi.



Käsitteet: Valtio omistaa ja valvoo kaikkea omaisuutta. Alla on lueteltu rinnastuksia ja opetuksia 
juutalais-kristillisessä Raamatussa: Ruumiisi ei ole oma; se on "Jumalan" omaisuutta.

●  Älä tunne seksuaalisia haluja, jos sinulla on, ruumiisi omistaja tekee ruumiillesi mitä haluaa ja 
"heittää sen helvettiin" [Hallitse kauhulla]: Matt. 5: 27-30

● "Herra" hallitsee kaikkia henkilökohtaisia suhteitasi: Matteus 19: 9
● Ei sananvapautta: Matt. 5: 33-37; 12: 36
● Antakaa heidän heittää teidät vankilaan: Matteus 5: 25
● Älä puolustaudu tai taistele vastaan; ole täydellinen orja: Matt. 5: 39-44; Luuk. 6: 27-30; 6: 35.
● Nöyrästä tulee paras orja; "nöyrä" tarkoittaa "alistuvaa": Matteus 5: 5
● Elä kuolemaasi varten, älä välitä siitä elämästä, joka sinulla nyt on. Tämä on klassikko siitä, 

miten orjavaltiota johdetaan. Elämästä ei kannata taistella: Matteus 5: 12
● Hajottakaa perheyksikkö kaaoksen luomiseksi: Matteus 10: 34-36 Luukas 12: 51-53.
● Antakaa kaaoksen vallita: Matteus 18: 21-22
● Älkää omistako mitään omaisuutta: Matt. 19: 21-24; Mark. 12: 41-44 Luuk. 6: 20; 6: 24; 6: 29-

30.
● Hylätkää perheenne: "Isä, äiti, sisaret ja veljet" Tätä totalitaarinen valtio vaatii ja palkitsee 

lapset, jotka ilmiantavat vanhempansa teloitettavaksi: Matteus 19: 29
● Lisää orjuutta ja maaorjuutta: 21:7; 2. Mooseksen kirja: 21: 20-21; 3. Mooseksen kirja: 25:44-

46; Luukas 6: 40- valtio on täydellinen. Luuk. 12: 47; Ef. 6:5; Kol: 3:22; 1: 6: 1; Tiit. 2: 9-10; 1. 
Piet. 2: 18.

● Nasaretilainen, aivan kuten Vanhan testamentin opetukset, vaati täydellistä ja täydellistä 
kuuliaisuutta ja pani tämän käsitteen täytäntöön pelon ja kauhun avulla. Saarnaajat 
uskottelevat seurakuntiaan uskomaan, että "Jeesus rakastaa sinua". He huutavat ja valittavat 
"asiayhteydestä irti", mutta he itse ovat niitä, jotka eivät ymmärrä koko sanomaa ja ovat 
"asiayhteydestä irti".

● Nasaretilainen ei koskaan opettanut ihmiskunnalle mitään itsenäisyyttä tai etenemistä varten. 
Kristityt riemuitsevat siitä, kuinka tämä olento paransi kärsiviä, mutta hän ei koskaan opettanut 
kenellekään, kuinka parantaa itsensä tai edes ymmärtää sairauden luonnetta. Hän ympäröi 
itsensä pääasiassa tietämättömien ja orjallisten kanssa. Kristillinen uskonto pitää 
kehitysvammaisia suuressa arvossa. 

● Todellinen paha on petoksen ja valheen mestari; "hän pettää maailman". Oman kadotuksen 
maksaminen on yleinen teema tässä. HÄNEN NIMENSÄ EI OLE SAATANA/LUCIFER, VAAN 
YAWEH/JEHOVA!!!

Kristityt ovat riistäneet itseltään kaiken okkulttisen vallan ja ymmärryksen, ovat rahoittaneet ja 
työskennelleet kaiken tämän eteen vuosisatojen ajan ja nyt he syyttävät kaikesta paholaista. He 
eivät voi nähdä, että se on heidän oma "Jumalansa" ja Nasaretilainen.

Kuka tahansa voi käyttää okkulttista tietoa mihin tahansa tarkoitukseen. Kuka tahansa typerys voi 
helposti nähdä, että edellä mainittu ei ole Saatanasta, eikä sillä ole mitään tekemistä hänen 
kanssaan, ja näihin niin kutsuttuihin "okkultistisiin ryhmiin" on soluttautunut katolisia jesuiittoja ja 
muita, jotka haluavat harhauttaa niitä, jotka saattavat olla luciferialaisia tai pakanoita, ja pitää 
heidät hallinnassaan. Tämä voidaan nähdä heidän juutalais-kristillisistä okkulttisista 
symboleistaan, Jehova/YHVH "Jumalan" nimistä ja enkeleistä.



On selvää, että kaiken tämän lisäksi katolinen kirkko raivostui pedofilian paljastumisesta. Nämä 
toimet olivat suunniteltuja ja tahallisia. Paavi ja korkea-arvoinen papisto käyttäytyivät 
närkästyneesti ja ilkeämielisesti, kun heidän lasten hyväksikäyttönsä ja hyväksikäyttönsä 
paljastuivat maailmalle. He olivat kaikkea muuta kuin pahoillaan. Me kaikki tiedämme, että lasten 
raiskaukset luovat epävakaita aikuisia persoonia ja uhreja tarvitaan lisäämään kaaosta 
juutalaisten/kristittyjen kommunististen tavoitteiden täyttämiseksi, jolloin syntyy harhaisia yksilöitä, 
jotka ovat henkisesti ja psykologisesti eksyksissä. 

Viittaukset:  
 
Vatican Assassins: Wounded in the House of My Friends, The Diabolical History 
of the Society of Jesus Including: Its Second Thirty Years' War [1914-1945], its 
Cold War [1945-1990], and Its Assassination of America's First Roman Catholic 
President, John Fitzgerald Kennedy [1963] kirjoittanut Eric Jon Phelps, 2001   

The Secret History of the Jesuits by Edmond Paris; käännetty ranskan kielestä 1975, 
1975   

An Atheist Speaks kirjoittanut Dr. Madalyn Murray O’Hair, 1986   

Billy Graham and his Friends kirjoittanut Dr. Cathy Burns 2001   

Our Constitution, the Way It Was by Dr. Madalyn O'Hair, revised edition, 1988   

An Atheist Speaks by Madalyn Murray O'Hair, 1986   

The Cross and the Sickle...Superchurch kirjoittaneet Billy James Hargis and Bill Sampson, 
1982
   
The Book Your church Doesn't Want You To Read - Tom C. Leedom, julkaisija 1993



Murhaajat, varkaat ja valehtelijat. Kristinuskossa ei ole 
MITÄÄN alkuperäistä

Juutalais-kristillinen Raamattu ei todellakaan näytä olevan niin vanha kuin sen uskotaan olevan, 
eikä myöskään se likainen ohjelma, jota kutsutaan "uskonnoksi". Totuuden voi nähdä esimerkiksi 
goottilaisissa katedraaleissa. Ne olivat ALKUPERÄISESTI PAKANALLISIA. Riippumatta siitä, mitä 
suositut historiankirjat väittävät [ja monet tukevat juutalaisten valhetta kristinuskosta], näyttää siltä, 
että kristinusko saapui paikalle inkvisition myötä, erityisesti Eurooppaan. Se on lähes identtinen 
kaikilta osin kommunistisen vallankaappauksen kanssa, jossa otetaan käyttöön joukkomurhia, 
kidutusta ja jopa kaikkein perustavanlaatuisimpien ihmisoikeuksien riistämistä.

"Kristinusko ja kommunismi ovat hengellisesti ja ideologisesti hyvin lähellä toisiaan. Tämä on 
melko hyvin tunnettu käsite, jonka ovat omaksuneet monet ajattelijat Thomas Moresta Lev 
Tolstoyhin. Harva tietää, että maailman ensimmäinen sosialistinen valtio perustettiin Paraguayhin 
ja että se perustui katolisten jesuiittojen ajatuksiin ennen kuin Marx loi oppinsa."

"Katolisen kirkon "Jeesuksen seura" - jesuiittojen uskontokunta - vastasi suunnilleen KGB:tä 
Neuvostoliitossa."

Yllä olevat lainaukset otettu "Pravdasta" [Kommunistisen puolueen päälehti ja entisen 
Neuvostoliiton johtava sanomalehti].

Juutalaiset ja heidän kristityt kumppaninsa ovat tuhonneet muinaisia asiakirjoja, tekstejä ja 
kirjoittaneet fiktiivisen historian uudelleen agendansa mukaisesti. He yrittävät väittää, että osa 
pakanallisuudesta säilytettiin, jotta väestö helpottuisi kristinuskon omaksumisessa, mutta 
kyseenalaistan tämän voimakkaasti, kuten jokaisen älykkäästi ajattelevan ihmisen pitäisi, sillä 
KAIKKI, mitä heillä on, VARASTETTIIN KRISTILLISYYTTÄ EDISTÄVISTÄ 
PAKANAUSKONNOISTA. Jehovan todistajat tietävät kaikista pakanallisista elementeistä 
kristinuskossa, mutta heidät on harhautettu Nasaretilaiseen. Myös Nasaretilainen varastettiin ja 
turmellettiin joistakin 18+ pakanallisista jumalista, jotka edustivat käsitettä.
KUTEN JUUTALAISILLA, KRISTILLISELLÄ USKONNOLLA EI OLE MITÄÄN OMAA!!!



Katsokaa Vatikaanin aukiota - egyptiläinen obeliski keskellä saatanallista vuodenpyörää:

Tässä on toinen kuva Vatikaanin portaikon 
katosta - huomaa riimujen Galdr-keppien 
muotoilu, mutta inkvisitio murhasi joukoittain 
druideja ja muita pakanallisia pappeja; 
rangaistus riimujen käyttämisestä tai edes 
riimujen tuntemisesta oli automaattinen 
kuolema.

Huomaa kaikki Vatikaanin museossa olevat 
egyptiläiset jumalat. Jos joku viitsii tehdä 
tarvittavan tutkimuksen, on selvää, että lähes 
kaikki mitä Vatikaanilla on, on varastettu. Egypti 
tuomitaan juutalais-kristillisessä Raamatussa, 
ja kuitenkin, jos luet kaiken tämän 
verkkosivuston läpi ja teet lisää tutkimusta, on 
ilmeistä, kuinka paljon juutalais-kristillinen 
uskonto on varastanut ja turmellut Egyptistä! 
Nämä jumalat päätyivät siihen, mikä tunnetaan 
nimellä "Goetia" juutalaisten kirjallisissa 
jumalanpilkan grimoireissa.
Saatanan valtakunta varastettiin häneltä!!!!!!!



ANUBIS SEKHMET

EGYPTILÄISET 
JUMALAT 
”PATSAIDEN 
SALISSA”

Tämä lainaus katolisesta tietosanakirjasta on hyvin paljastava:  
"Samalla tavalla kreikkalaiset ja roomalaiset saattoivat palvoa jumaluuksiaan, 
uskoen heidän olevan hyviä. Mutta kristilliset kirjoitukset julistavat, että kaikki 
pakanoiden jumalat ovat demoneita."
Catholic Encyclopedia: Devil Worship
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
DEMONIT OVAT PAKANOIDEN JUMALIA!!!!

Lisää kuvia pakanallisista jumalista Vatikaanissa:

Apollo [Monet Apollon kuvat, kuten yllä oleva kuva, 
muutettiin nimeltään Nasaretilaiseksi].

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


Monissa kuvissa, jotka on välitetty ja oletettu Nasaretilaiseksi, on mieshahmo, jolla on sädekehä 
joko säteiden kanssa, kuten yllä olevassa kuvassa, tai neljän kvadrantin kanssa, jotka kuvaavat 
kruunua ja temppeli-chakroja. Ihmiset on indoktrinoitu uskomaan, että nämä ovat Nasaretilaisen 
kuvia, vaikka todellisuudessa niissä on vain malli ihmismiehestä, jonka kundaliini on noussut ylös.
Tämä on käsite!
Tämä käsite varastettiin pakanallisilta jumalilta ja se on Saatanasta - ylösnoussut kundaliini on se, 
mitä kutsutaan "Paholaisen ylösnousemukseksi", ja se on se, mikä ilmenee sädekehässä, joka 
näkyy niin monissa vanhoissa maalauksissa.

Kun kaikki ymmärtävät kaikkien noiden symbolien todellisen merkityksen, verho putoaa ja 
juutalaiset eivät voi enää puhua paskaa. Tämä on pääsyy siihen miksi juutalais-kristillinen 
Raamattu uhkaa kaikkia, jotka opiskelevat okkultismia tai harjoittavat mitään okkultismiin liittyvää, 
"palamisella tulijärvessä".

Katakombeissa olevissa maalauksissa, jotka ovat peräisin 3. ja 4. vuosisadalta jKr, on tämä sama 
mieskuva. Jotkut kuvat ovat Mardukista, jotkut Apollosta ja muista pakanallisista jumalista. Kirja 
"Tuntematon katakombi" on mielenkiintoinen ja paljastaa paljon katakombeissa nähdystä 
pakanallisesta taiteesta.
Tässä ovat niin sanotut "kristilliset hautausmaat" eli "katakombit".
Tässä on jokin kuva, joka on merkitty pyhimykseksi - todellisuudessa PAIMEN oli varastettu 
HERMES:ltä, eli THOTH:lta.
Huomaa taas neljä neljännestä.



Tässä on toinen tyypillinen maalaus, josta kaikille kerrotaan, että se on "Paavali". Se on vain kuva 
miehestä:

Siinä ei todellakaan ole miehen nimeä maalauksessa tai sen lähellä. Ihmiset ovat lampaita, 
useimmat uskovat kyselemättä kaiken, mitä heille sanotaan, ja heitä varoitetaan lakkaamatta 
"luottamaan" ja "uskomaan".

Mitä tulee kuviin, joissa on karitsa, niin karitsa edustaa Oinasta, ja kun Aurinko on Oinaksessa, se 
on parasta aikaa aloittaa suuri alkemiatyö, eikä sillä ole mitään tekemistä kristinuskon kanssa.

Katsokaa tätä tyhjäntoimittajajuutalaista kusipäätä ja hänen kopiotaan egyptiläisen faaraon 
päähineestä:

HÄVETKÖÖN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



VIHREÄ PAKANAMIES, nähdään katedraaleissa ympäri Eurooppaa:

Gargoyleja, jotka ovat pienempiä demoneita, nähdään myös lähes kaikissa Euroopan suurissa 
katedraaleissa:



Tämä Strasbourgin katedraalissa sijaitseva patsas näyttää olevan assyrialaishenki:

On niin paljon muuta, ja tämä on loputonta. Monet historiankirjoitukset kutsuvat näitä "kolmeksi 
suureksi uskonnoksi", joilla tarkoitetaan juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Jos ne ovat niin 
suuria ja omaperäisiä, miksi niillä ei ole MITÄÄN omaa????. Islam ei salli edes ihmishahmon 
maalaamista. Tämä vastaa kommunistien agendaa, jonka mukaan historian ja tiedon poistaminen 
väestöltä on välttämätöntä, jotta ihmiset olisivat kertakäyttöorjia.

Se oli silloin, tämä on nyt - HISTORIAA TUHOTAAN JA UUDELLEENKIRJOITETAAN VALHEILLA!!

http://see_the_truth.webs.com/Conspiracy.htm
http://see_the_truth.webs.com/Conspiracy.htmhttp://see_the_truth.webs.com/Conspiracy.htm


Varastettu Vuosi

Meidän pakanallinen saatanallinen/pakanallinen Aurinkopyörämme varastettiin, ja se on 
Vatikaanin keskellä:

Kristinuskon saapuessa pakanatemppelit ja tärkeät uskonnolliset keskukset tuhottiin ja hävitettiin 
maan tasalle. Nämä rakenteet rakennettiin voimakkaiden ley-linjojen varaan, jotta ne saatiin 
sovitettua yhteen maan voimien kanssa. Tuhottujen pakanatemppelien ja oppimispaikkojen päälle 
rakennettiin sitten kristillisiä kirkkoja. Kaikki pakanallista alkuperää oleva kirottiin ja tuomittiin 
"pahaksi". Tällä askeleella varmistettiin, että psyykkinen energia voitiin sitten valjastaa ja suunnata 
juutalaisten palvontaan ja lukemattomien valheiden voimaansaattamiseen.

Beltanen aatto eli "Walpurgisnacht" "The Feast of Valbörg" the Feast of Beltane, May Day- 
muinainen ja tärkeä pakanallinen/gentiilinen ["Gentile" on sana, joka tarkoittaa "pakanallista"] 
juhlapäivä. Juhla on Baalin/Beelsebubin kunniaksi, lisätietoja saat klikkaamalla tästä.

Beltane/May Day on korvattu kristillisellä versiolla "pääsiäisestä". Alkuperäisten jumaliemme ja 
tapojemme sijasta orjallisen palvonnan ja psyykkisen energian keskipisteenä on juutalaisten 
keksimä nasaretilainen. Toukokuun 1. päivä on myös korvattu askeleen pidemmälle juutalaisen 
kommunismin suurella juhlapäivällä.

"Pääsiäinen" sai alkunsa Astartesta ja tunnettiin alun perin nimellä "Ashtar". Tämä juhlapäivä osuu 
kevään kevätpäiväntasaukseen, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkät, ja anglosaksit tunsivat sen 
nimellä "Eastre". Hedelmällisyyden jumalattarena hänet yhdistettiin kaneihin ja muniin. Muita nimiä 
ovat mm: Easter, Eastre, Eos Eostre, Ester, Estrus, [Estrus on eläimen kiima-aika; pariutumisaika] 
Oestrus, Oistros ja Ostara. Jälleen kerran "Jumalan karitsa" varastettiin eläinradan merkistä 
Oinas, joka esiintyy joka kevät.

Kaikki edellä mainittu on varastettu ja turmeltunut siten, että on keskitytty kuvitteelliseen 
juutalaiseen ja palvottu häntä, mikä luo voimakkaan psyykkisen yhteyden:

Lainaus juutalaisesta Talmudista:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kun Messias tulee, jokaisella juutalaisella on 2800 orjaa."

https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Beltane.html


Pakanallinen kesäpäivänseisaus varastettiin ja korvattiin "Johanneksenpäivällä".
"Pyhän Johannes Kastajan" kunniaksi, joka on toinen juutalaisten keksimä hahmo, joka on 
varastettu hindulaisesta alkemiallisesta käsitteestä, jotta pakanat voisivat orjallisesti palvoa ja 
keskittää psyykkiset energiansa siihen.

Lammas-päivä/Lughnasadh korvattiin jälleen "Neitsyt Marian taivaaseenastumisen päivällä", jotta 
keskitytään kuvitteelliseen juutalaiseen Neitsyt Mariaan, jota pakanat voivat orjallisesti kunnioittaa 
ja keskittää psyykkiset energiansa valheen vahvistamiseen.

Halloween/Samhain korvattiin "Pyhäinpäivällä".

Yule-kausi ja talvipäivänseisaus on korvattu "joululla". Tämä on äärimmäistä jumalanpilkkaa!!!
Jälleen kerran keskitytään täysin juutalaiseksi keksittyyn Nasaretilaiseen ja hänen väärennettyyn 
syntymäänsä, väärennettyihin juutalaisiin vanhempiinsa ja väärennettyyn kaikkeen muuhun. Näitä 
valheita rummutetaan pakanoiden mieliin kaikkialla maailmassa, mikä luo massiivisen psyykkisen 
energiapyörteen, joka salakavalasti tuhoaa kulttuuriperintöämme, muistiamme ja edistää omaa 
kadotustamme. Koko joulunajan on saastuttanut fiktiivinen nasaretilaisuus "adventista" juutalaisen 
nasaretilaisen ympärileikkaukseen 8. päivänä synagogassa rabbin toimesta.

Imbolc korvattiin "tuhkakeskiviikolla", joka varastettiin muinaisesta hindujen riitistä, jossa tuhkaa 
levitetään kolmannen silmän kohdalle keskelle otsaa.



Kristilliset fundamentalistit ovat tehneet ylitöitä hävittääkseen kaikki jäljet näiden juhlapyhien 
pakanallisesta alkuperästä, jotta kristinuskon valhe vahvistuisi ja pysyisi vahvana. Kuten olen 
toistuvasti todennut, historiaa on kirjoitettu ja kirjoitetaan uudelleen. Totuus on korvattu valheilla, 
jotka edistävät juutalaisten ylivaltaa ja heidän agendaansa kommunistisesta uudesta 
maailmanjärjestyksestä, jossa he ovat "Jumala". Kapinointia, joka on aina yhdistetty Saatanaan, 
lannistetaan voimakkaasti, jotta voidaan luoda tämä uusi juutalainen maailmanjärjestys, jossa 
kaikki pakanat ovat viivakoodilla varustettuja sekä orjia.

Lisäksi pakanallista/ei-juutalaista kulttuuria vastaan hyökätään armottomasti alitajuisesti monissa 
juutalaisen Hollywoodin kautta luoduissa elokuvissa ja siten, että harhautuneet pakanat 
pakotetaan monissa tapauksissa kiroamaan ja tuomitsemaan omaa kansaamme ja ylistämään 
juutalaisia. Juutalaisilla on ollut historiaa pakanoiden huijaamisesta tekemään likaiset työnsä 
heidän puolestaan, kuten sotimaan heidän sodissaan ja tuomitsemaan meidät. Räikeä esimerkki 
oli Irakin sota, jota lähes kaikki pakanat taistelivat Israelin puolesta, sillä vain neljän juutalaisen 
sotilaan kerrottiin kuolleen sodassa.

Juutalaisia ja Israelia ylistävät robottimaiset laulut ja rukoukset, jotka on korruptoitu Kaukoidän 
mantroista, joita lauletaan ja toistuvasti lausutaan kristillisissä kirkoissa, yhdessä kymmenysten ja 
vastaavien kautta kerättyjen triljoonien dollarien kanssa, tuomitsevat meidät pakanat!!! Pakanat 
laulavat ja rukoilevat oman kadotuksensa puolesta. Talmudissa sanotaan, että pakanat "paskovat 
jumalansa eteen". Saatana on Jumala!!!!!!

Viime halloweenina huomasin eräässä halloween-kaupassa tarjonnan äärimmäisen kammottavia 
paholaisen naamioita, jotka esittävät Luojajumalaamme Saatanaa. Halloween on lempijuhlapyhäni 
pukeutumisineen, juhlineen ja muineen, mutta se, mitä Luoja Jumalallemme on tapahtunut, on 
toinen asia. Se ei ole vain suuri loukkaus Luoja Jumalaamme kohtaan, vaan valtava isku 
kasvoihin kaikille pakanoille.

Fundamentalistiset kristityt ovat hyökänneet hellittämättä pääsiäispupua vastaan, joka oli ennen 
kristinuskoa, samoin kuin joulupukki, joka tunnetaan myös nimillä "Nick" ja "Nicholas". "Joulupukki" 
on anagrammi sanasta "Saatana" (Satan = Santa), ja punainen, valkoinen ja musta ovat sielun 
päänadien värejä. "Nick" on myös toinen nimi Saatanalle.

Juutalaiset käyttävät harhautuneita kristittyjä tekemään likaisen työnsä heidän puolestaan ja 
nauravat heidän tyhmyydelleen. He itse tietävät, ettei nasaretilainen ole todellinen ja että se vain 
keksittiin ja sitä painostettiin hellittämättä orjuuttamaan pakanat ja luomaan massiivinen 
pakanoiden psyykkisen energian pyörre heidän "Messiaansa" tuomiseksi todellisuuteen.

Lainaus juutalaisesta Talmudista:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kun Messias tulee, jokaisella juutalaisella on 2800 orjaa."



Koska kristinusko on valheellinen, se on ponnahduslauta juutalaiseen kommunismiin, jossa kaikki 
henkisen tiedon jäljet poistetaan väkisin, kuten inkvisition yhteydessä tehtiin. Näin varmistetaan, 
että kaikki okkulttinen tieto ja valta pidetään juutalaisten käsissä, jotta he voivat täysin orjuuttaa ja 
hallita massoja ja asettaa heidät "Jumalaksi". 

https://www.satanslibrary.org/ExposingChristianity/The_Inquisition.html


Miksi Kristinusko hyökkää seksuaalisuutta vastaan

Kristillinen kirkko on tehnyt kaikkensa tukahduttaakseen ja hallitakseen seksuaalisuutta. 
Seksuaalinen energia on luova elämänvoima, joka vapauttaa kundalinin, ja se on suora uhka 
heidän suunnitelmalleen orjuuttaa ihmiskunta.

Kristinuskossa ei ole mitään hengellistä. Kristinusko on väline kaiken henkisen tiedon ja 
henkisyyden poistamiseksi. Tämä on saavutettu tehokkaasti hyökkäämällä toista chakraa vastaan, 
joka on seksuaalinen chakra, ja pitämällä näin kundaliinikäärme sidottuna tyvessä. Jotta 
kundaliinienergia voisi nousta ja nousta turvallisesti, kaikkien chakrojen on oltava vapaita ja 
avoimia. Psykologiset jumiutumiset ilmenevät chakroissa, jotka ovat sielun keskeisiä osia, ja 
luovat esteitä, jotka estävät henkisen energian ylösnousemuksen ja kierron sekä seitsemässä 
päächakrassa että 144 000 nadissa.

Kristinusko, islam ja muut niihin liittyvät ohjelmat henkisyyden tuhoamiseksi hyökkäävät kiivaasti 
seksuaalisuutta vastaan kaikin mahdollisin tavoin, olipa kyse sitten heteroseksuaalisuudesta, 
homoseksuaalisuudesta jne. Ne pyrkivät istuttamaan seksuaalisia estoja, syyllisyyttä ja häpeää ja 
muuttamaan jotain kaunista ja henkisesti voimaannuttavaa joksikin rumaksi. Vain harvat, jos 
lainkaan, kristityt tai muslimit ovat edes tietoisia siitä, mitä henkisyys oikeastaan on. Kaikki nämä 
häijyt ohjelmat ovat korvanneet hengelliset käsitteet huijareilla, juutalaisilla hahmoilla, juutalaisilla 
paikoilla ja muilla kuvitteellisilla juutalaisilla arkkityypeillä, kuten Jeesus Nasaretilaisella. Jeesusta 
on käytetty harhautuksena ja häiriötekijänä, joka estää seuraajia pääsemästä todelliseen 
henkisyyteen ja työskentelemästä sielunsa parissa. Totuus on, että me pelastamme omat 
sielumme. "Jeesus" on kuvitteellinen juutalainen hahmo, joka ei ole muuta kuin huijari 
KONSEPTILLE.

Kundaliini vapauttaa sielun ja avaa myös psyyken. Kristillinen kirkko on myös tehnyt kaikkensa 
estääkseen meitä kommunikoimasta sellaisten olentojen kanssa kuin Saatana ja hänen 
demoninsa, ja se on tarkoituksella katkaissut meidät kaikki kaikesta tiedosta ja vallasta. Tämä 
pitää meidät kaikki pimeydessä ja on katkaissut meidät pois Todellisesta Luoja Jumalastamme.

"ME TAPAAMME JUMALAN" - Protocols of the Learned Elders of Zion

Seksuaalinen tukahduttaminen luo epätasapainon ensimmäiseen- ja toiseen chakraan, mikä 
vuotaa tunnetasolle (chakraan), tämä ulottuu seuraavaan chakraan ja tästä eteenpäin meillä on 
edelleen epätasapaino, mikä luo pelkoa ja syyllisyyttä sekä muita tunne- ja psykologisia häiriöitä. 
Katkoksen vuoksi ei ole ulospääsyä ja ihmiskunta rappeutuu henkisesti sukupolvesta toiseen. 
Jokainen sukupolvi on indoktrinoitu ja ehdollistettu näkemään seksuaalisuus juutalais-kristillis-
muslimien tavalla. Ne meistä, jotka ovat täysin vapaita tästä vaikutuksesta, ovat harvassa. 
Seksuaalisuus = elämä, vapautuminen ja henkinen kehitys. Kirkko tietää tämän ja on vuosisatojen 
ajan kieltänyt väestöltä tämän tiedon.



Kun mainitsen "kirkon", viittaan nyt niihin, jotka ovat huipulla, en tavalliseen pedofiilipappiin tai -
pappeihin. Katolinen papisto on malliesimerkki indoktrinaation, tietämättömyyden ja tyhmyyden 
tasosta aina sokeaan kuuliaisuuteen asti. Lasten raiskaukset ja ahdistelut ovat pääkuva siitä mitä 
tapahtuu, kun ihminen tietoisesti tukahduttaa voimakkaan sukupuoliviettinsä joka on itse 
elämänvoima.

Tämän tiedon tukahduttamisen vuoksi ihmiskunta toimii 1/5-1/10 kokonaispotentiaalistaan. 
Energiakeskukset pysyvät suljettuina ja lepotilassa, mikä katkaisee maailman muista 
ulottuvuuksista ja estää henkisen, mentaalisen, emotionaalisen ja fyysisen potentiaalin, jotta valta 
pysyisi "valittujen" harvojen käsissä.

Kaikki tämä on mustan magian käyttöä ylimmillä tasoilla, mikä on periytynyt vuosisatojen ajan. 
New age -liike opettaa avuttomuutta ja lannistaa voimakkaasti kaikki mustan magian muodot 
varmistaakseen, että tämä valta pysyy vain harvojen käsissä. Oikeutta ja oikeudenmukaisuutta 
lannistetaan voimakkaasti ja niitä vastaan hyökätään. Ihmisiä indoktrinoidaan olemaan uhreja ja 
orjia. Pelkoa käytetään lakkaamatta, eikä se eroa
juutalaisesta kommunismista, johon kristinusko lopulta johtaa.

Myös taikuutta harrastavat new agerit ovat epätasapainossa. Muinaiset egyptiläiset tiesivät, että 
ollakseen taitava ihmisen on tunnettava sekä taikuuden valkoinen että musta puoli. Musta taikuus 
on tukahdutettu ja sitä hallitsevat muutamat huipulla olevat vallanpitäjät, jotka käyttävät sitä 
vapaasti hyväkseen. Tavallinen ihminen ei ole vain tietämätön näistä tosiasioista, vaan myös 
avuton niitä vastaan.

Naisten halventamisella ja poissulkemisella oikean käden uskonnoissa on myös tietty tarkoitus. 
Kuten Thoth totesi, kaikki tulee kahdessa muodossa tasapainon ja harmonian vuoksi. Kaksi on 
luova voima. Naisenergia meissä kaikissa on alitajunta ja psyyke. Naisaspekti yhdistää meidät 
mielen korkeampiin ulottuvuuksiin tasapainossa aivojen loogisen miespuolen kanssa. 
Ihannetapauksessa näiden kahden pitäisi toimia yhdessä harmoniassa. Kundaliinienergia kuuluu 
sielun naispuoliseen osaan. Hyökkäämällä naisia vastaan ja väheksymällä naisia tämä 
tukahduttaa tätä energiaa alitajuisesti.

Tämän naisellisen energian tuhoaminen on olennainen osa vihollisen agendaa. Kun tämä 
naisellinen energia on täysin tukahdutettu, intuitio ja korkeampi tietoisuus kytkeytyvät pois päältä, 
ja alempi tietoisuus hallitsee niitä. Sydämen alapuolella olevat chakrat, jotka ovat seitsemän 
chakran sammutuskohta ja yhdistäjä, pysyvät irrallisina ja seurauksena on vakava epätasapaino. 
Kirkko ja sen kontrolloivat kumppanit ovat hyvin tietoisia epätasapainosta, joka syntyy, kun tämä 
naisellinen energia katkaistaan. Kaikki chakrat toimivat yhdessä.

https://www.satanslibrary.org/666BlackSun/Xianity_and_Communism.htm


Silloin tapahtuu paljon tarvittavan aistin, joka tunnetaan myös nimellä "kuudes aisti", täydellinen 
menetys. Ihmiskunta on henkisesti sokea, ja sen kautta siitä on tullut täydellisiä uhreja. Tämä on 
kristillisen kirkon tavoite, valmistaa pakanat olemaan tietämättömiä ja kyseenalaistamattomia orjia, 
jotka eivät kykene taistelemaan vastaan juutalaisten isäntien [kommunistivaltio] käsissä. Kun 
esimerkiksi taitava juutalainen heittää kirouksen, kristinuskon valheilla indoktrinoitu ei-juutalainen 
uhri on avuton ja alistuu siihen. Hän ei edes näe sitä tulevan, eikä edes tiedä sitä. Näin 
juutalaisista tulee "Jumala".

Lainaus juutalaisesta Talmudista:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kun Messias tulee, jokaisella juutalaisella on 2800 orjaa." 



 Inkvisitio:  
Kristillisen ihmiskidutuksen, joukkomurhien ja tuhoamisen historia

"Kristittyjen päättäväisyys pitää maailmaa pahana ja rumana on tehnyt maailmasta 
pahan ja ruman."
- Friedrich Nietzsche

Nykyään kristillisellä kirkolla ei ole enää sellaista valtaa kuin ennen, mutta silti 
olemme todistaneet kristittyjen lasten hyväksikäyttöä, lasten raiskauksia, 
hyväksikäyttöä ja muita iljettäviä tekoja, jotka paljastavat monien kristittyjen 
todellisen luonteen ja vaikutukset, joita heidän "Jumalallaan" on seuraajiinsa. 
Pedofiliaskandaalit ovat vain pieni näyte siitä, mihin kristityt kykenevät. Tämä johtuu 
siitä pahasta energiasta, johon he sitoutuvat. "Jumala" ja "Paholainen" ovat 
päinvastoin! Tämä voidaan selvästi nähdä Vanhassa testamentissa, jossa tuo 
kristinuskon "Jumala" oli "murhaaja ja valehtelija alusta alkaen".

Vuosia sitten, kun kristillisellä kirkolla oli täysi valta hallituksessa, ihmiselämässä ja 
hengessä, voimme nähdä inkvisitiosta, kuinka sairaita nämä ihmiset ovat ja kuinka 
pitkälle he menevät saadakseen teidät hyväksymään "Jeesuksen". Aivan kuten 
nykyään nähdään lukuisissa kristittyjen lapsiin kohdistamissa hyväksikäytöissä, 
vuosia sitten inkvisition aikana niinkin nuoret tytöt kuin yhdeksänvuotiaat ja niinkin 
nuoret pojat kuin kymmenvuotiaat tuomittiin noituudesta. Paljon nuorempia lapsia 
kidutettiin, jotta he saisivat todistajanlausunnon vanhempiaan vastaan. [1] Lapsia 
ruoskittiin, kun he katsoivat vanhempiensa palavan.

Inkvisitio oli varhaista kommunismia. Katolinen kirkko oli keskiajan NKVD ja KGB. 
Jos haluat tarkempia tietoja, lue Aleksandr Solženitsynin The Gulag Archipelago. 
Inkvisitio ja kommunismi, molemmat juutalaisia ohjelmia, ovat molemmat lähes 
identtisiä joukkomurhien, kidutuksen ja massojen orjuuttamisen järjestelmiä.

"Kristinusko ja kommunismi ovat hengellisesti ja ideologisesti hyvin lähellä toisiaan. 
Tämä on melko hyvin tunnettu käsite, jonka ovat omaksuneet eri ajattelijat Thomas 
Moresta Lev Tolstoyhin. Harva tietää, että maailman ensimmäinen sosialistinen 
valtio perustettiin Paraguayhin ja että se perustui katolisten jesuiittojen ajatuksiin 
ennen kuin Marx loi oppinsa."

"Katolisen kirkon "Jeesuksen seura" - jesuiittojen uskontokunta - vastasi suunnilleen 
KGB:tä Neuvostoliitossa."

Yllä olevat lainaukset otettu "Pravdasta" [Kommunistisen puolueen päälehti ja 
entisen Neuvostoliiton johtava sanomalehti]. Artikkelista: Onko kristinuskon ja 
kommunismin välillä mitään eroa? 30/04/2013

Totuus on, että lähes kaikki inkvisiittorit ja korkea-arvoinen katolinen papisto olivat 
juutalaisia.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gulag_Archipelago


Dokumentoitu tapaus Sleesian Neissen kaupungissa paljastaa, että sinne oli rakennettu valtava 
uuni, jossa kymmenen vuoden aikana paahdettiin elävältä yli tuhat "tuomittua noitaa, jotkut jopa 
kaksivuotiaita". [2] Monet uhrit olivat myös erittäin vanhoja, jotkut jopa 80-vuotiaita. Tämä ei 
kirkkoa haitannut.

Kristillinen kirkko murhasi, kidutti, silpoi ja tuhosi miljoonia ja taas miljoonia ihmishenkiä sekä 
suoraan inkvisition kautta että epäsuorasti kaikkien niiden sotien kautta, joita se lietsoi. Se vahinko 
ja tuho, jota tämä ilkeä uskonto on aiheuttanut ihmiskuntaa vastaan, on lähes käsittämätöntä. 
Useimmat ihmiset eivät ole edes tietoisia tosiasioista. Vuosien 1450-1600 välillä kristillinen kirkko 
oli vastuussa noin 30 000 väitetyn "noidan" kiduttamisesta ja polttamisesta. [3]

Rooman keisari Konstantinuksen valtakaudella 306-337 jKr. kristillisen kirkon oppeja pidettiin lain 
perustana. [4] Harhaoppisia [henkilöitä, jotka vastustivat kirkon oppeja tai joita edes syytettiin 
niistä] etsittiin, kidutettiin ja lopulta murhattiin. Harhaoppisuus oli rikos sekä valtiota että kirkkoa 
vastaan. Siviilihallitsijat yrittivät satojen vuosien ajan kitkeä kaiken harhaoppisuuden.

Jo vuonna 430 jKr. kirkon johtajat julistivat harhaoppisuuden rangaistavaksi kuolemalla. Vuonna 
906 jKr. "Canon Episcopi" oli ensimmäinen kirkkoelin, joka nimenomaisesti kielsi noituuden 
käytön. [5] Ennen kuin inkvisitio oli täydessä vauhdissa, kirkko hyväksyi harhaoppiset takaisin 
laumaan kohtuullisina pitämillään ehdoilla. Seuraavassa on esimerkki:

   Kolmen sunnuntain ajan harhaoppinen riisuttiin vyötäröä myöten ja ruoskittiin 
kaupungin/kylän sisäänkäynniltä aina kirkon ovelle asti. Hänen tuli pysyvästi kieltää 
itseltään liha, kananmunat ja juusto paitsi pääsiäisenä, helluntaina ja jouluna, jolloin hän sai 
syödä niitä katumuksensa merkiksi. Kahdenkymmenen päivän ajan, kaksi kertaa vuodessa, 
hänen tuli välttää kalaa ja kolmena päivänä viikossa kalaa, viiniä ja öljyä paastoten, jos 
hänen terveytensä sen sallii.

    Hänen tuli käyttää luostaripukuja, joissa oli pieni risti, joka oli ommeltu kummankin rintaan. 
Hänen oli kuultava messu päivittäin. Seitsemän kertaa päivässä hänen tuli lausua 
kanoniset tunnit ja lisäksi Paternosterissa kymmenen kertaa päivässä ja kaksikymmentä 
kertaa yössä.

    Hänen oli noudatettava täydellistä pidättäytymistä seksistä. Joka kuukausi hänen oli 
ilmoittauduttava papille, jonka oli pidettävä harhaoppinen tarkassa tarkkailussa. Hänet oli 
erotettava muusta yhteisöstä. [6]



Inkvisition alkamisajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta useimmat lähteet ovat yhtä mieltä siitä, 
että se alkoi katolisen paavi Gregorius IX:n kuuden ensimmäisen vuoden aikana vuosina 1227-
1233. Vuosina 1227-1241 hallinneeseen paavi Gregorius IX:ään viitataan usein "inkvisition isänä".

Inkvisitio oli kristittyjen ja heidän juutalaisen juurensa harjoittama kidutus-, silpomis-, joukkomurha- 
ja ihmishenkien tuhoamiskampanja. Kirkko kasvatti valtaansa, kunnes sillä oli täysi valta 
ihmiselämään, sekä maalliseen että uskonnolliseen.
Vatikaani ei ollut tyytyväinen alueellisten johtajien edistymiseen harhaoppisuuden kitkemisessä. 
Paavi Innocentus III tilasi omat inkvisitorinsa, jotka vastasivat suoraan hänelle. Heidän valtansa 
virallistettiin paavin bullassa 25. maaliskuuta 1199. [7] Innocentus julisti, että "jokainen, joka yritti 
tulkita henkilökohtaista jumalakäsitystä, joka oli ristiriidassa kirkon dogman kanssa, on poltettava 
säälimättä". [8]

Helpottaakseen inkvisiittoreiden työtä paavi Innocentius IV määräsi vuonna 1254, että syyttäjät 
voivat pysyä nimettöminä, mikä esti uhreja kohtaamasta heitä ja puolustautumasta. Monissa 
kirkoissa oli arkku, johon ilmiantajat saattoivat sujauttaa kirjallisia syytöksiä naapureitaan 
vastaan. Kolme vuotta myöhemmin hän antoi luvan ja virallisesti suvaitsi kidutuksen keinona 
saada harhaoppisuuden tunnustukset. [9]

Uhreja kidutettiin yhdessä 
huoneessa, ja jos he 
tunnustivat, heidät vietiin pois 
kammiosta toiseen 
huoneeseen tunnustamaan 
inkvisiittoreille. Näin voitiin 
väittää, että tunnustukset 
annettiin ilman voimankäyttöä. 
Inkvisition laki korvasi 
tavallisen lain. Sen sijaan, että 
pidettiin syyttömänä kunnes 
syyllisyys todistetaan, oli 
kidutettava syyllinen, kunnes 
syyttömyys todistetaan.



Inkvisitorit rikastuivat, sillä he ottivat vastaan lahjuksia 
ja sakkoja varakkailta, jotka maksoivat välttääkseen 
syytteen nostamisen. Rikkaat olivat kirkon ensisijaisia 
kohteita, ja kirkko takavarikoi heidän omaisuutensa, 
maansa ja kaiken, mitä heillä oli sukupolvien ajan. 
Inkvisitio otti haltuunsa kaiken uhrien omaisuuden 
syytteen nostamisen jälkeen. Syyttömyyden 
todistamiseen oli hyvin vähän tai ei lainkaan 
mahdollisuuksia, joten tämä on yksi tapa, jolla 
katolinen kirkko vaurastui. Paavi Innocentius totesi, 
että koska "Jumala" rankaisi lapsia vanhempiensa 
synneistä, heillä ei ollut oikeutta olla laillisia perillisiä 
vanhempiensa omaisuuteen. Elleivät lapset tullut 
vapaasti ilmiantamaan vanhempiaan, he jäivät 
pennittömiksi. Inkvisitorit jopa syyttivät kuolleita 
harhaoppisuudesta, joissakin tapauksissa jopa 
seitsemänkymmentä vuotta heidän kuolemansa 
jälkeen. Uhrien luut kaivettiin esiin ja poltettiin ja kaikki 
omaisuus takavarikoitiin perillisiltä, jolloin he jäivät 
tyhjän päälle. [10]

Inkvisitoreiden toimilla oli tuhoisia vaikutuksia talouteen, sillä ne jättivät kokonaisia yhteisöjä täysin 
köyhtymään, kun taas kirkko mässäili rikkauksillaan. He rampauttivat taloutta myös pitämällä 
tiettyjä ammatteja epäilyttävinä. Inkvisitoijat pitivät painettua sanaa uhkana kirkolle ja puuttuivat 
kirjapainon keksimisen myötä 1400-luvulla syntyneeseen viestintään. Karttoja, kartografeja, 
kiertäviä kauppiaita ja kauppiaita epäiltiin ankarasti; he kaikki olivat uhka kirkolle.

Vaikka kirkko oli alkanut murhata harhaoppisina pitämiään ihmisiä 4. vuosisadalla ja uudelleen 
vuonna 1022 Orléanissa, vuonna 1231 annetuissa paavin säädöksissä vaadittiin, että 
harhaoppiset surmataan tulella. Ihmisten polttaminen kuoliaaksi esti verenvuodatuksen. 

Joh. 15:6  

[6] Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat 
kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi.

Nykyään todistettu pedofilia on vain pieni esimerkki useimpien kristittyjen mielenvikaisuudesta ja 
kieroutuneesta, vääristyneestä mielestä ja siitä, mihin kaikki heidän saamansa valta johtaa.

Noitajahdit vuosina 1450-1750 olivat sitä, mitä R. H. Robbins [The Encyclopedia of Witchcraft and 
Demonology] kutsui "järkyttäväksi painajaiseksi, länsimaisen sivilisaation törkeimmäksi rikokseksi 
ja syvimmäksi häpeäksi". Tänä 300 vuoden ajanjaksona kirkko tehosti viattomien ihmisten 
joukkomurhia ja järjestelmällistä kidutusta. Kiduttajille annettiin niin paljon aikaa kuin he tarvitsivat 
kiduttaakseen uhrejaan. Useimmat tuomioistuimet vaativat, että ennen kidutusta uhri oli ajettava 
paljaaksi huolellisesti sillä väitteellä, että uhrin vartalokarvoihin huomaamatta jäänyt demoni 
saattoi puuttua kiduttajien aiheuttaman kivun vaimentamiseen tai vastata uhrin puolesta. [11]



Lääkärit olivat paikalla, jos näytti siltä, että uhri saattaisi kuolla kidutukseen. Uhrin annettiin sitten 
toipua hieman ennen kuin kidutusta jatkettiin. Jos uhri kuoli kidutuksen aikana, inkvisiittorit 
väittivät, että paholainen puuttui asiaan säästääkseen uhria lisäkivuilta tai estääkseen häntä 
paljastamasta salaisuuksiaan. [12] Pyörtyneiden sieraimiin kaadettiin etikkaa, jotta heidät 
saataisiin elvytettyä. Uhrien perheiden oli lain mukaan korvattava tuomioistuimille kidutuksesta 
aiheutuneet kustannukset. Kirkko takavarikoi kokonaisia kartanoita. Papit siunasivat 
kidutusvälineet ennen niiden käyttöä. Tiettyjä välineitä käytettiin maksimaalisen kivun 
aiheuttamiseksi; kiistaton todiste sairaasta kristillisestä mielestä:

JUUDAKSEN KEHTO

Uhri vedettiin köyden tai ketjun avulla ylös ja laskettiin sitten alas. Kiduttaja kontrolloi painetta 
kiinnittämällä uhriin painoja tai keinuttamalla tai nostamalla ja laskemalla uhria eri korkeuksista.

Brodequin [Saappaat]

Brodequinia käytettiin jalkojen murskaamiseen 
kiristämällä laitetta käsin tai käyttämällä vasaraa 
kiilojen lyömiseen luiden murskaamiseksi, kunnes 
luuydin purskahti ulos. Ihmiset, jotka menettivät 
tajuntansa, tuomittiin edelleen, koska tajunnan 
menettäminen väitettiin olevan paholaisen temppu 
kivun välttämiseksi. 



Jalkojen polttaminen

Jalkoihin levitettiin öljyä, silavaa ja rasvaa ennen niiden paahtamista nuotiolla. Kipua pyrittiin 
hillitsemään tai lisäämään seulan avulla, sillä tulelle altistumista jatkettiin ja lopetettiin 
maksimaalisen kärsimyksen aikaansaamiseksi. Eräänä muunnelmana jotkut uhrit pakotettiin myös 
käyttämään suuria nahka- tai metallikenkiä, joihin kaadettiin kiehuvaa vettä tai sulaa lyijyä. 

Roikuttaminen ja Strappado

Uhrin kädet sidottiin selän taakse. Sitten heidät vedettiin ylös kidutuskammion kattoon 
hihnapyörän ja köyden avulla. Seurauksena oli sijoiltaanmeno. Kristityt pitivät tätä menetelmää 
parempana, koska siitä ei jäänyt näkyviä kidutusjälkiä. Uhriin kiinnitettiin usein raskaita painoja 
kivun ja kärsimyksen lisäämiseksi.
Kyykytys oli kidutuksen äärimmäisempi muoto. Menetelmässä sidottiin jopa satoja kiloja painavia 
painoja, jotka irrottivat raajoja nivelistään. Tämän jälkeen kristitty inkvisiittori irrotti köyden 
nopeasti, jotta uhri putosi kohti lattiaa. Viimeisellä sekunnilla kristitty inkvisitioitsija veti jälleen 
köydestä. Tämä poisti sijoiltaan lähes kaikki uhrin luut. 



Neljän käyttökerran katsottiin riittävän tappamaan jopa vahvimmat uhrit.

Monia ripustettiin myös ylösalaisin, kunnes he kuristuivat.

Harhaoppisen haarukka

Tätä välinettä käytettiin usein uhrin hiljentämiseen matkalla polttopuuhun, jotta hän ei voinut 
paljastaa mitä kidutuskammiossa oli tapahtunut tai puolustaa itseään millään tavoin.



Lihan repiminen

Kristityt papit nauttivat lihan repimisestä ja ratkomisesta. Katolinen kirkko oppi, että ihminen 
saattoi elää siihen asti, että iho oli nyljetty vyötäröä myöten kun uhria nyljettiin elävältä. Usein 
repijät kuumennettiin punaisen kuumiksi ja niitä käytettiin naisten rintoihin ja molempien 
sukupuolten sukupuolielimiin.

Rintojen repijät

Rautainen kidutustuoli oli piikeillä nastoitettu. Uhri kiinnitettiin alasti ja tuolin alla sytytettiin tuli. 
Myös raskaita esineitä käytettiin. Ne asetettiin uhrin päälle lisäämään piikkien aiheuttamaa kipua. 
Myös vasaroilla annettiin iskuja. Usein tuolin kanssa käytettiin myös muita kidutuslaitteita, kuten 
edellä kuvattuja lihaa repiviä pihtejä ja jalkoja murskaavia ruuveja.



Kallonmurskain

Tämä puhuu puolestaan. Kristityt papit suosivat tätä laitetta, koska se ei jättänyt näkyviä 
jälkiä, ellei kalloa murskattu kokonaan, jota tapahtui:

Teline

Teline eli tikkaat oli toinen laite, jota käytettiin laajalti. Menetelmänä oli asettaa alaston tai lähes 
alaston uhri vaakasuoraan tikkaille tai telineeseen. Kädet ja jalat sidottiin köysillä kiristyssiteen 
tavoin. Solmua voitiin kiertää tasaisesti köysien kiristämiseksi ja uhrin venyttämiseksi niin, että 
lihakset ja nivelsiteet repesivät ja luut murtuivat. Usein uhrin päälle asetettiin raskaita esineitä 
kivun lisäämiseksi. Kirkko piti tätä "yhtenä lievemmistä kidutusmuodoista".

Pyörä

Alaston uhri venytettiin kasvot alaspäin maahan tai 
teloituslaituriin, kädet ja jalat levällään ja sidottiin paaluihin 
tai rautarenkaisiin. Ranteiden, kyynärpäiden, nilkkojen, 
polvien ja lantion alle asetettiin puiset ristipuut. Sitten 
inkvisiittori murskasi raaja toisensa jälkeen ja nivel toisensa 
jälkeen, myös olkapäät ja lonkat, rautaisella pyörän terällä 
varoen, ettei uhri kuolisi. Murskattujen luiden sirpaleita, verta 
roiskui kaikkialle, ja uhrin koko luusto oli murskattu ja 
survottu. Sen jälkeen murskatut raajat "punottiin" suuren 
pyörän kehiin.
Pyörän on pakko olla yksi karmeimmista kidutuslaitteista. 
Ideana on, että uhrien raajat murskataan ja kietoutuvat 
pyörän kehien ympärille, jolloin ne kiinnittyvät pyörään.



Peukaloruuvi

Peukaloruuvi oli laite, johon uhrin peukalot asetettiin 
ja murskattiin järjestelmällisesti. Samanlaisia laitteita 
käytettiin varpaisiin. Peukaloruuveja käytettiin usein 
samaan aikaan kuin strappadoa ja muita 
kidutuslaitteita kivun lisäämiseksi.

Vesikidutus

Uhri riisuttiin ja sidottiin penkkiin tai 
pöytään, ja suppilo työnnettiin ja 
painettiin hänen kurkkuunsa. Vettä 
kaadettiin suppiloon täysin kannuin, ja 
hänen nenäänsä puristettiin, jolloin 
hänet pakotettiin nielemään. Kun tämä 
toistettiin niin monta kertaa, että uhrin 
vatsa oli melkein puhkeamassa, 
penkkiä tai pöytää kallistettiin niin, että 
uhrin pää osoitti kohti lattiaa. Vatsassa 
oleva vesi painoi kivuliaasti uhrin 
keuhkoja ja sydäntä. Tähän ei liittynyt 
vain uskomatonta kipua, vaan myös 
tukehtumisen tunne. Inkvisitorit 
hakkasivat vatsaa myös moukarilla niin, 
että vatsa repeytyi sisäisesti. Toisessa 
muunnelmassa uhri pakotettiin 
nielemään suuria määriä vettä yhdessä 
solmitun narunpätkän kanssa. Sitten 
narut revittiin väkivaltaisesti uhrin 
suusta, mikä johti uhrin sisälmysten 
poistamiseen. 



Rautaneitsyt toiselta nimeltään ”Neitsyt Maria”

Tämän laitteen etupuolella oli Neitsyt Marian patsas, jonka 
sisällä oli piikkejä, teräviä veitsiä tai nauloja. Vipuvivut 
liikuttivat patsaan käsivarsia ja murskasivat uhrin veitsiä ja 
nauloja vasten. 

Muita laitteita ja menetelmiä:

● Pakkosyöttö liian suolatuilla elintarvikkeilla jotka johtivat äärimmäiseen janoon, ja sitten veden 
epääminen.

● Upottaminen kiehuvaan veteen, johon oli lisätty kalkkia.

● Kahden tai useamman inkvisiittorin harjoittama raahaaminen edestakaisin piikkirautapantaan 
kiinnitetyillä köysillä. Tämä repi uhrin kaulan lihaa. Variaatioissa käytettiin ruuveja, joita voitiin 
kiristää.

● Rukousjakkara. Piikkilauta, jonka päällä uhri pakotettiin polvistumaan.

● Rautapiikeillä varustetut pylväät.

● Uhrien hidas paahtaminen tulessa.

● "Noitakävelyssä” uhri pakotettiin kävelemään edestakaisin päiväkausia, kunnes hän oli täysin 
uupunut. Eräs variaatio tästä oli se, että uhri istutettiin risti-istuntaan puujakkaralle, eikä hän 
saanut liikkua tai nukkua. Jotkut uhrit olivat jopa 80-vuotiaita.

● "Selkäsauna". Samanlainen tapa kuin rautapanta, mutta pään ympärille sidottiin tiukasti köysi 
ja uhria kiskottiin edestakaisin.

● "Turkat." Nämä olivat eräänlainen muunnelma pihdeistä, joita käytettiin kynsien irrottamiseen.

● Monet heitettiin likaisiin tyrmiin, joissa ei ollut valoa eikä ihmiskontakteja, minkä lisäksi heidät 
usein kahlittiin tai suljettiin kahleisiin.

● "Hengityksen yläpuolelle pistäminen" - muinainen uskomus, jonka mukaan noitien 
verenvuodatus suun ja nenän yläpuolelta rikkoisi loitsun, yllytti inkvisiittoreita repimään lihaa, 
pistämään neuloja ja muita välineitä uhrin kasvoihin. 



Galileo Galilei, kuuluisa italialainen tähtitieteilijä ja fyysikko, oli 
yksi inkvisition tunnetuimmista uhreista. Jotkut hänen 
vihollisistaan toimittivat Rooman inkvisiittoreille kirjeen, jossa 
hän yritti osoittaa kopernikaanisen teorian, jonka mukaan 
maapallo ei ole maailmankaikkeuden keskus. Hänet tuomittiin 
vuonna 1633 ja todettiin syylliseksi harhaoppiin. Hänet 
pakotettiin vetäytymään [peruuttamaan lausuntonsa julkisesti] 
ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen kotiarestiin.
Vuonna 1979 paavi Johannes Paavali II julisti, että 
roomalaiskatolinen kirkko "saattoi erehtyä tuomitessaan 
hänet", ja hän perusti komission tutkimaan tapausta. [13]
Vuonna 1993 katolinen kirkko armahti Galileon "virallisesti". 
Toisin sanoen se antoi hänelle anteeksi sen, että hän opetti 
planeettojen kiertävän Aurinkoa, eikä Maata.

Ihmishenkien menetys:

● Salzburg, Itävalta, 1677-1681 yli 100 murhattua.

● Pyreneiden baskialue; 1608 lakimies Pierre de Lancre lähetettiin alueelle "kitkemään ja 
tuhoamaan ne, jotka palvoivat pakanallisia jumalia". Yli 600 kidutettiin ja murhattiin.

● Noitatuomari Henri Boguet n. 1550-1619 lähetti noin 600 uhria kuolemaan Burgundissa, joista 
monet olivat nuoria lapsia, joita kidutettiin järjestelmällisesti ja poltettiin sitten elävältä.

● Eräs raskaana oleva nainen poltettiin elävältä, ja trauman vuoksi hän synnytti ennen 
kuolemaansa. Vauva heitettiin takaisin liekkeihin.

● Moran ruotsalainen kaupunki, 1669, yli 300 murhattua. Heidän joukossaan 15 lasta. 
Kolmekymmentäkuusi 9-15-vuotiasta lasta pakotettiin kävelemään ja heitä hakattiin sauvoilla 
käsille kerran viikossa kokonaisen vuoden ajan. Kaksikymmentä nuorinta lasta, kaikki alle 9-
vuotiaita, ruoskittiin käsillään kirkon ovella kolmena sunnuntaina peräkkäin. Monia muitakin 
hakattiin ankarasti noitarikoksista.

● Skotlannissa Oliver Cromwellin vallan aikana vuonna 1661 murhattiin yhteensä 120 noitaa 
yhden kuukauden aikana. Arviot kuolleiden kokonaismäärästä ovat olleet jopa 17 000 vuosina 
1563-1603.

● Saksan Würzburgissa kansleri kirjoitti kuvaavan kertomuksen vuonna 1629:

"...siellä on kolmesataa kolme- tai nelivuotiasta lasta, joiden sanotaan olleen yhdynnässä 
paholaisen kanssa. Olen nähnyt seitsemänvuotiaita lapsia tapettavaksi, ja rohkeita pieniä 
oppineita kymmenen, kahdentoista, neljäntoista ja viidentoista vuoden ikäisiä...".

● Vuosien 1623 ja 1633 välillä noin 900 "noitaa" teloitettiin Würzburgissa. Tätä ylläpitivät suurelta 
osin jesuiitat.

● Trevesin kronikoitsija kertoi vuonna 1586, että inkvisiittorit hävittivät kahden kylän koko 
naisväestön. Vain kaksi naista jäi eloon.

● Tunnettuja tapauksia olivat muun muassa temppeliritarit, Jeanne d'Arc, joka kahlittiin kaulasta, 
käsistä ja jaloista ja lukittiin ahtaaseen rautahäkkiin, sekä Galilei, joka totesi, että Maa pyöri 
auringon ympäri eikä ollut maailmankaikkeuden keskus, kuten kirkko opetti (ks. edellä). 



Edellä mainitut kertomukset on otettu David Pickeringin kirjoittamasta Cassel Dictionary of 
Witchcraft -teoksesta.

Sunnuntaina 12. maaliskuuta 2002 paavi Johannes Paavali II pyysi anteeksi "kirkkonsa viimeisten 
2000 vuoden aikana tekemiä virheitä".

VIITTAUKSET:

[1] The Dark Side of Christian History kirjoittanut Helen Ellerbe, sivu 124  
[2] Cassel Dictionary of Witchcraft toimittanut David Pickering, artikkelista "Germany", 
sivu 108  
[3] Cassel Dictionary of Witchcraft toimittanut David Pickering, artikkelista "Inquisition", 
sivu 146  
[4] World Book Encyclopedia, artikkelista "Inquisition." ©1989  
[5] Wizards and Sorcerers toimittanut Tom Ogden, artikkelista "Inqusition."  
[6] The Dark Side of Christian History toimittanut Helen Ellerbe, sivu 77  
[7] Wizards and Sorcerers toimittanut Tom Ogden, artikkelista "Inquisition."  
[8] The Dark Side of Christian History toimittanut Helen Ellerbe, sivu 77  
[9] Wizards and Sorcerers toimittanut Tom Ogden  
[10]The Dark Side of Christian History toimittanut Helen Ellerbe, sivu 80  
[11] Cassel Dictionary of Witchcraft toimittanut David Pickering artikkelista "Torture."  
[12] Cassel Dictionary of Witchcraft toimittanut David Pickering, artikkelista "Torture."  
[13] World Book Encyclopedia artikkelista "Galileo." ©1989



Kristinuskon ohjelma ja tarkoitus

Lainaus Talmudista:
Libbre David 37: "Kommunikoida mitään Goyimille meidän uskonnollisista yhteyksistä olisi yhtä 
kuin kaikkien Juutalaisten tappaminen, sillä jos Goyimit tietäisivät mitä me opetamme heistä, he 
tappaisivat meidät avoimesti."

Riittävällä tutkimuksella kristinusko ja sen joukko voidaan tiivistää ja paljastaa sen todellinen 
tarkoitus. Jehovan todistajat tietävät kaikki juhlapyhien, kuten joulun ja pääsiäisen, pakanallisen 
alkuperän. He ovat harhaanjohdettuja nasaretilaisen suhteen, koska nasaretilainen on myös 
varastettu KÄSITE, jostain 18+ ristiinnaulituista pakanallisista jumalista, jotka roikkuivat puussa, 
kuten Odin. Kaikki kristillisessä ohjelmassa on VIRHEELLISTÄ, VARASTETTUA, KORJATTUA JA 
VÄÄRENNETTYÄ!

Koko kristinuskon tarkoitus on VALMISTAA pakanat olemaan orjallisesti kuuliaisia ja palvomaan 
juutalaisia herrojaan uudessa maailmanjärjestyksessä, jossa juutalaisilla on täydellinen ja 
kokonainen valta elleivät ihmiset herää ja tätä lopeteta.

Kuten tämän verkkosivuston artikkeleista voidaan nähdä, pakanallisten/ei-juutalaisten jumalien 
panteon (alitajuinen palvonta) korvattiin kuvitteellisilla juutalaisilla arkkityypeillä kristinuskon 
ohjelman myötä. Tämän myötä juutalaiset saavuttivat erityisaseman, jota he eivät ansainneet - he 
olivat "Jumalan valittuja". Kaikki tämä on alitajuista siinä mielessä, että se luo uhreihinsa orjallisen, 
itseään uhraavan, orjallisen ajattelutavan, joka hyväksyy helposti juutalaisten olevan johdossa. 
Kuvitteelliset juutalaiset arkkityypit, kuten nasaretiainen, luovat voimakkaan alitajuisen 
assosiaation siihen, mitä kutsutaan "aivojen Jumala-osaksi", ja ne siirtävät tämän palvonnan 
ajattelutavan juutalaisille, jotka aikovat hallita maailmaa. Kristinuskossa ei ole yhtään mitään 
hengellistä. Raamattu ei ole mitään muuta kuin juutalaisten fiktiivistä historiaa ja voimakasta 
rienausta pakanallisia jumalia ja Todellista Luojajumalaamme Saatanaa vastaan, joka tarkoittaa 
hepreaksi "vihollista". Todistamme kaiken tämän tällä verkkosivustolla.

Lainaus juutalaisesta Talmudista:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kun Messias tulee, jokaisella juutalaisella on 2800 orjaa."

Alitajuisten töiden lisäksi pakanoita uhataan vakavasti syventymällä "okkultismiin", jotta kaikki 
mielen ja sielun voimat voidaan poistaa ja pitää nämä voimat hallitsevien juutalaisherrojen piirissä 
pakanoiden täydellistä hyväksikäyttöä ja riistoa varten. Koska seksuaalinen orgasmi on portti 
sielun voimaan ja edistymiseen, kristilliset opit ovat aina työskennelleet säälimättömästi sen 
tukahduttamiseksi. Kristinusko rummuttaa uhriensa mieliin, että he ovat pelkkää omaisuutta. 
Heidän mielensä, sielunsa ja ruumiinsa kuuluvat kaikki "Jehovalle", joka todellisuudessa on 
ylimmän johdon juutalaisia, jotka ovat okkulttisen vallan mestareita.



Lainauksia Talmudista:
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: "Jehova loi ei-juutalaisen ihmisen muotoon, jotta juutalaisen ei 
tarvitsisi joutua petojen palveltavaksi. Ei-juutalainen on näin ollen eläin ihmisen muodossa ja 
tuomittu palvelemaan juutalaista yötä päivää."

Seph. Jp., 92, 1: "Jumala on antanut juutalaisille vallan kaikkien kansojen omaisuuteen ja vereen".

Naisten halventaminen näissä ohjelmissa on sairas, kieroutunut ja perverssi yritys, jälleen kerran 
alitajuisesti, kuten ihmisen seksuaalisuuden tukahduttaminen, riistää pakanoilta okkulttinen valta. 
Tämä juontaa juurensa Kaukoidän oppeihin "Shaktista", joka edustaa ihmissielun naisellista 
(alitajunta- ja kundaliinivoimaa) puolta. Miespuolinen puoli on vasemman aivopuoliskon looginen 
puoli. Molempien on työskenneltävä yhdessä saavuttaakseen aineellisia tuloksia, mikä on joogan 
tarkoitus. Aivojen naispuolisen puolen tukahduttamisella ihmisen mielen ja sielun voimat ovat 
täysin horroksessa ja saavuttamattomissa.

Ouija-laudat, astrologia ja muut ennustamisen muodot on myös tukahdutettu tiukasti, jotta pakanat 
eivät voisi kommunikoida omien TODELLISTEN Jumaliemme kanssa, joita on häpeällisesti ja 
hirvittävällä tavalla pilkattu ja leimattu "pahoiksi". Jumalamme ovat joutuneet juutalaisten kauhu- ja 
gore-hollywood-elokuvien ja muiden halventavien ja loukkaavien teemojen uhreiksi, joissa pakanat 
huijataan pilkkaamaan, kiroamaan ja pelkäämään heitä, samalla kun he työskentelevät oman 
kadotuksensa eteen ja maksavat siitä selkänahastaan, ei ainoastaan biljoonien ja biljoonien 
dollarien verran, vaan myös psyykkisellä energialla. Juutalaisilla on ollut pitkä historia pakanoiden 
harhauttamisessa maksamaan omasta kadotuksestaan ja tuhostaan. Irakin sota on räikeä 
esimerkki, jossa tuhannet nuoret amerikkalaiset miehet ja naiset ovat kuolleet tai vammautuneet 
pysyvästi - kaikki Israelin vuoksi.

PAKANOIDEN ON HERÄTTÄVÄ!!! 



Raamattu: Juutalainen salaliitto ja huijaus Pakanoita vastaan

Raamattu on juutalaisten salaliitto. Kristityt ovat harhaanjohdettuja voimakkaan loitsun alla. 
Kristinusko ei ole muuta kuin ilkeä ohjelma, jonka päämäärät ovat:

● Pakottaa pakanat luopumaan kaikesta okkulttisesta tiedosta ja vallasta, jotta kaikki psyykkinen 
valta olisi valittujen juutalaisten käsissä täydellistä hallintaa varten.

● Indoktrinoida pakanalliset massat pasifismiin ja orjuuden kaltaiseen orjuuden mentaliteettiin.

● Kannustetaan pakanoita luopumaan kaikesta rahasta ja maallisista hyödykkeistä, jotka 
ohjataan hallitsevien juutalaisten ja heidän Billy Grahamin kaltaisten ei-juutalaisten 
lakeijoidensa käsiin.

● Valmistetaan pakanallisia massoja yhden maailman kommunistiseen orjavaltioon, jota 
hallitsevat juutalaiset hallitsevat.

● Kanavoidaan ei-juutalaisten psyykkistä energiaa ja rukouksia "Kristuksen toiseen tulemiseen", 
joka on todellisuudessa juutalainen Messias, koska kaikilla mielen toiminnoilla on oltava 
yhteys.

● Erottamalla pakanat heidän omista heimojumalistaan ja puolijumalistaan, joiden identiteettejä 
on muutettu ja korvattu kuvitteellisilla juutalaisilla hahmoilla. Todellinen Luojajumalamme on 
halventunut, häntä on ilkeästi ja hirveästi loukattu ja pilkattu ja hänet on alennettu ihmiskunnan 
viholliseksi. 

"Tyhjennettäköön hänen nimensä ja muistonsa."
--Juutalainen Talmud

"Me tuhoamme Jumalan"
--Sitaatti Siionin oppineiden vanhimpien pöytäkirjoista (Protocol of the Learned Elders of Zion).

Lista on loputon ja on niin räikeän selvää, mitä tehtiin. Nyt me kaikki tiedämme, että nasareeni on 
fiktiivinen. Juutalaiset itse tietävät sen eivätkä usko häneen, koska hän on valhe, joka perustuu yli 
20:een ristiinnaulittuun "pelastajaan", jotka on varastettu pakanallisista panteoneista ympäri 
maailmaa.

Olen nähnyt paljon vaivaa ja käyttänyt paljon aikaa Raamatun tutkimiseen, koska niin monilla 
ihmisillä on vakavia ongelmia, koska he ovat saaneet voimakkaan indoktrinaation kristinuskosta ja 
siihen liittyvästä psyykkisestä voimasta. On selvää, että Raamattu on huijaus ja valhe.

"Pyrimme nyt vastaamaan kysymykseen, jonka on luonnollisesti herättävä kaikkien niiden 
mielessä, jotka näkevät ensimmäistä kertaa heprealaisten ja muiden kansojen legendojen 
samankaltaisuuden, nimittäin: ovatko heprealaiset kopioineet muilta kansoilta, vai ovatko muut 
kansat kopioineet heprealaisilta? Vastataksemme tähän kysymykseen meidän on; ensinnäkin 
esitettävä lyhyt selostus tai historia Pentateukista ja muista Vanhan testamentin kirjoista, joista 
olemme ottaneet legendoja, ja osoitettava, minkä ajan tienoilla ne on kirjoitettu; ja toiseksi 
osoitettava, että muilla kansoilla oli hallussaan nämä legendat jo kauan ennen tuota aikaa ja että 
juutalaiset kopioivat niitä heiltä."
- Bible Myths And Their Parallels in Other Religions By T. W. Doane © 1882, sivu 92



Luominen:
"Rakenteellisesti 1. Mooseksen kirja 1-11 tarjoaa kiehtovan näkemyksen siitä, miten Raamattu 
kehittyi eri kulttuureista peräisin olevien moniteististen myyttien ja legendojen kokoelmasta 
pääosin yhtenäiseksi monoteistiseksi kertomukseksi israelilaisten historiasta."
- Gary Greenburgin kirjoittama 101 Raamatun myyttiä © 2000; sivu 3

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokainen Raamatun hahmo varastettiin pakanallisista ei-
juutalaisista uskonnoista ja korvattiin juutalaisella hahmolla:

● Juutalainen monoteismi varastettiin egyptiläiseltä Akhenatonilta.

● Juutalainen luomakunta varastettiin egyptiläisestä luomakunnasta. [1]

● Juutalaisen Jahve-sanan käyttö luomisesta varastettiin egyptiläisiltä (juutalainen Jahve korvaa 
Ptahin) [2]

● "Tulkoon valo" varastettiin Thebanin luomiseepoksesta. [3]

● "Veden keskellä oleva taivaanvahvuus..." varastettiin egyptiläisestä luomiseepoksesta. [4]

● Aatami ja Eeva varastettiin egyptiläisistä Gebistä ja Nutista. [5]

● Aatamin kylkiluusta peräisin oleva Eeva varastettiin Enkin eepoksesta ja Ninhursagista: 
"Veljeni, mikä sinua satuttaa?
"Kylkiluuni satuttaa minua" ANET, 41.
 Ninti, jonka nimi tarkoittaa "Kylkiluun nainen", paransi Enkin kylkiluun. [6]

● Aatamin ja Eevan rangaistus ja kuolemattomuuden menettäminen varastettiin Mesopotamian 
tarinasta Adapasta. (juutalainen Yaweh korvaa sumerilaisen Enkin). [7]

● Juutalaiset Kain, Abel ja Seet varastettiin Osiriksesta, Setistä ja Horuksesta. [8]

● Kainin ja Abelin välinen konflikti varastettiin Setistä ja Osiriksesta, ja kun tarina jatkuu, se 
perustuu myöhemmin sumerilaiseen Dumuziin ja Enkimduun [9]

● Juutalainen Simson varastettiin Heraklesilta, hänen silmiensä puhkaiseminen perustuu 
Oidipukseen. Pylväiden kaataminen on varastettu egyptiläisestä tarinasta Re-Herakhtesta. [10]

● Juutalainen tarina Jaakobista ja tikkaista on varastettu egyptiläisistä hautajaisrituaaleista 
kuolleelle kuninkaalle.

● "Eläköön sinulle, oi Jumalan tikkaat, eläköön sinulle, oi Setin tikkaat. Nouse ylös, oi Jumalan 
tikkaat, nouse ylös, oi Setin tikkaat, nouse ylös, oi Horuksen tikkaat, joilla Osiris lähti 
taivaaseen." "Kahden egyptiläisen jumaluuden ruumiista koostuvat egyptiläiset tikkaat, joiden 
päällä Osiris nousee taivaaseen, on korvattu tikkailla, joissa on useita yliluonnollisia olentoja, 
enkeleitä, jotka kiipeävät ylös ja alas maan ja taivaan välillä." [11] 



●  Juutalainen Mooses varastettiin useilta jumalilta ja kuninkailta riippuen siitä, missä vaiheessa 
hänen elämäntarinaansa oli:

● Sargon (syntymä ja hylkääminen jokeen, kuninkaallisten pelastaminen jne.).

●  Aavikolla vaeltaminen perustui auringonjumala Bacchusiin, joka näkyy Orfeuksen hymneissä 
[12]

● Juutalaisessa Mooseksen kirjassa väitetty heprealainen "40 vuotta erämaassa" ja sitä 
seurannut juutalaisen Nasaretilaisen "40 päivää ja 40 yötä" vaeltaminen erämaassa oli 
varastettu:

● "Setin ja Horuksen kamppailu erämaassa kesti neljäkymmentä päivää, kuten muistetaan 
egyptiläisen paastonajan neljässäkymmenessä päivässä, jonka aikana Set kuivuuden ja 
hedelmättömyyden voimana kävi sotaa Horusta vastaan vedessä ja hautautuneessa itävässä 
viljassa....Nämä neljäkymmentä päivää on pidennetty neljäksi vuodeksi, ja juutalaiset 
tunnustavat sen niin." [13] 

● Juutalainen Joosua oli varastettu egyptiläisiltä jumaluuksilta Shu ja Nun. [14]

● Juutalainen Debora varastettiin egyptiläiseltä jumalattarelta Neithiltä [15]

● Juutalainen Nooa varastettiin sumerilaiselta Ziusudralta.
Nooan tarinassa esiintyvä kuvitteellinen juutalainen Jumala Jaweh korvasi sumerilaisen Enlil-
jumalan eli Beelsebubin.

● Nooan poika juutalainen Ham varastettiin Belusilta [16]

● Juutalainen Nimrod varastettiin egyptiläiseltä faaraolta Sesostrisilta. [17]

● Juutalainen Abraham varastettiin hindulaisen Sankhayana-Sutran kuningas Hariscandrasta.

● Juutalainen Iisak varastettiin kuningas Hariscandran pojalta Rohitalta.
Tässä tarinassa kuvitteellinen juutalainen Jumala Yaweh korvasi hindujumala Varunan. [18]

● Juutalainen hahmo Daniel varastettiin egyptiläiseltä Nefertilta. [19]

● Juutalainen Joona ja valas; Joona varastettiin hindulaisesta hahmosta "Saktideva", joka 
esiintyy Somadeva Bhatta -teoksessa.



● "Israelin kaksitoista heimoa", kuten Kristuksen kaksitoista opetuslasta, perustuvat eläinradan 
kahteentoista merkkiin.

● Juutalainen Loot ja hänen vaimonsa on varastettu kreikkalaisesta Orfeuksesta ja Eurydiksestä.
Juutalainen Yaweh korvaa kreikkalaisen Haades-jumalan.

● Juutalainen Jaakob ja juutalainen Eesau varastettiin Horuksesta ja Setistä. [20]

● Juutalainen Rebekka varastettiin egyptiläiseltä jumalatar Isisiltä. [21]

● Juutalainen Joosef ja hänen yksitoista veljeään varastettiin egyptiläiseltä Psammetichukselta. 
[22]

● Juutalainen tarina Joosefista ja Potiferin vaimosta varastettiin egyptiläisestä Anubiksesta ja 
Batasta. [23]

● "Kymmenen vitsausta Egyptiä vastaan oli pahasti liioiteltu ja muunneltu, ja ne oli varastettu 
Ipuwerin papyruksesta. [24]

● Kymmenen käskyä varastettiin Hammurabin säännöstöstä.
Juutalainen Yaweh korvaa sumerilaisen auringonjumalan Shamashin eli Azazelin. [25]

● Juutalainen Daavid tappaa filistealaisen Goljatin, joka on varastettu Thorista, joka heittää 
vasaran Hrungniria kohti lyöden häntä otsaan. [26]

● Juutalainen Job varastettiin ugarilaisesta Keretistä, ja juutalainen Yaweh korvaa jumalan "El".

● Juutalainen "Job" varastettiin tarinasta, joka oli kirjoitettu ugaritin kielellä (kiilakirjoitus) ja jonka 
kirjoitti noin vuonna 1400 eaa. "Ilimilku Kirjuri". Tässä eepoksessa on mukana "Keret" ja 
Jumala "El". EI Job ja Jehova. Keretin perhetragediat ja sairaudet ovat verrattavissa Jobin 
tarinaan. Alkuperäisessä tarinassa "Saatana" ei koskaan edes astunut kuvaan.

    Tässä juutalainen Jehova korvaa Elin. [27] 

Luomalla vastakkaisia jumalia, joista toinen on "hyvä" ja toinen "paha", juutalaiset ovat pystyneet 
manipuloimaan maailmaa uskomattomalla tavalla.

Juutalainen Sananlaskujen kirja sekä Saarnaaja-kirjan kirjoitukset varastettiin egyptiläisen Ptah-
Hotepin opetuksista. [28]

Monet juutalaisen Joosuan kirjan kirjoituksista varastettiin El Amarnan kirjoista. [29] 

Juutalainen Tuomarien kirja koostuu aineistosta, joka on varastettu seuraavista lähteistä:

●     Aqhatin tarina
●     Wen-Amonin päiväkirja
●     Gezerin almanakka [30] 



Juutalaiset Samuelin ja Kuninkaiden kirjat sisältävät varastettua aineistoa seuraavista lähteistä:
●     Marin profetiat
●     Meshan patsas
●     Karatepen kirjoitus
●     Shalmaneser III:n vuosikirjat.
●     Shalmaneser III:n musta obeliski.
●     Tiglath-Pileser III:n aikakirjat.
●     Sargon II:n aikakirjat
●     Siloamin kirjoitus
●     Yavne-Yam-kirjoitus
●     Lachlish-kirjeet
●     Aradin ostraca
●     Sennaheribin aikakirjat
●     Nebukadnessar II:n vuosikirjat 

Lisää varastettua aineistoa Raamatun Esran ja Nehemian kirjoista:
Kyruksen sylinteri [31] 

Babylonian jumala Mardukin varastama juutalainen Mordokai. [32]

Juutalainen Ester ja juutalainen Esterin kirja varastettiin Ishtarilta, eli Astarothilta, Astarteelta, 
Ashtarilta. [33]

Juutalainen Neitsyt Maria "taivaan kuningatar" varastettiin Astarothilta.

Juutalainen Johannes Kastaja varastettiin Anupilta, Horuksen kastajalta; molemmat menettivät 
päänsä. [34]

Juutalainen Juudas varastettiin Setiltä. [35]

Juutalainen Matteus varastettiin Thotilta. [36]

Juutalainen Tuomas varastettiin Tammuzilta. [37]

"Jeesuksen tavoin myös kreikkalainen jumala Hermes käärittiin vaippavaatteisiin ja asetettiin 
seimeen, samoin kuin Dionysos." [38] 

Pakanalliset jumalat päätyivät jumalanpilkan grimoireihin.

"Mikään muu kansa ei ole koskaan ollut niin tietoinen yliluonnollisen väliintulon kautta 
saavutetusta lopullisesta ensisijaisuudesta. Tämä on antanut heille yhteenkuuluvuutta ja rohkeutta 
sinnitellä vainon ja hävityksen edessä. Vakaumus siitä, että jokainen juutalainen saa jonakin 
päivänä osansa jumalallisesta kohtalostaan maailman hallitsevan rodun jäsenenä, on tehnyt hänet 
ylpeäksi ja mahdollistanut hänen selviytymisensä sopeutumattomana maan kansojen joukossa."
"Luvattuun perintöön sisältyi vapauttaja tai messias, joka toisi "valtakunnan". Tämä messias olisi 
joko ajallinen, inhimillinen johtaja, joka armeijoineen kukistaisi Israelin viholliset, tai ylimaallinen 
olento, joka tekisi samoin ja perustaisi myös "ikuisen" juutalaisen valtakunnan." "Juutalainen 
keisarikunta tulisi näin ollen, kun odotettu vapauttaja tuhoaisi viholliset ja antaisi niiden saaliin 
Israelille. Kuten Larson sanoo: 'Tämä Messias tuo tuomion pakanoille, ja heistä tulee Juudan 
orjia...".
Yllä olevat kaksi kohtaa olivat otteita kirjasta The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold 
toimittanut Acharya S. © 1999 sivuilta 325 ja 326.



Raamatun tarkoitus oli:

● Antaa juutalaiselle kansalle historia, jota sillä ei koskaan ollut.

● Antaa juutalaiselle kansalle erityisasema "Jumalan valittuna".

● Antaa juutalaiselle kansalle mahdollisuus edetä pyrkimyksessään maailmanherruuteen. Ei-
Juutalaiset on riisuttu aseista ja heille on kristinuskon myötä syötetty elämänvastaista 
pasifistista filosofiaa.

● Pitää kaikki okkultinen, psyykkinen ja mielen voima juutalaisten hallinnassa ja riisua ei-
juutalaiset väestöt psyykkisesti aseista.

● Juutalaisten salaisen salaliiton on otettava haltuun ja ohjattava mahdollisimman paljon 
psyykkistä energiaa "messiaan" tuloon, joka yhdistää juutalaiset ja hallitsee maailmaa. (Tämä 
on fiktiivinen Kristus - juutalaiset itse tietävät, että Kristus on fiktiivinen - "Salomon temppeli" ja 
monia muita saman teeman näkökulmia).

● Koska lukuisat hahmot, numerot ja tarinat varastettiin ja muunneltiin pakanallisista lähteistä, ne 
ovat tarpeeksi vahvasti pakanallisen rodun muistissa, jotta niitä voidaan käyttää voimakkaana 
psyykkisenä manipulointivälineenä.

Bible Myths And Their Parallels in Other Religions T. W. Doane Copyright 1882

Lopuksi Al Jilwahissa ja Qu'ret al-Yezidissä Saatana tekee hyvin selväksi nämä valheet.

"EI OLE MUUTA JUMALAA KUIN MINÄ ITSE" "TIETÄEN TÄMÄN, KUKA USKALTAA PALVOA 
KORAANIN JA RAAMATUN VÄÄRIÄ JUMALIA?"

-SAATANA

QU'RET AL-YEZIDISTÄ

"SAATANA" TARKOITTAA VIHOLLINEN HEPREAKSI

"Me tuhoamme Jumalan"
--Sitaatti Protocols of the Learned Elders of Zion:ista
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Juutalaiskristityn Raamatun alitajuinen viesti:
Juutalaisten ylivalta Pakanoita kohtaan

On olemassa salainen juutalainen salaliitto, joka on perustettu tuhansia vuosia sitten. Tämä 
salaliitto hallitsi ja sillä oli aina paljon korkeampi tietämyksen taso, joka oli paljon korkeampi kuin 
mikään, mitä enemmistö tiesi. Kun uusia yhteiskuntia perustettiin, tämä juutalainen salaliitto 
kaappasi uskonnolliset ja poliittiset valta-asemat ja varmisti, että kaikki liikkeellä oleva edistynyt 
tieto poistettiin julkisuudesta ja siirrettiin heidän salaisiin kouluihinsa ja järjestöihinsä. Vatikaanin 
hallitseva hierarkia ei ole mitään muuta kuin järjestäytyneitä rikollisia, jotka ovat aiheuttaneet 
ihmiskunnalle mittaamatonta tuhoa, kurjuutta, kärsimystä ja surua. Katolinen kirkko ja kristillinen 
uskonto ovat korkeimmilla tasoillaan juutalaisten, jotka ovat heidän herrojaan, miehittämiä ja 
työkaluja. Juutalaiset ovat niitä, jotka hallitsevat kristillisiä kirkkoja, erityisesti Vatikaania, josta 
kaikki muut kristilliset lahkot ovat kehittyneet.

Ylemmillä tasoilla he tietävät auringon todellisen voiman, numerologian, massamielen, 
planeettojen vaikutuksen ihmisen käyttäytymiseen, miten manipuloida aikaa, energiaa, he ovat 
käyttäneet salaisia järjestöjään luodakseen instituutioita julkisella areenalla, kuten uskontoja ja 
poliittisia puolueita, poistaakseen okkulttisen tiedon ja pitääkseen sen poissa käytöstä. Inkvisitio oli 
tästä hyvä esimerkki, sillä jopa puhuminen mistään okkulttisesta tai esoteerisesta merkitsi oman 
kuolemantuomion allekirjoittamista.

Jotta valta saataisiin maksimoitua, kristilliset kirkot rakennettiin Ley-linjojen varaan. Ley-linjat ovat 
maan sisällä olevia alueita, joilla on lisääntynyttä geomagneettista energiaa. Ihmiskeho koostuu 
biosähköstä ja toimii sillä. Ajatuksemme koostuvat sähköisistä impulsseista. Meditaation ja omien 
energiakeskuksiemme kanssa työskentelyn avulla voimme hioa ajatuksiamme niin, että niiden 
sähköinen ulostulo on voimakkaampi ja että ne voivat vaikuttaa ympäristöömme. Kun joku, joka on 
tietoinen, käyttää tämän suunnatun ajatusenergian lisäksi maaenergiaa, tämä vahvistaa 
huomattavasti ajatusten takana olevaa voimaa ja energian suuntaamista tahdon kautta. 
Pakanatemppelit tuhottiin ja niiden tilalle pystytettiin kristillisiä kirkkoja. Myös näissä 
energiaristeyksissä suoritettiin erityisiä rituaaleja maaverkon sisällä. Ihmisen/eläimen uhraukset ja 
vastaavat tuottivat äärimmäistä pelkoa aiotuissa uhreissa. Tätä suunnattua pelkoenergiaa, jota he 
käyttivät hallitsemaan, pumpattiin näihin maaenergian pyörteisiin. Tapahtuu niin, että tämä 
energia, tuhansia kertoja suurennettuna, luo värähtelytilan siihen maakenttään, jossa me kaikki 
elämme. Ymmärtääkseni se ympäröi maapalloa kuin hämähäkinverkko. Tämä on yksi syy siihen, 
miksi kristinuskolla on niin voimakas ote moniin. Pelko on viiden kirjaimen sana, joka hallitsee 
maailmaa, ja se on hyvin tehokas.



Lisäksi valheellisella, tunteita täynnä olevalla saarnalla ja oppien, joita toistettiin loputtomasti 
näiden rakenteiden sisällä, oli kaikki voima, jota ne tarvitsivat tehdäkseen työnsä. Tietämättömän 
seurakunnan energian käytön ohella vihollisen taiturit saattoivat ja ovat voineet ohjata ja 
manipuloida vihollisen mestarit väestön hallitsemiseksi ja kadotukseen tuomitsemiseksi. Muinaiset 
taideteokset renessanssiin asti ovat todiste siitä, miten kristillinen kirkko kontrolloi ihmisiä heidän 
elämänsä kaikilla osa-alueilla. On hyvin vähän maalauksia, veistoksia ja muita taideteoksia, joissa 
ei kuvata nasaretilaista tai Neitsyt Mariaa ja heidän kaltaisiaan. Tämä pätee myös tuon ajanjakson 
musiikkiin. Minkä tahansa ei-kristillisen teoksen luominen merkitsi sitä, että itsensä saattoi tuomita 
harhaoppisena. Pelkästään se rukousenergia, joka on mennyt tähän epäpuhtaaseen instituutioon, 
ylittää mielikuvituksen. Yksin yksi henkilö, joka on kiinnittynyt ajatukseen tai ideaan, tuottaa 
ajatusenergiaa; ajatelkaa, mitä miljoonat ihmiset voivat tehdä.

Valitettavasti, ahneuden vuoksi, tämä ei ole riittänyt häijyille avaruusolennoille ja heidän 
ihmisorjilleen, jotka johtavat tätä tuhon kehää. Oli pakko olla sota. Ihmisen energiantuotto on 
voimakkaimmillaan suuren pelon aikana, kun hän kohtaa kuoleman tai kun hän kuolee. Mitä 
väkivaltaisempi, sitä parempi. Jokaisen, joka tuntee Raamatun Vanhan testamentin, pitäisi olla 
hyvin tietoinen loputtomista sodista ja pakanoiden kansanmurhasta, jota niin kutsuttu "Jehova" 
edistää, joka on juutalaisten ylivaltaa ja joukkomurhaa, kidutusta ja kansanmurhaa pakanoita 
kohtaan. Tätä sairasta perverssiä saastaa rummutetaan väkisin pakolla pakanoiden mieliin 
ensimmäisestä päivästä lähtien, luoden voimakkaan alitajuisen ajatusmuodon, joka on ilmentynyt 
todellisuudeksi. 



Kaikkialla läsnäoleva Nasaretilainen

Nasaretilaiset koostuvat vain varastetuista legendoista, varastetuista identiteeteistä ja joukosta 
merkityksettömiä, arvottomia, tekopyhiä ja ristiriitaisia opetuksia. En usko, että koko historiassa on 
ollut hahmoa, joka olisi yhtä fiktiivinen kuin tämä Nasaretilainen idiootti, ja koska hän on valhe, 
hän voi muuttua ajan mukaan.

Hänet keksittiin olemaan pelkkä massojen häiriötekijä, ja tarkoituksena oli poistaa kaikki 
hengellinen tieto ja valta kansalta ja antaa se muutamien hallitsevien harvojen käsiin kaikkien 
vahingoksi.

Kristinusko on säilynyt hengissä, koska se on aina sopeutunut aikaansa, aivan kuten se tekee 
nytkin. Kristillinen kirkko myönsi lopulta salakavalasti, että maapallo ei ole litteä. Jos se ei olisi 
tehnyt niin, se ei olisi koskaan selvinnyt hengissä. Tämä on vain yksi lukuisista esimerkeistä.

Nyt nasaretilaiset ovat pukeneet New Age -kasvot. Alkuperäisten jumalten opetukset ja muinainen 
tieto liitetään yhtäkkiä nasaretilaiseen. Tämä on sitä, tulevatko ne Egyptistä [Joillakin 
kaksinumeroisen I.Q.:n omaavilla yksilöillä on tyhmyyttä väittää, että hän oli "faarao"].

1960- ja 70-luvuilla hän oli ihanteellinen hippi. Nyt hän on tämän new age -paskan ja 
"kolminkertaisen" vitsin suuri opettaja, johon tietysti kuuluvat nuo häijyt enkelit ja juutalais-
kristillinen mystiikka.
Ristiretkien aikana hän oli kristitty soturi, joka johti kristittyjen armeijoita teurastamaan kaikki 
tielleen osuvat - "Eteenpäin kristityt sotilaat". Islamissa hän on edelleen olemassa, mutta tällä 
kertaa ei "Jumalan poikana" vaan profeettana.

Hän näyttää olevan kaikkialla ja mukautuvan jokaiseen suuntaukseen ja jokaiseen kulttuuriin. 
Tarvitsee vain lyödä rähjäinen ammattilaisraukka kahteen ristikkäiseen puupölkkyyn, ja siinä hän 
on. Ainoa asia, joka *on* todellista tämän kaikkialle leviävän pellen kohdalla, on itsetuhoiset 
opetukset, joiden tarkoituksena on tehdä koko yhteiskunnasta muokattavia orjia. Taustalla oleva 
viesti ei koskaan muutu.

Tämä on verrattavissa harmittoman näköiseen jyrsijään, joka tuo mukanaan tappavia loisia, jotka 
saastuttavat paikan, kuten tapahtui paiseruton kanssa keskiajalla.

Koska hän on kuvitteellinen, hänestä voidaan tehdä mitä tahansa, kunhan se tehdään 
salakavalasti. Hän voi olla mitä tahansa milloin ja missä tahansa. Toisaalta hän on selibaatissa ja 
"Jumalan poika". Toisaalta sopeutuakseen nykypäivän seksuaaliseen avoimuuteen hänellä on nyt 
seksisuhde Maria Magdaleenan kanssa.



Koska uutta tietoa on tullut Kaukoidästä, hän oli siellä tietysti "13-vuotiaasta 30-vuotiaaksi", koska 
kirjallisia merkintöjä ei ole, joten he voivat keksiä mitä haluavat. Näin he voivat liittää monet idän 
opetukset häneen ja väittää, että "kaikki on yhtä". Niin, "kaikki on yhtä", kunnes joku mainitsee 
"Saatanan" ja nämä vitsiniekat joko kieltävät tai puolustautuvat.

Koska homoseksuaalisuudesta on tulossa yhä avoimempaa, nyt Johanneksen evankeliumin 
osissa, jotka sopivasti poistettiin, väitetään, että hän oli sukupuoliyhteydessä toisen miehen 
kanssa. Hän voi olla mitä tahansa milloin ja missä tahansa.

Nasaretilainen ei koskaan antanut suoria vastauksia mihinkään. Näin kuka tahansa 
raamatunpainaja voi vapaasti lainata sieltä ja täältä, miten parhaaksi näkee. Hänen vertauksensa 
sopivat mihin tahansa tilanteeseen milloin tahansa eivätkä sano mitään. Ne voidaan tulkita sadalla 
eri tavalla. Laittakaa hänet vain keppiin ja alkakaa hakkaamaan! 



Nasaretilainen: Kaikista pahin syntinen

Kristityt uskovat, että Nasaretilainen on täydellinen, rauhallinen, rakastava, parantava ja 
ymmärtävä olento. Useimmat ovat liian laiskoja lukemaan faktoja. Raamattu saattaa olla ostetuin 
kirja, mutta sitä luetaan vähiten.

Nasaretilainen oli saamaton, veltto ja laiska. Hän ei koskaan työskennellyt kuten muut.
● Hän eleli ilmaiseksi, toisten työllä ja vaivannäöllä.
● Hän oli töykeä ja kiittämätön vieras, joka usein loukkasi isäntiään.
● Hän VARASTI ja käski muita tekemään niin.
● Hän suvaitsi ja kannatti murhia.
● Hän on yksi pahimmista tekopyhistä, joita on koskaan ollut olemassa.

Seitsemän kuolemansyntiä:

Ylpeys
Nasaretilainen oli hyvin ylimielinen, itsekäs ja omahyväinen yksilö. Hänen ylivoimainen 
negatiivisen ylpeyden ja itsensä ylentämisen tunteensa näkyi monissa pyhissä kirjoituksissa:

Hän oli niin ylimielinen, että hän loukkasi isäntäänsä ja jätti tälle työn taakan hänen viedessään 
kaiken huomion, mikä osoitti hänen äärimmäistä itsetärkeyttään: 

Luuk. 10: 38-42

[38] Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, 
jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. 
[39] Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen 
puhettaan.  
[40] Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: »Herra, etkö 
lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän 
auttaisi minua.»  
[41] Mutta Herra vastasi: »Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista.  
[42] Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.»

Jokainen, joka ei rakasta häntä enemmän kuin omia vanhempiaan, ei ole hänen arvoisensa. Mitä 
tapahtui isäsi ja äitisi kunnioittamiselle? Tässä Nasaretilainen asettaa itsensä seuraajiensa 
perheenjäsenten yläpuolelle, JÄLLEEN, mikä osoittaa ylpeyttä ja äärimmäistä ylimielisyyttä:

Matteus 10: 37

[37] »Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka 
rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. 

Nautinto siitä, että häntä hierottiin kalliilla voiteella, oli tärkeämpää kuin voiteen myyminen ja 
rahojen antaminen köyhille.



Mark. 14: 3-7
     
[3] Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla spitaalia sairastaneen Simonin talossa, sinne tuli nainen, 
jolla oli alabasteripullossa aitoa, hyvin kallista nardusöljyä. Hän rikkoi pullon ja vuodatti öljyn 
Jeesuksen päähän. 
[4] Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen: »Millaista voiteen haaskausta!  
[5] Sen olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Olisi siitä ainakin kolmesataa denaaria saanut.» 
He moittivat naista ankarin sanoin.
[6] Mutta Jeesus sanoi: »Antakaa hänen olla. Miksi te pahoitatte hänen mielensä? Hän teki 
minulle hyvän teon.  
[7] Köyhät teillä on luonanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua 
teillä ei aina ole. 

Nasaretilainen kutsuu muita ihmisiä "koiriksi" ja "sioiksi", mikä osoittaa, että he ovat häntä paljon 
alempiarvoisia:

Matteus 7: 6
     
[6] »Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät 
ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä.

Hän totesi olevansa "suurempi" kuin Joonas ja Salomo:

Matt. 12: 41-42.
     
[41] Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille 
tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona!  
[42] Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille 
tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän 
kuin Salomo!

Kateus
Nasaretilainen oli niin kateellinen kaikesta omistautumisesta tai kiintymyksestä, jota osoitettiin 
muille kuin hänelle itselleen, jopa läheisille perheenjäsenille, että hän vaati opetuslapsiaan 
jättämään perheensä taakseen. 

Luuk. 9: 59-62

[59] Eräälle toiselle Jeesus sanoi: »Seuraa minua!» Tämä vastasi: »Herra, anna minun ensin 
käydä hautaamassa isäni.»  
[60] Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan 
Jumalan valtakuntaa.»
[61] Vielä eräs toinen sanoi: »Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä 
hyvästelemässä kotiväkeni.»  
[62] Hänelle Jeesus vastasi: »Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan 
valtakuntaan.»

On monia muitakin pyhiä kirjoituksia, jotka paljastavat räikeästi nasaretilaisen kateellisen kaunan 
luonteen. Ne on mainittu tässä artikkelissa.



Viha
Liiallisen ylpeyden tunteen, liioitellun itsetunnon, ylimielisyyden ja ylivoimaisen uskomuksen siitä, 
että hän oli ensimmäinen ja oikeutettu, vuoksi nasaretilainen oli usein altis vihan synnille:

Matt: 11: 20-24
     
[20] Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, 
siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta:
[21] »Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty 
Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan 
ja kääntyneet.  
[22] Minä sanon teille: Tyros ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te.
[23] »Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas 
tuonelaan saakka! Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä 
vielä tänäkin päivänä.  
[24] Minä sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä.»

Nasaretilainen tuomitsee, loukkaa ja uhkailee toisia ikuisesti:

Matt. 23:33
    
[33] Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?

Mark. 3: 5
     
[5] Jeesus loi heihin vihaisen katseen; hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän 
sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen. 

Johannes 2: 15

[15] Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. 
Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. 

Yllä olevassa jakeessa Nasaretilainen tuomitsee temppelissä tapahtuvan rahan tekemisen ja 
ahneuden, mutta tekojensa ja vaatimustensa perusteella Nasaretilainen on kaikista ahnein.

Nasaretilainen tekee selväksi, että hän tulee tuomaan sodan maan päälle ja konfliktin, vihan ja 
vihamielisyyden perheenjäsenten välille; hän hajottaa perheyksikön ja kodin:

Matteus 10: 34-36

[34] »Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan 
rauhaa, vaan miekan.  
[35] Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.  
[36] Viholliset ovat oman talon väkeä.

Hän osoitti kärsimättömyyttä ja järkyttyneisyyttä, kun läsnä oli isä, jonka lapsi ei osannut puhua ja 
joka pyysi häneltä apua. Hänen henkilökohtainen aikansa ja energiansa olivat tärkeämpiä kuin 
muutaman sekunnin käyttäminen vammaisen pienen lapsen auttamiseen. Hän myös loukkasi 
opetuslapsiaan ja niitä ympärillään olevia, joille hän puhui vastauksena avunpyyntöön.

Mark 9: 19
     
[19] Silloin Jeesus sanoi heille: »Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun on vielä 
oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun 
luokseni.» 



Ahneus
Nasaretilaisen vastenmielisyys työtä kohtaan oli erittäin epäkäytännöllistä. Koska hän eli muiden 
hyväntekeväisyydestä, oli aikoja, jolloin hyväntekeväisyys ei pystynyt tyydyttämään hänen 
tarpeitaan, joten hän VARASTI. 

Sapattina hän ja hänen opetuslapsensa auttoivat itseään viljelijän viljalla. Kun häneltä kysyttiin, 
miksi hän rikkoi lakia syömällä sapattina, hän perusteli varastamista kutsumalla itseään "sapatin 
herraksi".

Luuk. 6: 1-5
     
[1] Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, 
hiersivät niitä käsissään ja söivät.  
[2] Muutamat fariseukset sanoivat: »Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?»  
[3] Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli 
nälkä?  
[4] Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen 
on sallittua ainoastaan papeille.»  
[5] Ja Jeesus sanoi vielä: »Ihmisen Poika on sapatin herra.»

Nasaretilaisten laiskuus ja ahneus johtivat usein uusiin varkauksiin:
Hän lähetti kaksi opetuslasta varastamaan aasin ja varsan. Hän ei pohtinut lainkaan, aiheuttaisiko 
eläinten ottaminen itselleen vaikeuksia sille, jolta hän ne varasti. Tässä tapauksessa varastamisen 
lisäksi Nasaretilaisella ei ole rohkeutta mennä itse varastamaan näitä eläimiä, vaan hän käskee 
muita tekemään niin.

Luuk. 19: 29-35
     
[29] Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän 
lähetti edeltä kaksi opetuslastaan  
[30] ja sanoi: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun 
aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne.  
[31] Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.»
[32] Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut.  
[33] Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: »Miksi te viette varsan?»  
[34] He vastasivat: »Herra tarvitsee sitä.»  
[35] He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen 
ratsaille. 



Laiskuus
Nasaretilainen on aina tunnettu siitä, että hän vihasi fyysistä työtä. Nasaretilainen vihasi myös 
peseytymistä ja kylpemistä: Tässä Nasaretilainen kannustaa olemaan peseytymättä:

Matt. 15: 1-20
     
[1] Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja lainopettajia.  
[2] »Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat isien perinnäissääntöjä?» he kysyivät. »Hehän eivät pese 
käsiään, kun rupeavat syömään.»

[19] Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, 
väärät todistukset ja herjaukset.  
[20] Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin.»

Mark 7: 1-9
     
[1] Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät 
Jeesuksen luo.  
[2] He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin 
käsin.  
[3] Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat 
pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien 
perinnäissääntöä.  
[4] He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin 
tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden 
pesuja.
[5] Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä 
isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?»
[6] Hän vastasi heille: »Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu:
  – Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta.
[7] Turhaan he minua palvelevat,
  kun opettavat oppejaan,
  ihmisten tekemiä käskyjä.
[8] Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.»
[9] Ja hän jatkoi: »Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia 
sääntöjänne. 

Myös erämaassa oleva venytys puhuu puolestaan. (Matt. 4: 1-2)



Mässäily
Ahmiminen on kohtuuton halu kuluttaa enemmän kuin mitä tarvitsee. Vaikka Nasaretilainen 
saarnasi pidättyväisyyttä, hän ei tarkoittanut sitä itselleen.
Hän puolustautuu häneen ja hänen seuraajiinsa kohdistuneista valituksista, jotka näkyivät aina 
syömässä ja juomassa. 

Luuk. 5:33-35
     
[33] Jeesukselle sanottiin: »Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, 
samoin fariseusten opetuslapset, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat.»  
[34] Hän vastasi: »Ette kai te voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin kun sulhanen vielä on 
heidän kanssaan?  
[35] Vielä tulee toinenkin aika. Kun sulhanen on otettu pois, silloin, niinä päivinä he paastoavat.»

Hänet tunnettiin ahmijana ja juoppona.

Luukas 7:34
     
[34] Ihmisen Poika on tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte: ’Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja 
syntisten ystävä!’ 

Nasaretilainen oli vihainen, kun hänen ilmaisten aterioidensa lähteitä ei ollut helposti saatavilla. 
Kerran hän kirosi viikunapuun, koska sillä ei ollut yhtään hedelmää. Puu kuoli.

Mark. 11:12-14, 20-22
   
[12] Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä.
[13] Hän näki jonkin matkan päässä viikunapuun, joka oli lehdessä, ja meni katsomaan, löytyisikö 
siitä jotakin. Puun luo tultuaan hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä vielä ei ollut 
viikunoiden aika. 
[14] Silloin Jeesus sanoi puulle: »Älköön kukaan enää ikinä syökö sinun hedelmääsi!» Hänen 
opetuslapsensa kuulivat tämän.

[20] Kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juuriaan 
myöten.  
[21] Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut, ja sanoi Jeesukselle: »Rabbi, katso! Puu, jonka 
kirosit, on kuivettunut.»  
[22] Jeesus sanoi heille: »Uskokaa Jumalaan. 



Himo
Himo on kohtuutonta himoa ruumiin nautintoihin.
Nasaretilainen saarnasi seuraajilleen selibaatista, mutta koska hän oli tekopyhä, hän ei soveltanut 
näitä opetuksia itseensä. Sekä miehet* että naiset tarjosivat hänelle seksuaalisia palveluksia, 
samoin kuin muutkin ruokaa, suojaa ja muita tarpeita.

Luuk. 8:1-3
[1]Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään julistaen ilosanomaa 
Jumalan valtakunnasta. Hänellä oli seurassaan kaksitoista opetuslastaan sekä muutamia naisia, 
jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen henkien vallasta. 
[2] Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä, 
[3] Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi 
oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan.

*Markuksen evankeliumissa on poistettuja kohtia. Nasaretilainen oli homoseksuaalisessa 
yhdynnässä yhden opetuslapsensa kanssa muiden nukkuessa puutarhassa ennen 
ristiinnaulitsemista.

Nasaretilainen kannatti ja rohkaisi MURHAA itsekkäistä syistä:
Luuk. 19: 27
[27] Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen – tuokaa heidät tänne ja 
teloittakaa heidät minun edessäni.’»

Nasaretilainen ei ainoastaan kannattanut orjuutta, vaan rohkaisi ja suvaitsi orjien hyväksikäyttöä:
Luukas 12: 47
[47] »Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen 
tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua. 

Sen lisäksi, että vuorisaarna oli elämänvastainen ja luonnonvastainen (keinotekoinen), 
Nasaretilaisen teot puhuvat paljon enemmän kuin hänen sanansa ja paljastavat hänen todellisen 
luonteensa - suuren tekopyhyyden: 

Matteus 5 1-4
[1] Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen 
luokseen.  
[2] Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:
[3] »Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
[4] Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.

Nasaretilainen oli kaikkea muuta kuin "köyhä hengessä". Hän oli ylimielinen, itseriittoinen ja asetti 
aina omat tarpeensa ja toiveensa muiden tarpeiden edelle.

Luuk. 10: 38-42
Matteus 10: 37
(ks. edellä olevat pyhät kirjoitukset)

Matt. 8: 21-22
[21] Eräs toinen, hänen opetuslapsensa, sanoi hänelle: »Herra, anna minun ensin käydä 
hautaamassa isäni.»  
[22] Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua! Anna kuolleiden haudata kuolleensa.»



"Nöyrä" tarkoittaa "vaatimatonta". Lue yllä oleva kohta pyhien kirjoitusten kohdasta, joka paljastaa 
nasaretilaisen ylpeyden ja ylimielisyyden.

   [5] Autuaita kärsivälliset:
  he perivät maan.
   [6] Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano:
  heidät ravitaan.
   [7] Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:
  heidät armahdetaan.
   [8] Autuaita puhdassydämiset:
  he saavat nähdä Jumalan.

Nasaretilainen oli kaikkea muuta kuin "puhdassydäminen".

Nasaretilainen kannatti ja rohkaisi avoimesti kaaosta ja laittomuutta. Nämä epäeettiset, 
itsetuhoiset ja elämänvastaiset opetukset ovat toimineet oikeusjärjestelmien heikentämiseksi ja 
tuhoamiseksi, mikä on johtanut siihen, että uhria rangaistaan, kun taas rikollisia palkitaan ja 
rohkaistaan heidän käytöksessään. Lopputuloksena on sivilisaation romahtaminen. Jokainen laji, 
joka ei pysty puolustamaan itseään, kuolee sukupuuttoon. Jos ihmiskeho jättäisi huomiotta siihen 
tunkeutuvat pöpöt, bakteerit ja virukset, lähes kaikki ihmiset kuolisivat alle vuorokaudessa. Nämä 
opetukset ovat elämänvastaisia ja suunniteltu tuhoamaan ihmishenkiä.

Matt. 5: 38-44

[38] »Teille on opetettu: ’Silmä silmästä, hammas hampaasta.’  
[39] Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, 
käännä hänelle vasenkin.  
[40] Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin.  
[41] Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.  
[42] Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta.
[43] »Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’  
[44] Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, 



Hän valehteli:

Johannes 5: 31
[31] »Jos itse todistan puolestani, ei todistukseni ole pätevä. 

Nasaretilainen kertoi opetuslapsilleen, etteivät he kuolisi ennen hänen toista tulemistaan:

Matteus 16: 28
[28] Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät 
Ihmisen Pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana.»

Ilmestyskirjan 3: 11
[11] »Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi. 

Hän VARASTI:

Luukas 19: 29-35
Luuk. 6: 1-5
(katso edellä)

Hän SUOSITTELI ja ROHKAISI MURHAA hetken mielijohteesta:

Luuk. 19: 27 (ks. edellä)

Hän oli yksi pahimmista tekopyhistä, jotka ovat koskaan eläneet.

Matteus 5: 19
[19] Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, 
kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, 
kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. 

   [9] Autuaita rauhantekijät:
  he saavat Jumalan lapsen nimen.

Matteus 10: 34-36
[34] »Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan 
rauhaa, vaan miekan.  
[35] Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.  
[36] Viholliset ovat oman talon väkeä.

   [10] Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan:
  heidän on taivasten valtakunta.

Nasaretilainen tuomitsee vanhurskauden ja toimii sitä vastaan - katso muut pyhät kirjoitukset tällä 
sivulla.

Matteus 5: 11
[11] »Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti 
puhutaan kaikkea pahaa. 

Tämä on räikeä osoitus Nasaretilaisen vihasta ihmiskuntaa kohtaan.



Nasaretilainen saarnasi itsensä silpomisesta: 

Matteus 19: 12
[12] On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista 
ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet 
osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon.»

"Eunukki" on kastroitu mies; toisin sanoen mies, jonka pallit on leikattu pois. Katolinen kirkko 
kastroi rutiininomaisesti nuoria kuoropoikia estääkseen heidän äänensä muuttumisen.

Matteus 5: 29-30
[29] Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että 
menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.  
[30] Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että 
menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.

Nasaretilaisten julmuus eläimiä kohtaan:

Matteus 8: 30-32
[30] Jonkin matkan päässä oli suuri sikalauma laitumella.  
[31] Pahat henget pyysivät Jeesukselta: »Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan.»  
[32] »Menkää!» Jeesus sanoi. Silloin henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin, ja koko lauma 
syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.

Yksikään yksilö ei ole historiassa saanut enemmän tekosyitä. Sen vääntäminen, vääristäminen, 
vääristeleminen ja suoranainen valehtelu siitä, mitä tämä olento opetti ja teki, on tavallista niiden 
keskuudessa, jotka ovat harhautuneita, myötätuntoisia ja/tai vain yksinkertaisesti tyhmiä.

Monet väittävät, että tätä olentoa ei ole koskaan ollut olemassa ja/tai että se on merkityksetön. 
Ihmiset, jotka ylläpitävät näitä mielipiteitä, ovat yhtä harhaisia ja typeriä kuin ne, jotka uskovat, että 
Nasaretilainen oli vanhurskas yksilö. Sillä, oliko tämä entiteetti fyysisesti olemassa vai ei, ei ole 
merkitystä. Vaikutukset, joita tällä olennolla oli ihmiskuntaan, ovat läpäisseet kaikki yhteiskunnan 
osa-alueet, joissa useimmat meistä elävät. On miljoonia ja taas miljoonia, jotka palvovat tätä 
olentoa ja edistävät häntä kaikilla tasoilla hellittämättä. Vaikutus, joka tällä olennolla on ollut 
ihmiskuntaan, on hirvittävä. Lähes jokainen sota on käyty oikean käden polun uskonnollisista 
syistä. Miljoonilla ja taas miljoonilla on vakavia psykologisia häiriöitä ja riippuvuuksia, jotka estävät 
heitä elämästä tervettä ja normaalia elämää.

Surullinen lista rikoksista ihmiskuntaa vastaan, joita on tehty tämän yksilön takia, jatkuu ja jatkuu.

Sillä ei ole merkitystä, onko kyseinen olento myytti vai onko se ollut fyysisesti ja historiallisesti 
olemassa. Entiteetti on todellisuutta kaikkien niiden suurten vääryyksien ja toimintojen kautta, 
jotka ovat pitäneet meitä KAIKKIA loitolla vuosisatojen ajan ja jotka on tuhottava.

Ne, jotka puolustavat henkilökohtaista vapautta, taistelevat lakkaamatta kristittyjä vastaan 
tuomioistuimissa, kun he väsymättömästi ja pakkomielteisesti työskentelevät riistääkseen 
jokaiselta viimeiseltä mieheltä, naiselta ja lapselta heidän vapautensa ja elämänsä. 



Jesuiitat [Jeesuksen Yhteisö]

Kirjasta: Edmond Paris: "The Secret History of the Jesuits", käännetty ranskasta, 1975:

    Kirjoittajasta "Edmond Paris":
    "Paljastaessaan tällaisen salaliiton hän pani henkensä alttiiksi." "Edmond Paris ei koskaan 
tuntenut minua, mutta minä tunsin hänet tapaamatta häntä henkilökohtaisesti, kun minulle, 
muiden jesuiittojen kanssa äärimmäisen valan ja perehdytyksen alaisena, kerrottiin sellaisten 
laitosten ja henkilöiden nimiä Euroopassa, jotka olivat vaarallisia roomalaiskatolisen instituution 
tavoitteille. Hänen nimensä annettiin meille." "Edmond Parisin teokset roomalaiskatolilaisuudesta 
saivat aikaan jesuiittojen taholta lupauksen: 1] tuhota hänet, 2] tuhota hänen maineensa, myös 
hänen perheensä, ja 3] tuhota hänen työnsä."
    -Tohtori Alberto Rivera
    [Ex-jesuiittapappi]

Nimet ja kasvot vaihtuvat, mutta tämä on edelleen sama ohjelma kuin juutalaiskommunismi. 
Kristinusko on kommunismin valmistelua. Kun jompikumpi epäonnistuu, toinen on valmis 
ottamaan alueen tai maan hallintaansa. Juuri kun entinen Neuvostoliitto kaatui vuonna 1991, 
yhdessä muiden "rautakautisen" maiden kanssa, kristityt siirtyivät heti takaisin kuin kirput koiran 
päälle, loputtomasti ja väkisin käännyttäen ja pyrkien käännyttämään väestöä. Tämä on 
noidankehä.

    "Jesuiitat työskentelevät salaa ja hellittämättä kahden päätavoitteen eteen roomalaiskatolisen 
instituution osalta: 1. "Yleinen poliittinen valta" ja 2. "Universaalinen kirkko, joka täyttää 
Ilmestyskirjan 6, 13, 17 ja 18 profetiat." [1]

Jesuiitat [Jeesuksen seura] ovat katolisen kirkon vakoojia ja salamurharyhmä. Ihmiset, jotka 
uskovat tämän instituution olevan "uskonnollinen" tai "hengellinen", ovat surullisen 
harhaanjohdettuja. Se on ja on aina ollut poliittinen kaikin puolin. Se on poliittinen rintama, joka 
toimii ihmisten hallitsemiseksi käyttäen monia kuvitteellisia uskonnollisia hahmoja ja seremonioita, 
jotka on varastettu sitä edeltävistä uskonnoista eri puolilta maailmaa. Kirkon ja valtion erottaminen 
ei merkitse mitään katoliselle kirkolle, joka työskentelee säälimättömästi ja häikäilemättömästi 
maailman herruuden puolesta kaikin mahdollisin keinoin. Tämä instituutio on rakennettu 
joukkomurhien, kidutuksen, kiristyksen, järjestäytyneen rikollisuuden, valheiden ja ihmiskunnan 
todellisen hengellisyyden riistämisen varaan. Se on hallinnut kuninkaita, kuningattaria, aatelistoa, 
presidenttejä, hallituksia ja lähes kaikkia vallassa olevia.

On esitetty väitteitä "mustasta paavista". Tämä on vain myytti; myytti, jolla pyritään siirtämään 
vastuu katolisesta paavista ja hänen rikollisjärjestöstään. Todellisuudessa he käyttävät 
hegeliläisyyden käsitettä pelaamalla molempia puolia keskeltä vastaan saadakseen vallan. Tämä 
on verrattavissa henkilöön, joka avoimesti saarnaa laittomien huumeiden käyttöä vastaan, 
työskentelee avoimesti DEA:lle teeskennellen taistelevansa laittomien huumeiden käyttöä vastaan 
ja salaa pyörittää huumeiden salakuljetus- ja jakelurengasta suoraan DEA:n alaisuudessa, tai on 
kiero poliisi. Vaikka katolinen kirkko avoimesti väittää olevansa uskonnollinen ja 
hyväntekeväisyysjärjestö, se johtaa ja valvoo salaa järjestäytynyttä rikollista toimintaa ja 
työskentelee käsi kädessä juutalaiskommunismin kanssa.



Protestantit tuomitsevat mielellään katolilaiset ja kaivavat heistä likaa esiin, koska syyllistämisen 
siirtäminen poistaa tarpeen selittää, miten tällaista rappeutumista ja vastenmielisiä tekoja voi 
toistuvasti esiintyä kristillisten kirkkojen sisällä. Tietysti me kaikki tiedämme, että Saatana on ollut 
syntipukkina näille rikollisille koko ajan, koska he ovat liian harhautuneita ja indoktrinoituja 
nähdäkseen, että se on ollut heidän oma "jumalansa", joka on aina pettänyt heitä.

Ignatius de Loyola oli jesuiittojen perustaja. Protestanttinen uskonpuhdistus oli tehnyt vakavaa 
vahinkoa katolisen kirkon kiistattomalle hallinnalle, kun hän saapui paikalle. Hän tuli siihen 
tulokseen, että ainoa tapa, jolla katolinen kirkko voisi saada takaisin menettämänsä vallan, oli 
panna täytäntöön paavin ajallista valtaa koskevat kaanonit ja opit eikä vain tuhota ihmishenkiä 
inkvisition avulla, kuten dominikaanipapit ja -nunnat tekivät, vaan soluttautua salaa jokaiselle 
elämänalueelle.

"Paavali III laati ja hyväksyi Roomassa vihdoin vuonna 1540 Jeesuksen komppanian 
konstituution, ja jesuiitat asettivat itsensä paavin käyttöön luvaten tälle ehdotonta kuuliaisuutta." 
[2]

Ignatius oli tietoisempi kuin kukaan muu häntä edeltänyt katolinen johtaja siitä, että paras tapa 
hallita ihmistä oli tulla hänen mielensä herraksi. "Siirrämme häneen hengellisiä voimia, joita hänen 
olisi myöhemmin hyvin vaikea poistaa." "...voimia, jotka ovat pysyvämpiä kuin kaikki parhaat 
periaatteet ja opit; nämä voimat voivat nousta uudelleen pintaan joskus sen jälkeen, kun niitä ei 
ole vuosien ajan edes mainittu, ja niistä tulee niin pakottavia, että tahto huomaa olevansa 
kykenemätön vastustamaan mitään estettä ja joutuu seuraamaan niiden vastustamatonta 
impulssia." [3]

On aina muistettava, miten katolisella kirkolla on käytössään paljon esoteerista tietoa, joka on 
peräisin vuosisatojen ajan tapahtuneesta takavarikoinnista, ryöstämisestä ja näiden aineistojen 
järjestelmällisestä poistamisesta kansalta. Jesuiitat ovat käyttäneet tätä tietoa ihmiskunnan 
vahingoksi. Useimpien tietämättä jesuiitat ovat soluttautuneet kaikkiin maailman maihin, ja monet 
ovat karkottaneet heidät. Katolisen rippisakramentin kautta jesuiitat saivat kuninkaat ja 
kuningattaret, hallitsijat ja aateliset hallintaansa. Heille tarjottiin jopa avoimesti tärkeitä poliittisia 
virkoja. Ei olisi lainkaan yllättävää, että kiristystä käytettiin usein.

"Aina kun jokin maa oli jesuiittojen saastuttama, he onnistuivat ottamaan vallan. Tämä tapahtui 
soluttautumisen kautta. Pian viranomaiset alkoivat kuulla heitä tärkeissä asioissa, suuret 
lahjoitukset alkoivat virrata, ja ennen pitkää "he miehittivät kaikki koulut, useimpien kirkkojen 
saarnastuolit ja kaikkien korkea-arvoisten ihmisten rippituolit." [4]



"Yleisö on käytännössä tietämätön siitä ylivoimaisesta vastuusta, jonka Vatikaani ja sen jesuiitat 
kantoivat kahden maailmansodan alkamisesta - tilanne, joka voi osittain selittyä Vatikaanin ja sen 
jesuiittojen käytössä olevilla jättimäisillä rahavaroilla, jotka antoivat heille valtaa niin monilla aloilla, 
erityisesti viimeisimmän konfliktin jälkeen." [5]

"Mikään valtio ei kärsinyt yhtä paljon kuin Puola jesuiittojen vallan alla." "Eikä missään muussa 
valtiossa kuin Portugalissa ollut yhteiskunta yhtä voimakas." "Samalla kun Puola kulki nopeasti 
kohti tuhoa, jesuiittojen laitosten ja koulujen määrä kasvoi niin nopeasti, että kenraali teki Puolasta 
erityisen kongregaation vuonna 1751." [6]

Kaukoidän opetukset turmeltuivat jesuiittojen saapumisen ja tartunnan myötä. Jesuiitta Robert de 
Nobile asettui Intiaan käännyttämään siellä olevia kansanjoukkoja katolilaisuuteen. Jesuiittojen 
luonteelle uskollisena hän soluttautui brahmanien pappiskastiin [joka vetoaa aina hallitseviin 
luokkiin]. "Hän kehitti brahmanien vaatteita, tapoja ja elämäntapaa, sekoitti heidän riittejään 
kristillisiin, ja kaikki tämä tapahtui paavi Gregorius XV:n hyväksynnällä." Hän käännytti yli 250 000 
hindua. [7]

Todennäköisesti monet naurettavista new age -opetuksista, joissa mainostetaan nasareenia, 
"karma"-oppeja ja enkeleitä, ovat peräisin täältä - kristillisestä soluttautumisesta.

"Etelä-Amerikassa he valloittivat alkuasukkaat, jotka sittemmin pakotettiin elämään tiukan 
katolilaisuuden vallassa. "Jesuiitat vahtivat heitä..." "...he rankaisevat pienimmistäkin virheistä... 
Ruoska, paasto, vankila, pylväs julkisella torilla, julkinen katumus kirkossa, näitä rangaistuksia he 
käyttävät."
"Syyllinen pukeutui katuvan vaatteisiin, hänet saatettiin kirkkoon, jossa hän tunnusti virheensä. 
Sitten häntä ruoskittiin julkisella aukiolla rikoslain mukaisesti... Syylliset ottivat aina vastaan tämän 
rangaistuksen, ei ainoastaan ilman nurinaa, vaan myös kiittäen... Syyllinen, kun häntä oli 
rangaistu ja sovitettu, suuteli häntä lyöneen kättä sanoen: 'Jumala palkitkoon sinut siitä, että olet 
vapauttanut minut tällä kevyellä rangaistuksellasi minua uhkaavista ikuisista murheista'." [8]

"Me sävellämme runoja; mutta runoilijamme olkoot kristittyjä eivätkä pakanoiden seuraajia, jotka 
vetoavat muusoihin, vuoristonymfeihin, merinymfeihin, Kalliopeen, Apolloniin jne... tai muihin 
jumaliin ja jumalattariin. Ja vieläpä, jos nämä mainitaan, olkoon se tarkoituksenaan karrikoida 
niitä, sillä ne ovat vain demoneita." [9]

"Roomalaiskatolinen kirkko kuului Pohjois-Afrikan rikkaimpiin maanomistajiin. Meksikossa heillä oli 
hopeakaivoksia ja sokerinjalostamoja, Paraguayssa tee- ja kaakaoplantaaseja, mattotehtaita ja 
myös elintarvikehuollon hallinta, sillä he omistivat karjan ja "veivät 80 000 muulia vuodessa"." "Ja 
saadakseen vieläkin suurempaa voittoa isät eivät epäröineet huijata valtion kassaa, kuten 
nähdään hyvin tunnetussa tarinassa Cadixissa puretuista niin sanotuista suklaalaatikoista, jotka 
olivat täynnä kultajauhetta." [10]



11. Tammikuun 7. päivänä 1960 Roomassa pidettiin huippukokous, jonka tarkoituksena oli saada 
aikaan rauhanomainen rinnakkaiselo Neuvostoliiton ja itäblokin sekä lännen välille. Yhdysvalloissa 
kardinaali Spellman [jolla on lukuisia valokuvia lehdissä ja sanomalehdissä seisomassa tärkeiden 
maailman johtajien vieressä] kehotti katolilaisia osoittamaan avointa vihamielisyyttä Hrustsevia 
kohtaan, kun tämä vieraili Yhdysvalloissa ja oli täällä vieraana. Pyhän kanslian sihteeri, kardinaali 
Ottaviani piti "Saint Marie-Majeuren" basilikassa kiivaimman puheen neuvostoliittolaisia ja 
rauhanhankkeeseen osallistuneita länsivaltoja vastaan. [11]

Voidaan kysyä, mitä tarkoitusta sota palvelee, kun katolisen kirkon kaltainen instituutio pyrkii 
maailmanhallintaan. Mikään ihmiskunnan tuntema asia ei muuta ihmishenkiä, aiheuta tuhoa ja 
avaa ihmisiä hallinnan kohteeksi enemmän kuin sota. Konfliktin molempia osapuolia avustavat ja 
rahoittavat ne, joiden tarkoituksena on maailmanherruus ja orjavaltion luominen. Sodan päätyttyä 
kaikki asianomaiset maat ovat kansainvälisten pankkiirien velkaa, joista suuri osa on Vatikaanin 
omistuksessa ja hallinnassa. Tämä ei tarkoita sitä, että ei otettaisi huomioon muita, jotka 
työskentelevät samojen tavoitteiden puolesta. Kaikki osapuolet käyttävät toisiaan hyväkseen 
saavuttaakseen nämä päämäärät, matkan varrella molemmat halveksivat toisiaan ahneudesta ja 
pyrkivät tuhoamaan toisensa, jotta jos tavoite saavutetaan, voittaja vie kaiken. Yhteistä heille 
kaikille on saman "Jumalan" palvonta. 
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Kymmenen Käskyä

2. Moos. 20

I Ei sinulla saa olla muita jumalia minun edessäni. Älä kumarra heitä etkä palvele heitä:

On ilmeistä, että Nasaretilainen väittää olevansa "Jumala". Mihin se siis jättää Jehovan?:

Matteus 4
     
[7] Jeesus vastasi hänelle: »On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’»
     
[8] Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki 
valtakunnat ja niiden loiston 

Matteus 28
     
[18] Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. 

Titus 2
     
[13] kun odotamme autuaan toivomme toteutumista, suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. 
 
Nytkö "Jeesus" on Jumala?

Filippiläisille 2
   [10] Jeesuksen nimeä kunnioittaen
  on kaikkien polvistuttava,
  kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,

II Älä käytä turhaan Herran, sinun Jumalasi, nimeä; sillä Herra ei pidä sitä syyttömänä, joka 
käyttäää hänen nimeään turhaan.

Mikä on siis tämän entiteetin nimi? Jehova? Jahve? Sekä JHVH että YHVH tarkoittavat, että minä 
olen se, joka minä olen. Kumpi niistä? Shibboleh? Tässä on suunnilleen yhtä paljon järkeä kuin 
hänessä.

III Muistakaa sapattipäivä, jotta se pysyisi pyhänä.

Luuk. 6: 1-5
     
[1] Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, 
hiersivät niitä käsissään ja söivät.  
[2] Muutamat fariseukset sanoivat: »Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?»  
[3] Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli 
nälkä?  
[4] Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen 
on sallittua ainoastaan papeille.»  
[5] Ja Jeesus sanoi vielä: »Ihmisen Poika on sapatin herra.»



IV Kunnioita isääsi ja äitiäsi:

Matteus 10: 37
     
[37] »Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka 
rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. 

Luuk. 9: 59-62
     
[59] Eräälle toiselle Jeesus sanoi: »Seuraa minua!» Tämä vastasi: »Herra, anna minun ensin 
käydä hautaamassa isäni.»  
[60] Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan 
Jumalan valtakuntaa.»
[61] Vielä eräs toinen sanoi: »Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä 
hyvästelemässä kotiväkeni.»  
[62] Hänelle Jeesus vastasi: »Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan 
valtakuntaan.»

Matteus 10: 34-36
     
[34] »Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan 
rauhaa, vaan miekan.  
[35] Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.  
[36] Viholliset ovat oman talon väkeä.

V Älä tapa.

Jehova syyllistyy murhaan:

2. Moos. 23:27

[27] »Minä lähetän kauhun kulkemaan edelläsi ja saatan sekasortoon kaikki kansat, joiden 
maahan sinä tulet. Minä ajan pakoon kaikki vihollisesi. 

32:27-28
     
[27] Hän sanoi heille: »Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: sitokaa miekka vyöllenne, kulkekaa 
edestakaisin leirin halki portilta portille ja tappakaa jokainen, jonka kohtaatte, olkoonpa vaikka oma 
veli, ystävä tai sukulainen.»  
[28] Leevin heimon miehet tekivät Mooseksen käskyn mukaisesti, ja kansasta sai sinä päivänä 
surmansa noin kolmetuhatta miestä. 



Jehova käskee kansaansa tekemään lisää murhia:

3. Moos. 26:7-8
     
[7] vaan te ajatte heidät pakosalle ja kukistatte heidät.  
[8] Viisi teistä ajaa pakoon sata vihollista, sata teistä ajaa pakoon kymmenentuhatta, ja he 
kaatuvat teidän miekkaanne. 

4. Moos. 1:51
     
[51] Kun telttamaja siirretään uuteen leiripaikkaan, leeviläisten on purettava maja, ja kun pyhäkkö 
on saapunut perille, heidän tulee pystyttää se. Jos joku ulkopuolinen puuttuu näihin tehtäviin, 
hänet on surmattava. 

4. Moos. 3:10
     
[10] Käske Aaronin ja hänen poikiensa pitää huolta papintehtävistä, mutta jokainen ulkopuolinen, 
joka niihin puuttuu, on surmattava.»

Lisää murhia sekä suoria käskyjä osallistua kannibalismiin:

4. Moos. 21:3
     
[3] Herra kuuli israelilaisten pyynnön ja antoi kanaanilaiset heidän käsiinsä. Niin israelilaiset 
julistivat heidät Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat kaupungit asukkaineen. Siitä paikka sai 
nimen Horma.

Neljäs Mooseksen kirja 23: 24
   [24] Katso, Israel nousee kuin leijona,
  niin kuin jalopeura se kohoaa jaloilleen,
  se ei käy levolle, ennen kuin on syönyt saaliinsa
  ja juonut surmattujen verta.

Jehova määrää lisää joukkomurhia:

4. Moos. 25:16-17
     
[16] Herra sanoi Moosekselle:  
[17] »Käykää midianilaisten kimppuun ja hävittäkää heidät. 

4. Moos. 31:7-11
     
[7] Sotajoukko hyökkäsi Midianin maahan noudattaen käskyä, jonka Herra oli Moosekselle 
antanut, ja tappoi kaikki miehet.  
[8] Surmattujen joukossa olivat midianilaisten viisi kuningasta, Evi, Rekem, Sur, Hur ja Reba. 
Israelilaiset löivät kuoliaaksi myös Bileamin, Beorin pojan.  
[9] He ottivat vangiksi naiset ja lapset ja saivat ryöstösaaliiksi midianilaisten kaikki juhdat, kaiken 
karjan ja muun omaisuuden.  
[10] He polttivat midianilaisten asuttamat kylät ja heidän leiripaikkansa,  
[11] ottivat mukaansa kaiken keräämänsä saaliin, niin ihmiset kuin eläimetkin, 



Jehova tekee lisää joukkomurhia:

5. Moos. 2 
[20] Tämäkin alue luetaan refalaisten maahan kuuluvaksi, koska siellä muinoin asui refalaisia, joita 
ammonilaiset sanoivat samsumilaisiksi.  
[21] Nämä olivat mahtava ja lukuisa kansa, ja he olivat yhtä kookkaita kuin anakilaiset, mutta 
Herra hävitti heidät ammonilaisten tieltä. Ammonilaiset ottivat haltuunsa heidän maansa ja 
asettuivat sinne asumaan.  
[22] Samalla tavoin Herra oli auttanut Seirissä asuvia Esaun jälkeläisiä, joiden tieltä hän hävitti 
horilaiset. Näin Esaun jälkeläiset olivat saaneet haltuunsa heidän maansa ja asettuneet sinne. 
Siellä he asuvat edelleenkin.  
[23] Avvilaiset asuivat maaseudun kylissä Gazaan saakka, mutta Kaftorista lähtenyt kansa hävitti 
heidät ja asettui asumaan heidän alueilleen.

[30] »Mutta Sihon, Hesbonin kuningas, ei halunnut päästää meitä alueensa halki, sillä Herra, 
teidän Jumalanne, oli paaduttanut hänen mielensä ja kovettanut hänen sydämensä antaakseen 
hänet teidän käsiinne, kuten sitten tapahtuikin.  
[31] Herra sanoi minulle: ’Minä annan Sihonin ja hänen maansa pian teidän käsiinne. Lähtekää 
siis valloittamaan hänen maataan ja ottakaa se omaksenne!’  
[32] Sihon tuli sotajoukkoineen Jahasiin taistelemaan meitä vastaan.  
[33] Mutta Herra, meidän Jumalamme, antoi hänet meidän käsiimme, ja me kukistimme hänet, 
hänen poikansa ja koko hänen sotajoukkonsa.
[34] »Me valloitimme ja tuhosimme kaikki hänen kaupunkinsa, julistimme ne Herralle kuuluvaksi 
uhriksi ja surmasimme niissä joka ikisen miehen, naisen ja lapsen jättämättä eloon ainoatakaan.  
[35] Vain karjan ja valloitetuista kaupungeista kootun ryöstösaaliin me otimme itsellemme.  
[36] Alkaen Aroerista, joka on Arnonin jokilaakson partaalla, ja itse laaksossa olevasta kaupungista 
aina Gileadiin saakka ei ollut yhtään linnoitettua kaupunkia, jonka muurit olisivat olleet meille liian 
korkeat. Herra, meidän Jumalamme, antoi kaikki nuo kaupungit meidän haltuumme.  
[37] Vain ammonilaisten alueista, sekä Jabbokin jokilaakson varsilta että vuoristokaupungeista, te 
pysyitte loitolla noudattaen siten Herran, meidän Jumalamme, käskyä.

4. Mooseksen kirja 31
[17] Tappakaa siis lapsista kaikki pojat ja tappakaa myös jokainen nainen, joka on maannut 
miehen kanssa.  
[18] Mutta tytöt, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa, saatte ottaa itsellenne. 

Jehovan tekemät ja ohjaamat joukkomurhat täyttävät suuren osan Vanhasta testamentista. Edellä 
olevat kirjoitukset ovat vain pieni näyte. Kaikkien niiden sisällyttäminen tähän veisi sivuja ja sivuja.

Kuin isä, niin poika- lainauksia Nasaretilaiselta:

Luukas 19: 27
[27] Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen – tuokaa heidät tänne ja 
teloittakaa heidät minun edessäni.’»

Matteus 10: 34-36
[34] »Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan 
rauhaa, vaan miekan.  
[35] Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan.  
[36] Viholliset ovat oman talon väkeä.



VI Älä tee aviorikosta:

2. Mooseksen kirja 22
[15] »Jos mies viettelee neitsyen, jota ei ole kihlattu, ja makaa hänen kanssaan, hän maksakoon 
hänestä täyden morsiamenhinnan ja ottakoon hänet vaimokseen.  
[16] Mutta ellei tytön isä suostu antamaan hänelle tytärtään, viettelijä maksakoon silti saman 
verran kuin on tapana maksaa neitsyestä morsiamenhintana.

2 Samuel 12
[11] Herra sanoo näin: ’Minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan, ja silmiesi 
edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä 
kirkasta päivää.  
[12] Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden, keskellä 
kirkasta päivää.’»

Luukas 8:
[3] Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi 
oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan.

VII Älä varasta:

Jehova käskee heprealaisiaan varastamaan egyptiläisiltä:

2. Mooseksen kirja 3
[21] Mutta egyptiläiset minä teen tälle kansalle niin suosiollisiksi, että kun te lähdette, ette lähde 
tyhjin käsin.  
[22] Jokainen nainen pyytäköön naapurin vaimolta tai talossaan asuvalta naiselta muistolahjaksi 
hopeaa, kultaa ja vaatteita. Pankaa ne poikienne ja tyttärienne ylle, ja näin viette egyptiläisiltä 
heidän rikkautensa.»

Jehova varastaa maata kanaanilaisilta:

3. Mooseksen kirja 14
[34] »Kun te olette saapuneet Kanaaninmaahan, jonka minä annan teidän omaksenne, ja minä 
sallin spitaalin tarttua siellä johonkin taloon, 

4. Mooseksen kirja 31:
[1] Herra sanoi Moosekselle:  
[2] »Kosta midianilaisille heidän pahat tekonsa, joita he ovat tehneet Israelia vastaan. Sitten sinut 
otetaan isiesi luo.»
[3] Mooses sanoi kansalle: »Varustakaa joukostanne miehiä sotaretkelle. Heidän tulee lähteä 
midianilaisia vastaan kostamaan Herran puolesta.  
[4] Lähettäkää sotaan tuhat miestä kustakin Israelin heimosta.»  
[5] Israelin sotajoukoista valittiin tuhat miestä heimoa kohden eli kaikkiaan kaksitoistatuhatta 
asekelpoista miestä.  
[6] Tämän joukon, tuhat miestä jokaisesta heimosta, Mooses lähetti sotaretkelle ja heidän 
kanssaan Pinehasin, pappi Eleasarin pojan, jonka huostassa olivat pyhät esineet ja 
merkinantotorvet.
[7] Sotajoukko hyökkäsi Midianin maahan noudattaen käskyä, jonka Herra oli Moosekselle 
antanut, ja tappoi kaikki miehet. 
[8] Surmattujen joukossa olivat midianilaisten viisi kuningasta, Evi, Rekem, Sur, Hur ja Reba. 
Israelilaiset löivät kuoliaaksi myös Bileamin, Beorin pojan.  
[9] He ottivat vangiksi naiset ja lapset ja saivat ryöstösaaliiksi midianilaisten kaikki juhdat, kaiken 
karjan ja muun omaisuuden.  
[10] He polttivat midianilaisten asuttamat kylät ja heidän leiripaikkansa,  
[11] ottivat mukaansa kaiken keräämänsä saaliin, niin ihmiset kuin eläimetkin, 



Isän ja pojan tavoin:

Luukas 19: 29-35
[29] Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän 
lähetti edeltä kaksi opetuslastaan  
[30] ja sanoi: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun 
aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne.  
[31] Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.»
[32] Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut.  
[33] Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: »Miksi te viette varsan?»  
[34] He vastasivat: »Herra tarvitsee sitä.»  
[35] He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen 
ratsaille. 

Luukas 6: 1-5
[1] Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, 
hiersivät niitä käsissään ja söivät.  
[2] Muutamat fariseukset sanoivat: »Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?»  
[3] Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli 
nälkä?  
[4] Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen 
on sallittua ainoastaan papeille.»  
[5] Ja Jeesus sanoi vielä: »Ihmisen Poika on sapatin herra.»

VIII Älä anna väärää todistusta lähimmäistäsi vastaan.

On satoja jakeita, jotka todistavat, että Jehova on tuottelias valehtelija.
Joitakin Jehovan valheita:

1. Mooseksen kirja 2.
     
[17] Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä 
syöt, olet kuoleman oma.»

Aatami eli vielä 930 vuotta:

5. Mooseksen kirja      
[5] Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli.



IX, X Älä himoitse lähimmäisesi taloa, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä hänen 
palvelijaansa, älä hänen piikaansa, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiansa, äläkä mitään, 
mikä on lähimmäisesi.

Lukuisat jakeet, joista monet on lueteltu edellä, osoittavat, kuinka Jehova ei kunnioita ihmisiä tai 
heidän omaisuuttaan. Hän himoitsi kanaanilaisten maata, vaati säälimättömästi ihmis- ja 
eläinveriuhreja ja ryösti jatkuvasti muilta.

Luuk. 8:
     
[3] Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi 
oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan.

Luuk. 19: 29-35
     
[29] Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän 
lähetti edeltä kaksi opetuslastaan  
[30] ja sanoi: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun 
aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne.  
[31] Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.»
[32] Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut.  
[33] Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: »Miksi te viette varsan?»  
[34] He vastasivat: »Herra tarvitsee sitä.»  
[35] He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen 
ratsaille. 



Totuus enkeleistä

Enkeliolennot näyttävät noudattavan samaa kaavaa toimiessaan ihmisten kanssa. Niitä kutsutaan 
eri nimillä: "Valvojat" "Vartijat" "Portinvartijat", ja niiden todellinen luonne on estää ihmiskuntaa 
kehittymästä millään tavalla, erityisesti henkisen voiman tai tiedon alalla. He ovat kuin vartijoita 
keskitysleirillä; "Vartiotornit". Enkelit ovat ihmisvihamielisiä avaruusolentoja, ja heidän agendansa 
on pitää ihmiskunta henkisesti orjuutettuna ja ilman valtaa.

Ne, jotka ovat vailla ja syventyvät okkultismiin hieman liian syvälle, kohtaavat usein epämiellyttäviä 
kokemuksia [jälleen kerran, PELKOA käytetään usein hallintakeinona]. Tavalla tai toisella ne, jotka 
ovat ilman, petetään usein suhteisiin enkeleiden kanssa.

Tietenkin on olemassa variaatioita, mutta tässä on, mitä etsiä - huomaatte tämän, jos luette mitään 
ihmisten kokemuksista:

● Enkeliyksilö tunkeutuu sisään. Useimmiten olento tulee kutsumatta ja ottaa asiakseen tunkeutua 
jonkun psyykeen täysin kutsumatta.

● Entiteetti käyttää rakkautta alentaakseen uhrin puolustuskykyä. Tämä tehdään tarkoituksellisesti 
ja peittää entiteetin todelliset aikomukset. Uhri [ihmiset ovat emotionaalisesti haavoittuvaisia - 
kuinka monta vakavaa virhettä onkaan tehty tunteidemme armoilla] tuntee "rakkautta" ja häntä 
huijataan uskomaan, että kyseessä on positiivinen vierailija.

● Entiteetti ei koskaan selitä paljoa tai anna uhrille mitään arvokasta tietoa. Useimpiin kysymyksiin 
ei vastata, ja jos vastataankin, ne ovat arvoituksellisia tai hölynpölyä. Kaikki annettu tieto on joko 
virheellistä tai epätäydellistä.

● Usein entiteetti antaa lausunnon, jonka mukaan se on tulossa varoittamaan uhria ja/tai 
ihmiskuntaa "harhapoluista". Tämä liittyy monesti kaikkeen, mitä entiteetti pitää uhkana 
täydelliselle hallinnalleen, ja useimmissa tapauksissa se pelaa ihmisen kyvyllä puolustaa 
itseään; ihmiskunnan mielen voiman käyttö psyykkiseen itsepuolustukseen on äärimmäisen 
uhkaavaa näille avaruusolentojen saalistajille, koska heidän tärkein hallintakeinonsa on mielen 
kautta; heidän pahin huolenaiheensa on se, että jos ihmiskunta joskus saisi selville totuuden ja 
saavuttaisi samat mielen voimat kuin heillä on. He saarnaavat väärää käsitystä "rauhasta" ja 
"rakkaudesta" riisuakseen ihmiskunnan aseista ja luodakseen avuttoman/puolustuskyvyttömän 
maapallon. Heidän oma vakaumuksensa tästä tehdään räikeän selväksi kaikkialla kristillisessä 
Raamatussa, jossa he ovat kidutuksen, kärsimyksen ja kuoleman tuojia. 
Ilmestyskirjassa/apokalypsiassa sanotaan kaikki.

● Entiteetti toimittaa monissa tapauksissa negatiivista profetiaa. Useimmiten se ennustaa 
henkilökohtaista tuhoa, katastrofia uhrille, hänen läheisilleen tai muille läheisilleen. Sen jälkeen 
entiteetti tarjoaa valheellisen vakuutuksen siitä, että se pysyy uhrin luona kaiken tämän läpi, 
mutta ei tee mitään estääkseen sitä.
 

● Monissa tapauksissa, kuten oppimattomien [tietämättömien] new age -ihmisten kohdalla, 
entiteetti toimii kanavoituna parantajana. Kuten tavallista, mitään arvokasta tietoa ei anneta, ja 
sekä parantaja että potilas jäävät rammoiksi ja ovat avuttomia ilman entiteetin apua, mikä tekee 
heistä orjia. 



Olen ollut tekemisissä näiden entiteettien kanssa, ja ne ovat kaikkea muuta kuin hyväntahtoisia. 
Ne ovat kuoleman ja onnettomuuden tuojia, ja niiden valitsemat uhrit ovat lapsia. Olen nähnyt 
tämän monta kertaa. Ihmiset, jotka ryhtyvät enkelitaikuuteen, ovat joko äärimmäisen ylimielisiä tai 
heidän henkilökohtainen elämänsä päättyy katastrofiin. Eräs kaveri, joka harrasti tällaista, oli 
vakavasti masentunut ja huumeita käyttävä.

Kun olin pieni lapsi, äitini kertoi minulle, että hänen vanhempansa saivat tyttövauvan useita vuosia 
ennen hänen syntymäänsä. Tämä pieni tyttö osoitti kaksivuotiaana [he olivat kristittyjä] ja sanoi 
"enkeli" "enkeli". Pian sen jälkeen hän löi päänsä raitiovaunuun, kun se nykäisi pysähtymään, ja 
kuoli pian komplikaatioihin.

Erään kristityn naisen luona, joka odotti lasta, vieraili enkeli. Enkeli kertoi hänelle, että vauva 
syntyisi kuolleena. Vauva syntyi tietenkin kuolleena.

Maailmanlopun enkelit dumppaavat ihmiskunnan päälle tulta, kulkutauteja ja kaikenlaista muuta 
ikävää.

Enkelit saalistavat lapsia ja ottavat heidän sielunsa, jotta he voivat käyttää niitä energian 
isännöintiin, josta enkelit ja muut ET-olennot saavat ravintonsa. 



OOOOOOO ARMAGEDDON!!! Kuinka Jehovan Todistajat ovat ennustaneet 
”maailmanloppua” yli 100 vuotta

Tässä on joitakin huumoriaiheisia [Jehovan todistajien] lainauksia heidän materiaalistaan ja 
Vartiotorni ja Awake! lehdestä:

1877- TÄMÄN MAAILMAN LOPPU...on lähempänä kuin useimmat ihmiset olettavat * kirjasta: 
"Three Worlds and the Harvest of this World" Jehovan todistajat ja profeetallinen spekulaatio; 
1877

1889- Seuraavissa luvuissa esitämme todisteita siitä, että Jumalan valtakunnan pystyttäminen on 
jo alkanut... Ja että "Kaikkivaltiaan Jumalan suuren päivän taistelu [ilmestys 16:14], joka päättyy 
vuonna 1914 jKr. maapallon nykyisen hallitsijuuden täydelliseen kukistumiseen, on jo alkanut". 
[Tämän kirjan vuoden 1915 painoksessa "A.D. 1914" muutettiin muotoon "A.D. 1915".] *kirjasta 
"The Time is at Hand”; 1889

15. Heinäkuuta 1894- Emme näe mitään syytä muuttaa tulevaisuutta - emmekä voisi muuttaa sitä, 
jos haluaisimme. Uskomme, että ne ovat Jumalan päivämääriä, eivät meidän. Mutta pitäkää 
mielessä, että vuoden 1914 loppu ei ole ahdistuksen ajan alun vaan sen lopun päivämäärä.

1904- Suuren ahdistuksen ajan jännitys on pian kohdallamme, jossakin vuosien 1910 ja 1912 
välissä - ja se huipentuu "pakanain aikojen" loppuun, lokakuuhun 1914. *kirjasta  "The New 
Creation" 1904

1. toukokuuta 1914- Raamatunopiskelijoilla ei ole mitään perusteita kyseenalaistaa sitä, että 
tämän evankeliumin aikakauden täyttymys on nyt jopa ovella... Suuri kriisi..., joka kuluttaa 
kirkolliset taivaat ja yhteiskunnallisen maan, on hyvin lähellä. *Vahtitornin uusintapainokset

Kun vuoden 1914 tapahtumat eivät toteutuneet, ne siirrettiin vuosille 1918-1925.

Kirjassa "Lopullinen mysteeri" armageddonin oli määrä alkaa "keväällä 1918" "Syksyllä 1920" oli 
määrä olla "maailmanlaajuinen kaiken kattava anarkia". Vuoden 1917 painoksessa väitetään, että 
Ilmestyskirjan 11:13 toteutuisi "alkuvuodesta 1918" ["maanjäristys"] ja "syksyllä 1920" [tulipalo]. 
Vuoden 1926 painos on jälleen muutettu.

Vartiotorni - 1. syyskuuta 1922: "Päivämäärä 1925 on vielä selvemmin pyhien kirjoitusten 
osoittama, koska se on vahvistettu Jumalan Israelille antamassa laissa...".

Vartiotorni- 1. huhtikuuta 1923: "Ajatuksemme on, että vuosi 1925 on ehdottomasti määrätty 
kirjoituksissa."



Mitä sitten tapahtui, kun vuosi 1925 saapui?

Vartiotorni- 1. tammikuuta 1925: "Suurella odotuksella kristityt ovat odottaneet tätä vuotta. Monet 
ovat luottavaisin mielin odottaneet, että kaikki Kristuksen ruumiin jäsenet muuttuvat tämän vuoden 
aikana taivaalliseen kirkkauteen. Tämä saattaa toteutua. Se ei ehkä toteudu. "

Mitä tapahtui vuoden 1925 lopussa??

Vartiotorni - syyskuu 1925: "On odotettavissa, että Saatana yrittää iskostaa vihittyjen mieleen 
ajatuksen, että vuonna 1925 työ päättyisi, ja siksi heidän olisi turha tehdä enää mitään."

**Yhtäkkiä Saatana, ei "Jumala", on se, joka profetoi.

1930- "Suuri huipennus on käsillä."

1931- "Jumalan valtakunta on alkanut toimia. Hänen kostonsa päivä on koittanut ja armageddon 
on käsillä."

1933- "Profetian ja sitä tukevien tosiasioiden ylivoimainen todistus osoittaa, että pyhäkön 
puhdistus on toteutunut, ja tämä osoittaa, että armageddon lähestyy.

1939- "Kaikkivaltiaan Jumalan suuren päivän taistelu on hyvin lähellä"

Ennustuksia oli vielä 44 lisää; 42 Vartiotorni-lehdestä toukokuusta 1940 huhtikuuhun 1943.

1.9.1944- "armageddon on lähellä".

1946- [Toisen maailmansodan jälkeen] "armageddonin katastrofi... on ovella."

1950- "Marssi on alkanut! Minne? armageddonin kentälle 'Kaikkivaltiaan Jumalan suuren päivän 
sotaa' varten". "

1953- "armageddon on niin lähellä, että se iskee nyt elävään sukupolveen." *Vuosi 1954 oli 
monien todistajien mielestä "vuosi".

1955- "On käynyt selväksi, että armageddonin sota on lähellä puhkeamispistettään."

1958- "Milloin armageddon käydään? Jehova, suuri ajanvartija, on ajoittanut armageddonin 
tapahtuvaksi "lopun ajan" loppupuolella." Tuo aika on lähellä. Kuinka kuulet?... Kukaan ei tiedä 
päivämäärää, mutta me tiedämme, että se on hyvin pian. Mistä tiedämme, että se on hyvin pian? 
Koska aikaa, joka Paholaiselle on jäänyt, nyt kun Kristus on heittänyt Paholaisen alas maan 
päälle, kutsutaan "lyhyeksi ajaksi" [Ilmestyskirjan 12:12].



Herätkää! Lokakuu 1968: Totesivat, että "tietyt henkilöt" olivat ennustaneet virheellisesti 
maailmanlopun, ja se, mitä heiltä puuttui, oli "Jumalan johdatus".

*Mutta nyt tämä väärä ennustaminen on muka ohi:

1971: Heillä on "kaikki todisteet" ja että Jumala "ohjaa heitä" ja "se on musertava". Nyt 
armageddon tapahtuu vuonna 1975.

1972: "Keskivertotodistajan mielessä ei ole epäilystäkään siitä, että vuoden 1975 päivämäärä on 
oikea."

1976 Vartiotorni: 15. maaliskuuta- "Sovinto Jumalan armon kautta ennen armageddonia"

22. syyskuuta- "Maailmanlaajuinen katastrofi, jollaista ei ole ennen ollut ihmiskunnan historiassa, 
on hyvin lähellä".

15. joulukuuta- "Pitäkää kiinni, lupaus lähestyy täyttymistä"

1979 Vartiotorni: Kesäkuun 15. päivä - "Tilinteon päivä on käsillä".

15.10. "Rohkeutta, vuosituhat on käsillä".

1. marraskuuta- "Kristittyjen puolueettomuus, kun Jumalan sota lähestyy".

Eräs psykiatri huomautti, että on olemassa psykiatrinen sairaala, jota he kutsuvat "Vartiotorni" -
nimellä, koska se on täynnä niin monia Jehovan todistajia. 



Kopio Katolisesta Tunnustusalustasta

Tämä on säälittävää, mutta antaa hyvät naurut. Tämä on kopio katolisen rippikoulun 
alkuoppaasta. Huumorin lisäksi tätä lukiessa on enemmän kuin selvää, että nämä ihmiset ovat 
vakavasti SAIRAITA.

Tämä on niin elämänvastaista ja täydellinen esimerkki siitä, miten muukalais-"Jumala" vihaa 
ihmiskuntaa ja kaikkea inhimillistä. Kaikki inhimilliset piirteet on käsitelty tässä; se, mikä tekee 
meistä kaikista ihmisiä. Nämä opit ovat niin ihmisvastaisia ja muukalaismaisia. Pahempaa on se, 
miten he työntävät näitä sairaita opetuksia viattomille lapsille ja tuhoavat lisää ihmishenkiä. Tämän 
sairaan "uskonnon" on tultava tiensä päähän, ja pian ei ole tarpeeksi pian!

 

 

Sen lisäksi, että kerromme syntiemme LUONTEEN, meidän on myös muistettava, niin pitkälle kuin 
mahdollista, kuinka monta kertaa olemme niitä tehneet, ja kerrottava myös (ja vain) ne 
TILANTEET, jotka toisinaan voivat joko tehdä anteeksiantamattomasta synnistä kuolevaisen tai 
kuolemansynnistä huomattavasti pahemman. Olenko koskaan jättänyt tunnustamatta vakavaa 
syntiä tai peitellyt sitä? Olenko syyllistynyt epäkunnioitukseen tätä sakramenttia kohtaan jättämällä 
tutkimatta omatuntoni huolellisesti?

Olenko laiminlyönyt rippi-isän antaman katumuksen tai rikkonut hänen ohjeitaan? Olenko 
laiminlyönyt pääsiäisvelvollisuuden ottaa vastaan pyhä ehtoollinen tai jättänyt tunnustamatta 
syntini vuoden kuluessa? Onko minulla vakavia syntejä, jotka minun on ensin tunnustettava 
(epäpuhtaus, juopumus jne.)?

Ensimmäinen käsky

● Olenko tietämätön katekismuksesta (katumuslaki, Apostolinen uskontunnustus, kymmenen 
käskyä, seitsemän sakramenttia, Isä meidän -rukous)?

● Olenko tahallani epäillyt tai kieltänyt jonkin kirkon opetuksen (harhaoppi)?
● Olenko osallistunut aktiivisesti muuhun kuin katoliseen jumalanpalvelukseen?
● Kuulunko johonkin katolilaisuuden vastaiseen tai salaiseen yhdistykseen?
● Olenko tieten tahtoen lukenut mitään katolilaisvastaista kirjallisuutta?
● Olenko harjoittanut taikauskoa (horoskoopit, ennustajat jne.)? 

Toinen käsky

● Olenko käyttänyt Jumalan nimeä turhaan kiroilemalla?
● Olenko nurissut tai valittanut Jumalaa vastaan (jumalanpilkka)?
● Olenko parjannut pappeja tai muita Jumalalle vihittyjä?
● Olenko vannonut Jumalan nimellä (vala) joko väärin tai hätiköidysti?
● Olenko rikkonut yksityistä valaa? 

Kolmas käsky

● Olenko omasta syystäni jättänyt sunnuntaisin tai pyhäpäivinä messun väliin?
● Olenko myöhästynyt messusta omasta huolimattomuudestani?
● Olenko ollut tarkkaamaton messussa tai muuten epäonnistunut kaikkein pyhimmän 

sakramentin kunnioittamisessa?
● Olenko tehnyt tarpeetonta palvelutyötä (ruumiillista työtä) tai tehnyt ostoksia sunnuntaina? 



Neljäs käsky

● Olenko ollut epäkunnioittava vanhempiani kohtaan tai laiminlyönyt heitä?
● Olenko epäonnistunut kuuliaisuudessa tai kunnioituksessa muita auktoriteetteja kohtaan?
● Olenko kohdellut vaimoani tai lapsiani huonosti? Olenko ollut tottelematon tai epäkunnioittava 

aviomiestäni kohtaan? 

Mitä tulee lapsiini:

● Olenko laiminlyönyt heidän aineellisia tarpeitaan? Olenko laiminlyönyt huolehtia heidän 
varhaisesta kasteestaan tai asianmukaisesta uskonnollisesta opetuksestaan?

● Olenko antanut heidän laiminlyödä uskonnollisia velvollisuuksiaan?
● Olenko muuten laiminlyönyt heidän kurittamisensa?
● Olenko antanut heille huonoa esimerkkiä? Olenko puuttunut heidän vapauteensa mennä 

naimisiin tai noudattaa uskonnollista kutsumusta? 

Viides ja kahdeksas käsky

● Olenko riidellyt jonkun kanssa?
● Olenko kiroillut ketään tai muuten toivonut hänelle pahaa?
● Olenko nauttinut jonkun onnettomuudesta?
● Onko ketään, jonka kanssa kieltäydyn puhumasta tai sovittelemasta?
● Olenko valehdellut kenestäkään (herjaus)?
● Olenko hätäisesti tuominnut jonkun vakavasta synnistä?
● Olenko ryhtynyt juoruilemaan (haukkuminen) tai levittänyt skandaalia?
● Olenko kuunnellut lähimmäistäni koskevaa skandaalia?
● Olenko ollut kateellinen tai mustasukkainen kenellekään? 

Kuudes ja yhdeksäs

● Olenko kieltänyt puolisoltani hänen avioliitto-oikeutensa?
● Olenko harjoittanut ehkäisyä?
● Olenko käyttänyt avioliitto-oikeuksiani väärin muulla tavoin?
● Olenko syyllistynyt aviorikokseen tai haureuteen?
● Olenko kosketellut tai syleillyt toista epäpuhtaasti?
● Olenko tehnyt syntiä samaa sukupuolta olevien kanssa?
● Olenko harjoittanut itsetyydytystä tai muuten tehnyt syntiä itselleni?
● Olenko tuntenut himokkaita haluja jotakuta kohtaan?
● Olenko heittäytynyt muihin epäpuhtaisiin ajatuksiin?
● Olenko jättänyt pukeutumatta vaatimattomasti?
● Olenko tehnyt jotakin, mikä on herättänyt tai aiheuttanut toisissa epäpuhtaita ajatuksia?
● Olenko lukenut säädytöntä kirjallisuutta tai katsellut säädyttömiä kuvia?
● Olenko katsonut vihjailevia elokuvia tai ohjelmia?
● Olenko sallinut lasteni tai muiden huostassani olevien tehdä näitä asioita?
● Olenko käyttänyt säädytöntä kieltä tai kertonut säädyttömiä tarinoita?
● Olenko kuunnellut mielelläni tällaisia tarinoita?
● Olenko kerskunut synneilläni?
● Olenko tehnyt syntiä siveyttä vastaan muulla tavoin? 



Seitsemäs ja kymmenes käsky

● Olenko varastanut mitään?
● Olenko vahingoittanut jonkun omaisuutta omasta syystäni?
● Olenko huijannut tai pettänyt muita?
● Olenko kieltäytynyt maksamasta velkoja tai laiminlyönyt niiden maksamisen?
● Olenko laiminlyönyt velvollisuuteni tai ollut laiska työssäni?
● Olenko kieltäytynyt tai laiminlyönyt auttamasta ketään kiireellisessä hädässä?
● Olenko laiminlyönyt hyvityksen tekemisen? 

MUUT SYNIT

● Olenko tietoisesti aiheuttanut syntiä muille?
● Olenko tehnyt yhteistyötä muiden synneissä?
● Olenko tehnyt syntiä ahmimalla?
● Olenko tullut päihtyneeksi?
● Olenko käyttänyt huumausaineita?
● Onko ahneus motivoinut minua?
● Olenko heittäytynyt kerskailuun tai kerskailuun?
● Olenko vastaanottanut ehtoollisen tai muun sakramentin kuolemansynnin tilassa?
● Onko jokin muu synti, joka minun on tunnustettava? 



Kristinuskosta vapautuminen

Onko pelkoa, häpeää, kontrollia ja "syntiä" käytetty välineinä manipuloidaksesi sinua?
Oletko tarpeeksi vahva myöntämään, että sinulle on valehdeltu?
Oletko valmis myöntämään itsellesi, että olet ollut uhri ja että tarvitset apua?

Kristinuskon hallinnan vaiheet omassa elämässä:

●     Kiinnittyminen yhä enemmän ja enemmän kirkkoon/raamatun tutkimiseen.
●     Liiallinen kirkossa käyminen tai Raamatun lukeminen
●     Kirkon/ Raamatun/ rukouksen käyttäminen elämän ja/tai ongelmien välttämiseen.
●     Pakonomainen pyhien kirjoitusten ajatteleminen tai lainaaminen. 

Edellä mainittu on hallinnan menettämisen vaihe.



● Pakonomainen kirkossa käynti tai pyhien kirjoitusten lainaaminen
● Pakkomielteinen rukoileminen, käännyttäminen, todistaminen, herätyskokouksiin ja ristiretkiin 

osallistuminen usein.
● Liialliset taloudelliset avustukset
● Lisääntyvä riippuvuus "Herrasta"
● Syyllisyydentunne, jos jää pois seurakunnan tilaisuudesta.
● Kieltäytyminen ajattelemasta, epäilemästä tai kyseenalaistamasta kristillisiä opetuksia tai 

auktoriteettia.
● Kyvyttömyys keskustella järkevästi uskonnollisista kysymyksistä
● Kirkossa käynti, rukous ja uskonnollinen toiminta alkavat häiritä työtä tai koulunkäyntiä.
● Voimattomuuden tunne
● Saarnaaminen siitä, että seksi on pahaa, likaista
● Häpeän tunteet alastomuudesta, omasta kehosta tai toisten kehoista.
● Vihan tai katkeruuden tunteet muita kohtaan, joilla on erilainen vakaumus.
● Pitkät ristiretket, lähetystyö, kommuunit
● Hymynaamio - tämä on kristinuskon pitkälle edennyt vaihe, jossa tunteet kielletään ja 

käytetään koko ajan keinotekoista hymyä. Tämä on räikeä todiste äärimmäisestä kieltämisestä.
● Mustavalkoinen yksinkertaistettu ajattelu
● Voimakkaat huonon itsetunnon tunteet, häpeä, itseviha, syyllistäminen.
● Liiallinen paastoaminen tai ruuan käyttäminen "ruokkimaan" muita elämänalueita, jotka ovat 

vakavasti puutteellisia.
● Proselyytti työssä = työpaikan menettäminen.
● Asteittainen eristäytyminen, ihmissuhteiden hajoaminen
● Vain uskonnollisten ohjelmien katsominen televisiosta; kaikkien ei-uskonnollisten ohjelmien 

poissulkeminen
● Maallisen toiminnan (viihde, koulutus) välttäminen.
● Kyvyttömyys ottaa mitään henkilökohtaista kunniaa saavutuksista - antaa kunnia aina 

"Herralle".
●  Ei oteta mitään henkilökohtaista vastuuta, luotetaan siihen, että "Herra" hallitsee koko elämää.
●  Avunhuudot; henkinen, emotionaalinen ja fyysinen romahtaminen = sairaalahoito. 

Yksi tai useampi edellä mainituista osoittaa, että kyseessä on vakava ongelma. Jotta saisimme 
selville, onko jokin asia hyvä vai paha, meidän on annettava sille valta. Näin tapahtuu 
progressiivisen kristinuskon kanssa. Lopulta ei ole enää henkilökohtaista identiteettiä. Uhrista 
tulee kuori ja jokin muu ottaa vallan. Jos olette päässeet näin pitkälle, ei ole liian myöhäistä päästä 
ulos ja pysyä poissa.



KAIKILLA huijauksilla, valheilla ja huijauksilla on yksi yhteinen pääteema - se on TIEDONPUUTE. 
Kun ihminen TIETÄÄ, häntä ei voi enää huijata ja valehdella. Miljardeja dollareita, joukkomurhia ja 
ennen kaikkea valheita ja pelkoa on käytetty pitämään meidät kaukana Todellisesta Luojastamme. 
Ne, joilla on valta, ovat hyötyneet valheidensa hedelmistä vuosisatojen ajan ja haluavat säilyttää 
valtansa ihmisten tietämättömyyden ja kurjuuden kustannuksella. Todellinen Luojamme, Saatana, 
antaa meille tietoa, jotta voimme kohottaa itsemme eläimen tason yläpuolelle. Väärä jumala ja 
hänen muukalaiskollegansa katsovat meitä alaspäin ja haluavat orjuuttaa meidät. Saatana välittää 
ihmisluomuksestaan ja haluaa auttaa meitä. Suurin askel on voittaa pelkosi ja opiskella ja oppia. 
Kun tiedät, kristinusko ja sen väärät opetukset eivät voi enää olla uhka.

Resurssit:
Www.joyofsatan.com
Www.joyofsatan.org  

http://Www.joyofsatan.com/
http://Www.joyofsatan.org/


Kuinka monta ihmistä on vielä teurastettava?

Kuinka monta maata ja kaupunkia on vielä tuhottava?

Kuinka paljon lisää muinaisesta menneisyydestämme on menetettävä, jotta kristinuskon valhe 
pysyy yllä?

Kaikkina aikakausina juutalaisuuden ja kristinuskon ilmenemisen jälkeen on tehty kaikki 
mahdolliset yritykset, joukkomurhiin, kokonaisten kaupunkien tuhoamiseen ja hävittämiseen, 
muinaisten kirjastojen ja oppimiskeskusten polttamiseen ja kokonaisten kansojen kansanmurhaan, 
kun on yritetty pakottaa hirvittävä valhe voimaan ja tuhota totuus.

Se, joka tunnetaan nimellä "Paholainen" *ei* juutalais-kristillinen "Jumala", oli ihmiskunnan luoja! 



Meidän menneisyyden tuhoaminen

Useimmat meistä täällä tietävät, että kristinusko on huijausta, mutta se, missä määrin, on eri asia. 
Se on katastrofaalisten mittasuhteiden huijaus. Keskiaikaisten maalausten tutkiminen paljastaa 
avunhuudon. Monet tuon ajan taiteilijat jättivät töihinsä viestejä. On olemassa melkoinen määrä 
maalauksia - kaikki kristillisiä uskonnollisia aiheita (tämä ei ollut taiteilijan vaihtoehto, koska 
katolinen kirkko piti täydellistä valtaa, ja lähes jokaisen taideteoksen oli tuona aikana oltava 
kristillisistä uskonnollisista aiheista, jottei taiteilijaa syytettäisi "harhaoppisuudesta", mikä merkitsi 
kidutusta ja kuolemaa), joissa näkyy lentäviä lautasia leijumassa nasarretilaisen yllä ja muita 
merkkejä siitä, että tämä epärehellinen uskonto oli huijausta ja että kansa tiesi sen, mutta sitä 
sorrettiin ankarasti. Harmaat pilvet, jotka peittävät auringon Domenico Ghirlandaion maalauksessa 
"Ensimmäisten apostolien kutsuminen" vuodelta 1481, paljastavat synkän tunnelman, joka viittaa 
surulliseen tilaisuuteen ja kertoo paljon. Carlo Crivellin maalauksessa Marian ilmestys vuonna 
1486 näkyy räikeästi neitsyen yllä leijuva ufo, joka säteilee valonsäteen neitsyen päähän. Monet 
taiteilijat viittasivat lentäviin lautasiin maalaamalla teostensa taivaalle linssimäisiä pilviä.

Leonardon kuuluisassa "Viimeinen ehtoollinen" -maalauksessa nasarretilaisen apostolit ovat 
neljässä kolmen hengen ryhmässä, mikä viittaa eläinradan merkkeihin, ja vihjaus on, että hän tiesi 
kristinuskon olevan huijausta. Monissa muissakin tuon ajan maalauksissa on piiloviestejä 
kristinuskon huijauksesta, jos ottaa aikaa niiden tutkimiseen.

Smithsonian-instituutti on raportoinut useista tapauksista, joista olen julkaissut linkit ja 
yksityiskohdat sivun alalaidassa, ja joissa Smithsonian-instituutti on heittänyt proomuja täynnä 
muinaisia esineitä Atlantin valtamereen. Monet niistä olivat peräisin Egyptistä ja löydetty 
Yhdysvalloista. Kaikki, mikä kiistää kristinuskon, joutuu voimakkaan tarkastelun kohteeksi. Koska 
juutalaiset, kristityt ja muslimit väittävät maailman olevan vain noin 6 000 vuotta vanha, tämän 
valheen edistämisessä on aina ollut ristiriita totuuden kanssa.

Jokainen, jolla on edes puolikkaat aivot, tietää, ettei Irakissa ollut joukkotuhoaseita. Huolimatta 
sadoista maailmanlaajuisista mielenosoituksista hyökkäystä vastaan ja siitä, että YK antoi Irakille 
puhtaan raportin, George W. Bush ajoi hellittämättä hyökkäystä Irakiin. Tietenkin Israelille ja 
Yhdysvalloille sopii hyvin, että niillä on kaikki joukkotuhoaseet, joita ne haluavat, ilman 
minkäänlaista ulkopuolista puuttumista asiaan. Me kaikki tiedämme, että Bush on 
"uudestisyntynyt" kristitty.

Todellinen syy kaiken tämän takana näyttää viittaavan tärkeiden muinaisjäännösten ja asiakirjojen 
tuhoamiseen, jotka *todistavat* juutalaisuuden ja kristinuskon olevan valheita. Saddam Hussein 
uskoi olevansa Nebukadnessarin reinkarnaatio. Tämän uskomuksen pohjalta hän käytti 1980-
luvulla noin 500 miljoonaa dollaria yrittäessään rakentaa uudelleen muinaisen Babylonin, 
Nebukadnessarin pääkaupungin. Babylonin muurien tilalle luotiin yli kuusikymmentä miljoonaa 
tiiltä, joihin oli kaiverrettu "Kuningas Nebukadnessarille Saddam Husseinin aikana". [1]



Irakin hiekan alle oli haudattu monia muinaisia temppeleitä ja muinaisjäännöksiä, jotka olivat 
todisteena ihmiskunnan alkuperästä. Ei tiedetä, ovatko ne vielä siellä hyökkäyksen jälkeen. 
Amerikkalaiset ja brittiläiset sotilaat saivat ylimmältä johdolta luvan tuhota ja/tai ryöstää Irakin 
museoista mitä tahansa.

Saddam Hussein työskenteli myös muinaisen Ashurbanipalin kirjaston kunnostamiseksi, joka oli 
maailman varhaisin tunnettu kerätty ja luetteloitu kirjasto. Siinä olevat tekstit olivat peräisin ennen 
tulvaa. Brittiläiset arkeologit kaivoivat 1800-luvun puolivälissä Ninivessä noin 25 000 kuningas 
Ashurbanipalin kokoamaa kiilakirjoitustaulua, joista lähes kaikki ovat nyt British Museumissa.

Huhtikuussa 2002 irakilaiset arkeologit pyysivät British Museumilta, antaisivatko he luvan tehdä 
valukappaleet näistä tauluista. Vaikka joistakin tauluista on aiemmin tehty kopioita, tämä olisi ollut 
ensimmäinen kerta, kun merkittävä määrä tauluista olisi ollut saatavilla kopioina.

Ehdotettuun Niniven uudelleenrakennettuun kirjastoon olisi sijoitettu kopiot kaikista British 
Museumin laatimista tauluista, ja sen oli tarkoitus toimia oppineiden keskuksena ja 
matkailunähtävyytenä. Kirjaston vieressä oli tarkoitus olla kiilakirjojen tutkimuskeskus. 
Suunnitelmissa oli myös kaivaa yksi kuningas Ashurbanipalin palatsin siivistä Kuyunjik-kummussa, 
josta toivottiin löytyvän tuhansia muita haudattuja tauluja.

Irakissa on noin 10 000 arkeologista kohdetta, joista suurimpaan osaan ei ole edes koskettu. 
Arkeologien mukaan varkaat ovat toistuvasti murtautuneet Irakin museoihin ja varastaneet 
sumerilaisia esineitä (näin tapahtui myös ennen sotaa). Kalliita kultakoruja ja koriste-esineitä on 
jätetty jälkeensä. He halusivat muinaisia asiakirjoja sylintereiden ja kiilakirjoitustaulujen muodossa.

Irakin hallitus syytti useita kertoja YK:n avustustyöntekijöitä ja ulkomaisia diplomaatteja näiden 
esineiden salakuljettamisesta maasta. Kesällä 2002 irakilainen vuokranantaja oli siivoamassa 
Bagdadissa tyhjillään olevaa asuntoa, jossa aiemmin asui ulkomainen diplomaatti. Vuokranantaja 
löysi kaksi laatikollista arkeologisia fragmentteja. Irakin hallitus ei koskaan nimennyt diplomaattia 
tai hänen maataan.

"Saddam tietää varmasti, että sellaisten asiakirjojen julkistamisella, jotka todistavat juutalaisuuden 
ja kristinuskon olevan muinaisen sumerilaisen uskonnon johdannaisia tai kopioita, voisi olla 
tuhoisa vaikutus maailman asioihin." [2]

"Kun George W. Bush tammikuussa 2001 seisoi Washingtonin muistomerkin edessä, hän lainasi 
virkaanastujaisissaan yllättävän kuvan menneisyydestä. Viitaten Amerikkaan hän sanoi kahdesti: 
Ja enkeli ratsastaa yhä pyörremyrskyillä ja ohjaa tätä myrskyä."



Kaikkina aikakausina juutalaisuuden ja kristinuskon ilmenemisen jälkeen on tehty kaikki 
mahdolliset yritykset joukkomurhista kokonaisten kaupunkien tuhoamiseen ja hävittämiseen sekä 
kokonaisten kansojen kansanmurhiin tämän valheen peittämiseksi. "Paholainen" *ei* 
juutalais/kristillinen "Jumala" oli ihmiskunnan luoja.

 

Osa yllä olevista tiedoista on otettu kirjasta:

1 "Cloak of the Illuminati", William Henry, 2003. Kirjoittajalla on paljon hyödyllistä tietoa, jos pystyy 
lukemaan rivien välistä, mutta on vakavasti harhassa nasaretilaisen suhteen. Kuten kaikki 
tiedämme, nasareeni on fiktiivinen. Mitä tulee neitsyeen, tämä olento varasti kaiken Astarothilta, 
kun Astaroth oli sidottu.

2 Ibid.

Otteita alla olevista linkeistä, jotka koskevat arkeologisia peittelyjä:

"Smithsonian oli aikoinaan itse asiassa vienyt proomun, joka oli täynnä epätavallisia artefakteja, 
Atlantille ja heittänyt ne mereen."

"Historioitsija ja kielitieteilijä Carl Hart, WORLD EXPLORER -lehden päätoimittaja, hankki sitten 
Chicagossa sijaitsevasta kirjakaupasta retkeilijän kartan Grand Canyonista. Karttaa tutkiessamme 
huomasimme hämmästykseksemme, että suurella osalla kanjonin pohjoispuolella sijaitsevasta 
alueesta on egyptiläisiä nimiä. Ninety-four Mile Creekin ja Trinity Creekin ympäristössä oli alueita 
(ilmeisesti kalliomuodostelmia), joilla oli nimiä kuten Tower of Set, Tower of Ra, Horus Temple, 
Osiris Temple ja Isis Temple. Haunted Canyonin alueella oli sellaisia nimiä kuin Cheopsin 
pyramidi, Buddhan luostari, Buddhan temppeli, Manun temppeli ja Shivan temppeli. Oliko näiden 
paikkojen ja Grand Canyonista väitettyjen egyptiläisten löytöjen välillä mitään yhteyttä?"

"Smithsonian"
"Vuoden 1909 artikkelissa todetaan selvästi, että Smithsonian on mukana tutkimassa ja 
kaivamassa paikkaa. Smithsonian kiistää kuitenkin, että mitään tällaista löytöä olisi koskaan 
tapahtunut. Tämä herättää suuremman kysymyksen: jos tämä olisi totta, miksi Smithsonian olisi 
peitellyt sitä, mikä olisi varmasti yksi 1900-luvun merkittävimmistä arkeologisista löydöistä? 
Uskokaa tai älkää, mutta on olemassa ennakkotapaus siitä, että Smithsonian menettää tietoja 
löydöistä, joiden ei katsota sopivan nykyisin hyväksyttyyn dogmaan Amerikan historiasta ja sen 
vuorovaikutuksesta tai sen puutteesta muiden muinaisten sivilisaatioiden kanssa." 



LINKKEJÄ:

Raportti korvaamattoman muinaisen ja korvaamattoman muinaisjäännöksen hallitsemattomasta 
tuhoamisesta ja ryöstelystä Irakissa: 
http://web.archive.org/web/20050212201009/http://www.zyworld.com/assyrian/Baghdad_National
_Museum_Iraq.htm

Bagdadin museon systemaattinen tuhoaminen: 

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

Lisää todisteita tuhoamisesta:

https://web.archive.org/web/20061101131346/http://www.h-net.org/%7Emuseum/iraq.html

Arkeologisia peittelyjä:

https://web.archive.org/web/20080709165517/http://www.keelynet.com/unclass/canyon.txt

Menneisyyden todisteiden tukahduttaminen Grand Canyonissa:

https://www.crystalinks.com/grandcanyon.html 

*****
Www.exposingchristianity.com
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