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Indledning 
 
Som følge af at være gennemsyret af, tro på, og leve en løgn, påtager den kristne 
sig, i de fremskredne stadier af kristendommen, et kunstigt udseende og 
begynder at ligne løgnen: 
Det velkendte ligblege udtryk med et opklæbet og falsk smil. Løgnen fremstår i 
det fysiske selv. 

 
Om massesindets kræfter: 
"Kraften bag et antal menneskers samlede tanker er altid langt større end 
summen af deres seperate tanker" 
- The Astral Body and Other Phenomena af Oberstløjtnant (USA) Arthur E. Powell 
© 1927 

 
De følgende artikler indeholder bevis for, at alt i den kristne religion og i Bibelen er 
blevet STJÅLET fra andre religioner, der kom forud for den fra overalt i verden. 
Kristendommen er et værktøj til at fjerne spirituel/okkult viden fra Jordens 
befolkning, så denne kraft kan holdes i hænderne på et par få for på denne måde 
at manipulere og slavebinde masserne. 
For virkelig at forstå Bibelen og se sandheden, skal man være meget veluddannet 
inden for det okkulte. Massesindet er meget kraftfuldt. Når man studerer længe 
nok og opnår avanceret viden om det okkulte, er sandheden fuldstændig 
chokerende. Hele den jødiske/kristne bibel er et svindelnummer af katastrofale 
proportioner med en meget klar målsætning, der bruger underbevidste midler og 
de troendes kanaliserede spirituelle energi. 

 
Hver gang kristendommen eller dens kohorter tog kontrollen over et land eller et 
område, blev de gamle spirituelle tekster og optegnelser fjernet og/eller 
destrueret, og dem der havde spirituel viden blev massemyrdet af Inkvisitionen. 
Dette fjernede den selv samme viden, som dem med magten har brugt og stadig 
bruger til at manipulere den uvidende befolkning ved hjælp af spirituel/okkult kraft. 
Bibelen er et af de mest kraftfulde, underbevidste værktøjer brugt af nogle få 
udvalgte til at slavebinde masserne. De fleste mennesker er uvidende om dette, 
fordi de mangler viden om det okkulte, tankekraft og spirituel energi. Magthaverne 
arbejder på at styrke troen på, at det okkulte, sindets og åndens kræfter er noget 
vrøvl eller bare fuldstændig tosset. 

 
Ødelæggelsen af de gamle optegnelser gjorde det muligt at skrive en anden 
opfundet "historie", som har afskåret menneskeheden fra dens sande oprindelse. 
Det er vigtigt at kontrollere historien, for hvis man manipulerer den måde, hvorpå 
folk anskuer det, vi kalder fortiden, påvirker dette nutiden og fremtiden. 

 
Hele Bibelen er et ekstremt kraftfuldt underbevidst værktøj fuld af okkulte tal, 
budskaber, allegorier og stjålent materiale, der er blevet forvansket fra gamle 
religioner. Desuden er denne bog blevet gennemsyret med spirituel energi og kraft 
for at indgyde frygt og gøre den troværdig. Når ens øjne åbnes, og man har den 
nødvendige viden, vil *besværgelsen* ikke længere være effektiv. Hele det 
underliggende tema i den jødiske/kristne bibel er etableringen af den fiktive historie 
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om det jødiske folk i massesindet. Det, som massesindet tror på, har kraft samt 
energien til at virkeliggøre det, da tanker er energi. 

 
Der findes vakuumforseglede bokse i Vatikanets bibliotek, der indeholder 
tusindvis af gamle esoteriske bøger fra hele verden, som er blevet stjålet og 
hamstret gennem årene og holdt uden for offentlig cirkulation. Den katolske kirke, 
der er roden til den kristne religion, er kontrolleret af et hemmeligt samfund, som 
har misbrugt okkult kraft til at slavebinde masserne. Slutmålet er den totale 
slavebinding af menneskeheden, hvilket de har arbejdet utrætteligt og 
skånsesløst på. 

 
Alt dette har påvirket hver eneste af os direkte. Menneskeheden har lidt unødigt 
på grund af fornægtelsen af denne viden. Folk er gennem århundrederne blevet 
tvunget til at betale for deres egen fordømmelse med milliarder og atter milliarder 
af kroner for at holde denne løgn i stærk fremgang. Overlevelsen og blomstringen 
af dette ondskabsfulde svindelnummer mod menneskeheden kræver kun ÉN ting- 
EN MANGEL PÅ VIDEN! I modsætning til hvad de fleste mennesker er blevet 
indoktrineret med, er jødedom, kristendom og islam relativt nye religioner. 
Menneskeheden går titusinder af år tilbage. Disse tre har arbejdet utrætteligt på at 
afholde os fra spirituel/okkult viden og fra at bruge denne kraft, som vi alle 
besidder. 

 
Disse såkaldte "religioner" er bygget på mord, tortur og løgne, og den eneste 
måde, hvorpå en løgn af denne størrelsesorden kan overleve, er ved at skabe 
flere og flere løgne og tilintetgøre de folk, der kender sandheden. Kristendommen 
er intet mere end et program. Der er intet religiøst eller spirituelt over det. Millioner 
af mennesker lider af depression, håbløshed og forvirring om livet. Sjælen har 
brug for lys, og meget få mennesker ved dette og praktiserer aktivt power 
meditation, hvilket bogstaveligt talt vil "frelse" deres egne sjæle. På grund af 
manglende viden og uvidenhed om det okkulte, er menneskeheden som en 
helhed blevet underlagt en kraftfuld besværgelse ved hjælp af okkult kraft og er 
blevet indoktrineret til ikke at sætte spørgsmålstegn vedrørende disse tre såkaldte 
"religioner". Dette er blevet forstærket af århundreder med kristne, der narres til at 
lade deres spirituelle energier og sjæle kanalisere ind i forevigelsen af denne  
løgn, som i sidste ende kun vil gavne nogle få udvalgte. 

 
Alt det, de kristne beskylder "Djævelen" for, er i virkeligheden deres egen Gud. 
"En morder og løgner fra begyndelsen" 
"Menneskehadende" 
"Han forfører den hele Verden" 

 
Citat fra den jødiske Talmud: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: 
"Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver." 
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Afsløring af Det Gamle Testamente 

 
 

De fleste kristne, og mange andre, tror, at den jødiske/kristne bibel er "Guds" ord. 
I virkeligheden er næsten alt i bibelen blevet sjålet og forvansket fra hedenske 
religioner, der kom hundreder til tusinder af år forud fra jødedom/kristendom, fra 
overalt i verden, og især fra Fjernøsten. 

 
"Vi vil ødelægge Gud" - citat fra Zions Vises Protokoller. 

 
De hebraisk skrevne "Fem Mosebøger", også kendt som "Pentateuken", samt 
"Toraen" blev STJÅLET og FORVANSKET fra den egyptiske "TAROT". Bemærk, 
at "Tora" er et anagram for "Tarot". Det bedst kendte eksempel på tarotten er 
pakken med de 78 kort, der bliver solgt i mange butikker nutildags, og bruges til 
spådomskunst. Tarotten består af fem kulører (herfra blev "de fem" stjålet og 
forvansket); tryllestavene/stokkene for ild, sværdene for luft, bægrene for vand, 
femstjernerne/mønterne for jord og trumfen for kvintessens/æter. Trumfkuløren 
blev udeladt fra det almindelige sæt spillekort, og det eneste der er tilbage af 
trumfen heri er narren/jokeren. Alle disse er den menneskelige sjæls elementer 
(ild, jord, luft, vand og æter), og budskabet bag tarotten, udover dens 
spådommelige egenskaber, er Magnum Opus, hvilket leder til fysisk og spirituel 
perfektion og udødelighed. Alt dette blev stjålet og forvansket til en fiktiv historie 
om jøderne, som overhovedet intet har at gøre med sand spiritualitet. 

 
Den jødiske Talmud instruerer det jødiske folk til at destruere ikke-jøderne og 
slavebinde dem, da "YHVH" i virkeligheden er det jødiske folk. 

 
Citat fra den jødiske Talmud: 
Sanhedrin 58b. Hvis en hedning (ikke-jøde) slår en jøde skal ikke-jøden dræbes. 
At slå en jøde er det samme som at slå Gud. 

 
Den fiktive jødiske "Gud" "Jahve/Jehovas" navn blev indsat for at erstatte 
navnene på mange ikke-jødiske/hedenske Guder. Væsenet "Jehova" er fiktivt. 
Navnet "Jehova" blev stjålet fra den romerske Gud "Jove", for det første. 
"Den fromme dr. Parkhurst. . . beviser, med myndighed fra Diodorus Siculus, 
Varro, sankt Augustin og så videre, at jødernes Jehova, ieue eller ie, var 
latinernes og etruskernes Jove..." "YHWH/IEUE var oprindeligt den egyptiske 
Solgud Ra: Ra var faderen i himlen, der har titlen 'Huhi' den evige, fra hvem 
hebræerne udledte navnet 'Ihuh'". Den jødiske mystiske tradition så den 
oprindelige Jehova som en androgyn, hvor hans/hendes navn var sammensat af 
Jah (jod) og det præ-hebraiske navn Eve, Havah eller Hawah, hvilket blev til he- 
vau-he med hebraiske bogstaver. De fire bogstaver udgjorde tilsammen det 
hellige Tetragrammaton, YHWH, Guds hemmelige navn...". Vi kan også se, hvor 
den antagonistiske historie om Zeus (Jove) og Prometeus blev brugt til at fremme 
konceptet om en oprørsk Gud, der blev fordømt og udstødt for at bringe viden til 
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menneskeheden." 1 

 

Menneskehedens oprindelige religion var polyteistisk (at have mange forskellige 
Guder). I den oprindelige hebraiske bibel bruges ordet "Elohim". På trods af 
Første Mosebogs sammensættere og redaktørers monoteistiske bestræbelser, 
der kæmpede for at proklamere tro på en eneste guddom i en verden, der 
dengang troede på mange guder, forekommer der stadig mange fejl, hvor den 
bibelske fortælling taler om guder i flertal. Selve betegnelsen for "guddom" (når 
Herren ikke specifikt er nævnt som Jahve) er ikke i entalsform som 'El' men i 
flertalsformen 'Elohim'.2 

 
Kristendommens dobbeltaspekt blev stjålet fra zarathustrianismens 
dobbeltaspekt, der kom århundreder forud for den kristne religion.3 

Jahve/Jehova erstattede Ahura Mazda og de Gamle Guder, som var de 
Oprindelige Guder (Ahriman, der betyder arisk og "ædel" på sanskrit) blev 
stemplet som "onde" med henblik på at fastlægge Jahve/Jehovas ypperste 
monoteisme. De Oprindelige Guder blev gjort til Dæmoner og monstre, som 
repræsenterede ondskab.4 De fleste endte i "Goetiaen". Bemærk ligheden 
mellem roden "Goet", hvilket betyder "Djævel", og det nedsættende jødiske ord 
for ikke-jøde, hvilket er "Goy" eller, i flertalsform, "Goyim". 

 
Dette citat fra den Katolske Encyklopædi er meget afslørende: 
På samme måde, kan grækerne og romerne have tilbedt deres guder, og 
glædeligt have troet, at de var gode. Men de kristne skrifter erklærer, at alle ikke- 
jødernes Guder er dæmoner. 
Catholic Encyclopedia: Devil Worship 
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 
DÆMONER ER IKKE-JØDERNES GUDER!!!! 

 
Mitra, den himmelske mellemmand mellem Ahura Mazda og Angra Manyu 
(Ahriman), har talrige markante paralleller til nazaræeren "Jesus Kristus". Mitra 
var en frelser, der, som nazaræeren, blev bekendtgjort af profeter og hvis fødsel 
fandt sted i en hule (mange beretninger om nazaræerens fødsels hævder, at han 
også blev født i en hule), hvilket forårsagede fremkomsten af en enestående 
stjerne på himlen. Mitra erstattede senere Vishnu, der, i præ-zarathustrianismen, 
havde været verdens frelser.5 

 
Følgende er bevis på de mange alsidige og forskelligartede kilder, som 
forfatterne af den jødiske/kristne bibel stjal fra: 

 
SKABELSEN/FØRSTE MOSEBOG: 
Skabelsesmyten Enuma Elish kom mindst 1000 år forud for Bibelen og formodes 
at være meget ældre. Tabletterne er nu på British Museum. 

 
Atrahasis historien kommer over 1000 år, eller mere, forud for den bibelske 
skabelsesberetning. Begge disse beretninger kom århundreder forud for 
kristendom og den jødiske/kristne bibel. Begge afslører, at der var "GUDER", 
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ikke "Én Gud". 
 
 
Det er her, jøderne lavede fejl samt de mange modstridende skrifter. Det er 
himmelråbende indlysende, at den jødiske/kristne bibel ikke er "Guds" ord. De 
tåbelige, bibelomklamrende idioter skråler og skråler om, hvordan "Gud er 
perfekt". Netop dette er endnu en modsigelse. 

 
Begge disse beretninger kom århundreder forud for kristendom og den 
jødiske/kristne bibel. Begge afslører, at der var "GUDER", ikke "Én Gud". 

 
 
Første Mosebog kapitel 1, vers 26 lyder: 
"Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!" 
Lige præcis dette afliver den jødiske, monoteistiske Jahve-myte. 
Den udenjordiske Gud, kendt som Ea (Satan), skabte mennesket gennem 
genteknologi, og adskillige andre Guder/Gudinder var involveret i skabelsen. Se 
billedet af de sumeriske skabelse nedenfor. Dette blev oprindeligt hugget ind i 
sten, og var tusinder år gammelt - meget ældre end 
jødedommen/kristendommen. 

 

 
 
SYNDFLODEN 
Syndflodshistorien fra Gilgamesh går godt 1000 år, eller mere, forud for den 
kristne beretning. 
Den jødiske/kristne bibel hævder, at "Jahve" opildnede syndfloden. I 
virkeligheden var det "Enlil", der tillod syndfloden at finde sted. Ved at spore 
Enlils ophav her på Jorden har vi fundet, af han også er kendt som "Bel", hvilket 
udviklede sig til navnet "Baal" og til sidst "Beelzebub", som filistrenes Gud. 

 
"Syndfloden" er endnu en oldgammel ALLEGORI, der blev STJÅLET og 
forvansket fra de oprindelige hedenske religioner og har at gøre med syndfloden 
af energi under det magiske værk kaldet Magnum Opus, hvorefter der 
forekommer syn med farver, hvilket indikerer, at en vigtig fase er overstået. 
Allegorien med farverne er hvorfra, de jødiske forfattere fik "regnbuen" og 
"Jakobs kjortel med mange farver" (auraen). Allegorier og KONCEPTER blev 
STJÅLET og forvansket til ækle jødiske karakterer, som ikke-jøderne slavisk 
skulle tilbede. Hellige religiøse læresætninger, der var til, for at menneskeheden 
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kunne udvikle sig spirituelt, blev skændet og erstattet med jødisk litterært skrald. 
Disse fiktive jødiske karakterer har OVERHOVDET INTET at gøre med 
spiritualitet eller at udvikle sjælen. 
"Noa" byggede en ark 
EA advarede "ZIUSUDRA", også kendt som "UTNAPISHTIM", og ikke "Noa", om 
den forestående syndflod og pålagde ham at bygge en ark. Legenden er af 
sumerisk og akkadisk/babylonisk oprindelse. "Atrahasis-myten" er den 
akkadiske/babyloniske beretning om syndfloden. 
En "due" vendte tilbage til arken med en olivengren, hvilket symboliserede, at 
syndfloden var overstået, og at vandene trak sig tilbage. I den oprindelige 
sumeriske beretning finder en RAVN tørt land, og ikke en "due".6 

 

BABELSTÅRNET 
IGEN er mere end én Gud involveret. Derudover forlod Guderne Jorden under 
syndfloden. Bemærk "GUDERNE". 
Bibelen hævder, at "Jahve" forvirrede sproget hos menneskerne, der 
konstruerede Babelstårnet. Dette er ikke tilfældet. IGEN kvajer de jødiske 
forfattere af den jødiske/kristne bibel sig, og dokumentationen for mere end én 
Gud er tydelig at se: 
Første Mosebog - kapitel 11; vers 7: 
"Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden." 
IGEN er mere end én Gud involveret. Bemærk "os". 

 
"Babelstårnet" er endnu en ALLEGORI. I de gamle tider kunne mennesker 
kommunikere telepatisk, uden ord. Dette blev taget fra os, men er nu ved at blive 
en realitet igen, da mange af os oplever dette gennem åbningen af sindet og 
sjælen gennem power meditation. 

 
DE TI BUD 
Mange af de Gamle Testamentes love, samt ti ti bud, blev stjålet fra: 
Hammurabis Lov 
Nedenfor er er foto af basaltstelen, der viser den sumeriske Solgud Shamash 
give Hammurabi tabletten med listen over love. "Shamash" er også kendt som 
"Azazel", lederen af de såkalte "Faldne Engle", "Igigi'erne", de Nordiske 
udenjordiske der tog menneskelige koner. 
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Eksempel: Anden Mosebog 20:16 
Du må ikke vidne falsk mod din næste. 

 
Stjålet fra Hammurabis Lov, 3: 
"Naar nogen optræder som Vidne i en Retssag, der drejer sig om en Forbrydelse, 
uden at kunne bevise det, skal han, hvis det er en Sag, der gælder Livet, lide 
Døden. 

 
 
Mere stjålet fra Hammurabis Lov: 
Anden Mosebog 21:24 Øje for Øje, Tand for Tand, Haand for Haand, Fod for 
Fod, 
Hammurabi 196: 
"Naar nogen slaar Øjet ud paa en fribaaren Mand, skal hans eget Øje slaas ud." 
Hammurabi 200: 
"Når en fribaaren Mand slaar Tænder ud paa sin Ligemand, skal hans egne 
Tænder slaas ud." 

 
Den sumeriske lovtekst 
Ur-Nammu loven er den ældste nærorientalske lovtekst inddrevet af arkæologer. 
Den sumeriske lovtekst fra 1800 fvt tilhører til denne ældst holdende retstradition. 

 
Hittitiloven 
Mens hittitiloven på mange måder var meget lig Hammurabis love, indeholder 
"Hittitiloven" 200 afsnit med forordninger, der demonstrerer en tolerance for 
seksuel usædelighed og en stærk vægt på økonomiske anliggender. Hittitterne 
dyrkede byg samt hvede og bryggede en bygøl. Sølvstykker blev cirkuleret som 
valuta. 

 
De middelassyriske love dekreteret af Tiglath-Pileser I, kejser af assyrien fra 
1115-1077 fvt. Dette var oprindeligt en lovsamling, der fremhævede den 
assyriske regerings sociale anliggender og interesser. Opdaget i 1903 ved Ashur 
i Irak. Skrevet i kileskrift på 15 bagte lertavler. Talrige love i de bibelske bøger 
Anden Mosebog, Tredje Mosebog og Femte Mosebog er blevet stjålet fra den 
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assyriske lov. 
 
Den nybabyloniske lov 

Skrifterne i den bibelske Ordsprogenes Bog blev STJÅLET fra talrige kilder: 

Ahiqars Ord 
Ahiqar var rådgiver for Sankerib, konge af Assyrien fra 704-681 fvt. I 1906 
udgravede tyske arkæologer en kopi af hans lære, indhugget på elleve ark af 
palimpsest, fra resterne af Elephfantine, der i dag er en del af byen Aswan i det 
sydlige Egypten. 

 
 
 
 
 
Paralleller: 

 
Den, der forbander sin far eller mor, hans lampe slukkes ved mørkets frembrud. 
Ordsprogenes Bog 20:20 

 
STJÅLET fra: 
"Enhver, der ingen stolthed tager i Fader og Moders navne, må Solen ikke skinne 
på ham." Ahiqar 9:137 

 
 

Den, der sparer på stokken, hader sin søn, den, der elsker sin søn, tugter ham i 
tide. 
Ordsprogenes Bog 13:24 

 
STJÅLET fra: 
"Spar ikke på din søn fra stokken, ellers vil du ikke kunne redde ham fra 
ondskab." Ahiqar 6:81 

 
 

Med tålmodighed får man stormanden overtalt, en mild tunge kan knække 
knogler. 
Ordsprogenes Bog 25:15 

 
STJÅLET fra: 
Blød er en konges ytring; dog er den skarpere og stærkere end en tveægget 
kniv." Ahiqar 7:105 

 
Amenemopes Lærdomme 
Amenemope, søn af Ka-nakht, underviste i Egypten mellem 1200-1000 fvt. 
Teksten findes i British Museum, Papyrus 10474, og en del af den på en 
skriveplade i Torino, Italien. Papyrussen siges at være kommet fra Theben og 
tænkes at være fra det 10. og 6. århundrede fvt. 
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Paralleller: 
Vend øret mod de vises ord og lyt, ret din opmærksomhed mod min kundskab, 
for det er dejligt, når du bevarer dem i dit indre, lad dem altid være rede på dine 
læber; 
Ordsprogenes Bog 22:17-18 

 
STJÅLET fra: 
"Giv dine ører, hør hvad der siges, 
Giv dit hjerte for at forstå dem 
Lad dem hvile i din maves skrin 
At de må være en nøgle i dit hjerte" 
Amenemope 3:10 

 
 

 
 
 
Du må ikke røve fra den svage, fordi han er svag, du må ikke knuse den 
hjælpeløse i porten; 
Ordsprogenes Bog 22:22 

 
STJÅLET fra: 
"Vogt dig selv mod at berøve de undertrykte 
Og mod at anmasse de uhjælpelige" 
Amenemope 2:1 

 
 

Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv 
ham noget at drikke; for da samler du glødende kul på hans hoved, og Herren vil 
gengælde dig. 
Ordsprogenes Bog 25:21-22 

 
STJÅLET fra: 
"Lad ham i armene af guden; 
Fylde sin mave med brødet dit 
Så han kan mættes og skamme sig." 
Amenemope 5:8 

 
 

Flyt ikke ældgamle skel, og træng ikke ind på faderløses marker, 
for deres løser er stærk, han vil føre deres sag mod dig. 
Ordsprogenes Bog 23:10-11 

 
STJÅLET fra: 
"Flyt ikke skelestenen ved agerjordens grænser 
Og forstyr ej heller skelelinjen 
Vær ikke grådig efter en alen af jord Og 
krænk ej heller en ænkes grænser." 
Amenemope 7:12-15 
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Hellere eje lidt og frygte Herren end være meget rig og plages af uro. 
Ordsprogenes Bog 15:16 
Hellere få en smule med rette end stort udbytte med urette. 
Ordsprogenes Bog 16:8 

 
STJÅLET fra: 
Bedre er en andel som gud giver dig, 
End fem tusinde taget ulovligt." 
Amenemope 8:19 
(Dette eksempel banker også det med at nazaræeren fodrede "fem tusinde" i 
jorden.) 

 
 

 

Hellere en ret grønsager med kærlighed til, end en opfedet okse med had til. 
Ordsprogenes Bog 15:17 
Hellere et stykke tørt brød med tryghed til end et hus fuldt af slagtemad og strid. 
Ordsprogenes Bog 17:1 

 
STJÅLET fra: 
"Bedre er brød, når Hjertet er gladt 
End rigdom med Sorg." 
Amenemope 9:9 

 
 

Vær ikke ven med en, der let bliver vred; indlad dig ikke med en opfarende mand, 
så du tager ved lære af hans adfærd og sætter fælde for dit eget liv. 
Ordsprogenes Bog 22:24-25 

 
STJÅLET fra: 
"Hils ikke din vrede i Volden din 
For ikke at såre dit hjerte" 
Amenemope 13:8 

 
 

Den bid, du har spist, må du kaste op igen, og dine venlige ord har du spildt. 
Ordsprogenes Bog 23:8 

 
STJÅLET fra: 
"Den for store mundfuld brød sluger du og kaster op." 
Amenemope 14:13 

 
 

Du skal ikke rose dig af dagen i morgen, for du ved ikke, hvad den dag bringer. 
Ordsprogenes Bog 27:1 

STJÅLET fra: 
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"Tilbring ikke natten frygtsom for morgendagen 
Hvordan ser morgendagen ud ved daggry? 
Hvordan morgendagen er, ved mennesket ikke." 
Ameneoope 19:11 

 
 

I en mands hjerte er der mange planer, men det er Herrens beslutning, der står 
fast. 
Ordsprogenes Bog 19:21 
Menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer dets skridt. 
Ordsprogenes Bog 16:9 

 
STJÅLET fra: 
"Én ting er de ord, som mænd siger 
En anden er det, som Gud gør." 
Amenemope 19:15 

 
 

Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig 
Ordsprogenes Bog 22:20 

 
STJÅLET fra: 
"Ser du disse tredive kapitler 
De underholder; de instruerer 
De er fremmest af alle bøger." 
Amenemope 27:5 

 
Ptahhoteps Lære 
Ptahhotep underviste omkring 2450 fvt., under det 5. dynasti af Det gamle Rige i 
Egypten. Hans lære blev bevaret på både lertavler og papyrusark, og de er i 
øjeblikket på Bibliothéque Nationale i Paris. Ud over Ordsprogenes Bog, blev 
mange skrifter i Prædikerens Bog og Siraks Bog også stjålet fra Ptahhoteps lære. 

 
Egyptiske kærlighedssange 
De egyptiske kærlighedssange er 1000+ år ældre en den bibelske "Højsangen". 
Parallellerne er ikke til at tage fejl af. Harris Papyrus 500 blev fundet ved Theben 
i Karnaktemplets Ramesseum. 

 
Nefertitis Visioner 
De bibelske bøger "Kongernes Bog" og "Daniels Bog" gentager begge scenariet 
med at underholde en konge samt forudsigelsen af hans undergang. Temaet 
med slaven, der bliver konge, gentages i "Historien om Hagar" (Første Mosebog 
kapitel 16 og 21). Nefertitis Visioner daterer sig tilbage til Farao Sneferus 
regeringstid (2680-2565 fvt.). Han hidkalder Nefertiti til at underholde ham. 
Nefertiti forudsiger Det Gamle Riges undergang og etableringen af det nye 
dynasti af Amenemhet I (1991-1786 fvt.). 

 
Derudover blev det meste skrevet i de bibelske bøger "Anden Mosebog", "Tredje 
Mosebog" og "Femte Mosebog" taget fra ovenstående - IKKE fra "Jahve". Der 
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findes kristne, som er dumme nok til at tro, at deres "Jahve" er den eneste gud. 
"Du maa ikke have andre Guder end mig." 

 
MERE STJÅLENT: 

 
Historien om Josef og Potifars hustru; Første Mosebog kapitel 39. STJÅLET fra 
Historien om Anubis og Bata (af Egyptisk oprindelse). 

 

PARALLELLER TIL HISTORIEN OM MOSES: 

• Sargons fødsels 

• Horus' fødsel 
 

• Faktoren om hemmelighedskræmmeriet omkring fødslen. 
• Placeringen i en sivkurv tætnet med tjære. 
• At blive sat i en flod. 
• At blive fundet og adopteret. 

 
En stor del af den bibelske "Salmernes Bog" blev stjålet fra: 

• Solhymnen til Aton 
 

• Historierne om Ba'al og Anat 
Indgraveret på seks lertavler på det ugaritiske sprog; kileskrift. Ca. 1.400 
fvt. 

 
Klagesangen over Urs ødelæggelse. 

 
Mange af skrifterne i den bibelske "Josvabogen" blev stjålet fra: 

• Amarnabrevene 
• Merneptah Stelen 

 
Flere stjålne skrifter fra den bibelske "Dommerbog": 

• Historien om Aqhat 
• Wen-Amon Dagbogen 
• Gezer Almanakken 

 
De bibelske bøger "Samuelsbøgerne" og "Kongebøgerne" indeholder også 
meget stjålent materiale fra: 

• Mari Profetierne 
• Meshna Stelen 
• Karatepe Indgraveringen 
• Salmanassar III's annaler. 
• Salmanassar III's Sorte Obelisk 
• Tiglat-Pileser III's annaler 
• Sargon II's annaler 
• Siloam Indgraveringen 
• Yavne-Yam Indgraveringen 
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• Chlish Bogstaverne 
• Ostrakaerne fra Arad 
• Sankeribs Annaler 
• Nebukadnesar II's Annaler 

 
De bibelske bøger "Ezras Bog" og "Nehemias' Bog" indeholder yderligere stjålent 
materiale fra: 

 
• Kyros-cylinderen 

 
Flere stjålne historier og skrifter i de bibelske bøger "Jobs Bog" og "Prædikerens 
Bog": 

 
• Legenden om Keret 

Her er den oprindelige historie om Job, skrevet på det ugaritiske sprog 
(kileskrift), sammensat ca. 1400 fvt. af "Ilimilku den Skriftkloge". Denne 
legende omhandler "Keret" og Guden "El". IKKE Job og jehova. Kerets 
framilietragedier og sygdom kan sammenlignes med historien om Job. I 
den oprindelige fortælling trådte "Satan" ikke engang ind i billedet. 

• Den Lidende og Sjælen 
• Landmanden og Domstolene 

 
 
Som vi kan se fra ovenstående, er den kristne "religion" baseret på stjålent 
materiale, der er blevet fordrejet, forvrænget og forvansket for at manipulere, 
forvirre og opildne frygt i menneskeheden. Den har taget den OPRINDELIGE 
GUD OG SKABER AF MENNESKEHEDEN EA/ENKI, OGSÅ KENDT SOM 
SATAN/LUCIFER, og har gjort ham til en formodet fjende af menneskeheden. 
"Vi vil ødelægge Gud" - Zions Vise Protokoller. Kristendommen er blevet brugt til 
at bespotte, latterliggøre og smæde de Gamle Guder, skabe fremmedhed fra og 
fjendskab mod legitime væsener, som den erstattede med den falske gud 
"Jahve/Jehova". Derudover bruges dette uhyrlige program som et redskab til at 
skabe en forsvarsløs mentalitet - som en slave - for psykologisk af afvæbne den 
hedenske befolkning til at acceptere kommunisme, hvilket er endnu et jødisk 
broderskabsprogram. 

 
Det siges ofte, at sand onskab ikke kan skabe noget. Alt af den sande ondskab 
er kunstigt. I virkeligheden er "Gud" og "Djævelen" omvendt. Hele denne 
modbydelige religions grundlag er sammensat af stjålent materiale. Derudover er 
den antilivsagtig og selvmorderisk. Der er intet spirituelt ved den. Formålet med 
alt dette er fuldstændig at afskære menneskeheden fra den sande Skabergud, 
som er Satan. Ved at gøre dette kan de udenjordiske reptiler, og dem der 
arbejder for dem, opnå målet om at slavebinde den menneskelige race gennem 
det jødiske program kaldet kommunisme. 
Satan giver os viden og kraft. Uden ham er menneskeheden ingenting. Den 
sande ondskab er også kendt som mester af løgn og bedrag. Hvilket større 
bedrag er der, end at tilhængere af disse religiøse svindelnumre forbander og 
bespotter deres egen Skaber? Mange af de gamle hedenske traditioner, såsom 
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grækerne og romerne, delte legender og pantheoner. Dette er helt forskelligt fra 
kristendommen, der har arbejdet utrætteligt og brutalt på at ødelægge enhver og 
alle andre religioner og hævde, at den er den eneste sande. 

 
"I MIT INDERSTE HEMMELIGSTE VRÅ VÉD JEG, AT DER ER INGEN GUD 
END MIG SELV" 
-SATAN 
Fra "Fred Være Med Ham" 

 
 

 
Referencer: 
1 The Christ Conspiracy, The Greatest Story Ever Sold af Acharya S sider 94-95 
2 The Stairway to Heaven af Zecharia Sitchin, side 99. 
3 World Book Encyclopedia article on Zoroastrianism, © 1989 
4 A History of the Devil af Gerald Messadié 
5 Cambridge illustrated History of Religions, edited by John Bowker. Sider 216- 
217 
6 Mesopotamia af Pamela F. Service, side 44. 

 
Andre referencer: 

Bibelen 

The Ancient Near East, Volume I, edited by 
James B. Pritchard © 1958 

 
Old Testament Parallels: Laws and Stories From 
the Ancient Near East af Victor H. Matthews og 
Don C. Benjamin© 1991 

 
A History of the Devil af Gerald Messadié© 1993, 
1996 

 
Encyclopedia Britannica 
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Afsløring af Det Nye Testamentet 
 
 
"Den har tjent os vel, denne myte om Kristus" 
-Pave Leo X (1475-1521)* 

 
MYTEN OM OPSTANDELSEN: 
STJÅLEN! 
Opstandelsen er et fælles tema fundet i mange helt forskellige religioner i hele 
verden. Det er symbolsk for nedstigningen til underverdenen og en senere 
tilbagevenden. Mesopotamien: Ishtars/Inannas nedstigning og tilbagevenden 
(hun genopstod fra de døde). Egypten: Osiris, Gud af Underverden, genopstod. 
Grækenland: Persefones nedstigning til underverdenen og tilbagevenden. Listen 
over genopstandne Guder er omfattende og er baseret på et koncept, ikke 
faktiske karakterer. Denne allegori er baseret på Magnum Opus og det, der er 
kendt som "Nigredo Fasen". For mere information, læs artiklen Afsløring af 
spirituel forvanskning: Spirituel alkymi og Bibelen. 

 
TDE UTALLIGE TREENIGHEDER: 

 
- Anu, Enlil og Ea- den kristne kirke stjal deres "Gud Fader" og "Søn af Gud" 

fra denne. 
- Bel-Saturn, Jupiter-Bel, og Baal-Chom 
- Brahma, Vishnu og Siva 
- Mithra, Varuna og Indra 
- Jupiter, Juno og Minerva 
- Osiris, Isis og Horus 
- Den trehovedede gudinde Hekate 
- Trehovedede Skylla 
- Kabiriernes treenige guddomme. 
- Kerberos den trehovedede hund 
- Taoisme: treenigheden San Qing (De Tre Rene). Yu Qing (Jade-ren), 

Shang Qing (Øvre Ren) og Tai Qing (Store Rene). 
- Monju Bosatsu, Fugen Bosatsu og den historiske Buddha kaldes "Shaka 

Treenigheden" (SHAKA SANZON). 
- Ka (ånd eller æter), Ba (krop) og anken (udødelighed) 
- Tamas (stabilitet), Sattwa (orden) og Rajas (rastløshed) fra "Guna" - 

sanskrit oversættelsen. 
- Artemis, Afrodite og Hekate 
- Kore, Persefone og Demeter 
- Shen (ånd), C'hi (vitalitet) og Ching (essens), de tre skatte inden for 

taoistisk Wai Tai (intern alkymi). 
- Alfa, Omega og Iota 
- Djævelens trefork (kaldt "Trishul") 

 
Men selvfølgelig kan vi ikke glemme "Faderen, Sønnen og Helligånden". 
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Nazaræerens korsfæstelse er ikke noget nyt. Apostlenes Gerninger 5:30 - 
"Vore fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ." 
Første Petersbrev 2:24 - 
"På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, 
skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt." 

 
Den nordiske Gud Odin kom før Jesus Kristus. Odin hang fra et træ og oplevede 
en slags død for at opnå viden. Ved at blive "genfødt", opnåede han gnosis 
(avanceret spirituel viden), og ligeså gjorde den egyptiske Gud Set, der blev 
"korsfæstet" på et "kors" kendt som et gaffelkors.1 Derudover hang Krishna, 
Marsyas, Dodonian og Zeus også fra træer. Dette er også betydningen bag "Den 
Hængte Mand" i tarotten. Buddhaen sad også under et "bo-træ". "Bo" er af "Boa", 
hvilket betyder "slange" - kundalinien. Træet er en gammel skildring af den 
menneskelige sjæl, hvor stammen er symbolsk for rygsøjlen, og grenene 
symboliserer de 144.000 nadier sammen med frugterne, som symboliserer 
frugten fra meditationen; livskraften og sindet og sjælens kræfter. "144.000" er 
endnu en jødisk/kristen bibelforvanskelse af en allegori, der har at gøre med den 
menneskelige sjæls nadier, hvilke er særlige kanaler for livskraften. 

 
Nedenfor er en yderligere liste over guder, der hang fra træer: 

 
- Tammuz af Syren, 1160 fvt. 
- Vithoba, 552 fvt. 
- Iao af Nepal, 622 fvt. Iao staves ofte "Jao". Lyder det bekendt? Dette er 

roden af navnet på den hebraiske gud "Jehova". 
- De keltiske druiders Hesus, 834 fvt. Bemærk ligheden mellem "Hesus" og 

"Jesus". 
- Quetzalcoatl af Mexico, 587 fvt. 
- Quirinus af Rom, 506 fvt. 
- Prometeus , 547 fvt. "I beretningen om korsfæstelsen af Prometeus og 

Kaukasus, som leveret ved Seneca, Hesiod og andre forfattere, siges det, 
at han blev naglet til en opretstående træbjælke, hvortil der var fastgjort 
fire udstrakte arme af træ, og at dette kors blev placeret nær de kaspiske 
stræder." 

- Thulis af Egypten, 1700 fvt. 
- Indra af Tibet, 725 fvt. 
- Alcestis af Euripides , 600 fvt. 
- Atys af Frygien, 1170 fvt. 
- Crite af Kaldæa, 1200 fvt. 
- Bali af Orissa, 725 BCE 
- Mitra af Persien, 600 BCE 

 
Ovenstående liste blev taget fra bogen "The World's Sixteen Crucified Saviors" af 
Kersey Graves, Sixth Edition- 1960 
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I forhold til navnet "Jesus", så repræsenterer de fem bogstaver den menneskelige 
sjæls fem elementer- ild, jord, luft, vand og kvintessens. Den fiktive karakter blev 
stjålet fra hedenske ALLEGORIER- han siges at have levet "33 år", hvilket svarer 
til antallet af ryghvirvler i den menneskelige rygsøjle, som kundalinistangen stiger 
op ad, hvilket transformerer den menneskelige sjæl og sindet ind i 
superbevidsthed. Dette er, hvad der menes med at være "33. grad frimurer". De 
to andre, som blev korsfæstet sammen med nazaræeren, udgør endnu en 
treenighed og er, igen, ALLEGORIER for de tre store dele af sjælen, hvor der er 
en krydsning af energier, hvoraf det vigtigste er det intetkønnede hjertechakra 
(det store kors), hvor skulderchakraerne har vinger, samt de to mindre sjette 
chakraer og de to mindre hoftechakraer. For dem af jer, der ikke er bekendt med 
det okkulte - studer alt på denne hjemmeside og også Fryden Ved Satan 
hjemmesiden, som er meget afslørende vedrørende spirituel viden. 

 
Nazaræeren blev opfundet ud fra et KONCEPT. Nazaræeren er det, der er kendt 
som chi, "heksekraften", "pranaen" og de andre navne for den menneskelige 
sjæls og sindets kræfter. De mange skildringer af glorier indikerer en opstegen 
Slange af Satan, også kendt som kundalinien. Korset var oprindeligt ligesidet og 
har formen som den menneskelige sjæl. Dette er også blevet hæsligt forvansket. 
Det med, at "Jesus frelser", som kristne mekanisk plaprer ud som et optrukkent 
børnelegetøj, er falskt. I virkeligheden er det kun dine egne kræfter, der vil frelse 
dig. Gennem power meditation kan vi heale os selv og overleve situationer, der 
ville være katastrofale for folk, der mangler denne viden. Den opstegne slange er 
forudsætningen for det magiske værk kaldet Magnum Opus, der gør en fysisk og 
spirituelt perfekt og udødelig. Dette er endnu et område, hvor de vildledte kristne 
bliver ved med at gentage sætningen om "evigt liv", uden nogen idé om, hvad det 
virkelig er, betyder, eller hvordan man opnår det. 

Det latinske kors var ikke en del af kristendommen før det 7. 

   århundrede og blev ikke fuld ud anerkendt før det 9. århundrede. 

Primitive kirker foretrak at repræsentere nazaræeren med lammet. Lammet er i 
øvrigt endnu et stjålent symbol. Påskelammet repræsenteres af Vædderen i 
dyrekredsen (som begynder den 21. marts hvert år). Lammet blev også båret af 
Hermes og Osiris. 
Forårslammet er symbolsk for det tidspunkt, hvor Solen går ind i Vædderens tegn 
og har også at gøre med at begynde Magnum Opus. 
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KRISTNE HØJTIDER ER OGSÅ BLEVET STJÅLET: DE FALDER ALLE 
SAMMEN MED HEDENSKE HØJTIDER OG SÆRLIGE TIDSPUNKTER AF 
ÅRET. 

 
"Påske" (engelsk "Easter") blev stjålet fra Astaroth, som oprindeligt var kendt som 
"Ashtar". Denne højtid falder sammen med forårsjævndøgnet, hvor dag og nat er 
lige lange. Hun var kendt som "Eastre" for angelsakserne. Som Gudinden for 
frugtbarhed blev hun forbundet med kaniner og æg. De kristne stjal denne højtid 
og fordrejede dens betydning. Andre navne kan nævnes: Påske, Easter 
(engelsk), Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus, (Estrus er når et dyr går i løbetid; 
parringstiden), Oestrus, Oistros og Ostara. Som tidligere nævnt, blev "Guds Lam" 
stjålet fra stjernetegnet Vædderen, hvilket Solen går ind i hvert forår. 

 
JULESÆSONEN, 25. december. Julen falder sammen med vintersolhvervet, 
hvilket er årets korteste dag. Datoen, d. 25 december er den persiske Gud 
Mithras fødselsdato og er også tidspunktet for den romerske højtid Saturnalia. 
Træet, dekorationerne, bagning, gaver og fejring har INTET at gøre med 
nazaræeren. Disse er kopier fra hedenske højtider og fejringer. Igen, træet med 
lysene og dekorationerne er symbolsk for den opstegne slange, sjælen der er 
blevet lyst op, fordi alle de 144.000 nadier er i live med energi. Formen af 
grantræet kulminerer i ét punkt, og dette symboliserer opvældende energi til 
toppen af hovedet, hvilket ikke er meget anderledes end symbolikken bag de 
egyptiske pyramider, der også ender i ét punkt. Der er mange forskellige 
hedenske Guder forbundet med og fejret den 25. december og omkring denne 
dato. 

 
"Allehelgensdag" svarer til "Halloween/Samhain". 

 
"Mariæ Himmelfart" falder sammen med "Lammas Dag" under sommersolhvervet. 

 
Alle disse højtider, som oprindeligt var HEDENSKE/IKKE-JØDISKE er blevet 
erstattet til at være i overensstemmelse med og fokusere på fiktive jødiske 
karakterer. 

 
For mere detaljeret information vedrørende tyveriet og forvanskningen af 
hedenske højtider, se Det stjålne år. 
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KRISTNE DRAGTER OG DERES PARALLELLER TIL HEKSE/TROLDMÆND: 
 

- Cincture er et parallel til Heksens Livgjord eller Bælte 
- Albaen er en ceremoniel kåbe 
- Bispehuen (mitra) er en kopi af de gamle egyptiske Guders og Faraonernes 

kroner. 
- Bispestaven (pedium) repræsenterer troldmandens tryllestav og har en stærk 

lighed med den gamle egyptiske krumstav. 
 

 
 
DET KRISTNE ALTER ER OPSAT NÆSTEN IDENTISK MED ET RITUELT ALTER 
FOR MAGI: 

 
Der bliver gjort brug af følgende i den sædvanlige kristne gudstjeneste/messe: 

- Klokken 
- Røgelsesbrænderen/røgelseskaret 
- Stearinlysene 
- Nadveren/oblaten 
- Bogen 
- Alterkalken fyldt med vin 
- Olie 

 
Men på trods af dette, myrdede den kristne kirke i massevis dem, de beskyldte for 
at være hekse, troldmænd og folk af hedenske religioner. 

 
DE SØRGELIGE VITTIGHEDER KALDET KRISTNE SAKRAMENTER: 

 
Med kristne sakramenter, er det tydeligt, at de er falske. Man kan komme og gå, 
som man ønsker, og de har ingen betydning. Selvfølgelig er dette oplagt, da de alle 
blev stjålet. Nogle åbenlyse eksempler: 
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Dåb med vand 
STJÅLEN! 

 

 
 

Skriftemål (bekendelse)- stjålent fra Den Royale Moder Nezemts papyrus. 

Altergangen/nadveren 
STOLEN! 
STJÅLEN! 
Under en kristen gudstjeneste/messe fremsiger præsten "Spis brødet – det er min 
krop. Drik vinen – det er mit blod" for at velsigne nadveren/eukaristien. Dette er en 
simulering af menneskelig blodofring. For mere dybdegående information om 
dette, se venligst Den kristne messe/gudstjeneste: En simulering af menneskelig 
blodofring. 

 
"Helligånden" 

 
"Helligånden" steg angiveligt ned over nazaræerens apostle med tunger af ild. 
IGEN er dette Satans Slange og er blevet stjålet og forvansket fra hedenske 
religioner, især dem fra Fjernøsten. Hedenskab/paganisme er blevet stemplet som 
"satanisme". Ordet "pagan" betyder hedning. 
Apostlenes Gerninger 2:2-4 
2:2 Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte 
hele huset, hvor de sad. 
2:3 Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt 
af dem. 
2:4 Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, 
alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. 

 
Slangen er kendt for at bringe viden og udvidet bevidsthed; 
oplysning. 
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"Ushnisha" er kendt som "flamme af usynligt lys" og sad på hovedet af Buddha 
eller den buddhistiske hellige mand, hvilket indikerer guddommelig intelligens. 
Flammerne er den opstegne kundalinislange, som er af Satan. 

 
Rosenkransen blev stjålet fra tibetanske malakranse. Malakranse bruges til at 
tælle mantraer ved at glide fingrene fra perle til perle, så man ikke bliver 
distraheret ved at være nødt til at holde styr på tallene under meditation. 
Gentagelsen af "Hil dig, Maria" og "Fader vor" blev stjålet og forvansket fra 
fjernøstlige, asiatiske mantraer. Et mantra er et kraftfuldt ord, der vibreres genagne 
gange for at fokusere sindet under meditation og for at manifestere ens ønsker og 
lyster i virkeligheden. "AUM" er det mest almindelige, og det er herfra, det 
kristenbrugte ord "AMEN" blev stjålet; også fra den egyptiske Gud Amon, hvis 
navn betyder det samme - "AUM". De robotagtige gentagne bønner fremsagt igen 
og igen i kristne kirker er også forvanskede efterligninger af mantraer. 

 
Kirketårnet er en kopi af den egyptiske obelisk; den eneste 
forskel er krucifikset i toppen. Vi er alle bekendt med den 
egyptiske obelisk, såsom "Kleopatras Nål". Dette har meget 
til fælles med "majstangen". "Majstangen" var symbolsk for 
majkongens fallos (oprejste penis). Dette er et symbol på 
frugtbarhed. På Beltanes aften (30. april) dansede de 
fejrende rundt om majstangen. 
De oprindelige egyptiske obelisker var symboler for 
fallossen. De repræsenterede jordguden "Geb's" erigerede 
organ, mens han lå på jorden og forsøgte at nå op for at 
forene sig selv med Gudinden "Neith/Nut" af den 
altoverskyggende himmel. De fleste kristne ved det ikke, 
men deres kirketårn er en symbolsk erigeret penis med et 
kors på toppen. 

 
GLORIEN, der indikerer en opstegen Slange af Satan (kundalini), blev stjålet fra 
hinduistiske Guder og Buddhaen. Begge religioner kom forud for kristendommen 
med århundreder. 
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Det irriterende fiske-symbol, som kristne 
bruger, er også blevet stjålet og forvansket. 
Det kaldes en "yoni", og de kristne vendte 
det om på siden. Det er virkelig en skede, og 
den korrekte stilling er vist her til venstre. 
Yonien er et meget gammelt symbol og kan 
ses i mange gamle dæk af tarotkort, som er 
afbilledet her. 

 
 
Kristne, som ærer relikvier, ringer med klokker og brænder røgelse, efterligner 
ubevidst hinduistiske ritualer, der blev etableret mange århundreder før 
jødedommen/kristendommen. 

 
De bedende hænder blev også stjålet. Denne håndstilling er 
en gammel yogisk mudra. Der er statuer af de hinduistiske 
Guder, samt Buddhaen, med de bedende hænder, kendt som 
"NAMASTE MUDRA". Det samme gælder de foldede hænder, 
som er en variation, og endnu en mudra der blev stjålet. 
Mudraer bruges i meditation til at forbinde de mindre 
chakrakredsløb i hænderne og fingrene. Mange yogiske 
asanaer (stillinger) har også disse. Tjek eventuelle online 
billeder af hatha yoga stillinger. Yoga kom forud for 
kristendommen. 

 

 
 

Helgene erstattede De Gamle Guder i den katolske religion, da paven brugte 
denne erstatningsmetode til at konvertere polyteister til monoteisme. Gamle 
hedenske templer, samt biblioteker der indeholdt vigtigte spirituelle tekster, blev 
raseret og tilintetgjort af kristne. Kristne kirker blev ofte bygget oven på disse. 
Mange hedenske templer blev bygget på leylinjer, især i Europa. 

 
 

*The Atlantis Blueprint, side 267 af Colin Wilson ©2002 
1 The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects" af Barbara G. Walker, 
side 54. 
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Jehova: "En morder og løgner fra begyndelsen" 
 
 
Anden Mosebog 15:3 
Herren er en Krigshelt, Herren er hans Navn! 

 
Den virkelige sandhed kommer frem i "Den Hellige Bibel", hvor, for det første, 
forbrydelser mod børn er grasserende; det mest kendte er, hvor den onde "Gud" 
Jehova laver en levende blodofring af sin søn (barnemorder), hvilket er hele 
temaet i den kristne gudstjeneste/messe; en simuleret levende blodofring, der 
afslører, hvem han virkelig er. For mere detaljeret information, se Den kristne 
messe/gudstjeneste; En simulering af menneskelig blodofring. 

 
Femte Mosebog 2:33 
og HERREN vor Gud gav ham i vor Magt, og vi slog ham og hans Sønner og alle 
hans Krigere. 
2:34 
Og vi indtog dengang alle hans Byer og lagde i enhver By Band på Mænd, 
Kvinder og Børn uden at lade en eneste undslippe; 

 
Femte Mosebog 7:23 
Men HERREN din Gud skal give dem i din Magt, og han skal slå dem med stor 
Rædsel, indtil de er udryddet. 
7:24 
Og han skal give deres Konger i din Hånd, og du skal udrydde deres Navn under 
Himmelen; ingen skal kunne holde Stand over for dig, til du har udryddet dem. 

 
Anden Mosebog 23:18 
Du må ikke ofre Blodet af mit Slagtoffer sammen med syret Brød. Fedtet fra min 
Højtid må ikke gemmes til næste Morgen. 

 
"EN MORDER OG LØGNER FRA BEGYNDELSEN" 

 
Fjerde Mosebog 25:16 
Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 
25:17 
Fald over Midjaniterne og slå dem 

 
Fjerde Mosebog 31:17-18 
17 Dræb derfor alle Drengebørn og alle kvinder, der har kendt Mand og haft 
Samleje med Mænd; 
18 men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og 
beholde 

 
Salmernes Bog 137:9 
Lykkelig den, der griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen! 
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Første Samuelsbog 15:3 
Ryk nu ud og slå amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhører dem. Skån 
ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, 
kameler og æsler. 

 
DER ER IKKE UNDERLIGT, AT DEM, DER FORBINDER SIG TIL 
KRISTENDOMMENS MENNESKEHADENDE OG MORDERISKE ENERGI, 
BEGÅR DISSE FORBRYDELSER. 

 
DU MÅ IKKE SLÅ IHJEL???? 

 
Lukasevangeliet 19:27 
Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug 
dem ned for mine øjne. 
- Jesus fra Nazaret, der beordrer andre til at begå mord. 

 
ÆR DIN FAR OG MOR???? 

 
Matthæusevangeliet 10:34-36 
34 Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for 
at bringe fred, men sværd. 
35 Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og 
hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, 
36 Og en mand får sine husfolk til fjender. 
- Jesus fra Nazaret 

 
HVEM HAR SATAN NOGENSINDE MYRDET? 

 
Der er overhovedet intet spirituelt over Bibelen eller kristendommen. Der er 
uendelige modsætninger og modstridende vers i Bibelen. Disse er til for at sikre, 
at Bibelen vil tilpasse sig til alle tidsperioder og situationer for at forevige og 
selvforstærke det kristne program. Nogle interpolationer blev hemmeligt føjet ind 
af forskellige gamle forfattere i råbet om hjælp; ikke anderledes end ufoer i 
gammel kunst (skriv "UFO's in ancient art" på Google eller en anden 
søgemaskine). Klik venligst her for mere om skjulte budskaber. 

 
Ovenstående er kun et meget lille udsnit af de endeløse mord, tortur, 
nedslagtning af børn og spædbørn og andre afskyelige forbrydelser begået på 
ordre fra Jehova og, JA, Jesus fra Nazaret. Dette, samt de endeløse 
selvmorderiske råd, er temaet i Biblelen. Lad dig ikke narre eller blive snydt af de 
kristnes forsøg på at forvirre dig. 

 
"SATAN" betyder "SANDHED" på sanskrit. Satan modsiger ikke sig selv. Selv en 
advokat i retten beviser skyld ved hjælp af forsvarerens modsigninger. SANDE 
LØGNERE OG BEDRAGERE MODSIGER SIG SELV. 

 
"Vi vil ødelægge Gud" - Zions Vises Protokoller 
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"Satan" betyder "fjende" på hebraisk. 
 
Rabbiner Yaacov Perrin siger, 
"Én million arabere er ikke en jødisk fingernegl værd." 
(NY Daily News, Feb. 28, 1994, p.6) 

 
MASSEMORD AF HEDNINGE/IKKE-JØDER: 

 
Anden Mosebog 15:3 
Herren er kriger, Jahve er hans navn. 

 
Anden Mosebog 17:13 
Og Josua huggede Amalekiterne og deres Krigsfolk ned med Sværdet. 
17:14 
Da sagde HERREN til Moses: "Optegn dette i en Bog, for at det kan mindes, og 
indskærp Josua, at jeg fuldstændig vil udslette Amalekiternes Minde under 
Himmelen!" 
17:15 
Derpå byggede Moses et Alter og kaldte det: "HERREN er mit Banner! 
17:16 
Han sagde: »Hånd på Herrens banner! Herren fører krig mod Amalek slægt efter 
slægt! 

 
“JEHOVA” BEGÅR YDERLIGERE MORD: 

 
Anden Mosebog 23:27 
Jeg vil sende min Rædsel foran dig og bringe Bestyrtelse over alle de Folk, du 
kommer til, og jeg vil drive alle dine Fjender paa Flugt for dig. 

 
Rabbiner Yitzhak Ginsburg erklærede: 
"Vi er nødt til at anerkende, at jødisk blod og blodet fra en goy ikke er det 
samme". (NY Times, June 6, 1989, p.5). 
"Goy" eller "goyim" (flertal) er jødiske nedsættende ord for ikke-jøder. Roden 
"goeti" er roden af ordet "Djævel". Satan er ikke-jødernes Gud og vores sande 
Skabergud. "Satan" betyder "fjende" på hebraisk. 

 
"JEHOVA" BEORDRER MASSEMORDET PÅ TUSINDVIS AF IKKE-JØDER: 

 
Anden Mosebog 32:27 
Han sagde til dem: »Dette siger Herren, Israels Gud: Spænd hver især jeres 
sværd om lænden, og gå lejren rundt fra den ene port til den anden, og slå både 
broder, ven og nabo ihjel.« 
32:28 
Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag hen ved tre tusind 
mand af folket. 
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"JEHOVA" BEORDRER SIT FOLK TIL AT BEGÅ FLERE MORD PÅ FLERE 
IKKE-JØDER: 

 
Tredje Mosebog 26:7 
I skal forfølge jeres fjender, og foran jer skal de falde for sværdet. 
26:8 
Fem af jer skal forfølge hundrede, og hundrede af jer skal forfølge ti tusind, og 
foran jer skal jeres fjender falde for sværdet. 

 
Professor på University of Jerusalem, Ehud Sprinzak, beskrev Kahane og 
Goldsteins filosofi: 
"De mener, det er Guds vilje, at de udøver vold mod 'goyim', en hebraisk 
betegnelse for ikke-jøder." 
(NY Daily News, Feb. 26, 1994, p. 5). 

 
YDERLIGERE MASSEMORD AF DE IKKE-JØDISKE KANAANÆERE: 

 
Fjerde Mosebog 21:3 
Herren bønhørte israelitterne og gav kana'anæerne i deres magt. Israelitterne 
lagde band på dem og deres byer, og stedet fik navnet Horma. 

 
HER ER DER KANNIBALISME- SPISNING AF DØDE IKKE-JØDER: 

 
Fjerde Mosebog 23-24: 
Se, et folk, der står op som en hunløve og rejser sig som en løve! Det lægger sig 
ikke, før det har ædt sit bytte og drukket de faldnes blod. 

 
CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD: 
"At myrde goyim er som at dræbe et vildt dyr." 

 
 

FOLKEDRAB AF DE IKKE-JØDISKE MIDJANITERE: 
 
Fjerde Mosebog 25:16 
Herren sagde til Moses: 
25:17 
Angrib midjanitterne og slå dem ihjel! 

 
Fjerde Mosebog 31:7 
De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de 
dræbte alle mænd. 
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CITATER FRA DEN JØDISKE TALMUD: 
 
18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: 
"Hvis en goy dræber en goy eller en jøde, er han ansvarlig; men hvis en jøde 
dræber en goy, er han IKKE ansvarlig." 

 
Fjerde Mosebog 31:7-8 
7 De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de 
dræbte alle mænd. 
8 Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og 
Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd. 

 
 

CITATER FRA DEN JØDISKE TALMUD: 
 
Yebhamoth 11b: 
"Seksuelt samvær med en pige yngre end tre år er ingenting." 

 
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: 
"Jehova skabte ikke-jøden i menneskeform, så at jøden ikke tjenes af dyr. Ikke- 
jøden er således et dyr i menneskeskikkelse, og fordømt til at tjene jøden dag og 
nat." 

 
SLAVEBINDING AF IKKE-JØDISKE KVINDER OG BØRN: 

 
Fjerde Mosebog 31:9 
Israelitterne tog midjanitternes kvinder og børn til fange, og alt deres kvæg, alle 
deres hjorde og alle deres rigdomme tog de som krigsbytte. 
Fjerde Mosebog 31:10 
Alle byerne, hvor de boede, og alle deres lejre brændte de ned. 
Fjerde Mosebog 31:11 
Så tog de alt byttet og rovet, både mennesker og dyr 

 
 

CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD: 
 
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: 
"Alle andre nationers ejendom tilhører den jødiske nation, som derfor er berettiget 
til at inddrage den uden nogen skrupler." 

 
 

YDERLIGERE MASSEMORD OG FOLKEDDRAB AF IKKE-JØDER. 
INDDRAGELSEN AF AL IKKE-JØDISK EJENDOM ER ET EKSEMPEL PÅ, 

HVAD DER ER BLEVET GJORT MOD NUTIDENS PALÆSTINA 
(NEDSTAMMER FRA FILISTRENE) AF BANDITSTATEN ISRAEL: 

Femte Mosebog 2:20 
– Også det regnes til refaitternes land. Tidligere var det refaitterne, der boede 
der; men ammonitterne kalder dem zamzummitter. 
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2:21 
De var et stort og talrigt folk, så høje som anakitterne, men Herren havde 
udryddet dem foran ammonitterne, som fordrev dem og bosatte sig der. 
2:22 
Det samme havde han gjort for Esaus sønner, der bor i Se'ir, da han udryddede 
horitterne foran dem, så de fordrev dem og bosatte sig der, og de bor der den 
dag i dag. 
2:23 
Avvitterne, som boede i landsbyerne ned mod Gaza, blev udryddet af 
kaftoritterne, som var kommet fra Kaftor, og som bosatte sig der. – 

 
 
CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD: 
Hilkkoth Akum X1: "Vis ingen nåde over for gojerne.” 

 
2:30 
Men kong Sihon i Heshbon ville ikke lade os drage igennem sit land, for Herren 
din Gud havde forhærdet hans ånd og gjort hans hjerte hårdt for at give ham og 
hans land i din magt, som det er i dag. 
2:31 
Da sagde Herren til mig: »Se, nu overgiver jeg Sihon og hans land til dig; gå nu i 
gang med at erobre hans land.« 
2:32-33 
Da Sihon med hele sin hær rykkede ud til kamp mod os ved Jasa, overgav 
Herren vor Gud ham til os, og vi slog ham og hans sønner og hele hans hær. 
2:34 
Dengang indtog vi alle hans byer, og i hver eneste by lagde vi band på mænd, 
kvinder og børn; der var ingen, der overlevede. 

 
 
CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD: 
Seph. Jp., 92, 1: ” 
Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser og blod” 

 
2:35 
Kun dyrene tog vi med som krigsbytte sammen med det, vi røvede i de byer, vi 
havde indtaget. 

 
 
CITAT FRA DEN JØDISKE TALMUD: 
Sanhedrin 57a. 
”Når en jøde dræber en ikke-jøde (”Cuthean”), er der ikke dødsstraf. Hvad en 
jøde stjæler fra en ikke-jøde, må han beholde.” 
Baba Kamma 37b. 
”Ikke-jøder er uden for lovens beskyttelse, og Gud har udlagt deres penge til 
Israel.” 
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2:36 
Fra Aro'er på kanten af Arnondalen og byen, som ligger i dalen, og helt til Gilead 
var der ikke den by, hvis mure var for høje for os; alt overlod Herren vor Gud til 
os. 
2:37 
Men ammonitternes land kom du ikke tæt på, landet langs Jabbokfloden og 
byerne i bjerglandet, for det havde Herren forbudt os. 

 
HITTITTERNE, GIRGASJITERNE, AMORITERNE, KANA'ANÆERNE, 

PERIZZITERNE, HIVVITERNE OG JEBUSITTERNE ER ALLE IKKE-JØDISKE 
NATIONER 

 
Femte Mosebog 7:1 
Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver 
store folkeslag væk foran dig, hittitterne, girgashitterne, amoritterne, 
kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, syv folk, der er større og 
mægtigere end du 

 
7:2 
og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge 
band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed. 
7:3 
Du må ikke bringe dig i familie med dem; du må ikke give dine døtre til deres 
sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre, 
7:4 
for det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Da vil Herrens 
vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig. 

 
HER ER JØDERNE ÅBENLYSE OM TILINTETGØRELSEN AF DE IKKE- 

JØDISKE GUDER: 
 
7:5 
Nej, sådan skal I gøre med dem: Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter 
skal I knuse, deres Ashera-pæle skal I hugge om, deres gudebilleder skal I 
brænde. 
7:6 
For du er et helligt folk for Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt af alle 
folk på jorden som sit ejendomsfolk. 

 
Femte Mosebog 7:21 
Du skal ikke nære rædsel for dem, for Herren din Gud er hos dig, en stor og 
frygtindgydende Gud 
7:22 
og Herren din Gud vil drive disse folk væk foran dig lidt efter lidt. Du skal ikke 
tilintetgøre dem hurtigt, for så bliver de vilde dyr dig for talrige. 
7:23 
Herren din Gud vil overgive dem til dig og bringe en stor forvirring over dem, til de 
er udryddet. 
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7:24 
Han vil give deres konger i din magt, og du skal udrydde deres navn under 
himlen. Ingen skal kunne holde stand imod dig; du skal få dem alle udryddet. 

 
Ikke-jøderne er blevet indoktrineret med jødiske løgne. Vi er blevet afskåret fra 
vores guder og vores kultur. Disse er blevet erstattet med fiktive jødiske 
karakterer, som vi slavisk skulle tilbede, hvilket skaber en kraftfuld underbevidst 
forbindelse. Denne slags ting er ansvarlig for, hvordan ikke-jøderne altid 
udkæmper jødernes krige og ikke engang tænker over, hvad de virkelig gør. 
Hvad der er sket i Irak er et perfekt eksempel. 

 
Femte Mosebog 7:25 
Deres gudebilleder skal I brænde, og du må ikke begære sølvet og guldet på 
dem og tage det, for så bliver du fanget i en snare; Herren din Gud afskyr det. 
7:26 
Du må ikke bringe noget afskyeligt ind i dit hus; så bliver der lagt band på dig, 
ligesom på det. Du skal betragte det som vederstyggeligt og afskyeligt, for der er 
lagt band på det. 

 
Femte Mosebog 12:27 
Du skal bringe dine brændofre, både kødet og blodet, på Herren din Guds alter, 
og blodet fra dine slagtofre skal udgydes på Herren din Guds alter, men kødet 
må du spise. 
12:28 
Lyt omhyggeligt til alle disse ord, som jeg befaler dig, for at det i al fremtid må gå 
dig og dine efterkommere godt, fordi du gør, hvad der er godt og ret i Herren din 
Guds øjne. 
12:29 
Når Herren din Gud udrydder de folk, hvis land du drager ind i for at drive dem 
bort foran dig, og du får dem fordrevet og bosætter dig i deres land. 
12:30 
Tag dig da i agt, at du ikke lader dig forlede til at gå i deres spor, efter at de er 
blevet udryddet foran dig; spørg ikke: »Hvordan dyrkede disse folk deres guder? 
Jeg vil gøre det samme.« 

 
 

Menneskelig energi er ikke nok, der skulle også være dyreblodofringer: 
 
Anden Mosebog 20:24 
Du skal lave mig et alter af jord, og på det skal du bringe dine brændofre og dine 
måltidsofre, dine får og dine køer. Hvor som helst jeg lader mit navn nævne, vil 
jeg komme til dig og velsigne dig. 

 
Anden Mosebog 24:4 
Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter 
ved bjergets fod og rejste tolv stenstøtter, en for hver af Israels tolv stammer. 
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24:5 
Derpå satte han israelitternes unge mænd til at bringe brændofre og at ofre tyre 
som måltidsofre til Herren. 
24:6 
Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle, og den anden halvdel 
stænkede han på alteret. 
24:7 
Derpå tog han pagtsbogen og læste den op for folket, og de sagde: »Vi vil adlyde 
Herren og gøre alt, hvad han befaler.« 
24:8 
Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde: »Dette er pagtens 
blod, den pagt, Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord.« 

 
Flere instruktioner fra jehova vedrørende blodofring: 

 
Anden Mosebog 23:18 
Du må ikke ofre blodet fra mit slagtoffer sammen med syrnet brød. Fedtet fra mit 
festoffer må ikke ligge natten over. 

 
Anden Mosebog 29:10 
skal du føre tyren frem foran Åbenbaringsteltet. Aron og hans sønner skal lægge 
deres hænder på tyrens hoved, 
29:11 
og du skal slagte den for Herrens ansigt ved indgangen til Åbenbaringsteltet. 
29:12 
Du skal tage noget af tyrens blod og stryge det på alterets horn med fingeren, og 
resten af blodet skal du hælde ud ved alterets sokkel. 
29:13 
Du skal tage alt fedtet, der dækker indvoldene, leverlappen og de to nyrer med 
fedtet på dem og brænde det på alteret. 
29:14 
Tyrens kød, dens hud og dens tarmindhold skal du brænde op uden for lejren. 
Det er et syndoffer. 
29:15 
Så skal du tage den ene vædder; Aron og hans sønner skal lægge hænderne på 
vædderens hoved, 
29:16 
og du skal slagte den. Du skal tage dens blod og stænke det på alteret hele vejen 
rundt. 
29:17 
Du skal skære vædderen ud, vaske dens indvolde og dens skanke og lægge det 
på de udskårne stykker og på dens hoved; 
29:18 
så skal du brænde hele vædderen på alteret. Det er et brændoffer for Herren, en 
liflig duft, et offer for Herren. 
29:19 
Så skal du tage den anden vædder; Aron og hans sønner skal lægge hænderne 
på vædderens hoved, 
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29:20 
og du skal slagte den. Du skal tage noget af blodet og stryge det på Arons højre 
øreflip og på hans sønners højre øreflip og på deres højre tommelfinger og deres 
højre storetå, og resten af blodet skal du stænke på alteret hele vejen rundt. 
29:21 
Du skal tage noget af blodet på alteret og af salvningsolien og stænke det på 
Aron og hans klæder og ligeledes på hans sønner og deres klæder. Så er han og 
hans klæder hellige og ligeledes hans sønner og deres klæder. 
29:22 
Af vædderen skal du tage fedtet, fedthalen, det fedt, der dækker indvoldene, 
leverlappen, de to nyrer med fedtet på dem og det højre lårstykke, for det er en 
indsættelsesoffervædder. 
29:23 
Og du skal tage et rundt brød, et ringformet oliebrød og et fladbrød fra kurven 
med de usyrede brød, som står for Herrens ansigt. 
29:24 
Læg det alt sammen i hænderne på Aron og hans sønner og lad dem foretage 
svingningen med det for Herrens ansigt. 
29:25 
Så skal du tage det igen og brænde det på alteret sammen med brændofferet, en 
liflig duft for Herrens ansigt, et offer for Herren. 
29:26 
Du skal tage bryststykket fra Arons indsættelsesoffervædder og foretage 
svingningen med det for Herrens ansigt; det skal være din andel. 
29:27 
Du skal hellige svingnings-bryststykket og afgifts-lårstykket, det som bliver 
svunget, og som bliver ydet som afgift fra indsættelsesoffervædderen, det som 
Aron og hans sønner skal have. 
29:28 
Det skal tilfalde Aron og hans sønner som en eviggyldig rettighed, de har hos 
israelitterne, for det er en afgift. Det skal være israelitternes afgift af deres 
måltidsofre, deres afgift til Herren. 
29:29 
Arons hellige klæder skal hans sønner bære efter ham, når de skal salves og 
indsættes. 
29:30 
I syv dage skal den af hans sønner, som bliver præst efter ham, bære dem, når 
han går ind i Åbenbaringsteltet for at gøre tjeneste i helligdommen. 
29:31 
Du skal tage indsættelsesoffervædderen og koge kødet på et helligt sted. 

 
 
Tredje Mosebog Kapitel 1 
1:1 
Herren kaldte på Moses og talte til ham fra Åbenbaringsteltet. Han sagde: 
1:2 
Tal til israelitterne og sig til dem: Når nogen af jer vil bringe Herren en gave, skal 
den gave, I bringer, være et stykke kvæg, enten hornkvæg eller småkvæg. 
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1:3 
Hvis den gave, han bringer, er et brændoffer, og den tages fra hornkvæget, skal 
det være et lydefrit handyr. Han skal bringe det hen til indgangen til 
Åbenbaringsteltet for at opnå velbehag for Herrens ansigt. 
1:4 
Han skal lægge sin hånd på brændofferdyrets hoved. Det bringer ham Herrens 
velbehag og skaffer ham soning. 
1:5 
Dernæst skal han slagte tyrekalven for Herrens ansigt, og præsterne, Arons 
sønner, skal bringe blodet hen og stænke det hele vejen rundt på alteret, som 
står ved indgangen til Åbenbaringsteltet. 
1:6 
Så skal han flå brændofferdyret og skære det ud; 
1:7 
præsterne, Arons sønner, skal gøre ild på alteret og lægge brændet til rette på 
ilden, 
1:8 
og præsterne, Arons sønner, skal lægge stykkerne, også hovedet og nyrefedtet, 
til rette på brændet over ilden på alteret; 
1:9 
indvoldene og skankene skal han vaske i vand. Præsten skal bringe det alt 
sammen som brændoffer på alteret, et offer, "en liflig duft for Herren". 
1:10 
Hvis den gave, han bringer som brændoffer, tages fra småkvæget, fra fårene 
eller gederne, skal det være et lydefrit handyr. 
1:11 
Han skal slagte det for Herrens ansigt ved alterets nordside, og præsterne, Arons 
sønner, skal stænke dets blod på alteret hele vejen rundt. 
1:12 
Så skal han skære det ud, også hoved og nyrefedt, og præsten skal lægge det til 
rette på brændet over ilden på alteret; 
1:13 
indvoldene og skankene skal han vaske i vand. Præsten skal ofre det alt 
sammen og brænde det på alteret; det er et brændoffer, et offer, en liflig duft for 
Herren. 
1:14 
Hvis hans gave til Herren er et brændoffer af fugle, skal han bringe en turteldue 
eller en dueunge som sin gave. 
1:15 
Præsten skal bringe den hen til alteret og knibe dens hoved af og brænde det på 
alteret. Han skal presse dens blod ud på alterets side, 
1:16 
fjerne dens kro med indhold og kaste det øst for alteret, hvor fedtasken ligger, 
1:17 
og rive dens vinger løs uden at rive dem af. Så skal præsten brænde den på 
alteret på brændet over ilden. Det er et brændoffer, et offer, en liflig duft for 
Herren. 
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Tredje Mosebog Kapitel 7 
7:1 
Dette er loven om skyldofferet. Det er højhelligt. 
7:2 
Skyldofferdyret skal slagtes på det sted, hvor man slagter brændofferdyret, og 
blodet skal stænkes på alteret hele vejen rundt. 
7:3 
Alt fedtet fra det skal ofres, fedthalen, det fedt, der dækker indvoldene, 
7:4 
de to nyrer og fedtet, som sidder på dem ved lændemusklerne, og leverlappen, 
som skal skæres af sammen med nyrerne. 
7:5 
Præsten skal brænde det på alteret som et offer til Herren; det er et skyldoffer. 

 
Tredje Mosebog 7:14 
Af hele gaven skal han bringe et brød af hver slags som afgift til Herren; det skal 
tilfalde den præst, som stænker måltidsofferdyrets blod på alteret. 

 
"HERREN" HAR BRUG FOR HVER ENESTE DRÅBE FLOD FRA 

BLODOFRINGEN: 
 
Tredje Mosebog 7:27 
Enhver, der spiser blod, det menneske skal udryddes fra sit folk. 

 
Her er det nødvendigt med yderligere blodofring for at fjerne forbandelsen, 

spedalskhed, som jehova har forårsaget: 
 
Tredje Mosebog 14:34 
Når I kommer ind i Kana'an, som jeg vil give jer til ejendom, og jeg lader et hus i 
det land, I ejer, blive angrebet af spedalskhed, 
14:49 
For at rense huset for synd skal han tage to fugle, cedertræ, karminrødt garn og 
isop. 
14:50 
Han skal slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand. 
14:51 
Så skal han tage cedertræet, isoppen, det karminrøde garn og den levende fugl 
og dyppe det alt sammen i kildevandet med blodet fra den fugl, der er slagtet, og 
stænke det syv gange på huset. 
14:52 
Han skal rense huset for synd med fuglens blod, kildevandet, den levende fugl, 
cedertræet, isoppen og det karminrøde garn, 
14:53 
og så skal han lade den levende fugl flyve ud af byen, ud i det fri. På den måde 
skaffer han huset soning; så er det rent. 
14:54 
Det var loven om alle angreb af spedalskhed, skurv, 

37  



14:55 
spedalskhed på tøj og huse, 
14:56 
hævelse, udslæt og lyse pletter, 
14:57 
til belæring om, hvornår noget er urent, og hvornår det er rent. Det var loven om 
spedalskhed. 

 
Flere eksempler på jødiske blodofringer til Jehova: 

 
Tredje Mosebog 8:14-32 
Tredje Mosebog 9:1-24 
Tredje Mosebog 14:1-5 
Tredje Mosebog 14:12-28 
Tredje Mosebog 23:12-21 
Fjerde Mosebog 19:1-7 
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Sandheden om “Jesus Kristus” 
 
 
Mange af jer, der besøger denne hjemmeside kender til sandheden om, at 
nazaræeren er en fiktiv jødisk arketype, som ikke-jøder slavisk skal tilbede. Frem 
for alt er nazaræeren en afledningsmanøvre og en distraktion for at afholde 
menneskeheden fra at fremmes spirituelt ved at arbejde på og bruge vores egne 
sjæle. Den fiktive karakter kaldet "Jesus" blev opfundet ud fra spirituelle 
KONCEPTER, der stammer fra Fjernøsten, såsom spirituel alkymi, 
kundalinienergien (Satans Slange) og det, der er kendt som "vril", "chi", 
"livskraften" og "heksekraften". I virkeligheden frelser man sin egen sjæl ved at 
fremme sig selv spirituelt og aktivere denne kraft. Nazaræeren er en hindring for 
dette og afholder menneskeheden fra at gøre noget som helst spirituelt ved at 
holde menneskeheden slavebundet gennem at leve en total materiel tilværelse. 
Kristne kan ikke argumentere imod dette, da de ikke kender til sand spiritualitet. 
De har ikke oplevet det. Hvor mange kristne prædikanter/præster kan skitsere den 
menneskelige sjæl? 

 
Når ens øjne åbnes, og man er opmærksom på konceptet om heksekraften, kan 
man tydeligt se, hvordan denne fiktive karakter blev opfundet. 

 
Nazaræeren, den fiktive karakter: 

 
Har været brugt til at fjerne al spirituel viden og erstatte det med jødiske arketyper, 
jødiske byer og andet fiktivt, jødisk, materielt lort. Ævlen om, at "Jesus frelser" (ad 
nauseum) og sætningerne om "genfødsel" er blevet fordrejet og indarbejdet i 
denne fiktive karakter. Med andre ord, er forblindede mennesker blevet bedraget til 
at tro, at denne karakter vil tage sig af alt spirituelt, så længe de er i 
overensstemmelse med den nuværende dagsorden, der dikteres af kristne 
prædikanter og reviderede udgaver af "Bibelen". Dette afskrækker en fra at arbejde 
på ens egen sjæl. Der er overhovedet intet spirituelt over nazaræeren eller det 
jødisk-opfundne kristne program. 

 
"Jesus" karakteren har fungeret som tankepolitiet for ultimativ kontrol. Krige er 
flere gange blevet udkæmpet på baggrund af overbevisninger og idéer. Når 
fjenden kontrollerer det, der er i sindet hos den brede befolkning, kontrollerer 
fjenden menneskeheden. 

 
Fordi nazaræeren er fiktiv, kan han være hvad som helst for hvem som helst. Han 
er, hvad end de nuværende system hævder og dikterer. Han ændrer sig med tiden 
og lever op til enhver dagsorden. Dette er ikke anderledes end den jødiske/kristne 
bibel, der indeholder nok vers og modsætninger til at kunne passe til ethvert 
argument eller formål (se Den allestedsnærværende nazaræer). 
Det er på tide, at alle vågner op til den spirituelle forvanskning, der bedrager 
menneskeheden fra billioner og billioner, har forbandet sjæle, har forårsaget 
endeløse og unødvendige krige, har holdt videnskaben (faretruende) tilbage samt 
alt andet, kosherparasitterne har fået deres vildledte ikke-jødiske tilhængere med 
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på. De kristne program, samt islams hæslige doktriner, har forhindret og stoppet 
menneskeheden fra at udvikle og fremme sig spirituelt. Dette er en hovedårsag til 
lidelse for alle. 

 
Alle hændelser i nazaræerens fiktive liv afslører et KONCEPT STJÅLET OG 
FORVANSKET FRA HEDENSKE RELIGIONER, DER KOM FORUD FOR 
KRISTENDOMMEN. 
Nazaræerens fødsel siges at have fundet sted i en hule og ikke i en stald. 
"Tidlig kristen tradition tyder på, at Jesus blev født i en hus, der blev brugt som en 
stald."2

 

Mange doktriner der kom forud for kristendommen, såsom taoisme, hævder, at 
pinealkirtlen er placeret i en "hule". Dette er området af hjernen, hvor dette meget 
vigtige spirituelle center ligger. Det føles som et hul og er sædet for denne meget 
vigtige kirtel, som er inaktiv og i dvale hos de fleste mennesker. Pinealkirtlen er en 
meget vigtig faktor i at åbne sjælen og opnå udvidet bevidsthed, samt spirituelle 
evner når den er blevet aktiveret. 

 
Der var "tre vise mænd" fra Østerland, som "FULGTE STJERNEN" til 
nazaræerens fødselssted. Disse "vise mænd" var troldmænd, også kendt som 
udøvere af magi. Igen er dette et koncept, der blev stjålet fra spirituel alkymi. Folk, 
der er nye inden for det okkulte og meditation (sand spiritualitet), er nødt til at 
foretage yderligere research og læse Fryden Ved Satan, men dem af os, som 
mediterer, kender til den koncentrerede vril/heksekraft, der cirkuleres gennem 
chakraerne og fremstår som en stjerne. Dette er den sande betydning af "følg 
stjernen". 

 
Ligesom tallet syv (de syv chakraer), dukker tallet tre op i forhold til de tre 
magikere, og dette er symbolsk for idaen, pingalaen og sushumnaen. Dette er 
sjælens tre nadier og også chakraernes tre kors. Der blev fokuseret vældigt meget 
på konceptet om tallet tre i de hedenske religioner, der kom hundreder til tusindvis 
af år forud for kristendommen. Konceptet om tallet tre repræsenteres ved 
"Djævelens Trefork", også kendt som en "Trishul", der opstod i Fjernøsten. 
Trishullen symboliserer slangeenergien, der trænger igennem de tre granthier (se 
Sataniske symboler). Tallene tre og syv anvendes i udstrakt grad i den 
jødiske/kristne bibel, hvor de er blevet blasfemeret og forvansket. 

 
"Jomfrufødsel" er endnu et forvansket koncept, der vedrører, at chakraerne skal 
være rene og uhindrede for, at spirituel energi kan stige op og cirkulere. Med 
andre ord, er dette den sande betydning af "renhed". Foreningen med den fiktive 
guddom symboliserer den guddommelige spiritualitet involveret i at hæve 
heksekraft, og ikke fiktive YHVH, som intet andet er, end end jødisk magisk 
system beregnet til at slavebinde ikke-jøder/hedninge. 

 
Den påståede korsfæstelse af denne bedragerkarakter kaldet "Jesus Kristus" blev 
stjålet fra omkring 18 forskellige hedenske Guder, der hang fra et træ. I den kristne 
bibel er der mere end ét vers, hvori det hedder, at nazaræeren blev hængt fra et 
træ. 
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Apostlenes Gerninger 5:30 - Vore Fædres Gud oprejste Jesus, hvem I hængte på 
et Træ og sloge ihjel. 
Apostlenes Gerninger 13:29 - Men da de havde fuldbragt alle Ting, som ere 
skrevne om ham, toge de ham ned af Træet og lagde ham i en Grav. 

 
Den nordiske Gud Odin kom før Jesus Kristus. Odin hang fra et træ og oplevede 
en slags død for at opnå viden. Ved at blive "genfødt", opnåede han gnosis 
(avanceret spirituel viden), og ligeså gjorde den egyptiske Gud Set, der blev 
"korsfæstet" på et "kors" kendt som et gaffelkors.1 Dette er også betydningen bag 
"Den Hængte Mand" i tarotten. Buddhaen sad også under et "bo-træ". "Bo" er af 
"Boa", hvilket betyder "slange" - kundalinien. Træet er en gammel skildring af den 
menneskelige sjæl, hvor stammen er symbolsk for rygsøjlen, og grenene 
symboliserer de 144.000 nadier sammen med frugterne, som symboliserer frugten 
fra meditationen; livskraften og sindet og sjælens kræfter. Derudover hang 
Krishna, Marsyas, Dodonian og Zeus også fra træer. "144.000" er endnu en 
jødisk/kristen bibelforvanskelse af en allegori, der har at gøre med den 
menneskelige sjæls nadier, hvilke er særlige kanaler for livskraften. 

 
Næsten alt i den jødiske/kristne bibel blev stjålet og forvansket fra religioner i 
Fjernøsten. Den formodede bibelske skabelse, hvori de hævder, at "Edens Have" 
var i Mesopotamien, er for bevidst at bortlede og narre folk væk fra at se mod 
Fjernøsten, da det var her, civilisationen begyndte, og hvor sande spirituelle 
lærdomme stammer fra. Grundet kristen forurening i disse områder, er mange af 
lærdommene desværre blevet forvansket og destrueret siden. 

 
Det latinske kors var ikke en del af kristendommen før det 7. århundrede og blev 
ikke fuldt ud anerkendt før det 9. århundrede. Endevidere er den menneskelige 
sjæl i form af et kors. Dette afslører, hvordan spirituel viden er blevet ødelagt og 
erstattet med nonsens. Korset repræsenterer også de altafgørende fire kvartaler, 
tetragrammaton. 

 
Der siges at have foregået en formørkelse under den formodede "korsfæstelse" af 
nazaræeren, hvilket også symboliserer nigredo-fasen i spirituel alkymi, fasen med 
sorthed. Denne fase symboliseres også ved den sorte krage og Den Sorte Sol. 

 
De tre krosfæstelser, hvor nazaræeren skulle have været i midten (to andre blev 
angiveligt korsfæstet sammen med nazaræeren), er endnu en allegori, der 
symboliserer sjælens tre kors/korsveje. Der er tre store dele af sjælen, hvor der er 
en krydsning af energier, hvoraf det vigtigste er det intetkønnede hjertechakra (det 
store kors), hvor skulderchakraerne har vinger, samt de to mindre sjette chakraer 
og de to mindre hoftechakraer. 

 
Nazaræerens opstigning ind i "Himlen" er endnu et koncept om kundaliniens 
opstigning til kronechakraet. Himmel, Jord og Helvede er alle koncepter, der er 
blevet stjålet fra taoisme, som kom forud for kristendom og jødedom. Himlen er 
symbolsk for det syvende chakra, også kendt som "kronechakraet". Jorden eller 
"midterriget" er symbolsk for hjertechakraet, og "Helvede" symboliserer 
rodchakraet, hvor den brandvarme slange, kundalini, ligger i dvale. 
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"Miraklerne" som den fiktive nazaræer udførte er også en ALLEGORI og et 
KONCEPT om, hvad heksekraften kan gøre. Nazaræerens profetier er også 
ALLEGORIER for spirituelle evner, der kommer ved at aktivere ens egen 
heksekraft. 

 
De 12 apostle er forvanskninger af de 12 tegn i dyrekredsen og symboliserer også 
et magisk coven, hvor nazaræeren udgør det 13. medlem. Traditionelt set er der 
13 medlemmer i et coven. Der er også 13 primære chakraer i den menneskelige 
sjæl. 

 
Nazaræeren levede angiveligt 33 år. Dette er igen endnu et koncept- den 
menneskelige rygsøjles 33 ryghvirvler, som kundalinislangen stiger op ad, hvilket 
er et kæmpe skridt fremad for ens heksekraft. 

 
Som afslutning, har min egen research vist mig, at kristendommen ikke er "2000" 
år gammel, som de forsøger at hævde. Hvad jeg mener personligt er, at 
kristendommen ankom sammen med Inkvisitionen. Research peger i retning af, at 
Vatikanet indgik en aftale med udenjordiske, kendt som "de grå". Denne aftale 
lyder på rigdom og magt i bytte for menneskesjæle. For at dette kunne lykkes, 
skulle al spirituel viden destrueres. Dette er ikke anderledes end jødisk 
kommunisme. Bibelen er en arbejdsplan for kommunisme, og forbereder troende  
til at acceptere slaveri og misbrug. Når jødisk kommunisme tager kontrol, som i det 
tidligere Sovjetunionen, Røde Kina, Cambodja, Tibet og alle andre lande, følger 
massemord og tortur, nøjagtigt det samme som med Inkvisitionen. 

 
"Kristendom og kommunisme ligger meget tæt på hinanden spirituelt og 
ideologisk. Dette er et meget velkendt begreb, der er blevet vedtaget af forskellige 
tænkere, fra Thomas More til Lev Tolstoy. Kun få personer ved, at verdens første 
socialiststat blev etableret i Paraguay og var baseret på katolsk jesuitideologi, før 
Marx skabte sin lære." 
"Jesu Selskab" - den religiøse orden kaldt "Jesuitterne" - i den katolske kirke 
svarede noglelunde til KGB i Sovjetunionen." 
De ovenstående citater blev taget fra "Pradva" (den vigtigste kommunistpartiavis 
og førende avis i det tidligere Sovjetunionen). Fra artiklen: Is there any difference 
between Christianity and Communism? (Er der nogen forskel mellem kristendom 
og kommunisme?) 30/04/2013 

 
 

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

 
2  www.christianitytoday.com 
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YHVH: Sandheden om "Jahve" "Jehova"  
Blotlægning af kristendommen 

 

Den jødiske/kristne bibel har altid brugt ekstrem frygt som et redskab til at holde 
folk væk fra det okkulte, magi, "heksekunster" og brugen af sindet. Årsagerne er 
indlysende i artiklen nedenfor. For at en besværgelse kan lykkes, skal offeret 
mangle den nødvendige viden, være et godt får og bare "tro". 

 
Anden Mosebog 22:18 
En Troldkvinde må du ikke lade leve. 

 
"YHVH", også kendt som "Jahve" og "Jehova", intet mere end et system af jødisk 
magi. "YHVH", kendt som "tetragammaton" repræsenterer de fire hjørner og 
elementer, og ligeså gør "INRI" samt de fire evangelier; disse repræsenterer de 
fire hjørner af magi og de fire elementer, der er så vigtige i ethvert magisk værk. 
"YHVH" benyttes i vid udstrækning i (jødisk) magi. Jøderne stjal Kabbalaen fra 
egypterne og forvanskede den. Den messes hovedsageligt- "Yod Heh Vau Heh" i 
forskellige kombinationer. 

 
Det ikke-jødiske folk er blevet tvangsfodret med kristendom for at fratage os al 
viden og kraft. Dem på toppen spiller med på begge sider mod midten. Hvad 
dette betyder er, at fjenden opererer fra begge sider - hver side angriber den 
anden, mens de begge fremmes og udvikler sig. Dette svarer til en politibetjent, 
der er stærkt involveret i et åbent og offentligt korstog mod narkotika men i al 
hemmelighed sælger og fremmer stoffer, uden at familien eller samfundet ved 
noget om det. 

 
Efter den romerske afskaffelse af Salomons tempel 70 e.v.t. blev kristendommen 
opfundet af jøderne (den mest kendte er Paulus, også kendt som 
"Hedningeapostlen"), så de kunne styre verden ved hjælp af meget gamle 
kræfter vedrørende sjælen og sindet. Jøderne ved selv, at nazaræeren er en 
fiktiv karakter, der er baseret på omkring 20 korsfærstede helte fra hedenske 
pantheoner. Med århundreders from tro på dette væsen samt den spirituelle 
energi hældt i "ham" gennem bøn, har han gjort sig selv levende. Se 
Tankeformer. 
Eksempelvis, blev hang Odin fra et træ, Set blev korsfæstet på et gaffelkors, 
Buddha sad under bo-træet (Boa- igen, slangen) for at opnå oplysning; listen 
bliver ved og ved. Mest af alt, blev den nazaræenske karakter stjålet fra den 
persiske Gud "Mithra". Når man arbejder med en besværgelse, er det altid vigtigt, 
at en forbindelse skabes. 

 
I tilfældet med kristendommen, blev alle de tidligere hedenske (ikke-jødiske) 
Guder bundet og erstattet med fiktive jødiske guder. Den hebraiske Jomfru Maria 
erstattede Astaroth, legenden om den hebraiske moses blev stjålet fra Sargon 
(begge blev født i hemmelighed, efterladt i en sivkurv, ladt flyde ned ad floden og 
adopteret af royaliteter), hebraiske Abraham blev stjållet fra Hindu Brahma. 
"Brahma" betyder på sanskrit "mange". Den endeløse liste bliver ved og ved. Se 
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Afslør Kristendommen. Der findes intet i den kristne religion, der ikke er blevet 
stjålet fra hedenske religioner, der kom hundreder til tusindvis af år forud den. De 
hedenske Guder, værende et kraftfuldt racemæssigt minde i ikke-jødernes sind, 
blev erstattet med hebraiske karakterer for slavisk at blive adlydt og tilbedt. Dette 
banede vejen for enorm magt og kontrol. 

 
Kristendommen har aldrig nogensinde været andet end et værktøj beregnet til at 
fjerne spirituel viden og kraft fra den ikke-jødiske befolkning og afholde os fra 
vores Guder, primært vores sande Skabergud, der blev givet navnet Satan, 
hvilket betyder "modstander/fjende" på hebraisk. Ikke-jøderne, der var præster og 
ledere, blev tortureret og henrettet. De andre, der ikke fulgte med, led det samme, 
og enhver ikke-jøde, der selv blev mistænkt for at have nogen forbindelser          
til de gamle religioner, blev stemplet som en "kætter" og myrdet. 
Selvfølgelig skråler og skriger jøderne op om den kristne kirkes forfølgelse af 
deres småsamfund i middelalderen, men dette er igen de gamle trick med at 
spille begge sider mod midten, og jøderne på toppen kunne ikke være mere 
ligeglade med, hvor mange af deres egne de er nødt til at bruge. Tomás de 
Torquemada var den første storinkvisitor i Spanien og var en jøde. 

 
Jøderne har haft fuld kontrol over den katolske kirke (den oprindelige kristne 
kirke) fra begyndelsen. De fleste katolske paver var af jødisk oprindelse, såsom 
Johannes Paul 2., der blev født af en jødisk mor (Katz) og anerkendt som en jøde 
af de jødiske ortodokse. Gennem det katolske sakramente kaldet "skriftemål", fik 
den katolske gejstlighed alle, og nærmere bestemt de ikke-jødiske ledere og adel, 
trængt op i en krog. De kendte deres dybeste og mørkeste hemmeligheder. 

 
Den katolske kirke er kristendommens rambuk. Siden den protestantiske 
reformation har jøderne også fået kontrol over disse sekter. "Kirkernes 
Verdensråd" er endnu et eksempel. 

 
Jøderne har haft en enorm pøl af spirituel energi, som de frit kunne tage fra. 
Jøderne udnævnte sig selv som "Guds Udvalgte". Nazaræeren er en jøde (og en 
kraftfuld tankeform), Jomru Maria og hendes mand Josef er jøder, nazaræerens 
12 apostle (13 udgør et coven - igen stjålet fra gamle hedenske religioner) - alle 
jøder. Derudover er alle karakterene i det Gamle Testamente samt det Nye 
Testamente stjålet fra ikke-jødiske karakterer og afløste disse som de "udvalgte" 
jøder. 

 
Så den gennemsnitlige kristne ikke-jøde, der er uvidende om jødernes lumske 
handlinger og det okkulte, hælder mere og mere spirituel energi ind i denne 
jødiske hvirvelstrøm af energi gennem bøn, og folk spekulerer alligevel på, 
hvordan denne minoritet kan besidde det meste af verdens rigdom og magt. Ikke- 
jøderne, nærmere de kristne, har været underlagt en meget kraftfuld besværgelse 
i århundreder. 

 
De afskar os fra vores Guder, vores tradtitioner og vores spirituelle og religiøse 
arv gennem massemord og erstattede vores historie med pure løgne og gennem 
frygt for det ukendte, fordi al ikke-jødisk viden blev taget ud af cirkulation. 
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Deres engle-smuds; de fleste har navne med de syv klassiske bogstaver: 
Gabriel, Rafael osv. Disse syv repræsenterer de syv chakraer og blev brugt til at 
binde de ikke-jødiske Guder og gøre dem til slaver ved hjælp af "Goetiaen". De 
goetiske sorte bøger, eller "grimoirer", stammede alle fra jøderne, såsom "The 
Key of Solomon", og "The Sacred Magic of Abramelin the Mage" og mange flere 
(disse kan let findes ved at søge efter titlerne i en søgemaskine). De blev alle 
oprindeligt skrevet på hebraisk, da de fleste ikke-jøder ikke kan læse hebraisk. 
Alle bruger de hebraiske symboler og mantraer og dirigerer intens blasfemi mod 
de ikke-jødiske Guder, der er blevet gjort til djæveler, dæmoner og hæslige 
monstre, som bare skal nedgøres. De ikke-jødiske Guder er ikke længere 
bundet, og nogle af de magelige profetier holdt ikke stik, såsom at "Azazel skulle 
være bundet for evigt". Jeg kan forsikre alle om, at han nu er fuldstændig fri. 

 
Kristendommen er bygget op i flere trin. Fordi dette program er fiktivt, er det 
spirituelt upålideligt. Visse kristne har til tider tappet ind i denne hvirvelstrøm af 
energi og opnået resultater. Bedegrupper og lignende fremkalder spirituel energi. 
Vildledte kristne bliver bedt om "at tro". At tro er nødvendigt for, at enhver 
besværgelse eller ethvert magisk værk udført af sindet kan lykkes. Med 
kristendommen lykkes det normalt ikke. De få og meget sjældne tilfælde hvor det 
lykkes holder dette de vildledte troende, fordi de tror, at det er "et mirakel" og 
faktisk ikke ved, at de gjorde det med deres egne sind. Ateisterne tror ikke på 
noget, og tilsidesætter alt, der er "overnaturligt" eller okkult. Ateisten er en 
skydeskive, der bare venter på at blive manipuleret af dem, der besidder okkult 
viden og kraft. 

45  



Det sande Tetragrammaton: 
Yderligere afsløring af kristendommen 

 
 
Til dem af jer, der konstant laver endeløse indlæg vedrørende jeres problemer 
med kristen indoktrinering - så vær venligst ikke dovne. Læs den følgende artikel 
inden I laver flere og flere indlæg om jeres psykologiske problemer med at 
overkomme kristne løgne og begynd så at meditere konsekvent. Jeg har skrevet 
udførligt om spirituelle allegorier. De fleste gennemsnitlige mennesker kan ikke 
se igennem de skjulte betydninger bag allegorierne, og de tager fortællingerne 
om Guderne samt legenderne bogstaveligt. For det første...Satan og Helvedes 
Magter forlanger ikke nogen form for slavisk tilbedelse. De er vores venner. De 
har forsøgt at hjælpe os, og det gør de. De er udenjordiske væsener. Jøderne er 
altid klar til angreb, når man nævner udenjordiske væsener. 

 
Med omfattende og avanceret meditation, såsom den symbolske kobraslange, 
oplever man øget bevidsthed, og ens sind udvides (symboliseret ved kobraens 
hætte). Når man endelig kan se sandheden og se igennem alle løgnene udspyet 
af kristendommen, islam og den jødiske rod, er disse programmer ikke længere 
en trussel. Der kommer et punkt, hvor ingen mængde af løgne eller tvang vil få 
en, der har set og som kender til sandheden, til at tro på løgnene længere. Når 
jeg godkender indlæg i disse grupper, læser jeg hele tiden, hvordan 
kristendommen har fået et fast greb på mange personer her. Satan har vist mig 
mere og mere, da jeg både har åbnet mig selv op i mine meditationer og i mine 
studier. For at kende sandheden, er man nødt til at studere de "okkulte" emner 
udførligt, hvilket Bibelen advarer og truer imod. Jeg har gjort dette i mange, 
mange år. 

 
Selvom jeg har lavet mange referencer til "jehova" og den gustne, jødesus, 
nazaræer for hundrede og syttende gang, eksisterer ingen af disse væsener. 
Begge er tankeforme til en vis grad, og så findes der fjendelige udenjordiske, 
såsom de grå, der arbejder under de udenjordiske reptiler på at opnå 
slavebinding af ikke-jøderne på denne planet. Der findes også fjendtlige 
Nordiske, som forestiller at være disse fiktive væsener og også fremmer dem. 
Før der fandtes moderne kameraer og tilgængelig information vedrørende 
udenjordiske, tegnede Aleister Crowley, da han var i en trance, et billede af 
"Jehova", og det blev til en illustration af de der grå udenjordiske med 
pæreformede hoveder. Ok, nok sagt, men hvis jeg ikke gentager mig selv 
konstant og giver nogle baggrundsoplysninger om dette, vil folk, som er nye, ikke 
forstå det, jeg skal til at skrive. 

 
Hvis man dykker langt nok ned i okkult lære og okkulte selskaber, såsom 
frimureri osv.(de fleste af de spirituelle lærdomme er blevet systematisk fjernet, 
og det, som er tilbage, er forvansket), kender de fleste af disse organisationer til 
sjælens kræfter, til en vis grad. Før frimureri blev ødelagt af jøderne, var det 
meget spirituelt, og en "33. grads-frimurer" var en person, som have hævet sin 
slange, da rygsøjlen har 33 esoteriske grader. 
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Dengang kommunikerede dygtige frimurere med hinanden telepatisk. 
Genopbygning af "Salomons Tempel" havde at gøre med magnum opus og 
sjælen. Jøderne har taget dette KONCEPT og har forvansket det til at fremme 
deres umættelige grådighed og rette den mod deres kommunistiske dagsorden, 
som lyder på at skabe en ikke-jødisk slavestat. 

 
666 er det kabbalistiske kvadrat for Solen. 666 er det yderst vigtige solchakra. I 
de engelske udgaver af "Bibelen" (hvorfra de danske er oversat) kaldes "Salomo" 
for "Solomon", og "Salomos Tempel" hedder der "Solomons Tempel". Den sande 
betydning af "Solomons Tempel" er SOLENS TEMPEL. Bemærk venligst: den 
sande betydning af "Solens Tempel" er spirituel. Jøderne har fuldstændig 
forvansket dette. "Sol", "Om" og "On" er alle ord for Solen. "Sol" er (ud over at 
være det danske) det latinske ord for Solen og minder meget om det engelske 
ord "soul". "Om" er et navn givet af hinduerne til den spirituelle Sol, og "On" er et 
egyptisk ord for Sol. Symbolismen bag Solomons Tempel blev stjålet af jøderne 
og forvansket til en fiktiv karakter på lige fod med den fiktive nazaræer og næsten 
alt i den jødiske/kristne bibel. Det sande betydning af "Solens Tempel" er 
spirituel. Dette symboliserer den perfektionerede sjæl, hvor strålerne fra 
solchakraet (666), som er sjælens centrum og cirkulerer spirituel energi, stråler 
ud i 8 seperate stråler. Den skinnende sjæl symboliseres ved Solen. 8 er 
Astaroths tal. Dette er også "Det Nye Jerusalem". Navnet "Jerusalem" er også 
blevet stjålet og forvansket til at være en by i Israel. "Jerusalem" ER ET 
KONCEPT! "Lyset" er også symbolsk for den strålende, perfektionerede sjæl. 

 
De fleste af jer ved allerede, at det der irriterende fiske-symbol som de kristne 
bruger, i virkeligheden er en skede vendt om på siden. Det hedder en "Yoni". 
Hvis man ser på talrige udgaver af tarotkortene, selv helt tilbage til 
middelalderen, ser man, at kuløren med stokkene/stavene og sværdene ofte har 
formen som en yoni. Hjertechakraet (det intetkønnede chakra) har også formen 
af en yoni. Yonien, som symboliserer skeden, er også symbolsk for det at føde 
en ny sjæl og opnåelsen af spirituel og fysisk perfektion og udødelighed gennem 
magnum opus. Det kristne lort om at blive "født på ny" er falskt, og udgør intet 
mere end spirituel degeneration og det at blive gennemsyret af flere løgne. 

 
Der findes tretten store chakraer i sjælen. I meget langt tid, har fjenden udråbt 
tallet 13 til at være et "ulykkestal" osv. Dette er for at skræmme folk væk fra tallet. 
Dette adskiller sig ikke fra, hvordan gyserfilm bruges til at skræmme folk væk fra 
det spirituelle/okkulte. Alt dette hænger sammen. Når man udfører et ritual, 
invokerer man de fire kvartaler. For den uindviede går dette ud på at pege med 
sin athame osv. For dem, der er vidende, er dette faktisk en allegori for brug af 
vibration på sjælen for at øge ens egne kræfter. Sjælen har fire vigtige retninger. 
Igen, mandlige og kvindelige. 

 
Dette er, hvad fjenden bruger "YHVH" til, selvom YHVH er en forvanskning. De 
ulærde, de dumme og fjolserne vildledes til at tro, at denne "YHVH" er et slags 
Højeste Væsen. IGEN, DETTE ER ET KONCEPT!! Ikke blot er det et koncept, 
det blev stjålet og så, selvfølgelig, blev det yderligere forvansket. Der findes intet 
Højeste Væsen. Der findes uendelighed i både mikrokosmos og makrokosmos. 
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Der findes intet form for stort, ondt, jødisk genfærd, der "skabte alt", og som er 
almægtig eller noget af deres andet lignende lort, som de tvinger ind på livet af 
intetanende offentlighed. Der er en krig igang "derude", og der findes 
udenjordiske, som arbejder gennem jøderne her. De hader menneskeheden og 
ønsker at slavebinde verden for at tilvejebringe en let og klar vært, fra hvis sjæle 
de kan suge energi ud til sig selv. Det er, hvad vi er for dem, og om fjenden 
lykkes eller ej afhænger alt sammen af, præcis HVOR uvidende man er. Vi er 
blevet afskåret fra vores spirituelle sanser. Kun få kan se, hvad fjenden gør, men 
gennem meditation og Slangen af Satan åbnes vores spirituelle øjne. 

 
For at komme tilbage til sjælens fire kvartaler - efter RAUM meditationen, skal 
man vibrere for hvert af dem. IO kan virke for alle fire, men man vil bemærke en 
drastisk ladning og styrkelse, hvis de fire kvartaler alle vibreres korrekt. IO blev 
taget fra det græske IO: Næsten alle de græske såkaldte "myter" er meget vigtige 
spirituelle koncepter, med undtagelse af nogle af legenderne om Guderne, såsom 
Herakles; beretningen om hans fødsel. Hans mor havde det meget svært, da   
han var søn af en af Guderne (udenjordiske), og de Nordiske udenjordiske er 
meget større og højere end os mennesker. Jeg har set et par, der var nær 2.5 
meter høje, såsom Anubis. Herakles var en halvgud, altså var han halvt 
menneske. IO er endnu en allegori, og mens mange af disse Guder er reelle 
væsener, er legenderne om den vigtige spirituelle allegorier, såsom den græske 
"Argus", som er Agares. Agares er en hun, men allegorien portrætterer en han. 
Den spirituelt styrkede sjæls "tusinde øjne". 
"Under sin vandren, stødte hun på Prometeus, som var lænket. Han gav hende 
håb. Han forudså, at hun ville blive nødt til at vandre i mange år, men at hun til 
sidst ville blive ændret tilbage til menneskelig form og ville føde et barn. Han 
forudså, at en efterkommer af dette barn ville være en stor helt og sætte ham fri. 
Hans forudsigelser gik i opfyldelse. Under sine vandringer, blev mange 
geografiske karakteristika opkaldt efter hende, herunder det Ioniske Hav og 
Bosporus (hvilket betyder koens vadested). Hun nåede til sidst Nilen, hvor Zeus 
genskabte hendes menneskelige form. Hun fødte Epafus, og elleve generationer 
senere skulle Herakles, hendes efterkommer, sætte Prometeus fri."1

 

 
For at gå et skridt videre, så er EA et andet navn for Satan (de fleste af jer ved 
allerede, at navnet "Satan" betyder "sandhed" på et af verdens ældste sprog - 
sanskrit). Næsten alle ord på sanskrit slutter med bogstavet A. Bogstavet A er i 
mange vestlige alfabeter tilspidset ligesom pyramiderne og mange andre 
spirituelle symboler. Tilspidsningen er symbolsk for slangeenergien, der stiger op 
i sjælen. Dette har også at gøre med fokus på rygsøjlen. Sjælens såkaldte 
"tetragrammaton" lyder IOEA. IIII-OOOO-EEEE-AAAA. Disse er de fire 
vokalvibrationer, der styrker og hæver energien hos sjælens fire kvartaler til et 
højt niveau. På højre skulder/side af kroppen vibrerer man I-I-I-I. På venstre 
skulder/side af kroppen vibrerer man O-O-O-O. På forsiden af kroppen vibrerer 
man E-E-E-E (som et Æ). På bagsiden af kroppen vibrerer man A-A-A-AH. 

 
Man kan se, hvordan denne vibration blev stjålet, ændret og fuldstændig 
forvansket fra et HEDENSK KONCEPT til at være det gustne, jødisk-opfundne 
væsen "jehova". Jeg gentager igen og igen, at ORDET "GUD" ER ET KODEORD 
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FOR SELVET! DER FINDES INGEN "JEHOVA" ELLER "JAHVE", HVILKET 
BLEV TAGET FRA IDIOTISKE KRISTNE, SOM FORSØGTE AT UDTALE 
"YHVH", DA J'ET OFTE UDTALES SOM ET Y PÅ MANGE SPROG, EFTER 
DETTE KONCEPT BLEV STJÅLET OG FORVANSKET AF JØDERNE. De 
kristne er så vildledte, at det er langt ud over patetisk. Jøderne har tilranet sig 
spirituel viden og forvansket den for at slavebinde og kontrollere hele verden, så 
dem på de højere niveauer selv bliver "Gud". I virkeligheden er det intet mere - 
en vibration til drastisk at styrke sjælen. 

 
Jeg har skrevet om dette før. Når først man har viden, og forhindringer for 
oplysning er blevet fjernet i ens sind, kan dette let ses. Nazaræeren blev stjålet 
fra SLANGEN og opfundet som endnu en jødisk karakter, som ikke-jøderne 
slavisk skal tilbede. Næsten alle malerier eller illustrationer af såkaldte 
"helgener", som på spansk hedder "Santa" og er et anagram for Satan, 
AFBILDES ALLE MED GLORIER, HVILKET REPRÆSENTERER DEN 
OPSTEGNE SLANGE AF SATAN!! Dette er ikke bare et vestligt koncept, men 
ses også i vid udstrækning i Fjernøsten (hvor kristendommen stjal al dens 
forvanskede indhold fra), såsom med Buddha, der også ses med en glorie. 

 
Hvad angår malerierne, om hvilke vi får fortalt, at det er nazaræeren, som 
afbildes, er disse i virkeligheden intet mere end en illustration af en mand med sin 
slange hævet. Dette adskiller sig ikke fra nogen som helst andre illustrerede 
instruktioner. Det samme gælder de såkaldte "helgener". Når man køber 
apparatur mv, kommer disse normalt med illustrerede instruktioner, og det 
samme med personerne, der vises i disse illustrationer, hvor de bruger maskinen, 
eller hvad end det nu er. For mere information om dette, klik her for artiklen, 
Sandheden om Jesus Kristus. 

 
Nazaræeren er intet mere end en jødiskopfundet karakter, der er blevet brugt til at 
erstatte slangen. Malerierne er et "how-to", ET KONCEPT, afbildet af en mand. 
Som jeg allerede har skrevet for noget tid siden: hvis det samme blev gjort med 
Svampebob Firkant, ville millioner og atter millioner af mennesker knæle før det 
almægtige billede af Svampebob med ærbødighed, tilbedelse og 
selvhengivenhed. Det at bruge en svamp til at gøre rent med ville blive en 
blasfemi og en stor helligbrøde. Gennem massesindet ville dette så skabe sit 
eget liv; en tankeform, om man vil. En svamp ville pryde ethvert alter. Der ville 
findes gigantiske, kolossale svampe, som svampereligionens allerhelligste 
personer ville besøge under en særlig pilgrimsfærd. Ikke til den åndssvage sorte 
kasse i Mekka, men til den gigantiske svampebygning. Svampebobs lille ananas- 
hjem ville være himlen under vandet, og det ville være målet for alle "frelste" 
personer at stige ned i havets dybder i håb om at finde det lillebitte hjem, hvori de 
kunne tilbringe resten af evigheden i stedet for at svæve op mod himlen. 

 
Spas til side - givet de endeløse og ufattelige mængder spirituel energi, der er 
blevet dirigeret ind i denne fiktive nazaræer-karakter, samt den vildledte og falske 
følelse af tro og det, at denne skandaløse løgn fremmes på alle niveauer og 
indlejres i hovedet på den brede befolkning med tvang, uden noget alternativ, er 
det ikke underligt, at den har nået det så monstrøse niveau af kraft, som den har. 

49  



Derudover blev nazaræeren også forvansket fra de fem elementer, på hebraisk 
vis. Når man har nok viden og har åbnet sit sind, og gennem Satans nåde, kan 
man se alt dette. 

 
Kristendommen tvinges ind på livet af befolkningen uden noget alternativ. Selv i 
kryds og tværser (de fleste er skrevet af jøder) SKAL det kristne, bibelske lort 
absolut være der som svar/ord. I forhold til moderne hedenskab, buddhisme, 
wicca og lignende, som alt sammen er blevet forvansket fra oprindeligt 
hedenskab - dette er alt sammen blevet kristnet. Jøderne er endda gået skridtet 
videre ved at diktere over for ikke-jøderne, at sindets kræfter ikke må bruges for 
materiel gevinst, hvilket er en ufattelig omgang lort. 
Citat fra den jødiske Talmud: 
22. Seph. Jp., 92, 1: "Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser 
og blod." 

 
Fundamentalistiske kristne arbejder utrætteligt på at fjerne Julemanden fra julen 
og erstatte ham med nazaræeren, tage påskeharen ud af påsken og, igen, 
erstatte kaninerne og æggene med nazaræeren; og dette omfatter alle de andre 
helligdage og højtider. For mere information om dette, se artiklen vedrørende Det 
stjålne år. Jehovas Vidner går også skridtet videre og arbejder på at fjerne alle 
symboler, som de stempler som "gudebilleder", da destruktionen af vigtige 
spirituelle symboler i sidste ende vil være døden af spirituel viden og sandhed. 

 
ALT det okkulte og ALLE de spirituelle lærdomme har slutmålet om at styrke 
sjælen, hæve slangen og udføre magnum opus. Hvis man ser med åbne øjne, vil 
ingen mængde tvang, løgne eller "forklaring" narre dig igen. Det eneste man kan 
gøre fra dette punkt er at arbejde på at vække menneskeheden op til at se 
sandheden! 

 
HIL SATAN!!! 

 
1 Uddrag taget fra: (oversat til dansk) 
http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.html 
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Jehova og MENNESKELIG BLODOFRING 
 
 
Femte Mosebog 12:27 
og du skal bringe dine Brændofre, både Kødet og Blodet, på HERREN din Guds 
Alter; og Blodet af dine Slagtofre skal udøses på HERREN din Guds Alter, men 
Kødet må du spise. 

 
Den jødiske/kristne bibel er propfyldt med blodofring- MENNESKELIG blodofring. 
De fleste kristne stoler på, hvad deres præst/prædikant siger og/eller er for dovne 
eller mentalt udfordrede til at researche selv. Hvor mange mennesker TÆNKER 
VIRKELIG?? Ud over de åbenlyse mennekselige blodofringer til Jehova, fandt 
blodbad efter blodbad sted under ledelse af og med diekte ordrer fra dette 
blodtørstige væsen i form af en lang række krige og andre former for 
umenneskelighed. 

 
Hellige ikke-jødiske tekster og skrifter er blevet erstattet med dette jødisk- 
opfundne og skrevne svineri. Der er intet spirituelt over det, blot mord efter mord, 
ikke anderledes end det jødisk kontrollerede Hollywood og dets endeløse fokus 
på vold, blodsudgydelse og mord. 

 
Anden Mosebog 22:29 
“Din Lades Overflod og din Vinperses Saft må du ikke holde tilbage. Den 
førstefødte af dine Sønner skal du give mig. ” 

 
Ezekiel 20:25-26 
“Derfor gav jeg dem Anordninger, som ikke er gode, og Lovbud ved hvilke de ikke 
vandt Liv; “ 
20:26 
“jeg gjorde dem urene ved deres Gaver, idet de lod alt hvad der åbner Moders 
Liv, gå igennem Ilden; thi jeg vilde have dem til at stivne af Rædsel, at de måtte 
kende, at jeg er HERREN. ” 

 
Anden Samuelsbog 21 er et andet eksempel på blodofring for at formilde Jehova. 
21:6 lad syv Mænd af hans Efterkommere blive udleveret os, for at vi kan hænge 
dem op for HERREN i Gibeon på HERRENs Bjerg!" Kongen sagde: "Jeg vil 
udlevere dem!" 
21:9 og udleverede dem til Gibeoniterne, som hængte dem op på Bjerget for 
HERRENs Åsyn. Således omkom alle syv på een Gang, og de blev dræbt først 
på Høsten, i Byghøstens Begyndelse. 
21:10 Men Rizpa, Ajjas Datter, tog sit Sørgeklæde, bredte det ud på Klippen og 
sad der fra Høstens Begyndelse, indtil der atter strømmede Vand fra Himmelen 
ned over dem; og hun tillod ikke Himmelens Fugle at kaste sig over dem om 
Dagen eller Markens Dyr om Natten. 

 
Når syv mænd koldblodigt bliver myrdet for at formilde Jehova i håb om, at han vil 
ende en hungersnød, kan man kun kalde dette et menneskeligt blodoffer. 
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Yderligere blodofring: 
 
Fjerde Mosebog 31:25 
Og HERREN talede til Moses og sagde: 
31:26 "Sammen med Præsten Eleazar og Overhovederne for Menighedens 
Fædrenehuse skal du opgøre det samlede Bytte, der er taget, både Mennesker 
og Dyr. 
31:27 Derefter skal du dele Byttet i to lige store Dele mellem dem, der har taget 
Del i Krigen og været i Kamp, og hele den øvrige Menighed: 
31:28 Derpå skal du udtage en Afgift til HERREN fra Krigerne, der har været i 
Kamp, et Stykke af hver fem Hundrede, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og 
Småkvæg; 
31:29 det skal du tage af den Halvdel, som tilfalder dem, og give Præsten Eleazar 
det som Offerydelse til HERREN. 
31:30 Men af den Halvdel, der tilfalder de andre Israeliter, skal du tage et Stykke 
af hver halvtredsindstyve, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Småkvæg, 
alt Kvæget, og give det til Leviterne, som tager Vare på, hvad der er at varetage 
ved HERRENs Bolig!" 
31:31 Da gjorde Moses og Præsten Eleazar, som HERREN havde pålagt Moses. 
31:32 Og det, de havde taget, det tiloversblevne af Byttet, som Krigsfolket havde 
gjort, udgjorde 675 000 Stykker Småkvæg, 
31:33 72 000 Stykker Hornkvæg, 
31:34 61 000 Æsler, 
31:35 og 32 000 Mennesker, Kvinder, der ikke havde haft Samleje med Mænd. 
31:36 Den Halvdel, der tilfaldt dem, der havde været i Kamp, udgjorde altså et Tal 
af 337 500 Stykker Småkvæg, 
31:37 hvoraf Afgiften til HERREN udgjorde 675 Stykker Småkvæg, 
31:38 36 000 Stykker Hornkvæg, hvoraf 72 i Afgift til HERREN, 
31:39 30 500 Æsler, hvoraf til i Afgift til HERREN, 
31:40 og 16 000 Mennesker, hvoraf 32 i Afgift til HERREN. 

 
Dette uddrag blev taget fra "The Handbook of Jewish Knowledge" af Nathan 
Ausubel ©1964; sider 302-303 

 
"Jefta, en af lederdommerne efter erobringen af Kanaa, havde ofret sin eneste 
datter til Israels Gud i en fejring af militær sejr mod ammonitterne; "Seeren" 
Samuel havde på offerlig måde hakket Agags krops før Gud; David, den 
følsomme digterkonge, havde udleveret de syv sønner af Saul til gibeonitterne 
"for at hænge dem op til Gud." 

 
Et eksempel på dette kan ses nedenfor, hvordan verset blev ændret i 
Dommerbogen 11:39. I de andre, er mennesket blevet erstattet med et "lam". 

 
 
Dommerbogen 11:34 
Men da Jefta kom til sit Hjem i Mizpa, se, da kom hans Datter ham i Møde med 
Håndpauker og Dans. Hun var hans eneste Barn foruden hende havde han 
hverken Søn eller Datter. 
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11:35 
Da han fik Øje på hende, sønderrev han sine Klæder og råbte: "Ak, min Datter, du 
har bøjet mig dybt, og det er dig, der styrter mig i Ulykke! Thi jeg har åbnet min 
Mund for HERREN og kan ikke tage mit Ord tilbage!" 
11:36 
Da svarede hun ham: "Fader, har du åbnet din Mund for HERREN, så gør med 
mig, som dit Ord lød, nu da HERREN har skaffet dig Hævn over dine Fjender, 
Ammoniterne!" 
11:37 
Men hun sagde til sin Fader: "En Ting må du unde mig: Giv mig to Måneders 
Frist, så jeg kan gå omkring i Bjergene for at begræde min Jomfrustand sammen 
med mine Veninder!" 
11:38 
Han sagde: "Gå!" og lod hende drage bort i to Måneder; og hun gik bort med sine 
Veninder for at begræde sin Jomfrustand i Bjergene. 
11:39 
Da de to Måneder var omme, vendte hun tilbage til sin Fader, og han fuldbyrdede 
det Løfte, han havde aflagt, på hende; og hun havde ikke kendt Mand. Og det 
blev Skik i Israel, 
11:40 
at Israels Døtre hvert År går hen for at klage over Gileaditen Jeftas Datter fire 
Dage om Året. 

 
Hvor indlysende kan det være? I Dommerbogen 11:35 "sønderrev" Jefta sit tøj. I 
den engelske bibel er ordet "rent" (sønderrive), hvilket er et hebraisk udtryk. Det 
er også en gamel skik at sønderrive ens tøj i stykker efter en elskets død. 
"Fader, har du åbnet din Mund for HERREN, så gør med mig, som dit Ord lød" 
Han har lovet at ofre sin eneste datter til jehova. Det er også så iøjenfaldende, at 
jehova krævede denne handling i bytte for sejren over sine fjender og 
"Ammonitterne". Som han udtalte: "jeg har åbnet min Mund for HERREN og kan 
ikke tage mit Ord tilbage!" 

 
I Dommerbogen 11:37 erklærer hans datter: "En Ting må du unde mig: Giv mig to 
Måneders Frist, så jeg kan gå omkring i Bjergene for at begræde min Jomfrustand 
sammen med mine Veninder!" Her er det tydeligt, at jehova krævede             
ofring af en jomfru. 

 
Dommerbogen 11:39: "vendte hun tilbage til sin Fader, og han fuldbyrdede det 
Løfte, han havde aflagt, på hende; og hun havde ikke kendt Mand. 
Dommerbogen 11:40: "at Israels Døtre hvert År går hen for at klage over 
Gileaditen Jeftas Datter fire Dage om Året.". 
Dette er så åbenlyst. Han ofrede sin eneste jomfrudatter til jehova, der 
KRÆVEDE denne handling i bytte for at sikre en sejr for Jefta. 
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KANNIBALISME: 
 
Femte Mosebog 28:53 
Og du skal fortære din Livsfrugt, Kødet af dine Sønner og Døtre, som HERREN 
din Gud giver dig, under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig; 
28:54 
selv den mest forvænte og blødagtige af dine Mænd skal se skævt til sin Broder, 
til sin Hustru, der hviler i hans Favn, og til de sidste Sønner, han har tilbage, 
28:55 
så han ikke under en eneste af dem Kødet af sine Børn, som han fortærer, fordi 
der ikke er levnet ham noget under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer 
over dig overalt inden dine Porte. 
28:56 
Og den mest forvænte og blødagtige af dine Kvinder, som aldrig har prøvet at 
træde med sin Fod på Jorden for Blødagtighed og Forvænthed, skal se skævt til 
sin Mand, der hviler i hendes Favn, og til sin Søn og Datter, 
28:57 
så hun ikke under dem Efterbyrden, der går fra hende, eller de Børn, hun føder; 
men i Mangel på alt fortærer hun dem selv i Løndom under den Trængsel og 
Nød, din Fjende bringer over dig inden dine Porte! 
28:58 
Hvis du ikke omhyggeligt handler efter alle denne Lovs Ord, som står skrevet i 
denne Bog, og frygter dette herlige og forfærdelige Navn, HERREN din Gud, 

 
 

MENNESKEBLOD VAR IKKE NOK. JEHOVA GAV OGSÅ KLARE 
INSTRUKSER FOR RITUEL SLAGTNING AF DYR. 

 
Anden Mosebog 20:24 
Du skal bygge mig et Alter af Jord, og på det skal du ofre dine Brændofre og 
Takofre, dit Småkvæg og dit Hornkvæg; på ethvert Sted, hvor jeg lader mit Navn 
ihukomme, vil jeg komme til dig og velsigne dig. 
Anden Mosebog 24:4 
Da skrev Moses alle HERRENs Ord op; og tidligt næste Morgen rejste han ved 
Foden af Bjerget et Alter og tolv Stenstøtter svarende til Israels tolv Stammer. 
24:5 
Derefter sendte han de unge Mænd blandt Israeliterne hen for at bringe 
Brændofre og slagte unge Tyre som Takofre til HERREN. 
24:6 
Og Moses tog den ene Halvdel af Blodet og gød det i Offerskålene, men den 
anden Halvdel sprængte han på Alteret. 
24:7 
Så tog han Pagtsbogen og læste den op i Folkets Påhør, og de sagde: "Vi vil 
gøre alt, hvad HERREN har talet, og lyde ham!" 
24:8 
Derpå tog Moses Blodet og sprængte det på Folket, idet han sagde: "Se, dette er 
Pagtens Blod, den Pagt, HERREN har sluttet med eder på Grundlag af alle disse 
Ord." 
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Yderligere instrukser fra Jehova om blodofring: 
 
Anden Mosebog 23:18 
Du må ikke ofre Blodet af mit Slagtoffer sammen med syret Brød. Fedtet fra min 
Højtid må ikke gemmes til næste Morgen. 

 
Anden Mosebog 29:10 Før Tyren frem foran Åbenbaringsteltet, og Aron og hans 
Sønner skal lægge deres Hænder på Tyrens Hoved. 
29:11 
Slagt så Tyren for HERRENs Åsyn ved Indgangen til Åbenbaringsteltet 
29:12 
og tag noget af Tyrens Blod og stryg det på Alterets Horn med din Finger og 
udgyd Resten af Blodet ved Alterets Fod. 
29:13 
Tag så alt Fedtet på Indvoldene, Leverlappen og begge Nyrerne med Fedtet på 
dem og bring det som Røgoffer på Alteret; 
29:14 
men Tyrens Kød, dens Hud og dens Skarn skal du brænde uden for Lejren. Det 
er et Syndoffer. 
29:15 
Derpå skal du tage den ene Væder, og Aron og hans Sønner skal lægge deres 
Hænder på dens Hoved. 
29:16 
Slagt så Væderen, tag dens Blod og spræng det rundt om på Alteret. 
29:17 
Skær så Væderen i Stykker, tvæt dens Indvolde og Skinneben, læg dem på 
Stykkerne og Hovedet 
29:18 
og bring så hele Væderen som Røgoffer på Alteret. Det er et Brændoffer for 
HERREN; en liflig Duft, et Ildoffer for HERREN er det. 
29:19 
Derpå skal du tage den anden Væder, og Aron og hans Sønner skal lægge deres 
Hænder på dens Hoved. 
29:20 
Slagt så Væderen, tag noget af dens Blod og stryg det på Arons og hans Sønners 
højre Øreflip og på deres højre Tommelfinger og højre Tommeltå og spræng 
Resten af Blodet rundt om på Alteret. 
29:21 
Tag så noget af Blodet på Alteret og af Salveolien og stænk det på Aron og hans 
Klæder, ligeledes på hans Sønner og deres Klæder, så bliver han hellig, han selv 
og hans Klæder og ligeledes hans Sønner og deres Klæder. 
29:22 
Derpå skal du tage Fedtet af Væderen, Fedthalen, Fedtet på Indvoldene, 
Leverlappen, begge Nyrerne med Fedtet på dem, dertil den højre Kølle, thi det er 
en Indsættelsesvæder, 
29:23 
og en Skive Brød, en Oliebrødkage og et Fladbrød af Kurven med de usyrede 
Brød, som står for HERRENs Åsyn, 
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29:24 
og lægge det alt sammen på Arons og hans Sønners Hænder og lade dem 
udføre Svingningen dermed for HERRENs Åsyn. 
29:25 
Tag det så igen fra dem og bring det som Røgoffer på Alteret oven på 
Brændofferet til en liflig Duft for HERRENs Åsyn, et Ildoffer er det for HERREN. 
29:26 
Tag derpå Brystet af Arons Indsættelsesvæder og udfør Svingningen dermed for 
HERRENs Åsyn: det skal være din Del. 
29:27 
Således skal du hellige Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen, det, hvormed 
Svingningen udføres, og det, som ydes af Arons og hans Sønners 
Indsættelsesvæder. 
29:28 
Og det skal tilfalde Aron og hans Sønner som en Rettighed, de har Krav på fra 
Israeliternes Side til evig Tid; thi det er en Offerydelse, og som Offerydelse skal 
Israeliterne give det af deres Takofre, som deres Offerydelse til HERREN. 
29:29 
Arons hellige Klæder skal tilfalde hans Sønner efter ham, for at de kan salves og 
indsættes i dem. 
29:30 
I syv Dage skal de bæres af den af hans Sønner, som bliver Præst i hans Sted, 
den, som skal gå ind i Åbenbaringsteltet for at gøre Tjeneste i Helligdommen. 
29:31 
Så skal du tage Indsættelsesvæderen og koge dens Kød paa et helligt Sted; 

 
Tredje Mosebog Kapitel 1 
1:1 
HERREN kaldte på Moses og talede til ham fra Åbenbaringsteltet og sagde: 
1:2 
Tal til Israeliterne og sig til dem: Når nogen af eder vil bringe HERREN en 
Offergave af Kvæget, da skal Offergaven, I vil bringe, tages at Hornkvæget eller 
Småkvæget. 
1:3 
Skal hans Offergave af Hornkvæget være et Brændoffer, så skal det være et 
lydefrit Handyr, han bringer; til Åbenbaringsteltets Indgang skal han bringe det for 
at vinde HERRENs Velbehag. 
1:4 
Så skal han lægge sin Hånd på Brændofferdyrets Hoved, for at det kan vinde 
ham HERRENs Velbehag, idet det skaffer ham Soning. 
1:5 
Derpå skal han slagte den unge Okse for HERRENs Åsyn, og Arons Sønner, 
Præsterne, skal frembære Blodet, og de skal sprænge Blodet rundt om på Alteret, 
som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet. 
1:6 
Så skal han flå Huden af Brændofferdyret og skære det i Stykker, 
1:7 
og Arons Sønner, Præsterne, skal gøre Ild på Alteret og lægge Brænde på Ilden; 
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1:8 
og Arons Sønner, Præsterne, skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet 
til Rette på Brændet over Ilden på Alteret. 
1:9 
Men Indvoldene og Skinnebenene skal han tvætte med Vand, og Præsten skal 
bringe det hele som Røgoffer på Alteret; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig 
Duft for HERREN. 
1:10 
Hvis hans Offergave, der skal bruges som Brændoffer, tages at Småkvæget, af 
Fårene eller Gederne, så skal det være et lydefrit Handyr, han bringer. 
1:11 
Han skal slagte det for HERRENs Åsyn ved Alterets Nordside, og Arons Sønner, 
Præsterne skal sprænge Blodet deraf rundt om på Alteret. 
1:12 
Så skal han skære det i Stykker, og Præsten skal lægge Stykkerne tillige med 
Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret. 
1:13 
Men Indvoldene og Skinnebenene skal han tvætte med Vand. Så skal Præsten 
frembære det hele og bringe det som Røgoffer på Alteret; det er et Brændoffer, et 
Ildoffer til en liflig Duft for HERREN. 
1:14 
Er hans Offergave til HERREN et Brændoffer af Fuglene, da skal Offergaven, han 
vil bringe, tages af Turtelduerne eller Dueungerne; 
1:15 
Præsten skal frembære den til Alteret og knække Halsen på den og bringe 
Hovedet som Røgoffer på Alteret, og dens Blod skal udpresses mod Alterets 
Side. 
1:16 
Så skal han udtage Kroen med dens Indhold og kaste den på Askedyngen ved 
Alterets Østside. 
1:17 
Derpå skal han rive Vingerne løs på den uden dog at skille dem fra Kroppen. Så 
skal Præsten bringe den som Røgoffer på Alteret på Brændet over Ilden; det er et 
Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for HERREN. 

 
Tredje Mosebog Kapitel 7 
7:1 
Dette er Loven om Skyldofferet. Det er højhelligt. 
7:2 
Der, hvor Brændofferet slagtes, skal Skyldofferet slagtes. Dets Blod skal 
sprænges rundt om på Alteret, 
7:3 
og alt dets Fedt skal frembæres. Fedthalen, Fedtet, der dækker Indvoldene, og alt 
Fedtet på Indvoldene, 
7:4 
begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og 
Leverlappen, som skal skilles fra ved Nyrerne. 
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7:5 
Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer for HERREN. Det 
er et Skyldoffer. 

 
Tredje Mosebog 7:14 
Han skal deraf frembære een Kage af hver Offergave som en Offerydelse til 
HERREN; den tilfalder den Præst, der sprænger Blodet af Takofferet på Alteret. 

 
"HERREN" HAR BRUG FOR HVER ENSTE DRÅBE AF BLOD FRA 

BLODOFRINGEN: 
 
Tredje Mosebog 7:27 
enhver, der nyder noget som helst Blod, skal udryddes af sin Slægt. 

 
Her er det nødvendigt med yderligere blodofring for at fjerne forbandelsen, 
spedalskhed, som jehova har forårsaget: 

 
Tredje Mosebog 14:34 
Når I kommer ind i Kana'an, som jeg vil give jer til ejendom, og jeg lader et hus i 
det land, I ejer, blive angrebet af spedalskhed, 
14:49 
For at rense huset for synd skal han tage to fugle, cedertræ, karminrødt garn og 
isop. 
14:50 
Han skal slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand. 
14:51 
Så skal han tage cedertræet, isoppen, det karminrøde garn og den levende fugl 
og dyppe det alt sammen i kildevandet med blodet fra den fugl, der er slagtet, og 
stænke det syv gange på huset. 
14:52 
Han skal rense huset for synd med fuglens blod, kildevandet, den levende fugl, 
cedertræet, isoppen og det karminrøde garn, 
14:53 
og så skal han lade den levende fugl flyve ud af byen, ud i det fri. På den måde 
skaffer han huset soning; så er det rent. 
14:54 
Det var loven om alle angreb af spedalskhed, skurv, 
14:55 
spedalskhed på tøj og huse, 
14:56 
hævelse, udslæt og lyse pletter, 
14:57 
til belæring om, hvornår noget er urent, og hvornår det er rent. Det var loven om 
spedalskhed. 
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Flere eksempler på jødiske blodofringer til Jehova: 
Tredje Mosebog 8:14-32 
Tredje Mosebog 9:1-24 
Tredje Mosebog 14:1-5 
Tredje Mosebog 14:12-28 
Tredje Mosebog 23:12-21 
Fjerde Mosebog 19:1-7 

 
Dette bliver ved og ved og ved. Gentagelser af endeløse massemord og 
blodsudgydelser. Ordet "BLOD" bliver brugt igen og igen. Man skulle tro, alt dette 
var indlysende. 

 
Vi skal alle huske på, at nazaræeren var det ultimative menneskeoffer. "Spis 
brødet – det er min krop. Drik vinen – det er mit blod" gentages flere gange i 
næsten alle kristne messer/gudstjenester rundt om i verden. 
Den kristne gudstjeneste: en simulering af menneskelig blodofring 

 
Ovenstående artikel og denne artikel - Jehova: "En morder og løgner fra 
begyndelsen" - afslører blodbad efter blodbad samt erobring og folkedrab af ikke- 
jøder ved jødernes hænder. 
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Den kristne gudstjeneste og hvordan den knitter sig til jødisk 
ritualmord 

 
Grundet århundreder med heftig undertrykkelse af spirituel viden, er de fleste 
mennesker ikke alene uvidende om men også ude af i stand til at se visse 
sandheder. Dette er fjendens måde at erobre; ved at skabe en blind plet på 
sjælen, hvor man er spirituelt afvæbnet; den såkaldte "sjette sans" mangler i de 
fleste mennesker og er hos mange andre helt fraværende. 

 
Millioner af uheldige mennesker er og har været bedraget af de kristne og 
muslimske programmer, hvis eneste hensigt er at ødelægge spirituel viden og 
erstatte det med løgne der skal føre til ødelæggelsen af menneskeheden og hvert 
andet levende væsen på denne Jord. 

 
Den jødiske/kristne bibel advarer dens troende mod sindes kræfter og "trolddom", 
så man ikke er i stand til at se gennem de åbenlyse løgne, der udspilles lige foran 
næsen på én hver dag. 

 
Jøderne, der er parasitter af natur, har altid brugt ikke-jøder som deres spirituelle 
værter; til at nære sig. Ikke anderledes fra de fjendtlige grå udenjordiske, der 
bruger deres samling af sjæle til at fodre fra. Mange af jer er allerede bekendt 
med "Jødisk ritualmord". Under tider med jødiske helligdage, bortfører de øverste 
rabbinere ikke-jødiske børn og bruger dem til deres ritualofre til Jødehova. Barnet 
føres til et hemmeligt baglokale i en synagoge, bliver bundet til et kors og derefter 
tortureret til døde, mens blodet drænes fra de fire hjørner (hænder og fødder), 
mens barnet stadig er levende og ved bevidsthed, hvorefter dets blod bliver 
drukket rituelt af rabbinerne. Denne afskyelige handling er blevet udført gentagne 
gange i århundreder, og dette er grunden til, at jøderne har udholdt endeløse 
pogromer (hvor ikke-jøder har massakreret hele landsbyer med jøder), er blevet 
tvangsudsendt fra næsten alle lande i verden, undtagen USA, og er blevet hadet 
helt ekstremt af alle ikke-jødiske racer. Dette er kun ét tilfælde. Jeg kunne blive 
ved og ved med at remse disse jødiske forbrydelser op ad nauseam, men 
formålet med denne prædiken er at forklare, hvordan dette knytter sig til den 
kristne messe/gudstjeneste. For mere om denne praksis, se 2000 år med jødiske 
ritualmord og Jødisk ritualmord. 

 
Der var en titel på en bog, som jeg bemærkede på en hylde på et offentligt 
bibliotek - den var skrevet af en jødisk rabbiner, og titlen var "Du Skal Trives". 
Dette findes også i bibelen. Denne titel var i forhold til jøderne. Næsten alle er klar 
over den utrolige materielle rigdom, succes og magt som denne race har haft i 
århundreder. Dette resulterer direke fra deres misbrug af okkult kraft, og alt dette 
knytter sig til kristendommen. 

 
Som jeg har nævnt mange gange før, er den jødisk/kristne bibel et værk af jødisk 
trolddom. Versene, deres tal osv. For at kunne vide dette, må man vide hvordan 
trolddom, kraftord og sindets kræfter virker ved at få operatørens intentioner til at 
manifestere i virkeligheden. 
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Som med mange af de jødiske værker, bruges den underbevidste energi til at 
skabe den nødvendige underbevidste forbindelse for således at skabe en 
energiforbindelse. Man skal kende til trolddom og sindets kræfter for at vide dette. 
Dette er grunden til, at Bibelen advarer om og arbejder mod at skræmme ikke- 
jøder væk fra alt, der virkelig er spirituelt .. "en Troldkvinde maa du ikke lade leve" 
og andet lort omhandlende at "brænde i en sø af ild" osv. Desuden bemærkede 
jeg tidligt, at der var forbandelser involveret i det at bruge sit sind for at forhindre 
dette og for at skræmme dem, der let skræmmes væk fra denne slags ting. 

 
"Spis mig...Drik mig." 
Hele temaet i den kristne messe/gudstjeneste er simulering af menneskeofring. 
De fleste mennesker kan ikke se dette, og ej heller er de opmærksomme på det, 
da deres sind bliver tilmuret. Nazaræeren bliver ved hver messe/gudstjeneste 
korsfæstet i en blodofring til Jødehova. Jeg husker udmærket de endeløse 
gentagne sætninger brugt af præsten, så at en forbindelse etableres: "Dette er 
kristi legeme" og så den dumme lille oblat ved altergangen .. hvor den troende 
spiser "Kristus' krop". Vi ved, at nazaræeren blev naglet til et kors; de fire hjørner 
- ikke anderledes fra de ikke-jødiske børn, som jøderne bruger til deres ofringer. 
Dette skaber den nødvendige forbindelse, der stimulerer energierne til de jødiske 
ritualmord, hvilket bringer success til den jødiske race - især stor materiel rigdom. 

 
I hver eneste katolske messe (og også protestantiske - temaet er det samme) 
bliver disse samme vers TROMMET ind forsamlingens hoveder, igen og igen og 
igen og igen og igen: 

 
"Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, 
gav sine disciple det og sagde: 
Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer." 

 
"Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: 
"Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til 
syndernes forladelse.” 

 
SER DU SAMMENHÆNGEN??? DETTE ER ÅBENLYS MENNESKEOFRING! 

 
Folk kan ikke se dette, fordi de er blevet blendet spirituelt. Jeg kan se alle slags 
ting, da jeg har væltet væggene i mit sind. Jeg husker for bare omkring fire uger 
siden, da jeg hørte en religiøs "jule"sang, der højlydt bulrede, i den butik jeg var i. 
Det var helt åbenlyst for mig, hvordan disse vildledte kristne fjolser sang for deres 
egen fordømmelse. 

 
For at skabe den nødvendige afledning og for at forvirre deres ofre, har jøderne 
altid foregivet at have været forfulgt af kristne. De foregiver at være i modstrid 
med kristendommen. Hvis ens vægge er væltede, kan man se, hver der er lige for 
næsen af én hver dag. Hele Bibelen har enten ordet "Jøde", "Jøder", "Israel" og 
andet relateret skrevet på hver side, og på alle disse er det jødiske folk og deres 
patriarker bæerede og ophøjede. Bibelen følger et underbevidst tema, idet ikke- 
jøderne gentagne gange erobres i Det Gamle Testamente af jøderne og deres 
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gud Jehova. Efter alt dette med erobring og slavebinding af hedningerne, kommer 
nazaræeren, den længe ventede jødiske messias, på banen. Jødisk fra fødslen til 
døden; for mere om dette, se Den jødiske nazaræer. 

 
Den jødiske nazaræer-karakter blev opfundet ud fra et koncept - koncepten om 
slangens heksekraft. Klik her for at en læse en hel artikel om dette. Igen: for at et 
værk skal kunne lykkes i mange tilfælde, skal der på en måde være en 
forbindelse til ofrets sind. De fleste kristne kan ikke se, at Jødehova var en 
"morder og løgner" fra begyndelsen. Det Nye Testamente bliver ved med at 
nævne nazaræeren - hvilket bliver til menneskeofring .. myrdet og ofret til 
Jødehova, den morderiske, blodtørstige og sadistiske "fader". På sin egen 
fordrejede måde, oversættes dette til mord på børn. Fordi et barns sind, pga. et 
begrænset antal personlige erfaringer, der udformer holdninger og 
personlighedens farve, på mange måder er en blank tavle, er børn de bedste 
ofre. Kristendommen er berygtet for at jagte børn, og det samme er engle og 
selvfølgelig de beskidte jødesmovser. De ved, at de kan bruge børns energi helt 
frit, da der er ringe eller overhovedet ingen spirituel modstand. 

 
 
Citat fra den jødiske Talmud: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 
slaver.” 

 
De fleste mennesker er totalt uvidende mht. overstående og kan ikke se dette. 
Jeg har i en anden prædiken allerede skrevet om, hvordan jøderne bruger okkulte 
kræfter: JoSNewsletter/message/385 
Her er et uddrag: 

 
***** 

 
Videoen nedenfor (som jeg stærkt anbefaler alle at se) er ikke noget nyt og 
blotlægger åbenlyst jøderne, og hvordan de misbruger okkult kraft - suggestioner- 
og subliminalkræften - for at få den ubevidste forbindelse til at manifestere deres 
værker i virkeligheden. Skyderierne havde til formål at indføre våbenkontrol. 
Mange mennesker, såsom ophavsmanden til videoen, som der er linket til 
nedenfor, har ingen idé om den jødiske kraft. De har ingen idé om den energi, 
som de vildledte tilhængere af det kristne program sørger for til deres jødiske 
mestre, som er bag dette. Disse mennesker kan kun gætte fejlagtigt: 
Sandy Hook and Batman shootings announced in Movie Batman and Dark Knight 
Rise 

 
Det jødiske misbrug af okkulte kræfter har dets rødder i deres Gematria. 11. 
september er et andet eksempel - meget åbenlyst. En kollega viste mig, for nogle 
år siden, hvordan en 20-dollarseddel kunne foldes på en bestemt måde, så at der 
på bagsiden fremgik de to tvillingetårne, som gik op i røg og flammer. Du kan 
søge efter dette på internettet. Jeg har ikke tid til at finde hjemesiderne, der viser 
dette. Pludselig, efter 11. september, blev den gamle udgave af 20-dollarsedlen, 
som man kunne folde på den bestemte måde, taget ud af cirkulation. De fodrede 
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offentligheden med deres lortehistorie om, at "sedlerne var for lette at forfalske". 
Altså, de forsvandt virkelig hurtigt, da for mange mennesker vidste besked, og 
hvordan man skulle folde dem. 20-dollarsedlen er den mest almindelige og 
anvendte valuta der bruges og cirkuleres i USA. 

 
Andre eksempler omhandler attentater på præsidenter. Jeg forskede lidt i dette 
for nogle år siden. Bemærk, om Lincoln, navnene, datoerne og numrene og 
hvordan disse alle er forbundet på en meget uhyggelig måde - hvilket indikerer 
brugen af deres udgave af trolddom. 11. september er endnu et eksempel på 
dette - datoen, flyene, numrene såsom "New York City"; 11 bogstaver. Prøv selv 
at undersøge dette. 

 
***** 

 
Til slut: de selvmorderiske lærdomme, såsom at fattigdom er en dyd og 
afvisningen af materiel rigdom, er til for at sikre, at jøderne trives, og at al rigdom 
og magt er i deres hænder. Disse selvmorderiske lærdomme trommes ind i sindet 
på ikke-jøder allerede fra en meget tidlig alder for at sørge for, at der tages fat helt 
nede ved roden, hvilket endda vil vare i flere livstider - dette sikrer fattigdom. 

 
Citater fra den jødiske Talmud: 

 
Seph. Jp., 92, 1: "Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser og 
blod.” 

 
Schulchan Aruch, Choschem Hamischpatk 348: "Alle andre nationers ejendom 
tilhører den jødiske nation, som derfor er berettiget til at inddrage det uden nogen 
skrupler." 

 
Schulchan Aruch, Choschem Hamischpatk 156: "Når en jøde har en ikke-jøde i 
kløerne kan en anden jøde gå til samme ikke-jøde, låne ham penge og dernæst 
bedrage ham, så at ikke-jøden bliver ruineret. For i henhold til vor lov tilhører ikke- 
jødens besiddelse ingen, og den første jøde, der kommer forbi, er i sin fulde ret til 
at bemægtige sig det.". 

 
Bag et hele, er jøderne dem, der med hård hånd udbreder kristendommen, 
selvom de forsøger at bedrage verden til at tro anderledes. Jeg ser dette hele 
tiden, da jeg er meget opmærksom på det. Selv med små, ligegyldige ting såsom 
krydsogtværser. De fleste af disse er lavet af jødiske forfattere, og der er 
endeløse henvisninger til kristendommen og den ildelugtende bibel, som om at 
alle bør kende disse klamme jødiske karakterer og arketyper udenad. Som om 
dette forventes at være almen og accepteret viden. 
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Den Hellige Bibel: 
en bog af jødisk magi 

 
Der er intet "helligt" i Bibelen, og der findes intet for spirituelt fremskridt eller til 
gavn for mennskeheden i den. Undersøg tallene, bøgerne, skrifterne og 
indeholdet, og så vil du se, hvad den virkelig er beregnet til; det er en bog af jødisk 
magi, som de gør stor brug af på toppen til at fremme deres dagsorden og 
slavebinde masserne. Hele pointen med denne artikel er at forklare, med 
almindeligt dagligdagssprog, hvordan de gør dette. 

 
For dem af jer, der ikke er bekendt med spiritualitet og brugen af sindet, kendt som 
"magi", vil jeg forklare dette, så I kan forstå, hvordan dette virker. Se omkring dig. 
Alt du ser - din computerskærm, din stol, din seng, dine møbler, bilerne udenfor, 
bygninger, vinduer - alt du ser var engang en idé i nogens sind, før det blev 
materialiseret i fysisk form i virkeligheden. Selvfølgelig opstår ting, såsom storme 
og orkaner osv. af sig selv; varm fugtig luft der kolliderer med kold, tør luft, men de 
fleste ting her var engang nogens idé. 

 
De fleste af jer er også bekendt med de kegleformede hatte, som klassiske 
troldmænd og hekse har på hovedet. Disse har ofte stjerner tegnet på dem og 
sådan. Den symbolske betydning bag keglen er energi, der flyder op til toppen af 
hovedet. Dette symboliseres også ved de egyptiske pyramider. Det er nødvendigt 
med energi for at gøre en idé til virkelighed. Energi er også ligesom vand, da den 
altid vil finde den letteste vej ud, medmindre den dirigeres og styres. Et bevidst 
magisk værk kræver energi og fokus af sindet. Jo mere vigtig det magiske værk er, 
desto mere planlægning skal der ligge bag det. Med planlægning mener jeg en 
dato, hvor planeterne er gunstige for det bestemte værk (dermed stjernerne på de 
kegleformede hatte) samt timing og den rette viden. Jo flere kræfter der arbejder i 
harmoni for at understøtte besværgelsen, desto bedre er det, især når det kommer 
til tal, da livet består af tal...tid. 

 
Det magiske værk styrkes af den højre (kvindelige) side af hjernen. Denne side af 
hjernen styrer det underbevidste sind og er også den passive side af hjernen. Den 
venstre side af hjernen er den mandlige, logisk side, der dirigerer værket. Jo mere 
energi der dirigeres ind i et værk, desto mere sandsynligt er det, at det vil blive 
virkeliggjort. Små ting kræver ikke enorme mængder af energi, men at kontrollere 
verden, samt ting jeg vil afsløre senere i denne artikel, kræver aktiv deltagelse fra 
det underbevidste (kvindelige side af hjernen) massesind. Jordens befolkning ved 
ikke dette. Dette er grunden til, at der er en bibel i næsten alle hjem, da den 
fungerer som en underbevidst modtager. 

 
Den har underbevidst kraft, hvilket er en forbindelse i forhold til tallene i den, 
versene og århundrederne med enorme mængder af spirituel energi, der er blevet 
hældt ind i den af troende. Derfor har den enorm kraft. Troende knytter sig 
underbevidst til energien, og kan, ukendt for de fleste, kontrolleres på denne måde. 
Dette er blot en meget kort sammenfatning af, hvordan sindets og sjælens kræfter 
fungerer. For at lære mere, så research i det underbevidste sind, især hvordan 
nogle mennsker er i stand til at få al informationen ud af en bog bare ved at holde 
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bogen og fokusere på den, uden at læse den. Dette bør give dig en vis idé om, 
hvilken slags kraft Bibelen har. 

 
Dette er endnu en grund til, at bestemte bibelvers huskes af folk, da disse bliver 
indlejret i det underbevidste, hvilket bløder over i massesindet og gør massesindet 
til et meget kraftfuldt reskab i udførslen af magiske værker. 

 
Derudover er mange af jer bekendt med underbevidste budskaber. De fleste af os 
har hørt eller læst om, hvordan populære reklamer, musik og andre medier 
anvender underbevidste budskaber, der normalt ikke bemærkes af det bevidste 
sind. Vi er uopmærksomme på dem, men de virker, og de påvirker folk. I 
slutningen af denne artikel er der links til YouTube videoer, da yderligere 
demonstrerer dette. For yderligere at forvirre og vildlede befolkningen, skydes 
skylden for disse værker, såsom 11. september, på Satan, men med meget lidt 
research og selvstudium vil du finde ud af, at det faktisk er modsat. Alle disse 
værker findes i den jødiske/kristne bibel. Dette er ikke anderledes end "Holocaust" 
fupnummeret om de "seks millioner". Bemærk hvordan tallet "seks" ofte benyttes 
(mere om dette nedenfor). Den endeløse medieomtale fungerer som en vigtig 
distraktion og afledning fra de virkelige grusomheder, massmord, tortur og 
brutaliteten begået af det jødiske kommunistiske program. 

 
Nogle af jer kan måske huske, hvordan mange folk efter 11. september foldede 20- 
dollarsedler på en bestemt måde, hvor tvillingetårnene kunne ses i flammer, fordi 
sedlen blev foldet og set på en bestemt måde. 20-dollarsedlen er den mest 
almindelige og anvendte valuta der bruges og cirkuleres i USA. Pludselig, efter 11. 
september, blev den gamle udgave af 20-dollarsedlen, som man kunne folde på 
den bestemte måde, taget ud af cirkulation. De fodrede offentligheden med deres 
lortehistorie om, at "sedlerne var for lette at forfalske". 

 
Tallet elleve er et tal for kaos, ødelæggelse og opløsning, ifølge Bibelen. Fordi den 
tilsølede bibel findes i næsten alle hjem, holder så mange mennsker sig fast til 
kristen lære og sætter deres lid og tro til den. Ligesom 20-dollarsedlen er den et 
meget kraftfuldt underbevidst redskab, og endda endnu mere kraftfuldt en 20- 
dollarsedlen, da den har eksisteret meget længere og er international. Således 
arbejder jøderne på de højeste nivauer sammen i grupper for at udføre deres 
magi. De bruger tallene og versene i Bibelen til at opnå deres mål. Fra hvad jeg 
forstår, vibreres nogle af versene på hebraisk i bustrofedon, hvilket betyder i 
siksak. De rokker også frem og tilbage, når de "beder" i grupper. 

 
Tallene "10" og "12" er de perfekte tal, ifølge Bibelen. 

 
- Jakobs 12 sønner minus Josef ("een er ikke mere!" - Første Mosebog 42- 

13) uden hvem de andre ikke ville have overlevet. 
- Bemærk: Første Mosebog er den første bog i Bibelen = 1+42+13=56, 

hvilket reducerer til 11. Dette er i tillæg til selve verset. 
- Kong Jojakim (Anden Krønikebog 36:5-6) herskede 11 år før Nebukadnesar 

førte ham bort i fangeskab (hans undergang og slutningen af hans styre). 
- Kong Zedekias (Jeremias 52:1-11) herskede 11 år, før Nebukadnesar 
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fængslede ham, myrdede hans familie og lemlæstede ham. 
- I det 11. år af det babyloniske fangeskab, profeterede Ezekiel om Tyrus' fald 

og ødelæggelse (Ezekiels Bog 26:1-5). 
- I det 11. år af det babyloniske fangeskab, profeterede Ezekiel om Egyptens 

undergang og ødelæggelse (Ezekiels Bog 30:20-26). 
 
Bemærk også i de ovenstående skrifter - hvis du læser op på dem - hvordan de 
alle gjorde oprør mod jøderne og blev straffet for det. Ovenstående er et 
eksempel...der er mange flere. 

 
Når det kommer til tallet 9, så er dette et tal for afslutninger og endelighed. 
Bemærk hvordan de bibelske verser der lagde vægt på tallet 11 alle vedrørte 
ødelæggelse og undergang. 

 
Jeg vil ikke gøre denne artikel for lang, da jeg vil have flere detaljerede eksempler 
osv. i den nærmeste fremtid. Jobs Bog (lidelse) brugs til at forbande deres fjender i 
mange situationer. Bombningen af Dresden blev udført på den kristne helligdag 
"Askeonsdag", hvilket i bogstaveligste forstand reducerede byen til aske. Jeg 
kunne nævne mange flere eksempler, men når vi tager et kig på, hvordan 
lighederne knytter sig til hinanden, har vi følgende: 

 
- Den 15. marts 2004 var der præcis 911 dage mellem angrebet på 

tvillingetårnene den 11. september 2001 og bombeangrebene på togene i 
Madrid, Spanien den 11. marts 2004. 

- Madrid, Spain har 11 bogstaver. 
- New York City har 11 bogstaver. 
- De amerikanske angreb fandt sted den 11. september 2001. 
- Madridangrebene fandt sted den 11. marts 2004. 
- Der var 911 dage mellem de amerikanske angreb og angrebene i Madrid (9 

+ 1 + 1 = 11). 
- Madridangrebet fandt sted på årets 11. torsdag. 
- 11. september er den 254. dag i året (2 + 5 + 4 = 11). 
- Efter 11. september er der 111 dage tilbage til slutningen af året. 
- 11. September har 9 bogstaver og 2 tal (9 + 2 = 11). 
- 11. marts 2004 har 5 bogstaver og 6 tal (5 + 6 =11). 
- Hver bygning havde 110 etager (11 x 10 = 110). 
- 191 mennesker blev dræbt af madrigangrebene (1 + 9 + 1 = 11). 
- Den 11. september 2002, blev navnene på de 2801 ofre for angrebe på 

World Trade Center læst op fra Ground Zero (2 + 8 + 0 + 1 = 11). 
- Tvillingetårnene stod side om side og lignede derved tallet 11. 
- Det første fly som ramte tårnene var Flight 11. 
- Flight 11 havde 92 personer om bord (9 + 2 = 11). 
- Flight 11 havde 11 besætningsmedlemmer. 
- Flight 77 ramte Pentagon (11 x 7 = 77). 
- Flight 77 havde 65 personer om bord (6 + 5 = 11). 
- I USA er telefonnummeret for nødopkald 911 (9 + 1 +1 = 11). 
- New York var den 11. stat, der blev tilføjet til den amerikanske union. 
- Manhattan Island blev opdaget den 11. september 1609 af Henry Hudson - 
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11 bogstaver. 
- Saudi Arabia har 11 bogstaver. 
- Afghanistan har 11 bogstaver. 

 
Bemærk, hvordan tallet 11's vibrationer knytter sig til alt dette med 9-tallet. Astral 
energi finder den nemmeste vej ud og tiltrækker lignende energi. Det er ikke 
underligt, at Frimurene, som er kontrolleret af jødiske magter, placerer deres 
hænder på Bibelen under ders indvielse. Hver side i den grusomme Bibel har ordet 
"jøde", "jøder", "Israel", "Jerusalem" osv., hvilket vil sige nazaræeren og kompagni. 
De er alle jøder, og siden jøderne hævder, at de er "Guds udvalgte", og de holdes i 
højeste agtelse og er ophøjede i Bibelen, er det ikke så underligt, at de er så 
magtfulde og hemmeligt har styret verden i århundreder, ukendt for masserne. 
Satan selv viste mig, hvordan disse værker er som en dominoeffekt. Når først 
noget sættes i gang på det astrale, spiller energierne, der sættes i værk, sammen 
og opsøger lignende energier, og på denne måde hænger tingene sammen. Dette 
mærkelige og uhyggelige sammenfald med tallene (dette er kun ét eksempel, der 
er mange flere) afslører, at dette ikke er en tilfældig handling. Det er åbenlyst, at 
dette var et overlagt okkult værk. 

 
Hvad angår tallet 6, så sørg for ikke at forveskle dette tal med tallet "666", som har 
en helt anden betydning. 

 
Ved blot at være opmærksom vil du kunne se, hvad jeg mener her. Tag for 
eksempel "de seks millioner" fra det enorme holoco$t fupnummer - her har den 
jødiske kommunisme den vigtige helligdag den 1. maj - 1/5: 5 + 1 = 6. Jeg kan blive 
ved og ved med dette. Israel har 6 bogstaver. Læg særligt mærke til nyhederne   
og også historie; alt der har at gøre med jøderne, og du vil se, hvad jeg         
mener. I Bibelen er tallet seks tallet for mennesket uden spirituel kraft. Tallet syv 
har at gøre med de syv chakraer og spirituel kraft strømmende ud fra disse samt 
spirituel perfektion. Seks er ikke nok. Seks er også et tal for hårdt arbejde. Arbejdet 
blev udført i seks dage, og den syvende dag var en hviledag. 

 
"Tallet 6 stemples på alt, der har at gøre med menneskelig arbejdskraft. Vi ser det 
stemplet på de foranstaltninger, han bruger i sit arbejde, og i tidsrummet hvori han 
arbejder. Og vi ser dette fra starten." 

 
Den jødiske vægt på og brug af tallet 6 opstiller en vibration på det astrale til at 
fremme deres dagsorden, hvilket er deres kommunistiske stat og verdensorden. 
Kommunisme er slavearbejde. Med deres kommuniststat bliver jøderne "gud", og 
al spirituel viden erstattes med materiel ateisme. Kun jøderne øverst oppe kender 
til det okkultes hemmeligheder, og de bruger deres forbandelser og besværgelser 
på en uvidende og hjælpeløs befolkning, til hvad end de har lyst til. Kristendom er, 
på mere end én måde, en forberedelse til kommunisme. Kristendom har gjort 
såkaldt "religion" til et så frastødende og modbydeligt koncept, at mange, der er 
uvidende, gerne accepterer og fremmer ateisme. 
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Til slut, skydes skylden for alt dette, ligesom alt andet, på Satan og Helvedes 
Magter af uvidende røvhuller. De fleste kristne har ikke den nødvendige intelligens 
eller karakterstyrke til at dykke ned i det okkulte. Der er også skrifter i Bibelen, som 
jøderne bruger til at forbande og skræmme udenforstående væk fra virkelig at 
dykke ned i det okkulte. Jeg husker, da jeg var ny til satanisme, at jeg havde en 
dårlig oplevelse, men dette førte mig kun videre og øgede min nysgerrighed. Man 
må ikke være bange. Jøderne og deres udenjordiske kohorter have brugt frygt som 
et værktøj til kontrol i århundreder. I kommunistiske lande lever befolkningen i en 
konstant tilstand af frygt. Dette er i overensstemmelse med Bibelen, ligesom alt 
andet vedrørende jødisk kommunisme. 

 
Jeg vil have mere information tilgængeligt samt mange flere eksempler på, 
hvordan Bibelen ikke er andet end en bog af jødisk magi; dermed tallene - bibelsk 
numerologi, og hvordan Bibelen kontinuerligt presses ind på livet af befolkningen i 
næsten alle hjem, hotelværelser og alle andre steder. Alle kender til den, og ved, 
hvad den hævder at være. 

 
Verden skal vågne op. Uddan venligst andre. Distribuer dette og andre artikler fra 
Fryden Ved Satan og arbejd hårdt for Satan. Satan betyder "sandhed" på sanskrit. 
Her er himmelråbende åbenlyse beviser på de underbevidst budskaber anvendt i 
medierne, der førte op til 11. september. 

 
De fleste mennesker er klar over, at jøderne styrer Hollywood og medierne:  

2000 år med jødiske ritualmord 

Sandheden om Bibelen 
 

WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video] 
 

Ovenstående video er bevis på, at de såkaldte "profetier" i Bibelen ikke er andet 
end et kæmpe fupnummer. Bibelen er ikke "Guds Bog", men derimod jødernes 
værk, som de bruger til underbevidst at udføre deres forbandelser, hvoraf nogle er 
flere århundreder gamle. Man behøver blot at være vidende om magi og 
anvendelse af sindets kræfter for at se dette og fuldt ud at forstå det. 

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

 

Bemærk: SEKS måneder.  

Det Sande Holocaust 
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Tankekontrol og Bibelen 
 
 
Artiklen nedenfor er blevet opdateret på nogle områder. For mere information, læs 
venligst "Prædiken om 666" efter denne artikel, nedenfor. 

 
Bemærk, sammen med faldet af den sovjetiske jødion, at jøderne har arbejdet på 
at genopbygge den kristne religion efter deres fejlagtige ateistiske 
kristendomsprogram. Dette giver dem mulighed for at oprethelde streng kontrol 
over befolkningen, som de med tiden vil bruge til at genvinde den tidligere kontrol, 
de havde. 

 
Vi kan i linket nedenfor se, hvordan jøderne bruger underbevidst programmering 
på Amerika, som knyttes til deres magiske bog "Bibelen": 
1960'S SUBLIMINAL MESSAGES (in slow motion)[Youtube video] 

 
Andet Korintherbrev 
12:16 Men lad så være, at jeg ikke har været eder til Byrde, men jeg var træsk og 
fangede eder med List! 

 
Bemærk i den ovenstående video, hvordan jøderne bruger udtrykkende med Gud 
gentagne gange: 

 
"God is real, God is watching"  = 22 bogstaver (Gud er sand, Gud overvåger) 

"Believe in government God" = 22 bogstaver (Tro på staten Gud) 

"Obey Consume Obey Consume" = 22 bogstaver (Adlyd Indtag Adlyd Indtag) 
 
Ifølge kristen og jødisk mystik, er tallet 22 tallet for det jødiske alfabet, tallet for 
mesterbyggeren, uendelighed og færdiggørelse, kvintessens (ånd, hvilket er Gud i 
universel mening i den hermetiske lære) - Guds sind og Gud. Nazaræeren 
udstøder de sidste 7 ord i endelighed på korset, hvilket er frasen i starten af 
Salmernes Bog 22. Det svarer til de 12 stjernetegn og de 10 planeter i tarotten. 
Johannes' Åbenbaring, hvilket er den sidste bog i Bibelen, har også 22 kapitler. 

 
Tallet 22 svarer til Verdenstrumfen i tarotten, hvilket indikerer færdiggørelse. Dette 
indikerer fjenden, der færdiggører deres mål om verdenserobring og dominans 
gennem kommunisme. 

 
Mere om dette vigtige emne i følgende artikel: 
Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi 

 
Salmernes Bog 66:7 
Han (Gud) hersker for evigt med vælde, hans øjne overvåger folkene; de 
genstridige skal ikke rejse sig mod ham.. 
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Salmernes Bog er den 19. bog i Bibelen. Bemærk verset, 66:7, der også bliver til 
19 (6 + 6 + 7 = 19). 19 + 19 = 38 og 3 + 8 = 11, hvilket er et tal for undergang. 
Dette vil sige, at ovenstående vers ikke kun truer mod oprør, men i betragning af 
tallene påpeger det underbevidst, at oprør vil resultere i undergang. 

 
Første Samuelsbog 12:15 
Adlyder I derimod ikke HERRENs Røst, men er genstridige mod HERRENs Bud, 
da skal HERRENs Hånd ramme eder og eders Konge og ødelægge eder. 

 
Første Samuelsbog er den 9. bog i Bibelen. 9 + 12 + 15 = 36; 3 + 6 = 9. 
9 er tallet for endelighed og dom, Guds magt i sig selv. 

 
Kolossenserbrevet 3:22 
I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som 
de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren. 

 
Kolossenerbrevet er den 51. bog i Bibelen (5 + 1 = 6). Jøderne bruger uophørligt 
tallet 6, såsom med deres "de seks millioner" fra det enorme holoco$t fupnummer - 
her har den jødiske kommunisme den vigtige helligdag den 1. maj - 1/5: 5 + 1 = 6. 
Jeg kan blive ved og ved med dette. Israel har 6 bogstaver. I bibelen er tallet seks 
tallet for mennesket uden spirituel kraft. Tallet 7 har at gøre med de 7 chakraer og 
spirituel kraft strømmende ud fra disse samt spirituel perfektion. Seks er ikke nok. 
Seks er også et tal for hårdt arbejde. Arbejdet blev udført i seks dage, og den 
syvende dag var en hviledag. 

 
"Tallet 6 stemples på alt, der har at gøre med menneskelig arbejdskraft. Vi ser det 
stemplet på de foranstaltninger, han bruger i sit arbejde, og i tidsrummet hvori han 
arbejder. Og vi ser dette fra starten." 

 
Den jødiske vægt på og brug af tallet 6 opstiller en vibration på det astrale til at 
fremme deres dagsorden, hvilket er deres kommunistiske stat og verdensorden. 
Kommunisme er slavearbejde. Med deres kommuniststat bliver jøderne "gud", og 
al spirituel viden erstattes med materiel ateisme. 

 
Det ovenstående vers af den 51. bog i Bibelen (1 + 5 = 6) tilskynder slavearbejde. 
Yderligere kan verset 3:22 ganges - 3 x 22 = 66; hvilket er det samlede antal bøger 
i Bibelen, der angiver færdiggørelsen af den jødiske kommunistiske 
slavearbejdesstat og deres nye verdensorden. 

 
Romerbrevet 13: 1-7 

 
1 Hver Sjæl underordne sig de foresatte Øvrigheder; thi der er ikke Øvrighed uden 
af Gud, men de, som ere, ere indsatte af Gud, 
2 så at den, som sætter sig imod Øvrigheden, modstår Guds Ordning; men de, 
som modstå, skulle få deres Dom. 
3 Thi de styrende ere ikke en Skræk for den gode Gerning, men for den onde. Men 
vil du være uden Frygt for Øvrigheden, så gør det gode, og du skal få Ros af den. 
4 Thi den er en Guds Tjener, dig til gode. Men dersom du gør det onde, da frygt; 
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thi den bærer ikke Sværdet forgæves; den er nemlig Guds Tjener, en Hævner til 
Straf for den, som øver det onde. 
5 Derfor er det nødvendigt at underordne sig, ikke alene for Straffens Skyld, men 
også for Samvittighedens. 
6 Derfor betale I jo også Skatter; thi de ere Guds Tjenere, som just tage Vare på 
dette. 
7 Betaler alle, hvad I ere dem skyldige: den, som I ere Skat skyldige, Skat; den, 
som Told, Told; den, som Frygt, Frygt; den, som Ære, Ære. 

 
 
Grundlæggerne af USA ønskede USA's store segl på dollaren af god grund, men 
de satte aldrig noget om den jødiske "Gud" på den. Reference til den jødiske  
"Gud" blev sat på den amerikanske valuta af den jødiske præsident Dwight David 
Eisenhower. "Den 30. juli 1952, to år efter at have presset på efter sætningen 
"under Gud" indsat i troskabseden, underskrev præsident Dwight D. Eisenhower 
en lov, der officielt vedtog "In God We Trust" som nationens officielle motto. Loven, 
P.L. 84-140, sørgede endevidere for, at udtrykket blev trykt på al amerikansk 
papirvaluta."1 Eisenhower var en jøde, som han selv indrømmede; navnet 
Eisenhower er taget fra Eisenhauer, hvilket er et jødisk efternavn. 

 
"I Eisenhower's West Point Military Academy dimitterende årgangsbog, udgivet i 
1915, identificeres Eisenhower som en "forfærdelig svensk jøde". 

 
Det er ikke en overraskelse, at det kosherejede Hvide Hus med præsidenten 
Franklin Delano Roosevelt, der selv var af hollandsk-jødisk herkomst, fik sit 
personale læst op som en synagogeliste. 

 
"I 1943 overførte Washington ikke kun oberst Eisenhower til Europa, men 
forfremmede ham også over mere end 30 erfarne, ledende officerer til femstjernet 
general og placerede ham i spidsen for alle de amerikanske styrker i Europa." 

 
Denne store "General", der gemte sig i frygt og pissede i bukserne, da man troede, 
at en lille, ubevæbnet, tysk kommandoenhed var efter ham under krigen, 
beordrede personligt mordet på over 1,7 millioner tyske soldater, efter krigen var 
overstået i hans POW dødslejre. Deres eneste forbrydelse var at forsvare deres 
nation og folk. Mange af de ovenstående var ikke ældre end 15 år. Dette er endnu 
et eksempel på rent Talmudisk had. 
Klik her for hele artiklen: "In 'Eisenhower's Death Camps': A U.S. Prison Guard 
Remembers 

 
"In God We Trust" har 12 bogstaver; tolv er det perfekte tal, der tilkendegiver 
fuldkommenhed og perfektion af regeringen eller statslig perfektion. Der er 66 
bøger i Bibelen, hvilket bliver til 12 (6 + 6 = 12). 

 
"Guds Ord" fremgår også 4473 gange i Bibelen, hvilket bliver til summen 9. 9 er 
tallet for endelighed og dom, selve Guds magt, hvilket pakkes ind i følgende: 

 
"Guds" Domme i Haggaj 1:11 opregnes i ni konkrete domme: 
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og jeg har kaldt Tørke hid over Land (1) og Bjerge (2), over Korn (3), Most (4) og 
Olie (5) , over alt, hvad Jorden frembringer (6), over Folk (7) og Fæ (8) , over alt, 
hvad Hænder virker (9). 

 
Haggaj er den 37. bog i Bibelen. 3 + 7 = 10; så Haggaj 1 bliver til 11; her har vi 
igen 11 11. 

 
"Loven blev underskrevet af præsident Eisenhower den 30. juli 1956, og mottoet 
blev gradvist føjet til papirpenge over en periode fra 1957 til 1966. (Public Law 84- 
851) [18] The United States Code at 36 U.S.C. § 302 erklærer nu, at "In God We 
Trust" er det nationale motto."2 

 
Man kan tydeligt se, at penge er et kraftfuldt værktøj til at tilføre visse ting ind i 
underbevidstheden af offentligheden: 

 
9/11 $20 Bill Trick [Youtube video] 

 
Her er mere information om underbevidste budskaber i medierne, der ledte op til 
11. september: 
WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video] 

 
Og samme her: 
9/11 foreshadowed in Super Mario Bros. The Movie [Youtube video] 

 
Og vi kan se, hvordan de jødiske kræfter injicerer deres "Gud" i massesindet igen: 
"Eisenhower underskrev lovforslaget på flagdagen den 14. juni 1954. Eisenhower 
udtalte: 'Fra denne dag og frem vil vores millioner af skolebørn dagligt, og i alle 
byer, landsbyer, landsdistrikter og skolehuse, proklamere dedikationen af vores 
nation og vores folk til den Almægtige.... På denne måde bekræfter vi 
ophøjetheden af religiøs tro i Amerikas kulturarv og fremtid; på denne måde vil vi 
konstant styrke de spirituelle våben, der for evigt vil være vores lands mest 
kraftfulde ressource, i fred og i krig.'" 

 
Frasen "Under God" blev indarbejdet i troskabseden den 14. juni 1954 af en 
såkaldt "Joint Resolution of Congress", der ændrede §4 af "the Flag Code" 
vedtaget i 1942."3 

 
For at slutte af - mange folk i e-grupperne har nævnt, hvordan de har set bestemte 
tal gentagne gange. Dette kan være et bestemt tilbagevendende tal på en bils 
nummerplade, et digitalt ur, i reklamer og mange andre steder og tilfælde. Nogle 
gange kan dette endda foregå i flere dage, men det er i sig selv udskadeligt. Når vi 
er opmærksomme på visse tal, etablerer dette en underbevidst vibration, og før vi 
ved af det, begynder vi at se disse samme tal ofte i dagligdagen. Dette aspekt er 
ganske uskyldigt, og ofte uden betydning, men i ovenstående artikel er 
gerningsmændende fuldt ud bevidste om kraften bag tal, og de håndhæver dette 
for at manifestere deres magiske værker i virkeligheden via den jødiske/kristne 
bibel. Dette er grunden til, at mange kristne nærmest tvinges til at huske bibelvers, 
da dette indarbejder en underbevidst forbindelse. For mere om dette: 
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Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi 

Christianity, Communism, the Jews and the Bible 

Den kristne gudstjeneste og hvordan den knytter sig til jødisk ritualmord 

Kilder 

1 This Day in History [www.history.com] 
 
2 Wikipedia artikel: "In God We Trust" 
3 Ibid 

 
 
 
 

 

 
 

PRÆDIKEN OM 666 
 

Ligesom jeg allerede har skrevet to prædikner vedrørende bibelsk numerologi, og 
hvordan Bibelen er en bog af jødisk magi - her er mere om tallene: 

 
Bibelen indeholder i alt 66 bøger. Som de fleste af jer allerede ved, lægger de 
jødiske kræfter altid vægt på tallet 6, såsom med deres 6 million fupnummer 
kaldet "holoco$t" og Første Maj (første maj = 1/5; 5 + 1 = 6) og mange flere. Vær 
opmærksom på dette, især når I ser nyheder eller læse aviser, magasiner osv. 
Jøderne lægger altid vægt på tallet 6. Dette svarer også til det kabbalistiske 
Saturnkvadrat, der i alt giver 15 på alle sider, selv den diagonale. I Bibelen er 
tallet 6 tallet for mennskeheden uden nogen form for spirituel kraft. Tallet 7 har at 
gøre med de 7 chakraer og spirituel kraft strømmende ud fra disse samt spirituel 
perfektion. Seks er ikke nok. Seks er også et tal for hårdt arbejde. Arbejdet blev 
udført i seks dage, og den syvende dag var en hviledag. "Tallet 6 stemples på alt, 
der har at gøre med menneskelig arbejdskraft. Vi ser det stemplet på de 
foranstaltninger, han bruger i sit arbejde, og i tidsrummet hvori han arbejder. Og 
vi ser dette fra starten." Tallet 6 har også at gøre med slaveri: 

 
Kolossenserbrevet 3:22 
I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som 
de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren. 

 
Det ovenstående vers af den 51. bog i Bibelen (1 + 5 = 6) tilskynder slavearbejde. 
Yderligere kan verset 3:22 ganges - 3 x 22 = 66; hvilket er det samlede antal 
bøger i Bibelen, der angiver færdiggørelsen af den jødiske kommunistiske 
slavearbejdesstat og deres nye verdensorden. 

 
Sandheden er... Satans tal, 666, er tallet for det kabbalistiske kvadrat for Solen og 
indikerer spirituel kraft og fremskridt. Næsten alle de gamle hedenske religioner 
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lagde vægt på "tilbedelse" af Solen. Kodeordet "tilbedelse" oversættes i 
virkeligheden til "intens fokus på", såsom i dyb meditation. 6 x 6 x 6 er lig tallet 
216, hvilket har at gøre med visse kraftfulde nadier i sjælen. Solchakraet er det 
mest kraftfulde og vigtigste chakra i sjælen og har at gøre med Magnum Opus. 
Solchakraet er gralens chakra; bægeret, der indeholder livseliksiren, som 
udskilles af pinealkirtlen. Bibelen, med dens 66 bøger, forhindrer opnåelsen af 
Guddommen og holder menneskeheden spirituelt og psykologisk slavebundet. 

 
Ifølge Bibelen, skulle tallet 12 være det perfeke tal, hvor 13 er Satans tal. Som 
mennesker har vi i alt 13 primære chakraer - ikke 12. Tallet 13 ER et af Satans tal 
(1 + 3 = 4). Tallet 12 er, igen, ikke tilstrækkeligt. I oldtiden var der 13 stjernetegn i 
dyrekredsen. Tallet 12 vedrører ligeledes vores Saturn-centrerede tidssystem - 60 
sekunder i et minut, 60 minutter i en time og 24 (2 + 4 = 6) timer i et døgn. Som 
jeg allerede har skrevet ovenfor, vibrerer Saturn til tallet 6. Saturn er den særdeles 
skadevoldende planet for lidelse, hårdt arbejde, elendighed, ulykke og tab. 
Hvorend Saturn er placeret i ens horoskop, er det her, man vil lide i livet. De 
jødiske kræfter udpeger 12 som tallet for "perfekt regering" - med andre ord, hvor 
menneskeheden er spirituelt hjælpeløs ved ikke at kunne opnå spirituel kraft samt 
at være underlagt slaveri gennem regeringen og total dominans i hænderne på 
jøderne, der styrer den selv samme regering. De underbevidste vibrationer og 
beskeder i Bibelen gør menneskeheden klar til dette. I modsætning hertil, er 13- 
måneders månekalenderen baseret på Jordens naturlige tidssystem. Vi lever alle 
ud af trit med Jordens naturlige harmoni i forhold til vores kalender og tidssystem. 
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Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen 
 
 
I forhold til at afsløre Bibelen som en bog af jødisk magi, så husk altid...jøderne er 
ekstremt kloge. De tager kontrol af begge sider, der begge foregiver at kæmpe 
imod den anden, men i virkeligheden arbejder de for deres dagsorden, der lyder 
på slaveri af verden. Det samme gælder mange kristne kirker, især Vatikanet, der 
foregiver at være imod og bekæmpe kommunismen, men hvor de i virkeligheden 
arbejder FOR kommunisme, hvilket mange ikke ved. Nazaræeren underviste ikke 
i andet end kommunisme - hans prædikener og endda hans liv. Helt ligesom Karl 
Marx selv, var han doven og levede af andres velgørenhed som en parasit. USSR 
lavede et stort show ud af at forfølge et antal jøder (de skriger højest), mens 
millioner af uskyldige ikke-jøder blev tortureret til døde. Men denne jødiske 
forfølgelse er kun til pynt, og de er ligeglade med, om de er nødt til at ofre nogle  
af deres egne for at nå deres mål om verdensslaveri- og dominans. Tag for 
eksempel Josef Stalin (hans sande navn var Josef Dugasvilli, hvor det georgiske 
efternavn Dugasvilli betyder "Søn af en jøde") hævdede at være antisemitisk,  
men i betragtning af at hans anden kone også var jødisk (og det var hans børn 
også) og hans kommunisthelte, såsom Vladimir Lenin og andet afskum, han var 
direkte forbundet til, kan enhver idiot se gennem disse løgne, hvilke, igen, kun er 
til for at narre masserne. Næsten alle i den kommunistiske ledelse samt KGB var 
jøder og/eller gift med jøder, og de levede særdeles godt, mens arbejdsklasserne 
blev brutaliseret ud over den vildeste fantasi. Dette omfattede ikke blot USSR, 
men også alle andre kommunistiske lande. Forud for "jerntæppets" fald støttede 
USSR også offentligt ethvert land, der var imod Israel; de foregav at være Israels 
fjender, men i virkeligheden er dette ikke tilfældet, da de begge arbejde for den 
samme dagsorden. VID DETTE OG VÆR OPMÆRKSOM PÅ DERES 
TAKTIKKER- LAD DEM ALDRIG NARRE JER! 

 
Som jeg tidligere har skrevet, og vil skrive igen...hvordan kan kristendommen 
virkelig være i modstrid med jøderne, når hver eneste side i den stinkende bibel 
indeholder ordene "jøde", "jøder", "Israel" og andet kosher-lort. For det ikke skulle 
være nok, er nazaræeren jødisk fra fødsel til død. Givet de spirituelle energier, der 
er blevet lagt i kristendommen af de uvidende tilhængere i århundreder, har 
jøderne en endeløs forsyning, som de kan bruge, til hvad end de ønsker. Dette er 
deres rambuk og deres fundament. Dette er grunden til, at Bibelen er så fyldt med 
tal, specifikke vers (hvilket er deres mantraer, når de vibreres på hebraisk). Fordi 
Bibelen findes i næsten alle hjem i verden, og kristendommen utrætteligt bliver 
tvunget ind i folks liv (elsk jødsus eller brænd i al evighed), fungerer den som et 
underbevidst medie; en modtager for deres magiske værker. Bibelske vers 
huskes udenad af mange kristne, hvilket yderligere skaber en meget kraftfuld 
forbindelse til mange folks sind, som jøderne bruger til at udføre deres 
forbandelser og besværgelser til at tiltrække enorme rigdomme. I deres egen 
bibel står der endda "Du skal trives". DU BETALER OG OFRER DIG FOR 
DETTE! 

 
"Bibelen" fungerer som et forbindelsesled, som jeg tidligere har benævnt ovenfor, 
til deres underbevidste værker. Dette er ikke anderledes end at have en bibel i 
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ens hjem. Dette skaber en underbevidst forbindelse. Min seneste artikel hedder 
"Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi". Jeg var meget bevidst om omfanget af 
denne artikel. Fordi den artikel ramte deres mest følsomme hemmeligheder, 
deres fundament og deres totale rambuk, har vi, gennem Satan, afsløret dem. 

 
Satan har beskyttet mig. Hvis han ikke havde gjort dette, ville jeg, og mange 
andre, der arbejder meget hårdt, allerede være døde. Vi arbejder for et højere 
formål; for en bedre verden gennem Satan. Vi har identificeret og blotlagt 
problemerne. Den jødiske magtstruktur arbejder utrætteligt på at ødelægge vores 
borgerlige rettigheder og friheder, så de kan slavebinde os alle. Jødisk grådighed 
kender ingen grænser. Kun få mennesker her ved, hvor brutalt livet har været i 
mange andre lande. Jøderne arbejder meget hårdt på at gøre dette til en realitet 
igen. I begyndelsen af 1990'erne, efter Sovjetunionens fald, udvandrede mange 
jødiske, morderiske kommunister til USA, og har siden da arbejdet på af 
ødelægge landet, og dette kan åbenlyst ses ved de mange åbenlyse 
overtrædelser af forfatningen, og hvordan retssystemet hurtigt rådner op. USA er 
den sidste stormagt på denne jord, der stadig har nogle love, som beskytter 
ytringsfriheden og pressefriheden, selvom disse er meget usikre, og mange af os 
bliver undertrykt og chikaneret, ligesom det der på nuværende tidspunkt sker i 
Joy of Satan e-grupperne. Hvis USA går under, vil alle andre mindre lande, der 
på nogen måde er frie, også bukke under og være under kommunistisk kontrol. 
Mange af jer ved, at det er en alvorlig forbrydelse at benægte eller betvivle det 
jødiske holoco$t i mange lande...dette resulterer i en automatisk fængelsstraf. Alt, 
som jøden er og gør, får ikke-jøderne skylden for. Dette skaber forvirring og 
fungerer som en effektiv afledning og distraktion. Det samme gælder med 
Satan..alt den kristne "Gud" er og gør, får Satan og Helvedes Magter skylden for, 
selvom sandheden åbenlys i "Den Hellige Bibel", og man kan se, at jødehova var 
en "morder og løgner fra begyndelsen". Man behøver blot at skimme igennem  
Det Gamle Testamente og se, hvordan nazaræeren beordrer sine tilhængere til at 
begå både tyveri og mord: 

 
Lukasevangeliet 19:27; Lukasevangeliet 6: 1-5; Lukasevangeliet 19: 29-35; og 
bryde andre "bud": Matthæusevangeliet 10: 34-36. 

 
Kristne og andre kan ikke se dette, da de er blevet vildledt under en kraftfuld 
besværgelse. Satan selv fortalte mig for noget tid siden, hvordan ikke-jøder har 
lidt under jødisk kommunisme. Jeg har skrevet adskillige artikler vedrørende 
slavearbejdesituationen i det Røde Kina. Denne brutalitet er hvad, jødisk 
kommunisme handler om. Læs og download venligst de følgende PDF-filer. Den 
første er meget stor, men den anden PDF (blotlægning af det falske holoco$t) kan 
downloades og distribueres let ved copy/paste, ved at uploade den til din 
hjemmeside, distribuere den gennem e-mails til folk du kender, eller kunne være 
interesserede samt ved at brænde den ned på en cd. 

 
THE REAL CONCENTRATION CAMPS- ALL RUN BY JEWS! 
[Slave Labor in Soviet Russia]pdf 

Det Sande Holocaust - PDF 
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Quote from the Jewish Talmud: 
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: "Jehova skabte ikke-jøden i menneskeform, så at 
jøden ikke tjenes af dyr. Ikke-jøden er således et dyr i menneskeskikkelse, og 
fordømt til at tjene jøden dag og nat." 

 
Medmindre hver eneste af os kæmper for vores firhedsrettigheder, vil de blive 
taget fra os. Som med den første PDF-fil om sovjetisk slavearbejde, kan man se 
det præcis samme foregå i det Røde Kina og i andre dele af verden- undværdlige 
mennesker, der systematisk bliver brudt ned, arbejder til døde og så bliver 
erstattet med endnu flere ikke-jøder. Den mindste form for research afslører 
åbenlyst, hvordan jøderne altid har været og ER bag dette, og at Bibelen ikke er 
andet end end arbejdstegning for jødisk kommunisme med dens lærdomme og 
indoktrineringer (både Det Gamle og Nye Testamente). Dette sørger også for, at 
jøderne kan udføre deres kraftfulde, bibelske besværgelser for at opnå enorm 
rigdom. Satan fjerner slørene i vores sind og vækker os til sandheden, så vi er 
opmærksomme og kan se. De kristne, og lignende uvidende masser, er under en 
meget kraftfuld besværgelse. Denne besværgelse skal brydes. 
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Kommunismens kristne rødder 
 
 
“Kristen teologi er bedstemor til bolsjevismen.” 
- Oswald Spengler 

 
"Kristendom og kommunisme ligger meget tæt på hinanden spirituelt og 
ideologisk. Dette er et meget velkendt begreb, der er blevet vedtaget af forskellige 
tænkere, fra Thomas More til Lev Tolstoy. Kun få personer ved, at verdens første 
socialiststat blev etableret i Paraguay og var baseret på katolsk jesuitideologi, før 
Marx skabte sin lære." 

 
"Jesu Selskab" - den religiøse orden kaldt "Jesuitterne" - i den katolske kirke 
svarede noglelunde til KGB i Sovjetunionen." 

 
De ovenstående citater blev taget fra "Pradva" (den vigtigste kommunistpartiavis 
og førende avis i det tidligere Sovjetunionen). Fra artiklen: Is there any difference 
between Christianity and Communism? (Er der nogen forskel mellem kristendom 
og kommunisme?) 30/04/2013 

 
"Amerikanske aviser hævder, at Stalin er blevet forudbestemt til at redde 
kristendommen. 
-Josef Goebbels1

 

 
Kommunisme er ikke anti-kristent, som det normalt antages. Ud over dette har den 
katolske kirke i Kina over 70 millioner medlemmer, og den vokser stadig. Der er 
også det katolske Changchung katedral i det kommunistiske Nordkorea; det 
nominelle katedral af den romersk-katolske biskop i Pyongyang, Nordkorea. Den 
russisk-ortodokse kirke arbejdede hånd i hånd med det kommunistiske parti i 
Sovjetunionen. Volden mod præster under revolutionen var simpelthen til for at 
frasortere de zaristiske elementer fra dens rækker og intet andet. Stalin arbejdede 
åbent med den ortodokse kirke for at hjælpe den kommunistiske krigsindsats for 
den Røde Hær under Anden Verdenskrig. I dag, i Rusland, fremmer højtstående 
gejstlige i den russisk-ortodokse kirke åbent en kristen, kommunistisk bevægelse 
inden for deres nation. Den katolske kirke har også haft en stor hånd med i den 
kommunistiske befrielsesteologi i Sydamerika. Det er ingen fejltagelse, at den 
katolske gejstlighed med lethed kunne krydse "jerntæppet" under den kolde krig. 

 
80 millioner bibeler printet i Kina - link til artikel fra "Christianity Today". 

 

"Ernst Bloch (1885-1977) var en tysk marxistfilosof og ateistisk teolog. Selvom han 
ikke var kristen selv, siges han at have "bygget broen" mellem kristen 
kommunisme og den leninistiske gren af marxismen. Et af Blochs hovedværker, 
"Principle of Hope", indeholder erklæringer som: 

 
"Ubu Lenin, ibi Jerusalem" (Hvor Lenin er, der er Jerusalem) og "den bolsjevistiske 
opfyldelse af kommunismen (er en del af) den ældgamle kamp for Gud."2
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I sandhed, forbereder kristendommen befolkningen til at være åben og til at 
acceptere kommunisme. Der er intet inden for de kristne doktriner eller 
nazaræerens lære, der på nogen måde er i strid med kommunismen. Kristendom 
ER kommunisme. 

 
- Begge programmer arbejder mod at underkue og slavebinde ved hjælp af 

rædsel, brutalitet, massemord, og tvang. Den katolske kirke var 
middelalderens KGB og regerede gennem rædsel, magtanvendelse og 
massemord. Inkvisitionen er et eklatant eksempel. 

 
- Begge programmer forbyder ejerskab af privat ejendom. Kristendom 

forbereder, på et underbevidst plan, tilhængere på kommunisme. Kristne 
indoktrineres til at tro, at fattigdom er en dyd. Når først dette koncept tager 
bider sig fast i ens underbevidsthed, er en alvorlig mangel på penge meget 
ofte resultatet, og undertiden varer dette endda i flere livstider, hvis man 
taler fra et spirituelt perspektiv. Dette skaber også et selvforstærkende 
program og skaber som resultat generationer af fattige mennesker. De 
kristne kirker forekommer derefter som de fattiges "hjælpere" og 
"velgørere", selvom det hele tiden var de kristne lærdomme, der skabte og 
håndhævede problemet. Jøden skaber problemerne og giver så den jødiske 
udgave af en forbandet løsning til hedningerne. Klik her for en artikel 
vedrørende kristen tankekontrol. 

 
- Der er overhovedet intet spirituelt over kristendommen. Kristendommen er 

et værktøj til at fjerne spirituel viden og kræfter og erstatte disse med 
meningsløse, robotagtige "bønner", der er blevet forvansket fra og gentages 
på samme måde som fjernøstlige mantraer samt endeløs indoktrinering 
med falske lærdomme med formål om at indlejre en fiktiv status og historie 
for det jødiske folk i kristnes sind, hvilket overhovedet ikke er spirituelt. For 
eksempel kan meget få, om overhovedet nogen, kristne prædikanter tegne 
et diagram over den menneskelige sjæl. Fjernelsen og forvanskningen af 
spirituel viden forbereder befolkningen på at acceptere den ateistiske 
kommuniststat. 

 
- Både kristendommen og kommunismen præsenterer sig selv som 

broderskabsprogrammer ved at fremme ligestilling, velstand, velvilje og en 
bedre måde at leve på, men ved nærmere undersøgelse af deres virkelige 
doktriner og historier er der under overfladen intet andet end rædsel, terror, 
massemord, tortur, og tvungen indoktrinering. Begge disse programmers 
rambuk og fundament består i, at holde befolkningen uvidende. Enhver 
idiot, der læser den jødiske/kristne bibel kan tydeligt se de endeløse 
beretninger om massemord, plyndring, voldtægt, slaveri og trusler om evig 
tortur og fordømmelse, hvis lærdommene ikke tages seriøst eller ikke 
overholdes og frem for alt, hvordan jødehova var et morderisk monster, hvis 
bytte var hedningerne - dette adskiller sig ikke fra de kommunistiske 
programmer. Vedrørende beviser for dette, se "Jehova og menneskelig 
blodofring." "En morder og løgner fra begyndelsen". 
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- "Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og 
hug dem ned for mine øjne" 
Lukasevangeliet 19: 27 
(Direkte citat fra Jesus, der fortaler for mord) 

 
- "Oprør" er et konkret NEJ NEJ og er "af Djævelen". 

 
Kristendommen forbereder også tilhængere på kommunismen ved, at man 
indoktrineres til at udholde uretfærdighed. Næsten alle har hørt de bibelske skrifter 
om at vende den anden kind til, at gå den ekstra mil, at elske sine fjender og så 
videre. Disse lærdomme arbejder sammen med kommunismen på at ødelægge 
retssystemet og personlige rettigheder. Kriminalitet tillades at komme så langt ude 
af kontrol (som det allerede nu forholder sig), at befolkningen ikke kun afskrækkes 
fra at kæmpe tilbage, men hvis man skal forsvare sig selv, bliver man ofte straffet 
for dette. Hvad disse jødiske programmer gør, er, at de sætter en fælde. De fleste 
mennesker bliver i sidste ende mere end villige til at opgive deres rettigheder til 
fordel for ultra-strenge love, der skal kontrollere kriminalitet. Begge programmer 
forbyder at udøve nogen personlig indsats for at håndhæve retfærdighed og 
placerer derved dette ansvar i hænderne på staten for kommunismen og i 
hænderne på den såkaldte "Gud" for kristendommen. Enhver form for oprør eller 
det at kæmpe imod er en alvorlig lovovertrædelse. Accept af krænkelse og 
uretfærdighed er begge meget nødvendige ting for at kunne etablere en slavestat. 
En slave må aldrig forsøge at kæmpe tilbage eller på nogen måde gøre oprør. Had 
er endnu et tabu i begge programmer. 

 
Et kig på kommunismens fødsel: 
Kommunismen blev skabt ud af organisationen: "The League of the Just". Mottoet 
for denne organisation ("Bund der Gerechten" eller "Bund der Gerechtigkeit") var: 
"Alle Mennesker er Brødre" og dens mål var, "at etablere Guds Rige på Jorden, 
baseret på idealer om næstekærlighed, lighed og retfærdighed". 

 
"I kongressen afholdt i London, i juni 1847, fusionerede "League of the Just" med 
medlemmer det tilsvarende, kommunistiske udvalg, ledt af Karl Marx og Friedrich 
Engels, og vedtog derved en ny organisatorisk pagt og program og 
rekonstituerede sig selv som the Communist League." [3] 

 
Dette er grundlaget for den kristne lære. 

 
Vi kan spore kommunismens rødder tilbage til den radikalliberale ideologi i Europa. 
Hvilket i sig selv er kristendom i forklædning. Som Nietzsche udtalte om den 
franske revolution og dens liberale ideologi: "Kristendommens datter og 
viderførelse". 

 
Dette radikale, universalistiske, egalitære doktrin er kernen i kristendommen og 
liberalismen, da det bliver til kommunisme. Hvor liberalisme åbent blev forvandlet 
til kommunisme: 
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"I 1840'erne, blev ordet "kommunist" almindeligt brugt til at beskrive dem, der 
hyldede venstrefløjen af Jakobinerne under den franske revolution som deres 
ideologiske forfædre. Denne politiske tendens så sig selv som egalitære arvtagere 
af fløjen kaldet "Conspiracy of Equals" ledt af Gracchus Babeuf. Sansculotterne af 
Paris, som årtier tidligere havde dannet grundlaget for støtten til Babeuf — 
håndværkere, navere og de ledige i byerne -, blev set som et potentielt fundament 
for et nyt socialt system..." 

 
Den franske filosof Étienne Cabet inspirerede fantasien med novellen om et 
utopisk samfund baseret på fælles maskineproduktion - "Voyage en Icarie" (1839). 
Den revolutionerende Louis Auguste Blanqui argumenterede for en elitær 
organisering af det overvældende flertal af befolkningen mod de "rige" og en 
derved beslaglæggelse af regeringen i et statskup samt indførelse af en ny 
egalitær, økonomisk orden."4

 

 
En gennemgang af de spirende tendenser fra kristendom til liberalisme og ind i 
kommunisme: 

 
Liberalisme er kristendom uden Kristus 
William Gayley Simpsons "Which Way Western Man?" 
Revilo Oliver: 

 
Citat: 
"De andre apostater jeg har nævnt, hvoraf mange nu er blevet glemt, sammen  
med næsten alle de anti-kristne fra de seneste århundreder, eksemplificerer driften 
af, hvad der nu kan kaldes loven om kulturelle rester. I alle civiliserede samfund 
forholder det sig sådan, at når en veletableret og generelt accepteret overbevisning 
viser sig at være utrolig, at gode sind så opgiver den, men de bevarer                 
ofte afledte overbevisninger, der oprindeligt blev udledt af trosretningen, de        
har afvist, og må derfor logisk være afhængige af den. Således skete det, at 
moderne fjender af kristendommen afviste mytologien, men ukritisk bibeholdte 
troen på den sociale og etiske overtro afledt fra den — en tro, som de 
forundringsvis kalder rationel men holder på med religiøs iver." 

 
"De griner ad historien om Adam og hans ribben, men de fortsætter med at tro på 
en "menneskelig race" nedstammende fra et enkelt par forfædre og derved et 
"menneskeligt broderskab". De taler om "hele menneskeheden", hvilket giver 
begrebet en salveagtig og mystisk betydning, med hvilken de ikke bruger 
tilsvarende udtryk, såsom "alle pungdyr" eller "alle hovdyr". De fabler om 
"menneskets rettigheder", selvom et øjebliks tanke burde være nok til at vise, at 
der, med mangel på et dekret fra en overnaturlig monark, ikke kan være nogen 
rettigheder ud over dem, som borgerne i et stabilt og homogent samfund, ved pagt 
eller etableret skik, har skænket sig selv; og at sådanne væsener naturligvis ikke 
kan have nogen rettigheder, selvom de viser venlighed over for udlændinge, slaver 
og hunde." 
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"De tror ikke på, at en tredjedel af en gud blev inkarneret i den usleste region på 
Jorden for at omgås analfabetiske bønder, give smører om en barbarisk races 
rakkerpak og på magisk vis ophøje de uvidende og primitive til at "gøre denne 
verdens visdom til dårskab", så at "de sidste bliver de første" — at de ikke tror, 
men i stedet klamrer sig til den sygelige had til overlegenhed, der får kristne til at 
tilbede alt, der er ringe, lavt, irrationelt, fornedret, deformt og degenereret." 

 
"De fabler om "menneskelivets ukrænkelighed" — især de mest modbydelige 
former af det — uden af afspejle, at det kræver en gudelig skaber at gøre noget 
helligt. Og de agiterer febrilsk for en universel "lighed", som kun kan nås ved at 
reducere alle mennesker til det laveste niveau, mens de åbenbart er uvidende om, 
at de blot gentager de kristnes ofte udtrykte længsel efter at blive til får (det 
dummeste af alle pattedyr) vogtet af en god hyrde, hvilket er implicit i alle 
historierne i Det Nye Testamente, selvom de fleste udtrykkes uden omsvøb i et 
andet evangelium, med reference til Jesus, som lover, at der ville forekomme en 
opstandelse, efter han har torturet og slagtet Jordens mere civiliserede 
befolkninger, samt at alle fårene (hans kæledyr) vil hoppe ud af deres grave - alle 
med samme alder, samme køn, samme statur, alle med uskelnelige egenskaber, 
så de vil være så identiske som bierne i en sværm." 

 
"Selvom de "liberale" og marxistiske kulter har lærdomsmæssige forskelle, der er 
ligeså store som dem, der adskiller lutheranere fra baptister, er de dybest set den 
samme overtro, og om hvorvidt vi skal kalde dem religioner eller ej afhænger af, 
om vi begrænser ordet til tro på overnaturlige personer eller udvider det til at 
omfatte alle former for blind tro baseret på følelsesmæssig ophidselse i stedet for 
observerede fakta og fornuft. Når disse "ateistiske" kulter råber op om deres had til 
"fascister" eller "Nazister", må de naturligvis tro, at disse onde personer er besat af 
Djævelen og derfor enten bør konverteres eller udryddes for at fremme hellighed 
og kærlighed. Og når de ser "racister", er deres lyst til at udrydde ondskab lige så 
stor som den kristne pøbel, der trak den retfærdige og meget intelligente Hypatia 
fra sin vogn og så kærligt brugte østersskaller til at skrabe kødet fra hendes 
knogler, mens hun stadig var i live." 

 
"Med meget få undtagelser fastholdter de anti-kristne i deres sind en stor del af 
kristen lære, og de genoplivede endda de giftigste elementer i den primitive 
antikkens bolsjevisme, som var blevet svækket eller sat i bero af de etablerede 
kirker i kristenhedens store dage. Og i dag finder erklærede ateister det ikke 
underligt, at de er i væsentlig enighed med hylende dervisher og evangeliske 
shamaner, der subsidierede med overdådig omtale af organiseret jødedom, som 
kontrollerer fjernsynene og andre kommunikationsmidler, på hvilken måde de 
grådigt deltager i den aktuelle indsats for at reducere amerikanerne til total 
dumhed med alle slags irrationelle fupnumre." 

 
“Kristen teologi er bedstemor til bolsjevismen.” 
-- Oswald Spengler 
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Denne erklæring gengives vha. andre ord med parolen for kristen kommunisme: 
"Kristne kommunister forsøger dog at opnå storstilet, social foranding. Nogle 
mener, at kristne, i stedet for at forsøge at omdanne et helt lands politik og 
økonomi, kun bør etablere kommunismen på et lokalt eller regionalt plan." 

 
Den latinamerikanske afdeling af kristen kommunistisk befrielsesideologi er, ifølge 
teologer såsom Leonardo Bogg, forankret i konceptet, at "forsigtighed er 
forståelsen for alle situationer med radikal krise". Blandt kristne kommunister 
anvendes historisk materialisme som en metode til analyse til at definere 
karakteren af den pågældende krise som et produkt af politisk-økonomisk dynamik 
og bestemmelser afledt af værkerne, der kaldes "den sene 
kapitalistiske/imperialistiske produktionsmetode". Ifølge dette udsnit af 
befrielsesteologi, er udfordringen for en kristen kommunist så at definere, hvad det 
betyder (i forhold til "en konkret analyse af den konkrete sociale virkelighed") at 
bekræfte en "præferentiel mulighed for de fattige og undertrykte" som praksis 
(aktiv teori) og som befalet af etik angiveligt "rodfæstet i Jesus' lære". 

 
Kristen kommunistisk befrielsesteologi handler ikke om evangelisering som sådan, 
men snarere om at udvikle en ortopraktis (etisk handling; betingelsen for at komme 
til lyset ved at gøre Guds gerninger), der sigter på at forene Jesus' beatidiske 
kodeks, som afsløret i Bjergprædikenen; med eksisterende sociale kampe mod det 
såkaldte "neo-kolonialisme" eller "sen kapitalisme". Både kristen kommunisme og 
befrielsesteologi lægger stor vægt på "ortopraksis" over "ortodoksis". En fortælling 
om karakteren af nutidige kampe udvikles via "materialistisk analyse" ved brug af 
historiografiske koncepter udviklet af Karl Marx. Et konkret eksempel er Paraguiays 
Sin Tierra (jordløse) bevægelse, som er involveret i direkte beslaglæggelser         
af jord og etableringen af socialiseret landbrugskooperativ produktion                      
i Asentamientos. Den moderne paraguayanske Sin Tierra-bevægelse opererer    
på en måde meget lig reformationens Diggers. For Camilo Torres   
(grundlæggeren af den colombianske guerilla-gruppe E.L.N.) betød udviklingen af 
denne ortopraksis fejring af den katolske eukariste udelukkende blandt dem, der 
deltog i vægnet kamp mod den colombianske stats hær, mens de kæmpede side 
om side med dem. 

 
Kristne kommunister bruger de bibelske vers i Apostlenes Gerninger 2 og 4 som 
bevis for, at de første kristne levede i et kommunistisk samfund. Thomas Wharton 
Collens prædiken er en god beskrivelse af bibelske kilder, der bruges med målet 
om et fællesejet samfund; Prof. José P. Miranda, "Comunismo en la Biblia" (1981), 
oversat som, "Communism in the Bible" (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1982). 
Men de nævner derudover også mange andre bibelske passager, der, ifølge dem 
selv, støtter tanken om, at kommunismen er det mest etiske sociale system, og at 
det er uundgåeligt konstituerende for Guds rige på Jorden. De hyppigst citerede af 
disse bibelske citater er taget fra de tre synoptiske evangelier, der beskriver Jesus' 
liv og tjeneste. 
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En af Jesus' mest berømte bemærkninger vedrørende de velhavende kan findes i 
Matthæusevangeliet 19:16-24 (samme begivenhed beskrives også i 
Markusevangeliet 10:17-25 og Lukasevangeliet 18:18-25, og metaforen med 
kamelen, der går gennem et nåleøje er fælles for både Matthæus- og 
Lukasevangeliet). 

 
21 Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, da gå bort, sælg, hvad du ejer, 
og giv det til fattige, så skal du have en Skat i Himmelen; og kom så og følg mig!" 
22 Men da den unge Mand hørte det Ord, gik han bedrøvet bort; thi han havde 
meget Gods. 
23 Men Jesus sagde til sine Disciple: "Sandelig, siger jeg eder: En rig kommer 
vanskeligt ind i Himmeriges Rige. 
24 Atter siger jeg eder: Det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end 
for en rig at gå ind i Guds Rige." 

 
Jesus beskrev også "vekselererne" (dvs. dem, der deltager i valutaveksling) som 
"tyve" og jog dem ud af templet i Jerusalem. Dette beskrives i Mattæusevangeliet 
21:12-14, Markusevangeliet 11:15 og Johannes' Åbenbaring 2:14-16. 

 
Derudover kan kommunistiske holdninger og virkninger findes i Tredje Mosebog 
25:35-38. Mest betydeligt, er dette en del af Moseloven, og som sådan et bud 
snarere end en udtrykkelse af eller udluftning for holdningen. Dette faktum påvirker 
stærkt den videre drøftelse af spørgsmålet om obligatorisk eller frivillig opgivelse af 
rigdomme, enten som et muligt adgangskrav for kristen nåde eller som et middel til 
at opnå guddommelige hensigter for menneskelig social orden.5 

 
“Kristen teologi er bedstemor til bolsjevismen.”- Oswald Spengler 

 
 

 

 

Referencer: 
1 Side 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 Simpsons "Which Way Western Man?" 
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Sandheden om Bibelen 
 
Dette lader til at være et af de sidste trin til at afsløre kristendommen. Denne lyd- 
prædiken er også yderst vigtig for alle, der ønsker at kende sandheden: 
The Holy Bible: A Book of Jewish Witchcraft.mp3 

 

Medmindre vi tager nogle seriøse skridt med henblik på at arbejde utrætteligt på at 
ødelægge kristendommen samt tilskynde tænkning hos intelligente mennesker, er 
fremtiden meget dyster. Jeg skrev denne prædiken for noget tid siden, og alle her 
bør have læst den: 
Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi 

 

I mine mange års forskning og research, har jeg fundet ud af, at Bibelen ikke er 
såkaldte "Guds ord" men derimod en menneskeskabt bog af magi, hvilket er 
årsagen til alle tallene i den. Dette bruges rundhåndet af de øverste jøder med 
magt til at slavebinde verden. Jødisk ritualmord knytter sig underbevidst til den 
kristne gudstjeneste/messe, hvor nazaræeren er barneofferet: "spis mig og drik 
mig", "dette er jesu kristi legeme..." Denne søn af jødehova, ofret af sin far, dvs. 
myrdet. Derudover fokuserer hele den gudstjenesten/messen på jøderne, Israel og 
deres fktive historie, hvilket yderligere skaber en underbevidst forbindelse. De 
troende er under en meget kraftfuld besværgelse. 
2000 år med jødiske ritualmord 

 

Bibelen findes i næsten alle hjem rundt omkring i verden, og i ikke-kristne lande er 
Koranen dens tvilling med det nøjagtig samme formål. Dette er ikke anderledes 
end 20-dollarsedlen og 11. september angrebene, da 20-dollarsedlen er den mest 
almindeligt benyttede valuta i USA. Bibelen tvinges ind på livet af folk - den er på 
hoteller, hospitaler, plejehjem, og den findes næsten overalt. Den skaber en 
kraftfuld underbevidst forbindelse til jødiske magiske værker. Mange troende har 
aldrig læst Bibelen, men sætter deres lid til deres korrupte prædikanters 
fortolkninger og pladder udstødt af idioter med en tocifret IQ, der hævder, at dette 
er "den gode bog" og tror, at kristendommen hjælper de fattige og trængende og 
ikke er andet end en velgørende, fredelig og kærlig bevægelse. Intet kunne være 
længere fra sandheden. 

 
Dette er, som kommunismen selv, endnu en jødisk løgn; endnu et jødisk 
"broderskabsprogram", der bedrager de troende med løgne for at få dem 
indfanget. Ligesom med jødisk kommunisme, frarådes intelligens og selvstændig 
tænkning i høj grad. De mentalt retarderede er hellige og ærede i kristendommen, 
men med kommunisme inde over, går det kristne program (jødisk kommunisme er 
det højere niveau af kristendommen) et skridt videre og massemyrder 
intellektuelle, i hvad der er kendt som "udrensninger". "Intelligentsiaen" er en af de 
første befolkningsgrupper, der skal udryddes, når jødisk kommunisme overtager et 
land eller område med magt. 

 
Disse jødiske programmers succes har været afhængig af ødelæggelsen og 
fjernelsen af spirituel viden fra den ikke-jødiske befolkning. Jødisk kommunisme 
tager dog, selvfølgelig, alting et skridt videre, da det meste viden systematisk 
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fjernes, og dette er ikke kun spirituel viden men viden generelt. Det fjernes og 
erstattes med jødisk, kommunistisk propaganda. Hvor kristendommen slap, 
fortsætter kommunismen. Ligesom den kristne gudstjeneste/messe, hvor 
forsamlingen tvangsmæssigt hjernevaskes (folk keder sig, og deres sind er 
modtagelige for programmering, eller de begynder at falde i søvn, hvilket gør dem 
meget modtagelige for suggestioner og indoktrinering). Taktikken er den samme 
med jødisk kommunisme, og ethvert fjols der mener, at kommunismen er liberal 
har brug for at vågne op til virkeligheden. Jødisk kommunismen betyder i 
virkeligheden at leve efter gammeltestamentlige love og såkaldt "sædelighed" i 
strengeste forstand. 

 
Ligesom sin jødiske rod, skaber kristendommen problemet og har derefter sin 
egen løsning. Folk indoktrineres til at tro, at fattigdom er en dyd, og ligeså frarådes 
ejerskab af materielle ting. Dette skaber til gengæld fattigdom på et underbevidst 
plan, hvilket manifesterer sig i virkeligheden. Sindet og sjælen programmeres til 
fattigdom. Og så ... her kommer kristendommen til undsætning og synes, for de 
med mindre intelligens, at være en helt og frelser af menneskeheden. Hertil 
kommer Bibelen, der er chokerende fyldt med destruktive, selvmorderiske 
lærdomme og leveråd. Kristendommen skaber problemet og kommer så med 
løsningen, der i sidste ende forbander os alle. De arbejder på dette fra alle 
tænkelige vinkler, og dem, som er stærkt troende, knytter sig til denne energi og 
foreviger på denne måde dette forbryderiske program på mange måder. 
Prævention og lignende frarådes stærkt, og især hvor end der er brug for det, 
såsom i den tredje verdens lande. Dette lader fortsat fattigdommen løbe løbsk, 
hvor kristne missionærer og lignende spirituelle kriminelle så kommer til 
undsætning. Den slags ting narrer befolkningen hver gang. De fleste tror på det, de 
får at vide, fordi de enten er for dovne til at læse Bibelen eller researche selv.      
De tror, at Bibelen er "Guds ord", og at kristendommen er en fredsfremmende og 
velgørende institution. Få er også klar over, at næsten alle krige blev indirekte eller 
direkte indledt af kristnedommen, og ej heller er de klar over, at kristendommen, 
med sin tvilling islam, har dannet grundlaget for det mest afskyelige massemord og 
tortur, menneskeheden nogensinde har kendt til. Inkvisitionen får sin fulde styrke 
tilbage med skridtet videre til jødisk kommunisme. 

 
For at komme tilbage til magien - for at afsløre Bibelen for det, den virkelig er, må 
man vove sig videre ind i det ukendte i forhold til "det okkulte", hvilket der er 
mange trusler og advarsler mod i Bibelen. Der er også indført forbandelser 
vedrørende dette. Når folk med mindre mod dykker ind i det okkulte, skræmmes 
de nemt og bakker ud igen. Dem af os, som er dykket meget dybt ned i det 
okkulte, spiritualitet og sindets og sjælens kræfter...tallene, planeterne og sådan, 
har nok viden til at se Bibelen for det, den i virkeligheden er. Man er nødt til at 
have erfaring og viden. 

 
Alle de bibelske "profetier" er også menneskeskabte. Ja, det er sandt. Igen, dem 
med mindre intelligens, såsom kristne troende og deres prædikanter, bliver 
bedraget til at tro, at disse er "Guds" handlinger. I virkeligheden kan disse slags 
ting også udføres af kyndige mennesker; folk, der er velbevandrede til at bruge 
okkult kraft. Bibelen er ikke "Guds bog". Det faktum, at den er fyldt med tal bør 
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være en slags advarsel for alle, men de fleste er desværre uvidende om dette. 
Magi gør brug af tal. 

 
Lilith ledte mig til en bog i en butik: "Eye to Eye: Facing the Consequences of 
Dividing Israel" af William R. Koenig. Den idiotiske forfatter, som er en amerikansk 
senator, mangler den nødvendige intelligens til at se gennem sine egne skrifter i 
bogen. Sætninger såsom "fordi Bibelen siger det" og lignende afslører denne 
bedragede troendes lamslående dumhed. Det er indlysende, at han ikke kan 
tænke selv, MEN hans research er fremragende til at kunne opskrive en 
sammenfatning af begivenheder, der korrelerer med vers i Bibelen: 

 
Hver gang der er problemer, som involverer Israel (dette gælder også for før den 
kriminelle banditstat blev til - problemer der involverede jøderne) følger katastrofer 
snart efter. Dette er ikke "Guds handling". Der findes forbandelser, som blev 
fastlagt over flere århundreder af jøder gennem jødisk ritualmord og lignende. De 
troendes energier, samt den kendsgerning at Bibelen er ligeså 
allestedsnærværende som papirpenge, styrker disse forbandelser og giver dem en 
kraftfuld energivært. 

 
Dem er jer der ikke er bekendt med udgravningen af Kong Tutankhamons grav bør 
venligst sætte lidt tid af til at lære om dette. Åbningen af graven i Egypten i 1922 
udløste nogle kraftfulde forbandelser. Disse forbandelser var også 
menneskeskabte. Det gamle Egypten var meget spirituelt. Disse forbandelser blev 
iværksat af ikke-jøder, men de samme principper gælder...brugen af magi. Hvis 
spirituel viden fjernes fra befolkningen, og befolkningen til gengæld bliver 
tvangsfordret med løgne, bliver dem, der HAR denne viden og kraft, til Guder. 

 
Hver gang der er problemer med Israel, betaler USA, eller hvilket som helst andet 
land der er involveret, prisen med naturkatastrofer og andre katastrofer, enorme 
tab af menneskeliv og ødelæggelse. Dette er ingen "handling af Gud". Det er 
resultatet af århundreder gamle, menneskeskabte forbandelser, der blev sat i værk 
af de øverste jøder gennem jødisk ritualmord med underbevidst, spirituel støtte fra 
den kristne gudstjeneste/messe, der fokuserer på jøder, og hvor temaet er den 
ofrede nazaræer, hvilket er et barneoffer og den antagede "Søn af Gud". 

 
Som med enhver anden forbandelse, kan disse vendes direkte tilbage til senderne. 
Fryden Ved Satan har haft mange magiske gruppeværker i årenes løb. I hænderne 
på kraftfulde, sataniske magikere, og under Satans ledelse, kan vi besejre            
alt dette. Hvis dette ikke sker, er fremtiden dødsdømt. Viden er også en          
meget vigtig faktor, for jo flere mennesker vi opvågner og viser sandheden om de 
kristne og muslimske programmer, desto mere vil besværgelsen blive brudt. Disse 
programmer er intet mere end kraftfulde besværgelser, der udgiver sig for at være 
"Guds ord" og holder menneskeheden i lænker. Den slaviske tilbedelse pøst på 
jødehova og nazaræeren overføres derefter til de absolut værste forbrydere, 
såsom Josef Stalin, Kim II Sung, Mao Tse-Tung og andre relaterede, 
kommunistiske udskud, der har massemyrdet og tortureret snesevis af millioner 
uskyldige. Dette er grunden til, at Satan i Al Jilwah advarer os mod at tilbede: 
"Ingen gud har ret til at blande sig i mine affærer, og jeg har gjort det til en 
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bydende pligt, at alle og enhver skal afstå fra at tilbede alle guder." 
 
Satan kræver ikke slavisk tilbedelse, og han advarer os mod den slags ting, da det 
forbereder befolkningen til at blive slavebundet os tilintetgjort. Satan står for oprør, 
individualitet, frihed og, frem for alt, menneskehedens fremskridt. 

 
USA er blevet mål for kommunismen. Ypperstepræst Micama Gmicalzoma har 
også lavet youtube videoer af mine prædikener: 
Exposing Christianity YouTube 

 

Vildledte kristne og muslimer bebrejder Satan for alt. De har ikke nok intelligens 
eller viden til at se, at det hele kommer fra deres egne såkaldte "Gud", som var en 
morder og løgner fra begyndelsen, og som afhænger af menneskeofringer. Dette 
er i virkeligheden det jødiske folk. Som jeg har sagt før, er der intet spirituelt over 
Bibelen, og der er heller intet i den til at fremme menneskeheden på nogen måde; 
kun til at holde alle slavebundne og fordømte. Det Gamle Testamente er et 
system, værende fyldt med folkedrab, barnemord, massemord, tortur, plyndring, 
krig og slavebinding af ikke-jøder. Dette bruges af jødekommunismen, når det 
tager hold om en nation eller et område. Før selve kommunismen, brugte den 
katolske kirke og dens inkvisition de præcis samme metoder. Under denne 
morderiske institution, og ligesom jødekommunismen, blev al viden fjernet fra 
befolkningen (dermed udtrykket "den mørke middelalder") og erstattet med 
obligatorisk kirkepropaganda, hvilket svarer til kommunismens hjernevask. Det 
Nye Testamente er propfyldt med nazaræerens kommunistiske lære sammen med 
selvmorderiske råd, såsom skær din hånd af, riv dit øje ud, vend den anden kind 
til, gå en ekstra mil, velsign dem, der forbander jer, det at have blind tro og andre 
forbryderiske lærdomme for at destruere menneskeheden; dette forbereder den 
uvidende befolkning på blindt at acceptere kommunisme. I forhold til at "velsigne 
dem, der forbander jer", er Bibelen meget direkte i forhold til velsignelse af jøderne 
og Israel. 

 
En eller andet idiotisk prædikant lavede en youtube video vedrørende den nye 
100-dollarseddel, og hvordan den denne gang er meget værre end 20-dollarsedlen 
i forhold til at forårsage katastrofe. Selvfølgelig skyder denne halvhjerne skylden 
for dette på Satan ud af ekstrem dumhed. Kristendommens niveau af dumhed og 
idioti er overvældende for at sige det mildt. Satan har forsøgt at bryde igennem til 
folk med nok fornuft til at se igennem alt dette. Satan står for oprør. Medmindre 
kristendommen og dens tvillinger kommunismen og islam bliver fuldstændig 
destrueret, vil der ikke være nogen fremtid for nogen af os. 

88  

http://www.youtube.com/user/iknowthetruth88/videos.html


Illuminering af Illuminati 
 
Vedrørende det meget indrammede emne omhandlende Frimurerne og Illuinati er 
her en kort historie om de begivenheder, der førte til undergravning af Frimurerne 
af jødedommen og sandheden om Illuminati: 

 
Rothschild ansatte en søn af en jødisk rabbiner ved navn Adam Weishaupt til at 
skabe en pseudo-frimurerisk-lignende front (Illuminati) og bevæbnede ham med 
enorme midler og kontakter - scenen var sat. 

 
Ifølge historien, grundlagde Dr. Adam Weishaupt, den 1. maj 1776, den bayerske 
orden kaldt ILLUMINATI. Weishaupt var professor i jødisk kanonlov ved 
universitetet i Ingolstadt i Bayern, Tyskland. Han blev født til jødiske forældre og 
"konverterede" senere til katolicismen. Han blev et højtstående medlem af 
Jesuiterordenen, som han senere forlod for at danne sin helt egen organisation på 
det nydannede "House of Rothschilds" klare foranledning. 

 
Den var den jødiske Weishaupts overbevisning, at kun nogle få udvalgte kunne 
kvalificere sig til nok "oplysning" til at vejlede og regere verden. Problemet var, hvor 
han dog kunne finde nok intellektuelle "lysbærere" til at få det hele i gang? Han 
fandt dem senere i forskellige loger og ordrer, såsom de forskellige frimurerloger, 
den rosenkreutzanske orden og andre legitime og oprigtige ordrer fra antikken. 
Dette bekræftes endnu en gang af Edith Starr-Miller i hendes klasssiske "Occult 
Theocracy": "Som Illuminatiorganisationen udviklede sig, så gjorde dens 
ambitioner, der endte i et komplot for at undergrave frimueri fra dets mål om 
verdensherredømmet med alle midler.....Efter opnåelsen af visse frimuerloger, 
lovpriste Weishaupt og hans medarbejdere skødesløst deres voksende magt." 

 
Weishaupt tog navnet "Spartakus", fordi han, ligesom den romerske kriger, blev 
dedikeret til at befri de undertrykte masser fra alle monarkiers og religiøse kræfters 
undertrykkelse. Hans ønske om at ryste åget af begrænsning viste sig ikke kun at 
omfatte regeringer og organiseret religion, men også ægteskabsinstitutionen og 
endda familie.... 

 
Weishaupt ønskede et system med reelt globale dimensioner, selv hvis dette 
medbragte en voldelig, verdensomspændende revolution og floder af blod. Hans 
"velvillige dikatur" havde seks hovedpunkter, der omhandlede afskaffelsen af: 

 
1. Beordrede eller nationalistiske regeringer i form af monarkier. 

 
2. Privat ejendom. 

 
3. Arveret 

 
4. Patriotisme rettet mod nationalistiske sager. 

 
5. Social orden i familier, seksuelle forbudsforanstaltninger (beskyttelse af 
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mindreårige) og alle moralske koder. 
 
6. Alle religiøse discipliner baseret på troen på en levende Gud, i modsætning til tro 
på naturen, mennesket og fornuft (udbredning af ateisme for at fjerne al spirituel 
viden). 

 
Dette er næsten ord-for-ord fra Karl Marx' DET KOMMUNISTISKE MANIFEST. 
Disse seks punkter er også helt i overensstemmelse med Protokollerne generelt 
(hvilket igen beviser deres legimitet). 

 
Weishaupts vision for en fremtidig verden var en verden opslugt af kommunisme, 
hvor alle ejendelse, selv børn, skulle anses som værende ens. 

 
Det er mere interessant at erfare, at Karl Marx ikke var den virkelige grundlægger 
af den kommunistiske verdensrevolution. Dens sande fader var Adam Weishaupt, 
grundlæggeren af Illuminatiets "Frimurerorden". - Marschalko 

 
"Vores Ordens styrke ligger i dens hemmeligholdelse; lad den aldrig forekomme 
nogen steder i eget navn, men altid dækket af et andet navn og en anden 
beskæftigelse. Offentligheden er vant til den, forventer lidt fra den og bemærker 
den derfor kun lidt." 
- Adam Weishaupt 

 
I begyndelsen var Illuminati ikke en frimurerorden, og Weishaupt sluttede sig ikke 
selv til en loge før 1777, da han blev optaget i logen "Theodore de Bon Conseil" i 
München. Straks efter han var inde i frimureriet, så han med det samme dets 
potentiale for at være en løftestang for realiseringen af hans Illuminati-drømme. For 
at skabe en officiel forening mellem Illuminati og frimueri, gik Weishaupt i gang med 
at organisere Wilhelmsbas' kongres på William IX af Hessen-Kassels slot, hvilket 
skulle foregå den 16. juli 1782. Denne særlige begivenhed, som var skelsættende i 
både størrelse og ambitioner, blev overværet af eliterepræsentanter fra alle 
tænkelige steders frimurerloger. 

 
Det var også der, at beslutningen blev nået om at tillade de tildligere udelukkede 
jøder at få adgang til frimureriet. Ifølge Illuminatis trosbekendelse, var alle 
mennesker lige (kommunisme/kristendom). 
Kristendom og kommunisme: jødiske tvillinger 

 

Der var dog endnu en stiltiende årsag til ændringen af frimueriets politik over for 
jøderne - der var brug for penge, og jøderne var Europas væsentligste bankfolk, 
hvilket var en rolle, de havde påtaget sig siden Tempelriddernes fald. Og glem ikke, 
at Kong William IX var i gæld på det pågældende tidspunkt og generelt var et 
psykopatisk individ. 

 
Da tiden kom til en afstemning om deres optagelse på Wilhelmsblad, var jøderne 
så ivrige efter at vinde dagen, at de fuldstændig fyldte hallen med andre jødiske 
tilhængere. Det var ikke så længere efter, at Illuminatiets medlemskab omfattede 
en overflod af jødiske bankfamilier, herunder Rothschild, Oppenheimerne, 
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Wertheimerne, Shusterne, Speyerne og Sternerne. 
 
Nye loger, hovedsageligt bestående af jøder, blev dannet i Frankfurt, hvilket var 
Rothschilds finansielle hovedstad i Europa, og snart efter gjorde al Illumineseret 
Frimueri denne by til dets hovedkvarter. 

 
Det første, de Illuminati-initerede jøder gjorde, var at virkeliggøre deres profeterede 
Zion, en verden regeret af Jehovas udvalgte. Planer blev sat i værk for, at jøderne 
endelig kunne have deres eget land, flydende med mælk og honning, som var 
blevet lovet til dem i så lang tid (i deres egne jødesind), og som ville være hele 
verden. 

 
Muligheden for at virkeliggøre deres Zion ankom med den russiske revolution, som 
blev finansieret af de jødiske bankfolk. En af deres egne, den tyske jøde Karl Marx, 
havde katalyseret begivenheden med udgivelsen af sit Kommunistiske Manifest. 

 
Karl Marx, hvis sande navn var rabbiner Mordechai Levi, var medlem af "the 
League of the Just", der førte til skabelsen af den Kommunistiske Liga. 

-1841, Moses Hess bragte Marx ind i et samfund kaldt "Leage of the Just". 

Mottoet for denne organisation ("Bund der Gerechten" eller "Bund der 
Gerechtigkeit") var: "Alle Mennesker er Brødre" og dens mål var, "at etablere Guds 
Rige på Jorden, baseret på idealer om næstekærlighed, lighed og retfærdighed". 
[1]. Se hvordan kristendommen er tvilling til kommunisme. 
Se- Kristendom og kommunisme: jødiske tvillinger 

 
Den bolsjevikiske leder af revolutionen, Lenin, der på begge sider af sin familie var 
af jødisk afstamning, bidrog med sin plan for en centraliseret regering, der skulle 
styres af jødisk oligarki. Efter Lenin og hans Illuminatiske kohorter hævede deres 
flag i slutningen af den russiske revolution, opstod deres nye kommunistiske 
regering, hvor jøder besatte mindt 75% af dens højeste stillinger. Dette endte med, 
at 60 millioner ikke-jøder blev myrdet af jøderne, da kommunismen var ovre. 
Mange af dem blev myrdet i et organiseret system af lejre, der alle blev drevet af 
jødiske kommisærer. 
Slave Labor in Soviet Russia 

 
De jødiske bankfolk tog endnu en takt og opbyggede langsomt et imperium af 
finansielle institutioner til at overvåge en kapitalistisk infrastruktur, der ville regere 
verden. Som en jødisk bankmand og illuminatiprotektor, Amshel Rothschild, er 
berømt for at have bemærket: "Giv mig kontrol over et lands økonomi, og jeg vil 
være ligeglad med, hvem der styrer landet!" 

 
Hvilket fører til kommunismen i sidste ende. Jøderne sidder på al rigdom og magt, 
og ikke-jøder reduceres til totalt slaveri under jødedommens "One World Order", 

 
Nationerne vil samles for at hylde Guds folk: alle nationernes formuer vil 
overdrages til det jødiske folk. Nationerne vil i fangeskab marchere bag det jødiske 
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folk i lænker og knæle før dem. Deres konger vil opdrage deres sønner, og deres 
prinsesser vil pleje deres børn. Jøderne vil kommandere nationerne, de vil tilkalde 
folk, som de ikke engang kender, og de vil hurtigt komme til dem. Havets rigdomme 
og nationernes vælde vil komme til jøderne automaisk. 

 
"Ethvert menneske i Kongeriget, der ikke vil tjene Israel, vil blive destrueret" 
-Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible]. 

 
Hvad var virkningerne ved jødernes undergravning af Frimueriet i organisationen? 
Frimureri er baseret på jødedommen. Hvad er der tilbage efter at have elimineret 
jødedommen fra det frimureriske ritual? 
- The Jewish Tribune (New York, den 28. oktober,1927) 

 
"I de nuværende nationer vil Frimureri kun være til gavn for jøderne" 
-Theodore Herzl (stifer og leder af verdenszionismen) 

 
"Vi har grundlagt mange hemmelige sammenslutninger, som alle arbejder for vores 
formål, under vores ordrer og vores retning. Én af de mange triumfer ved vores 
Frimureri er, at ikke-jøderne, der bliver medlemmer af vores loger, aldrig vil få 
mistanke om, at vi bruger dem til at bygge deres egne fængsler, hvorpå vi vil opføre 
tronen for vores universelle jødernes konge; de vil aldrig vide, at vi befaler dem til at 
smede deres egne kæder til deres egen underdanighed til vores fremtidige Konge 
Af Verden." 
-Åbningstale ved B'nai B'rith-konventionen i Paris (offentliggjort i "the Catholic 
Gazette", februar 1936) 

 
Her bør det være indlysende, hvorfor Det Tredje Rige forbød sådanne 
organisationer i Tyskland. De er organer for jødisk kommunisme. 

 
 

 

 

Kilder: The Coming Gnostic Civilization af M.A.Pinkham 

92  



Sandheden om “Den Nye Verdensorden” 
 
 
Der er stor forvirring om frimureri, Den Nye Verdensorden, USA, og hvor alle disse 
står i forhold til SAND satanisme. Årsagen til forvirringen skyldes infiltration. De 
orindelige frimurere var primært ansvarlige for stiftelsen af USA, projektering af 
Washington DC og mange andre amerikanske byer, hvor arkitekturen er specielt 
konstrueret og geografisk arrangeret til et fremtidigt mål. Dette gjorde ved hjælp af 
okkult viden, og de havde en helt anden idé om en Ny Verdensorden. 

 
Denne "NWO" (New World Order / Nye Verdensorden) som grundlæggerne af USA 
(som næsten alle var frimurere) havde i tankerne var baseret på luciferiske 
principper. Målet for denne NWO var: 

 
1. At etablere et frit land, hvor borgerne kunne slippe for kristendommens 
voldsomme undertrykkelse og lære fortidens gamle hemmeligheder uden frygt for at 
miste deres liv. 

 
2. USA skulle være "Det Nye Atlantis", og skulle danne præcedens for andre 
nationer i verden med hensyn til spirituel viden. 

 
3. At etablere en fri nation, hvor den enkelte kunne blive den bedste han eller hun 
kunne være. 

 
4. De andre mål for denne NWO kan findes i USA's oprindelige doktriner. 

 
Det, som skete med det ovenstående, og hvor den *anden* NWO (som jøderne 
kører) er på vej hen i dag er en helt anden sag. Jeg husker at spørge Fader Satan 
om frimureri for noget tid siden, da jeg var forvirret om modstridende oplysninger. 
Hans svar var "De er blevet infiltreret", og han fortalte mig også, at nutidens 
frimureri er meget anderledes end de oprindelige, som var baseret på luciferiske 
principper. 

 
Jeg læste kort efter dette, hvordan Mayer Amschel Rothschild, faderen til det multi- 
trillion dollar jødiske bankdynasti, brugte sin betroede stilling: 

 
Her er et uddrag fra bogen “Rule by Secrecy” af Jim Marrs, © 2000, sider 58 - 59: 

 
"Dette hemmelighedsfulde bankdynasti blev påbegyndt af Mayer Amschel Bauer, 
en tysk jøde, født den 23. februar 1744 i Frankfurt..." 
"Den unge Mayer studerede til at blive en rabbiner. Han var især skolet i Haskalah, 
hvilket er en blanding af religion, hebraisk lov og ræsonnement." 
"Hans forældres død tvang Mayer til at forlade den rabbinske skole og blive lærling i 
en bank. 

 
Han lærte hurtigt kunsten og blev en retslig finansiel agent for William IX, den 
kongelige administrator af Hessen-Kassel og omegn og en fremtrædende frimurer. 
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Han fik foden inden for hos William, som kun var et år ældre end ham selv, ved at 
deltage i hans interesser for frimureri og antikviteter. Mayer fandt frem til gamle 
mønter og solgte dem til sin velgører til stærk nedsatte priser. I betragtning af hans 
rabbinske uddanelse, kombineret med hans seriøse søgning efter oldsager, 
udviklede han med sikkerhed en dyb forståelse for de gamle mysterier, og især 
dem vedrørende den jødiske Kabbala. Det var i samme periode, at Kabbalaens 
metafysik begyndte at fusionere med frimureriets traditioner." 

 
** 

 
Jøderne infiltrerer enhver kilde til ikke-jødisk magt de kan. Indefra, får de enten total 
kontrol eller forsøger at rådne den op og ødelægge den gennem korruption. 

 
Den jødiske NWO er en verdensomspændende slavstat, ledet og drevet af jøderne. 
Denne NWO er det stik modsatte af de oprindelige frimureres hensigt, som var ikke- 
jøder. 

 
1. Den jødiske messias i form af "Jesus" (en sympatisk magiforbindelse hvor alle de 
kristne bønner og spirituelle energier er blevet hapset ind i) vil forene jøderne og 
etablere en kommunistisk verdensregering ledt fra staten Israel (stjålet fra 
palæstinenserne og baseret på den fiktive historie om jøderne i Bibelen, og især 
valgt, fordi den ligger på skillevejen mellem tre store kontinenter, Europa, Afrika og 
Asien, hvilket centrerer den på kraftfulde ley-linjer), hvor jøderne vil have totalt styre 
og kontrol af alle ikke-jøderne fra alle nationer, kulturer og racer i verden. 

 
2. Folk vil blive stregkodede som kvæg (betydningen af det nedsættende, jødiske 
ord "gojim" for ikke-jøder) og stemplet for at sikre denne totale kontrol. 
Mikrochipimplantater er en anden mulighed for at sikre, at ikke-jøder kan spores 
som dyr. 

 
3. Al spirituel viden vil systematisk blive fjernet fra den ikke-jødiske befolkning (de 
sande mål med både kristendommen og kommunismen) gennem massemord og 
tortur, hvilket blev gjort under Inkvisitionen og for nylig (1950), da Kinas 
kommunistiske formand Mao Tse-Tung marcherede ind i Tibet og brændte deres 
klostre og slagtede samt torturerede deres religiøse ledere. På grund af Tibets 
afsondrethed i Himalaya-bjergene, indeholdt landet mange gamle doktriner fra de 
oprindelige spirituelle lærdomme, der kom langt forud for ankomsten af jødedøm, 
kristendom og deres kohorter. 

 
4. Spirituel viden og okkult kraft vil ligge fast i hænderne på jøderne for total kontrol 
af verden. 

 
5. Næsten alle ikke-involverede og neutrale jøder vil kun være glade for at slutte sig 
til deres artsfrænders nye herskende klasse, hvis tiden kommer. 

 
6. Raceblandingsprogrammet vil yderligere slette alle racemæssige og kulturelle 
identiteter for total kontrol. Med tabet af selvet gennem ødelæggelsen af 
racemæssig og kulturel identitet, kan historien omskrives på hvilken som helst 
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måde, jøderne ønsker. De har gjort dette i århundreder, ukendt for størstedelen af 
den ikke-jødiske befolkning. Dette er allerede blevet gjort med satanisme 
(menneskehedens oprindelige religion), hvor de oprindelige lærdomme, Præster, 
Præstinder, andre spirituelle ledere og folk med viden, samt biblioteker, blev 
systematisk destrueret. Den kristne kirke har haft frihed til at definere satanisme på 
hvilken som helst måde, de finder passende, da der er meget lidt tilbage af fortiden i 
forhold til viden og sandhed. Bibelen er intet mere end en opdigtet historie om det 
jødiske folk, som de aldrig nogensinde har haft. På grund af den enorme grad af 
indoktrinering og tvangsfodret tro, har massesindet skabt en kraftfuld tankeform, der 
har hjulpet det jødiske folk i deres bestræbelse efter verdensherredømmet. 

 
7. Mennesker vil ikke være mere end fortabte sjæle uden identitet, frihed, viden 
eller individualitet - blot et tal i tjenesten af den jødisk-kørte slavestat. 

 
Ovenstående er helt modsat fra de oprindelige frimureres tilsigtede NWO. De 
oprindelige frimurere var ikke-jøder. Desværre går dette igen op i at spille med på 
begge sider mod midten for total kontrol. Moderne frimurerritualer er tilpasset til den 
afskyelige messias' genkomst og en sammensmeltning af alle religioner i verden. 
Disse ritualer er helt anderledes end de oprindelige, hvis optegnelser nu er blevet 
fjernet og forseglet i hemmelighed. 
** Se: The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of 
Freemasonry af Christopher Knight and Robert Lomas. 
Published New York : Barnes & Noble, 2000. 

 
Når først besværgelsen er brudt, er det alt for åbenlyst, hvordan jøderne har 
fravristet og misbrugt okkult kraft i deres søgen efter at blive "Gud". Hvis man 
udfører den fornødne research, kan man tydeligt se sammenhængen mellem den 
jødiske-kristne bibel, kommunisme og den jødiske udgave af Den Nye 
Verdensorden. Selvom bogen "Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of 
Its Top Leaders" af James D. Shaw og Tom C. McKenney blev skrevet fra et 
kristent perspektiv, indeholder den mange nyttige oplysninger om moderne 
frimureri. Når frimureren opnår den 33. grad (dette er nutildags meget anderledes 
end den oprindelige rang, der indikerede, at spirituel viden var opnået, og hvor de 
33 grader repræsenterede rygsøjlen og kundalini, bliver han sædvanligvis inviteret 
til at deltage i Illuminati, hvilket er en kommunistisk organisation med målene for en 
New World Order kørt af jøderne. 

 
Den jødiske-kristne bibel er, ligesom målet med det nutidige jødisk-infiltrerede 
frimureri, at "alle religioner er én". Dette er ganske åbenlyst, da alt i den kristne  
religion er blevet stjålet fra religioner fra hele verden, både øst og vest, og at deres 
nazaræer (den spirituelle forbindelse til den jødiske messias) består af omkring 18+ 
ikke-jødiske, hedenske Guder, der, som Odin, hang fra et træ. Enhver, der er 
bekendt med det okkulte og sindets kræfter ved, at der skal være en forbindelse til 
at kanalisere den spirituelle energi. 

 
Jøderne har infiltreret næsten alle ikke-jødiske, okkulte organisationer. The Golden 
Dawn er propfyldt med hebraiske symboler, hebraiske engle, gudenavne, jødisk 
alfabet og så videre. Wicca er på vej i samme retning, da der i nogle grupper 
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lægges vægt på jødiske engle samt det jødiske "trefoldslort", hvilket stammer fra 
den sekstakkede (opdeling af tre) "Davidsstjerne", som jøderne for nylig begyndte 
at bruge (inden for de seneste 100-150 år), og som blev stjålet fra den hinduistiske 
"Vishnu's Stjerne". Vægten på tallet "et" (jødisk monoteisme, hvor de selv bliver 
"Gud") er unaturlig, da det kræver to at skabe, og selv aseksuelle skabninger skal 
forbinde sig på et tidspunkt for at kunne reproducere. 

 
Sandheden er: 
Ikke-jødisk spirituel kraft bliver, gennem kristendom, systematisk kanaliseret ind i at 
gøre den jødiske messias, samt en jødisk-kørt Ny Verdensorden, til en realitet. Det 
samme gøres fra de okkulte loger (jøderne spiller med på begge sider mod midten 
og kontrollerer derved begge sider). 

 
På grund af den fuldstændige infiltration og kontrol over centrale stillinger, er mange 
ikke-jøder, navnligt de kristne, forvirrede og blander derfor denne NWO sammen til 
én, hvor den i virkeligheden er to forskellige idéer. På grund at de okkulte kræfter 
der bruges, er de blinde for den kendsgerning, at dette monster er i deres egen 
baghave så at sige, og de narres til inderligt at arbejde for det. Grundlæggerne af 
USA anvende okkult kraft til godgørende formål for at etablere en fri nation, hvor de 
gamle lærdomme og den gamle spirituelle viden kunne blomstre uden frygt for 
vanære. Der bør også være totalt indlysende, at der IKKE ER NOGET SPIRITUELT 
over den kristne "religion". Den er, og har altid været, total materialistisk. Kristne har 
absolut ingen viden om deres sjæls anatomi, hvordan de healer sig selv og andre 
mennesker eller noget som helst andet af spirituel karakter. Hele den såkaldte 
"religion" er ikke andet end falsk og forfalsket. Kristne, der når de fremskredne 
stadier af kristendommen, får et kunstigt og opklæbet udseende - det berygtede og 
falske kristne smil. Dette skyldes, at hele deres liv centreres omkring løgne til det 
punkt, hvor de begynder at få et kunstigt udseende og fysisker ligner de løgne, de er 
så gennemsyrede af. Dette er en del af deres straf, som i sidste ende vil føre til 
deres evige fordømmelse gennem deres sjæls degeneration forårsaget af deres 
drastiske afvisning af spirituel viden samt forbanding og blasfemering af 
menneskehedens sande Skabergud, hvem ingen mindre er "Satan". 

 
 

 
Referencer: 

 
1 Second Messiah: Templars, the Turin Shroud and the Great Secret of 
Freemasonry af Christopher Knight og Robert Lomas 

The Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top Leaders af 
James D. Shaw 
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Salomons Tempel 
 
 
Dem af jer, der tror, at moderne frimureri er af Satan, skal tro om igen. Moderne 
frimureri, som oprindeligt var en ikke-jødisk orden, er blevet infiltreret og overtaget af 
jøder. 

 
Her er et uddrag fra bogen “Rule by Secrecy” af Jim Marrs, © 2000, sider 58 - 59: 

 
"Dette hemmelighedsfulde bankdynasti blev påbegyndt af Mayer Amschel Bauer, en 
tysk jøde, fdt den 23. februar 1744 i Frankfurt..." "Den unge Mayer studerede til at 
blive en rabbiner. Han var især skolet i Haskalah, hvilket er en blanding af religion, 
hebraisk lov og ræsonnement." "Hans forældres død tvang Mayer til at forlade den 
rabbinske skole og blive lærling i en bank. 

 
Han lærte hurtigt kunsten og blev en retslig finansiel agent for William IX, den 
kongelige administrator af Hessen-Kassel og omegn og en fremtrædende frimurer. 
Han fik foden inden for hos William, som kun var et år ældre end ham selv, ved at 
deltage i hans interesser for frimureri og antikviteter. Mayer fandt frem til gamle 
mønter og solgte dem til sin velgører til stærk nedsatte primer. I betragtning af hans 
rabbinske uddanelse, kombineret med hans seriøse søgning efter oldsager, 
udviklede han med sikkerhed en dyb forståelse for de gamle mysterier, og især dem 
vedrrende den jødiske Kabbala. Det var i samme periode, at Kabbalaens metafysik 
begyndte at fusionere med frimureriets traditioner." 

 
Jøderne infiltrerer enhver kilde til ikke-jødisk magt, de kan. Indefra, får de enten total 
kontrol eller forsøger at rådne den op og ødelægge den gennem korruption. 
Moderne frimureri er nu rettet mod genopbygningen af "Salomons Tempel". Enhver, 
der kender til den bibelske opførsel af denne bygning ved, at vores Dæmoner, 
navnligt Asmodeus, blev brutalt mishandlet og tvunget til at konstruere det mod deres 
vilje af jøden "Salomon", også kendt som "Sclomo". Som citeret fra "Legens of the 
Jews" af Lewis Ginzberg, var Asmodeus "i lænker". Som de fleste af os allerede ved, 
var de goetiske Dæmoner (Ikke-jødernes Guder) bundet og blev nedgjort i 
århundreder. Asmodeus forklarede meget og svarede på de fleste af mine 
spørgsmål. Det jødiske "Salomons Tempel" er en allegori og det underliggende tema 
i den jødiske/kristne bibel. Hele Bibelen er et underbevidst værktøj, der bruges ved at 
udnytte massernes spirituelle energier og forstærke dem med okkult kraft og magi. 

 
Det går sådan her: 
Salomon havde ufattelig enorm rigdom. "Salomons Tempel" symboliserer det jødiske 
folk (Israel) som en helhed. 
Første Kongebog: 4:1 Kong Salomo var Konge over hele Israel. 
20 Juda og Israel var talrige, så talrige som Sandet ved Havet, og de spiste og drak 
og var glade. 
21 Og Salomo herskede over alle Rigerne fra Floden til Filisternes Land og 
Ægyptens Grænse og de bragte Gaver og tjente Salomo, så længe han levede. 
22 Salomos daglige Bebov af Levnedsmidler var tredive Kor fint Hvedemel og 
tresindstyve Kor almindeligt Mel, 
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23 ti Stykker Fedekvæg, tyve Stykker Græskvæg og hundrede Stykker Småkvæg 
foruden Hjorte, Gazeller, Antiloper og fede Gæs. 
24 Thi han herskede over hele Landet hinsides Floden, fra Tifsa til Gaza, over alle 
Kongerne hinsides Floden, og han havde Fred rundt om til alle Sider; 
25 og Juda og Israel boede trygt, så længe Salomo levede, hver Mand under sin 
Vinstok og sit Figentræ, fra Dan til Be'ersjeba. 
26 Og Salomo havde 40 000 Spand Heste til sit Vognhold og 12 000 Ryttere. 
27 Og de nævnte Fogeder sørgede for Underhold til Kong Salomo og alle, der havde 
Adgang til hans Bord, hver i sin Måned, og de lod det ikke skorte på noget; 
28 og Byggen og Strået til Hestene og Forspandene bragte de til det Sted, hvor han 
var, efter som Turen kom til hver enkelt. 
29 Gud skænkede Salomo Visdom og Kløgt i såre rigt Mål og en omfattende 
Forstand, som Sandet ved Havets Bred, 
30 så at Salomos Visdom var større end alle Østerlændingenes og alle Ægypternes 
Visdom. 
31 Han var visere end alle andre, ja visere end Ezraiten Etan og visere end Heman, 
Kalkol og Darda, Mabols Sønner, og hans Ry nåede ud til alle Folkeslag rundt om. 
32 Han fremsagde 3000 Tankesprog, og Tallet på hans Sange var 1005. 
33 Han talte om Træerne lige fra Cederen på Libanon til Ysopen, der vokser frem af 
Muren; og han talte om Dyrene, Fuglene, Krybdyrene og Fiskene. 
34 Fra alle Folkeslag kom man for at lytte til Salomos Visdom, fra alle Jordens 
Konger, der hørte om hans Visdom. 
Første Kongebog: 10:21 Alle Kong Salomos Drikkekar var af Guld og alle Redskaber 
i Libanonskovhuset af fint Guld; Sølv regnedes ikke for noget i Kong Salomos Dage. 
22 Kongen havde nemlig Tarsisskibe i Søen sammen med Hirams Skibe; og en 
Gang hvert tredje År kom Tarsisskibene, ladet med Guld, Sølv, Elfenben, Aber og 
Påfugle. 
23 Kong Salomo overgik alle Jordens Konger i Rigdom og Visdom. 
24 Fra alle Jordens Egne søgte man hen til Salomo for at høre den Visdom, Gud 
havde lagt i hans Hjerte; 
25 og alle bragte de Gaver med: Sølv og Guldsager, Klæder, Våben, Røgelse, Heste 
og Muldyr; således gik det År efter År. 
26 Salomo anskaffede sig Stridsvogne og Ryttere, og han havde 1400 Vogne og 12 
000 Ryttere; dem lagde han dels i Vognbyerne, dels hos sig i Jerusalem. 

 
"Salomo" havde også flere hundrede hustruer og en overflod af alt andet. 
Ok, så hvad sker der med ikke-jøderne? Læs videre... 

 
Første Kongebog: 9:20 Alle dem, der var tilbage af amoritterne, hittitterne, 
perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, dem der ikke hørte til israelitterne, 
21 efterkommerne af dem, der var tilbage i landet, som israelitterne ikke havde 
kunnet udrydde, dem udskrev Salomo til hoveriarbejdere, hvad de er den dag i dag. 
22 Men Salomo gjorde ikke nogen af israelitterne til træl, for de var krigere og hoffolk, 
befalingsmænd, vognkæmpere og vognkommandanter. 

 
Ikke-jøderne, der ikke blev "UDRYDDET" af "israelitterne" blev gjort til 

SLAVER. FORSTÅET??????? 
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De ikke-jødiske Guder blev gjort til slaver af jøderne og brutalt mishandlet, efter 
massemordene og slavebindingen af de resterende ikke-jødiske folk fandt sted. 
Asmodeus forklarede mig, at "Salomos Tempel" er "jødernes imperium". 
Nazaræeren er endnu en allegori, hvor de 12 apostle repræsenterer Israels 12 
stammer, og han forener dem. Hele den forbandede bibel er intet mere end et 
kraftfuldt underbevidst værk med en allegori, hvormed jøderne kan skabe deres egen 
fiktive historie (stjålet og fordrejet fra Hedenske legender), tilrane sig al videnen 
(Salomo spurgte den jødiske "Gud" om visdom, da viden er nøglen til alle ting) fra 
ikke-jøderne, der blev massemyrdet og tortureret til døde som hekse og så videre 
(dem med okkult viden). De resterende ikke-jøder bliver så slavebundet af jøderne, 
der kontrollerer al rigdommen og magten. Den ovenstående bibelske skrift siger det 
hele. 

 
Nazaræeren siges også at være en direkte efterkommer af "Salomo". Temaet i hele 
det kristne program er gæld og at skylde. "Adam og Eva" "syndede", så derfor skal 
menneskeheden betale. Dette er blot ét af utallige eksempler. Alle skal være så 
undskyldende og bare betale. Her findes den underbevidste gæld og skyld. Alle skal 
være undskyldende. Dette underbevidste pis trommes ind i ikke-jøder fra dag ét. 

 
"Kraften bag et antal menneskers samlede tanker er altid langt større end summen af 
deres seperate tanker" 
- The Astral Body and Other Phenomena af Oberstløjtnant (USA) Arthur E. Powell © 
1927 

 
666 er det kabbalistiske kvadrat for Solen. 666 er det yderst vigtige solchakra. I de 
engelske udgaver af "Bibelen" (hvorfra de danske er oversat) kaldes "Salomo" for 
"Solomon", og "Salomos Tempel" hedder der "Solomons Tempel". Den sande 
betydning af "Solomons Tempel" er SOLENS TEMPEL. Bemærk venligst: den sande 
betydning af "Solens Tempel" er spirituel. Jøderne har fuldstændig forvansket dette. 
"Sol", "Om" og "On" er alle ord for Solen. "Sol" er (ud over at være det danske) det 
latinske ord for Solen og minder meget om det engelske ord "soul". "Om" er et navn 
givet af hinduerne til den spirituelle Sol, og "On" er et egyptisk ord for Sol. 
Symbolismen bag Solomons Tempel blev stjålet af jøderne og forvansket til en fiktiv 
karakter på lige fod med den fiktive nazaræer og næsten alt i den jødiske/kristne 
bibel. For mere information: 

 
Gamle ikke-jødiske religiøse tekster:  
Erstattet med meningsløst rabbinsk vrøvl og jødisk litterært møg 

 

Bemærk venligst: Det sande betydning af "Solens Tempel" er spirituel. Dette 
symboliserer den perfektionerede sjæl, hvor strålerne fra solchakraet (666), som er 
sjælens centrum og cirkulerer spirituel energi, stråler ud i 8 seperate stråler. Den 
skinnende sjæl symboliseres ved Solen. 8 er Astaroths tal. Dette er også "Det Nye 
Jerusalem". Navnet "Jerusalem" er også blevet stjålet og forvansket til at være en by 
i Israel. "Jerusalem" ER ET KONCEPT! 

 
 

 
Referencer: 
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The Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top Leaders af 
James D. Shaw © 1988 

 
Second Messiah: Templars, the Turin Shroud and the Great Secret of 
Freemasonry af Christopher Knight and Robert Lomas © 2001 
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Sandheden om kristen velgørenhed 
 

- "Fordi kirkerne i USA er skattefritaget, betaler den gennemsnitlige borger 
en ekstra 925,00 dollars om året i skat for at støtte dem." 

 
- "Ifølge den amerikanske Internal Revenue Service, løber kirkelige 

donationer op på over 19 milliarder dollars om året. Dette omfatter ikke 
overskud fra virksomheder, lagerbeholdninger, obligationsbeholdninger, 
pensionscentre eller tilbageleasing". 

 
- "Mormonkirken indsamler alene mindst 4,3 milliarder dollars om året fra 

sine medlemmer og yderligere 400 millioner dollars fra sine mange 
virksomheder købt med skattefritagede, donerede penge." " 

 
- "Kirkerne ejer fast ejendom for 81 milliarder dollars i Texas og 1,3 

milliarder dollars i Los Angeles County alene. Overvej 
førsteklasseejendommen ejet af dem i New York City, Chicago, Boston og 
i alle andre stater - det involverede beløb er overvældende." 

 
- "Hver eneste skattedollar, som kirken undgår at betale, skal den 

individuelle, amerikanske skatteyder gøre op for." 
 

- "De kristne kirker vokser i magt og ejerskab, og de ejer 20-25% af al fast 
ejendom i Amerika." 

 
-Taget fra "The Book Your Church Doesn't Want You To Read" - Tom C. 
Leedom, editor 1993 

 
Kapellanen for Parlamentets løn var i 1993 115,300 dollars. 
Kapellanen for Senatets løn var omtrent den samme med budget på yderligere 
300,000 dollars, herunder løn til sektretærer og kontorlokaler.1 
Med hensyn til abort, så er dette absolut en personlig sag, men jeg vil gerne 
blotlægge, hvad der bliver gjort bag kulisserne inden for de kristne "pro-life" 
bevægelser. 

 
For det første vil jeg gerne nævne, at der ville findes effektiv prævention, hvis ikke 
kristendommen havde holdt os tilbage. Tvungen afholdenhed er usundt, og det 
virker ikke. 

 
I forhold til den kristne kirke og den katolske holdning om forbud mod prævention 
og abort, er dette endnu en stor måde at tjene penge på. Børnene er dem, der 
betaler. Intentionerne bag dette, der stilles til rådighed for offentligheden som 
propaganda, kommer med påskud om velvilje og humanisme. Bag kulisserne 
findes den sande historie. 

 
American Atheists opgjorde en redegørelse om "Moder Theresa" for nogle år 
tilbage. Denne kvinde har modtaget millioner af dollars, hvis ikke mere, i 
donationer. De fleste af pengene kan ikke opgøres. 
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Det største antal ofre for pro-life bevægelsen er fra den tredje verdens lande. De 
fleste af disse lande i Afrika, Mellem- og Sydamerika samt Asien er blevet 
udnyttet og inficeret med kristendom. Missionærer vender altid tilbage til disse 
områder af verden som værter for deres ondsindede dagsorden, fordi disse 
mennesker er fattige og analfabeter. 

 
For at mætte, huse og give en person tøj på i de fleste af disse steder, koster det 
kun 50 øre om dagen og en skål med ris. Børn går afmagrede rundt i klude og er 
beskidte. Dødeligheden er høj, og kirkerne bruger dette til at rive millioner of atter 
millioner af dollars hjem i skattefritagede donationer til at "give" til disse børn. Den 
sørgelige kendsgerning er, at kun lidt, hvis noget overhovedet, når frem til 
børnene. Fordi børnedødeligheden er så høj grundet sult og sygdom, udnytter 
den katolske kirke dette med et forbud mod prævention og abort. Denne giver til 
gengæld kirken flere plakatbørn, som de kan bruge til at rive flere penge 
sammen, ved at lade flere ulykkelige babyer føde. Desuden bliver mange af disse 
børn ondskabsfuldt og brutalt brugt til slavearbejde. De jødisk ejede og drevne 
virksomhedsmonopoler vil have billige slavearbejdere i form af undværlige 
mennesker, der systematisk kan arbejdes ihjel; dette adskiller sig ikke fra jødisk 
kommunisme. 

 
Med den vestlige valuta i hvert af disse lande kunne kirkerne nemt få hele verden 
til at leve anstændigt. Detter er intet andet end en tragisk måde for kirkerne at 
tjene penge på. Når disse kristne ledere i sjældne tilfælde efterforskes, er 
mængden af snavs fundet om den endeløst. Den kristne kirke med alle dens 
skattefrie rigdomme og midler har organiseret sig til at være en magtfuld 
stemmeblok. 

 
"De har sikret så mange senatorer og repræsentanter og har deres egne religiøse 
lobbyvirksomheder, at det har været næsten umuligt at håndhæve nogen form for 
skattelovgivnig eller skattemæssige overtrædelser mod dem, hvilket tillader dem 
at fortsætte med at vinde magten med ubegrænsede midler."2 
I Mexico går barfoede, lasede mennesker ned af en brandvarm, støvet, 24- 
kilometer lang vej for at tage del i en gudstjeneste i en overdådig og flot kirke, der 
tager en procentdel af deres indkomst, mens de selv lever i slumlignende forhold i 
boliger med snavs på gulvene og tage af bølgeblik. Kirkerne er belagt med guld 
og fortsætter med dræne disse mennesker for penge. 

 
Kristen velgørenhed er en farce. De giver så lidt som muligt væk på forhånd før 
offentligheden for at holde et humanitært omdømme, men de fleste af 
donationerne lønner deres prædikanter og kanaliseres ind i organiserede 
kriminelle aktiviteter samt til fremmelsen af jødisk kommunisme. Problemerne folk 
kommer med til dem afhjælpes sjældent om nogensinde. Narkomaner får besked 
på at bede og så videre. De holdes væk fra power meditation og viden om 
sjælen, hvilket ville helbrede deres lyster. Folk forbliker køblinge i det kristne 
system og bruges til udnyttelse. Nybegyndere, der kommer til "Jesus", kommer 
igen og igen, men "Jesus" varer ikke længe, og personen går i den forkerte 
retning og havner i værre forhold end før, og som tillæg til deres problemer og de 
ulykkelige omstændighededer, der fik dem bondefanget, skider "Jesus" på dem. 
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De fleste af de kristne donationer går til at finansiere krig og organiseret 
kriminalitet. 

 
"Kirkernes Verdensråd" omfatter medlemmer såsom luteranerne, episkopalere, 
baptister, prebyterianere, metodister og andre trosretninger. 
"Kirkernes Verdensråd" og dets partner, "National Council of Churches", 
understøttes af kirkedonerede dollars for i stilhed at finansiere udvalgte 
hemmelge operationer og krige." "Mainline kirker støtter venstreorienterede sager 
og drab, og fundamentalistiske kirker støtter højreorienterede sager og drab. 
Blodet er på alle doneres hænder." 

 
"I et rystende udsagn givet ved American Univeristy i Washington D.C., og vist i 
fjernsynet over C-span den 12. decemper 1989, fortalte den tidligere CIA-officer, 
hvordan de kristne kontraer brast ind i uskyldige landsbyboeres hytter. Han så 
dem trække en mand ud af et hus og kastrere ham foran hans kone og børn. 
Disse vildmænd voldtog derefter hans kone og afskar derefter hendes bryster 
med bajonetter. (Deres) Skrækslagne børn blevet tvunget til at kigge på. Igen 
blev disse grusomheder delvist finansieret af dollarsne lagt i donationsbøsserne i 
forstædernes nabolagskirker, der fortæller de troende, at disse særlige 
indsamlinger går til "world hunger fund". For at gørre det endnu værre, er 
nicaraguanerne vidunderlige mennesker, elsker amerikanere og kan stadig ikke 
forstå, hvorfor Amerika ville gøre dette mod dem."3

 

 
"Jesus" helbreder ikke stofmisbrugere. 
Det er intet andet end en enormt, pengeindbringende fupnummer og udnyttelsen 
af mennesker. Noget skal udskiftes med noget; ikke intet. Det kristne offer får ofte 
tilbagefald og går i den forkerte retning. Folk, der har problemer med alvorligt 
stofmisbrug, har brug for at reparere de svage områder og hullerne i deres auraer 
og styrke sig selv med den energi, de har brug for, så de ikke får tilbageslag igen. 
De kristne kirker leverer intet af dette. De eneste de gør er, at lokke desperate 
mennesker ind og franarre dem deres penge. Offeret betaler store summer af 
penge og får til gengæld nye problemer, som personen ikke tidligere havde haft. 
Nazaræeren og slæng suger ofrets selvværd, selvtillid og vitale energier, hvilket 
forbereder personen på et tilbagefald ind i afhængigheden. Tilbagefaldet 
modtages ved, at offeret får at vide, at han eller hun er en "synder" og er nødt til 
at angre (hvilket yderligere sapper selvværd, personlig værdi og tillid til egne 
evner, hvilket er så vigtigt for at overvinde afhængighed). Dette skaber en ond 
cirkel af menneskelig udnyttelse og grusomhed. 

 
Satan giver os styrken, selvværdet og kraften til at overvinde stofmisbrug. Når 
ens aura og chakraer er sunde, tørster man ikke efter disse former for stoffer for 
at kompensere for spirituelle mangler. 

 
Afslutningsvis - sociale tjenester med velfærdsafdelinger og andre 
regeringsdrevne agenturer; Røde Kors også så videre - disse gør alle hundrede 
gange mere for de underprivilegerede og fattigdomsramte end de kristne kirker. 
Hertil kommer, at disse, i modsætning til de kristne kirker og missioner, ikke 
forlanger din frihed, dit sind og din sjæl. 
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1993 
² Ibid - kapitlet "The Tax-Free Ride" sider 341-349 
³ Ibid 
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Den Nye Verdensorden og de kristne kirker 
 
 
Vi hører ofte kristnes hysteriske skvalder, hvor de hævder, at "Satan" er i gang 
med at etablere en "Ny Verdensorden", hvor mennesker vil blive stregkodede 
som kvæg og miste alle deres friheder og rettigheder. Denne NWO (New World 
Order/Nye Verdensorden) siges at være en "enverdens, kommunistisk stat". 
Kristendommen har en historie for at skyde skylden på Satan for alt, de ikke er 
enige med eller, i virkeligheden, deres egne forbrydelser mod menneskeheden. 
Denne artikel er skrevet for at få forvirrede personer på rette vej. Med nok 
research og helt almindelig fornuft, har Satan overhovedet intet med dette at 
gøre. Det er den jødisk/kristent inspirerede Katolske Kirke, National Councils of 
Churches og Kirkernes Verdensråd (som de fleste protestantiske kirker hører til 
og støtter), der arbejder for dette og kanaliserer størstedelen af deres bidrag til 
at fremme det jødiske program, som er kommunisme, og som øverst oppe 
misbruger okkult kraft til at nå disse mål. På grund af den uophørlige og 
sygelige handling at skyde skylden videre, hører man ofte dette fra vildledte 
kristne: "Åh nej da!! Det er IKKE MIN kirke!!" Protestanterne fordømmer 
katolikkerne og ignorerer fuldstændig det faktum, at deres religioner i mange 
henseender er ens med katoliscisme, og at ALLE kristne sekter har deres 
rødder i den oprindelige kristne kirke - den katolske kirke. 

 
For at opsummere: satanisme lægger ikke restriktioner på mennesker. Satan 
går ind for individualitet, frihed og at fremme den menneskelige race. Satan 
repræsenterer på ingen måde kaos, som nogle tror. Man må kende ham for at 
værdsætte dette. Satan er meget konsekvent. Satan står for frihed og oprør, og 
ikke en kommunistisk NWO hvor de regerende jøder slavebinder ikke-jødiske 
masser, der bare bliver til et tal, og hvad de kalder "undværlige mennesker". 

 
Citater fra den jødiske Talmud: 
Baba Necia 114, 6: 
"Jøderne er mennesker, men verdens nationer er ikke mennesker, men dyr." 

 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: 
"Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver." 

 
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: 
"Jehova skabte ikke-jøden i menneskeform, så at jøden ikke tjenes af dyr. Ikke- 
jøden er således et dyr i menneskeskikkelse, og fordømt til at tjene jøden dag 
og nat." 
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Vildledte kristne og andre skyder, uden at tænke sig om, skylden på Satan og 
"satanister", hvad angår emnet om at blive "stregkodet" ligesom dyr. For det 
første, hvis man kigger med åbne øjne, kan man se, at disse ikke er Satans 
lærdomme, men derimod lærdomme fra den jødiske/kristne bibel, hvor folk 
benævnes som "får", ens krop er ejet af "Gud", og ens sexliv, ønsker og lyster, 
hvem man har samleje med samt så mange andre ting, DER ER 
UBETYDELIGE FOR ENS SPIRITUELLE FREMSKRIDT gøres til et så vigtigt 
emne i den jødiske/kristne bibel. Den jødiske/kristne bibel er intet mere end et 
fundament for indførsel af jødisk kommunisme ved at svække folkets morale og 
karakter, fremme uretfærdighed såsom ved at "vende den anden kind til" og 
andre selvmorderiske råd, samt at svække viljen til at modstå dette. Disse er 
alle taktikker, der forbereder befolkningen på en kommunistisk revolution, og de 
blev lært af Vladimir Lenin (jødisk kommunstisk leder). 

 
Hvad med kaos? Dette er endnu en kommunistisk taktik og er meget åbenlys i 
USA. Jøderne arbejder på at indføre kommunisme ved brug af alle tænkelige 
midler, inde og ude for retssalen, for at nedbryde retssystemet og etablere 
forvirring blandt befolkningen. Den "Hellige Bibel" er lige godt den mest 
forvirrende tekst, der nogensinde er blevet brygget sammen. De fleste 
mennesker har aldrig gidet at læse dem, og alligevel kalder de sig "kristne". 
Undersøg alle de endeløse modsigelser og, naturligvis, nazaræerens lære: 

 
- Jesus stjal (Lukasevangeliet 19:29-35; Lukasevangeliet 6:1-5) 
- Jesus løj (Matthæusevangeliet 5:17; 16:28; Johannesevangeliet 3:11) 
- Jesus fortalte for mord (Lukasevangeliet 19:27) 
- Jesus forlangte, at en af hans disciple vanærede sine forældre og familie 

(Lukasevangeliet 9:59-62) 
 
Disse er blot små udsnit af bud, som han ikke kun satte et dårligt eksempel ved 
at bryde, men også beordrede andre til at bryde. Modsigelser som disse, i 
religiøs lære, lægger op til forvirring og kaos. 

 
Antallet af kristne sekter, der voldsomt er uenige med og fordømmer hinanden 
taler også for sig selv, for ikke at nævne alle de endeløse og unødvendige 
blodige krige, der er afgørende for denne NWO, og som næsten alle blev 
opildnet af jøderne og deres redskaber, kristendommen og islam. At tilgive ens 
nabo uendelige "halvfjerds gange", som nazaræeren lærte, og at vende den 
anden kind til fremmer lutter kaos og kriminalitet. Folk indoktrineres til at være 
perfekte slaver og ofre. Deres egne kroppe tilhører et eller andet udenjordisk 
væsen, der bestemmer og styrer deres inderste tanker, begær og seksualitet. 
Med hensyn til idéen om mennesker, der bliver stregkodede, så SKYD IKKE 
SKYLDEN PÅ SATAN!! SATAN HAR ALTID STÅET FOR FRIHED OG 
OPRØR!! 

 
Kristne og andre er så hurtige til at skyde skylden videre - "det er katolikkerne", 
"åh, nej! det er protestanterne!" De kan ikke begribe, at denne slags ting SKER 
NU og i flere århundreder har foregået i deres egne kirker, og at dette er hele 
temaet i deres egen bibel. De har bidraget til det økonomisk, psykisk og 
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åndeligt. VÆR EN SLAVE! Det er meget lettere for dem at skyde skylden på 
Satan, end det er for dem at indse, at de er blevet snydt af deres egen "Gud" og 
deres egne præster. Satan har hensigtsmæssigt været brugt som både en 
distraktion og syndebuk i flere århundreder af kristne kirker. Bare skyd skylden 
på Satan og forkynd for verden at kristendommen og nazaræeren er "gode", 
"humanitære" og frem for alt "Gud". En løgn, der gentages og håndhæves ofte 
nok vil i sidste ende blive troet på, uanset hvor latterlig den er. Milliarder og 
milliarder er blevet kanaliseret ind i at fremme denne løgn offentligt, mens deres 
øverste religiøse ledere i al hemmelighed arbejder på at slavebinde verden, 
som de tidligere har gjort med deres rod og grundlag - den katolske kirke. 
Protestanterne er ikke anderledes med deres hekseprocesser i Salem, deres 
mord og tvungne kirkegang i koloniale Amerika (for ét). FRIHED ER PÅ INGEN 
MÅDE FORENLIG MED JØDEDOM/KRISTENDOM!! 

 
Kristendom er ikke spirituelt i noget henseende. Det er i virkeligheden en 
politisk institution forklædt som en religiøs/spirituel front. Tilhængere narres til 
at leve for deres død og give afkald på al okkult/spirituel viden og kraft, så de er 
forsvarsløse og harmløse mod dem, der har denne viden og ved, hvordan man 
bruger den. De vildledes til at tro, at deres "Gud" vil straffe disse mennesker, 
når de i virkeligheden hele tiden er blevet forberedt til at være tankeløse slaver, 
og deres sjæle, i løbet af flere generationer med afvisning af sand spiritualitet, 
er blevet forkrøblet af mangel på spirituel kraft. Målet er næsten gennemført og 
vil lykkes, hvis disse idioter ikke vågner op. 

 
Jeg læste, at Billy Grahams kirker nu har dvd'er og højtalersystemer med 
stereo. Hvad har dette at gøre med spiritualitet? Deres front med kristen 
velgørenhed er en joke. De fleste af donationerne, som samlet løber op i 
billioner og billioner, kanaliseres ind i Kirkernes Verdensråd, hvor de anvendes 
politisk, til finansiering af kommunisme, krige og andre terroraktiviteter. 
Sekulære organisationer er i virkeligheden dem, der gør mest for de 
nødlidende. Dette kommer fra skatteyderne og IKKE de kristne kirker. 
Lederne af både kristendommen og totalitære regeringer er selv enormt 
materialistiske. Når vi ser på den katolske kirke gennem århundrederne, finder 
vi, at kirken selv hamstrede guld, sølv, værdifuld viden, artefakter og ædelstene 
i utrolige mængder, mens de afblødte den sidste smule penge fra 
fattigdomsramte familier, enker og endda generationer af familier, der blev ramt 
af inkvisitionen. 

 
Ud over at hamstre og samle al guldet, sølvet og andre værdier som den var i 
stand til at konfiskere, erhvervede den katolske kirke enorme mængder af 
ejendom. Det meste af dette blev også opnået gennem massemord og 
afpresning udført af Inkvisitionen. Den katolske kirke er i dag, og uden tvivl, den 
mest velhavende institution på Jordens overflade. Mængden af den katolske 
kirkes penge, jord, artefakter og andre materielle besiddelser alene er langt ud 
over den vildeste fantasi. 

107  



Selv gennem den mørke middelalder, hvor fattigdom var udbredt, hovedsageligt 
på grund af kristendommen selv, ser vi disse enorme og fabelagtigt velhavende 
katedraler, bygget midt i befolkningens ekstreme fattigdom og nød, med altre 
og apsisser af guld med kunstfærdigt udsmykkede hvælvninger, søjler og 
vægge. Storslåede basilikaer, katedraler, klostre, dåbskapeller og kirker blev 
bygget. Stort set alle af disse var så overdådige og så enorme i sammenligning 
med tidernes sparsomme omgivelser, at de prangende stod ud som den 
vigtigste samling af al den materielle rigdom - guld, sølv og arkitektonisk 
overdådighed - i både deres æra og deres geografiske placering. 

 
I løbet af den mørke middelalder etablerede den katolske kirke sig selv som 
den ubetingede hersker over hele Europa. Den katolske kirke havde 
fuldstændigt herredømme over konger, dronninger og militæret og regerede 
med rædsel. Ingen var på nogen måde fri. Viden blev destrueret og/eller fjernet 
fra befolkningen, for hvis man skal skabe en perfekt slavestat, skal slaverne 
være analfabeter og kraftesløse. 

 
"Kristendom og kommunisme ligger meget tæt på hinanden spirituelt og 
ideologisk. Dette er et meget velkendt begreb, der er blevet vedtaget af 
forskellige tænkere, fra Thomas More til Lev Tolstoy. Kun få personer ved, at 
verdens første socialiststat blev etableret i Paraguay og var baseret på katolsk 
jesuitideologi, før Marx skabte sin lære." 

 
"Jesu Selskab" - den religiøse orden kaldt "Jesuitterne" - i den katolske kirke 
svarede noglelunde til KGB i Sovjetunionen." 

 
De ovenstående citater blev taget fra "Pradva" (den vigtigste 
kommunistpartiavis og førende avis i det tidligere Sovjetunionen). Fra artiklen: 
Is there any difference between Christianity and Communism? (Er der nogen 
forskel mellem kristendom og kommunisme?) 30/04/2013 

 
Massemordene begået af Josef Stalin (jøde), Mao Tse-tung og andre 
kommunistiske diktatorer var gentagelser af den kristne inkvisition. Mao 
marcherede ind i Tibet og myrdede og torturerede indfødte tibetanere i 
massevis. Den kinesiske hær bevægede sig, under ordre fra Mao, gennem 
stejle bjerge og farligt terræn med det primære formål at destruere gammel 
viden, uanset hvad historiebøgerne hævder. På grund af de omkringliggende 
Himalaya-bjerge, var de tibetanske klostre blevet afsondret fra resten af verden, 
og som følge heraf, var de i stand til at holde gammel viden væk fra de 
destruktive kristne og ude af deres kontrol. Enhver, der har nogen form for 
seriøs viden eller spirituel kraft, er en trussel mod staten. Slaver skal må 
hverken besidde viden eller have adgang til okkult kraft. Viden og kraft holdes i 
hænderne på de få i kontrol. Selvfølgelig fik Billy Grahams "East Gate 
Ministries" lov til at oversvømme Kina med bibler; et projekt, der kostede 
millioner af dollars - alle skattefritagede. 
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Konceptet med verdensherredømmet hos en udvalgt gruppe, der regerer med 
jernhånd og bruger massemord og rædsel for at nå deres mål, præciseres i 
hele den jødiske/kristne bibel. 
Koncepter: Staten ejer og kontrollerer al ejendom. Nedenfor er paralleller og 
lærdomme i den jødiske/kristne bibel: din krop er ikke din egen; den tilhører 
"Gud". 

 
• Hav ikke seksueller lyster. Hvis du har seksuelle lyster, vil ejeren af din 

krop gøre, som han vil med den og "kaste den i Helvede" (At regere ved 
rædsel): Matthæusevangeliet 5:27-30 

• "Herren" har kontrol over alle dine personlige forhold: 
Matthæusevangeliet 19:9 

• Ingen ytringsfrihed: Matthæusevangeliet 5:33-37; 12:36 
• Lad dem kaste dig i fængsel: Matthæusevangeliet 5:25 
• Forsvar ikke dig selv og kæmp ikke igen; vær den perfekte slave: 

Matthæusevangeliet 5:39-44; Lukasevangeliet 6:27-30; 6:35 
• De sagtmodige er de bedste slaver; “sagtmodig” betyder “underdanig”: 

Matthæusevangeliet 5:5 
• Lev for din død. Livet du lever nu betyder intet. Dette er en klassiker med 

hensyn til at køre en slavestat. Livet er ikke værd at kæmpe for: 
Matthæusevangeliet 5:12 

• Bring splid i familieenheden for at skabe kaos: Matthæusevangeliet 
10:34-36; Lukasevangeliet 12:51-53 

• Lad det regne med kaos: Matthæusevangeliet 18:21-22 
• Ej intet! Sælg alt du har: Matthæusevangeliet 19:21-24; 

Markusevangeliet 12:41-44 Lukasevangeliet 6:20; 6:24; 6:29-30 
• Forlad din familie- “Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder” dette er, 

hvad en totalitær stat kræver af børn og belønner dem for, når de 
afslører deres forældre, som bliver henrettet. Markusevangeliet 19:29 

• Yderligere slaveri og underkastelse: Anden Mosebog 21:7; Anden 
Mosebog: 21:20-21; Tredje Mosebog: 25:44-46; Lukasevangeliet 6:40- 
staten er perfekt. Lukasevangeliet 12:47; Efeserbrevet 6:5; 
Kolossenserbrevet: 3:22; Første Timotheusbrev: 6:1; Titusbrevet 2:9-10; 
Første Petersbrev 2:18 

• Ligesom læren i Det Gamle Testamente, krævede nazaræeren 
fuldstændig og total lydighed og håndhævede dette koncept gennem 
frygt og rædsel. Prædikener og præster narrer deres menigheder til at 
tro, at "Jesus elsker dig". De skriger og klynker "ude af kontekst", men 
det er dem, der går glip af hele budskabet og er "ude af kontekst". 

• Nazaræeren lærte aldrig menneskeheden noget, der havde at gøre med 
selvstændighed eller avancement. Kristne fabler op om, hvordan dette 
væsen helbredte de syge, men han lærte aldrig nogensinde nogen, 
hvordan man kan helbrede sig selv eller endda at forstå sygdommens 
natur. Han omgav sig hovedsageligt med de uvidende og underdanige. 
Den kristne religion holder mentalt retarderede i højt henseende. 

 
Den sande onskab er mesteren af bedrag og løgne: "han forfører den hele 
verden". At bede for ens egen fordømmelse er her et gennemgående tema. 
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HANS NAVN ER IKKE SATAN/LUCIFER MEN JAHVE/JEHOVA!! 
Kristne har frataget sig selv al okkult kraft og forståelse, har finansieret og 
arbejdet for dette i århundreder, og nu skyder de skylden på Djævelen. De kan 
ikke se, at dette er deres egen "Gud" og nazaræeren. 

 
Okkult viden kan bruges af hvem som helst til hvilket som helst formål. Enhver 
idiot kan se, at ovenstående ikke er af Satan, og ej heller har det noget at gøre 
med ham. Disse såkaldte "okkulte grupper" er infiltrerede fra top til bund af 
katolske jesuitter og andre, der ønsker at narre dem, der kunne være luciferiske 
eller hedenske og holde dem under deres kontrol. Dette kan ses med deres 
jødiske/kristne okkulte symboler, Jehova/YHVH "Gudenavn" og engle. 
I tillæg til alt dette, er det indlysende, at den katolske kirke var rasende over 
afsløringen af pædofiliskandalerne. Disse handlinger var planlagte og 
forsætlige. Paven og højtstående gejstlige virkede vrede og hadefulde, da 
deres børnemishandling og misbrug blev blotlagt for verden. De angrede intet. 
Vi ved alle, at barnevoldtægt skaber ustabile voksenpersonligheder, og ofrene 
er nødvendige for at føje til den kaos, der skal til før at opfylde det 
jødiske/kristne kommunistiske mål, hvilket producerer vildledte personer, der er 
spirituelt og psykologisk fortabte. 

 

________________________________________ 

Referencer: 

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] af Eric Jon Phelps, 
2001 
The Secret History of the Jesuits af Edmond Paris; oversat fra den franske, 
1975 
An Atheist Speaks af Madalyn Murray O’Hair, 1986 
Billy Graham and his Friends af Dr. Cathy Burns 2001 
Our Constitution, the Way It Was af Dr. Madalyn O'Hair, revideret udgave, 1988 
An Atheist Speaks af Madalyn Murray O'Hair, 1986 
The Cross and the Sickle...Superchurch af Billy James Hargis og Bill Sampson, 
1982 
The Book Your church Doesn't Want You To Read - Tom C. Leedom, editor 
1993 
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Mordere, tyve og løgnere: 
kristendommen har intet selv 

 
 
Den jødiske/kristne bibel ser bestemt ikke ud til at være så gammel, som den menes 
at være, og det er det modbydelige program, de kalder en "religion", heller ikke. 
Sandheden kan, for det første, ses i de gotiske katedraler. De var oprindeligt 
HEDENSKE. Uanset hvad de populære historiebøger hævder (og mange støtter den 
jødiske løgn om kristendommen), fremgår det, at kristendommen kom på banen med 
Inkvisitionen, især i Europa. Dette er næsten identisk, i alle aspekter, med en 
kommunistisk overtagning, hvor massemord, tortur og fratagelse af selv de mest 
basale menneskerettigheder indledes. 

 
"Kristendom og kommunisme ligger meget tæt på hinanden spirituelt og ideologisk. 
Dette er et meget velkendt begreb, der er blevet vedtaget af forskellige tænkere, fra 
Thomas More til Lev Tolstoy. Kun få personer ved, at verdens første socialiststat blev 
etableret i Paraguay og var baseret på katolsk jesuitideologi, før Marx skabte sin 
lære." 

 
"Jesu Selskab" - den religiøse orden kaldt "Jesuitterne" - i den katolske kirke svarede 
noglelunde til KGB i Sovjetunionen." 
De ovenstående citater blev taget fra "Pradva" (den vigtigste kommunistpartiavis og 
førende avis i det tidligere Sovjetunionen).] 

 
Jøderne og deres kristne kohorter har destrueret gamle optegnelser og tekster og 
har omskrevet en fiktiv historie i overensstemmelse med deres dagsorden. De 
forsøger at hævde, at en del hedenskab blev bibeholdt for at skabe en glat overgang 
fra hedenskab til kristendom for befolkningen, men jeg sætter kraftigt 
spørgsmålstegn ved dette, og det bør enhver intelligent og tænkende person også, 
da ALT de har BLEV STJÅLET FRA HEDENSKE RELIGIONER, DER KOM FORUD 
FOR KRISTENDOMMEN. Jehovas Vidner kender til alle de hedenske elementer i 
den kristne religion, men de er vildledt med naaræeren. Også nazaræeren blev 
stjålet og forvansket fra omkring 18+ Hedenske Guder, der repræsenterede en 
koncept. 
LIGESOM JØDERNE, HAR DEN KRISTNE RELIGION INTET SELV!! 

 
Se Vatikanpladsen - den egyptiske obelisk i midten af det sataniske årshjul: 
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Her endnu et billede af vatikantrappernes loft- 
bemærk udformingen med de runiske Galdrstave. 
Alligevel blev Druiderne og andre hedenske Præster 
massemyrdet af inkvisitionen; straffen for brugen af 
runer, eller endda kendskab til dem, var automatisk 
død. 

 
 

Bemærk alle de egyptiske Guder i Vatikanmuseet. 
Hvis man laver den nødvendige research, er det 
indlysende, at næsten alt, som vatikanet har, er blevet 
STJÅLET. Egypten fordømmes i den jødiske/kristne 
bibel, men alligevel, hvis du læser igennem alt på 
denne hjemmeside og researcher yderligere, er det 
fuldstændig klart, hvor meget den jødiske/kristne 
religion har stjålet og forvansket fra Egypten! Disse 
Guder havnede i det, der er kendt som "Goetiaen" i de 
blasfemiske jødiske grimoirer. 
Satans rige blev stjålet fra ham!!!!!!! 

 

 

EGYPTISKE GUDER I 
“STATUERNES HAL” 

 
 
 
 
 
 
 

ANUBIS SEKHMET 
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Flere billeder af hedenske Guder i vatikanet: 

 
 
Apollon (mange billeder af Appollon, såsom det nedenfor, gik for at være af nazaræeren). 

 
 
Mange billeder, der gik for at være af nazaræeen indeholdt en mandlig figur med en glorie, 
enten med strålerne som vist på billedet ovenfor eller fire kvartaler, der skildrer 
konechakraet og tindingchakraerne. Folk er blevet indoktrinerede til at tro, at disse er af 
nazaræeren, når alle disse i virkeligheden er en model af en menneskelig mand med en 
opstegen kundalini. 
Dette er et koncept! 
Dette koncept blev stjålet fra Hedenske Guder og er af Satan - den opstegne kundalini er 
det, der kaldes "at fremmane Djævelen", hvilket manifesterer sig i den glorie, man ser på så 
mange gamle malerier. 

 
Når alle forstår den virkelige betydning bag alle disse symboler, falder sløret, og så kan 
jøderne ikke længere narre folk med deres pis. Dette er hovedårsagen til, at den 
jødiske/kristne bibel truer enhver, der studerer det okkulte eller praktiserer hvad som helst 
af okkult karakter, med "at brænde i en sø af ild". 

 
Malerier i katakomberne, som går tilbage til det 3. og 4. århundrede e.v.t., har dette samme 
mandlige billede. Nogle billeder er af Marduk, nogle er af Apollon og andre Hedenske 
Guder. Bogen "The Unknown Catacomb" er interessant og afslører meget om hedensk 
kunst set i katakomberne. 
Her er de såkaldte "kristne begravelsesgrunde" også kendt som "katakomberne": 
Her er et billede betegnet som en helgen - i virkelighed BLEV HYRDEN STJÅLET FRA 
HERMES, OGSÅ KENDT SOM THOTH. 
Bemærk igen de fire kvartaler. 
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Her er endnu et typisk maleri, hvor alle får at vide, at det er "Paulus". 
Det er blot billede af en mand: 

 

 
 
Mandens navn findes bestemt ikke på billedet eller i nærheden af det. Folk er får. De fleste 
tror, uden at stille spørgsmål, på det, de får at vide, og de får uophørligt besked på at have 
"tillid" og "tro". 

 
Hvad angår billeder med lammet, så repræsenterer lammet Vædderen. Når Solen er i 
Vædderen, er dette det bedste tidspunkt at begynde alkymiens største værk, og det har 
overhovedet intet at gøre med kristendom. 

 
Se dette jødiske røvhul og hans kopi af den egyptiske Faraos hovedklæde: 
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HAN SKULLE SKAMME SIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Den HEDENSKE GRØNNE MAND ses i katedraler over hele Europa: 

 
 
 

  

Gargoyler, som er lavere rangerede Dæmoner, beklæder også næsten alle store 
katedraler i Europa.: 
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Denne statue i Strasbourg katedralet ser ud til at være en assyrisk ånd: 
 

 
 
 
Der er så mege mere, og det er endeløst. Mange historiske tekster kalder jødedommen, 
kristendommen og islam for "de tre store religioner". Hvis de er stå store og så originale, 
hvorfor har de så INTET selv???? Islam vil ikke engang tillade den menneskelige figur at 
blive malet. Dette er i overensstemmelse med den kommunistiske dagsorden med at fjerne 
historie og viden fra den brede befolkning, så folk kan være undværlige slaver. 

 
Det skete dengang, det sker nu- HISTORIEN BLIVER ØDELAGT OG OMSKREVET MED 
LØGNE!! 
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Det stjålne år 
 
 
Vores ikke-jødiske/hedenske solhjul blev stjålet og findes i vatikanets centrum: 

 

 
 

For mere information, se Kristendommen har intet selv. 
 

Med kristendommens ankomst, blev hedenske templer og vigtige religiøse 
centre ødelagt og jævnet med jorden. Disse strukturer blev bygget på kraftfulde 
ley-linjer for at flugte dem med jordens kræfter. Kristne kirker blev derefter 
bygget oven på de ødelagte hedenske templer og læringssteder. Hvad som 
helst af hedensk oprindelse blev fordømt og stemplet som "ondt". Denne 
foranstaltning sikrede, at den spirituelle energi så kunne udnyttes og rettes 
mod tilbedelsen af jøderne og til at håndhæve et væld af løgne. 

 
Beltanes Aften, også kendt som "Valborgsaften", Beltanefesten, Majdag - dette 
er en meget gammel og vigtig ikke-jødisk/hedensk højtid. Højtiden er til ære for 
Baal/Beelebub. For mere information, klik her. 

 
Beltane/Majdag er blevet erstattet med den kristne version af "Påske". I stedet 
for vores oprindelige Guder og skikke, er en jødisk opfundet nazaræer 
fokuspunktet for slavisk tilbedelse og spirituel energi. 1. maj er også yderligere 
blevet erstattet med en stor festdag for jødisk kommunisme. 

 
Påske" (engelsk "Easter") opstod med Astaroth, som oprindeligt var kendt som 
"Ashtar". Denne højtid falder sammen med forårsjævndøgnet, hvor dag og nat 
er lige lange. Hun var kendt som "Eastre" for angelsakserne. Som Gudinden 
for frugtbarhed blev hun forbundet med kaniner og æg. De kristne stjal denne 
højtid og tvistede dens betydning. Andre navne kan nævnes: Påske, Easter 
(engelsk), Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus, (Estrus er når et dyr går i løbetid; 
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parringstiden), Oestrus, Oistros og Ostara. Som tidligere nævnt, blev "Guds 
Lam" stjålet fra stjernetegnet Vædderen, hvilket Solen går ind i hvert forår. 

 
Alt det ovenstående er blevet stjålet og forvansket til at fokusere på og tilbede 
en fiktiv jøde, hvilket skaber en kraftfuld spirituel forbindelse: 

 
Citat fra den jødiske Talmud: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: 
"Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver." 

 
Det hedenske sommersolhverv blev stjålet og erstattet med "Sankt Hans". 
Til ære for "Johannes Døberen" blev endnu en jødisk opfunden karakter stjålet 
fra et hinduistisk, alkymisk koncept, som ikke-jøder slavisk skal tilbede og 
fokusere spirituelle energier ind i. 

 

 
 
Lammasdag/Lughnasadh blev erstattet med "Mariæ Himmelfart" for, igen, at få 
den ikke-jødiske befokning til at fokusere på og slavisk ære og tilbede den fiktive, 
jødiske Jomfru Maria og bruge deres energier til at forstærke en løgn. 

 
Halloween/Samhain blev erstattet med "Allehelgensdag". 

 
Julesæsonen og vintersolhvervet er blevet erstattet med den kristne udgave af 
"jul". Dette er den ultimative blasfemi!! 
Igen er der total fokus på den jødisk opfundne nazaræer og hans falske fødsel, 
falske jødiske forældre og falskt alt andet. Løgnene trommes ind i ikke-jøders sind 
hele verden over, hvilket skaber en enorm hvirvel af spirituel energi, der stiltiende 
ødelægger vores kulturarv og kulturelle og hukommelse og samtidig fremmer 
vores egen fordømmelse. Hele julehøjtiden er blevet inficeret med den fiktive 
historie om nazaræeren - fra "advent" til omskæring af den jødiske nazaræer på 
den 8. dag i synagogen af en rabbiner. 
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Imbolg blev erstattet med "Askeonsdag", som blev stjålet fra et gammel 
hinduistisk ritual med at anvende aske på stedet for det tredje øje i midten af 
panden. 

 
Kristne fundamentalister har været på overarbejde for at udrydde alle spor af 
disse højtiders kristne oprindelser for at forstærke og holde løgnen om 
kristendommen kørende. Som jeg genagne gange har sagt, er historien blevet 
omskrevet, og det bliver den stadig. Sandheden bliver erstattet med løgne, der 
fremmer jødisk overlegenhed og deres dagsorden med en ny kommunistisk 
verdensorden, hvor de vil være "Gud". Oprør, som altid har været forbundet med 
Satan, afskrækkes i intens grad med henblik på at etablere denne nye, jødiske 
verdensorden, hvor alle ikke-jøder vil blive stregkodede og være slaver. 

 
Derudover bliver ikke-jødisk/hedensk kultur utrætteligt angrebet underbevidst i de 
mange film skabt gennem det jødiske Hollywood og i mange tilfælde tvinge ikke- 
jøder til at forbande og fordømme vores eget folk men lovprise jøderne. Jøderne 
har en lang historie med at narre ikke-jøder til at gøre deres beskidte arbejde for 
sig, såsom at bekæmpe deres krige og fordømme os selv. Et åbenlyst eksempel 
var krigen i Irak, som blev udkæmpet for Israel af næsten udelukkende ikke-jøder, 
da kun fire jødiske soldater blev rapporteret døde i krigen. 

 
De robotiske sange og bønner, der ophøjer jøderne og Israel, og er forvanskede 
fra fjernøstlige mantraer, synges og reciteres gentagne gange i de kristne kirker. 
Hertil kommer de milliarder og milliarder af kroner, som kommer ind gennem 
donationer, og så videre, og går til at fordømme os ikke-jøder!!! Ikke-jøder synger 
og beder for deres egen fordømmelse. Der står i den jødiske Talmud, at ikke- 
jøder "skider før deres gud". Satan er Gud!!!!!!! 

 
Sidste Halloween bemærkede jeg, i en Halloween-butik, udbuddet af ekstremt 
hæslige masker af Djævelen, der portrætterede vores Skabergud Satan. 
Halloween er min yndlingshøjtid, fordi man klæder sig ud, fester og så videre, 
men det har været en anden sag for vores Skabergud. Det er ikke kun en enorm 
fornærmelse mod vores Skabergud, men et kæmpe slag i ansigtet for alle ikke- 
jøder. 

 
Påskeharen, der kom forud for kristendommen, er ubønhørligt blevet angrebet af 
fundamentalistiske kristne sammen med Julemanden, også kendt som "Nick" og 
"Nicholas". "Santa" er et anagram for "Satan", og de røde, hvide og sorte farver er 
farverne af sjælens vigtigste nadier. "Nick" er også et andet navn for Satan. 

 
Jøderne bruger vildledte kristne til at gøre deres beskidte arbejde for dem, og de 
griner af deres dumhed. De ved selv, at nazaræeren ikke er virkelig og kun blev 
opfundet og utrætteligt fremmet for at slavebinde de ikke-jødiske masser og 
skabe en enorm hvirvel af ikke-jødisk, spirituel energi for at virkeliggøre deres 
"Messias". 
Citat fra den jødiske Talmud: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 
slaver." 
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Fordi kristendommen er falsk, er den en forberedelse på jødisk kommunisme, 
hvor alle former for spor af spirituel viden tvangsfjernes, ligesom det blev med 
Inkvisitionen. Dette sikrer, at al okkult viden og kraft holdes i hænderne på 
jøderne for fuldstændig at slavebinde og kontrollere masserne og gøre dem til 
"Gud". 
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Hvorfor kristendommen angriber seksualitet 
 
 
Den kristne kirke har gjort alt i sin magt for at undertrykke og kontrollere 
seksualitet. Seksuel energi er den kreative livskraft, der frigører kundalinien og er 
en direkte trussel mod deres dagsorden med at slavebinde menneskeheden. 

 
Der er intet spirituelt over kristendommen. Kristendommen er et værktøj til at fjerne 
al spirituel viden og spiritualitet. Dette er blevet opnået effektivt ved at angrebe det 
andet chakra, hvilket er det seksuelle chakra, og derved holde kundalinislangen 
bundet i rodchakraet. For at kundalinienergien kan stige (sikkert) op, skal alle 
chakraerne være frie og åbne. Psykologiske hæmninger manifesterer sig i 
chakraerne, som er de centrale elementer i sjælen, og skaber blokeringer, der 
forhindrer opstigningen og cirkulationen af spirituel energi - både i de syv store 
chakraer og de 144.000 nadier. 

 
Kristendom, islam og lignende programmer, der har til formål at ødelægge 
spiritualitet, angriber voldsomt seksualitet på hvilken som helst måde, de kan, 
uanset om det er med hetroseksualitet, homoseksualitet eller andet. De arbejder 
på at indgyde seksuelle hæmninger, skyld, skam og gør noget smukt og spirituelt 
styrkende til noget grimt. Få, om nogen, kristne eller muslimer er klar over, hvad 
spiritualitet egentlig er. Alle disse forbryderiske programmer har erstattet spirituelle 
koncepter med bedrageriske jødiske karakterer, jødiske steder og andre fiktive 
jødiske arketyper, såsom Jesus fra Nazaret. Jesus har været brugt som en 
afledsningsmanøvre og distraktion for at afholde tilhængerne fra at få adgang til 
sand spiritualitet og at arbejde på deres sjæle. I virkeligheden frelser vi vores egne 
sjæle. "Jesus" er en fiktiv, jødisk karakter og intet mere end en forfalsket karakter 
af et KONCEPT. 

 
Kundalini befrier sjælen og åbner også psyken. Den kristne kirke har også gjort alt 
i sin magt for at afholde os fra at kommunikere med væsener som Satan og hans 
Dæmoner og har bevidst afskåret os fra enhver form for viden og kraft. Dette 
holder os alle i mørket og har afskåret os fra vores sande Skabergud. 

 
"VI VIL ØDELÆGGE GUD" - Zions Vises Protokoller 

 
Den seksuelle undertrykkelse skaber en ubalance i rodchakraet og sakralchakraet, 
som bløder over på det følelsesmæssige plan (halschakraet), hvilket strækker sig 
til det næste chakra, og herfra får vi yderligere en ubalance, der skaber frygt, skam 
og andre følelsesmæssige og psykologiske lidelser. På grund af afskæringen, er 
der intet form for udløb, og menneskeheden degenererer spirituelt fra generation til 
generation. Hver generation er blevet indoktrineret og betinget til at se seksualitet 
på den jødiske/kristne/muslimske måde. Der er kun meget få af os, som er 
fuldstændig fri fra denne indflydelse. Seksualitet = liv, befrielse og spirituelt 
fremskridt. Kirken ved dette, og har nægtet den almindelige befolkning denne  
viden i århundreder. 
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Når jeg nu nævner "kirken", henviser jeg til dem på toppen og ikke den 
gennemsnitlige pædofile præst. Det katolske præsteskab er et godt eksempel på 
niveauet af indoktrinering, uvidenhed og dumhed hele vejen ned ad linjen med 
blind lydighed. Børnevoldtægterne- og mishandlingerne er ledende illustrationer på 
det, der sker, når man bevidst undertrykker den kraftfulde seksualdrift, som er 
livskraften i sig selv. 

 
På grund af undertrykkelsen af denne viden, opererer menneskeheden på 1/5 - 
1/10 af det samlede potentiale. Energicentrene forbliver lukkede og i dvale, hvilket 
afskærer verden fra andre dimensioner og blokerer for menneskehedens 
spirituelle, mentale, følelsesmæssige og fysiske potentiale for at holde magten i 
hænderne på et par "få udvalgte". 

 
Alt dette er brugen af sort magi på de øverste niveauer. Denne sorte magi er 
blevet overleveret gennem århundreder. New Age-bevægelsen underviser i 
hjælpeløshed og fraråder på det kraftigste enhver form for sort magi, hvilket sikrer, 
at disse kræfter holdes i hænderne på et par få. Retfærdighed frarådes på det 
kraftigste og angribes. Folk indoktrineres til at være ofre og slaver. Frygt bruges 
uophørligt, hvilket ikke adskiller sig særlig meget fra jødisk kommunisme, som 
kristendommen i sidste ende fører til. 

 
New Agere, der eksperimenterer med magi, er også ubalancerede. De gamle 
egyptere vidste, at man skulle være velbevandret i både hvide og sorte aspekter af 
magi for at være adept. Sort magi undertrykkes og kontrolleres af de få med 
magten på toppen, som frit gør brug af den. Den gennemsnitlige person er ikke 
kun uvidende om dette faktum, men også hjælpeløs imod det. 

 
Nedgørelsen og udelukkelsen af kvinder i højrehåndsreligioner er også til for et 
bestemt formål. Som Thoth erklærede, kommer alt i toere for balance og harmoni. 
To er den skabende og kreative kraft. Den kvindelige energi i os alle er det 
underbevidste og psyken. Det kvindelige aspekt forbinder os til sindets højere 
dimensioner i balance til den mandlige, logiske side af hjernen. Disse to bør ideelt 
set arbejde sammen i harmoni. Kundalinienergien er den kvindelige del af sjælen. 
Ved at angribe og nedgøre kvinder, undertrykker dette yderligere denne energi 
underbevidst. 

 
Det er afgørende for fjendens dagsorden at ødelægge den kvindelige energi. Når 
denne feminine energi er helt undertrykt, slukkes intuitionen og den højere 
bevidsthed og bliver domineret af den lavere bevidsthed. Chakraerne under det 
fjerde chakra, som forbinder de syv chakraer, forbliver afbrudt, og en alvorlig 
uligevægt er resultatet. Kirken og dens kontrollerende kohorter er godt klar over 
den ubalance, der opstår, når denne kvindelige energi er blevet afskåret. Alle 
chakraerne arbejder sammen. 

 
Hvad der så opstår, er et totalt tab af en yderst nødvendig sans, også kendt som 
"den sjette sans". Menneskeheden er spirituelt blendet, og på denne måder er alle 
blevet totale ofre. Dette er den kristne kirkes mål - at forberede ikke-jøder på at 
være uvidende og ukritiske slaver, der ikke er i stand til at kæmpe tilbage mod de 
jødiske ledere (kommuniststaten). Når en adept jøde eksempelvis kaster en 
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forbandelse, er det ikke-jødiske offer, der er blevet indoktrineret med 
kristendommens løgne, hjælpeløs og bukker under for den. Han eller hun kan ikke 
engang se forbandelsen komme og aner ikke uråd. På denne måde bliver jøderne 
"Gud". 

 
Citat fra den jødiske Talmud: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: 
"Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver." 
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Inkvisitionen: 
En historie om kristen tortur massemord og ødelæggelse af menneskeliv 

 
 

"Den kristne insisteren på at finde verden ond og grim har gjort verden ond og 
grim." 

- Friedrich Nietzsche 
 
 
Den kristne kirke har i dag ikke den magt, den engang havde, men alligevel har vi 
bevidnet de kristnes misbrug af børn, børnevoldtægter, forulempelser og andre 
onde handlinger, der afslører mange kristnes sande natur, og deres "Guds" 
virkninger på sine tilhængere. Pædofiliskandalerne er blot et lille udsnit af, hvad de 
kristne er i stand til. Dette skyldes den onde energi, de knytter sig til. "Gud" og 
"Djævelen" er omvendt! Dette kan tydeligt ses i Det Gamle Testamente, hvor 
"kristendommens Gud" var en "morder og løgner fra begyndelsen". 

 
For år siden, da den kristne kirke havde fuldstændig kontrol over regeringer, 
menneskers liv og ånd, kan vi se fra Inkvisitionen, hvor syge disse mennesker er, 
og til hvilke yderligheder de vil gå for at få dig til at acceptere "Jesus". Ligesom vi i 
dag kan se med de talrige børnemisbrugssager, blev piger så unge som 9 år, og 
drenge så unge som 10, retsforfulgt for hekseri. Meget yngre børn blev tortureret 
for at udvinde vidnesbyrd mod deres forældre. Børn blev derefter pisket, mens de 
så deres forældre brænde.1 

 
Inkvisitionen var tidlig kommunisme. Den katolske kirke var middelalderens NKVD 
og KGB. For mere detaljeret information, læs The Gulag Archipelago af Aleksandr 
Solzhenitsyn. Inkvisitionen og kommunisme, som begge er jødiske programmer, er 
begge næsten identiske systemer af massemord, tortur og slavebinding af 
masserne. 

 
"Kristendom og kommunisme ligger meget tæt på hinanden spirituelt og ideologisk. 
Dette er et meget velkendt begreb, der er blevet vedtaget af forskellige tænkere, 
fra Thomas More til Lev Tolstoy. Kun få personer ved, at verdens første 
socialiststat blev etableret i Paraguay og var baseret på katolsk jesuitideologi, før 
Marx skabte sin lære." 

 
”Jesu Selskab” – den religiøse orden kaldt ”Jesuitterne” – i den katolske kirke 
svarede noglelunde til KGB i Sovjetunionen.” 

 
De ovenstående citater blev taget fra "Pradva" (den vigtigste kommunistpartiavis 
og førende avis i det tidligere Sovjetunionen). 

 
 
I virkeligheden var næsten alle inkvisitorene og højtstående katolske gejstlige 
jøder. 
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Et dokumenteret tilfælde i den schlesiske by Neisse afslører, at en enorm ovn blev 
bygget over en periode på ti år, hvor mere end tusind "dømte hekse, nogle så unge 
som 2 år gamle", blev stegt levende.2 Mange ofre var også meget gamle, nogle af 
dem i deres 80'ere. Dette gjorde ingen forskel for kirken. 

 
Den kristne kirke myrdede, torturerede, lemlæstede og ødelagde millioner og 
millioner af liv, både direkte gennem Inkvisitionen og indirekte gennem alle krigene 
de skabte. Skaderne og ødelæggelserne denne modbydelige religion har begået 
mod menneskeheden er næsten uforståelige. De fleste mennesker er ikke engang 
klar over de faktiske omstændigheder. Mellem år 1450-1600 var den kristne kirke 
ansvarlig for torturen og afbrændningen af omkring 30.000 påståede "hekse".3 

 
Under den romerske kejser Konstantins regeringstid (306-337 evt.), blev den 
kristne kirkes doktriner betragtet som lovens grundlag.4 Kættere (personer der var 
imod kirkens lære eller som blev anklaget for samme) blev opsøgt, tortureret og til 
sidst myrdet. Kætteri var en forbrydelse mod staten samt kirken. I hundredevis af 
år forsøgte borgerlige herskere at udrydde al kætteri. 

 
Så tidligt som i 430 evt., erklærede de kristne ledere døden som straf for kætteri. I 
906 evt. var "The Canon Episcopi" det første organ for kirken, der udtrykkeligt 
forbød brugen af heksekunster.5 Før Inkvisitionen for alvor var i gang, accepterede 
kirken kættere tilbage i kirken, hvis det blev anset for rimeligt. Følgende er et 
eksempel: 

 
- I tre søndage blev kætteren klædt af til livet og pisket fra indgangen til 

byen/landsbyen hele vejen til kirkedøren. Kætterens skulle permanent 
nægte sig selv kød, æg og ost, undtaget til påske, pinse og jul, hvor han 
eller hun frit kunne spise det som et tegn på sin bod. I tyve dage, to gange 
om året, skulle kætteren undgå fisk og, tre dage i hver uge undgå fisk, vin 
og olie og faste, hvis helbredet tillod det. 

 
- Han eller hun skulle være iført monastiske klæder med et lille kors syet på 

hvert bryst. Han eller hun skulle også til gudstjeneste/messe hver dag. Syv 
gange om dagen skulle han eller hun recitere de kanoniske timer samt ved 
brug af en bedekrans ti gange om dagen og tyve gange om aftenen. Han 
eller hun skulle være totalt afholden fra al sex. Hver måned skulle han eller 
hun rapportere til en præst, som skulle holde kætteren under streng 
observation. Han eller hun skulle adskilles fra resten af samfundet. 

 
Der findes ingen præcis dato for Inkvisitionens begyndelse. De fleste kilder er 
enige om, at den begyndte under de første seks år af den katolske pave Gregor IX' 
regeringstid, mellem 1227 og 1233. Pave Gregor IX, der regerede fra 1227 til 
1241, kaldes ofte "Inkvisitionens Fader". 
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Inkvisitionen var en kampagne af tortur, lemlæstelse, massemord og ødelæggelse 
af menneskeligt liv begået af kristne og deres jødiske rod. Kirken fik mere og  
mere magt, indtil den havde total kontrol over menneskeliv, både verdslige og 
religiøse. Vatikanet var ikke tilfreds med de regionale lederes fremskridt med at 
udrydde kætteri. Pave Innocens III bestilte sine egne inkvisitorer, som var direkte 
under hans ledelse. Deres autoritet blev officielt erklæret i den pavelige bulle fra 
den 25. marts 1199.7 Innocens erklærede, at "enhver der forsøgte at udlægge en 
personlig holdning til Gud, der var i modstrid med kirkens dogmer, skulle brændes 
uden medlidenhed."8
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For at lette inkvisitorenes arbejde, dekreterede pave Innocens IV i 1248, at 
anklagerne kunne forblive anonyme, hvilket forhindrede ofrene i at konfrontere 
dem og forsvare sig selv. Mange kirker havde en kiste, hvori informanter kunne 
lægge skriftlige anklager mod deres naboer. Han godkendte og bifaldt tre år 
senere officielt tortur som en metode til at udvinde tilståelser for kætteri.9 

 
Ofre blev tortureret i ét rum og derefter, hvis de tilstod, ført fra kammeret og ind i 
et andet rum for at tilstå over for inkvisitorene. På denne måde kunne man 
hævde, at tilståelserne var blevet givet uden brug af magt. Den inkvisitionelle lov 
erstattede den almindelige lov. I stedet for "uskyldig indtil det modsatte er bevist", 
hed det "skyldig indtil bevist uskyldig". 

 
Inkvisitorer blev meget rige og modtog bestikkelser fra de velhavende, der betalte 
for at undgå retsforfølgelse. De velhavende var primære mål for kirken, der 
konfiskerede deres ejendom, jord og alt, hvad de havde haft i flere generationer. 
Inkvisitionen overtog alle ofrenes ejendele efter anklage. Der var meget lidt, om 
nogen, chance for at bevise sig uskyldig, så på denne måde blev den katolske 
kirke meget rig. Pave Innocens hævdede, at siden "Gud" straffede børn for deres 
forældres synder, at de derfor ikke havde ret til at være retmæssige arvinger til 
deres forældres ejendom. Medmindre deres børn kom frem og afslørede deres 
forældre, blev de efterladt tomhændede. Inkvisitorer anklagede selv de døde for 
kætteri, i nogle tilfælde op til 70 år efter døden. De opgravede og brændte ofrets 
knolger og konfiskerede al ejendom fra deres arvinger og efterlod dem 
tomhændede. 

 
Inkvisitorenes handlinger havde katastrofal indvirkning på økonomien, der gjorde 
hele samfund fuldstændig forarmede, mens kirken svømmede i rigdom. De 
forkrøblede også økonomien ved at holde visse erhvev under mistanke. 
Inkvisitorer mente, at det trykte ord var en trussel mod kirken og blandede sig 
derfor i kommunikationen, der fulgte med opfindelsen af trykpressen i det 15. 
århundrede. Kort, kartografer, rejsekøbmænd og handlende blev alle sat under 
intens mistanke; en trussel mod kirken. 

 
Selvom kirken var begyndt at myrde mennesker, den anså for værende kættere i 
det 4. århundreder og igen i 2022 ved Orléans, fastholdt pavelige vedtægter i 
1231, at kættere skulle lide døden ved ild. Ved at brænde mennesker ihjel, 
forhindrede dette blodspild. 
Johannesevangeliet 15:6 "Om nogen ikke bliver i mig, han bliver udkastet som en 
Gren og visner; man sanker dem og kaster dem i Ilden, og de brændes." 

 
Den grad af pædofili, man kan se i dag, er blot et lille eksempel på sindssygen og 
de fleste kristnes forvredne sind, og hvad enhver magt, de opnår, fører til. 

 
Heksejagtene 1450-1750 var, hvad R.H. Robbins (The Encyclopedia of Witchcraft 
and Demonology) kaldte "den vestlige civilisations mest chokerende mareridt og 
modbydeligste kriminalitet og skam." I løbet af denne 300-års periode, optrappede 
kirken massemordene og den systematiske tortur af uskyldige mennesker. 
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Torturbødler fik så meget tid, de havde brug for til at torturere deres ofre. De fleste 
retter forlangte, at ofret skulle barberes grundigt før torturen, da de hævdede, at 
enhver Dæmon, der ikke blev opdaget i ofrets kropsbehåring kunne gribe ind og 
dæmpe for smerten, som torturbødlerne påførte, eller svare for ofret.11 

 
Læger var til stede, hvis det så ud til, at ofret ville dø af torturen. Ofret fik i 
sådanne tilfælde lov til at komme sig lidt, før yderligere tortur blev påført. Hvis 
ofret døde under torturen, hævdede inkvisitorene, at Djævelen greb ind med 
henblik på at skåne ofret for yderligere smerte eller forhindre dem i at afsløre 
deres hemmeligheder.12 Folk der besvimede fik eddike hældt ind ad næseborene 
for at blive genoplivet. Ofrets familie blev, i henhold til loven, krævet at 
tilbagebetale domstolene for torturens omkostninger. Hele godser blev beslaglagt 
af kirken. Præster velsignede torturredskaberne forud for deres brug. Visse 
redskaber blev brugt for at påføre maksimal smerte; uomtvistelige beviser for det 
syge, kristne sind: 

 

  
 

Judasvuggen 
 
 
Ofret blev hevet op med et reb eller en kæde og derefter sænket til spidsen. 
Torturbødlen kontrollerede trykket ved at fastgøre vægte til ofret, ved at rokke 
ofret frem og tilbage eller ved at hæve og så give slip på ofret, så ofret faldt ned 
på spidsen. 
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Brodequin (støvlerne) 
Brodequinnen blev brugt til at knuse 
benene ved enten at stramme 
anordningen med håndkraft eller ved 
at bruge en hammer til at banke 
kilerne ind og dermed smadre 
knoglerne, indtil knoglemarven 
sprøjtede ud. 

 
Folk, der besvimede, blev yderligere 
fordømt, da det at besvime var et 
trick fra Djævelen til at undgå 
smerter. 

 

 
 
 

Afbrænding af 
fødderne 
Olie og svinefedt 
blev påført fødderne, 
inden man ristede 
dem over ild. En 
skærm blev brugt til 
at styre eller øge 
smerten, da 
eksponering for ilden 
blev slået til og fra 
for maksimal lidelse. 
Som en variation, 
blev nogle af ofrene 
tvunget til at bære 
store læder- eller 
metalstøvler, hvori 
der hældtes kogende 
vand eller smeltet 
bly. 
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Hængning og strappadoen  

 
Ofrets hænder blev bundet bag på 
ryggen. Ofret blev derefter hevet op 
til loftet af torturkammeret med en 
trisse og et reb. Forvridning fulgte. 
Kristne foretrak denne metode, da 
den ikke efterlod synlige spor af 
tortur. Tunge vægte blev ofte 
fastspændt til ofret for at øge 
smerten og lidelsen. 

 
Squassation var en mere ekstrem 
udgave af denne torturmetode. 
Denne metode indebar at fastgøre 
hundredevis af kilo tunge vægte, 
hvilket rev lemmerne ud af deres 
led. Bagefter slap den kristne 
inkvisitor hurtigt rebet, så ofret faldt 
ned på gulvet. I det sidste sekund, 
hev den kristne inkvisitor igen i 
rebet, hvilket rev næsten hver 
knogle i ofrets krop ud af led. Fire 
gentagelser af dette blev anset for 
værende nok til at dræbe selv det 
stærkeste offer. 
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Mange blev også hængt på hovedet, indtil kvælning fulgte. 
 

  
 

Dette redskab blev brugt til at lukke munden på ofret på vej til brændepælen, så 
de ikke kunne afsløre, hvad der var sket i torturkammeret eller på nogen måde 
forsvare sig. 
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Flænsning af kødet 
Kristne præster glædede sig ved at afrive og flænse kødet. Den katolske kirke 
lærte, at et menneske kunne holde sig i live, helt indtil huden blev skrællet af ned 
til taljen når flået levende. Flænserne blev ofte opvarmet til punktet, hvor de var 
rødglødende, og derefter brug på kvinders bryster og kønsdelene på både 
kvinder og mænd. 

 

 
 
 

Jernstolen var spækket med pigge. Ofret blev fastspændt nogen, og et bål blev 
tændt under stolen. Tunge genstande blev også anvendt. Disse blev placeret på 
ofret for at øge smerten fra piggene. Slag med køller blev også anvendt. Andre 
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torturredskaber blev ofte anvendt sammen med stolen, såsom de kødflænsende 
tænger vist ovenfor og benknusende skruestikker. 

 
 

 
 
 

Kranieknuseren 
Dette redskab taler for sig selv. Kristne præster 
foretrak dette redskab, da det ikke efterlod 
tydelige spor, medmindre kraniet blev 
fuldstændig knust, hvilket forekom. 

133  



Strækkebænken 
 

 
 
Strækkebænken var endnu et redskab, der blev brugt i udstrakt grad. 
Fremgangsmåden var at placere det nøgne, eller næsten nøgne, offer vandret på 
strækkebænken. Tove blev brugt til at binde armene og benene som en 
årepresse. Knuden kunne blive jævnt snoet for at stramme tovene og strække 
ofret, til hvor muskler og ledbånd sønderflængede, og ben brækkede. Tunge 
genstande blev ofte placeret på ofret for at øge smerten. Dette blev af kirken 
anset for at være "en af de mildere former for tortur". 

 
Hjulet 
Det nøgne offer blev strakt ud, lagt 
med ansigtet nedad mod jorden eller 
på henrettelsesblokken med strakte 
arme og spredte ben og bundet til 
pæle eller hjernringe. Tværstykker af 
træ blev anbragt under håndled, 
albuer, ankler, knæ og hofter. 
Inkvisitoren smadrede derefter led 
efter led, herunder skuldrene og 
hofterne, med jernkanten af hjulet. 
Inkvisatoren var forsigtig med ikke at 
dræbe ofret. Der var splinter fra 
smadrede knogler, det sprøjtede med 
blod over det hele, og hele ofrets 
skelet blev knust og smadret. De 
knuste lemmer blev derefter "flettet" 
ind i det store hjuls eger. 

 
 
Hjulet må være et af de mest grusomme af alle torturredskaber. Idéen er, at 
ofrenes lemmer knuses og sammenflettes omkring egerne i hjulet. 
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Tommelskruen 
Tommelskruen var et redskab, hvori 
ofrets tommelfingre blev placeret og 
systematisk knust. Lignende 
redskaber blev brugt på tæerne. 
Tommelskruer blev ofte anvendt 
sammen med strappadoen og andre 
torturredskaber for at påføre mere 
smerte. 

 

 
 
 

Vandtortur 
Ofret blev klædt af og bundet til en 
bænk eller et bord, hvorefter en tragt 
blev isat og presset ned i halsen. 
Kander af vand blev hæld i tragten, 
mens inkvisitorer klemte næsen, 
hvilket tvang ofret til at sluge. Når 
dette var blevet gentaget nok gange 
til, at ofrets mave var lige ved at 
briste, blev bænken eller bordet 
vippet, så ofrets hoved vendte nedad. 
Vandet i maven lagde et smertefuldt 
pres på ofrets lunger og hjerte. Der 
var ikke kun utrolig smerte som følge 
af dette, men også følelsen af 
kvælning. Inkvisitorer slog også på 
maven med køller, indtil de indre 
organer bristede. I en anden variation 
blev ofret tvunget til at sluge store 
mængder vand sammen med knudet 
tråd. Tråden blev derefter voldsomt 
hevet ud af ofrets mund, hvilket 
resulterede i frigørelse af organerne. 
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The Iron Maiden - også kendt som 
"Jomfru Maria" 
Forsiden af dette redskab var Jomfru 
Maria. På indersiden var der pigge, 
skarpe knive eller søm. Håndtag flyttede 
statuens arme, hvilket knuste ofret mod 
knivene og sømmene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andre redskaber og metoder: 
 

- Tvangsfordring af oversaltet mad, der resulterede i ekstrem tørst, og 
derefter benægtelse af vand. 

- Nedsænkning i skoldende vand blandet med lime. 
- To inkvisitorer, der hev ofret frem og tilbage med tove bundet til en spids 

jernkrave. Dette rev kødet af ofrets hals. Variationer omfattede skruer, 
der kunne strammes. 

- Bønnestolen. En bræt med spyd, hvorpå ofret blev tvunget til at knæle. 
- Langsom ristning af ofre over ild. 
- "Gåtur med en Heks" - dette indebar at tvinge et offer til at gå frem og 

tilbage i dagevis, indtil helt opbrugt. En variation af dette var at få ofret til 
at sidde på tværs på en træstol, hvilket berøvede bevægelse og søvn- 
Nogle af ofrene var helt op til 80 år. 

- "Thrawing". Svarende til den spidse jernkrave, med undtagelsen af, at der 
i dette tilfælde blev brugt et reb bundet stramt omkring hovedet. Ofret blev 
hevet frem og tilbage. 

- "Turkaer". Dette var en variation af tænger, der blev brugt til at trække 
fingernegle ud. 

- Mange blev smidt i beskidte fangehuller uden lys eller menneskelig 
kontakt. Desuden blev de ofte lænket fast. 

- En gammel tro var, at afblødning af en heks over munden og næsen ville 
bryde en besværgelse. Dette fik inkvisitorene til at flænse kødet, prikke 
med nåle samt andre redskaber på ofrets ansigt. 
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Galileo Galileo, den berømte, 
italienske astronom og fysiker, var en 
af de mest berømte ofre for 
inkvisitionen. Et brev, hvori han 
forsøgte at demonstrere den 
kopernikanske teori om, at Jorden 
ikke er universets centrum, blev 
fremsendt af nogle af hans fjender til 
inkvisitorer i Rom. Han blev 
retsforfulgt i 1633 og fundet skyldig i 
kætteri. Han blev tvunget til at 
afsværge (offentligt tilbagetrække sin 
erklæring) og blev dømt til livsvarigt 
fængel i form af husarrest. 

 
I 1979 erklærede pave Johannes Paul 
III, at den romerske katolske kirke 
"muligvis havde fejlfordømt ham", og 
han etablerede en komission til at 
undersøge sagen.13 I 1993 benådede 
den katolske kirke "officielt" Galileo. 
Med andre ord, tilgav de ham for at 
undervise i, at planeterne kredser om 
Solen og ikke Jorden. 

 
 
Tab af menneskeliv: 

 
- Salzburg, Østrig, 1677-1681 - over 100 myrdet. 
- Pyrenæernes basiske region - 1608 - Advokaten Pierre de Lancre blev 

sendt til regionen for at "udrydde og destruere dem, der tilbad Hedenske 
Guder". Over 600 blev tortureret og myrdet. 

- Heksedommer Henri Boguet - 1550-1619 - sendte nogle 600 ofre i døden 
i Bourgogne. Mange af dem var små børn, der systematisk blev tortureret 
og derefter brændt levende. 

- En gravid kvinde blev brændt levende og fødte, grundet traumerne, før 
hun døde. Barnet blev kastet tilbage i flammerne. 

- Den svenske by Mora - 1669 - mere end 300 myrdet. Blandt dem, 15 
børn. 36 børn mellem alderen 9 og 15 blev tvunget til at løbe spidsrod og 
blev slået med stæner på deres hønder en gang om ugen i et helt år. 
Tyve af de yngste børn, alle under en alder af 9, blev pisket på deres 
hænder ved kirkedøren i tre søndage i træk. Mange flere blev alvorligt 
banket for beskyldninger om hekseri. 

- Under Oliver Cromwells hersken i Skotland, blev i alt 120 myrdet på en 
enkelt måned i 1661. Skøn over det samlede antal døde har været helt 
oppe på 17.000 mellem 1563 og 1603. 

- I Würzburg, Tyskland, skrev kansleren en grafisk beretning i 1629: "...der 
er 300 børn under fire år, der siges at have haft samleje med Djævelen. 

137  



Jeg har set syvårige børn henrettet og tapre lille lærde af 10, 12, 14 og 15 
års alderen..." I årene mellem 1623 og 1633 blev omkring 900 "hekse" 
henrettet i hele Würzburg. Dette blev stort set varetaget af jesuitterne. 

- Trèves kronikør rapporterede i 1586, at hele den kvindelige befolkning i to 
landsbyer blev udryddet af inkvisitorer. Kun to kvinder blev efterladt i live. 

- Sager omfatter Tempelridderne, Joan d'Arc, der blev lænket ved halsen, 
hænder og fødder og så låst inde i et trangt jernbur, Galileo, der 
erklærede, at planeterne kredsede om Solen og ikke var universets 
centrum, som kirken lærte (se ovenfor). 

 
De ovenstående beretninger blev taget fra Cassel Dictionary of Witchcraft af 
David Pickering. 

 
Søndag den 12. marts 2002 undskyldte pave Johannes Paul II for "sin kirkes fejl i 
de sidste 2000 år". 

 
 
 

 

REFERENCER: 
 
¹The Dark Side of Christian History af Helen Ellerbe, side 124 
²Cassel Dictionary of Witchcraft af David Pickering, artikel med navn "Germany", 
side 108 
³Cassel Dictionary of Witchcraft af David Pickering, artikel med navn "Inquisition", 
side 146 
4 World Book Encyclopedia artikel med navn "Inquisition." ©1989 
5 Wizards and Sorcerers af Tom Ogden, artikel med navn "Inqusition." 
6 The Dark Side of Christian History af Helen Ellerbe, side 77 
7Wizards and Sorcerers by Tom Ogden, artikel med navn "Inquisition." 
8The Dark Side of Christian History af Helen Ellerbe, side 77  
9Wizards and Sorcerers af Tom Ogden 
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11Cassel Dictionary of Witchcraft af David Pickering, artikel med navn "Torture." 
12Cassel Dictionary of Witchcraft af David Pickering, aartikel med navn "torture." 
13World Book Encyclopedia artikel med navn "Galileo." ©1989 
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Det sande formal med det kristne program 
 
 
Citat fra den jødiske Talmud: 
Libbre David 37: "At kommunikere noget til en goj om vores religiøse relationer ville 
være lig med at dræbe alle jøder, for hvis gojerne vidste, hvad vi lærer om dem, 
ville de dræbe os åbent." 

 
Med nok research, kan man opsummere kristendommen og dens kohorter og 
dermed afsløre dens sande formål. Jehovas Vidner kender til alle højtidernes 
hedenske oprindelser, såsom jul og påske. De er vildledte med hensyn til 
nazaræeren, da nazaræeren også er et stjålet KONCEPT fra omkring 18+ 
korsfæstede, hedenske Guder, der hang fra et træ, såsom Odin. Alt i det kristne 
program er FALSKT, STJÅLET, FORVANSKET OG FORFALSKET! 

 
Hele formålet med kristendommen er at FORBEREDE ikke-jøder på at være 
slavisk lydige og tilbede deres jødiske herre i en ny verdensorden, hvor jøderne vil 
have total og fuldstændig kontrol, medmindre folk vågner op, og dette stoppes. 

 
Som det kan ses fra artiklerne på denne hjemmeside, blev de ikke- 
jødiske/hedenske Guder erstattet med fiktive, jødiske arketyper (underbevidst 
tilbedelse), da det kristne program kom på banen. Samtidig opnåede jøderne en 
særlig status, som de ikke fortjente - at være "Guds udvalgte". Alt dette er 
underbevidst, da det skaber en tankegang med en slavisk, selvopofrende, servil 
mentalitet i ofrene, der gerne accepterer, at jøderne har kontrol. De fiktive, jødiske 
arketyper, såsom nazaræeren, skaber en kraftfuld, underbevidst association med 
det, der er kendt som "hjernens gudedel", og overfører denne tilbedende 
tankegang til jøderne, der har tænkt sig at regere verden. Der er overhovedet 
INTET spirituelt over kristendommen. Bibelen er intet mere end en fiktiv historie om 
jøderne og en intens blasfemi mod de hedenske Guder og vores sande Skabergud 
Satan, der betyder "fjende" på hebraisk. Vi beviser alt dette på denne hjemmeside. 

 
Citat fra den jødiske Talmud: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: 
"Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver." 

 
Ud over de underbevidste værker, trues ikke-jøder seriøst mod at dykke ned i det 
"okkulte" for at fjerne alle sindets og sjælens kræfter og for at holde disse kræfter 
inden for kredsen af herskende jødiske mestre, som de kan bruge til totalt at 
misbruge og udnytte ikke-jøderne. Fordi seksuel orgasme er døren til sand kraft og 
udvikling af sjælen, har kristne doktriner altid arbejdet utrætteligt på at undertrykke 
dette. Kristendommen banker det ind i hovedet på dens tilhængere, at de ikke er 
andet end ejendom. Deres sind, sjæle og kroppe tilhører "Jehova", der i 
virkeligheden er de øverste, herskende jøder, som er mestre i okkult kraft. 

139  



Citater fra den jødiske Talmud: 
Nidrasch Talpioth, s. 225-L: 
"Jehova skabte ikke-jøden i menneskeform, så at jøden ikke tjenes af dyr. Ikke- 
jøden er således et dyr i menneskeskikkelse, og fordømt til at tjene jøden dag og 
nat." 

 
Seph. Jp., 92, 1: 
"Gud har givet jøderne magt over alle nationers besiddelser og blod." 

 
Nedgørelsen af kvinder i disse programmer er et sygt, forskruet og perverteret 
forsøg på, igen underbevidst, ligesom undertrykkelsen af den menneskelige 
seksualitet, at fratage ikke-jøderne okkult kraft. Dette har sin oprindelse i de 
fjernøstlige lærdomme om "Shakti", som repræsenterer den menneskelige sjæls 
kvindelige (det underbevidste og kundalinikraften) aspekt. Det mandlige aspekt er 
den venstrehjernede, logiske side. Begge må arbejde sammen for at opnå 
materielle resultater, hvilket er formålet med yoga. Ved at undertrykke den 
kvindelige side af hjernen, går ens sinds og sjæls kræfter fuldstændig i dvale og 
bliver utilgængelige. 

 
Ouija-brædder, astrologi og andre former for spådom er også blevet strengt 
undertrykt i forsøg på at forhindre ikke-jøder i at kommunikere med vores SANDE 
Guder, der skammeligt og fælt er blevet hånet og stemplet som "onde". Vores 
Guder har været ofre for jødisk gru, splatterfilm fra Hollywood og andre 
nedgørende, fornærmende temaer, hvor ikke-jøderne bliver narret til at håne, 
forbande og frygte dem, mens de arbejder for deres egen fordømmelse og betaler 
ekstremt for det - ikke kun milliarder og atter milliarder af kroner, men også med 
spirituel energi. Jøderne har en lang historie med at bedrage ikke-jøderne til at 
betale for deres egen fordømmelse og undergang. Krigen i Irak er et 
himmelråbende eksempel, hvor tusindvis af unge mænd og kvinder er døde eller 
permanent lemlæstede - alt sammen for Israel. 

 
IKKE-JØDER ER NØDT TIL AT VÅGNE OP!! 
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Bibelen: En jødisk sammensværgelse og svindelnummer mod 
ikke-jøderne 

 
Bibelen er en jødisk sammensværgelse. Kristne er ført bag lyset under en kraftfuld 
besværgelse. Kristendommen er intet mere end et ondt program med følgende 
mål: 

 
- At tvinge ikke-jøderne til at give slip på al okkult viden og kraft, så al 

spirituel kraft er i hænderne på nogle udvalgte jøder for total kontrol. 
- At indoktrinere de ikke-jødiske masser med pacifisme og en slave- 

lignende og underdanig mentalitet. 
- At opfordre ikke-jøderne til at give slip på alle penge og jordisk gods, 

hvilket kanaliseres ind i hænderne på de herskende jøder og deres ikke- 
jødiske lakajer, såsom Billy Graham. 

- At forberede de ikke-jødiske masser på en verdensomspændende, 
kommunistisk slavestat, hvor de herskende jøder har magten og er i 
kontrol. 

- Kanalisering af ikke-jødiske, spirituelle energier og bønner ind i "Kristi 
genkomst", som i virkeligheden er den jødiske Messias, da alle slags 
magiske værker skal have en underbevidst forbindelse. 

- At afskære ikke-jøderne fra deres egne Guder og Halvguder, hvis 
identiteter er blevet ændret og erstattet med fiktive, jødiske karakterer. 
Vores sande Skabergud er blevet nedgjort og ondskabsfuldt og 
skrækkeligt fornærmet, bespottet og degraderet til at være en 
menneskehedens fjende. 

 
"Må hans navn og minde blive udslettet." 
--Den jødiske Talmud 

 
"Vi vil ødelægge Gud" 
--Citat fra Zions Ældres Protokoller 

 
 
Listen er endeløs, og det er så himmelråbende indlysende, hvad der er blevet 
gjort. Vi ved alle, at nazaræeren er fiktiv. Jøderne ved det selv og tror ikke på ham, 
da han er en løgn baseret på 20+ korsfæstede "frelsere", der blev stjålet fra 
hedenske pantheoner rundt omkring i verden. 
Jeg har lagt en masse tid og kræfter i at researche Bibelen, da så mange 
mennesker har alvorlige hæmninger på grund af intens indoktrinering med 
kristendommen, og de spirituelle kraft der er blev tilført den. Det er indlysende, at 
Bibelen er et svindelnummer og en løgn. 

 
"Vi skal nu forsøge at besvare det spørgsmål, som naturligt må opstå i hovedet på 
alle, der for første gang ser ligheden mellem hebræernes og andre nationers 
legender: har hebræerne kopieret fra andre nationer, eller har andre nationer 
kopieret fra hebræerne? For at besvare dette spørgsmål, vil vi; først give en kort 
beretning eller historie om Pentateuken og andre bøger i Det Gamle Testamente, 
hvorfra vi har taget legender, og påvise, på hvilket tidspunkt de blev skrevet; 
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derefter vise at andre nationer var besat af disse legender, længe før dette 
tidspunkt, og at jøderne kopierede fra dem." 
- Bible Myths And Their Parallels in Other Religions af T. W. Doane © 1882, side 
92 

 
Skabelsen: 
"Strukturelt, præsenterer Mosebog 1-11 et fascinerende indblik i, hvordan Bibelen 
udviklede sig fra en samling af polyteistiske myter og legender fra forskellige 
kulturer til en overvejende, kohærent beretning om israelitisk historie." 
- 101 Myths of the Bible af Gary Greenburg © 2000; side 3 
For at opsummere, blev alle karakterer i Bibelen stjålet fra hedenske, ikke-jødiske 
religioner og erstattet med en jødisk karakter: 

 
- Jødisk monoteisme blev stjålet fra egyptiske Akhenaton 
- Den jødiske skabelse blev stjålet fra den egyptiske skabelse. ¹ 
- Den jødiske Jahves brug af ordet til at skabe blev stjålet fra egypterne 

(jødiske Jahve erstatter Ptah)² 
- "Lad der blive lys" blev stjålet fra den thebanske skabelsesberetning.³ 
- "Hvælvingen midt i vandene …" blev stjålet fra den egyptiske skabelse4

 

- Adam og Eva blev stjålet fra de egyptiske Geb og Nut5 

 
- Eva, der kommer fra Adams ribben blev stjålet fra Enkis epik: 

 
• Ninhursag: "Min broder, hvad gør dig ondt? 
• "Mit ribben gør mig ondt" 
• ANET, 41. 
• Ninti, hvis navn betyder "Damen af Ribbenet" helbredte Enkis ribben6

 

• Adam og Evas straf og tab af udødelighed blev stjålet fra den 
mesopotamiske historie om Adapa 

• (jødiske Jahve erstatter sumeriske Enki)7
 

• Jødiske Kain, Abel og Seth blev stjålet fra Osiris, Set og Horus8
 

• Konflikten mellem Kain og Abel blev stjålet fra Set og Osiris, og som 
historien fortsætter, er den baseret på sumeriske Dumuzi og Enkimdu9

 
• Jødiske Samsom blev stjålet fra Herakles 

• Fjernelsen af hans øjne er baseret på Ødipus 
Væltningen af søjlerne blev stjålet fra den egyptiske fortælling om Re- 
Herakhte10

 

 
Den jødiske historie om Jakob og stigen blev stjålet fra de egyptiske 
begravelsesritualer for den afdøde Konge 

 
"Hil dig, o Stige af Gud, Hil dig, o Stige af Set. Stå op, o Stige af Gud, Stå op o 
Stige af Set, Stå op, O Stige af Horus, hvorpå Osiris gik ind i himlen.” “Den 
egyptiske stige, bestående af kroppene af de to egyptiske Guder, som Osiris 
bestiger og går ind i himlen, er blevet erstattet af en stige med adskillige 
overnaturlige væsener, engle, der klatrer op og ned mellem jord og himmel."11
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• Jødiske Moses blev stjålet fra flere Guder og konger, afhængigt af hvilken 
fase af hans livshistorie man har med at gøre: 

 
• Sargon (fødslen og efterladningen i floden, at blive reddet af kongelige osv.) 
• Vandringerne i ørkenen blev baseret på Solguden Bacchus, som det ses i 

Orfeus' salmer 12
 

• Det hebraiske udgave af "40 år i ørkenen" i den jødiske Anden Mosebog og 
den jødiske nazaræers efterfølgende "40 dage og 40 nætter" i ørkenen blev 
stjålet fra: 
"Kampen mellem Set og Horus i ørkenen varede 40 dage, som mindet i den 
egyptiske fastens 40 dage, i hvilket tidsrum Set, som med magten for tørke 
og sterilitet, førte krig mod Horus i vandet og begravede spirende korn.... 

• Disse 40 dage er blevet udvidet til 40 år, som indrømet af jøderne."13
 

• Jødiske Josva blev stjålet fra de egyptiske guder Shu og Nun.14
 

• Jødiske Debora blev stjålet fra den egyptiske Gudinde Neith. 15
 

• Jødiske Noa blev stjålet fra den sumeriske Ziusudra 
• Den fiktive, jødiske Gud Jahve i Noa-historien erstattede den sumeriske 

Gud Enlil, også kendt som Beelzebub 
• Noas søn, jødiske Ham, blev stjålet fra Belus 16

 

• Jødiske Nimrod blev stjålet fra den egyptiske Farao Sesostris17
 

• Jødiske Abraham blev stjålet fra de hinduistiske Sankhayana-Sutraers kong 
Hariscandra. 

• Jødiske Isak blev stjålet fra kong kong Hariscandras søn Rohita 
• Den fiktive, jødiske Gud, Jehova, erstattede i denne historie den 

hinduistiske Gud Varuna.18
 

• Den jødiske karakter Daniel blev stjålet fra egyptiske Neferti 19
 

• Jødiske Jonas og hvalfisken; Jonas blev stjålet fra den hinduistiske karakter 
"Saktideva" fundet i Somadeva Bhatta. 

• "Israels Tolv Stammer" er, ligesom Jesus' tolv disciple, baseret på 
dyrekredsens tolv tegn. 

• Jødiske Lot og hans kone blev stjålet fra græske Orfeus og Eurydike 
• Jødiske Jahve erstatter den græske Gud Hades. 
• Jødiske Jakob og jødiske Esau blev stjålet fra Horus og Set.20

 

• Jødiske Rebekka blev stjålet fra den egyptiske Gudinde Isis.21
 

• Jødiske Josef, og de elleve brødre, blev stjålet fra egyptiske 
Psammetichus.22

 

• Den jødiske historie om Josef og Potiphars kone blev stjålet fra egyptiske 
Anubis og Bata.23

 
• "De ti plager" mod Egypten blev overdrevet helt vildt og ændret samt stjålet 

fra Ipuwer-papyrussen. 24
 

• De ti bud blev stjålet fra Hammurabis Lov. Jødiske Jahve erstatter den 
sumeriske Solgud Shamas, også kendt som Azazel.25

 

• Den jødiske David, der dræber filisteren Goliat blev stjålet fra Thor, der 
kastede en hammer på Hrungner, som ramte ham i panden.26

 

• Den jødiske Job blev stjålet fra ugaritiske Keret, og den jødiske Jahve 
erstatter Guden "El". 

• Den jødiske "Job" blev stjålet fra en historie skrevet på det ugaritiske sprog 
(kileskrift), sammensat cirka 1400 fvt af "Ilimilku den Skriftkloge". Denne 
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legende omhandler "Keret" og Guden "El". IKKE Job og jehova. Kerets 
framilietragedier og sygdom kan sammenlignes med historien om Job. I den 
oprindelige fortælling trådte "Satan" ikke engang ind i billedet. Den jødiske 
Jehova erstatter her El.27

 

 
Ved at skabe modstående Guder, hvor én er "god" og den anden "ond", har 
jøderne været i stand til at manipulere verden ud over den vildeste fantasi. 

 
 

• Den jødiske Ordsprogenes Bog, samt skrifterne i Prædikerens Bog, blev 
stjålet fra den egyptiske Ptah-Hoteps lærdomme.28

 

• Mange af skrifterne i den jødiske Josvabog blev stjålet fra El Amarna 
brevene. 

• Den jødiske Dommerbogen består af stjålent materiale fra: 
• Historien om Aqhat 
• Wen-Amon Dagbogen 
• Gezer Almanakken30

 

• De bibelske bøger "Samuelsbøgerne" og "Kongebøgerne" indeholder også 
meget stjålent materiale fra: 

• Mari Profetierne 
• Meshna Stelen 
• Karatepe Indgraveringen 
• Salmanassar III's annaler 
• Salmanassar III's Sorte Obelisk 
• Tiglat-Pileser III's annaler 
• Sargon II's annaler 
• Siloam Indgraveringen 
• Yavne-Yam Indgraveringen 
• Chlish Bogstaverne 
• Ostrakaerne fra Arad 
• Sankeribs Annaler 
• Nebukadnesar II's Annaler 
• De bibelske bøger "Ezras Bog" og "Nehemias' Bog" indeholder yderligere 

stjålent materiale fra: 
• Kyros-cylinderen31

 

 
Jødiske Mordokaj blev stjålet fra babylonske Gud Marduk.32 
Jødiske Ester og den jødiske Esters Bog blev stjålet fra Ishtar, også kendt som 
Astaroth, Astarte, Ashtar.33 
Den jødiske Jomfru Maria, "Himlens Dronning", blev stjålet fra Astaroth. 
Jødiske "Johannes Døberen" blev stjålet fra Anup, døberen af Horus; begge 
mistede deres hoveder.34 
Den jødiske Judas blev stjålet fra Set.35 
Den jødiske Matthæus blev stjålet fra Thoth. 36 
Jødiske Thomas blev stjålet fra Tammuz. 37 
"Lige som Jesus, blev den græske gud Hermes også svøbt ind og placeret i en 
krybbe, og det blev Dionysos også." 38 
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De hedenske Guder endte i de blasfemerende grimoirer. 
"Intet andet folk har nogensinde været så bevidst om ultimativ forrang gennem 
overnaturlig indgriben. Dette har givet dem samhørighed og mod til at holde ud i 
lyset af forfølgelse og decimering. Overbevisningen, at hver eneste jøde en dag vil 
tage andel i sin guddommelige skæbne som medlem af verdens herskende race, 
har gjort ham stolt og har givet ham muligheden for at overleve uintegreret blandt 
Jordens nationer." 

 
"Inkluderet i den lovende arv, var en frelser, eller messias, til at anlægge "Riget". 
"Denne messias ville enten være en midlertidig, menneskelig leder, der, med sine 
hære, ville omstyrte Israels fjender eller et overnaturligt væsen, der ville gøre det 
samme og også etablere et "evigt", jødisk rige." "Den jødiske imperialisme ville 
således komme, når den længe ventede frelser tilintetgjorde fjenderne og gav 
deres krigsbytte til Israel. Som Larson siger: "Denne Messias vil sætte dom over 
ikke-jøderne, og de vil blive slaver af Juda..." 

 
De ovenstående to paragraffer er uddrag taget fra The Christ Conspiracy: The 
Greatest Story Ever Sold af Acharya S. © 1999 - taget fra side 325 og 326. 

 
Bibelens formål var: 

• At give det jødiske folk en historie, de aldrig har haft. 
• At give det jødiske folk en særlig status som "Guds udvalgte". 
• At tillade det jødiske folk at gå videre i deres bestræbelser efter 

verdensherredømmet. Ikke-jøderne er, med kristendommen, blevet 
afvæbnet og tvangsfodret med en pacifistisk, antilivsagtig filosofi. 

• At holde al okkult, spirituel og sindekraft under jødernes kontrol og afvæbne 
de ikke-jødiske befolkningsgrupper spirituelt. 

• At den hemmelige, jødiske klike kan beslaglægge og dirigere så meget 
spirituel energi som muligt ind i deres "messias' genkomst", der vil forene 
jøder og regere verden (dette er den fiktive Kristus - jøderne ved selv, at 
Kristus er fiktiv samt "Salomons tempel" og andre forskellige sider af 
samme tema). 

• Fordi de mange karakterer, tal og historier blev stjålet og ændret fra ikke- 
jødiske kilder, er de stærke nok i den ikke-jødiske racehukommelse til at 
bruge dem som et kraftfuldt, spirituelt værktøj til manipulation. 

 
Bible Myths And Their Parallels in Other Religions af T. W. Doane Copyright 1882 

Til slut, gør Satan det meget klart i Al Jilwah og Qu’ret al-Yezid om disse løgne. 

"DER ER INGEN GUD UDEN MIG SELV" "HVEM VOVER MED DENNE VIDEN 
AT TILBEDE BIBELENS OG KORANENS FALSKE GUDER?" 
-SATAN 
FRA QU'RET AL-YEZID 

 
"SATAN" BETYDER FJENDE PÅ HEBRAISK 

 
"Vi vil ødelægge Gud" 
--Citat fra Zions Vises Protokoller 
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Det underbevidste budskab i den jødiske/kristne bibel:  
Jødisk overlegenhed over ikke-jøder 

 
 
Der findes en hemmelig, jødisk klike, som er tusinder af år gammel. Denne klike 
kontrollerede og havde altid meget højere niveau af viden, langt ud over det, som 
de fleste vidste. Når nye samfund blev etableret, tilranede denne jødiske klike sig 
de magtfulde, religiøse og politiske stillinger og sikrede derved, at enhver form for 
avanceret viden i cirkulation blev fjernet fra det offentlige rum og røg ind i deres 
hemmelige skoler og organisationer. Vatikanet, som er det herskende hierarki, er 
intet mere end organiserede kriminelle, der har forårsaget menneskeheden 
umådelig ødelæggelse, elendighed, lidelse og sorg. Jøderne er dem, der styrer 
de kristne kirker, og især vatikanet, hvorfra alle andre kristne sekter udsprang. 

 
På de øverste niveauer kender de til Solens sande kraft, numerologi, 
massesindet, planeternes effekter på menneskers adfærd, hvordan man 
manipulerer tid, energi. De har brugt deres hemmelige organisationer til at skabe 
institutioner i det offentlige rum, såsom religioner og politiske partier for at fjerne 
okkult viden og holde det ude af cirkulation. Inkvisitionen er et førsteklasses 
eksempel, for blot at tale om noget okkult eller esoterisk svarede til at underskrive 
sin egen dødsdom. 

 
For at maksimere kraften til deres agenda, blev de kristne kirker bygget på ley- 
linjer. Ley-linjer er områder i Jorden, som har øget geomagnetisk energi. Den 
menneskelige krop er sammensat af og kører på bioelektricitet. Vores tanker 
består af elektriske impulser. Gennem meditation og ved at arbejde på vores 
egne energicentre, kan vi skærpe vores tanker, så de har stærkere effekt og kan 
påvirke vores omgivelser. Når en person, der er kyndig, bruger jordenergi, i tillæg 
til denne dirigerede tankeenergi, forstærker dette i høj grad kraften bag tankerne 
og dirigeringen af energien med viljens kraft. Hedenske templer jævnet med 
jorden, og kristne kirker blev bygget oven på dem. Særlige ritualer blev også 
udført på disse energikrydsninger i jordnettet. Menneskelige ofringer og/eller 
dyreofringer og lignende forårsagede ekstrem frygt i ofrene. Denne dirigerede 
frygtenergi, som de bruger til at styre, blev pumpet ind i hvirvler af jordenergi. 
Denne energi forstærkes tusindvis af gange og skaber derved en tilstand af 
vibration i jordfeltet, hvor vi alle lever. Fra hvad jeg forstår, omslutter dette jordnet 
Jorden som et edderkoppespind. Dette er en af grundene til, at kristendommen 
har et så stærkt greb i mange. Frygt er det, der kontrollerer verden, og det er 
meget effektivt. 

 
Hertil kommer de løgnagtige prædikener, der var fyldt med følelser, og 
doktrinerne der blev gentaget inde i disse bygninger. Dette producerede al den 
nødvendige kraft til, at den kristne kirke kunne udføre sit mål. Samtidig med 
brugen af den uvidende forsamlings energi, er en konstant og kraftfuld 
energiforsyning tilgængelig for fjendtlige adepter, som kan dirigere og manipulere 
den til at styre og fordømme Jordens befolkning. Gamle kunstværker fra 
renæssancen er bevis nok for den kontrol, den kristne kirke havde over disse 
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mennesker i alle aspekter af deres liv. Der er meget få malerier, skulpturer og 
andre kunstværker, der ikke skildrer nazaræeren, "Jomfru Maria" og deres slæng. 
Dette gælder også for musikken i denne periode. At fremstille et antal ikke-kristne 
kunstværker, blev man dømt som kætter. Bønneenergien alene, der er gået ind i 
denne modbydelige organisation er ud over den vildeste fantasi. Én person, der 
alene fikserer på en tanke eller idé genererer tankeenergi; tænk hvad millioner 
kan gøre. 

 
På grund af grådigheden, har dette desværre ikke været nok for de forbryderiske 
udenjordiske og deres menneskelige slaver, der kører denne ring af 
ødelæggelse. Der var nødt til at være krig. Det menneskelige energi output er 
mest kraftfuldt under stor frygt, i lyset af døden, eller mens man dør. Jo 
voldeligere, desto bedre. Enhver, der er bekent med Det Gamle Testamente i 
Bibelen er godt klar over de endeløse krige og folkemord af ikke-jøder, der er 
blevet fremmet af den såkaldte "Jehova", som er jødisk dominans, massemord, 
tortur og folkemord af ikke-jøder. Dette syge, perverse pis er tvangsmæssigt 
blevet trommet ind i ikke-jøders sind fra dag ét, hvilket skaber en kraftfuld, 
underbevidst tankeform, der har manifesteret sig i virkeligheden. 
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Den allestedsnærværende 
nazaræer 

 
 
Nazaræeren består af lutter stjålne legender, stjålne identiteter og en masse 
meningsløs, værdiløs, hyklerisk og modstridende lære. Jeg tror ikke, der 
nogensinde har været en karakter i historien, der er så fiktiv som denne 
nazaræeridiot. Fordi han er en løgn, kan han ændres i henhold til tiderne. 

 
Den eneste grund til han blev opfundet var for at være en distraktion for 
masserne, med den hensigt at fjerne al spirituel viden og kraft fra befolkningen og 
placere dette i hænderne på et par kontrollerende få til skade for alle. 

 
Kristendommen har overlevet, fordi den altid har tilpasset sig til tiderne, ligesom 
den gør den dag i dag. Den kristne kirke har endelig, stiltiende, indrømmet, at 
Jorden ikke er flad. Hvis de ikke havde gjort det, ville de aldrig have overlevet. 
Dette er blot ét ud af utallige eksempler. 

 
Nu har nazaræeren fået en New Age fremtoning. De Oprindelige Guders 
lærdomme og den gamle viden tilskrives nu pludselige nazaræeren, selvom disse 
kom fra Egypten (visse personer med en tocifret IQ er dumme nok til at hævde, 
han var en "farao"). 

 
I 1960'erne og 70'erne var han den ideelle hippie. Nu er den store lærer i dette 
new age-lort og joken om "trefoldsloven", hvilket naturligvis omfatter de 
forbryderiske engle samt jødisk/kristen mystik. Under korstogene, var han den 
kristne kriger, som ledte de kristne hære fremad for at slagte alle på deres vej- 
"Fremad kristne soldater". Han eksisterer stadig med islam - denne gang dog 
ikke som "guds søn" men derimod en profet. 

 
Han lader til at være overalt, og han passer ind i alle trends og alle kulturer. Bare 
smæk det lasede, fattige, professionelle offer op på to krydsede pinde af træ, og 
så er han der. Det eneste, der ER virkeligt om denne allestedsnærværende klovn 
er de selvmorderiske lærdomme, der har til formål at gøre hele samfundet til 
medgørlige slaver. Det underliggende budskab ændrer sig aldrig. 

 
Dette svarer til en gnaver, der synes at være harmløs, men som medbringer 
dødelige parasitter, der stå inficerer hele området, ligesom det der skete med 
byldepesten i middelalderen. 

 
Fordi han er fiktiv, kan han gøres til hvad end, de ønsker, så længe det gøres 
stiltiende. Han kan være hvad som helst, når som helst og hvor som helst. På 
den ene side er han i cølibat og "guds søn". På den anden side har han nu 
seksuelt samkvem med Maria Magdalene for at tilpasse sig til nutidens seksuelle 
åbenhed. 

 
Fordi ny viden er kommet fra Fjernøsten, var han selvfølgelig der "fra en alder af 
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13 indtil 30, da der ikke er nogen skriftlig dokumentation, så de kan finde på hvad 
som helst, de ønsker. På denne måde kan de tilskrive en masse af de østlige 
lærdomme til ham og hævde, at "alt er ét". Yep, "alt er ét", indtil nogen nævner 
"Satan", og så begynder disse jokere enten at benægte, eller også indtager de en 
forsvarsposition. 

 
Fordi homoseksualitet bliver mere åbent, hævder dele af Johannesevangeliet, 
som meget bekvemt var blevet slettet, nu, at han havde samleje med en anden 
mand. Han kan være hvad som helst, når som helst og hvor som helst. 

 
Nazaræeren gav aldrig nogen direkte svar på noget. På denne måde kan enhver 
bibelfanatiker frit citere fra her og der, som de ønsker. Hans egenskaber passer 
til enhver situation til enhver tid, og de er intetsigende. De kan fortolkes på 100 
forskellige måder. Bare sæt ham fast på en pind og gå i gang! 
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Jesus Kristus – nazaræeren 
den værste synder af dem alle 

 
 

Kristne tror, at nazaræeren er et perfekt, fredeligt, kærligt, helbredende og 
forstående væsen. De fleste er for dovne til at læse faktaene. Bibelen er muligvis 
den mest købte bog, men det er den mindst læste. 

 
Nazaræeren var efterladen, ugidelig og doven. Han arbejdede aldrig som 
alle andre. 

 
- Han nassede og levede af andres arbejde og anstrengelser. 
- Han var en uforskammet og utaknemmelig gæst, der fornærmede sine 

værter. 
- Han STJAL og beordrede andre til det samme. 
- Han bifaldte og fortalte for MORD. 
- Han er en af de største hyklere, der nogensinde har eksisteret. 

De syv dødssynder:  

Hovmod 
Nazaræeren var en meget arrogant, egoistisk og indbilsk person. Hans 
overvældende følelse af negativ stolhed og selvhævdelse kan ses i mange af 
skrifterne: 

 
Han var arrogant nok til at fornærme sin vært og efterlade hende med 
arbejdets byrde, mens han fik al opmærksomheden, hvilket indikerer en 
ekstrem følelse af selvoptagethed: 

 
Lukasevangeliet 10:38-42 
38 Men det skete, medens de vare på Vandring, gik han ind i en Landsby; og en 
Kvinde ved Navn Martha modtog ham i sit Hus. 
39 Og hun havde en Søster, som hed Maria, og hun satte sig ved Herrens Fødder 
og hørte på hans Tale. 
40 Men Martha havde travlt med megen Opvartning; og hun kom hen og sagde: 
"Herre! bryder du dig ikke om, at min Søster har ladet mig opvarte ene? Sig hende 
dog, at hun skal hjælpe mig." 
41 Men Jesus svarede og sagde til hende: "Martha! Martha! du gør dig Bekymring 
og Uro med mange Ting; 
42 men eet er fornødent. Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra 
hende." 

 
Enhver, der ikke elsker ham mere end deres egne forældre er ham ikke 
værd. Hvad skete dig med ær din far og mor? Her placerer nazaræeren sig 
selv over sine tilhængeres familiemedlemmer, hvilket, IGEN, indikerer 
hovmod og ekstrem arrogance: 
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Matthæusevangeliet 10:37 
37 Den, som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke værd; og den, 
som elsker Søn eller Datter mere end mig, er mig ikke værd; 
Glæden ved at blive masseret med dyr salve var vigtigere end at sælge salven og 
give pengene til de fattige. 
Markusevangeliet 14:3-7 
3 Og da han var i Bethania, i Simon den spedalskes Hus, kom der, medens han 
sad til Bords, en Kvinde, som havde en Alabastkrukke med ægte, såre kostbar 
Nardussalve; og hun sønderbrød Alabastkrukken og udgød den på hans Hoved. 
4 Men der var nogle, som bleve vrede hos sig selv og sagde: "Hvortil er denne 
Spilde af Salven sket? 
5 Denne Salve kunde jo være solgt for mere end tre Hundrede Denarer og være 
given til de fattige." Og de overfusede hende. 
6 Men Jesus sagde: "Lader hende være, hvorfor volde I hende Fortrædeligheder? 
Hun har gjort en god Gerning imod mig. 
7 De fattige have I jo altid hos eder, og når I ville, kunne I gøre vel imod dem; men 
mig have I ikke altid. 

 
Nazaræeren kalder andre mennesker "hunde" og "svin", hvilket indikerer, at 
de er langt under ham: 

 
Matthæusevangeliet 7:6 
6 "Giver ikke Hunde det hellige, kaster ikke heller eders Perler for Svin, for at de 
ikke skulle nedtræde dem med deres Fødder og vende sig og sønderrive eder." 

 
Han udtalte, at han var "mere" end Jonas og Salomon: 

 
Matthæusevangeliet 12:41-42 
41 Mænd fra Ninive skulle opstå ved Dommen sammen med denne Slægt og 
fordømme den; thi de omvendte sig ved Jonas's Prædiken; og se, her er mere end 
Jonas. 
42 Sydens Dronning skal oprejses ved Dommen sammen med denne Slægt og 
fordømme den; thi hun kom fra Jordens Grænser for at høre Salomons Visdom; 
og se, her er mere end Salomon. 

 
Misundelse 
Nazaræeren var så misundelig på hvilken som helst hengivenhed eller kærlighed 
vist for andre end sig selv, selv nære familiemedlemmer, at han forlangte, at hans 
disciple forlod deres familier: 

 
Lukasevangeliet 9:59-62 
59 Men han sagde til en anden: "Følg mig!" Men denne sagde: "Herre! tilsted mig 
først at gå hen at begrave min Fader." 
60 Men han sagde til ham: "Lad de døde begrave deres døde; men gå du hen og 
forkynd Guds Rige!" 
61 Men også en anden sagde: "Herre! jeg vil følge dig; men tilsted mig først at 
tage Afsked med dem, som ere i mit Hus." 
Men Jesus sagde til ham: "Ingen, som lægger sin Hånd på Ploven og ser tilbage, 
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er vel skikket for Guds Rige." 
 
Der er så mange flere skrifter, der åbenlyst blotlægger nazaræerens misundelige 
og fortørnede karakter. Disse er angivet i denne artikel. 

 
Vrede 
På grund af en overdreven følelse af hovmod, overdreven selvhøjtidelighed, 
arrogance og en overvældende tro på at komme før alle andre og at være 
berettiget, var nazaræeren ofte underlagt synden vrede: 

 
Matthæusevangeliet: 11:20-24 
20 Da begyndte han at skamme de Byer ud, i hvilke hans fleste kraftige Gerninger 
vare gjorte, fordi de ikke havde omvendt sig: 
21 "Ve dig, Korazin! ve dig, Bethsajda! thi dersom de kraftige Gerninger, som ere 
skete i eder, vare skete i Tyrus og Sidon, da havde de for længe siden omvendt sig 
i Sæk og Aske. 
22 Men jeg siger eder: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på Dommens Dag end 
eder. 
23 Og du, Kapernaum! som er bleven ophøjet indtil Himmelen, du skal nedstødes 
indtil Dødsriget; thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i dig, vare skete i 
Sodoma, da var den bleven stående indtil denne Dag. 
24 Men jeg siger eder: Det skal gå Sodomas Land tåleligere på Dommens Dag end 
dig." 

 
Nazaræeren er evigt fordømmende, fornærmende og truende mod andre: 

 
Matthæusevangeliet: 23:33 
33 "I Slanger! I Øgleunger! hvorledes kunne I undfly Helvedes Dom?" 

 
Markusevangeliet: 3:5 
5 Og han så omkring på dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjertes 
Forhærdelse, og siger til Manden: "Ræk din Hånd ud!" 

 
Johannesevangeliet: 2:15 
15 Og han gjorde en Svøbe af Reb og drev dem alle ud af Helligdommen, både 
Fårene og Okserne, og han spredte Vekselerernes Småpenge og væltede 
Bordene. 

 
I ovenstående vers, fordømmer nazaræeren grådighed og indtjening af penge 
i templet, men ud fra hans handlinger og krav, er nazaræeren den grådigste 
af dem alle. 

 
Nazaræeren gør det klart, at han kommer for at bringe krig på Jorden og 
konflikter, had og fjendskab blandt familiemedlemmer; at opløse familiens 
enhed og hjem: 
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Matthæusevangeliet 10:34-36 
34 Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at 
bringe fred, men sværd. 
35 Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og 
hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, 
36 og en mand får sine husfolk til fjender. 

 
Han viste utålmodighed og irritation ved tilstædeværelsen af far, hvis barn 
ikke kunne tale, der spurgte ham om hjælp. Hans personlige tid og energi var 
vigtigere end at bruge et par sekunder på at hjælpe et lille, handicappet barn. 
Han fornærmede også sine disciple og dem omkring ham, da han svarede på 
deres bøn om hjælp. 

 
Markusevangeliet 9: 19 
19 "O du vantro Slægt! hvor længe skal jeg være hos eder, hvor længe skal jeg 
tåle eder? Bringer ham til mig!" 

 
Griskhed 
Nazaræerens afsky for arbejde var meget upraktisk. Fordi han levede af andres 
velgørenhed, var der tidspunkter, hvor velgørenhed ikke kunne opfylde hans 
behov. Derfor STJAL han. 

 
På sabbatten tilranede ham og hans disciple sig en landmands majs. Da han blev 
spurgt, hvorfor han overtrådte loven ved at spise på sabbatten, begrundede han 
tyveriet ved at kalde sig selv "Herre over Sabbatten". 

 
Lukasevangeliet: 6:1-5 
1 Men det skete på den næstførste Sabbat, at han vandrede igennem en 
Sædemark, og hans Disciple plukkede Aks og gned dem med Hænderne og 
spiste. 
2 Men nogle af Farisæerne sagde: "Hvorfor gøre I, hvad det ikke er tilladt at gøre 
på Sabbaten?" 
3 Og Jesus svarede og sagde til dem: "Have I da ikke læst, hvad David gjorde, da 
han blev hungrig, han og de, som vare med ham? 
4 hvorledes han gik ind i Guds Hus og tog Skuebrødene og spiste og gav også 
dem, som vare med ham, skønt det ikke er nogen tilladt at spise dem uden 
Præsterne alene." 
55 Og han sagde til dem: "Menneskesønnen er Herre også over Sabbaten." 

 
Nazaræerens ladhed og griskhed førte ofte til mere tyveri: 
Han sendte to disciple ud for at sjæle et æsel og et føl. Han tænkte ikke på, 
hvilke konsekvenser det ville have for ejerne, hvis han stjal dem. Ud over at 
stjæle, tør nazaræeren ikke selv at gå hen og stjæle dyrene. I stedet beordrer 
han andre til at gøre det. 

 
Lukasevangeliet: 19:29-35 
29 Og det skete, da han nærmede sig til Bethfage og Bethania ved det Bjerg, som 
kaldes Oliebjerget, udsendte han to af sine Disciple og sagde: 
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30 "Gå hen til den Landsby, som ligger lige for eder. Når I komme derind, skulle I 
finde et Føl bundet, på hvilket der endnu aldrig har siddet noget Menneske; og 
løser det, og fører det hid! 
31 Og dersom nogen spørger eder: Hvorfor løse I det? da skulle I sige således: 
Herren har Brug for det." 
32 Men de udsendte gik hen og fandt det, ligesom han havde sagt dem. 
33 Men da de løste Føllet, sagde dets Herrer til dem: "Hvorfor løse I Føllet?" 
34 Og de sagde: "Herren har Brug for det." 
35 Og de førte det til Jesus, og de lagde deres Klæder på Føllet og lod Jesus 
sætte sig derpå. 

 
Ladhed 
Nazaræeren har altid været kendt for sit had til fysisk arbejde. Nazaræeren 
hadede også at vaske sig og at bade: Her opfordrer nazaræeren til ikke at vaske 
sig: 

 
Matthæusevangeliet: 15:1-20 
1 Da kommer der fra Jerusalem Farisæere og skriftkloge til Jesus og sige: 
2 "Hvorfor overtræde dine Disciple de gamles Overlevering? thi de to ikke deres 
Hænder, når de holde Måltid." 
19 Thi ud fra Hjertet kommer der onde Tanker, Mord, Hor, Utugt, Tyverier, falske 
Vidnesbyrd, Forhånelser. 
20 Det er disse Ting, som gøre Mennesket urent; men at spise med utoede 
Hænder gør ikke Mennesket urent." 

 
Markusevangeliet: 7:1-9 
1 Og Farisæerne og nogle af de skriftkloge, som vare komne fra Jerusalem, 
samle sig om ham. 
2 Og da de så nogle af hans Disciple holde Måltid med vanhellige, det er utoede, 
Hænder 
3 thi Farisæerne og alle Jøderne spise ikke uden at to Hænderne omhyggeligt, 
idet de fastholde de gamles Overlevering; 
4 og når de komme fra Torvet, spise de ikke uden først at tvætte sig; og der er 
mange andre Ting, som de have vedtaget at holde, Tvætninger af Bægere og 
Krus og Kobberkar og Bænke, 
5 så spurgte Farisæerne og de skriftkloge ham ad: "Hvorfor vandre dine Disciple 
ikke efter de gamles Overlevering, men holde Måltid med vanhellige Hænder?" 
6 Men han sagde til dem: "Rettelig profeterede Esajas om eder, I Hyklere! som 
der er skrevet: "Dette Folk ærer mig med Læberne, men deres Hjerte er langt 
borte fra mig. 
7 Men de dyrke mig forgæves, idet de lære Lærdomme, som ere Menneskers 
Bud." 
8 I forlade Guds Bud og holde Menneskers Overlevering." 
9 Og han sagde til dem: "Smukt ophæve I Guds Bud, for at I kunne holde eders 
Overlevering." 
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Frådseri 
 

Frådseri er et urimeligt ønske om at indtage mere end det, man har brug for. 
Selvom nazaræeren prædikenede abstinens, ønskede han ikke selv dette. 
Han bliver defensiv over klager rettet mod ham og hans tilhængere, der altid ses 
spise og drikke. 

 
Lukasevangeliet 5:33-35 
33 Men de sagde til ham: "Johannes's Disciple faste ofte og holde Bønner og 
Farisæernes ligeså; men dine spise og drikke?" 
34 Men Jesus sagde til dem: "Kunne I vel få Brudesvendene til at faste, så længe 
Brudgommen er hos dem? 
35 Men der skal komme Dage, da Brudgommen bliver tagen fra dem; da skulle 
de faste i de Dage." 

 
Han var kendt som en frådser og dranker. 

 
Lukasevangeliet 7:34 
34 Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og I sige: Se, en Frådser og en 
Vindranker, Tolderes og Synderes Ven! 

 
Nazaræeren var vred, da hans kilder til gratis måltider ikke var let 
tilgængelige. Han forbandede engang et figentræ for ikke at have frugt. Træet 
døde. 

 
Markusevangeliet 11:12-14, 20-22 
12 Og den følgende Dag; da de gik ud fra Bethania, blev han hungrig. 
13 Og da han så et Figentræ langt borte, som havde Blade, gik han derhen, om 
han måske kunde finde noget derpå, og da han kom til det, fandt han intet uden 
Blade; thi det var ikke Figentid. 
14 Og han tog til Orde og sagde til det: "Aldrig i Evighed skal nogen mere spise 
Frugt af dig!" Og hans Disciple hørte det. 
20 Og da de om Morgenen gik forbi, så de, at Figentræet var visnet fra Roden af. 
21 Og Peter kom det i Hu og siger til ham; "Rabbi! se, Figentræet, som du 
forbandede, er visnet." 
22 Og Jesus svarede og siger til dem: "Haver Tro til Gud! 

 
Begær 
Begær er en usædvanlig trang til kropslige glæder. 
Nazaræeren prædikede cølibat for sine tilhængere, men da han var en hykler, 
anvendte han ikke disse lærdomme til sig selv. Både mænd* og kvinder udbød 
seksuelle ydelser for ham, og det samme gjorde andre i forhold til mad, husly og 
andre behov. 

 
Lukasevangeliet: 8:1-3 
1 Og det skete i Tiden derefter, at han rejste igennem Byer og Landsbyer og 
prædikede og forkyndte Evangeliet om Guds Rige, og med ham de tolv 
2 og nogle Kvinder, som vare helbredte fra onde Ånder og Sygdomme, nemlig: 
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Maria, der kaldes Magdalene, af hvem syv onde Ånder vare udfarne; 
3 og Johanna, Herodes's Husfoged Kuzas Hustru, og Susanna og mange andre, 
som tjente dem med, hvad de ejede. 

 
*Der er slettede passager i Markusevangeliet. Nazaræeren havde samleje med 
en af sine disciple, mens de andre sov i haven før hans korsfæstelse. 

 
Nazaræeren fortalte for og opmuntrede til MORD af egoistiske grunde: 
Lukasevangeliet: 19:27 
27 Men fører disse mine Fjender hid, som ikke vilde, at jeg skulde være Konge 
over dem, og hugger dem ned for mine Øjne!" 

 
Nazaræeren FORTALTE ikke blot for SLAVERI, men opmuntrede og bifaldte 
misbrug af slaver: 
Lukasevangeliet: 12:47 
47 Men den Tjener, som har kendt sin Herres Villie og ikke har truffet 
Forberedelser eller handlet efter hans Villie, skal have mange Hug; 

 
Udover, at hans bjergprædiken er antilivsagtig og mod naturen (kunstig), 
taler nazaræerens handlinger meget højere end hans ord og afslører hans 
sande natur- at være en stor hykler: 

 
Matthæusevangeliet 5 
1 Men da han så Skarerne, steg han op på Bjerget; og da han havde sat sig, gik 
hans Disciple hen til ham, 
2 og han oplod sin Mund, lærte dem og sagde: 
3 "Salige ere de fattige i Ånden, thi Himmeriges Rige er deres. 

 
Nazaræeren var ALT ANDET end "fattig i ånden". Han var arrogant, 
selvretfærdig og satte altid sine egne behov og ønsker for andres. 

 
Lukasevangeliet: 10:38-42 
Matthæusevangeliet: 10:37 
(se ovenstående skrifter) 
Matthæusevangeliet: 5:4 
Salige ere de, som sørge, thi de skulle husvales. 
Matthæusevangeliet: 8:21-22 
21 Men en anden af Disciplene sagde til ham: "Herre! tilsted mig først at gå hen 
og begrave min Fader." 
22 Men Jesus siger til ham: "Følg mig, og lad de døde begrave deres døde!" 
Matthæusevangeliet: 5:4 
Salige ere de sagtmodige, thi de skulle arve Jorden. 

 
"Sagtmodig" betyder "ydmyg." Læs ovenstående afsnit med skrifter, der 
afslører nazaræerens hovmod og arrogance. 
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Matthæusevangeliet: 5:6 
Salige ere de, som hungre og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle mættes. 

 
Nazaræeren fortaler og fremmer åbent kaos og lovløshed. Disse uetiske, 
selvmorderiske og antilivsagtige lærdomme har undermineret og ødelagt 
retssystemer, hvilket resulterer i afstraffelse af offeret, mens kriminelle 
belønnes, og deres adfærd opmuntres. Slutresultatet er civilisationens 
kollaps. Enhver art, der ikke forsvarer sig selv, vil ende med at uddø. Hvis 
den menneskelige krop ignorerede invaderende bakterier og vira, ville 
næsten alle mennesker dø på mindre end en dag. Dette er antilivsagtige 
lærdomme, der er beregnede til at ødelægge menneskeliv. 

 
Matthæusevangeliet: 5:38-44 
38 I have hørt, at der er sagt: Øje for Øje, og Tand for Tand. 
39 Men jeg siger eder, at I må ikke sætte eder imod det onde; men dersom nogen 
giver dig et Slag på din højre Kind, da vend ham også den anden til! 
40 Og dersom nogen vil gå i Rette med dig og tage din Kjortel, lad ham da også 
få Kappen! 
41 Og dersom nogen tvinger dig til at gå een Mil, da gå to med ham! 
42 Giv den, som beder dig, og vend dig ikke fra den, som vil låne af dig. 43 
I have hørt, at der er sagt: Du skal elske din Næste og hade din Fjende. 
44 Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, 
gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge 
eder, 
Matthæusevangeliet: 5:7 
Salige ere de barmhjertige, thi dem skal vises Barmhjertighed. 

 
Nazaræeren var alt andet end "bamhjertig". Han fordømmer, truer og fælder 
altid folk. 

 
Matthæusevangeliet 5:8 
Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud. 

Nazaræeren var alt andet end "ren af hjertet". 

Han LØJ: 
Johannesevangeliet: 5:31 
31 Dersom jeg vidner om mig selv, er mit Vidnesbyrd ikke sandt 
Nazaræeren fortalte sine disciple, at de ikke ville dø inden hans genkomst: 
Matthæusevangeliet: 16:28 
28 Sandelig siger jeg eder, der er nogle af dem, som stå her, der ingenlunde 
skulle smage Døden, førend de se Menneskesønnen komme i sit Rige." 

 
Johannes' Åbenbaring: 3:11 
11 Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din Krone. 
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Han STJAL: 
Lukasevangeliet: 19:29-35 
Lukasevangeliet: 6: 1-5 
(se ovenstående) 

 
Han TALTE FOR og OPFORDREDE TIL MORD på et indfald: 
Lukasevangeliet: 19:27 
(se ovenstående) 

 
Han var en af de største hyklere, der nogensinde har levet. 

 
Matthæusevangeliet: 5:19 
19 Derfor, den, som bryder et at de mindste af disse Bud og lærer Menneskene 
således, han skal kaldes den mindste i Himmeriges Rige; men den, som gør dem 
og lærer dem, han skal kaldes stor i Himmeriges Rige. 
Matthæusevangeliet: 5:9 
Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn. 
Matthæusevangeliet: 10:34-36 
34 Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for 
at bringe fred, men sværd. 
35 Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og 
hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, 
36 og en mand får sine husfolk til fjender. 
Matthæusevangeliet: 5:10 
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er 
deres. 

 
Nazaræeren fordømmer retfærdighed og modarbejdet det- se de andre 
skrifter på denne side. 

 
Matthæusevangeliet: 5:11 
11 Salige ere I, når man håner og forfølger eder og lyver eder alle Hånde ondt på 
for min Skyld. 

 
Dette er et åbenlyst eksempel på nazaræerens had til menneskeheden. 
Nazaræeren prædikede selvdestruktion: 

 
Matthæusevangeliet: 19:12 
12 Thi der er Gildinger, som ere fødte således fra Moders Liv; og der er Gildinger, 
som ere gildede af Mennesker; og der er Gildinger, som have gildet sig selv for 
Himmeriges Riges Skyld. Den, som kan rumme det, han rumme det!" 
En "gildning" er en kastreret mand; med andre ord, en mand med nosserne 
skåret af. Den katolske kirke kastrerede rutinemæssigt unge kordrenge for at 
forhindre deres stemmer i at gå i overgang. 
Matthæusevangeliet: 5:29-30 
29 Men dersom dit højre Øje forarger dig, så riv det ud, og kast det fra dig; thi det 
er bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme bliver 
kastet i Helvede. 
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30 Og om din højre Hånd forarger dig, så hug den af og kast den fra dig; thi det er 
bedre for dig, at eet af dine Lemmer fordærves, end at hele dit Legeme kommer i 
Helvede. 

 
Nazaræerens ONDSKAB MOD DYR: 

 
Matthæusevangeliet: 8:30-32 
30 Men der var langt fra dem en stor Hjord Svin, som græssede. 
31 Og de onde Ånder bade ham og sagde: "Dersom du uddriver os, da send os i 
Svinehjorden!" 
32 Og han sagde til dem: "Går!" Men de fore ud og fore i Svinene; og se, hele 
Hjorden styrtede sig ned over Brinken ud i Søen og døde i Vandet. 

 
 

 

Intet individ i historien er blevet forsynet med flere undskyldninger. Fordrejning og 
direkte at lyve om det, dette væsen underviste i og gjorde er almindeligt blandt 
dem, der er vildledte, sympatiske og/eller bare dumme i nakken. 
Mange hævder, at dette væsen aldrig har eksisteret og/eller er ligegyldigt. Folk, 
der fastholder disse meninger er så vildledte som dem, der tror, at nazaræeren 
var et retfærdigt individ. Det er irrelevant, hvorvidt dette væsen fysisk eksisterede 
eller ej. Virkningerne dette væsen har haft på menneskeheden har gennemsyret 
alle aspekter af samfundet, som de fleste af os bor i. Der er millioner og atter 
millioner, som tilbeder denne skabning og utrætteligt fremmer ham på alle 
niveauer. 

 
Konsekvenserne dette væsen har haft på menneskeheden er forfærdelige. 
Næsten alle krige, der har været, blev udkæmpet af højrehåndsreligiøse årsager. 
Millioner og atter millioner har svære psykiske lidelser og hæmninger, der 
forhindrer dem i at leve et sundt og normalt liv. 
Den sørgeliste liste over forbrydelser, der er blevet begået mod menneskeheden 
på grund af dette individ, bliver ved og ved. 
Det er ligegyldigt, om dette væsen er en myte eller fysisk eller historisk 
eksisterede. Væsenet er en realitet i forhold til alle de kæmpe uretfærdigheder og 
værker, der har holdt os ALLE tilbage i århundreder. Dette væsen må destrueres. 

 
Dem, der tager stilling til personlige rettigheder og frihed, kæmper uophørligt mod 
kristne i retten, da kristne utrætteligt og fanatisk arbejder på at fratage hver 
eneste mand, kvinde og barn deres frihed og liv. 
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Jesuitterne 
(Jesu Selskab) 

 
 
Fra bogen: “The Secret History of the Jesuits” af Edmond Paris; oversat fra den 
franske, 1975: 

 
 
Om forfatteren “Edmond Paris”: 
"Han satte sit liv på spil ved at afsløre sådan en sammensværgelse." 
"Edmon Paris kendte mig aldrig, men jeg kendte ham uden at møde ham 
personligt, da jeg, sammen med andre jesuitter under den ekstreme ed og 
fremkaldelse, blev orienteret om navnene på de institutioner og enkeltpersoner i 
Europa, som var farlige for den romersk-katolske institutions mål. Hans navn blev 
givet til os." "Edmon Paris' værker om romersk katolicisme frembragte jesuitternes 
tilsagn om at: 1). destruere ham, 2). destruere hans omdømme, herunder hans 
familie og 3). destruere hans arbejde.” 
-Dr. Alberto Rivera 
(Forhenværende jesuitterpræst) 

 
Navnene og ansigterne ændrer sig, men det er stadig det samme program som 
jødisk kommunisme. Kristendommen er en forberedelse til kommunismen. Når den 
ene fejler, er den anden klar til at tage kontrol over en region eller et land. Ligesom 
det tidligere Sovjetunionen faldt i 1991, sammen med "Jerntæppets" andre lande, 
flyttede kristne straks tilbage som lopper på en hund og blev i uendelighed og 
tvangsmæssigt ved med at missionere og arbejde på at konvertere befolkningen. 
Det er en ond cirkel. 

 
"Jesuitterne arbejder hemmeligt og utrætteligt hen imod to store mål for den 
romersk-katolske institution: 1. "Universel politisk magt" og 2. "En universel kirke til 
at opfylde profetierne i Johannesø Åbenbaring 6, 13, 17 og 18." ¹ 

 
Jesuitterne (Jesu Selskab) er den katolske kirkes spioner og dødspatrulje 
(lejemordere). Folk, der tror, at denne institution er "religiøs" eller "spirituel", er 
desværre blevet ført bag lyset. Den er og har altid været politisk i alle henseender. 
Det er en politisk front, der opererer for at styre mennesker ved brug af mange 
fiktive, religiøse karakterer og ceremonier stjålet fra religioner rundt omkring i hele 
verden, der kom forud for den. Adskillelsen af kirke og stat betyder intet for den 
katolske kirke, som arbejder utrætteligt og nådesløst hen imod 
verdensherredømmet, koste hvad det vil. Denne institution er blevet bygget på 
massemord, tortur, afpresning, organiseret kriminalitet, løgne og det at fratage 
menneskeheden sand spiritualitet. Den har styret konger, dronninger, adel, 
præsidenter, regeringer og næsten alle med magt. 

 
Der er påstande om en "Sort Pave". Dette er kun en myte; en myte skabt for at 
aflede ansvaret fra den katolske pave og hans organisation af kriminelle. I 
virkeligheden anvender de begrebet "hegelianisme" ved at spille med på begge 
sider mod midten for at opnå kontrol. 
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Dette svarer til en person, der åbent prædiker imod ulovlig brug af narkotikta, 
åbent arbejder for politiet og foregiver at bekæmpe ulovlig narkotika, men i al 
hemmelighed leder en narkoring i politiets baghave; eller en korrupt betjent. 
Selvom den katolske kirke for offentligheden hævder at være en religiøs og 
velgørende institution, kører og kontrollerer den i hemmelighed organiserede 
kriminelle aktiviteter og arbejder hånd i hånd med jødisk kommunisme. 

 
Protestanterne er kun alt for glade for at fordømme katolikkerne og grave snavs op 
om dem, da det at skyde skylden videre fjerner behovet for at forklare, hvordan en 
sådan degeneration og modbydelige handlinger gentagne gange kunne foregå i de 
kristne kirker. Selvfølgelig ved vi alle, hvordan Satan har været en syndebuk for 
disse kriminelle hele vejen igennem, da de er for vildledte og indoktrinerede til at 
se, at det er deres egen "gud", der altid har bedraget dem. 

 
Ignatius de Loyola var grundlæggeren af jesuitterne. Den protestantiske 
reformation havde gjort alvorlig skade på den katolske kirkes ubestridte kontrol, da 
han kom på banen. Han kom til den konklusion, at den eneste måde for den 
katolske kirke at kunne genvinde magten, den havde tabt, var, at håndhæve 
pavens midlertidige magt på kannikkerne og doktrinerne og ikke blot ødelægge liv 
gennem Inkvisitionen, som de dominikanske præster og nonne gjorde, men 
hemmeligt at infiltrere alle områder af livet. 

 
"Jesu Selskab forfatning blev sidste gange udarbejdet og godkendt i Rom af Paul 
III i 1540, og jesuitterne var så til disposition for paven og lovede ham ubetinget 
lydighed." ² 

 
Ignatius var mere bevidst end nogen anden katolsk leder før ham om, at den 
bedste måde at styre en mand var ved at blive herre over den mands sind. 

 
"Vi gennemsyrer ham med spirituelle kræfter, som han vil finde det meget 
vanskelige at fjerne senere." "...kræfter mere varige end alle de bedste principper 
og doktriner; disse kræfter kan komme til overfladen igen, nogle gange efter år 
uden at have nævnt dem, og bliver så afgørende, at viljen bliver ude af stand til at 
modsætte sig enhver forhindring og bliver nødt til at følge deres uimodståelige 
impuls." ³ 

 
Man skal altid huske, hvordan den katolske kirke har meget esoterisk viden til 
rådighed efter århundreder med at konfiskere, plyndre og systematisk at have 
fjernet disse materialer fra befolkningen. Jesuitterne har brugt denne viden til 
skade for menneskeheden. Det er ukendt for de fleste, men jesuitterne har 
infiltreret hvert land på Jordens overflade og er blevet udvist af mange. Gennem 
det katolske sakramente "skriftemål", fik jesuitterne kontrol over konger og 
dronninger, magthavere og adel. De blev endda åbent tilbudt vigtige politiske 
poster. Det er ikke overraskende, at afpresning ofte blev brugt. 
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"Hver gang et land blev inficeret med jesuitter, lykkedes det for dem at tage 
kontrol. Dette blev gjort gennem infiltration. Snart efter, begyndte myndighederne 
at konsultere dem om vigtige sager, store donationer begyndte at strømme ind, og 
inden længe "besatte de alle skolerne, de fleste af kirkernes prædikestole og alle 
højtstående menneskers skriftemål." 4 

 
"Offentligheden er praktisk taget uvidende om det overvældende ansvar, der blev 
båret af Vatikanet og dets jesuitter i starten af de to verdenskrige- en situation, 
som kan forklares ved de gigantiske finanser til rådighed for Vatikanet og dets 
jesuitter, hvilket giver dem magten i så mange områder, især siden den sidste 
konflikt."5

 

 
"Ingen stat har lidt så meget, som Polen gjorde under jesuitternes dominans". "Og 
i intet andet land end Portugal var selskabet så magtfuldt." "Mens Polen hurtigt var 
ved at gå under, steg antallet af jesuitiske etablissementer og skoler så hurtigt, at 
generalen gjorde Polen til en special menighed i 1751."6

 

 
Fjernøstens lærdomme blev forvansket med jesuitternes ankomst og angreb. 
Jesuit Robert de Nobile bosatte sig i Indien for der at konvertere masserne til 
katolicisme. Tro mod en jesuits karakter, infiltrerede han det brahminske, 
præstelige kaste (de appellerer altid til de herskende klasser). "Han udviklede 
brahminernes tøj, vaner og levemåde og blandede deres ritualer sammen med 
kristne, alt sammen med godkendelse af pave Gregor XV." Han konverterede over 
250.000 hinduer. 7 

 
Det er helt sikkert herfra, en masse af de latterlige new age lærdomme kommer 
fra, med deres promovering af nazaræeren, læren om "karma" og engle - kristen 
infiltration. 

 
"De erobrede i Sydamerika de indfødte, der efterfølgende blev tvunget til at leve 
under streng katolicisme." "Jesuitterne våger over dem..." "...de straffer de mindste 
fejl...pisken, faste, fængsel, gabestok på torvet og offentlig bod i kirken er 
irettesættelserne, de bruger." "Synderen klædt i en angrenes tøj blev eskorteret til 
kirke, hvor han tilstod sin skyld. 
Så blev han pisket på torvet i henhold til straffeloven...Synderne modtog altid 
denne irettesættelse, og ikke blot uden mislyde, men også med tagsigelser. Den 
skyldige, der er blevet straffet og afstemt, kysser hånden på den, der slog ham og 
siger "Må Gud belønne dig for at frigøre mig fra de evige sorger, der truede mig."8

 

 
"Vi vil skrive digte; men må vores poeter være kristne og ikke tilhænger af 
Hedninger, der invokerer Muser, Bjergnymfer, Havnymfer, Kalliope, Apollon 
osv...eller andre Guder og Gudinder. Derudover, hvis disse skal nævnes, skal det 
være med henblik på at karikere dem, da de kun er dæmoner."9

 

 
"Den romersk-katolske kirke var blandt de rigeste jordejere i Nordafrika. I Mexico 
havde de sølvminer og sukkerfabrikker, i Paraguay havde de te- og 
kakaoplantager, tæppefabrikker og også kontrol over forsyningssituationen, da de 
ejede kvæget og "eksporterede 80.000 muldyr om året." "Og for at få en endnu 
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større gevinst, tøvede fædrene ikke med at bedrage statskassen, som det ses i 
den velkendte historie om de såkaldte æsker med chokolade, der blev lastet af i 
Cadix, og som var fulde af gulvpulver." 10

 

 
Den 7. januar 1960 i Rom, fandt der en topmødekonference sted, som havde til 
formål at bringe en fredelig sameksistens mellem sovjetterne, østblokken og 
vesten. I USA opfordrede Kardinal Spellman (der har mange fotos i blade og 
aviser, hvor han står ved siden af vigtige verdensledere) katolikkerne til at vise 
åben fjendtlighed over for Hr. Khrushchev, da han besøgte USA og var gæst her. 
Kardinal Ottaviani, sekræter for det Hellige Kontor, leverede en yderst voldsom tale 
på Santa Maria Maggiore-basilikaen mod sovjetterne og vestmagterne, der var 
involveret i fredsprojektet.11

 

 
Man kan undre sig over, hvilket formål krig tjener, når en institution såsom den 
katolske kirke stræber efter verdensherredømmet. Intet kendt for menneskeheden 
ændrer menneskers liv, skaber ødelæggelse og åbner folk op for dominans mere 
end krig. Begge sider af konflikten bliver hjulpet og finansieret af dem, der har til 
hensigt at oprette verdensherredømmet og skabelsen af en slavestat. I slutningen 
af krigen, er alle berørte lande i gæld til de internationale bankfolk, hvoraf en stor 
del af disse ejes og drives af Vatikanet. Dette er ikke for at se bort for andre, der 
arbejder for de samme mål. Alle involverede parter bruger hinanden for at nå disse 
mål. Begge foragter hinanden ud af grådighed og søger hinandens ødelæggelse, 
så vinderen kan tage det hele, hvis målet nås. Hvad de alle har til fælles er 
tilbedelsen af den samme "Gud". 

 
 

 

 
Referencer: 

 
¹ 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] af Eric Jon Phelps, © 2001 
² Ibid, s. 23 
³ Ibid, s. 21 
4 Ibid, s. 38 
5 Ibid, s. 9 
6 Ibid, s. 41 
7 Ibid, s. 50-51 
8 Ibid, s. 56-57 
9 Ibid, s. 62 
10 Ibid, s. 68 
11 Ibid, s 184 

 
Anden reference: 
The Secret History of the Jesuits af Edmond Paris; oversat fra den franske, © 1975 
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De Ti Bud 
 
 
Anden Mosebog 20 
Du må ikke have andre Guder end mig. Du må ikke tilbede eller dyrke det. 

Det fremgår, at nazaræeren hævder, han er "Gud". Hvor stiller det så Jehova? 

Matthæusevangeliet 4 
7 Jesus sagde til ham: "Der er atter skrevet: Du må ikke friste Herren din Gud." (Her 
henviser han tydeligvis til sig selv) 

 
8 Atter tager Djævelen ham med sig op på et såre højt Bjerg og viser ham alle 
Verdens Riger og deres Herlighed; og han sagde til ham: 

 
Matthæusevangeliet 28 
18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sagde: "Mig er given al Magt i Himmelen 
og på Jorden. 

 
Titusbrevet 2 
13 forventende det salige Håb og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi 
Herligheds Åbenbarelse 
Nu er "Jesus" Gud? 

 
Filipperbrevet 2 
10 for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, deres i Himmelen og på Jorden og 
under Jorden... 

 
Du må ikke misbruge HERREN din Guds Navn, thi HERREN lader ikke den 
ustraffet, der misbruger hans Navn! 

 
Så hvad hedder dette væsen? Jehova? Jahve? Både JHVH og YHWH betyder "Jeg 
er det jeg er". Hvilken en? Dette giver lige så meget mening, som han gør. 

 
 

Kom Hviledagen i Hu, så du holder den hellig! 
 

Lukasevangeliet:  6:1-5 
1 Men det skete på den næstførste Sabbat, at han vandrede igennem en 
Sædemark, og hans Disciple plukkede Aks og gned dem med Hænderne og 
spiste. 
2 Men nogle af Farisæerne sagde: "Hvorfor gøre I, hvad det ikke er tilladt at gøre 
på Sabbaten?" 
3 Og Jesus svarede og sagde til dem: "Have I da ikke læst, hvad David gjorde, 
da han blev hungrig, han og de, som vare med ham? 

 
4 hvorledes han gik ind i Guds Hus og tog Skuebrødene og spiste og gav også 
dem, som vare med ham, skønt det ikke er nogen tilladt at spise dem uden 
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Præsterne alene." 
5 Og han sagde til dem: "Menneskesønnen er Herre også over Sabbaten." 

 
Ær din Fader og din Moder: 

 
Matthæusevangeliet: 10:37 
37 Den, som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke værd; og den, 
som elsker Søn eller Datter mere end mig, er mig ikke værd; 

 
Lukasevangeliet: 9:59-62 
59 Men han sagde til en anden: "Følg mig!" Men denne sagde: "Herre! tilsted mig 
først at gå hen at begrave min Fader." 
60 Men han sagde til ham: "Lad de døde begrave deres døde; men gå du hen og 
forkynd Guds Rige!" 
61 Men også en anden sagde: "Herre! jeg vil følge dig; men tilsted mig først at 
tage Afsked med dem, som ere i mit Hus." 
62 Men Jesus sagde til ham: "Ingen, som lægger sin Hånd på Ploven og ser 
tilbage, er vel skikket for Guds Rige." 

 
Matthæusevangeliet: 10:34-36 
34 Mener ikke, at jeg er kommen for at bringe Fred på Jorden; jeg er ikke 
kommen for at bringe Fred, men Sværd. 
35 Thi jeg er kommen før at volde Splid imellem en Mand og hans Fader og 
imellem en Datter og hendes Moder og imellem en Svigerdatter og hendes 
Svigermoder, og en Mands Husfolk skulle være hans Fjender. 

 

Du må ikke slå ihjel! 

Jehova begår mord: 
 
Anden Mosebog: 23:27 
Jeg vil sende min Rædsel foran dig og bringe Bestyrtelse over alle de Folk, du 
kommer til, og jeg vil drive alle dine Fjender på Flugt for dig. 

 
Anden Mosebog: 32:27-28 
og han sagde til dem: "Så siger HERREN, Israels Gud: Bind alle Sværd om 
Lænd og gå frem og tilbage fra den ene Indgang i Lejren til den anden og slå ned 
både Broder, Ven og Frænde!" 
28 Og Leviterne gjorde, som Moses havde sagt, og på den Dag faldt der af 
Folket henved 3000 Mand. 

 
Jehova beordrer sit folk til at begå flere mord: 

 
Tredje Mosebog: 26:7-8 
7 I skal forfølge eders Fjender, og de skal falde for Sværdet foran eder. 
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8 Fem af eder skal forfølge hundrede, og hundrede af eder skal forfølge ti 
Tusinde, og eders Fjender skal falde for Sværdet foran eder. 

 
Det er mere end indlysende, at "Herren" tager meget let på mord eller det at 
beordre andre til at begå mord: 

 
Fjerde Mosebog: 1:51 
Når Boligen skal bryde op, skal Leviterne tage den ned, og når Boligen skal gå i 
Lejr, skal Leviterne rejse den. Enhver Lægmand, der kommer den nær, skal lide 
Døden. 

 
Mord er så vigtigt for jehova, at han bliver nødt til at gentage sig selv: 

 
Fjerde Mosebog: 3:10 
Men Aron og hans Sønner skal du sætte til at tage Vare på deres 
Præstetjeneste; enhver Lægmand, som trænger sig ind deri, skal lide Døden. 

 
Mere mord samt direkte ordrer til at deltage i kannibalistiske handlinger: 

 
Fjerde Mosebog: 21:3 
Og HERREN hørte Israels Røst og gav Kana'anæerne i deres Hånd, hvorefter de 
lagde Band på dem og deres Byer. Derfor gav man Stedet Navnet Horma. 
Fjerde Mosebog: 23-24: 
Se, et Folk, der står op som en Løvinde, rejser sig som en Løve! Det lægger sig 
først, når det har ædt Rov og drukket de dræbtes Blod. 

 
Jehova beordrer yderligere massemord: 

 
Fjerde Mosebog: 25:16 
HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 
25:17 "Fald over Midjaniterne og slå dem; 
Fjerde Mosebog: 31:7 
De drog så ud i Kamp mod Midjaniterne, som HERREN havde pålagt Moses, og 
dræbte alle af Mandkøn; 
31:8 og foruden de andre, der blev slået ihjel, dræbte de også Midjans Konger, 
Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, Midjans fem Konger; også Bileam, Beors Søn, 
dræbte de med Sværdet. 
31:9 Og Israeliterne bortførte Midjaniternes Kvinder og Børn som Krigsfanger, og 
alt deres Kvæg alle deres Hjorde og alt deres Gods tog de med som Bytte; 31:10 
og alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på. 
31:11 Og alt det røvede og hele Byttet, både Mennesker og Dyr, tog de med sig, 

 
 
Jehova begår mere massemrod: 

 
Femte Mosebog: 2:20 
Også det henregnes til Refaiternes Land; det beboedes fordum af Refaiter, men 
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Ammoniterne kalder dem Zamzummiter. 
2:21 Det var et stort og talrigt Folk, kæmpestore som Anakiterne. Men HERREN 
udryddede dem foran dem, så de drev dem bort og bosatte sig der i deres Sted, 
2:22 ligesom han gjorde for Esaus Sønner, der bor i Se'ir, for hvem han 
udryddede Horiterne, så de drev dem bort og bosatte sig der i deres Sted, og de 
bor der den Dag i Dag. 
2:23 Men Avvijiterne, der boede i Landsbyer i Egnene henimod Gaza, dem drev 
Kaftorerne, der var udvandret fra Kaftor, bort og bosatte sig der i deres Sted. 
2:30 Men Kong Sihon i Hesjbon vilde ikke tillade os at drage igennem; thi 
HERREN din Gud forhærdede hans Ånd og gjorde hans Hjerte hårdt for at give 
ham i din Hånd, som det nu er sket. 
2:31 Derpå sagde HERREN til mig: "Se, jeg har allerede begyndt at give Sihon 
og hans Land i din Magt; giv dig kun til at drive ham bort for at tage hans Land i 
Besiddelse!" 
2:32 Så rykkede Sihon med alle sine Krigere ud imod os til Kamp ved Jaza; 
2:33 og HERREN vor Gud gav ham i vor Magt, og vi slog ham og hans Sønner 
og alle hans Krigere. 
2:34 Og vi indtog dengang alle hans Byer og lagde i enhver By Band på Mænd, 
Kvinder og Børn uden at lade en eneste undslippe; 
2:35 kun Kvæget tog vi selv som Bytte, tillige med hvad vi røvede i de erobrede 
Byer. 
2:36 Fra Aroer ved Arnonflodens Bred og Byen, der ligger i Dalen, og til Gilead 
var der ikke en By, som var os uindtagelig; HERREN vor Gud gav dem alle i vor 
Magt. 
2:37 Men på Ammoniternes Land forgreb du dig ikke, hverken det, der ligger 
langs Jabbokfloden, eller Byerne i Bjergene, således som HERREN vor Gud 
havde påbudt. 

 
Fjerde Mosebog: 31:17-18 
17 Dræb derfor alle Drengebørn og alle Kvinder, der har kendt Mand og haft 
Samleje med Mænd; 
18 men alle Piger, der ikke har haft Samleje med Mænd, skal I lade i Live og 
beholde, 

 
Massemordene begået af og ledt af Jehova fylder en stor del af Det Gamle 
Testamente. De ovenstående skrifter er blot et lille udsnit. Det ville kræve 
mange, mange sider at tage dem alle med her. 

 
Som far, som søn- citater fra nazaræeren: 

 
Lukasevangeliet: 19:27 
27 Men fører disse mine Fjender hid, som ikke vilde, at jeg skulde være Konge 
over dem, og hugger dem ned for mine Øjne!" 
Matthæusevangeliet: 10:34-36 

 
34 Mener ikke, at jeg er kommen for at bringe Fred på Jorden; jeg er ikke 
kommen for at bringe Fred, men Sværd. 
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Du må ikke bedrive Hor! 
 
Anden Mosebog: 22:16-17 
16 Når en Mand forfører en Jomfru, der ikke er trolovet, og ligger hos hende, skal 
han udrede Brudekøbesummen for hende og tage hende til Hustru; 
17 og hvis hendes Fader vægrer sig ved at give ham hende, skal han tilveje ham 
den sædvanlige Brudekøbesum for en Jomfru. 

 
Anden Samuelsbog: 12:11-12 
11 Så siger HERREN: Se, jeg lader Ulykke komme over dig fra dit eget Hus, og 
jeg tager dine Hustruer bort for Øjnene af dig og giver dem til en anden, som skal 
ligge hos dine Hustruer ved højlys Dag. 
12 Thi du handlede i det skjulte, men jeg vil opfylde dette Ord i hele Israels Påsyn 
og ved højlys Dag!" 

 
Lukasevangeliet 8: 
3 og Johanna, Herodes's Husfoged Kuzas Hustru, og Susanna og mange andre, 
som tjente dem med, hvad de ejede. 

 
 
Du må ikke stjæle! 

 
Jehova beordrer sine hebræere til at stjæle fra egypterne: 

 
Anden Mosebog: 3:21-22 
21 Og jeg vil stemme Ægypterne gunstigt mod dette Folk, så at I, når I drager 
bort, ikke skal drage bort med tomme Hænder. 
22 Enhver Kvinde skal bede sin Naboerske og de Kvinder, som er til Huse hos 
hende, om Sølv- og Guldsmykker og Klæder, og I skal give eders Sønner og 
Døtre det på. Således skal I tage Bytte fra Ægypterne." 

 
Jehova stjæler jord fra kana'anæerne: 

 
Tredje Mosebog 14: 
34 Når I kommer til Kana'ans Land, som jeg vil give eder i Eje, og jeg lader 
Spedalskhed komme frem på et Hus i eders Ejendomsland, 

 
Fjerde Mosebog 31:1-11 
1 Og HERREN talede til Moses og sagde: 
2 "Skaf Israeliterne Hævn over Midjaniterne; så skal du samles til din Slægt!" 
3 Da talte Moses til Folket og sagde: "Udrust Mænd af eders Midte til Kamp, for 
at de kan falde over Midjan og fuldbyrde HERRENs Hævn på Midjan; 
4 1000 Mand af hver af Israels Stammer skal I sende i Kamp!" 
5 Af Israels Tusinder udtoges da 1000 af hver Stamme, i alt 12 000 Mand, 
rustede til Kamp. 
6 Og Moses sendte dem i Kamp, 1000 af hver Stamme, og sammen med dem 
Pinehas, Præsten Eleazars Søn, der medbragte de hellige Redskaber og 
Alarmtrompeterne. 
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7 De drog så ud i Kamp mod Midjaniterne, som HERREN havde pålagt Moses, 
og dræbte alle af Mandkøn; 
8 og foruden de andre, der blev slået ihjel, dræbte de også Midjans Konger, Evi, 
Rekem, Zur, Hur og Reba, Midjans fem Konger; også Bileam, Beors Søn, dræbte 
de med Sværdet. 
9 Og Israeliterne bortførte Midjaniternes Kvinder og Børn som Krigsfanger, og alt 
deres Kvæg alle deres Hjorde og alt deres Gods tog de med som Bytte; 
10 og alle deres Byer på de beboede Steder og alle deres Teltlejre stak de Ild på. 
11 Og alt det røvede og hele Byttet, både Mennesker og Dyr, tog de med sig, 

 
Som far, som søn: 

 
Lukasevangeliet: 19: 29-35 
29 Og det skete, da han nærmede sig til Bethfage og Bethania ved det Bjerg, 
som kaldes Oliebjerget, udsendte han to af sine Disciple og sagde: 
30 "Går hen til den Landsby, som ligger lige for eder. Når I komme derind, skulle I 
finde et Føl bundet, på hvilket der endnu aldrig har siddet noget Menneske; og 
løser det, og fører det hid! 
31 Og dersom nogen spørger eder: Hvorfor løse I det? da skulle I sige således: 
Herren har Brug for det." 
32 Men de udsendte gik hen og fandt det, ligesom han havde sagt dem. 
33 Men da de løste Føllet, sagde dets Herrer til dem: "Hvorfor løse I Føllet?" 
34 Og de sagde: "Herren har Brug for det." 
35 Og de førte det til Jesus, og de lagde deres Klæder på Føllet og lod Jesus 
sætte sig derpå. 

 
Lukasevangeliet: 6:1-5 
1 Men det skete på den næstførste Sabbat, at han vandrede igennem en 
Sædemark, og hans Disciple plukkede Aks og gned dem med Hænderne og 
spiste. 
2 Men nogle af Farisæerne sagde: "Hvorfor gøre I, hvad det ikke er tilladt at gøre 
på Sabbaten?" 
3 Og Jesus svarede og sagde til dem: "Have I da ikke læst, hvad David gjorde, 
da han blev hungrig, han og de, som vare med ham? 
4 hvorledes han gik ind i Guds Hus og tog Skuebrødene og spiste og gav også 
dem, som vare med ham, skønt det ikke er nogen tilladt at spise dem uden 
Præsterne alene." 
5 Og han sagde til dem: "Menneskesønnen er Herre også over Sabbaten." 

 
 
 
 
 
 
 
Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd mod din Næste! 
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Der er hundredevis af vers, der beviser, at Jehova er en 
udtalt løgner. 
Nogle af Jehovas løgne: 

 
Første Mosebog 2 
16 Men Gud HERREN bød Adam: "Af alle Træer i Haven har du 
Lov at spise, 
17 kun af Træet til Kundskab om godt og ondt må du ikke spise; 
den Dag du spiser deraf, skal du visselig dø!" 
Adam levede yderligere 930 år: 
Første Mosebog: 5:5 
Således blev hans fulde Levetid 930 År, og derpå døde han. 

 
 

Du må ikke begære din Næstes Hus! 
 

Du må ikke begære din Næstes Hustru, hans Træl eller Trælkvinde, 
hans Okse eller Æsel eller noget, der hører din Næste til! 

 
Der er talrige vers, som viser, at Jehova ikke har nogen respekt for mennesker 
eller deres ejendom. Mange er vist ovenfor. Han eftertragtede kana'anæernes 
land, forlangte ubønhørligt blodofringer af mennesker og dyr og plyndrede 
konstant fra andre. 

 
Lukasevangeliet 8: 
3 og Johanna, Herodes's Husfoged Kuzas Hustru, og Susanna og mange andre, 
som tjente dem med, hvad de ejede. 

 
Lukasevangeliet: 19: 29-35 
29 Og det skete, da han nærmede sig til Bethfage og Bethania ved det Bjerg, som 
kaldes Oliebjerget, udsendte han to af sine Disciple og sagde: 
30 "Går hen til den Landsby, som ligger lige for eder. Når I komme derind, skulle I 
finde et Føl bundet, på hvilket der endnu aldrig har siddet noget Menneske; og 
løser det, og fører det hid! 
31 Og dersom nogen spørger eder: Hvorfor løse I det? da skulle I sige således: 
Herren har Brug for det." 
32 Men de udsendte gik hen og fandt det, ligesom han havde sagt dem. 
33 Men da de løste Føllet, sagde dets Herrer til dem: "Hvorfor løse I Føllet?" 
34 Og de sagde: "Herren har Brug for det." 
35 Og de førte det til Jesus, og de lagde deres Klæder på Føllet og lod Jesus 
sætte sig derpå. 
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Sandheden om engle 
 
 
De er kendt under forskellige navne; "Vogtere", "Vægtere", "Vagter", 
"Dørvogtere". Deres sande natur er at afholde menneskeheden fra på nogen 
måde at nå fremad, især med hensyn til spirituel kraft og viden. De er som vagter 
i en koncentrationslejer; "Vagttårnene". Engle er menneskehadende 
udenjordiske, og deres dagsorden lyder på at holde menneskeheden spirituelt 
slavebunden og uden kraft. 

 
Folk, der er udenforstående, og som dykker lidt for langt ned i det okkulte, vil øfte 
mødes med ubehagelige oplevelser (igen, FRYGT bruges ofte som et middel til 
kontrol). Uanset hvad, bliver folk, der er udenforstående, ofte narret ind i forhold 
med engle. 

 
Der er selvfølgelig variationer, men følgende er hvad, man skal være 
opmærksom på- du vil se dette, hvis du læser noget om folks oplevelser: 

 
- Engelvæsenet trænger sig på. Skabningen er oftest ubuden og gør det til 

sin mission at bryde ind i en eller andens psyke, fuldstændig uinviteret. 
- Væsenet bruger kærlighed til at sænke offerets forsvar. Dette gøres 

bevidst og slører væsenets sande hensigter. Offeret (mennesker er 
følelsesmæssigt sårbare- hvor mange alvorlige fejl er sket og har været 
prisgivet vores følelser) føler "kærligheden" og narres til at tro, at dette er 
en positiv besøgende. 

- Væsenet forklarer aldrig noget eller giver offeret nogen form for værdifuld 
viden. De fleste spørgsmål besvares ikke, og hvis de gør, er de i gåder 
eller simpelthen nonsens. Alle informationer der gives er enten forkerte 
eller ufuldstændige. 

- Væsenet vil ofte komme med en udtalelse om, at det kommer for at advare 
offeret og/eller menneskeheden mod "vildfarne måder" eller "metoder". 
Dette har oftest noget at gøre med hvad som helst, som væsenet anser 
som en trussel mod dets totale kontrol. I de fleste tilfælde spiller væsenet 
på offerets evne til at forsvare sig selv; menneskehedens brug af sindekraft 
til spirituelt selvforsvar er ekstremt truende for disse udenjordiske      
rovdyr, da deres primære redskab til at kontrollere er gennem sindet;  
deres største bekymring er, at menneskeheden opdager sandheden        
og opnår de samme sindekræfter, som de selv besidder. De prædiker      
et falsk begreb om "fred" og "kærlighed" for at afvæbne      
menneskeheden og skabe en hjælpeløs/forsvarsløs Jord. Deres egne 
overbevisninger vedrørende dette er fuldstændig åbenlyse i den kristne 
bibel, hvor de er bringerne af tortur, lidelse og død. Johannes' Åbenbaring 
og apokalypsen siger det hele. 

- Væsenet leverer i mange tilfælde negativ profeti. Oftest er dette 
forudsigelse vedrørende personlig undergang, katastrofe for offeret, 
offerets kære eller andre, der er offeret nær. Væsenet tilbyder derefter 
falsk forsikring om, at det vil forblive ved offerets side gennem det hele, 
men væsenet løfter ikke en finger for at stoppe det. 
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- I mange tilfælde, såsom med uvidende new age mennesker, fungerer 
væsenet som en healer, når det bliver kanaliseret. Som sædvanlig, gives 
der ingen værdifuld viden, og healeren samt patienten forbliver krøblinge 
og er hjælpeløse uden væsenets bistand, hvilket gør dem til slaver. 

 
 
Jeg har haft at gøre med disse væsener, og de er alt andet end godgørende. De 
er bringere af død og ulykke, og deres foretrukne ofre er børn. Jeg har set dette 
mange gange. Folk, der bliver involveret i engelmagi, er enten ekstremt 
arrogante, eller også ender deres liv i katastrofe. Én fyr, der var involveret i denne 
slags ting, var alvorligt deprimeret og storstilet bruger af stoffer. 

 
Da jeg var et lille barn, fortalte min mor mig, at hendes forældre fik et barn, flere 
år før hun blev født. Da denne lille pige var to år gammel, pegede hun op (de var 
kristne) og sage "engel" "engel". Snart efter slog hun hovedet på en sporvogn, da 
den kørte ind for at stoppe, og hun døde kort tid efter. 

 
En kristen kvinde, som ventede et barn, blev besøgt af en engel. Englen fortalte 
hende, at barnet ville blive dødfødt. Naturligvis blev barnet dødfødt. 

 
De apokalyptiske engle losser ild, plager og alle andre ubehageligheder ned på 
menneskeheden. 

 
Engle går efter børn og tager deres sjæle, så de, og andre fjendtlige 
udenjordiske, kan leve af deres energi. 
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AAAARRRGH! ARMAGEDDON!!! 
Hvordan Jehovas Vidner har forudsagt 

"verdens undergang" i over 100 år 
 
 
Her er lidt sjove (Jehovas Vidner) citater fra deres materiale samt deres 
"Vagttårnet" og "Vågn Op!": 

 
1877- VERDENS UNDERGANG..er nærmere end de fleste mænd antager* fra 
bogen: "Worlds and the Harvest of this World" Jehova's Witnesses and Prophetic 
Speculation; 1877 

 
1889- I efterfølgende kapitler præsenterer vi beviser for, at oprettelsen af Guds 
Rige allerede er begyndt.. Og at "kampen om den store dag, Gud almægtige 
(Åbenbaring 16:14), der vil ende i 1914 e.kr. med fuldstændig omstyrtelse af 
jordens nuværende herredømme, er allerede påbegyndt. (1915-udgaven af 
denne bog ændrede "1914 e.kr." til " 1915 e.kr.") *fra bogen "The Time is at 
Hand; 1889 

 
15. juli 1894- Vi ser ingen grund til at ændre fremtidende- ej heller ville vi ændre 
dem, hvis vi kunne. Vi mener, disse er Guds datoer, ikke vores. Men husk på, at 
slutningen af 1914 ikke er datoen for begyndelsen, men derimod slutningen af 
den problematiske tid. 

 
1904- Den store problemstids trængsel vil snart være over os, et sted mellem 
1910 og 1912- slutningen af "Times of the Gentiles", oktober 1914. *fra bogen 
"The New Creation" 1904 

 
1. maj 1914- Der er absolut ingen grund for bibelstudieelever at sætte 
spørgsmålstegn ved, at fuldendelsen af dette evangelies alder nu er på 
dørtrinnet...Den store krise...der vil opsluge de kirkelige himle og den sociale jord 
er meget nær. *Vagttårnet genoptryk 

 
Da 1914 hændelserne ikke skete, blev de udsat til 1918-1925 

 
Ifølge bogen "The Unfinished Mystery", skulle Armageddon begynde i "foråret 
1918". Der skulle være "verdensomspændende, altomfattende anarki" i "efteråret 
1920". 1917-udgaven hævder, at Åbenbaringen 11:13 ville blive opfyldt tidligt i 
1918" ("jordskælvet) og i "efteråret 1929" (ilden). 1926-udgaven bliver igen 
ændret. 

 
Vagttårnet- 1. september 1922: "Datoen 1925 er endnu mere tydeligt angivet ved 
skrifterne, fordi den er fastssat af Guds lov til Israel..." 

 
Vagttårnet- 1. april 1923: "Vores tanke er, at 1925 absolut er afgjort af skrifterne." 

Hvad skete der så, da 1925 kom?? 
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Vagttårnet- 1. januar 1925: "Kristne har med stor forventning set frem til dette år. 
Mange har trygt forventet, at alle medlemmerne af Kristi legeme vil blive ændret til 
himmelsk herlighed i løbet af dette år. Måske opnås dette. Måske ikke." 

 
Hvad skete der i slutningen af 1925?? 

 
Vagttårnet- september 1925: "Det må forventes, at Satan, i sindet på de indviede, 
vil forsøge at indskyde den tanke, at 1925 ville have været slutningen af arbejdet, 
og at det derfor ville være unødvendigt for dem ikke at gøre mere." 

 
**Pludselig er det Satan, der forudsiger, ikke "Gud". 

1930- "Det store klimaks er forestående" 

1931- "Guds Rige er begyndt at fungere. Hans Hævnens Dag er her, og 
Armageddon er forestående." 

 
1933- "Profetiens og de understøttende faktas overvældende vidnesbyrd viser, at 
helligdommens renselse er blevet fuldført, og dette indikerer, at Armageddon er 
nær. 

 
1939- "Kampen om Gud den Almægtiges store dag er meget nær" 

 
Der var 44 flere forudsigelser - 42 fra Vagttårnet - fra maj 1940 - april 1943. 

 
1. september 1944- "Armageddon er nært forestående." 

 
1946- (efter Anden Verdenskrig) "Armageddons katastrofe...er ved døren." 

 
1950- "Marchen er i gang! Hvortil? Til Armageddons område for "krigen af Gud 
den Almægtiges dag". 

 
1953- "Armageddon er så nært forestående, at den vil ramme den nulevende 
generation" *Året 1954 blev af mange Jehovas Vidner troet at være "Året". 

 
1955- "Det er blevet klart, at Armageddons krig er lige ved at bryde ud." 

 
1958- "Hvornår vil Armageddon blive udkæmpet? Jehova, den store tidsmåler, 
har planlagt, at Armageddon vil forekomme tæt ved "endens tid". Denne tid er 
nær. Hvor nær?...Ingen kender datoen, men vi ved, at det vil være meget snart. 
Hvordan ved vi, at det vil være meget snart? Fordi, at tiden tilbage for Djævelen, 
nu hvor Kristus har kastet Djævelen ned på jorden, kaldes 'en ilden tid' 
(Åbenbaring 12:12)" 

 
Vågn Op! fra oktober 1968 erklærede, at "visse personer" fejlagtigt havde 
forudsagt verdens ende, og hvad de manglede var "Guds vejledning". 
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*Men nu er det, angiveligt, slut med disse falske forudsigelser: 
 
1971: De har "alle beviserne" og Gud "vejleder dem" og "det er overvældende". 
Nu vil Armageddon forekomme i 1975. 

 
1972: "I hovedet på det gennemsnitlige Vidne er der ingen tvivl om, at 1975- 
datoen er korrekt." 

 
1976 Vagttårnet: 15. marts- "Forsoning gennem Guds nåde før Armageddon". 

 
22. september- "en global katastrofe, hidtil uovertruffen i menneskehedens 
historie, er meget nær." 

 
15. december- "Hold ud, løftet nærmer sig opfyldelse" 

 
1979 Vagttårnet: 15. juni- "En regnskabets dag er forestående" 

 
15. oktober: "Find mod, årtusindet er forestående" 

 
1. november- "Kristen neutraliet...Guds krig tilgænger" 

 
En psykiater bemærkede, at der findes et psykiatrisk hospital, der benævnes som 
"vagttårnet", fordi det er så fuld af Jehovas Vidner. 
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Kopi af en katolsk skriftemålsbog 
 
 
Dette er patetisk, men det er en god griner. Dette er en kopi af en katolsk 
skriftemålsbog. Humor til side - når man læser dette, er det mere end tydeligt, at 
disse mennesker virkelig er SYGE. 

 
Dette er så anti-livs agtigt og et perfekt eksempel på, hvordan den udenjordiske 
"Gud" hader menneskeheden, og alt der er menneskeligt. Ethvert menneskeligt 
træk er dækket her; hvad der gør os alle til mennesker. Disse læresætninger er så 
anti-humane og unormale, som noget kan være. Hvad der er endnu værre er, 
hvordan de presser disse læresætninger ind i livet hos uskyldige børn og 
ødelægger endnu flere liv. Denne syge "religion" skal ophøre, og snart er ikke 
hurtigt nok! 

 
 

 

 

Ud over at fortælle KARAKTEREN af vores synder, må vi også huske, så vidt 
muligt, antallet af gange vi har begået dem samt fortælle (og kun) de 
OMSTÆNDIGHEDER, som til tider enten kan have gjort en undskyldelig synd 
dødelig eller en dødelig synd endnu værre. Har jeg nogensinde undladt at 
bekende en alvorlig synd eller skjult den? Har jeg gjort mig skyldig i respektløshed 
over for dette sakramente ved ikke at undersøge min samvittighed omhyggeligt? 

 
Har jeg undladt at gøre boden givet til mig af skriftefaderen eller undladt at adlyde 
nogen af hans instruktioner? Har jeg forsømt påskepligten og ikke modtaget den 
hellige nadver eller undladt at bekende mine synder inden for et år? Har jeg nogen 
VANER af alvorlig synd at bekende først(urenhed, drukkenskab osv.)? 

 
Første Bud 

- Er jeg uvidende om min katekismus (Syndsforladelse, Den Apostolske 
Trosbekendelse, De Ti Bud, De Syv sakramenter, Fadervor)? 

- Har jeg forsætligt tvivlet på eller nægtet nogen af Kirkens lærdomme 
(kætteri)? 

- Har jeg taget aktiv del i nogen form for ikke-katolsk tilbedelse? 
- Er jeg medlem af et anti-katolsk eller nogen form for hemmeligt samfund? 
- Har jeg forsætligt læst anti-katolsk litteratur? 
- Har jeg udøvet nogen form for overtro (horoskoper, spåmænd osv.)? 

 
Andet Bud 

- Har jeg brugt Guds navn forfængeligt i form af bandeord? 
- Har jeg murret eller klaget mod Gud (blasfemi)? 
- Har jeg talt ondt om præster eller andre helliget for Gud? 
- Har jeg svoret ved Guds navn (ed) enten falsk eller overilet? 
- Har jeg brudt noget privat løfte? 

178  



 

Tredje Bud 
- Har jeg gået glip af messe på søndage eller helligdage af egen skyld? 
- Er jeg kommet for sent til messe gennem min egen forsømmelighed? 
- Har jeg været uopmærksom til messe eller på anden måde undladt at være 

i ærbødighed over for det allerheligste sakramente? 
- Har jeg udført unødvendigt servilt arbejde (fysisk arbejde) eller indkøb på 

en søndag? 
 
Fjerde Bud 

- Har jeg været respektløs over for mine forældre eller forsømt dem? 
- Har jeg svigtet i lydighed eller ærbødighed over for andre i autoritet? 
- Har jeg mishandlet min kone eller børn? Har jeg være ulydig eller 

respektløs over for min mand? 
- Vedrørende mine børn? 
- Har jeg forsømt deres materielle behov? Har jeg undladt at varetage deres 

tidlige dåb eller deres rette religionsundervisning? 
- Har jeg tilladt dem at forsømme deres religiøse pligter? 
- Har jeg ellers undladt at disciplinere dem? 
- Har jeg været et dårligt eksempel for dem? Har jeg blandet mig i deres 

frihed til at gifte sig eller følge et religiøst kald? 
 
Femte og Ottende Bud 

- Har jeg skændtes med nogen? 
- Har jeg forbandet nogen eller på anden måde ønsket ondt for ham? 
- Har jeg taget glæde ved nogens ulykke? 
- Er der nogen, som jeg nægter at tale med eller forenes med? 
- Har jeg løjet om nogen (bagvaskelse)? 
- Har jeg overilet dømt nogen for en alvorlig synd? 
- Har jeg taget del i sladder (nedgørelse) eller spredt skandale? 
- Har jeg været jaloux eller misundelig på nogen? 

 
 
Sjette og Niende Bud 

- Have jeg nægtet min ægtefælle hans eller hendes ægteskabsrettigheder? 
- Har jeg brugt svangerskabsforebyggende midler (prævention)? 
- Har jeg brugt mine ægteskabsrettigheder på nogen anden måde? 
- Har jeg bedrevet hor eller utugt? 
- Har jeg berørt eller omfavnet nogen urent? 
- Har jeg syndet med andre af samme køn? 
- Har jeg begået onani eller på anden måde syndet urent med mig selv? 
- Har jeg næret begærlige lyster for nogen? 
- Har jeg hengivet mig i andre urene tanker? 
- Har jeg undladt at klæde mig ærbart? 
- Har jeg gjort noget for at opildne urene tanker hos andre? 
- Har jeg læst uanstændig litteratur eller kigget på uanstændige billeder? 
- Har jeg set opildnende film eller programmer? 
- Har jeg tilladt mine børn eller andre under mit ansvar at gøre disse ting? 
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- Har jeg brugt uanstændigt sprog eller fortalt uanstændige historier? 
- Har jeg forsætligt lyttet til sådanne historier? 
- Har jeg pralet med mine synder? 
- Har jeg på nogen anden måde syndet imod kyskhed? 

 
Syvende og Tiende Bud 

- Har jeg stjålet noget? 
- Har jeg gennem min egen skyld ødelagt nogens ejendom? 
- Har jeg snydt eller bedraget andre? 
- Har jeg nægtet eller undladt at betale nogen form for gæld? 
- Har jeg forsømt mine pligter eller været doven i mit arbejde? 
- Har jeg nægtet eller forsømt at hjælpe nogen i presserende nødvendighed? 
- Har jeg undladt at gøre det godt igen? 

 
ANDRE SYNDER 

- Har jeg forsætligt fået andre til at synde? 
- Har jeg samarbejdet i andres synder? 
- Har jeg syndet ved frådseri? 
- Har jeg været beruset? 
- Har jeg brugt narkotika? 
- Har jeg været motiveret af griskhed? 
- Har jeg hengivet mig selv i pral eller hovmod? 
- Har jeg modtaget Hellig Nadver eller andet sakramente i tilstanden af 

dødelig synd? 
- Er der nogen anden synd, jeg skal bekende? 
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Slip løs fra kristendommen 
 
 
Har frygt, skam, kontrol og "synd" været brugt som redskaber til at manipulere 
dig? 

 
Er du stærk nok til at erkende, at du er blevet løjet for? 
Er du villig til at indrømme over for dig selv, at du har været et offer, og at du har 
brug for hjælp? 

 
Stadier af kristendommens kontrol i ens liv: 

 
• At blive mere og mere optaget af kirke/bibelstudie. 
• Overdreven kirkegang eller bibellæsning 
• At bruge kirken/bibelen/bøn til at undgå livet og/eller problemer. 
• Kompulsiv tænkning om eller citering af bibelske skrifter. 

 
Ovenstående er fasen, hvor man har mistet kontrollen. 

 
• Kompulsiv kirkegang eller citering af bibelske skrifter. 
• Tvangspræget bøn, missionering, deltagelse i vækkelser og korstog på en 

hyppig basis. 
• Overdrevne økonomiske bidrag. 
• Stigende afhængighed af "Herren". 
• Skyldfølelse hvis du går glip af en form for kirkegang. 
• At nægte at tænke, tvivle eller sætte spørgsmålstegn ved kristen lære eller 

autoritet. 
• Manglende evne til på fornuftig vis at drøfte religiøse emner. 
• Kirkegang, bøn og religiøse aktiviteter begynder at påvirke arbejdet eller 

skolen. 
• Følelser af magtesløshed. 
• At prædike, at sex er ondt og beskidt. 
• Følelser af skam over nøgenhed, din krop eller andres kroppe. 
• Følelser af had eller vrede mod andre, der har en anden tro. 
• Langvarigt missionarbejde eller korstog. 
• En smiley maske- dette er et fremskredent stadie af kristendommen, hvor 

følelser nægtes, og man konstant bærer rundt på et falskt smil. Dette er 
åbenlys dokumentation for den ekstreme benægtelse. 

• Sort og hvid, forsimplet tankegang. 
• Stærke følelser af lavt selvværd, skam, selvhad og skyldfølelse. 
• Overdreven fasten eller brug af mad til at "fodre" andre områder af dit liv, 

der alvorligt er i underskud. 
• Missionering på jobbet = tab af job. 
• Gradvis isolation, forhold går i stykker. 
• Kun at se religiøse programmer og tv; at undgå ikke-religiøse 

programmer. 
• At undgå sekulære aktiviteter (underholdning, uddannelse). 
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• Manglende evne til at tage personligt ære for præstationer- altid at give 
"Herren" æren. 

• Ikke at tage noget personligt ansvar men derimod sætte dit lid til, at 
"Herren" styrer hele dit liv. 

• Råb om hjælp; mentalt, følelsesmæssigt, fysisk sammenbrud = 
indlæggelse. 

 
Ét eller flere af de ovenstående punkter indikerer, at der er et alvorligt problem. 
For at finde ud af, om noget er godt eller ondt, må vi give det magt. Dette sker 
med fremskreden kristendom. I sidste ende er ikke nogen form for personlig 
identitet tilbage. Offeret bliver en tom skal, og noget andet tager over. Hvis du er 
nået til dette punkt, er det ikke for sent at komme ud og BLIVE ude. 

 
ALLE fupnumre, løgne og svindelnumre har ET hovedtema til fælles- 
EN MANGEL PÅ VIDEN. Når først man VED, kan man ikke længere blive 
vildledt og løjet over for. Milliarder og milliarder af kroner, massemord og frem for 
alt LØGNE og FRYGT har været brugt til at afholde os fra vores Sande Skaber. 

 
Dem med magt har nydt godt af deres løgnes frugter i århundreder, og de ønsker 
af holde på deres magt på bekostning af menneskelig uvidenhed og elendighed. 
Vores Sande Skaber, Satan, giver os viden, så vi kan ophøje os selv til at være 
over dyr. Den flaske gud og hans udenjordiske kohorter ser ned på os og ønsker 
at slavebinde os. Satan holder af sin menneskelige skabelse og ønsker at hjælpe 
os. Det største skridt er overvinde din frygt samt at studere og lære. Når først du 
VED, kan kristendommen og dens falske lærdomme ikke længere være en 
trussel. 

 
Ressourcer: 

 
Fryden Ved Satan 

 

Afslør Kristendommen 
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