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מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן 

  )בבא בתרא יב:(הנביאים וניתנה לשוטים" 
  

* יהודים  כביכול יש מגפה - קודמיםמסרים 
שתדעו  אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני *

* רק יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! -שניו
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית 

הכניסה שלנו לנצח נצחים *  -המקדש השלישי 
והעיקר, לא לפחד כלל * רוב העולם יהיה מתחת 

אל תפסידו את מגיעים לסוף *  –למים * זהו זה 
* ברגע זה לעלות הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו 

אנחנו האהובים הכי גדולים של *  לארץ ישראל
הקב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה 
*העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של העולם 
הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר, בדיוק 

אוי לחיות לנצח *  היום הגדול והנורא מתקרב * *
* משקרים ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה 

לעבדים  נותוול * הם מתכוונים להפוך אלנו בגד
  אני שליח ה' *, ה' בחר אותי *

  
  ניתן לקבל חינם חוברות קודמות. לזיכוי הרבים
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ישראל -כך מ"י:מדינת-כ"כ:כל  הארץ-כדו"ה:כדור
 ישראל-זרה עמ"י:עם-ע"ז:עבודה  עולם-מ"ע:מלחמת

  .חדש-עולמי-סע"ח:סדר  רב-ע"ר:ערב
  

  הסכמות
  ל"זצ שטיינמן לייב יהודה אהרן רבי

 את בזה לעורר מרובים שמים רחמי בזה רואה"
 כל ושוגים, הזמן בהבלי האמת את השוכחים הישנים
 של התורה בני את לחזק ואף, וריק בהבל שנתם
 אש להבות חוצב מוסר הם דבריהם באשר.  זמנינו

 להפיץ טוב, כן על. בהם המעיינים כל את מאד ומעורר
 בדברי להתבונן מאד חשוב... אלו דברים ולפרסם
 להתעלם ואין הנפש חשבון לצורך שלהם המוסר

 זכינו לא... ממרום הארה לנו שולח ה"הקב. מהם
 את לקרב, אחת מטרה לצורך אלא זו תופעה לגילוי

  ".שבשמים לאבינו ישראל עם לבבות
 לבאר היריעה תקצר'' ל"זצ ערלנגר סענדר הרב

  ''.שמיםן המ לנו שמוסרים מה הדבר אמיתת
 גבוה מ''ביה רוחני מנהל( - ל''זצ ואכטפוגל נתן הרב

 ברוב לנו ושלח עמו על' ית הבורא ריחם) ''לייקווד
 מתרדמתם אנשים לעורר המסוגל אמצעי רחמיו

 אדם בני עם חדשה תקשורת באמצעות, העמוקה
  ''.במוחם הפגועים

  :הערות
  0527-111-333. עלונים חינם לקבל ניתן הרבים לזיכוי
   DANi18.COM מהאתר המסרים את להוריד * ניתן

  077-263-8885   0799-177-555 בטלה: שמיעל* 
  )16K(  646-585-3064  ב"בארה המסרים שמיעת *

  
  גאולתכם זמן הגיע םענווי

  
  27/4/2022 בן גולדן,  כו ניסן ה'תשמ"ב    

 השנים שכל האנשים לכולם, לכל שלום   
 כבר שהוא יודעים, פה כבר שמשיח מאמינים

  פה. שהוא מרגישים, פה
, קשה מאד במצב ישראל עם אנחנו עכשיו  

 בכל שולטת הרשעות כי, קשה מאד מאד
 הרשעים כל, לסע"ח ששייכים אלה כל. העולם
 משונים דברים עושים בושה בלי שהם האלה

 קיימת שלא מגיפה להתחיל כמו, ומפחידים
כמו לשקר שמחלה מסוימת גורמת  ,בכלל

 גורםהוא זה ש למוות וזה שקר כי החיסון
 מתו מהחיסונים כבר אנשים הרבה כ"וכ למוות

  .הגאולה של ההתחלה של חלק וזה
 קשה כמה לשמוע רוצים לא שאתם יודע אני   
 לא עמ"י כי קשה? למה זה אבל, יהיה זה

, צדיקים לנו יש. שצריך מה עושה לא, בסדר
 ישראל עם רוב אבל, אפילו משיח לנו יש

 הגשמיות ואת את רוצה עמ"י רוב, מבולבל
  .זרה עבודה הזהב שהיא עגל
 שלומדים עם ילדים חדרים מלא מלא יש   

 וזה מספיק לא זה אבל, טובים ילדים להיות
 המלמדים לא ס'מהרבע עמוק, הרבה לא

 רבנים הרבה לילדים. יש גם מתאימים באמת
הרשעים  עם שהם הולכים מבינים שלא

 אבל', החיסונים את תעשו, כן' ואומרים
 איך? זה את עשו הם איך!!! רעל זה החיסונים

 קשורים הם כי? זה את לעשות הסכימו הם
 הם, רשעים הם והרבה מהעסקנים, לעסקנים

  .כסף רוצים, לשלוט רוצים
 מקובל, זה לא אומר שאני כי מה יודע אני   

 שאנחנו אפילו, זה את יודעים שאנשים אפילו
מבפנים,  שעמ"י, היהדות בסכנה יודעים

 אלא, מאנשים לכאורה משלנו. לא כ"כ מבחוץ
  .סכנהזו ה מבפנים

  טעון גניזה   אוטיסטים -מבחורים-מסרים   בס"ד 
  

        אניאניאניאני
        הנביא,הנביא,הנביא,הנביא,    דניאלדניאלדניאלדניאל

        הזההזההזההזה    לעולםלעולםלעולםלעולם    באתיבאתיבאתיבאתי
        הכיןהכיןהכיןהכיןלללל    כדיכדיכדיכדי

        יהודיםיהודיםיהודיםיהודיםאת האת האת האת ה
        גאולהגאולהגאולהגאולהלללל

  
  
 הזה בעולם שחיים אמיתיים יהודים הרבה אין   

 משיח של הבא העולם אבל, מאד מעט, עכשיו
 האלה היהודים על, האלה האנשים על בנוי יהיה
  ה."הקב עם ביותר הקשה בזמן עכשיו, שהם

 הגשמיות כל עם להפסיק צריכים ישראל, עם   
 תהיה עוד מעט לא יהיה, שלא המיותרת ואיך

 תהיה לא, כסף יהיה לא כי מיותרת גשמיות
 בסכנה העולם כל. שרוצים מתי לטוס אפשרות

  .במצרים שהיו אלה כמו גדולות מכות יהיו, גדולה
 אבל יהודים לא בכלל שהם יהודים יש הרבה   

כל  יהודים, עושים גיור 'כאילו' אבל שהם חושבים
 יוכל לא -' כאילו'ש מי, העונש את יקבלו אלה

 יודעים והם עבירות שעושים אנשים יש .להמשיך
בתשובה, אבל  לחזור יכולים אלה, בסדר לא שהם

 חלק להיות רוצים ולא מהחטא שנהנים כאלה יש
  .גוים םשרוב מאמין היהודית ואני הדת של
 ועכשיו, הנאצים י"ע נרצחו יהודים הרבה כ"כ   

. ישמור' ה אותם, ירצחו שהרשעים יהודים עוד יהיו
 מאלה שונים עכשיו של האלה היהודים אבל

 אבל כולם לא, באירופה הריכוז במחנות שנרצחו
 כ"היו כ לא הקורבנות באירופה כי גדול, חלק

 הם, התורה על ששמרו יהודים של מדורות רחוקים
 בתשובה וחזרו לא ומה האמת מה באמת ידעו

 תפסו הם הגזים, תאי האחרונים בתוך ברגעים
 בכל ולהגיע מיד תשובה שם ויכלו לעשות הם למה
  .עדן לגן אופן

, יהודים הם בקושי הרבה מהיהודים היום אבל   
 לא מזויף גיור שעשו גוים באמת הם מהם הרבה

 אפילו, אמיתיים לא היום הם הגיורים אמיתי, רוב
יש גם  על הרבנות, גיור ברבנות כביכול זה אם

 ידעו איך ולא יהודים שאלה. הרבה מאלה לא סימן
 רועזי לא אז, האחרונים ברגעים תשובה לעשות

 את יקבלו לא פשוט הם, ככה אותם להעניש
 מה מבינים לא הם כי, תשובה לעשות האפשרות

הרפורמים,  את יש .בכלל תשובה זה
 מבינים מה זה יהדות והם לא הם, הקונסרבטיבים

, מהחגים צחוק עושים, מהיהדות צחוק עושים
 ונשים גברים .ודאי משבת, מהכל צחוק עושים
 מסביב ורוקדים םידיי מחזיקים הבמה על עולים

 איך!!! רשעות זה!!! בושות זה. שם שיש לשולחן
 בושה לעשות, דבר כזה לעשות יכול יהודי

  (המשך בעמוד הבא).  ?ותורתו ה"מהקב

  
" החיסון" יצרנית פייזר ל"מנכ אוכלוסין דילול

 הכלכלי הפורום לקהל של בכנס סגור לקורונה
 יחד 2019 בשנת, יפה חלום לנו היה" :העולמי

 כמה לעצמו הצבנו שלנו הרפואי הצוות עם
' מס את להפחית הייתה מהן ואחת מטרות

 החלום שהיום חושב ואני 50%ב בעולם האנשים
  ).כפיים מוחא הקהל(  ".במציאות מתגשם הזה
    29/6/2022    t.me/MailHaadom/34875  

  

  אבא, אמא,  

  תשמרו עלי.

  .זריקה לכל סרביאמא,   ד"ר אריה אבני:

 את לתינוקות לתת ואפשרו טעו יולדות מיליון כחצי
  ❗ פגומים החיסונים כל. פגום המאוד החיסון

 אותו תתני אל. שלך רק הוא שנולד התינוק   
 עלולה את כי. לרופא או לאחות אחת לשנייה

  . האחרון יומך עד להצטער

 אחרי שעה חצי רק הטבור חבל את לחתוך יש   
 והוא בשליה נמצא העובר של מדמו הלידה כי חלק

  בערך. דקות 20 לתינוק תוך לחזור אמור

 לב לשים ויש, הלידה חדרי את מכיר אבני ר"ד
 על להיות צריכים ח"בב יולדים אם, לדבריו

  .הזה הרעל את לתינוק יכניסו שלא, המשמר

  )t.me/qwer45t/15168: מקור(

  

 לא רשעיםהחיסונים לתינוקות זה רצח. ה דניאל:
 יכולים שהם איפה חרדים, יהודים הרבה כ"כ רוצים

להורים. צריכים לשמור  להגיד בלי להם מזריקים
חולים -כל הזמן על התינוק. לבדוק קודם אם הבית

  .אחר ית חוליםמוכן לזה ואם לא אז ללכת לב

  * ראה כתבה בהמשך העלון.
  

   השבועה הסודית של האילומינטי, סדר עולם חדש

  
ורחבה שהם לא יגלו אותה, האשליה כל כך גדולה 

ואלה שיראו אותה ייחשבו למשוגעים. אנחנו ניצור 
חזיתות נפרדות ומנוגדות כדי שלא יראו את הקשר 
בינינו. יש לנו את הידע של סודות האנושות ונגיע 
  למטרה שלנו שלב אחר שלב כדי שלא נעורר חשד.

אנחנו נקצר את תוחלת החיים שלהם ונחליש את    
מוחם בזמן שנעמיד פנים שאנחנו עושים את 
ההיפך. נשתמש בידע, המדע והטכנולוגיה שלנו 
בצורה נסתרת כדי שלא ידעו מה מתרחש באמת, 

חלקיקים, גרפין אוקסיד), -נשתמש במתכות (ננו
וחומרי הרגעה באוכל (אוכל מוכן,  זקנהמזרזי 

 ובאווירבמים (כלור, פלואור), תעשייתי) 
(ריסוסים). הם יהיו מכוסים ברעל בכל מקום אשר 
יפנו. המתכות יגרמו להם לאבד את השפיות (ראה 
הפרק "ניקוי רעלים"), נבטיח להם תרופה אך ניתן 
להם עוד רעל. הרעלים יספגו דרך העור (שמפו, 
מרככי שיער, דאודורנטים, משחות, בושם, חומרי 

מטיקה, קרם שיזוף וכו') והפה שלהם איפור, קוס
במשחות שיניים) וזה יפגע במוח  פלואוריד(

ובפריון שלהם. הילדים שלהם יוולדו פגומים 
  ואנחנו נסתיר את זה.

הרעלים יוחדרו בכל מה שסובב אותם במה שהם    
אוכלים, שותים (קולה, משקאות אנרגיה וכו') נושמים 

  .]גרוע מרעל יותר הואהלא צנוע הלבוש [ ולובשים 



  (המשך)  השבועה הסודית של האילומינטי
  (בסוגריים ההערות שהוספנו).

עלינו להיות גאונים בהפצת הרעלים כדי להסתיר    
זאת, נלמד אותם שהרעלים טובים דרך דמויות 
מהנות ומוזיקה מקפיצה. לתינוקות נזריק את הרעל 
שלנו (חיסונים) ונשכנע אותם שזה עבור הבריאות 

יעזרו (אנשי בידור וכו') האנשים שהם מעריצים  שלהם.
ת המוצרים שלנו לנו לקדם את הרעל שלנו. הם יראו א

בעיתונים וברחוב וכו') ויתרגלו אליהם, אך  ,בסרטים
  לעולם לא ידעו את השפעתם האמיתית.

נתחיל עם הילדים כשמוחם עוד צעיר, נפתה אותם עם    
מה שהם הכי אוהבים בממתקים וכשהשיניים שלהם 
יהרסו נמלא אותם במתכות כדי שיהרסו את מוחם ונגנוב 

יצליחו ללמוד נייצר עבורם  את עתידם. כאשר הם לא
תרופה (ריטלין וכו') שתהפוך אותם ליותר חולים ויגרמו 
למחלות נוספות שעבורם נמכור תרופות נוספות. נהפוך 

, הם כוחנותחת  ייכנעואותם לאדישים וחלשים והם 
יהפכו למדוכאים ואיטיים וכשהם יפנו אלינו לקבל עזרה 

  ניתן להם עוד רעל.
ד בכסף וחומריות כדי שלא יוכלו נגרום להם להתמק   

להתחבר לנשמה שלהם. נסיח את דעתם עם הנאות 
חיצוניות ומשחקים, מוחם יהיה שייך לנו והם יעשו מה 
שנאמר להם ואם הם יסרבו נמצא דרכים וטכנולוגיות 

  ככלי נשק שלנו. ות)לטפל בזה. נשתמש בפחד (מגיפ
נקים להם ממשלות עם מפלגות יריבות אך נשלוט    

בכל הצדדים. נסתיר תמיד את התוכניות והמטרות 
ים ואנחנו יאת עבודת הכפ עבורנושלנו. הם יבצעו את 

נתעשר בזכות עמלם. נגרום להם להרוג אחד את השני 
(מלחמות) כשזה ישרת אותנו. נשלוט בכל פרט בחייהם 

מד אותם בנחמדות ונאמר להם מה לחשוב ואיך. נל
ונגרום להם לחשוב שהם מלמדים את עצמם. נעודד 
איבה ביניהם וניצור פילוגים (שיחלישו אותם). הם 

פעם הם יגלו -אסור שאי. לעולם לא יגלו את חשיבותם
את האמת לגבי מה שאנחנו עושים, כי יחד הם יכולים 

  להשמיד אותנו. לא יהיה לנו לאן לברוח.
שעל פיה אנחנו חיים משך דורות זו השבועה הסודית    

ואסור לדבר או לכתוב עליה, כי אם תיחשף, אזי 
המודעות האנושית תשחרר את הכעס של הבורא עלינו 
ונשלח לתהום שממנו הגענו ונשאר שם עד לאחרית 

  /13499t.me/MailHaadom הימים, לנצח.
  ך)בהמש" סופם של האילומינטיראה הפרק "(

  
  (המשך)  גאולתכם זמן הגיע םענווי

 הרשעים םבינתיי. מאד קשה במצב אנחנו עמ"י,   
 ה' יהפוך, זה את יהפוך' ה מעט עוד אבל, שולטים

 שהיה למה דומות יהיו גם מכות. לגמרי זה את
יצאו  לא מהיהודים 80%כי  גם לשכוח ולא. במצרים
  אותם כי הם לא רצו לצאת. הוציא לא' ה, ממצרים

 לשמוע, רוצים לא שאתם דבר עוד יודע אני   
נעימים אשר דורשים  ולא נחמדים לא דברים

ממכם לעזוב את הגשמיות המיותרת שהיא עגל 
טובים בגלל  חושבים שאתם כאלה אתם הזהב.
 זה אבל, הדינים כל את שבת ובכלל שומרי שאתם

  קרוב לזה. לא כמו שצריך ואפילו לא
מאלה שיש להם ספק אם  מבקש אני ישראל עם   

 תעשו יהודים בגלל שלא עשו גיור כהלכה אזהם 
 דלהיפר אפילו תצטרכי ואולי, שצריך כמו גיור

 היהודיי להיות בלי הבעל עם התחתנת כי מהבעל
 השהאיש בלי ההאיש עם התחתנתָ  או, אמיתית

 זה אבל, שצריך כמו הדינים לפי היהודיי תהיה
 יכולים אם תהיו יהודים אמיתיים אתם כי שווה
  .נצחים נצח לקבל

 ותעשו שקורה מה תראו, םהעיניי את פתחו, תמ"יע  
 הרבה אין, אתכם מזהיר אני, זמן הרבה אין, תשובה

 לא הוא אםו, להתגלות רוצה והוא פה כבר משיח! זמן
  !אותו לגלות צריכים אנחנו, עצמו את מגלה

 לא זה, הרעיון את שונאים מכם שהרבה יודע אני   
? הוא אוטיסט הנביא אליהו? אפשר איך, להיות יכול
 זו אבל! להיות יכול לא זה, בדיחה זו חה חה חה

 בעיה זו – להאמין רוצים לא אתם ואם! המציאות
 שיתנגד ומי, ישרדו האמיתיים היהודים! שלכם

 להתקרב המנס ולא מבין לאו ה"הקב של לשליח
  !יעזור לא זה עליכם להתפלל אפילו – לאמת

 שהם אלה ומכל היהודים מכל מבקש אני אז   
, באמת בתשובה לחזור ,יהודים שהם חושבים

 כמה, קשה שזה כמה! תאמיתיתשובה  אבל
, עצמכם על לשמור שתצטרכו כמה, נוח לא שזה

 לשמור, הצניעות על לשמור, הברית על לשמור
אלה ש בלב שמרגיש מי'. וכו' וכו חגים, שבת

! אמיתי יהודי הוא רק, לחיות צריך שהוא החיים
  !!!אמיתי יהודי הוא רק! אמיתי יהודי הוא רק
 עוד אין כי! זהו ה' שולח לנו סימנים ברורים כי   

 מלחמות יש ובכלל 3ע"מ תהיה! זמן אין! זמן
 בארץ פה ישלטו מעט עוד אבל, כבר קטנות

 פה ויש! מהגוים רשעים! רשעים העולם ובכל
, העולם ויש בכל בארץ פה אפילו, קעמפס פימה

 מקום בכל זה, ברור זה זה, את תחפשו רק
שהרשעים  איפה (מחנות כליאה) קעמפס פימה
 בכיוון ללכת רוצים שלא אנשים להרוג רוצים
  .זמן אין פשוט זמן אין אז היהודים. ודאי, שלהם

 מלחמה תהיה מעט שעוד לדעת צריכים   
 כמו בדיוק, 3, מ"עהעולם בכל ביותר קטלנית

 בונקרים רשעיםל ויש, אמר חיים-פץשהח
עם  גיעמ שהשביט יודעם הם כי, לעצמם מוכנים

 על נופליםכבר אשר  והמטאורים אסטרואידים
 .קשה יותר הרבה יהיה זהעוד מעט ו, "הכדו כל

 שיכול נשק להם יש הגדולות ממשלותל וגם
, זה את יעשו והם ענקיות שלימות ערים לגמור

 גדולות ערים על האלה הפצצות את יפילו הם
.וחשובות

 להיות רק אפשר, מהעתיד לברוח א"א ,ישראל עם   
, עלינו לשמור שיכול היחיד המקלט זה, ה"הקב עם

  .ותורתו ה"הקב עם להיות
 ישו שלהם בבונקרים ימותומהם  חלק, והרשעים   

הם יצאו  ,שישרדו אחרי שהכוכב יעבור כאלה
 נכנס אנחנו. מהבונקרים שלהם וירצו לכבוש את א"י

 לחםילה ה"מהקב רשות יקבל משיחה, שלנו לבתים
עד  גיעוי הם"י, לא יכנסו לא הם. לבד הרשעים נגד

 העור, יפלו שלהם םהידיי. ישתנה הכל ופתאום גבולל
 הם, נגדם צבא צריכים לא, ימותו והם לייפו שלהם
  .ימותו פשוט

 זו אבל, זה את לשמוע רוצים לא אתם, ישראל עם   
 מהרשעים בפחד עומדים שאתם הזמן כל. האמת

 יש בינינו, ומבפנים מבחוץ כולל "יבמ פה ששולטים
 מדינות הראשי שולטים מבחוץ, ששולטים מרגלים

, במ"י הרשעים הגוים שולטים פה .אחרות ארצות של
וחילונים שירדו  גוים של למדינה "ימ את הפכו הם

עם  חרדיםה כי החרדים את שונאים הם מהדרך,
להם לחיות חיים של הפקר בלי מפריע  זההקב"ה ו
  גבולות.

 ה"הקב שעם אלה אבל, ה"הקב עם החרדים כל לא   
 מ"יע רק! האמיתי מ"יע הם! האמיתי מ"יע הם

 יבינו הם אבל, שישרדו גויםגם  יהיו. ישרוד האמיתי
 אלוקים רק ישו אמיתית דת לאהיא  שלהם שהדת

  .היהודים של הואו אחד
 דברים לשמוע רוצים לא האנשים שרוב יודע אני   

. קשות מאד הם ,הנבואות את תקראו אבל, כאלה
 העולם של שליש ינשת כי שאומר הנבואה במיוחד

 של אזורה ורק, קשה יפגע שליש, לגמרי שליש, יחרב
 קיפל' ה, זה רק לאו. רציני פגע בלי ריישא י"א
והיא  שנחרב בית המקדש אחרי י"א את) הקטין(

, תהואויגדיל  יפתח הוא ועכשיו. קטנה מאד נהיתה
 האמיתיים היהודים וכל, ה מאדגדול היהתוהיא 

 על אותם יביא' ה, י"לא יגיעו ארצות מיני בכל ששרדו
, השלישי המקדש בית את שוב יבנו והם נשרים כנפי
 את םמהשמיי ישלח ה"והקב הבסיס את יבנו הם

 הבסיס עם יתחבר לבסיס יגיע המבנה, המבנה
  .נצחים לנצח תקייםי מקדש ביתהו

  שאלות ותשובות
  "אליהוזה  הבגימטריי בןהכוונה כשאמרת " מהש. 
 השם, גולדן בן לו שקוראים יהודי שיש אומר זהת. 

 מתאים איתן עכשיו. איתן בנימין זה שלי המלא
 אם משנה לא זה. מתאים בן וגם הנביא לאליהו

 ואם, אוטיסט , אניגולדןאיתן  בן אני, לא או מאמינים
 בא תמיד הוא הנביא אליהו זה מי יודעים אתם

 וזה? אוטיסט להיות מאשר מחופש יותר ומה, מחופש
  . להגיד צריך לא יותר, הכל זה, הכל

חפשנו לדניאל  15-אני נזכר לפני כאבא של דניאל: 
, שאלנו את מקומות הוסטל, אחרי שבקרנו בכמה

הוא אמר "כולם , דניאל איזה מקום הכי מתאים לו
אותו דבר", אז שאלנו אותו איפה מתאים לו יותר והוא 

להיות בבית המקדש, נמאס לי יותר ענה: "מתאים לי 
  .התחפושת הזאת של אוטיסט"

  ?יגמר הוא מתי בארץ פה השלטון עם מהש. 
 ומיהודים, ומגוים מרשעים מורכב בארץ השלטוןת. 

 רוצים לאהם , ביניהם גוים והרבה הדת את שעזבו
 לא הרשע גוריון בן, מזמן מהתחלה. יהודית מדינה

 להתפטר רצו, גוים של מדינה רצו, יהודים מדינת רצו
  .לגוים אותם להפוךו מהיהודים

 אבוד , הואשלהם ווןילכ ללכת לעצמו נותן יהודי אםו   
 את עוזב לא יהודי. יהודי להיות יכול לא הוא כי

 עבירות מיני כל ועושה מודרני נהיה לא הוא, ה"הקב
  .ה"הקב עם הזמן כל להיות צריךדי הוי, לו שאסורות

 אם אבל, מדת רחוקים שהם יהודים "יבא היום יש   
 אנטי בחברה וגדללמרות ש בתשובה חוזרים הם

 זהו בתשובה חזר םה זאת ובכל, ה"קב אנטי, דתית
  ,מאדיקרה  ה"לקב תשובה, המאד גדולדבר 

אז  וכמו, במצרים כמו מכות לנו יהיו לכם אמרתי   
 תנוימא מאד הרבהמודאג כי  מאד אני במצרים
 נותןה' , ממצרים לצאת רצו שלא ליהודים שייכים

 מאמין לאאני  אבל, ממצרים לצאת אפשרות עוד להם
  .ממצרים לצאת ירצו שהרוב

 כזה אין הזה שבדור צדיק לנו יש ,לשכוח לא רק   
 אופן בכל אבל צדיקים היו הקודמים דורותב, צדיק
 ורק אך שייך והוא המשיח הוא כי, לכולם מעל הוא
, אחד חטא לא, אחד חטא עשה לא והוא, ה"לקב
  .כולנו על איווהל
 בתשובה לחזור שנזכה מ"יע כל את מברך אני   

 עם, כולם עם יחד ,שלנו הילדים עם יחד, אמיתית
 שנחזור כולם עם ,שלנו האבות ,שלנו תהאימהו

 משיח את לקבל ושנזכה, בקרוב שלמה בתשובה
  .האמיתי צדקנו

  ? הגוים כאן ישלטוהאם ש. 
כבר  הוא ,פוטין זה עליו דוברמש הרשע ,כן כןת. 

 דרך פה שולט שהוא מבינים לאאנשים  ,פה שולט
 לא ,וגדולים חזקים אנשים עוד וגם כנסת חברי

  . רעים בדברים גדוליםאלא  טובים בדברים גדולים
 מלך עליהם מעמיד שכתוב שמה אומרת זאתש. 

  ?פוטין זה - מהמן קשות שגזרותיו
  פוטין, פוטין.כן, ת. 

 לו עזרה היהודיי אחת האיש שאיזוש. יש סיפורים 
  .יהודים שונא הוא שטויותת.   .קטן היה שהואכ

  .השתני העולם פסח אחריש אמרתש. 
 ,הנביא אליהו שאני עצמי את חושף שאני לא זהת. 
 צריך ומישהו האמת האמת האמת את אומר שאני זה

 ימים כמה .משתנה העולם כל כי האמת את להגיד
 ,יותר עוד ויהיה לגמרי לגמרי השתנה כבר החג אחרי

 ,הארץ כדור את נכיר לאובעתיד  ,ההתחלה רק זה
,  פשוט קשים אסונות מקום בכל ש, יקשהכבר  זה

ו ישלטהרשעים  ,הזמן נגמר שעוד מעטלא להאמין 
  .בתשובה אנשים להחזיר ללכת יהיה אפשר איו

 ,לעשות מהיהיה  לא הקרוב בעתיד שלב באיזה   
 אלה את לתפוס פשוט חייביםעכשיו,  חייבים

 אלה הם מהם הרבה. בתשובהלחזור  שמוכנים
 עוד להם נותן' ה ממצרים לצאת רצו שלא ממצרים
 יש. שירצו מאמין כ"כ לא אני אבל לצאת אפשרות

  .נגמרלתשובה  הזמןבקרוב  כי גבול
   ?מתיש. 
כבר  "יבמ פה. זמן הרבה לא זה ,הקרוב בעתידת. 

 גם יש, םסובייטי חייליםבארץ  ויש, הרשעים שולטים
   .צחוק לא וזה פה קעמפס פימה גם ויש אמריקאים

  .משיחוה ה"הקב כנגד העולם כל להיות הולך זהש. 
 הוא ה"הקב ,ינצחו הקב"ה והמשיח .בדיוק ודאית. 
 יכולים שהם חושבים שהם םטיפשי הםו יכול כל

  .כנגדו םלהילח
  ש. בן, מתי קבלת את הנשמה של אליהו הנביא?

 האמת את לראות ישראל לעם לעזור נשלחתי אנית. 
 ביניהם ילדות היו גם כמוני בחורים של קבוצה עם יחד
 אני ,בחיים לא כבר מהם חלק ,והצדיקים הצדיקות בין

 הנשמה את קיבלתי אני, ונשארו כמה ועוד נשארתי
  .הנביא אליהו של
  

  מי יחיה לנצח נצחים
  1/5/2022   ב"תשפ ניסן' ל, גולדן בן

 28 בערךכבר  כותבים אוטיסטיםה אנחנו, ישראל עם
 השנים כל רנוודיב אחרי שעוקבים אנשים יש. שנים

 שאנו מה נכון שזה מאמינים מהאנשים חלק, האלה
 אפילו שאמרנו שהדברים ורואים עוקבים, אומרים

 את שידעו מ"ילע לעזור אותנו שלח' ה. מתקיימים
 יהודים הרבה כולל העולם שרוב בתקופה האמת

 שלנו בעולם שולט הזהב עגל. גמור בשקר מאמינים
 אנשים יש "ימ כולל בעולם ארץ בכל .לגמרי כמעט

 הם העולם אוכלוסיית למספר יחסית, אמת שרוצים
 שלח' שה שלנו העבודה את עושה וזה, מאוד מעטים
 מאוד במעט קיימת האמת. קשה יותר, לעשות אותנו

 שזה, האמת שמקור איפה ואפילו שלנו בעולם אנשים
 בין להבחין שצריכים יהודים הרבה, ותורתו מ"יבע

  .מבולבלים לשקר אמת
 השקר, חזק צועק השקר כי? מבולבלים הם ולמה   

 בא השקר כי, וחוה אדם בריאת מאז בעולם קיים
 מרצון בא והשקר, לשקר יודעות לא חיות, אדם מבני

 הזה בדור פתוחים יותר ויהודים עברות לעבור
 הכי לעברות נסחף הזה בדור העולם כל, לעברות

, השקר על מבוסס היום העולם כל כי, שיש קשות
, ולילה יומם לנו שצועק השקר, הגשמיות של השקר
 מעץ שאכלו, וחוה אדם של הראשון החטא כל קודם

  .ב"ההק על שנוא שהכי החטא את ועשו הדעת
 המצווה, ורבו פרו של גדולה הכי המצווה ,פתאום   

 לכל שהתפתח, הנאות של למקור נהפכה, הראשונה
, זימה של מצבים, התורה לפי אסורים מצבים מיני

 ילדים להביא בשביל צריך היה והיפה הפשוט והדבר
 של למשהו נהפך בתורה שכתוב מה לפי שיחיו טובים
אם לא  ובכלל מקרים בהרבה זימה ושל בושות

שומרים על דיני הטהרה התינוק עלול להיפגע אם לא 
 של הרצון של ההתחלה רק וזו ובאמת יעשו תשובה.

 הוא כי, התורה נגד ללכת, הקדושה נגד ללכת אדם בן
 את פךוה הוא, הזה העולם של ההנאות כל את רוצה
  .צווה ה"קבה מה משנה ולא ורצוי למותר הכל

 בני מצוות שבע את אפילו שומרים לא הגויים רוב   
 והם בשבילם מדי יותר שזה מרגישים הם, נוח

 רוב לא אם מאוד והרבה למותר האסור את הופכים
 התשוקה עם הגויים אחרי הולכים היום היהודים
 ולהרגשה, מותר שזה שהחליטו, גופנית להנאה

 לשים צריכים שלא, פרימיטיבי משהו זה שהיהדות
  .ושלום חס, לזה לב
 נגדו וללכת יכול-כל הוא ה"קבשה מבין שלא מי   

 גשמית וגם רוחנית התאבדות זו בכוונה תורתו ונגד
 לפי הולכים לא הגויים אם. היהודית הנשמה עבור
 מסכנים הם גם, להם נתן 'שה, נוח בני מצוות שבע

  .מאוד עצמם את
 במיוחד ואז קדושה שתהיה האנושות את ברא ה'

 'ה .נצחים לנצח עד ולעלות לעלות יוכלו היהודים
 קינאו הזמן כל הגויים אבל, לטובתנו הכל את עשה

 הם - התורה את לקבל להם הציע 'שה ואפילו בנו
 עמ"י אבל, האסורות ההנאות את רצו הם כי, סירבו

 הכי דור שזה ובדורנו התורה את עצמו על קיבל כן
 כדי עד ונוראה איומה רוחנית נפילה מ"יבע יש נמוך

 את ברא ב"ההק. היום מזה בסכנה העולם שכל, כך
 חטאו ואשתו הראשון אדםהו טהור להיות האדם

 הוא, זה בגלל העולם את הרס לא 'ה אבל, מייד
 את רצו אדם בני אבל, שלב שלב אותם שיתקן החליט

  . מהמותר יותר אסורה
 היה הוא, הזה לעולם הגיע אבינו וכשאברהם   

 היה לא שעוד אפילו התורה לפי שחי הראשון היהודי
 יעקב, יצחק היו ואחריו ,ניתנה לא עדיין והתורה מ"יע

 נתן ה"קבה רבינו משה של הדור כשהגיע ורק ובניו
 לפי לחיות מחויבים היהודים ומאז התורה את לנו

 לקבל מוכנים הם אם היהודים את שאל 'כשה. התורה
 היו לא ר"עה, מעליהם ההר את והרים התורה את

 היהודי ומאז, ונשמע נעשה אמרו ולא להר מתחת
 כל להישאר וחייב התורה לחוקי צמוד להיות חייב
 ורוצה סוטה הוא ואם, ולתורתו ה"קבל קרוב הזמן

 הנשמות כל. מאוד מאוד יסבול הוא הגויים כמו להיות
 בעתיד וגם זמן באותו אז וגם היום שקיימות היהודיות

  .סיני בהר היו
 מכירים שאנו כמו הזה העולם ,בסוף עכשיו אנו   

. יחיה הטוב ורק ייעלם הרע, להיגמר הולך אותו
 רוב היום כי, זה את יבינו היהודים שרוב הלוואי

 ושטחיים טיפשיים דברים עם עסוקים היהודים
 להיות יכולים שהם חושבים הם, התורה לפי ואסורים

 מצוות מעט להם שיש הזה בדור הגויים אבל, הגויים כמו
  .בזה לרוב עומדים לא גם, בהם חייבים שהם



 ידי על לשיאה הגיעה היהודים כלפי הגויים של השנאה  
 "עמ לפני שוב אנחנו עכשיו. 2ע"במ הנאצים של הטבח

 לנו ויש היהודים נגד הגדולה השנאה עם עדיין והעמים
 היהודית הדת את שונא שהשלטון "ימ לו שקוראים מקום

  .יהודית שהיא ממה גויית יותר היא מ"יש להגיד ואפשר
 רוצים לא שאתם אפילו !טוב תקשיבו ישראל עם   

 להגיד חייבים אנחנו, קשים דברים לשמוע או לדעת
 אולי, לנו שנשאר הזמן במעט שאולי, האמת את לכם

 רוצים לא שאתם, יודע אני. תשובה לעשות תרצו
, רוצים אתם מה אבל, קשים דברים לשמוע

, להיעלם יכול ישראל עם שרוב ברור זה? שנשתוק
 להם שיש הזלזול וכל העברות כל עם, ושלום חס

 ולזלזל הגויים כמו לחיות רצונכם. ולתורתו ה"להקב
 ויש. הנצח את לכם מסכן פשוט זה, הקדושה בתורה
 רוצים הם בליבם אבל, מצוות שומרי שכאילו יהודים
 כך לכל לדאוג הרבה יצטרכו שלא, הגויים כמו להיות
 ואנו. סיני בהר עצמנו על שקיבלנו, מצוות הרבה

 תורת את בנפרד אחד כל עצמנו על לקבל שוב צריכים
 יציל זה ורק הלב כל עם מלאה תשובה ולעשות משה
, קטלני נשק עםשיהיו  הקשות מהמלחמות אותנו
 אותנו יציל וזה, מלחמה בשום היום עד היה שלא

 והבטיח התורה את שקיבל, ישראל עם להיות לחזור
  ".ונשמע נעשה"

 שתדעו אז, אתכם מפחיד זה שכתבתי מה אם   
 לשמור לו שהבטחנו מאז, סבלנות הרבה יש ב"השלק
 שחיה נשמה וכל עברו שנים הרבה, התורה כל את

 לא שאם, וידעה והבטיחה סיני בהר הייתה היום
  .מר יהיה הסופ התורה לפי החית
 שמביאה, ליהודים מתאימה הכי תורתנו ,מ"יע   

 איך אפילו יודע לא שאני, אמיתית לשמחה אותנו
 הטובה ההרגשה ואת העומק, היופי את להסביר

 להסביר יכול לא ואני. ליהודי תביא התורה ששמירת
 ומבינים משה תורת את לומדים שאתם בלי זה את
 ב"הלהק הנאמנים של העתיד כי, זה את וחיים זה את

  . נצחים לנצח וזה עדן גן זה ולתורתו
 לא פשוט, אומר שאני מה מפחיד שזה שמתלונן מי   

 לא כנראה כזה יהודי ולכן שצריך כמו תורה למד
, הרגיעה את, היופי את להרגיש יכול לא הוא כי, יהודי

 מביאים שהתורה  חייםה אהבת ואת השמחה את
. התורה את לקבל מ"יבע בחר ה"קבה .ליהודים
 לשמחה נצחים לנצח אותנו מביאה הזאת והתורה
 הקירבה. מזו גדולה יותר הנאה ואין רוחני ולניקיון

 ל9 יְֶעַרב "5ִי .שקיימת טובה הכי הרגשה זו ב"הלק
  .ַטַעם" (ידי נפש) וְָכל צ;ף ִמ=ֶֹפת  יְִדיד;ָת:

 ואת השכל את לכם שיהיה, מ"יע כל את מברך ואני   
 משה תורת לפי שחיים אמיתיים יהודים להיות הרצון

 יהיה עתיד ואיזה לנו יש זכות איזה לעומק ושתבינו
. ה"קבה של דבר של בסופו חלק נהיה ושאנחנו לנו
 את העדיפו הם כי, לזה להגיע שיכול בעולם עם אין
 שמביאה התורה את לקבל מוכנים היו ולא השקר חיי

 וחזקה נעימה יותר הרבה רוחנית הנאה. לאמת אותנו
 כולנו את מברך אני עמ"י .הגשמיות מההנאות

  .נצחים לנצח ביחד ושנגיע בתשובה שנחזור
  

  בסוף כמעט אנחנו
  8/5/2022     ב"תשפ'ה אייר' ז - גולדן בן
 בפיגוע נפגעו אזרחים שישה ימים כמה לפני   

. מאוד קשה במצב שלושה, נרצחו שלושה. (באלעד)
 אותם להרוג כדי בגרזן השתמשו הערבים הרוצחים

 רשעים ברבריםל רק, אכזרי כך כל רצח כלי שזה
 להשתמש מתועבה הרצון את להם יש מאוד עקומים

 מלא מרושע כוח שמצריך גס פרימיטיבי כך כל בדבר
 לרצוח בשביל כזה כלי להניף כדי עמוקה שנאה
. הרוצחים בלב בוערת בשנאה מפשע חפים יהודים
 תמיד היהודים כלפי הגויים של שהשנאה שתדעו
 מאז ההיסטוריה כל במשך ביותר קיצונית הייתה
 היו היהודים, היום ועד אבינו אברהם הראשון היהודי

 להיות בנו בחר ב"ההק כי, עמוקה שנאה של קורבנות
  .נצחים לנצח שלו הנבחר העם להיות, שלו עםה
 ישראל עם רק. סיני בהר התורה את קיבלנו אנחנו   

 עם רק, אותה קיבל לא עם ףא, התורה את קיבל
 לנו נתן זאת ובכל לנו סלח 'ה, שחטאנו אפילו. ישראל

  .משה תורת את, הקדושה התורה את
 במצב העולם וכל. קשה מאוד במצב היום עמ"י   

 מאז .קשה במצב במיוחד היהודים אבל, קשה מאוד
 כל היום ועד ה"קבה ידי על הנבחר העם שאנחנו
 שלרצוח יודעים וכולנו. בנו מקנאים בעולם העמים

 בצורה מתבטא זה המקרים ברוב, גוי ידי על יהודי
 בהנאה הסוף עד לרצוח ורצון שנאה מלאת, גסה

 שלי התיאורים, אמת זו כותב שאני מה. ושמחה
 הכי, תמיד בנו קינאו הגויים. קיצוניים לא שלי מיליםהו

, פולין כמו ארצות מיני כל גם אבל הנאצים היו גרועים
 בדם רצחו הרבה בהן ארצות הרבה ועוד אוקראינה

 ילדים, וגברים נשים, ומבוגרות מבוגרים יהודים קר
 מיני בכל או גזים בתאי או קר בדם ממש, ותינוקות

  .זה על לדבר רוצה לא שאני שונות מיתות
 קר בדם רצחו רגש בלי צעירים הערבים ששני זה   

, כלום להם עשו שלא יהודים אכזרית כך כל בצורה
  .גדולה בבעיה ישראל שעם מראה זה, לילדים אבות

 ומדינות השלישית העולם למלחמת מתכונן העולם כל
 מהעולם להוריד לכל בנוסף רוצים ב"וארה רוסיה כמו

  .יהודים יותר שאפשר כמה
 יהודים מיליון עשר כחמישה יש המחקרים לפי   

, יהודים לא בכלל מהם קטן לא חלק אבל, בעולם
 ישראל בארץ תושבים המון יש. יהודים שהם חושבים

, מאוקראינה, מרוסיה שבאו, יהודים לא שהם
 יש .ארצות ועוד הברית מארצות, מאנגליה, מצרפת
 אדמה חלקת שקיבלו קתוליות במיוחד כנסיות הרבה

 בארץ פה שלהם הגדולות הכנסיות את לבנות כדי
 להם לעזור קטנים לא שטחים להם נתנה והממשלה

  .בארץ כאן שורשים לתקוע

 היהודים רוב. עכשיו מאוד קשה במצב ישראל עם   
 גם שהם יהודים יש. היהודית לדת קרובים לא ממש

 לא מהם שהרבה הרפורמים את גם יש. יהודים לא
 שאסורים דברים עושים ובהחלט אמיתיים יהודים
 חילול כמו דברים עושים הקונסרבטיבים גם. בכלל
 זה עושים שהם ממה הרבה ובכלל חגים וחילול שבת

  .מהגמרא ולא מהתורה לא וזה שלהם דמיוןהמ
, ישראל ארץ לא"י היא מ כי. קשה הכי המצב "יבמ   

 וכל .שקר זה ישראל מדינתה, קדוש היא ישראל ארץ
 ישראל שמדינת המלחמות בכל שנלחמו החיילים

 שלהם החיים את שהקריבו גיבורים הם עברה
  .ישראל לעם שייך שזה חשבו הם כי, באמת

 עם נולד שהוא אהבהו לב ,רגש יש האמיתי יהודיל   
 מרגיש הוא, חילוני הוא אם אפילו, "יוא מ"יע כלפי זה
 "ימ, ישראל מדינת של לא, "יא של הקדושה את

 המדינות מכל הרשעים זה ובגלל שקר מלאה
 אותה ולהפוך ישראל ארץ את לגמור מתכוננים

  .שאמרתי כמו גויים המון פה יש. לגמרי גויי למקום
 עומדת ממש 3ע"מ למעשה שכבר רואים כולם   

 לאט לאט תתחיל היא אולי. רגע כל להתחיל
 שזה, יבינו כולם, ברצינות תתחיל וכשהיא, ותתפתח

, מ"יע את להעלות כדי לנו שלח 'שה שמיימי משהו
 יש, צדקנו משיח ויש אחד ל-א שיש, שוב שיבין

 הספרים וכל, משה תורת את לנו ויש חכמים תלמידי
 כולל וידועים גדולים חכמים תלמידי ידי על שנכתבו
 כל במשך הצדיקים כל'. וכו וירושלמי בבלי הגמרא
 החזיקו בגלות וגם ישראל בארץ גם שישבו הדורות

 של לריבונו 'לה וקרוב קדוש עם להיות ישראל עם את
  .הקדושים והספרים התפילות דרך, עולם

 שפה אפילו אותנו שונאים היום עד שהגויים אפילו   
אבל  איתנו הם שכאילו אותנו לבלבל מנסים ושם

 אותנו לגמור רוצים ושהם שקר שזה יודעים אנחנו
  .ב"המהק אותנו להפריד ורוצים שלנו הדת ואת

 רואים כבר השלישית העולם מלחמת - ישראל עם   
 כל. להילחם מתכוננות המדינות כל. באופק אותה

 הבונקרים את להם יש שבעולם הגדולים הרשעים
 שיא של, היוקרה שיא של, כוכבים 5 של ברמה

 הם הנכון וברגע הטכנולוגיות סוגי בכל ההתקדמות
, הדלת את לסגור, פנימה להיכנס שיוכלו בטוחים
 או הניבירו או השביט כי, יהרגו כולם למעלה ובעולם
 מערכת למיני שנתנו השונים השמות שאלו X-הפלנט

 כוכבי 7 עם, הארץ לכדור כבר קרובה שמאוד, שמש
 שכבר ואסטרואידים מטאורים מיליוני של" זנב"ו לכת

 למצב מתקרבים אנו .יום כל הארץ כדור על נופלים
, זה את מוכיחות האחרונות והחדשות מאוד קשה

  .השני על אחד מאיימים המדינות שראשי
  
 שהגאולה סימן הכל זה כי, עצוב להיות סיבה אין   

 ידיים בחיבוק לשבת יכולים לא ואנחנו מאוד קרובה
 לגאולה להגיע זכות לנו שתהיה כדי כלום לעשות ולא

, בתשובה יחזור מ"ישע בלי, צדקנו ולמשיח שלמהה
 מאז, הזה בדור רוחנית מבחינה נמוכים הכי אנו

 יהודים ויותר יותר. אבינו אברהם הראשון היהודי
 רוחני חופש ומעדיפים שלהם מהיהדות בורחים
 הוא המצב. רוצים שהם ומתי רוצים שהם מה לעשות

 עם שבאמת יחסית יהודים מעט ו רקונשאר גרוע יותר
 הזהב ועגל והטכנולוגיה הגשמיות. ותורתו ה"הקב

 לעגל חזק אותנו מושך השטן. אותנו הורסים פשוט
 הסרטים לכל, למיניהן הטכנולוגיות לכל, הזהב

 שטחיים לחיים אותנו מושךהוא , למיניהם והבידור
 גם הגיע וזה למבוגרים צעצועים על המבוססים

 זה, הנשמה את מקלקל זה, החרדי היהודי לעולם
 את ולרצות אסורות תותאוו תשוקות ביהודי מעורר

  .הגויים של השקר חיי
  
 שאנחנו העולם של בסוף כמעט אנחנו - מ"יע   

 את באכזריות, קר בדם שרצחו האלה הערבים .מכירים
 שהקימו יהודים, ה"בקב המאמינים המסכנים היהודים

 ה"הקב את שאוהבים, מצוות ששומרים בתים
 הילדים את שמגדלים, רצונו את לעשות ושמשתדלים

 הם כי? אלו דווקא ולמה, טובים ומעשים מצוות, לתורה
 כל יש כי, מתפרק מ"יע כי, מ"ילע מסר זה כי, הצדיקים

 מיני וכל, כשרים לא רעיונות מיני וכל צעצועים מיני
  '.וכו ודתיים חרדים בין גם וזימה צניעות וחוסר בידורים

 הערבי הרשע נגד שנלחם האבא, הגיבורים ואלה   
, השנאה כל עם רצח פרימיטיבי גרזן עם קר שבדם

 בצורה 6-ה בן בנו לעיני אבא רצח הוא, השטן הוא
 ילדיו לעיניי קורבן אבא עוד והיה ביותר אכזרית
.לידו שהיו הקטנים

 להגיע רוצים אנחנו שאם ישכח לא ישראל ושעם   
 לנצח ולהגיע קורבנות ולהקריב המקדש לבית

 אחד שיהודי לשכוח לא צריכים אנחנו, נצחים
 שני את ששלח השטן נגד פחד בלי נלחם כשהוא

 חפים יהודים קר בדם לרצוח גרזנים עם הערבים
 הואו לאחרים וגם שיברח שלו לילד וצועק מפשע
  .עדן לגן ישר הלך בוודאי

 בנו על בגופו שהגן אבא של מקרה עוד היה   
 הקטן ילדו עם כשיצא, ברק בבני בפיגוע הקטן

 גם שהייתה מנוחה קצת לאשתו לתת כדי בעגלה
 שנאה עם ערבי ובא מתקדם מאוד בחודש בהריון
 זהה אבאה. האבא את ורצח נשק עם גדולה מאוד

 לבד אמו, בגופו אותו שהציל שלו הילדאת ו עדן בגן
  .נולד לא שעוד השני ואת אותו תגדל

 ישראל עם כי, עכשיו כאלה דברים קוראים למה   
 והחילונים החרדים של חלק גם, מהאמת מאוד רחוק

 שלא שבת השומרי חרדיםלא מעט  וגם רחוקים
 הרבה לקח הזהב עגל .המצוות כל את עושים

  .השטן עם יחד קורבנות
 את הקרוב בעתיד לגלות ה"מהקב מבקש אני   

 והנורא האיום הבלבול את לבטל כדי צדקנו משיח
  .ישראל בארץ כולל העולם בכל היהודים בין שיש

 קשים דברים לשמוע רוצים לא שאתם יודע אני   
" לדאוג מה אין, בסדר יהיה" שאומרים כאלה ויש
 שרוב להיות יכול זה איך אתכם שואל רק ואני

 בין הזימה וגם וחגים שבת מחללי הם היהודים
 על שנוא במיוחד זהו השיאים בשיא החילונים

 סנהדרין 'ה;א זDִָה 9Cנֵא ֵאAֶ ;Bל יֶהםקֵ ֱא<' ה"הקב
 עבירות הרבה "ככ שיש להיות יכול זה איך. קו

 חילוניה שהעולם קשות עבירות החרדים בין אפילו
  .לגמרי אסור שזה לחשוב בלי בכלל אותם עושה

 יבינו יהודים הרבה, תתחיל כשהמלחמה   
 השטחיים החיים ולא ותורתו ה"הקב היא שהאמת

 3ע"מכי  להבין רוצים לא אתם. עכשיו לנו שיש
 שצריך שמבין מי אבל, האנושות לכל אסון תהיה

, אותו יציל 'ה תשובה עושהמי שו תשובה לעשות
 רק, להגיד מה יודע לא אני, להבין רוצה שלא מי

 שהיה שמי לכולם ולהזכיר עליה או עליו לרחם
 תחיה כזאת נשמה" ונשמע נעשה" ואמר סיני בהר

 בתורת מאמין שלא ומי לגמרי בתשובה ותחזור
 מה על חגיגה רק הוא הזה שהעולם וחושב משה

  .מהמציאות ייעלם כזה אדם, שאסור
 אומרים לא מהחדשות הרבה .זמן אין ישראל עם   

 תחזרו מהכל יותר .שקורה מה אחרי תעקבו, לכם
 וגם הדתיים גם, החילונים גם, באמת ה"לקב

  .נצחים לנצח להגיע אפשר ךכ רק כי, החרדים
  

  כלל לפחד לא והעיקר
  15/5/2022   ב"תשפ אייר' יד, גולדן בן
 חמישי ביום .שני פסח היום .נגמר פסח, ישראל עם   
 חג כל ואחרי הסדר ליל אחרי אנחנו .בעומר ג"ל

 לראות שנחכה קודם שכתבנו במה ואמרנו .הפסח
 שבת במוצאי ואז לכתוב להמשיך כדי, קורה מה

 וגם ומאיימים משתוללים ערבים, טובות לא חדשות
 מיני בכל יהודים יותר שאפשר כמה להרוג משתדלים

  .פיגועים של צורות
 ג"של קורה מהכל והגרוע .בעומר ג"ל חמישי ביום   

 מאשימים והשלטונות .רגיל יהיה לא במירון בעומר
  .החרדי לעולם עונש מין זה. בזה החרדים את
 24 תוך אלפים מאות, חרדים יהודים לרוב, שנה כל   

, התמימים לילדים חלקה לעשות באים שעות
 ורוקדים ושמחים כתפיים על אותם שמים שאבותיהם

 להיות להרגיש לזה מחכים כך כל שהילדים, איתם
 מיוחד יום זה, וציצית כיפה, פאות עם גדולים

 השנה לכולם מקום מספיק יהיה לא אבל .בשבילם
 ימרב לבקש שבאים קשות צרות עם יהודים מיני ולכל

 להם לעזור בשמיים פרוטקציה להם לעשות שמעון
 בכל או בכסף זה אם או בבריאות זה אם, בצרתם

 בהכנעה באים היהודים .ליהודי רע שעושה צרה
 וגם ורוקדים ושרים ישראל עם באהבת, 'ה באהבת
  .ושותים אוכלים

. כלום קרה לא שנה לפני עד אבל, צפוף זה נכון   
 זה אם, ברור ולא ונורא איום אסון קרה שנה ולפני
 היה שזה או מדי צפוף היה כי, במקרה סתם קרה

 עדיין שמעון ילרב שיש הכוח את לעצור כדי בכוונה
 שלהם נסיונותב לעמוד כוח להם לתת עמ"י על

 נהיים בוכים באים השנים כל, המסכנים כל. בחייהם
 ובנו שמעון ירב דרך ה"לקב הכל ורוקדים שמחים
, היהודים לטובתנו הכביכול, השלטונות אבל .אלעזר
  .הכל את לשנות רוצים

 בעומר ג"בל קרה מה בדיוק יודע לא אחד אף   
 במאה להגיד שאפשר משהו היה לא וזה שנה לפני
 ברור לא זה, הצפיפות בגלל היה סתם שזה אחוז

 עם של הקשר את להרוס כדי בכוונה היה זה אם
, י"הרשב עם מ"יע של קשר, הצדיק עם ישראל
 אפילו. השנים כל וגדולים גלויים לניסים שהביא

 עם י"לרשב באים היו יהודים ויותר שנה 100 לפני
. נשים גםו החמורים על באים היו הם, הצרות כל
 שהיו מה את מקבלים והיו ומבקשים בוכים היו

  .צריכים
, היהודית הדת את להרוס משתדלת מאוד "ימ   
 וזו שהייתה הממשלה וגם היום של הממשלה גם

 לפתרון להגיע כדי "ימ את שהקימו הסיבה בכלל
 היהודית מהדת לגמרי להתפטר כדי, הסופי

 וכבר. ו"ח ה"מהקב חזקים יותר שהם ולהוכיח
, הליטאי או החסידי הביגוד את זרקו יהודים הרבה
 להתנהג והתחילו הגברים של הפאות את הורידו

 לחרדיות שנחשבות נשיםהרבה  וגם חילונים כמו
 מה שכח יעקב בית, צניעות זאת מה באמת שכחו

 קשות בעיות להם יש מהישיבות בהרבה. צניעות זו
.קדושה של בנושא הבחורים עם



 יותר מדבר גולדן בן שאני אומרים אתם, ישראל עם   
 יודע ואני ישראל עם את אוהב אני אבל, קשה מידי
 יהיה שלנו העתיד, ובמהירות, נשתנה לא אנחנו שאם
 ניסו כשהיהודים בהיסטוריה פעם בכל. קשה מאוד
 צרות עליהם נפלו, קצת אפילו, הדת את לעזוב

, תמיד משתמש שאני דוגמה שזו 2"עמ כמו, גדולות
 שמתו יהודים מיליון משישה יותר זה, טבח היה זה כי

 שהנאצים אכזריות צורות מיני בכל, איומה בצורה
 "ככ להיות יכולים שגויים להאמין קשה היה זה, יצרו

 כל כמה ההיסטוריה בכל שידענו אפילו, אכזריים
 הקוזקים אלדוגמ .ליהודים אכזריים היו העולם אומות

 הרוצחים שהיו אלה הם האוקראינים של, הרוסים של
 נכנסו, מרשעות ורק אך זה את עשו הם, גדולים הכי

 רצחו פשוט חרבות ועם תמימים יהודים של לכפרים
 מרשעות ורק אך סיבה בלי פתאומי באופן קר בדם

 בכל. יהודים להרוג שלהם והאהבה שלהם
 גם. יהודים המון רצחו פשוט גויים ההיסטוריה

 ויהודים יהודים המון שרצחו תקופה הייתה באנגליה
 הרבה יש הרב לצערי .אנגליה את לעזוב צריכים היו

  .דוגמאות
, העולם בכל היהודים לכל להסביר רוצה אני   

 לא, הגויים כל אצל הכוונת על עכשיו שהיהודים
 הגדולה הסכנה תהיה זו בעתיד .מדינה באיזו משנה

, לזוז להתחיל שיכול למי שכדאי לכם אומר ואני
  .בה לגור לא"י ולהגיע עצמכם את יםלהר

 כסף הרבהעולה  שזה יודע אני, קשה שזה יודע אני   
 העולם בכל בארצות מלשבת עדיף אבל, רחהיוהט

 כלב להם ישו, היהודים את לחסל באמת שרוצים
 שהיו כמו ריכוז מחנות םשה" קאמפס פימה" רצותאה

  .בארץ גם ויש משוכללים יותר קר ,הנאצים אצל
 אם לארץ לבוא מה בשביל באמת ששואלים נכון זה   

 לנו שיש, היא התשובה? קשה בארץ גם המצב
 גם אלא, תושמד לא "ישא רק שלא ה"קבמה הבטחה
 שהייתה לגודל א"י את יגדיל 'ה דבר של שבסופו

 אהבת מתוך שמגיעים היהודים כל על ישמור 'ה, פעם
  .הסכנה כל עם, ישראל ולעם ותורתו 'ה
 וזה ביותר קשה במצב יהיו האחרות הארצות כל  

 יחרב העולם של שליש ששני אמרנו פעם ולא כתוב
, קשה סייהר שני שליש, לגמרי ייחרב אחד שליש
 , פגעת לא ישראל ארץ נמצאת שבו האחרון ושליש

 כמו, פעם שהייתה כמו "יא את בחזרה יגדיל ב"ההק
 ושלמה המלך דוד כבזמן. פעמים הרבה שאמרנו

  .יהודים מליוני והכילה גדולה הייתה "יא המלך
 רק המקדש בית את בנה המלך כששלמה   

 חייםהש יהודים של מיליונים בה היו לבד בירושלים
, תפילה, המקדש לבית מסביב הסתובבו שלהם
  .'ה אהבת מהכל ויותר חסד, חגים

 הארצות כל. מאוד והשתנה משתנה כבר העולם   
 מאיימים, עובדה זו, צחוק לא וזה 3ע"למ מתכוננות

  . רחמנות ללא השני על אחד
 "יבא מ"יע אבל, ישרוד לא העולם רוב, ישראל עם   
 יהודים יהיו, ישרדו מצוות ועושים ה"קבב מאמיניםה

  .יחסית מעטים אבל, ל"חוב גם שישרדו
 שלב באיזה אבל .פשוט לא המצב עכשיו בארץ גם   

 חוסר על כל קודם יתגבר ישראל עם, הקרוב בעתיד
 'ה, זה על תשובה שיעשו ואחרי 'הב וביטחון אמונה

 ותורתו ב"ההק נגד מלחמות שזה, לעתיד אותם יכין
 תשובה יעשו כולם האמיתיים שהיהודים והעובדה

 נמוכים "ככ שהיו והיהודים ,אחר יהיה העולם כל ואז
, בזה ענקיים יהיו פתאום, 'בה וביטחון באמונה
  .ה"הקב היאש לאמת קרוב הכי הדור יהיו פתאום

! עצמכם את תצילו, ישראל עם מכל מבקש רק אני   
 יהיה, ברצינות תתחיל השלישית העולם כשמלחמת

 מעכשיו להתכונן צריכים אנחנו, להתכונן מידי קשה
 מכל רוצים שלו היהודים שכל יראה ה"שהקבכדי 
 לכל ייתן זה, המקדש ולבית ישראל לארץ להגיע הלב

 כח להם ייתן, עכשיו עד חזקה שינה שישנו היהודים
, ה"הקב עם ולהיות ישראל לארץ ולהגיע לקום ורצון

 להם שאין יהודים. הלב כל עם ה"לקב נאמן להיות
 המשפחות עם לארץ להגיע דרך ואופן פנים בשום

 יעזור 'וה דמעות הרבה עם ה"לקב תתפללו, שלהם
  .ישראל לארץ להגיע לכםגם 
 את יש כלב לכל: "להגיד רוצה רק אני ולרשעים   

 גברים יהודים לחסל נהנים שאתם וכמה " שלו היום
 להרוג לכם נעים שזה כמה, ותינוקות ילדים נשים

 באמת שהם ליהודים הפעם ייתן 'ה אופן בכל, יהודים
 שעומד מההרס ולהינצל י"לא להגיע ה"הקב עם

 שלא מי אבל, איתנו 'ה ישראל עם לדאוג לא. לפנינו
 יגיע לא הוא אז, תשובה לעשות רוצה ולא ה"הקב עם
 לא בינינו יש. מאמין לא הוא אם, נצחים ולנצח י"לא

 אז, התורה לפי יהודים לא שהם יהודים כביכול מעט
 נשמות עם לא הם כי, י"לא יבואו לא כולם כמעט הם

  ."לבחו ויישאר והם יהודיות
 והעיקר מאוד צר גשר כולו העולם כל, לשכוח לא   
  .איתנו יהיה 'ה אז 'ה עם אנחנו ואם, כלל לפחד לא
 עכשיו השכינה, ל"חוב נמצאת לא כבר השכינה   

  "י.בא אלא "יבמ לא, ישראל בארץ ורק אך נמצאת
  
  מבפנים גם אויב לנו יש
  15/5/2022   ב"תשפ אייר' יד, גולדן בן
 שהמלחמות ברור מרגישים כבר אנחנו, זמן הגיע י"עמ   

 הגיע לא עוד זה, העולם בכל וגם "יבמ גם התחילו
 להיות מתחיל זה אבל, שיהיה ביותר הגדול למימד
 לא וזה, בעולם ארצות מיני בכל וגם "יבמ גם, אכזרי
, אותנו ויציל אותנו ישמור 'שה, 3"עמ שתהיה עד יגמר
 מיני כל קיבלנו כי, בעתיד שיהיה, לנו שידוע משהו וזה

  .זה לפני הרבה צדיקים מיני מכל אזהרות
 וקטלניים חדישים נשק כלי עם מתכונן העולם כל   

 יהיה זה, פעם אי שהיו המלחמות מבכל יותר, ביותר
 ירגיש ישראל-עם 'ה בעזרת אופן ובכל, הרסני הכי
.ה"בע, פחות הכי זה את

 הרבה כבר השלישית העולם מלחמת על מדברים   
 בגדול התחיל כבר זה למעשה .מתחיל זה ועכשיו זמן
 מקומות מיני בכל גם אבל, ורוסיה אוקראינה עם

  .המונים ורצח סכסוכים יש בעולם
 הרבה עם סימנים הרבה יש ישראל במדינת וכאן   

 בדם שנרצחו יהודים של קורבנות מעט ולא אלימות
 ישראל מדינת את לקחת שרוצים ערבים ידי על קר

  . בכלל המציאותמ אותה ולמחוק
 תוכנית הייתה זו כי, מבפנים גם אויב לנו יש   

 וחלק מהנאצים חלק שהיו, הציונים של מההתחלה
 לחסל מאוד רוצה שהוא חדש עולם לסדר שייך הזה
 אוכלוסיית י"ע מובן שיהיה בלי היהודי העם את

  .שלהם המטרה שזו, ברור יהיה שלא, העולם
 בעולם קורה באמת מה רואים יום וכל, הזמן והגיע   

 עלינו ומה .ישראל מדינת לו שקוראים ובמקום שלנו
 העולמית ההתפתחות את ולעצור לשרוד כדי לעשות

  ?ישראל מדינת על דגש עם עולמי ורצח אלימות של
 על לשלוט יכולים לא שהם יודעים הרשעים הגויים   

 הם .מנסים שהם שנים אלפי כבר כי, בקלות העולם
 לא וגם בשטן מאמינים הם, ה"קבב מאמינים לא

 .השטן זה שלהם האליל, איש באותו באמת מאמינים
 את למחוק כדי נלחם השטן העולם בריאת מתחילת

 העולם כל על להשתלט, ישמור 'הל עמ"י ש קיוםה
 הפךה על ,שקר על תהמבוסס חיים דרך ולבנות

  .מותרים יהיו הלאווים וכל וניאוף רצח על, מתורתנו
 לפני הגויים של הפרימיטיביים השבטים אצל רצחה   

. השטן של השקר כל על מבוסס היה, שנים אלפי
 עבודה עובדי עם התחילה היא, התחילה כשהנצרות

 יצרו הם, שליט היה כשקונסטנטין, באיטליה זרה
 הראשונים נוצריםהו נצרות של חדשה דת כביכול
 זה את ערבבו אז, שלו הטקסים ובכל בשטן האמינו

 יימח, איש אותו את הנצרות בראש ושמו הנצרות עם
 הקתולים של חלק היום ועד. השטן את גם אבל, שמו

 והשטן. לשטן מתפללים וחלק איש לאותו מתפללים
 שלהם והמטרה, אחד ונהיו התמזגו אישה ואותו

 של הגדול המספר את ולדלל העולם כל על להשתלט
 המהאוכלוסיי מספיק רק וושיישאר העולם אוכלוסיית

  .נםרצו את ושיעשו עליהם להשתלט שיוכלו כדי
 בהרבה וכבר לשלוט רוצים הם שלנו בעולם עכשיו   

 רוזוולט, היטלר, שולטים הם "ימ כולל מקומות מאוד
 נלחמו שלהם ארצותה שכאילו מנהיגים ועוד וסטלין

 כולם היו הם למעשהכאשר , 2במ"ע השני נגד אחד
 בני פחות שיהיו כדי נלחמו הם של השטן. צד באותו

 דרך, אחרת לדרך העולם את להכין כדי בעולם אדם
, והטכנולוגיה הגשמיות את ירצו אדם בני ויותר שיותר

, המודרנית ברפואה שנאמין, החיים כל את שהורסים
, גדול "ככ לשקר להגיע שאפשר ידעו כבר שהם

 בטוחים יהיו כי, להתאבד ירוצו העולם שאוכלוסיית
 הפוך שיפעלו חיסונים יעשוו, יכולה כל שהרפואה
 30-ה בשנותידוע כי כבר . הפציינט את מלהבריא

 לגמרי ריפוי מצאו אחד אדם מבן יותר זה ולפני
 אדם בני מיליוני היום ועד שמאז .הידועה מהמחלה

 דרכים "הכביכול" כל עם מהמחלה רב בסבל מתו
 התשובה. בהם משתמשים שהרופאים החדשות

, סבל ובלי כאבים ובלי פשוטה מאוד מחלות להרבה
 ולהרוג כסף בגדול להרוויח דרך מצאו אנשים אבל

  .העולם מאוכלוסיית הרבה
 תפסיקו, הזמן הגיע מ"יע, אגיד רק, יותר אדבר לא   

 העולם של מיותרת גשמיות ולרצות לשטן להתפלל
 את להרוג בשביל קיים זה דבר של בסופו כי, הגויי
 כבר במלחמה והוא, כבר במלחמה היום העולם .כולם
 שאנו כמו העולם לסוף מגיעים אנחנו אבל, שנים אלפי

 של ההתחלה של האחרונה והמלחמה אותו מכירים
 מלחמת עולם יהיה באמת זה .ומגוג גוג שלפני העולם

  . העולם אוכלוסיית כל עם
 עם שמש מערכת מיני שזו השביט את שלח גם' ה   

 של ארוך זנב ועם מסביבה לכת כוכבי שבעה
 את שיש לנו להזכירכדי  ואסטרואידים מטאורים

 רוצה הוא אם העולם את להרוס יכול גם והוא ה"הקב
  . זה את לעשות יכול הוא קלות ובקלי

 אבל, ישראל עם זה ה"הקב על אהוב הכי העם   
  ה"בקב לא הרב לצערי מאמינים לא יהודים הרבה

 אבל, להשתלט יכלו הרשעים זה ובגלל, בתורתו ולא
  .לזה סוף יעשה 'ה
, "ימ לא, "יא זו הזה בעולם ישראל עם של המרכז   

 לחזור חייב, לשרוד שרוצה ומי, ישראל ארץ אלא
, לעזור שליח שלח 'ה .ה"קבל לחזור חייב, לאמת
 צריכים מ"יע אנחנו אבל, צדקנו משיח את שלח

 המצוות כל עם אמיתיים יהודים להיות לרצות
 לחיות אותנו מדריכה שהתורה מה כל עם, שבתורה

 הלילה ועד מהבוקר השנה בכל, יום בכל לפיה
 שכתוב כמו לחיות חייבים אנחנו, הבוקר עד ומהלילה

  .הקדושים ובספרים בתורה
לא אך  ,תיעלם "יומ, 3"עמ תגיע רחוק הלא ובעתיד   

 לארובם , פה ששולטים יהודים הכביכול וכל. א"י
 למדינה "ימ את להפוך ומשתדלים בכלל יהודים

  .לרשעים סוף ויהיה לקרות לזה ייתן לא יה אבל, גויית
 אותה קיפל הוא כי, אותה יגדיל 'ה, שוב תקום "יוא   

 רק. מדברכמו  אותה ועשה האחרונה הגלות אחרי
 שלמעשה, "יא את להקים כביכול באו כשהציונים

 וידעו חדש עולמי לסדר שייכים היו שלהם מנהיגיםה
 הארץ את ולהפוך היהודית הדת את להרוס שצריכים
, עשו שהם מה וזה, זרה עבודה של למקום הקדושה

 האמיתי היהודי על ששנוא מה כל, הזרה העבודה כל
  ובכל העולם אך לא בא"י. "יבמ שולט היום

 יהודים היו לא שבכללבמ"י  מנהיגים כמה היו כבר   
 של לעבדים הפכו אבל, כיהודים נולדו חלקם ואולי

 שהם מהו, הם מה, הם מי ברור יתגלה ועכשיו השטן
 הכי המקומות אחד את לחסל כדי ועושים עשו

 אלפי שאלפי מקום, ישראל לעם רוחנית חשובים
 לבקש, שמעון ירבמ לבקש שנה כל באים יהודים

, מחלות כמו דברים מיני מכל אותם להציל ה"מהקב
, ילדים להם שיהיו ממנו מבקשים, בבית בעיות כמו

 שלהם הקהילות כל עם שבאים הרבנים כל, שידוכים
 אחד מצד. להם לעזור שמעון ימרב ולבקש לשמוח
 עזרה ומבקשים בוכים שני ומצד ושמחים רוקדים
 מאות, הצדיק עם ושמחים רוקדים. שלהם לצרות
 ה"הקב גדלות את הרגישו 3 בגיל קטנים ילדים

 לתוך להם חדר זה אבל, לגמרי להבין בלי ותורתו
 אותם שהפך שלהם בחאלקה חזק שלהם הנשמה

 שהם מה את להבין שיכולים לילדים מתינוקות
 כיפה, פאות עם הביתה וכשחזרו, טוב יותר לומדים
 איפה יודעים הרשעים אבל. השתנה עולמם כל וציצית

 את ברא ה"הקב, להם יעזור לא זה. להרוס ומה
 הרשעים. שיהיה מה וזה נצחי להיות היהודי האדם
  .יישארו אמיתיים יהודים כמה יודע לא רקאני . ייעלמו

 ברצינות להתחיל היהודיי ומכל יהודי מכל מבקש אני   
, לגמרי ה"קבל לחזור, בתפילות וגם במצוות גם לחזור

 משתוקקים כך כל שאתם הגשמיות, לא או תרצו אם
, נס רק, אותנו להציל יוכל לא דבר ושום תיעלם אליה

  .ה"מהקב ורק אך באים והניסים
 לא שעוד, העולם בכל היהודים מכל מבקש גם אני   

 לארוז להתחיל, "ילא אלא "ילמ לא, שיגיעו "ילא הגיעו
 בטוח הכי המקום מעט עוד תהיה "יא כי, החפצים את

 שחיים אמיתיים ליהודים בטוח יהיה זה אבל, בעולם
 כדי ורק אך שחיים, משה תורת לפי, התורה לפי

  .ותורתו ה"הקב עם להיות
 המקדש בבית ונתפלל ה"מהקב חלק נהיה בסוף   

 ישתנו שלנו החיים כל. קורבנות ונקריב השלישי
 להסביר יכול לא שאני, טוב כך כל יהיה זה, לטובה

  .אומר זה מה מבינים שלא לאנשים זה את
 נשים גם, להתפלל צריך יהודי שכל, לזה תתכוננו   
 'ה רצון את לעשות להשתדל צריכים .אותנו יציל 'וה

 ידיים ליטול כשמתעוררים מהבוקר התחומים בכל
 להשתדל היום וכל בכלל שהתעוררנו להשם ולהודות
 ומהלילה הלילה ועד מהבוקר השם רצון את לעשות

  .הבוקר עד
 קשים מאוד זמנים הקרוב בעתיד נעבור אנחנו   

 יהיה ה"הקב, ה"הקב שעם מי אבל, קטלניים ומאוד
 שאני מה ומבין לנצחלחיות  שרוצה ומי איתה או איתו
 יגיע הוא דבר של שבסופו גדול מאוד סיכוי יש, אומר

  .שלו למטרה
  

  אותנו אוהב ה"הקב
  29/5/2022דניאל,  כח אייר,  תשפ"ב   

 סומכים כ"כ הרשעיםבגדול,  החמיר המצב ,אבא   
 אבל ,ו"ח יכול הכל שהם בטוחים כ"כ הם עצמם על
 יהיה העולם בכל(הם מתכננים) ש, להם יעזור לא זה

 מה העולם לכל יכתיבו הםו בריאות של אחד ארגון
 לאהיא  שלהם מגיפהוה .מגיפה של במקרה לעשות
  .האחרונה בשנהאת זה  למדנוו סתם זה מגיפה

 להצטרף ישראל מדינת תתבקש הקרובים בימים[
 שנועדה, העולמי ארגון באמצעות ם"האו שיזם לאמנה
עולמי  פיקוד לתפוס העולמי הבריאות לארגון לאפשר

האמנה  .עולמית מגיפה של במקרה ידו על שתיקבע
 למעשה ותהפוך, עליה החתומות המדינות כל את תחייב

 מתי שיחליט הבלעדי לגורם העולמי הבריאות ארגון את
 הסנקציות על וגם הנחוצים הצעדים, מגיפה על להכריז
  .לדרישות יצייתו שלא מדינות נגד שיינקטו
 ]rotter.net/forum/scoops1/744604.shtmlמקור:  

פימה כדי -ואני חושב שהם הקימו את מחנות   
ויגידו  להם או שלא חוסנו מתנגדיםהלהכניס לשם את 

או כל מיני  כדי לשמור על הבריאות שלכםשזה 
  ובמיוחד את היהודים.ושם לחסל אותם סיפורים 

זה  .הוליוודי בסרט שאני מרגיש ממש אני, אבא   
 כביכול שאנשים כזו רשעות שיש להאמין קשה

 מצב, רגש בלי "ככ מצב לבנות יכולים אינטליגנטים
 אותם ירצחו, קר בדם ימותו וזקנים והורים ילדים שבו
 דוגמא קיבלנו ,טוב ?אבא להיות יכול זה איך. קר בדם
 בזמןו שכחנו כבר אבל שלו והאנשים היטלר עם

 בעיניים רואים אנחנו כי ,זכרילה התחלנו האחרון
אלא  מ"יע רק לא ,אנחנו סכנה ובאיזה קורה מה שלנו
  .ישראל גם אבל העולם אוכלוסיית רוב
 רוצחים הם? עושים מה? אבא לעשות אפשר מה   

 לא זקנים גם הורים גם ילדים גם ,קר בדם אנשים
 ,אחרים דברים כ"אח קורונה היה קודם. מי משנה

 אותם לרצוח יוכלו לא ואם, שקר הכל ,שקר הכל
      "ח.בב אותם ירצחו פשוט אז מספקת בכמות מספיק

 שהאנושות להאמין לי קשה ,אבא מבין לא אני   
 ממשלה הראש את ותראה. אכזרית כ"כ להיות יכולה
 ראש ,אבא שלך לא גם ,לפחות שלי לא ,שלנו

 והם יהודייה לא אשתו וגם יהודי לא גםהוא ש ממשלה
 העולמי הכלכלי הפורום(למפגש  הולכים הם ,שמחים
ם? ש עושים הם מה  .המדינות ראשי כל עם )בדאבוס

 אוכלוסיית של ההמוני הרצח את מתכננים הם
  ).1(ראה "דילול אוכלוסין" בעמ'   .העולם

 כמו נתפלל אנחנו אםו עמ"י אנחנו ,אבא אבל   
 ,מהםנפחד  ולא ה"הקב עם באמת נהיה אם, שצריך

 הגברים גם בצניעות ונתלבש תורה נלמד אנחנו אם
 צריכים שאנחנו מה כל את לעשות וננסה הנשים וגם

 יכולים אנחנו' ה בעזרת אז ,יהודים בתור לעשות
 יתחיל לא מ"ישע הומקו רק אני ,עליהם להתגבר

 ,הממסד של לשקרים יאמינו שלא, השכל את לאבד
  .מזה פחות ולא שקר מדברים רק הם

 ?נעשה מה ?נעשה מה ה"הקב אוי ,ישראל עם אוי    
? עכשיו שאנחנו המצב על להתגבר באמת אפשר איך
 יודעים אנחנו אבל .אפשרי בלתי נהיה זה

 הכוונת על היו מ"יע אחת פעם שלא מההיסטוריה
 אפשרות לנו נתן' וה יהודיות לא מדינות מיני בכל

 כשהגיע ,עמדנו אנחנו מקרים בהרבהו נגדם לעמוד
 חוזר פעמים הרבה היהודי ,להילחם שצריכים הרגע
 מאד הרבה ,עכשיו שיהיה מה וזה ,ותורתו ה"לקב



 הדברים נגדלחמו נגד הרשעות, נגד השקר, י יהודים
 אניו בזה מאמינים האלה שהרשעים כך כל העקומים

עם  יהיה זה אבל, ננצחאנחנו  דבר של שבסופובטוח 
 של ובסופו עדן בגןיהיו  האלה רבנותוהק וכל רבנותוק

 ונצטרך .השלישי המקדש בבית אתנו יחד יופיעו דבר
  .שלנו חותוהכ בכל להילחם בינתיים

 לא ,הרוחנית המלחמה היא גדולה הכי המלחמה   
 עלו שלנו השבת על לוותר לא ,שלנו התורה על לוותר

  .אמיתיים יהודים להיות לנו שעוזריםינים הד כל
 נצא איכשהואז  אבא זה את עושים אנחנו אםו   

 אבל, יעלמוי הם ,יצאו לא הרשעים ,הזה מהבלגן
 אנחנו, תגיד גם לאמא לא לפחד, לפחד לארק  אבא

 להרים ולא ,להילחם צריכים פשוט ,להילחם צריכים
 ואנחנו מאד קרוב הסוף .הסוף עד להילחם ,םיידי

 .שנעשה מה וזה ה"לקב עצמנו את להוכיח צריכים
 אותנו להרוג להם לתת לא ,אמיצים תהיו לפחד לא

 לנו יהיה נילחם אנחנו אם כי ,לחםילהבלי  היטלר כמו
  .לשרוד סיכוי

 ,לשרוד הצליחו 2"עבמ נלחמושמאלה  מאד מעט   
 מהם לפחד לא צריכים ואנ ,אחרת יהיה זה הפעם ךא

  .םנוצר את לעשות בכלל להם לתת ולא
 ,ה"הקב של אהוב הכי העם ,ישראל עם אנחנו   

 ועוד חזקים יותר עוד הזה הבלגן מכל נצא ואנחנו
  .ותורתו ה"הקבהיא ש לאמת קרובים יותר

 ,לפחד ולא ,די בלי חי ,חי ישראל עם ,חי ישראל עם   
 ,ה"מהקב ורק אך לפחד אפשר ,אדם מאף לפחד לא

 הפחדשאנחנו לא צריכים להרגיש את  לדעת אבל
 לא הואו אותנו רוצה ,אותנו אוהב הוא כי ה"מהקב
  .חי ישראל עם .אותנו יעזוב

 שנה 15 מלפני אוטיסט איזה של מסר היום ראיתיש. 
 פאות עם הלכו נשיםהש בגלל ,השואה על כותב הוא

 בגדיםלבשו ש בגלל, הראש את להם גילחו הגרמנים
 בגלל, הגזים תאי לפני אותם הפשיטו אז מפוארים

 הבתים את לכולם לקחו מפוארים בתים בנו שהם
  דעתך? מה .מידה כנגד מדה הכל

 וגדול ונחמד טוב בית להם שיהיה אפשרת. נכון, אבל 
  הקב"ה ותורתו. עם להיות צריכים אבל
עם הוכחות  ושם פה סרטונים מיני כל רואה אניש. 

, תה שקיותבשר, , אוכלבכל מיני מוצרים:  רעלשיש 
  פרט?ל האם' וכו תרופות , גרנולות,לתינוקות וכלא

 להם אין חרדיםכי ל האנשים את להזהיר צריך ,כןת. 
  [ראה נספחים]. בכלל. זה את לראות איפה

אני לא מכיר הרבה אנשים, אבל מאלה שאני מכיר ש. 
  אנשים כרתו את הרגליים. 2-ל

  זה נורא, זה רצח בדם קר, ת. אוי ווי, אוי ווי,
אל תקריבו את עצמכם  –אני מבקש מכם  ,עם ישראל

 עם לכל לעשות שרוצים השחיטה של חלקלהיות 
  .תנויא שהם גויםהרבה ל וגם ישראל

  !לשחיטה מוכן לא אחד אףשחיטה,  הכונה מהש. 
 וציםר הם ,מתבלבלים שאנשים זה אבא שקורה מהת. 

 לא הם ,עלינו ישמור העולמי הבריאות שארגון להאמין
 לא הם .רשעים הם ,עלינו וישמר לאהם ש תופסים
וזה מה שחסר להם.  עלינו ישמור ה"הקב שרק תופסים

  .נגד להילחם וצריך זה את תופסים לא הם
  

  הנביא, דניאל אני
  לעזור כדי הזה לעולם באתי

  לחזור בתשובה אמיתיים ליהודים
  3/6/2022דניאל,  ד' סיון  ה'תשמ"ב     

 לא פשוט ואני באמת, קשה מאד הוא המצב ,אבא   
 לא או תופסים לא שאנשים רואה אני ,להגיד מה יודע

 אבל תופסים הם בלב אולי ,שקורה מה לתפוס רוצים
 בזמן כי לתפוס רוצים שלא כנראה ,תופסים לא בשכל

 אבלה ברור מאד ה,ברור מאד התנהיהאמת  האחרון
 הרבה ממש רואה לא ואני להאמין רוצים לא הרוב

 אני פעמיםל ,שינוי הרבהאין  ,תשובהאנשים עושים 
 שמחים כ"כ לא שהם האנשים של בפרצופים לב שם

  .דואגים שהם
 לראות יכול שאני הרבה מסתובב לא אני אמנם   

 רואה אניכש מרגיש אני אבל ,אנשים של פנים הרבה
 את שלהם העצב את רואה אני ,שלהם הפנים את

 ,שהיה למה לחזורו לשכוח הרצון את שלהם הדאגה
 הולכים אנחנו ,שהיה למה נחזור לא אנחנו ,אבא אבל

  .השלמה לגאולה במהירות קדימה
 – איפה משנה לא! העולם כל! בסכנה העולם כל   

 זה את יודעים אנחנו, בסכנה הארץ כדור! בסכנה
 זה עכשיו אבל ,שנים הרבה כ"כ זה על מדברים ,כבר

 !לדעת רוצים לא אנשים קורה שזה ואפילו קורה
, לטורקיה לטוס סכנה יש שאולי שאפילו נדהמתי
 אפילו, הכרטיסים בשביל בתור עומדיםאנשים 

 רוצים ,בטורקיה סכנה שיש שיודעים מבוגרים אנשים
 משעמם כ"כ? למה. לעבור אישור להם שיתנו רק
 ארץב להתאוורר שצריכים פה להיות קשה כ"כ? פה
 זה איך. ליהודים במיוחד נתמסוכ היא? טורקיה כמו
  ?הגענו דרגה לאיזו להיות יכול

 מרגישים ממש, בעיות יש העולם שבכל ברור   
 במדינת פה גם ,בזה ספק ואין 3"עמ סף על שאנחנו
 אותנו להתקיף שרוצים ברורים סימנים יש ישראל

ו לעצור את זה לעזור לנ ידידים לנו אין, הצדדים מכל
 ,שקרים ,שטויות אמל הרדיו ,לדעת רוצים לא אבל

  .נחשוב שלא כדי בשבילנו בידור שיהיה
 רוציםהרבה יהודים ו כביכולמה עכשיו נעל הקורונה   

 רוציםלהחזיר את הטיסות, החופשות, בידור וכו', 
  .אחת בבתאת הכל  לבלוע

 שאין שמחנו האמת את שרוצים אנשיםה אבל לנו,   
 אחרי הרדיפה כל את אין ,הזאת הגשמיות כל את

 ולברוח לחפש צריכים לא ישראל עם אנחנו .השקר
 שסוף המציאות עם לשמוח צריכים אנחנו מהמציאות

 שנים אלפי ,השלמה גאולהל מתקרבים אנחנו סוף
 על מתפללים אנחנו שנים אלפי ,לזה מחכים אנחנו

 נכון ,לשמוח וצריכים מפחיד לא זה ,בא זה והנה זה

 גאולה היהת סוףב אבל ,קשה וכבר קשה לנו יהיה
  .נצחים לנצח יהיה וזה שלמה

 לא אפשר איך זה? את להבין יכולים לא אנחנו איך    
 לרגע מחכים אנחנו שנים אלפיה? "הקב שיש להבין
 לטוס מאשר טוב יותר שזה מבינים לא ואנחנו הזה

 .מאמינים לא אחרות עם אנשים למדינות או לטורקיה
חרדים ואם לא נעשה  כולל ה,"מהקב התרחקנו אנחנו

הגענו לסוף , זהו כי לנו, יעזור לא תשובה שום דבר
כי מה שקורה עכשיו מכין  ולהבין לשמוח צריכים ואנחנו
 חלמנו, השלמה, ואז נגיע לעולם שלא לגאולהאותנו 
 צדיקים ואנשים ח"ת לנצח נצחים. אולי הבנו, שלא משהו

 עד להבין יכול לא הרגיל אדם הבן מבינים, אבל גדולים
 של לכיוון הלכה 2מ"ע כבר מלפני שלנו החברה כי הסוף

 מההנאה השטחיים, מהדברים ליהנות של כיף, לכיוון
יהיה, יהיה  גם כסף לא כל זה יעלם, אבל הגשמית,

גנבו את הכסף מכל רשעים בבנקים. הכביכול כסף 
גיה מתקדמת והעולם כדי לבנות את הבונקרים עם טכנול

  שהעולם לא נהנה ממנה.
 של לגמרי בשליטה יהיה שלהם הכסף כניותוהת לפי   

 של חובכ ורק אך להאמין ממש נצטרך הבנקים. ואנחנו
 יציל הוא אבל אותנו, יציל והוא יכול הכל שהוא ה"הקב

 רוצים אנחנו אם להינצל, רוצים אנחנו אם ורק אך אותנו
 אנשים יש נצחים. נצח רוצים אנחנו אם איתו, להיות
 אותם, הם מושך לא זה נצחים, נצח רוצים שלא

 את האסורים, הדברים את השטחיות, את מעדיפים
במקום  זה את הם מעדיפים האסורות, ההנאות
יהיו נצחים הם  שיגיעו לנצח ישמור. אלה' ה הקדושה

  .ה"הקב של בסופו של דבר חלק
 אנחנו, שטובים שאנחנו חושבים אנחנו ,ישראל עם   

 להתפלל הולכיםקמים בבוקר,  ,שצריך מה את עושים
 את עושיםו גנבים לא אנחנו, עובדים, אנחנו וללמוד

 בלי ,לב בליזה  אבל נכון הכל זה, אמנם שצריך מה
  .ה"הקב עם אמיתי קשר קושרים לא ,לב בלי הכל ,לב
 של חלקלהיות  רוצים אנחנוואם  נצח הוא ה"הקב   

 שלא מי ,ה"הקב עם להיות באמת צריכים זא הנצח
 לא אחד אף לגמרי יתגלה משיח, כאשר הה"הקב עם
 כתוב זה ,ירצו לא חלק ,יאמינו לא חלק ,הוא מי ידע

  .ברור
  

 לעצמכם תארו     
 האשפה פינוי שאנשי
 בשביתה פתחו

, מצטברת והאשפה
, חתולים באים אז

' וכו זבובים, עכברים
 האשפה את ואוכלים
 לנו ברור. הרקובה

 משכה שהאשפה
 את המנקים" ניקיון צוות" לנו יש אז! ההיפך ולא אותם

 הגוף את לנקות צוותים לנו גם נתן' ה וכך העולם
 לא הם! והווירוסים החיידקים? הם מה ונחשו, שלנו

!   הלכלוך את לנקות מגיעים הם, למחלות גורמים
 – שלנו החיים צורת י"ע שלנו לגוף מזיקים אנו כאשר
 כעס, מתח, סוכר הרבה, שינה חוסר, תעשייתי אוכל

 את מנקים הם וכאשר! לחלות לעצמנו גורמים אנו' וכו
 לנו גורם זה הדם לזרם אותם ושופכים הרעלים

 אז. חולים מרגישים ואנו ראש כאבי, בטן לכאבי
 תרופה או אנטיביוטיקה ומקבלים לרופא הולכים
 לך ומביאים הניקוי תהליך את מפסיקים ואלה אחרת
 ולא בסימפטומים מטפלות התרופות! נוספת מחלה

 צוות את מושכת האשפה, תזכרו. עצמה במחלה
  !ההיפך ולא הניקיון

 מרגישים לא אנשים. 4 שלב מסרטן החלמתי אני   
 לכרות מנסים הרופאים. מאד חולה הגוף אך חולים

 אותו להרעיל או הקרנה עם אותו לשרוף, הגידול את
 לפני החולה את הורגים כלל ובדרך כימותרפיה עם

 ששום ידעתי מנתחת כרופאה. המחלה את שהורגים
 רושמים שהם מכיוון מחלה אף מרפא לא רופא

 הוא שעשיתי מה. נוספות למחלות הגורמות תרופות
 בלי, כראוי שינה, נכון אוכל – החיים באורח שינוי
  '.וכו שמש קצת, מים שתיית, וכעס מתח

  ...מחלה אף תקבלו ולא שלכם הגוף על תשמרו   
  
מ"י, ע עם מה אבל ,הגוים מילא מ"י?ע עם יהיה מה   

 הגדול והרוב מאד מעטים אנחנו ,פיצי עם מ"יע אנחנו
 בין ,החרדים ביןוגם  !מאמינים לא !מאמינים לא שלנו
 גם יש !מאמינים לא גם יש - מאמינים שכאילו אלה

) גברים של( ארוכות פאות עם אפילו, בינינו בריונים
 מה אז, וארוך שחור לבוש ועם כיפה ועם זקנים עם

 !הבשניי בתשובה לחזור יכולים החילונים? יהיה
 לעשות הבשניי יכול נשמה עם יאינטליגנט מישהו
 להא עם מה אבל !טעה שהוא ולהבין (מהפך) סוויץ'

 הםאמנם ש ,כביכול חרדיםה ,הבריונים היהודים
 ,עצמם ליהודים בעיות עושים הם אבל ,נכון ,מעטים

  ?יהיה מה חרדים נגד חרדים ,לחרדים
  

. המאמינים אצל רק ,אחד כל אצלרצוי  לא המשיח   
 הם כי למאמינים להפוך יכולים השבשניי חילונים יש

 פתאום והם נשמה להם ויש ועמוקים אינטליגנטים
 שלא חרדים גם לנו יש אבל ,בסדר לא מה יתפסו

 שייכים הם ,חרדים כמו מתלבשים רק, הם מבינים
 ה"הקב את להם אין אבל, חרדים כאילו של לקבוצות

  , שלהם לבוב נשמהב
 לרשעים שיתכופףוהם מגדלים ילדים, מגדלים דור    

 הדת של ,החרדים של זכר כל לחסל שרוצים
 המון וכבר. לגמרי לגויי זה את להפוך רוצים, היהודית

 מיני מכל מרוסיה לפה הביאו גוים המון ,לפה באו גוים
 לנו היו .ויהודים גוים להתחתן נותנים בעולם מקומות

 כבר אחד ,גוים שהם בארץ פה ממשלות ראשי שני
!פשע פשוט זהו בחיים לא

 לרמה ולהגיע לשרוד וכדי ביותר קשה במצב אנחנו   
 יהודי שכלשל יהודי אמיתי, רמה רוחנית  הרוחנית

גם  לזה להגיע כדיו לזהלהגיע  היכולת עם נולד
, להבין, להשתנות צריכיםהחרדים וגם החילונים 

  .ה"הקב עם להיות הלב כל עם ולרצות לחפש
 ה"ב הםש חרדים כמו מתנהגים שלא החרדים גםו   
אצלם היא  הסכנה אבל ,הרוב לא אפילווהם  כולם לא

 יהודי להיות בלב לו שאין מי כי ,הבא הדורהילדים, 
 יכול לא הוא אז ותורתו ה"בקב באמונהו באמת חרדי
 עם כל ,ישראל עם אז. ךכ שלו הילדים את לגדל

 היהודים גם ,החרדים היהודים גם ,ישראל
 את לחפש חייביםחילונים, כולם ה וגם המזרחיסטים

 מתוך האמת את לחפש ,עצמם בתוך ה"הקב
 ,קשה יהיה אבל ,כולנו את יציל' ה י"ובעזה הספרים

  .ה"הקב את לעזוב, אסור קשה יהיה
 7000 קכי ר להיות שיכול שכתב החסד לאברהם   

 מפחיד זה ,צדקנו משיח לקבל כדי ויישאר יהודים
 עכשיו ההתדרדרות כי להיות יכול זה הרב לצערי אבל

 מה? יהיה מה כי נורא אותי מפחיד שזה המהיר כ"כ
  איתנו? יהיה

 להםיתן  לא' ה כי, תלך העולם אוכלוסייתרוב    
 ה"בקב המאמינים גויםוה יהודיםרק ה ,שארילה

 לקחו פשוט השאר כי ,לשרוד יכולים בלבד ותורתו
 לאמונה זה את והפכו "הבכדו להם נתן' שה היופי את

 לזה יתן לא' , הלהיות יכול לא וזה עצמו בשטן
 אתם ואולי ישראל עם כל את מברך אנילהמשיך. 

 זה ,ישראל עם את ברךיכול ל אוטיסטאיך  חושבים
 , אנידניאל שאני לכם להגיד רוצה אניאבל  ,צחוק

 עבירות עם העולם רוב!, עבירה אף לי ואין אוטיסט
 , הםעכשיו אחריהם הולכים יהודיםוהרבה  איומות
 אתמעודדת  ישראל ומדינת הגוים כמו להיות רוצים

 לגמרי גויית תהיה המדינה שכל רוצים , הרשעיםזה
 האמיתיים היהודים כל את מברך אני אז ,לגמרי

 יום כל בתשובה חוזרים הצדיקים .בתשובה שיחזרו
שיחזרו כל עם ישראל  את ברךמ אני ,רגע כל

  .רגע כל בתשובה לחזור צריכים אנחנובתשובה, 
 , זהקשהמידי  זה כי אתכם מפחיד שזה יודע אני  

 לא בידור אבל ,הבידור את צריכים אתם כי מאד קשה
 אני אז ,בתשובה לחזוראיך  תדעו לא גם ואתם יהיה
 ואם אתכם אוהב' ה, מעכשיו להתחיל לכם מציע

 כנראה אז 7000 רק ושיישאר אמר אברהם החסד
  פחד מזה. הוא גםש
 ישראל עם כל את מברך האוטיסט דניאל אני   

 בעתיד נזכה וכולנו שלמה בתשובה נחזור שכולנו
 ברחמים צדקנו משיח אתלקבל  ביותר הקרוב

  . ובשמחה
 לעזור כדי הזה לעולם באתי הנביא דניאל אני   

ולהכין אותם חזור בתשובה ל אמיתיים ליהודים
  לקבל משיח צדקנו.

  
  העיקר! וזה אתכם אוהב ה' 

   6/6/2022     ב"תשפ סיוון' ז,  שמעון
 לכתוב ממני ביקשתם סוף שסוף שמח כך כל אני   

. לעולם תגיע שהאמת רצוני ואת ידיעתי את ולהביע
 אנשים ברחוב. צעיר לא, מסכן בחור שאני יודע אני

 יש. נורמלי לא קצת מישהו על כמו עלי מסתכלים
. אותי שאוהבים אנשים ויש ממני שמפחדים אנשים
 אחות שהיא אחותי גם, אותי אוהבת שלי אמא למשל

 להמשיך כוח לי נותנותוהן  אותי אוהבת גם נורמלית
שדרכו אני מעביר מסרים לעמ"י  התקשור גם .לחיות

 שאסור וידעו לי הקשיבו אנשים כי, כוח הרבה לי נותן
  .מפגר לי לקרוא

 של הענקית, הגדולה לבעיה נגיע עכשיו אבל   
הוא  עמ"י, עמ"י של לבעיה ובעיקר העולם אוכלוסיית

 ישראל עם. ובחשיבות העולם אוכלוסיית לכל מעל
 ישראל עם. האחרים העמים מכל ה"קבלה קרוב יותר
 ויכול. ימותו הגויים רוב, זאת לעומת. נצח עםהוא 

אם לא יחזרו  לא ישרדו היהודים שרוב להיות
 יחיו היהודים של האמיתיות הנשמות אבל .בתשובה

  .כלל בדרך נצח אין גויים, לנצחים לנצח
 אנו מעט ועוד הגלות לסוף כמעט סוף סוף הגענו   

 הגאולה של ברורים מאוד סימנים לראות נתחיל
 היהודים ,קל יהיה לא וזה בקרובממש  השלמה

 אחרא הסיטרא נגד חזק נלחמים כבר האמיתיים
 שזו מהאמת אותם ולהפריד אותם להפיל שמנסה

 חיימ השטן של לשקר כולם את ולהביא משה תורת
 חלק ועל הגויים כל כמעט עלהיום  שולט שהוא, שמו

  .היהודים שלגדול 
 תהיה רחוקה לאה בעתיד שתהיה המלחמה    

 ברוב. העולם בכל היהת היאו קטלנית מאוד מלחמה
 מדינת לא, ישראל ארץ אבל, חורבן יהיה העולם
  .פגועה תהיה לא ישראל ארץ אלא, ישראל

 ולהגיע לשרוד רוצים באמת אנו אם, ישראל עם   
 ,ישראל עם כל, כולנו צריכים אנחנו נצחים לנצח

 עוד ואין מלבדו עוד שאין שלנו המהות כל עם להאמין
 סיני בהר שקיבלנו משה תורת של כאמת אמת

  ".ונשמע נעשה" והבטחנו
 ואם, העולם עמי כל לעומת מאוד קטן עם אנחנו   

 אנשיםה מספר, שלנו הגודל אז 'ה עםניהיה  אנחנו
 הקשרהוא  שלנו הכוח, שחשוב מה לאהוא  שלנו
 - סיני בהרקבלנו ש מצוותהו ותורתו ה"קבה עם שלנו

 זה, לתאר יודע לא שאני נצח, נצח לנו נותןמה ש זה
 את להסביראיך  יודע לא שאני וחשוב גדול "ככ משהו

 ואנחנו אינסופי זה, סוף לזה שאין יודע אני אבל, זה
 יהודיםה רק זהיזכו ל אבל. ה"קבה של חלק נהיה

 אין .רוחני הכל וזה. כזוורמה  לגדלות להגיע שיכולים
 הרוחנית יכולתהכמו עמ"י אשר  בעולם עם עוד

 אפילו יכול ב"הלק ותישיר שייכתשלו  השמיימיתו
 עם ישראל עם רק .הזו הנצחית לחוויה להתקרב קצת

 אםלהגיע לנצח  יכוליםעם תורת משה  צדיקיםה כל
  .לנצח להגיע עז רצוןלהם  יש



 לא אני. העולם לכל גדול מבחן יהיה מעט עוד   
 אני אבל, למפגר נחשב אני הרע יצר לי אין כי, מפחד
 לא אבל, נראה זה ככה בחוץ, בפנים מפגר לא בכלל

. באמת מאמינים שלא יהודים רואה ואני. בפנים
  .ה"הקב של שמו גם היא אמת מילההו

הם כ"כ שהטועים  היהודים כל על מתפלל ואני   
הם מסכנים  אבלבדרך הנכונה  חיים שהם בטוחים
 הגויים חוקי לפי , הם חייםומצוות תורה בליוחיים 
 להתנהג צריכים כולם וככה האמת שזו החליטו שהם

 של סוגים מיני וכל ושקר זימהם בימלאהחיים שלהם ו
  קב"ה.ל ואופן פנים בשום שייכים שלא ולכלוך עיוות

 את יחסל 'וה עצמו בשטן שמאמינים גוייםגם  יש   
 אוכלוסיית רוב כי קשה יהיה וזה הזה השקר כל

 ההנאות את מחפשים, השקר עם הולכת העולם
 עם ורק אך להיות זה מה בכלל יודעים ולא הגופניות

  .ותורתו ב"ההק
, את כל והארץ השמיים כל את ממלא ה"קבה   

 רוחבה, גודלאת ה לתאר "אא. לזה ומעבר הכוכבים
 עם ואנו. דבר כזה למדוד "אא כי ה"הקב של עומקוה

 הזה העולם של מהשקר לגמרי גאלישנ אחרי ישראל
  . נצחים לנצח זה של חלק נהיה אנחנו

או  ברחוב הולך כשאני לפעמים מסביב מסתכל אני   
 עליי מסתכלים יהודים לאו יהודים, באוטובוס נוסע
 להסביר רוצה אני. עליהם הלב לי כואב, מפגר כאל
 שאם מבינים לאהם ו והטיפשים העקומים שהם להם
 הנשים של,  שלהם הצניעות חוסר עם יפסיקו לאהם 

 יהיה לאאז  שלהם בניםהו שלהם ילדותשל הו שלהם
, הגשמיות כל את לרצות תפסיקו לא אם. עתיד להם
 תלכו אם, שטויות, מתקנים, פארקים מיני לכל לרוץ

 לבית מסך תכניסו אם, בחגים כשרים כביכול לסרטים
 תשכחו זה עם וביחד כשרים כביכול סרטים שיהיו

 יהודי זה מה אותם ללמד והבנות הבנים עם לשבת
  .באמת היהודיי או
, 21 גיל עד להתחתן לבחורים יתנו לא הישיבות אם   
כדי  בהבישי תלמידיםהרבה  להם שיהיו רוציםהם  כי

 מאוד במטבע זה כל על תשלמו אז, לקבל תקציבים
 יכנס שהואכ הבחור של נקיותהו הטהרה וזו יקר

 עקומים דברים הרבהיש  .חתן כשיהיה לנישואין
 החרדים של שלנו לחברה אותם שאימצנו מהגויים

 מדבקת מחלה כמו וזו היהדות כל נגד ענק פשע וזה
 הדברים את לשמוע רוצה לא מ"ישע יודע ניא .והורגת
 של לתורה לחזור הויהודיי יהודי לכל מציע אני. האלה

 דורש 'שה מה כל לעשות להשתדל. לגמרי ב"ההק
מתייחסים  אתם אםש לכם להגידאני יכול ו .מאיתנו

 העולם כל על שיפול מהרע נצלויתאז  ברצינות לזה
 ותגיעו מהרע תנצלו. העולם כל על נופל כברבעצם ו

, הסבים גם, הילדים גם, תאימהו גם, אבות גם .לטוב
, היא הקב"הש האמת עם שבאמת ומי. הסבתות וגם

  .נצחים לנצח ישרוד
 אופי חלשי, חלשיםה היהודים על יום כל בוכה אני   

 להתפלל זה מה, משה תורת זה מה יודעים שלא
 שכתובות מצוות לשמור זו הנאה איזו, לקב"ה
 אמיתיים נישואיםיש ב הנאהאיזה  יודעים לא. בתורה

 כל קודם  ביתם לתוך מביאים אישההו עלכאשר הב
  .ה"הקב את
 בעל, הה"הקב - בנישואין שותפים שלושה יש   

 וגם ה"הקב עם אישית להיות צריך הבעל. אישההו
 יש וביחד ה"הקב עם אישית להיות צריכה האישה

 חכמים טובים ילדים, שמיים יראי ילדים עם קדוש בית
 את ששומעים ילדים. ה"הקב היאש לאמת וקרובים
 יודעים הם כי, אותם ממלאים ומיד ההורים דרישות

 בבית שגדלים קטנים הכי ילדים אפילו .האמת שזו
 אור בין מבדילים טובים ומעשים מצוות תורה של

 ימי לששת השביעי יום בין, לעמים ישראל בין, לחושך
 ה"הקב היא והאמת. האמת זו מה ומבינים המעשה
  .ותורתו

 עם עסוקים הרוב בינתיים כי, מ"יע על בוכה אני   
 צריך שלא, סוף בלי קניות, הכסף של השקר. השקר

  .לגמרי עלםת הגשמיות כל מעט שעוד מבינים לאו
 בשביל צריך שהוא מה כל לו יהיה ה"הקב שעם מי   

 מהעולם יעלםימות ויש או ושלום חס שנגד מי. לחיות
על כל העברות  קשה מאוד תיקון לעשות שיצטרך או

 לחתיכות שלו הואגה את לשבור יצטרך וקודםשעשה 
 משיח .לגמרי בתשובה ולחזור אותם ולשרוף קטנות

וזה עוזר לנו לחזור  בשבילנו מאוד סובל והוא פה כבר
היהודים והגויים שלא מאמינים בקב"ה,  בתשובה.

אם לא יעשו  ייעלמו פשוטבתורתו ובמשיח עבדו 
   תשובה.

ה'  !העיקר וזה אתכם אוהב 'ה – ישראל עם   
  .נצחים לנצח תורתו ועם איתו אותכם רוצה

  
  והנורא הגדול ליום להתכונן

  7/6/2022    ב"תשפ סיוון' ח,  מנחם
 שלנו המסרים למה לדעת רוצים אנשים הרבה   

, עולם מלחמת על דיבורים מלא, ורצח הרס מלאים
 העולם ממשלות הרבה של הענקית היכולת כל על

 לא זה אבל, להבין יכול לא שהדמיון להרס לגרום
, בעתיד שיהיה מה על אומרים שאנחנו מה כל סתם

 שעם זה, הזה המצב את למנוע כדי חשוב הכי כי
  .לגמרי ולתורתו ה"קבל יחזור ישראל

 עם להתעסק להפסיק חייב שלו הנבחר עםה   
 והרוחנית הנפשית המחלה של הגדול השקר

, באוניברסיטה שלומד" המודרני היהודי" שנקראת
 מתגייסות בנות גם ולפעמים לצבא מתגייס שלפעמים

 לפי לגמרי אסורים בדברים מתעסקים גם והם לצבא
, המבוגרים גם זה, הצעירים רק לא וזה התורה
, צ"הבד בהכשר האסורים הדברים כל את שרוצים

 העם את אוהב ב"ההק כי, ייפסק זה, יהיה לא זה אבל
 להגיע שיוכלו כדי בתשובה אותו להחזיר ורוצה שלו

 עם של וחלק. ה"הקב של חלק ולהיות נצחים לנצח
, יהודים שהם אולי חושבים הם, יהודים לא הם ישראל

 מה רוב על שולטים והם רב ערב הם למעשה אבל
  .החרדי בעולם שקורה

 חוץ כבר קיימים ולא כמעט הגדולים הצדיקים   
 עצמו את מקריב הוא, פה נמצא משיחה. משיחהמ

  .מ"יע את להציל כדי הטוב שמו ואת
 כמעט שהם והרשעים הגאולה לפני בסוף אנחנו   

 הרשעים והם אילומינטי או ח"לסע שייכים כולם
, נגדם להילחם מנסה המשיח .עצמו לשטן שייכים

 שום עשה לא והוא ה"הקב עם הוא אלא לבד לא אבל
 המשיח עם שהם אלה וכל חטא מכל נקי הוא, עבירה
 הדור צדיק שהוא יודעים', וכו איתו מתפלליםו לומדים

 איפה יגיד הזמן. לגמרי נקי הוא, חטא שום עשה ולא
 ואם התחילה לאחור והספירה השקר ואיפה האמת
 ומעבר מעל יהיה ההרס תשובה עושים לא אנחנו
  זה הכל תלוי בנו., לדמיין שאפשר למה

 שחלק מ"יע על הזמן כל לבכות רוצה פשוט אני   
 ויש זרה לעבודה והלכו הדת את עזבו ממש ממנו
 כאילו והם האלה לרשעים ופאות זקנים גם להם

 מ"יע רוב, זה רק ולא, צדיקים לא הם אבל, צדיקים
 ברוב תשובה לעשות אפשר אבל, עברות מלא

 זה, תשובה לעשות רוצים לא הרוב אבל, המקרים
 רוב ששם רק, 2ע"במ שקרה למה דומה מאוד

 לפני האחרון ברגע רק אבל, תשובה עשו היהודים
 כי, שקורה מה בכל אשמים שהם הבינו הם שנרצחו

 שבת מחללי היו ההוא בזמן באירופה היהודים רוב
  .התורה של הדינים לפי יהודים חיי חיו ולא
  
 שאנחנו כמו העולם של לסוף מגיעים אנחנו עכשיו   

 את יהרוס לא 'ה אבל, עצום הרס יהיה, אותו מכירים
 אמיתיה מ"יוע פעם שהייתה למימדים תגדל "יא. "יא

 אמיתיים מאמינים הם כי, ינצלו רב-ערב לא שהם
 סיני בהר היו שלהם נשמותהש אמיתיים ויהודים
 סוף סוף הם כי, אותם יציל 'ה" ונשמע נעשה" ואמרו
 האמת את שידעו יהודים היו תמיד, האמת את תפסו

  . העם על חזק והתפללו
 רק לא שקלקל השטן זה שלנו האויב ,ישראל עם   

 גם ,הזה בעולם אנשים יליארדימ אלא וחוה אדם את
 ה"שהקב ומקנאים היהודים את ששונאים גוייםה

 הילד להיות מ"יבע ובחר שלו העם את "ככ אוהב
, עבירות מיני כל על להם סלח וגם שלו השעשועים

 יסלח 'שה כדי, לסוף קרובים כשאנחנו עכשיו אבל
  .באמת תשובה לעשות צריכים, לנו
, תיחרב לא, "ימ לא, "יא אבל. בסכנה העולם כל   

 ולא "יבא שנמצאים היהודים וכל מחדש תפרח היא
 .לגמרי ה"להקב ויחזרו וישרדו יחיו, ממנה בורחים

 הם ושם הגויים של לארצות ירוצו "ימא וברחיש ואלה
, "ימא חוץ העולם בכל ונורא איום הרס יהיה. ימותו

, הים חיל יהיה ולא, אוויר חיל יהיה ולא, ל"צה יהיה לא
 הרשעים הציונים של המוסדות וכל, כנסת יהיה לא

 עם יחד "יבא יתיישב האמיתי מ"יע. איתם יחד ייעלמו
  . צדקנו משיח

 ימותו, יהודים כביכול שהם, שברחו אלה וכל   
 מקומות מיני בכל יהודים .ברחו הם שלשם בארצות

, אמיתיים יהודים והם "ילא להגיע יכלו שלא, בעולם
  ."ילא בחזרה נשרים כנפי על אותם יביא 'ה
 להגיד רוצה רק אני. עכשיו זה על אדבר לא יותר   

 כאב מרגיש מאוד והוא מ"יע כל את אוהב ה"שהקב
 רוצה הוא, הגדול השקר אחרי רודף מ"ישע ועצב

 מעדיפים יהודים הרבה אבל, מ"יע כל את להציל
 ואופן פנים בשום רוצים לא ולכן גויים כמו לחיות

 אמיתיים יהודים לא שהם סימן וזה תשובה לעשות
  .האמיתיים היהודים עם לא שלהם מקוםהו

 יכולה רגע כל. קטסטרופה העולם בכל היום המצב   
 לכל, ויהודייה יהודי לכל מציע ואני 3"עמ לפרוץ

 וקרובים, מהאמת הרחוקים והזקנים  הצעירים
 יהיה שזה לפני שלמה בתשובה לחזור, לאמת כביכול
  .מידי מאוחר

  
 לא האמיתית "יא אבל, העולם בכל גדולה סכנה יש   

 בנויה, היא גמור שקר על בנויה הציונים של מ"י, תיפגע
 כמעט והם לגויים היהודים כל את להפוך הרצון על

 להיות תחזור "יא, יהיה לא זה 'ה ברוך אבל, מצליחים
, התורה לפי אסורות עברות של מקום ולא הקודש ארץ

 כנסת תהיה ולא. בכנסת אפילו שולטים שהגויים מקום
 כי, לדאוג מה אין אבל. תיעלם הטכנולוגיה וכל. בכלל

 שזו טכנולוגיה נצטרך ולא עלינו תשמור בעצמה השכינה
  .האמת את לחסל כדי הרשעים של יצירה

 להגיע שיכול מי. שלכם המקום זה "יא – ישראל עם
 למעשהו, תתחיל 3"עשמ לפני לבוא הזמן הגיע, "ילא

 לא "יבא אבל, מסוימים במקומות התחילה כבר היא
 העולם שליש הנבואות לפי הגדול בעולם ,הרס יהיה

 העולם ושליש, קשה פגוע יהיה שליש, לגמרי ייחרב
  . שלם יישאר הוא, פגוע יהיה לא "יא של אזורהבו 
 אותה שמפספס מי, התחילה הגאולה - ישראל עם

  .אמיתי יהודי לא שהוא כנראה, מהאמת ובורח
    הכל והוא שלנו אמא הוא, שלנו אבא הוא ה"הקב   

 הזה בעולם להיות המשיח את שלח ה"הקב .שלנו
  .מלבדו עוד שאין לשכוח ולא .שלנו המלך

 נצחים לנצח שיחיה ישראל עם את ברא ה"הקב   
 צריכים ואנו ה"מהקב חלק יהיה דבר של בסופו והוא

 כל על לנו מחלשי, לנו לסלוח ה"מהקב בבכי לבקש
 והוא בתשובה לחזור רוצים באמת אנו אם .עברותינו

 מי יודע גם והוא לנו יסלח הוא ,אחד כל בלב מה מבין
  .אמיתי יהודי

, היום עד אותו שהכרנו כמו העולם סוף - ישראל עם
 הגדול ליום ברצינות להתכונן להתחיל וכדאי מגיע

  .רחוק הלא בעתיד שיבוא והנורא
  חטאנו כי אבינו לנו סלח
.פשענו כי אבינו לנו מחל

  שקר הכל זה
  8/6/2022   ב"תשפ סיוון' ט,  גולדן בן

  .ישראל עם ,ישראל עם ,ישראל עם
שיש מגפה שוב  אומרת שהממשלה שמעתי היום   

  ."ימ אוכלוסיית כל את יציל זהוכדאי להתחסן ו
, ישראל בארץ ישראל עם במיוחד, ישראל עם אוי   
 קיבלו שכן אלה ואפילו רצח זה, להם תקשיבו אל

 מתי השעון על עובד זה כי. כלום להם קרה ולא חיסון
 לבעיות להביא עשויזה  לחלק. מייד לא. געיפ כן זה

 חיסונים שקיבלו אלה בין האחרון ובזמן. הזמן במשך
 אלא מיד לא מתו מהם הרבה הקורונה נגד כביכול
 משונה וזה בלב מבעיות כולם כמעט ,זמן כמה אחרי
 זה על לדבר אסור, זה על מדברים לא אבל, מאוד

  .בתיקשורת (ראה נספחים כיצד להתמודד)
 לתת לא. החיסון את לילדים לתת לא ישראל עם   

 את לקצר רוצים אתם אם רק, החיסון את למבוגרים
 מרוצים יהיו לא הרשעים. ושלום חס, שלהם החיים

 במספרים ישראל עם את דיללו שהם שירגישו עד
  .ישראל עם את לגמור שלהם המטרה וזו גדולים

 במדינת לא, "יבא פה ובמיוחד מ"ימע מבקש ואני   
 עם לא, ה"הקב עם תהיו ישראל בארץ תהיו. ישראל

 שכבר רשעיםה עם לא, ל"צה עם לא, הממשלה
 לא אם כנסת בבית להתפלל לבוא שאסור אומרים

 לא אתםהאם ? אמיתי נשמע זההאם . התחסנתם
 אני מה אבל. שקר היה ותמיד שקר הכל זהש מבינים

 שנדבק מי. אותכם להזהיר יכול רק אני? לעשות יכול
 מהקורונה להבריא שאפשר דברים יש, בקורונה

 הרשעים של לשקרים להאמין צריך ולא קלה בצורה
 במיוחד, שאפשר יהודים שיותר כמה לחסל שרוצים

  .החרדים את
. עכשיו אותנו בוחן והוא. ה"קבה את יש 'ה ברוך   

 מה אותנו שיכוונו. זרים חיילים "יבמ יש. מלחמות יהיו
 יהודים חיילים. להם להתנגד צריכים ואנחנו לעשות

 שלא חיילים מספיק יש אבל. יהודים להרוג ירצו לא
 יהודים להרוג מוכנים והםה"ל בצ שהם יהודים

 יש בלאגן איזה לב שמתם לא אתם. רבה בשמחה
 והוא יהודי לא הוא הממשלה ראש הדין לפי. בכנסת
  .ה"הקב עם לא אבל, פוטין עם מצוינים ביחסים

, פחד בלי ה"הקב עם ורק אך להיות צריכים אנחנו   
 עם. ושלום חס ה"הקב עם לא אנחנו םא הוא הפחד
 הניסים בגלל ורק אך שרדנו אנחנו הדורות כל ישראל
 התרופה. לפחד לא. לפחד לא. בשבילנו עשה ה"שהקב

. 100% 'ה עם ולהיות לה' להתפלל זה חזקה הכי
  .ממנו גדול יותר כוח שאין, מלבדו עוד שאין להאמין

 שהוא יודעים הרשעים אומנם פה כבר שמשיח ברור
, אותו להרוג ומנסים רע לו עושים זה ובגלל משיח

  .להם עוזר לא זה אבל
, ההיגיון של מהעולם עוברים אנחנו ישראל עם   

 ישר שבא דמיון פרי זה הזה הגיון כי, העקום מעולם
 וזה, שמו חיימ, לוציפר לו קוראים נכון יותר או מהשטן

  .גמור שקר
. הצדיק אצל ורק אך למצוא יכולים אנחנו האמת את   

 בהר שקיבלנו משה תורת על הכל את מבסס שהוא
 'ונשמע נעשה' ואמרו  סיני בהר קיבלו שיהודים. סיני
 ולחיות התורה את לקבל מוכנים שאנחנו אומר וזה
 בגלל .נצחית היא מ"יעל הזאת ההבטחה. התורה לפי

 פחות זה את עושה לא זה שנים הרבה לפני היה שזה
, תשובה לעשות צריך לא שהוא שחושב ומי מחייב
 י"עמ שנים אלפי שלפני התורה על לצפצף שיכול
 אומר לא זה ,ונשמע נעשה אז ואמר אותה קיבל

 נעשה של מהבטחה הזה בדור פטורים שאנחנו
 נצחים לנצח ולהגיע לשרוד שרוצה מי אבל, ונשמע

  .הזאת השבועה את למלא חייב
 ותמלאו ה"הקב עם תהיו. לפחד לא - ישראל עם   

 את יציל הוא והקדוש ונשמע נעשה של השבועה את
  .לו נאמנים שהם ישראל עם כל
. עלינו ומתפלל פה משיח 'ה רוךב .זמן הרבה אין   

 אלא, גויים רק לא שהם, מהרשעים נורא סובל הוא
 יהודים כביכול וחלקם יהודים כביכול שהם רשעים
 יכול לא אחד ואף המשיח על שומר 'ה אבל, חרדים
 צריכים ואנחנו איתנו 'ה. ושלום חס, אותו לגמור
 ברא הוא, מלבדו עוד שאין לשכוח לא. 'ה עם להיות

 כל על אלא, הארץ על רק לא שולט והוא הכל את
, קיים שלא או שקיים מקום אין. בחלל וגם הבריאה

 לא שאנחנו מדיםימ גם ויש ה"הקב ידי על נשלט שלא
 המדענים ואפילו קיימים הם אבל שלנו בעיניים רואים

  .דבר כזה שקיים יודעים ביותר הטיפשיים
כדי  מ"יע את ברא 'ה, לשכוח לא - ישראל עם אז   

 רק לא. ה"לקב למאמינים, לאנושות עתיד שיהיה
 משנה לא להיות המוכניםלכל אלה  אלא, המאמינים

 בלי, ונשמע נעשה אנחנו מאיתנו יבקש 'שה מה
  .זה על אחשוב אני להגיד

 מכירים שאנחנו כמו עולםה של הסוף ישראל עם   
 לא ואז בתשובה תחזרו. במהירות מתקרב אותו

 חלק להיות אותנו ברא ה'. לגמרי להיעלם תצטרכו
כי  גשמיות על תחשבו ואל זה את תשכחו אל, ממנו
  .לנצח, לעתיד כתשיי לאהיא 

 שאתם מה כל וזה מלבדו עוד ואין יכול הכל הוא 'ה   
, יהודי לב באמת לכם יש ואם. עכשיו לדעת צריכים
 עם להיות צריכים שאתם מה כל זה יהודית נשמה

 הכי ההנאה תהיה זו ה"הקב עם אחד ולהיות ה"הקב
 מדי קטנים אנחנו כי, אותה לתאר אפשר שאי גדולה
  .עוד זה את להבין

 שאפשר כמה ותלמדו ובתורתו ה"בקב בטחו, תעמ"י   
. משה תורת על מבוסס שהכל הקדושים בספרים
 להגיד לעצמכם תזכירו בלילה לישון הולכים כשאתם

 לעצמכם תזכירו בבוקר וכשתתעוררו. מלבדו עוד שאין
 תגידו, אני מודה שתגידו ואחרי מלבדו עוד שאין

 קרובים תהיו. אמיצים תהיו. מלבדו עוד שאין לעצמכם
.לפחד לא, לפחד ולא ותורתו הקב"ה היאש לאמת



בכל  אותנו  ולהרוג  להרעיל  מנסים  הרשעים  ודור  דור  בכל 
ובעיקר  במזון  במים,  באוויר,  נמצא  הרעל  דרכים.  מיני 

בחיסונים. ומה שבידינו הוא לדעת איך להתמודד.
   ישנו חומר בשם גרפין-אוקסיד )ג"א( אשר נמצא באוויר, 
הבדיקה  במטושי  )גם  בחיסונים  בעיקר  במזון,  במים, 
תכונות  לו  ויש  מיהלום  חזק  יותר  החומר  וכו',  ובמסכות( 
בגוף  החומר  הצטברות  דופן.  יוצאות  ומגנטיות  חשמליות 
עלולה לגרום לקרישיות בדם, דבר הגורם לבעיות בלב, במוח 

ומוות ל"ע. בנוסף לכך החומר רגיש לקרינת הגי5.
   עלינו להימנע ככל הניתן מאכילת מזון המכיל רעל זה. 
במזון  נמצא  הרעל  אם  לבדוק  איך  הנחיות  מכיל  זה  פרק 

והמלצות איך לנקות את הגוף ממנו.

אויר - ריסוסים:
ותמונות  סרטים  הרבה 

מוצגים ברשת.
עדויות על הריסוס:

השמים  מקדליס:  מרק 
בננו-חלקיקים  מלאים 
בגודל  באוויר  המרחפים 
מצא  מחקר  המטר.  ביליונית 
כי החומר חודר לגוף, מחליש 
ופוגע  החיסון  מערכת  את 

בהתחדשות של תאי הגוף.
מיקרוגרם   100 היו  שנה   20 לפני  ביולוג:  מנגה,  פרנסיס 
אלומיניום בליטר, בשנת 2013 נמצאו 13,000!. החלקיקים 
בחיות   בצמחים,  במערכת:  מקום  בכל  עכשיו  נמצאים 

ובבני-אדם...
נושמים  ואנחנו  באוויר  נמצא  החומר  דייויס:  סטיבן  ד"ר 
חולי  פעם  המח.  ובתאי  ברקמות  פוגעים  החלקיקים  אותו, 

האלצהיימר היו בני 80 וכיום יש לי חולים כאלה בני 50!
על  האלה  הרעלים   את  מרססים  הם  עו"ד:  מרמן,  ג'וזף 
מכתב  שלחתי  לכך.  והוכחות  עובדות  לנו  ויש  הציבור 
לממשל והם שלחו לי תשובה שהם לא יודעים על מה אני 

)XRjMBYNQHj0 - מדבר.  )יוטוב
גרם של  יכול לבדוק: לגרד כמה     למי שיש ספק בעניין 
ולעבור  נייר דק  אבק ממכונית שחונה בחוץ, לשים על דף 
גרגרים  כמה  ברור  לראות  אפשר  לנייר,  מתחת  מגנט  עם 
שנעים יחד עם המגנט. המלצה: להמעיט ביציאות מהבית. 

ראה בהמשך את הפרק "ניקוי רעלים".

אויר - קרינה
בשנים האחרונות מתקינים בכל העולם אנטנות גי5

וישנם הרבה מחקרים על נזקי הקרינה בכלל.
מומלץ: להתרחק ככל הניתן מאנטנות אלה.

או  הרמקול  דרך  לשמוע  בשיחות,  להמעיט  נייד:  טלפון 
אוזניה עם חוט. לכבות את הנייד בלילה או להניח אותו רחוק 
לא  כסף.  בנייר  לעוטפו  מומלץ   - נתב  שיש  למי  מהמיטה. 

להשתמש במכשיר מיקרוגל.

   בשכונה אחת, ברדיוס של 500 מ' התגלו עשרות מקרים 
של סרטן, 40 תושבים נפטרו.

את  השכירה  אשר  העיריה  את  הסובבת  בשכונה  גר  "אני 
הגג לחב' התקשורת. אתה פותח חלון ורואה ממול אנטנה, 
חלק מהאנטנות מוסתרות בתוך חביות לבנות. פתאום אתה 
שומע - זה הלך וזה הלך, בית אחרי בית, לא יאמן. לפעמים 
2 אנשים מאותו בית. היו אנשים עם המחלה בוושט, בגרון, 
בחזה, בלבלב, בפה, בראש, לוקמיה, כל מיני סוגים, אצלנו 
וגם   20 בני  צעירים  גם  בשנה אחת.  אנשים   4 נפטרו  בב"כ 
ילדה בת 5. בהתחלה כל אחד היה שומר את זה לעצמו, אבל 
בניחום אבלים התחלנו להבין שזה לא מקרי. עשינו מפה של 

החולים והנפטרים:

   הלכנו לעיריה ונאבקנו להוריד את האנטנות. ה היה מאבק 
ובכל  בטמבליזיה  להתראיין  התחלנו  המשפט.  בבית  ארוך 
בעיה  אותה  עם  מאנשים  טלפונים  קבלנו  הרדיו.  רשתות 
בערים אחרות. בסופו של דבר הורידו את האנטנות וברוך ה' 
עכשיו, חצי שנה אחרי אין חולים חדשים והקליטה בניידים 

היא אותו דבר. )אגב מאומה לא הוצג בטמבליזיה(
   אני מציע לשכונות עם תחלואה גבוהה לנהל מאבק ולא 
אנשים.  של  למוות  האנטנות  בין  ישיר  קשר  יש  כי  לוותר 

)alive528.com/?search=ראש+העין(

בהודו מנתקים מגדלי גי5 בגלל יותר מידי מתים
גי5  מגדלי  את  שהפעילו  "מאז  הודו:  אריאנה,  כפר  ראש 
 15 מתוכם  אנשים   65 בכפר  מתו  ברחובות  הלד  ותאורת 
צעירים. גם בכפרים אחרים אנשים מתים. היום, שלשה ימים 
אחרי שחתכו את הכבלים של הגי5 אין תמותה. השלטונות 
הם מתו מהקרינה. אך  מקורונה,  ואומרים שמתו  משקרים 

אנו מאשימים את חב' התקשורת ברצח".

מים

   הקורונה הייתה תעלומה, זה ברור שהייתה זו מגיפה של 
את  שיקבלו  כדי  פחד  לאנשים  להכניס  שנועדה  שקרים 
1( ממה  הזריקה, בכל אופן נשארו כמה שאלות פתוחות - 
אנשים חלו? )לא הוכיחו קיומו של וירוס( 2( איך כ"כ הרבה 
אנשים חלו יחד? )לפי דעתו של מומחה למגיפות הדבקה 
עם  מחלה  הייתה  שזו  למרות   )3 שנים(  אורכת  עולמית 
כאשר   )2%( אושפזו  רק מעט מעשנים  למה  קשיי-נשימה 
לכאורה הם הראשונים להיפגע? 4( מה הקשר בין המחלה 
5( למה כל החולים  וריח שהרבה חוו אותה?  לאיבוד טעם 
הבריאות  ארגוני  של  התנגדות  הייתה  למה   )6 בב"ח?  מתו 
להשתמש בתרופות אברקמטין והדרוכלורקווין שהן אמינות 

וזולות ורפאו אלפי אנשים?
את  "בדוק  בתוכניתו  ב.ארדיס  ד"ר  נתן  התשובות  את     
שחור  מוכיח  הוא  צפיות.  למיליוני  זכתה  אשר   )*( המים" 
נחש  כי חב' התרופות מצאו את מבנה הארס של  לבן  ע"ג 
הקוברה )1( וע"י טכנולוגיה הקיימת הם הצליחו לייצר אותו 
בכמויות ולהפיץ אותו בבת-אחת בכל העולם במי השתיה 
)2(. בקשר למעשנים )3( אז ארס הנחש פוגע באזור במוח 
הנקרא "ניקוטיניק" אשר שולט על שרירי הנשימה, הניקוטין 
של המעשנים חוסם את הפעילות של הרעל במוח. )4( יש 
שמצץ  מי  הוכש,  אדם  כאשר  כי  תיעוד  הרפואית  בספרות 
את הארס וירק אותו סבל מאיבוד טעם-וריח לזמן מה. כל 
 )5( אותם  גומר  אשר  טיפול  )בכוונה(  קבלו  בב"ח  החולים 
באמת  שהן  בגלל  הייתה  הנ"ל  התרופות  ל-2  וההתנגדות 

רפאו )6(. 
)*( rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-
watch-the-water.html

ארס  הרבה  להכניס  קשה  הצופים:  אחד  של  הערה   *
או  לבקבוק  אותו  להכניס  קל  אבל  עירונית,  מים  לאספקת 
לפחית של המשקה האהוב עליך כמו קולה, פפסי וכו', הרי 

כל היצרנים קשורים...
בהן  סרטונים  מס'  פורסמו  המגיפה  בזמן  לכך  בנוסף     
בדיקת המים ע"י הפי.סי.אר. נתנה תשובה חיובית. הכוונה 
הייתה  זו  בעצם  אך  אמינה,  לא  שהבדיקה  להוכיח  הייתה 

ראיה שהיה רעל במים.
אצלנו  הבדיקה  את  לעשות  אותנו  שהריץ  סרטון  עוד     
בבית, ברוך ה' המים יצאו נקיים. בסרטון עוטפים את הברז 
עם מסיכה, מחזקים עם הגומייה ונותנים למים לזרום )זרם 

מוצגת  שעה  אחרי  חלש(, 
ברעל  מלאה  המסכה 

גרפין.
ארדיס  ד"ר  אמנם  הערה: 
של  הפצה  שהייתה  טוען 
והסרטון  ארס-נחשים, 
מציג שהפיצו גרפין, כנראה 
)בנוסף  אותם  גם  שהפיצו 

לכלור ופלואור(.
 

מזון
מזון:  בתוך  ג"א  יש  כי  המציגים  סרטונים  עשרות  ישנם 
וכו'.  תרופות  תה,  שוקולד,  בשר,  )קורנפלקס(,  דגני-בוקר 
שונות  חברות  )מ2  תה  אחרי שבדקנו  אך  דמיוני,  נראה  זה 
בארץ( וראינו שיש בהם ג"א, אז זה באמת רציני. ישנם הרבה 
סרטונים בהם אנשים מציגים דברים ממתכת כגון מטבעות, 
מפתחות, מזלגות וכו' אשר נצמדים לגופם במקום החיסון, 
ומציגים  מחוסנים  שאינם  אנשים  בהם  סרטונים  גם  ויש 
כאן  מוצגים  בגופם.  מקומות  מיני  בכל  הנצמדים  מתכות 
כמה דוגמאות ואיך בבדיקה פשוטה ניתן לדעת אם החומר 

מורעל, כל אחד יכול לבדוק בעצמו. )צריך רק מגנט(.
ישנם כמה סוגי בדיקות:

א. המגנט נצמד לאוכל ישירות )שוקולד, בשר, ביצים(.
את  שופכים  וכו'.  תה  בוקר,  דגני  כגון  גרגרים  אבקה,  ב. 
החומר על דף נייר דק. אם הגרגרים גדולים מידי ניתן לטחון 
יש  ואם  לנייר  מתחת  צמוד  מגנט  מעבירים  וכו'.  במערוך 

חלקים הנמשכים ע"י המגנט אזי לא כדאי...
הן  הטבליה  על  השחורות  האותיות  )תרופות(:   כדורים  ג. 

טבליות   2 שמנו  ג"א. 
לשבוע  מים  בכוס 
ע"י  לזרז  אולי  )אפשר 
מקרבים  ואז  טחינה(, 
ורואים  לכוס  מגנט 
שחורות  נקודות  הרבה 
t.me/( למגנט.  קרבות 
)MailHaadom/27421

ד. קפסולות: משרים רק 
את הג'לטין במים חמים 

מקרבים  וכאשר  דקות  למס' 
ענן-שחור  נמשך  לכוס,  מגנט 
בתוך המים לכיוון המגנט. ראה 

תמונה עם הכוס(.
שופכים   -  3 אומגה  קפס'  ה. 
אחרי   - קלקר  על  קפס'  תוכן 

מס' דקות היו חורים! )בדקנו(

ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים
)דברים ל יט(

בס"ד

ָדם יֵלנּו ִמּיָ ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו והקב"ה ַמּצִ ּבְ ׁשֶ

  ל יט) (דבריםם   ָבַֽחְרַ ַָֽחִי
  

אותנו ולהרוג מנסים להרעיל הרשעים בכל דור ודור 
, במים, במזון באוויר. הרעל נמצא בכל מיני דרכים

ומה שבידינו הוא לדעת איך  .ובעיקר בחיסונים
  .להתמודד

  
אשר נמצא  (ג"א)אוקסיד ישנו חומר בשם גרפין   

חיסונים (גם במטושי עיקר בב ,, במים, במזוןבאוויר
ויש , החומר יותר חזק מיהלום וכו' הבדיקה ובמסכות)

. הצטברות לו תכונות חשמליות ומגנטיות יוצאות דופן
לקרישיות בדם, דבר בגוף עלולה לגרום החומר 
בנוסף לכך  בעיות בלב, במוח ומוות ל"ע.הגורם ל

  .5החומר רגיש לקרינת הגי
עלינו להימנע ככל הניתן מאכילת מזון המכיל רעל    
. פרק זה מכיל הנחיות איך לבדוק אם הרעל נמצא זה
  מזון והמלצות איך לנקות את הגוף ממנו.ב

  
: הרבה סרטים ותמונות מוצגים יםסריסו אויר א) 

  .ברשת
  :הכמטרייל על עדויות

 מקדליס: השמים מרק
ם חלקיקיבננו מלאים

באוויר  המרחפים
. ביליונית המטר בגודל

חומר מחקר מצא כי ה
 את מחליש, לגוף ודרח

 ופוגע החיסון מערכת
 תאי של בהתחדשות

  .הגוף
: ביולוג, מנגה פרנסיס

, בליטר אלומיניום מיקרוגרם 100שנה היו  20לפני 
 נמצאים . החלקיקים!13,000 נמצאו 2013 בשנת
ובבני  בחיות, בצמחים: במערכת מקום בכל עכשיו
  ...אדם

 ואנחנו באוויר נמצא החומר: דייויס סטיבן ר"ד
 ובתאי ברקמות פוגעים החלקיקים, אותו נושמים

לי  יש וכיום 80 בני היו האלצהיימר חולי פעם. המח
  !50 בניכאלה  םחולי

 האלה  הרעלים את מרססים הם: ד"עו, מרמן וזף'ג
 שלחתי. לכך והוכחות עובדות לנו ישו הציבור על

 יודעים לא שהם תשובה לי שלחו הםו לממשל מכתב
  ) XRjMBYNQHj0(יוטוב   .מדבר אני מה על
יכול לבדוק: לגרד כמה גרם של למי שיש ספק בעניין    

אבק ממכונית שחונה בחוץ, לשים על דף נייר דק ולעבור 
עם מגנט מתחת לנייר, אפשר לראות ברור כמה גרגרים 

המלצה: להמעיט ביציאות  שנעים יחד עם המגנט.
  "ניקוי רעלים".מהבית. ראה בהמשך את הפרק 

  
  קרינה אויר 

  5אנטנות גיבשנים האחרונות מתקינים בכל העולם 
  נזקי הקרינה בכלל.וישנם הרבה מחקרים על 

  .להתרחק ככל הניתן מאנטנות אלה מומלץ:
טלפון נייד: להמעיט בשיחות, לשמוע דרך הרמקול או 
אוזניה עם חוט. לכבות את הנייד בלילה או להניח 

 לעוטפומומלץ  רחוק מהמיטה. למי שיש נתב אותו 
  בנייר כסף. לא להשתמש במכשיר מיקרוגל.

  

    8/12/2020סכנת הקרינה הסלולרית  
  )תוכנית(קטעים מה

מ' התגלו עשרות  500בשכונה אחת, ברדיוס של    
  תושבים נפטרו. 40מקרים של סרטן, 

"אני גר בשכונה הסובבת את העיריה אשר השכירה 
את הגג לחב' התקשורת. אתה פותח חלון ורואה 

חלק מהאנטנות מוסתרות בתוך חביות ל אנטנה, ממו
זה הלך וזה הלך, בית  אתה שומע  פתאוםלבנות. 

אנשים מאותו בית.  2לפעמים  אחרי בית, לא יאמן.
היו אנשים עם המחלה בוושט, בגרון, בחזה, בלבלב, 
בפה, בראש, לוקמיה, כל מיני סוגים, אצלנו בב"כ 

וגם  20אנשים בשנה אחת. גם צעירים בני  4נפטרו 
. בהתחלה כל אחד היה שומר את זה 5ילדה בת 

לעצמו, אבל בניחום אבלים התחלנו להבין שזה לא 
  נו מפה של החולים והנפטרים:מקרי. עשי

   

  

  
יה הלכנו לעיריה ונאבקנו להוריד את האנטנות. ה ה  

מאבק ארוך בבית המשפט. התחלנו להתראיין 
. קבלנו טלפונים בטמבליזיה ובכל רשתות הרדיו

מאנשים עם אותה בעיה בערים אחרות. בסופו של דבר 
אין וך ה' עכשיו, חצי שנה אחרי רהורידו את האנטנות וב

(אגב  חולים חדשים והקליטה בניידים היא אותו דבר.
  מאומה לא הוצג בטמבליזיה)

עם תחלואה גבוהה לנהל מאבק  ונותאני מציע לשכ   
ולא לוותר כי יש קשר ישיר בין האנטנות למוות של 

  )alive528.com/?search=העין+(ראש נשים.א

truth.prabhupada.org.uk/indian-villagers-
cut-5g-tower-lines-due-to-many-deaths  

  בגלל יותר מידי מתים 5בהודו מנתקים מגדלי גי
 5הודו: "מאז שהפעילו את מגדלי גי, ראש כפר אריאנה

 15אנשים מתוכם  65ותאורת הלד ברחובות מתו בכפר 
היום, שלשה ימים צעירים. גם בכפרים אחרים אנשים מתים. 

אין תמותה. השלטונות  5אחרי שחתכו את הכבלים של הגי
הם מתו מהקרינה.אנו  ךמשקרים ואומרים שמתו מקורונה, א

  מאשימים את חב' התקשורת ברצח".
  מים  

  
  
הקורונה הייתה תעלומה, זה ברור שהייתה זו    

מגיפה של שקרים שנועדה להכניס לאנשים פחד כדי 
שיקבלו את הזריקה, בכל אופן נשארו כמה שאלות 

(לא הוכיחו קיומו של ממה אנשים חלו? )  1פתוחות 
) איך כ"כ הרבה אנשים חלו יחד? (לפי דעתו 2וירוס) 

) 3ורכת שנים) של מומחה למגיפות הדבקה עולמית א
נשימה למה רק למרות שזו הייתה מחלה עם קשיי

) כאשר לכאורה הם 2%מעט מעשנים אושפזו (
) מה הקשר בין המחלה לאיבוד 4הראשונים להיפגע? 

) למה כל החולים מתו 5טעם וריח שהרבה חוו אותה? 
) למה הייתה התנגדות של ארגוני הבריאות 6בב"ח? 

דרוכלורקווין שהן להשתמש בתרופות אברקמטין וה
  אלפי אנשים?רפאו אמינות וזולות ו

"בדוק  ואת התשובות נתן ד"ר ב.ארדיס בתוכנית   
הוא מוכיח . ) אשר זכתה למיליוני צפיות*את המים" (

שחור ע"ג לבן כי חב' התרופות מצאו את מבנה הארס 
קיימת הם הוע"י טכנולוגיה ) 1(של נחש הקוברה 

אחת ולהפיץ אותו בבת הצליחו לייצר אותו בכמויות
אז ) 3(. בקשר למעשנים )2( במי השתיה בכל העולם

ארס הנחש פוגע באזור במוח הנקרא "ניקוטיניק" 
אשר שולט על שרירי הנשימה, הניקוטין של 

יש ) 4( במוח.המעשנים חוסם את הפעילות של הרעל 
כי כאשר אדם הוכש, מי  תיעודבספרות הרפואית 

וריח שמצץ את הארס וירק אותו סבל מאיבוד טעם
כל החולים בב"ח קבלו (בכוונה) טיפול  .לזמן מה

פות הנ"ל התרו 2התנגדות ל) וה5אשר גומר אותם (
   .)6( בגלל שהן באמת רפאו הייתה

(*) rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-
watch-the-water.html 

 ארס הרבה להכניס קשה* הערה של אחד הצופים: 
 לבקבוק אותו להכניסקל  אבל, עירונית מים לאספקת

 פפסי, קולהכמו  עליך האהוב המשקה של לפחית או
  , הרי כל היצרנים קשורים...'וכו
בנוסף לכך בזמן המגיפה פורסמו מס' סרטונים בהן    

בדיקת המים ע"י הפי.סי.אר. נתנה תשובה חיובית. 
להוכיח שהבדיקה לא אמינה, אך בעצם  הייתההכוונה 

  זו הייתה ראיה שהיה רעל במים.
עוד סרטון    

 נושהריץ אות
לעשות את 
הבדיקה אצלנו 
בבית, ברוך ה' 
המים יצאו 
נקיים. בסרטון 
עוטפים את 
הברז עם 

מסיכה, 
ונותנים למים לזרום (זרם חלש),  הגומייהמחזקים עם 

  מלאה ברעל גרפין. המסכהאחרי שעה מוצגת 
הערה: אמנם ד"ר ארדיס טוען שהייתה הפצה של ארס

גם נחשים, והסרטון מציג שהפיצו גרפין, כנראה שהפיצו 
  (בנוסף לכלור ופלואור).אותם 

  
  מזון
 בתוך מזון:ציגים כי יש ג"א מסרטונים העשרות ם ישנ
וכו'.  , בשר, שוקולד, תה, תרופות(קורנפלקס) בוקרדגני

חברות  2זה נראה דמיוני, אך אחרי שבדקנו תה (מ
שונות בארץ) וראינו שיש בהם ג"א, אז זה באמת רציני. 
ישנם הרבה סרטונים בהם אנשים מציגים דברים 

וכו' אשר  מזלגותמפתחות, ממתכת כגון מטבעות, 
נצמדים לגופם במקום החיסון, ויש גם סרטונים בהם 

ת הנצמדים בכל ומציגים מתכו שאינם מחוסניםאנשים 
כאן כמה דוגמאות ואיך  מוצגיםמיני מקומות בגופם. 

כל אחד בבדיקה פשוטה ניתן לדעת אם החומר מורעל, 
  יכול לבדוק בעצמו. (צריך רק מגנט).

  ישנם כמה סוגי בדיקות:
  ).,ביציםא. המגנט נצמד לאוכל ישירות (שוקולד, בשר

שופכים את , תה וכו'. דגני בוקרכגון  גרגריםאבקה, ב. 
הגרגרים גדולים מידי ניתן . אם דק החומר על דף נייר

מערוך וכו'. מעבירים מגנט צמוד מתחת לנייר לפורר ב
  לא כדאי...ואם יש חלקים הנמשכים ע"י המגנט אזי 

  :כדורים (תרופות)ג. 
האותיות השחורות על 

 2א. שמנו הטבליה הן ג"
טבליות בכוס מים לשבוע 

 "י(אפשר אולי לזרז ע
, ואז מקרבים טחינה)

מגנט לכוס ורואים הרבה 
נקודות שחורות קרבות 

  )t.me/MailHaadom/27421( .למגנט
' למס חמים במים לטין'הג את רק משרים: פסולותקד. 

 מגנט מקרבים וכאשר דקות
 בתוך שחורענן נמשך, לכוס

 ראה. המגנט לכיוון המים
  .)הכוס עם תמונה

שופכים   3ה. קפס' אומגה 
אחרי  תוכן קפס' על קלקר 
  (בדקנו)מס' דקות היו חורים! 

  
  

  

אין כמו לאכול 
בבית. עובד רחוק? 
  קח סנדוויץ מהבית.
חוקרים בדקו מזון 
מרשתות המזון 

מקדונלדס, בורגר
קינג פיצה האט, 

בל דומינוס, טאקו
וציפוטלס ומצאו 

  .סטמה ועקרותמסוכנים העלולים לגרום לא כימיקלים
  
  בבי"ח אחד בקנדה! 4רופאים מתו לאחר חיסון  3* 

  t.me/MailHaadom/36485 (ביה"ח טריליום).
  

  ל יט) (דבריםם   ָבַֽחְרַ ַָֽחִי
  

אותנו ולהרוג מנסים להרעיל הרשעים בכל דור ודור 
, במים, במזון באוויר. הרעל נמצא בכל מיני דרכים

ומה שבידינו הוא לדעת איך  .ובעיקר בחיסונים
  .להתמודד

  
אשר נמצא  (ג"א)אוקסיד ישנו חומר בשם גרפין   

חיסונים (גם במטושי עיקר בב ,, במים, במזוןבאוויר
ויש , החומר יותר חזק מיהלום וכו' הבדיקה ובמסכות)

. הצטברות לו תכונות חשמליות ומגנטיות יוצאות דופן
לקרישיות בדם, דבר בגוף עלולה לגרום החומר 
בנוסף לכך  בעיות בלב, במוח ומוות ל"ע.הגורם ל

  .5החומר רגיש לקרינת הגי
עלינו להימנע ככל הניתן מאכילת מזון המכיל רעל    
. פרק זה מכיל הנחיות איך לבדוק אם הרעל נמצא זה
  מזון והמלצות איך לנקות את הגוף ממנו.ב

  
: הרבה סרטים ותמונות מוצגים יםסריסו אויר א) 

  .ברשת
  :הכמטרייל על עדויות

 מקדליס: השמים מרק
ם חלקיקיבננו מלאים

באוויר  המרחפים
. ביליונית המטר בגודל

חומר מחקר מצא כי ה
 את מחליש, לגוף ודרח

 ופוגע החיסון מערכת
 תאי של בהתחדשות

  .הגוף
: ביולוג, מנגה פרנסיס

, בליטר אלומיניום מיקרוגרם 100שנה היו  20לפני 
 נמצאים . החלקיקים!13,000 נמצאו 2013 בשנת
ובבני  בחיות, בצמחים: במערכת מקום בכל עכשיו
  ...אדם

 ואנחנו באוויר נמצא החומר: דייויס סטיבן ר"ד
 ובתאי ברקמות פוגעים החלקיקים, אותו נושמים

לי  יש וכיום 80 בני היו האלצהיימר חולי פעם. המח
  !50 בניכאלה  םחולי

 האלה  הרעלים את מרססים הם: ד"עו, מרמן וזף'ג
 שלחתי. לכך והוכחות עובדות לנו ישו הציבור על

 יודעים לא שהם תשובה לי שלחו הםו לממשל מכתב
  ) XRjMBYNQHj0(יוטוב   .מדבר אני מה על
יכול לבדוק: לגרד כמה גרם של למי שיש ספק בעניין    

אבק ממכונית שחונה בחוץ, לשים על דף נייר דק ולעבור 
עם מגנט מתחת לנייר, אפשר לראות ברור כמה גרגרים 

המלצה: להמעיט ביציאות  שנעים יחד עם המגנט.
  "ניקוי רעלים".מהבית. ראה בהמשך את הפרק 

  
  קרינה אויר 

  5אנטנות גיבשנים האחרונות מתקינים בכל העולם 
  נזקי הקרינה בכלל.וישנם הרבה מחקרים על 

  .להתרחק ככל הניתן מאנטנות אלה מומלץ:
טלפון נייד: להמעיט בשיחות, לשמוע דרך הרמקול או 
אוזניה עם חוט. לכבות את הנייד בלילה או להניח 

 לעוטפומומלץ  רחוק מהמיטה. למי שיש נתב אותו 
  בנייר כסף. לא להשתמש במכשיר מיקרוגל.

  

    8/12/2020סכנת הקרינה הסלולרית  
  )תוכנית(קטעים מה

מ' התגלו עשרות  500בשכונה אחת, ברדיוס של    
  תושבים נפטרו. 40מקרים של סרטן, 

"אני גר בשכונה הסובבת את העיריה אשר השכירה 
את הגג לחב' התקשורת. אתה פותח חלון ורואה 

חלק מהאנטנות מוסתרות בתוך חביות ל אנטנה, ממו
זה הלך וזה הלך, בית  אתה שומע  פתאוםלבנות. 

אנשים מאותו בית.  2לפעמים  אחרי בית, לא יאמן.
היו אנשים עם המחלה בוושט, בגרון, בחזה, בלבלב, 
בפה, בראש, לוקמיה, כל מיני סוגים, אצלנו בב"כ 

וגם  20אנשים בשנה אחת. גם צעירים בני  4נפטרו 
. בהתחלה כל אחד היה שומר את זה 5ילדה בת 

לעצמו, אבל בניחום אבלים התחלנו להבין שזה לא 
  נו מפה של החולים והנפטרים:מקרי. עשי

   

  

  
יה הלכנו לעיריה ונאבקנו להוריד את האנטנות. ה ה  

מאבק ארוך בבית המשפט. התחלנו להתראיין 
. קבלנו טלפונים בטמבליזיה ובכל רשתות הרדיו

מאנשים עם אותה בעיה בערים אחרות. בסופו של דבר 
אין וך ה' עכשיו, חצי שנה אחרי רהורידו את האנטנות וב

(אגב  חולים חדשים והקליטה בניידים היא אותו דבר.
  מאומה לא הוצג בטמבליזיה)

עם תחלואה גבוהה לנהל מאבק  ונותאני מציע לשכ   
ולא לוותר כי יש קשר ישיר בין האנטנות למוות של 

  )alive528.com/?search=העין+(ראש נשים.א

truth.prabhupada.org.uk/indian-villagers-
cut-5g-tower-lines-due-to-many-deaths  

  בגלל יותר מידי מתים 5בהודו מנתקים מגדלי גי
 5הודו: "מאז שהפעילו את מגדלי גי, ראש כפר אריאנה

 15אנשים מתוכם  65ותאורת הלד ברחובות מתו בכפר 
היום, שלשה ימים צעירים. גם בכפרים אחרים אנשים מתים. 

אין תמותה. השלטונות  5אחרי שחתכו את הכבלים של הגי
הם מתו מהקרינה.אנו  ךמשקרים ואומרים שמתו מקורונה, א

  מאשימים את חב' התקשורת ברצח".
  מים  

  
  
הקורונה הייתה תעלומה, זה ברור שהייתה זו    

מגיפה של שקרים שנועדה להכניס לאנשים פחד כדי 
שיקבלו את הזריקה, בכל אופן נשארו כמה שאלות 

(לא הוכיחו קיומו של ממה אנשים חלו? )  1פתוחות 
) איך כ"כ הרבה אנשים חלו יחד? (לפי דעתו 2וירוס) 

) 3ורכת שנים) של מומחה למגיפות הדבקה עולמית א
נשימה למה רק למרות שזו הייתה מחלה עם קשיי

) כאשר לכאורה הם 2%מעט מעשנים אושפזו (
) מה הקשר בין המחלה לאיבוד 4הראשונים להיפגע? 

) למה כל החולים מתו 5טעם וריח שהרבה חוו אותה? 
) למה הייתה התנגדות של ארגוני הבריאות 6בב"ח? 

דרוכלורקווין שהן להשתמש בתרופות אברקמטין וה
  אלפי אנשים?רפאו אמינות וזולות ו

"בדוק  ואת התשובות נתן ד"ר ב.ארדיס בתוכנית   
הוא מוכיח . ) אשר זכתה למיליוני צפיות*את המים" (

שחור ע"ג לבן כי חב' התרופות מצאו את מבנה הארס 
קיימת הם הוע"י טכנולוגיה ) 1(של נחש הקוברה 

אחת ולהפיץ אותו בבת הצליחו לייצר אותו בכמויות
אז ) 3(. בקשר למעשנים )2( במי השתיה בכל העולם

ארס הנחש פוגע באזור במוח הנקרא "ניקוטיניק" 
אשר שולט על שרירי הנשימה, הניקוטין של 

יש ) 4( במוח.המעשנים חוסם את הפעילות של הרעל 
כי כאשר אדם הוכש, מי  תיעודבספרות הרפואית 

וריח שמצץ את הארס וירק אותו סבל מאיבוד טעם
כל החולים בב"ח קבלו (בכוונה) טיפול  .לזמן מה

פות הנ"ל התרו 2התנגדות ל) וה5אשר גומר אותם (
   .)6( בגלל שהן באמת רפאו הייתה

(*) rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-
watch-the-water.html 

 ארס הרבה להכניס קשה* הערה של אחד הצופים: 
 לבקבוק אותו להכניסקל  אבל, עירונית מים לאספקת

 פפסי, קולהכמו  עליך האהוב המשקה של לפחית או
  , הרי כל היצרנים קשורים...'וכו
בנוסף לכך בזמן המגיפה פורסמו מס' סרטונים בהן    

בדיקת המים ע"י הפי.סי.אר. נתנה תשובה חיובית. 
להוכיח שהבדיקה לא אמינה, אך בעצם  הייתההכוונה 

  זו הייתה ראיה שהיה רעל במים.
עוד סרטון    

 נושהריץ אות
לעשות את 
הבדיקה אצלנו 
בבית, ברוך ה' 
המים יצאו 
נקיים. בסרטון 
עוטפים את 
הברז עם 

מסיכה, 
ונותנים למים לזרום (זרם חלש),  הגומייהמחזקים עם 

  מלאה ברעל גרפין. המסכהאחרי שעה מוצגת 
הערה: אמנם ד"ר ארדיס טוען שהייתה הפצה של ארס

גם נחשים, והסרטון מציג שהפיצו גרפין, כנראה שהפיצו 
  (בנוסף לכלור ופלואור).אותם 

  
  מזון
 בתוך מזון:ציגים כי יש ג"א מסרטונים העשרות ם ישנ
וכו'.  , בשר, שוקולד, תה, תרופות(קורנפלקס) בוקרדגני

חברות  2זה נראה דמיוני, אך אחרי שבדקנו תה (מ
שונות בארץ) וראינו שיש בהם ג"א, אז זה באמת רציני. 
ישנם הרבה סרטונים בהם אנשים מציגים דברים 

וכו' אשר  מזלגותמפתחות, ממתכת כגון מטבעות, 
נצמדים לגופם במקום החיסון, ויש גם סרטונים בהם 

ת הנצמדים בכל ומציגים מתכו שאינם מחוסניםאנשים 
כאן כמה דוגמאות ואיך  מוצגיםמיני מקומות בגופם. 

כל אחד בבדיקה פשוטה ניתן לדעת אם החומר מורעל, 
  יכול לבדוק בעצמו. (צריך רק מגנט).

  ישנם כמה סוגי בדיקות:
  ).,ביציםא. המגנט נצמד לאוכל ישירות (שוקולד, בשר

שופכים את , תה וכו'. דגני בוקרכגון  גרגריםאבקה, ב. 
הגרגרים גדולים מידי ניתן . אם דק החומר על דף נייר

מערוך וכו'. מעבירים מגנט צמוד מתחת לנייר לפורר ב
  לא כדאי...ואם יש חלקים הנמשכים ע"י המגנט אזי 

  :כדורים (תרופות)ג. 
האותיות השחורות על 

 2א. שמנו הטבליה הן ג"
טבליות בכוס מים לשבוע 

 "י(אפשר אולי לזרז ע
, ואז מקרבים טחינה)

מגנט לכוס ורואים הרבה 
נקודות שחורות קרבות 

  )t.me/MailHaadom/27421( .למגנט
' למס חמים במים לטין'הג את רק משרים: פסולותקד. 

 מגנט מקרבים וכאשר דקות
 בתוך שחורענן נמשך, לכוס

 ראה. המגנט לכיוון המים
  .)הכוס עם תמונה

שופכים   3ה. קפס' אומגה 
אחרי  תוכן קפס' על קלקר 
  (בדקנו)מס' דקות היו חורים! 

  
  

  

אין כמו לאכול 
בבית. עובד רחוק? 
  קח סנדוויץ מהבית.
חוקרים בדקו מזון 
מרשתות המזון 

מקדונלדס, בורגר
קינג פיצה האט, 

בל דומינוס, טאקו
וציפוטלס ומצאו 

  .סטמה ועקרותמסוכנים העלולים לגרום לא כימיקלים
  
  בבי"ח אחד בקנדה! 4רופאים מתו לאחר חיסון  3* 

  t.me/MailHaadom/36485 (ביה"ח טריליום).
  

  ל יט) (דבריםם   ָבַֽחְרַ ַָֽחִי
  

אותנו ולהרוג מנסים להרעיל הרשעים בכל דור ודור 
, במים, במזון באוויר. הרעל נמצא בכל מיני דרכים

ומה שבידינו הוא לדעת איך  .ובעיקר בחיסונים
  .להתמודד

  
אשר נמצא  (ג"א)אוקסיד ישנו חומר בשם גרפין   

חיסונים (גם במטושי עיקר בב ,, במים, במזוןבאוויר
ויש , החומר יותר חזק מיהלום וכו' הבדיקה ובמסכות)

. הצטברות לו תכונות חשמליות ומגנטיות יוצאות דופן
לקרישיות בדם, דבר בגוף עלולה לגרום החומר 
בנוסף לכך  בעיות בלב, במוח ומוות ל"ע.הגורם ל

  .5החומר רגיש לקרינת הגי
עלינו להימנע ככל הניתן מאכילת מזון המכיל רעל    
. פרק זה מכיל הנחיות איך לבדוק אם הרעל נמצא זה
  מזון והמלצות איך לנקות את הגוף ממנו.ב

  
: הרבה סרטים ותמונות מוצגים יםסריסו אויר א) 

  .ברשת
  :הכמטרייל על עדויות

 מקדליס: השמים מרק
ם חלקיקיבננו מלאים

באוויר  המרחפים
. ביליונית המטר בגודל

חומר מחקר מצא כי ה
 את מחליש, לגוף ודרח

 ופוגע החיסון מערכת
 תאי של בהתחדשות

  .הגוף
: ביולוג, מנגה פרנסיס

, בליטר אלומיניום מיקרוגרם 100שנה היו  20לפני 
 נמצאים . החלקיקים!13,000 נמצאו 2013 בשנת
ובבני  בחיות, בצמחים: במערכת מקום בכל עכשיו
  ...אדם

 ואנחנו באוויר נמצא החומר: דייויס סטיבן ר"ד
 ובתאי ברקמות פוגעים החלקיקים, אותו נושמים

לי  יש וכיום 80 בני היו האלצהיימר חולי פעם. המח
  !50 בניכאלה  םחולי

 האלה  הרעלים את מרססים הם: ד"עו, מרמן וזף'ג
 שלחתי. לכך והוכחות עובדות לנו ישו הציבור על

 יודעים לא שהם תשובה לי שלחו הםו לממשל מכתב
  ) XRjMBYNQHj0(יוטוב   .מדבר אני מה על
יכול לבדוק: לגרד כמה גרם של למי שיש ספק בעניין    

אבק ממכונית שחונה בחוץ, לשים על דף נייר דק ולעבור 
עם מגנט מתחת לנייר, אפשר לראות ברור כמה גרגרים 

המלצה: להמעיט ביציאות  שנעים יחד עם המגנט.
  "ניקוי רעלים".מהבית. ראה בהמשך את הפרק 

  
  קרינה אויר 

  5אנטנות גיבשנים האחרונות מתקינים בכל העולם 
  נזקי הקרינה בכלל.וישנם הרבה מחקרים על 

  .להתרחק ככל הניתן מאנטנות אלה מומלץ:
טלפון נייד: להמעיט בשיחות, לשמוע דרך הרמקול או 
אוזניה עם חוט. לכבות את הנייד בלילה או להניח 

 לעוטפומומלץ  רחוק מהמיטה. למי שיש נתב אותו 
  בנייר כסף. לא להשתמש במכשיר מיקרוגל.

  

    8/12/2020סכנת הקרינה הסלולרית  
  )תוכנית(קטעים מה

מ' התגלו עשרות  500בשכונה אחת, ברדיוס של    
  תושבים נפטרו. 40מקרים של סרטן, 

"אני גר בשכונה הסובבת את העיריה אשר השכירה 
את הגג לחב' התקשורת. אתה פותח חלון ורואה 

חלק מהאנטנות מוסתרות בתוך חביות ל אנטנה, ממו
זה הלך וזה הלך, בית  אתה שומע  פתאוםלבנות. 

אנשים מאותו בית.  2לפעמים  אחרי בית, לא יאמן.
היו אנשים עם המחלה בוושט, בגרון, בחזה, בלבלב, 
בפה, בראש, לוקמיה, כל מיני סוגים, אצלנו בב"כ 

וגם  20אנשים בשנה אחת. גם צעירים בני  4נפטרו 
. בהתחלה כל אחד היה שומר את זה 5ילדה בת 

לעצמו, אבל בניחום אבלים התחלנו להבין שזה לא 
  נו מפה של החולים והנפטרים:מקרי. עשי

   

  

  
יה הלכנו לעיריה ונאבקנו להוריד את האנטנות. ה ה  

מאבק ארוך בבית המשפט. התחלנו להתראיין 
. קבלנו טלפונים בטמבליזיה ובכל רשתות הרדיו

מאנשים עם אותה בעיה בערים אחרות. בסופו של דבר 
אין וך ה' עכשיו, חצי שנה אחרי רהורידו את האנטנות וב

(אגב  חולים חדשים והקליטה בניידים היא אותו דבר.
  מאומה לא הוצג בטמבליזיה)

עם תחלואה גבוהה לנהל מאבק  ונותאני מציע לשכ   
ולא לוותר כי יש קשר ישיר בין האנטנות למוות של 

  )alive528.com/?search=העין+(ראש נשים.א

truth.prabhupada.org.uk/indian-villagers-
cut-5g-tower-lines-due-to-many-deaths  

  בגלל יותר מידי מתים 5בהודו מנתקים מגדלי גי
 5הודו: "מאז שהפעילו את מגדלי גי, ראש כפר אריאנה

 15אנשים מתוכם  65ותאורת הלד ברחובות מתו בכפר 
היום, שלשה ימים צעירים. גם בכפרים אחרים אנשים מתים. 

אין תמותה. השלטונות  5אחרי שחתכו את הכבלים של הגי
הם מתו מהקרינה.אנו  ךמשקרים ואומרים שמתו מקורונה, א

  מאשימים את חב' התקשורת ברצח".
  מים  

  
  
הקורונה הייתה תעלומה, זה ברור שהייתה זו    

מגיפה של שקרים שנועדה להכניס לאנשים פחד כדי 
שיקבלו את הזריקה, בכל אופן נשארו כמה שאלות 

(לא הוכיחו קיומו של ממה אנשים חלו? )  1פתוחות 
) איך כ"כ הרבה אנשים חלו יחד? (לפי דעתו 2וירוס) 

) 3ורכת שנים) של מומחה למגיפות הדבקה עולמית א
נשימה למה רק למרות שזו הייתה מחלה עם קשיי

) כאשר לכאורה הם 2%מעט מעשנים אושפזו (
) מה הקשר בין המחלה לאיבוד 4הראשונים להיפגע? 

) למה כל החולים מתו 5טעם וריח שהרבה חוו אותה? 
) למה הייתה התנגדות של ארגוני הבריאות 6בב"ח? 

דרוכלורקווין שהן להשתמש בתרופות אברקמטין וה
  אלפי אנשים?רפאו אמינות וזולות ו

"בדוק  ואת התשובות נתן ד"ר ב.ארדיס בתוכנית   
הוא מוכיח . ) אשר זכתה למיליוני צפיות*את המים" (

שחור ע"ג לבן כי חב' התרופות מצאו את מבנה הארס 
קיימת הם הוע"י טכנולוגיה ) 1(של נחש הקוברה 

אחת ולהפיץ אותו בבת הצליחו לייצר אותו בכמויות
אז ) 3(. בקשר למעשנים )2( במי השתיה בכל העולם

ארס הנחש פוגע באזור במוח הנקרא "ניקוטיניק" 
אשר שולט על שרירי הנשימה, הניקוטין של 

יש ) 4( במוח.המעשנים חוסם את הפעילות של הרעל 
כי כאשר אדם הוכש, מי  תיעודבספרות הרפואית 

וריח שמצץ את הארס וירק אותו סבל מאיבוד טעם
כל החולים בב"ח קבלו (בכוונה) טיפול  .לזמן מה

פות הנ"ל התרו 2התנגדות ל) וה5אשר גומר אותם (
   .)6( בגלל שהן באמת רפאו הייתה

(*) rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-
watch-the-water.html 

 ארס הרבה להכניס קשה* הערה של אחד הצופים: 
 לבקבוק אותו להכניסקל  אבל, עירונית מים לאספקת

 פפסי, קולהכמו  עליך האהוב המשקה של לפחית או
  , הרי כל היצרנים קשורים...'וכו
בנוסף לכך בזמן המגיפה פורסמו מס' סרטונים בהן    

בדיקת המים ע"י הפי.סי.אר. נתנה תשובה חיובית. 
להוכיח שהבדיקה לא אמינה, אך בעצם  הייתההכוונה 

  זו הייתה ראיה שהיה רעל במים.
עוד סרטון    

 נושהריץ אות
לעשות את 
הבדיקה אצלנו 
בבית, ברוך ה' 
המים יצאו 
נקיים. בסרטון 
עוטפים את 
הברז עם 

מסיכה, 
ונותנים למים לזרום (זרם חלש),  הגומייהמחזקים עם 

  מלאה ברעל גרפין. המסכהאחרי שעה מוצגת 
הערה: אמנם ד"ר ארדיס טוען שהייתה הפצה של ארס

גם נחשים, והסרטון מציג שהפיצו גרפין, כנראה שהפיצו 
  (בנוסף לכלור ופלואור).אותם 

  
  מזון
 בתוך מזון:ציגים כי יש ג"א מסרטונים העשרות ם ישנ
וכו'.  , בשר, שוקולד, תה, תרופות(קורנפלקס) בוקרדגני

חברות  2זה נראה דמיוני, אך אחרי שבדקנו תה (מ
שונות בארץ) וראינו שיש בהם ג"א, אז זה באמת רציני. 
ישנם הרבה סרטונים בהם אנשים מציגים דברים 

וכו' אשר  מזלגותמפתחות, ממתכת כגון מטבעות, 
נצמדים לגופם במקום החיסון, ויש גם סרטונים בהם 

ת הנצמדים בכל ומציגים מתכו שאינם מחוסניםאנשים 
כאן כמה דוגמאות ואיך  מוצגיםמיני מקומות בגופם. 

כל אחד בבדיקה פשוטה ניתן לדעת אם החומר מורעל, 
  יכול לבדוק בעצמו. (צריך רק מגנט).

  ישנם כמה סוגי בדיקות:
  ).,ביציםא. המגנט נצמד לאוכל ישירות (שוקולד, בשר

שופכים את , תה וכו'. דגני בוקרכגון  גרגריםאבקה, ב. 
הגרגרים גדולים מידי ניתן . אם דק החומר על דף נייר

מערוך וכו'. מעבירים מגנט צמוד מתחת לנייר לפורר ב
  לא כדאי...ואם יש חלקים הנמשכים ע"י המגנט אזי 

  :כדורים (תרופות)ג. 
האותיות השחורות על 

 2א. שמנו הטבליה הן ג"
טבליות בכוס מים לשבוע 

 "י(אפשר אולי לזרז ע
, ואז מקרבים טחינה)

מגנט לכוס ורואים הרבה 
נקודות שחורות קרבות 

  )t.me/MailHaadom/27421( .למגנט
' למס חמים במים לטין'הג את רק משרים: פסולותקד. 

 מגנט מקרבים וכאשר דקות
 בתוך שחורענן נמשך, לכוס

 ראה. המגנט לכיוון המים
  .)הכוס עם תמונה

שופכים   3ה. קפס' אומגה 
אחרי  תוכן קפס' על קלקר 
  (בדקנו)מס' דקות היו חורים! 

  
  

  

אין כמו לאכול 
בבית. עובד רחוק? 
  קח סנדוויץ מהבית.
חוקרים בדקו מזון 
מרשתות המזון 

מקדונלדס, בורגר
קינג פיצה האט, 

בל דומינוס, טאקו
וציפוטלס ומצאו 

  .סטמה ועקרותמסוכנים העלולים לגרום לא כימיקלים
  
  בבי"ח אחד בקנדה! 4רופאים מתו לאחר חיסון  3* 

  t.me/MailHaadom/36485 (ביה"ח טריליום).
  

ֵזָרה ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהּגְ ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפּלָ

  ל יט) (דבריםם   ָבַֽחְרַ ַָֽחִי
  

אותנו ולהרוג מנסים להרעיל הרשעים בכל דור ודור 
, במים, במזון באוויר. הרעל נמצא בכל מיני דרכים

ומה שבידינו הוא לדעת איך  .ובעיקר בחיסונים
  .להתמודד

  
אשר נמצא  (ג"א)אוקסיד ישנו חומר בשם גרפין   

חיסונים (גם במטושי עיקר בב ,, במים, במזוןבאוויר
ויש , החומר יותר חזק מיהלום וכו' הבדיקה ובמסכות)

. הצטברות לו תכונות חשמליות ומגנטיות יוצאות דופן
לקרישיות בדם, דבר בגוף עלולה לגרום החומר 
בנוסף לכך  בעיות בלב, במוח ומוות ל"ע.הגורם ל

  .5החומר רגיש לקרינת הגי
עלינו להימנע ככל הניתן מאכילת מזון המכיל רעל    
. פרק זה מכיל הנחיות איך לבדוק אם הרעל נמצא זה
  מזון והמלצות איך לנקות את הגוף ממנו.ב

  
: הרבה סרטים ותמונות מוצגים יםסריסו אויר א) 

  .ברשת
  :הכמטרייל על עדויות

 מקדליס: השמים מרק
ם חלקיקיבננו מלאים

באוויר  המרחפים
. ביליונית המטר בגודל

חומר מחקר מצא כי ה
 את מחליש, לגוף ודרח

 ופוגע החיסון מערכת
 תאי של בהתחדשות

  .הגוף
: ביולוג, מנגה פרנסיס

, בליטר אלומיניום מיקרוגרם 100שנה היו  20לפני 
 נמצאים . החלקיקים!13,000 נמצאו 2013 בשנת
ובבני  בחיות, בצמחים: במערכת מקום בכל עכשיו
  ...אדם

 ואנחנו באוויר נמצא החומר: דייויס סטיבן ר"ד
 ובתאי ברקמות פוגעים החלקיקים, אותו נושמים

לי  יש וכיום 80 בני היו האלצהיימר חולי פעם. המח
  !50 בניכאלה  םחולי

 האלה  הרעלים את מרססים הם: ד"עו, מרמן וזף'ג
 שלחתי. לכך והוכחות עובדות לנו ישו הציבור על

 יודעים לא שהם תשובה לי שלחו הםו לממשל מכתב
  ) XRjMBYNQHj0(יוטוב   .מדבר אני מה על
יכול לבדוק: לגרד כמה גרם של למי שיש ספק בעניין    

אבק ממכונית שחונה בחוץ, לשים על דף נייר דק ולעבור 
עם מגנט מתחת לנייר, אפשר לראות ברור כמה גרגרים 

המלצה: להמעיט ביציאות  שנעים יחד עם המגנט.
  "ניקוי רעלים".מהבית. ראה בהמשך את הפרק 

  
  קרינה אויר 

  5אנטנות גיבשנים האחרונות מתקינים בכל העולם 
  נזקי הקרינה בכלל.וישנם הרבה מחקרים על 

  .להתרחק ככל הניתן מאנטנות אלה מומלץ:
טלפון נייד: להמעיט בשיחות, לשמוע דרך הרמקול או 
אוזניה עם חוט. לכבות את הנייד בלילה או להניח 

 לעוטפומומלץ  רחוק מהמיטה. למי שיש נתב אותו 
  בנייר כסף. לא להשתמש במכשיר מיקרוגל.

  

    8/12/2020סכנת הקרינה הסלולרית  
  )תוכנית(קטעים מה

מ' התגלו עשרות  500בשכונה אחת, ברדיוס של    
  תושבים נפטרו. 40מקרים של סרטן, 

"אני גר בשכונה הסובבת את העיריה אשר השכירה 
את הגג לחב' התקשורת. אתה פותח חלון ורואה 

חלק מהאנטנות מוסתרות בתוך חביות ל אנטנה, ממו
זה הלך וזה הלך, בית  אתה שומע  פתאוםלבנות. 

אנשים מאותו בית.  2לפעמים  אחרי בית, לא יאמן.
היו אנשים עם המחלה בוושט, בגרון, בחזה, בלבלב, 
בפה, בראש, לוקמיה, כל מיני סוגים, אצלנו בב"כ 

וגם  20אנשים בשנה אחת. גם צעירים בני  4נפטרו 
. בהתחלה כל אחד היה שומר את זה 5ילדה בת 

לעצמו, אבל בניחום אבלים התחלנו להבין שזה לא 
  נו מפה של החולים והנפטרים:מקרי. עשי

   

  

  
יה הלכנו לעיריה ונאבקנו להוריד את האנטנות. ה ה  

מאבק ארוך בבית המשפט. התחלנו להתראיין 
. קבלנו טלפונים בטמבליזיה ובכל רשתות הרדיו

מאנשים עם אותה בעיה בערים אחרות. בסופו של דבר 
אין וך ה' עכשיו, חצי שנה אחרי רהורידו את האנטנות וב

(אגב  חולים חדשים והקליטה בניידים היא אותו דבר.
  מאומה לא הוצג בטמבליזיה)

עם תחלואה גבוהה לנהל מאבק  ונותאני מציע לשכ   
ולא לוותר כי יש קשר ישיר בין האנטנות למוות של 

  )alive528.com/?search=העין+(ראש נשים.א

truth.prabhupada.org.uk/indian-villagers-
cut-5g-tower-lines-due-to-many-deaths  

  בגלל יותר מידי מתים 5בהודו מנתקים מגדלי גי
 5הודו: "מאז שהפעילו את מגדלי גי, ראש כפר אריאנה

 15אנשים מתוכם  65ותאורת הלד ברחובות מתו בכפר 
היום, שלשה ימים צעירים. גם בכפרים אחרים אנשים מתים. 

אין תמותה. השלטונות  5אחרי שחתכו את הכבלים של הגי
הם מתו מהקרינה.אנו  ךמשקרים ואומרים שמתו מקורונה, א

  מאשימים את חב' התקשורת ברצח".
  מים  

  
  
הקורונה הייתה תעלומה, זה ברור שהייתה זו    

מגיפה של שקרים שנועדה להכניס לאנשים פחד כדי 
שיקבלו את הזריקה, בכל אופן נשארו כמה שאלות 

(לא הוכיחו קיומו של ממה אנשים חלו? )  1פתוחות 
) איך כ"כ הרבה אנשים חלו יחד? (לפי דעתו 2וירוס) 

) 3ורכת שנים) של מומחה למגיפות הדבקה עולמית א
נשימה למה רק למרות שזו הייתה מחלה עם קשיי

) כאשר לכאורה הם 2%מעט מעשנים אושפזו (
) מה הקשר בין המחלה לאיבוד 4הראשונים להיפגע? 

) למה כל החולים מתו 5טעם וריח שהרבה חוו אותה? 
) למה הייתה התנגדות של ארגוני הבריאות 6בב"ח? 

דרוכלורקווין שהן להשתמש בתרופות אברקמטין וה
  אלפי אנשים?רפאו אמינות וזולות ו

"בדוק  ואת התשובות נתן ד"ר ב.ארדיס בתוכנית   
הוא מוכיח . ) אשר זכתה למיליוני צפיות*את המים" (

שחור ע"ג לבן כי חב' התרופות מצאו את מבנה הארס 
קיימת הם הוע"י טכנולוגיה ) 1(של נחש הקוברה 

אחת ולהפיץ אותו בבת הצליחו לייצר אותו בכמויות
אז ) 3(. בקשר למעשנים )2( במי השתיה בכל העולם

ארס הנחש פוגע באזור במוח הנקרא "ניקוטיניק" 
אשר שולט על שרירי הנשימה, הניקוטין של 

יש ) 4( במוח.המעשנים חוסם את הפעילות של הרעל 
כי כאשר אדם הוכש, מי  תיעודבספרות הרפואית 

וריח שמצץ את הארס וירק אותו סבל מאיבוד טעם
כל החולים בב"ח קבלו (בכוונה) טיפול  .לזמן מה

פות הנ"ל התרו 2התנגדות ל) וה5אשר גומר אותם (
   .)6( בגלל שהן באמת רפאו הייתה

(*) rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-
watch-the-water.html 

 ארס הרבה להכניס קשה* הערה של אחד הצופים: 
 לבקבוק אותו להכניסקל  אבל, עירונית מים לאספקת

 פפסי, קולהכמו  עליך האהוב המשקה של לפחית או
  , הרי כל היצרנים קשורים...'וכו
בנוסף לכך בזמן המגיפה פורסמו מס' סרטונים בהן    

בדיקת המים ע"י הפי.סי.אר. נתנה תשובה חיובית. 
להוכיח שהבדיקה לא אמינה, אך בעצם  הייתההכוונה 

  זו הייתה ראיה שהיה רעל במים.
עוד סרטון    

 נושהריץ אות
לעשות את 
הבדיקה אצלנו 
בבית, ברוך ה' 
המים יצאו 
נקיים. בסרטון 
עוטפים את 
הברז עם 

מסיכה, 
ונותנים למים לזרום (זרם חלש),  הגומייהמחזקים עם 

  מלאה ברעל גרפין. המסכהאחרי שעה מוצגת 
הערה: אמנם ד"ר ארדיס טוען שהייתה הפצה של ארס

גם נחשים, והסרטון מציג שהפיצו גרפין, כנראה שהפיצו 
  (בנוסף לכלור ופלואור).אותם 

  
  מזון
 בתוך מזון:ציגים כי יש ג"א מסרטונים העשרות ם ישנ
וכו'.  , בשר, שוקולד, תה, תרופות(קורנפלקס) בוקרדגני

חברות  2זה נראה דמיוני, אך אחרי שבדקנו תה (מ
שונות בארץ) וראינו שיש בהם ג"א, אז זה באמת רציני. 
ישנם הרבה סרטונים בהם אנשים מציגים דברים 

וכו' אשר  מזלגותמפתחות, ממתכת כגון מטבעות, 
נצמדים לגופם במקום החיסון, ויש גם סרטונים בהם 

ת הנצמדים בכל ומציגים מתכו שאינם מחוסניםאנשים 
כאן כמה דוגמאות ואיך  מוצגיםמיני מקומות בגופם. 

כל אחד בבדיקה פשוטה ניתן לדעת אם החומר מורעל, 
  יכול לבדוק בעצמו. (צריך רק מגנט).
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שופכים את , תה וכו'. דגני בוקרכגון  גרגריםאבקה, ב. 
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מערוך וכו'. מעבירים מגנט צמוד מתחת לנייר לפורר ב
  לא כדאי...ואם יש חלקים הנמשכים ע"י המגנט אזי 

  :כדורים (תרופות)ג. 
האותיות השחורות על 

 2א. שמנו הטבליה הן ג"
טבליות בכוס מים לשבוע 

 "י(אפשר אולי לזרז ע
, ואז מקרבים טחינה)

מגנט לכוס ורואים הרבה 
נקודות שחורות קרבות 

  )t.me/MailHaadom/27421( .למגנט
' למס חמים במים לטין'הג את רק משרים: פסולותקד. 
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אין כמו לאכול 
בבית. עובד רחוק? 
  קח סנדוויץ מהבית.
חוקרים בדקו מזון 
מרשתות המזון 
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קינג פיצה האט, 

בל דומינוס, טאקו
וציפוטלס ומצאו 

  .סטמה ועקרותמסוכנים העלולים לגרום לא כימיקלים
  
  בבי"ח אחד בקנדה! 4רופאים מתו לאחר חיסון  3* 

  t.me/MailHaadom/36485 (ביה"ח טריליום).
  

  ל יט) (דבריםם   ָבַֽחְרַ ַָֽחִי
  

אותנו ולהרוג מנסים להרעיל הרשעים בכל דור ודור 
, במים, במזון באוויר. הרעל נמצא בכל מיני דרכים

ומה שבידינו הוא לדעת איך  .ובעיקר בחיסונים
  .להתמודד

  
אשר נמצא  (ג"א)אוקסיד ישנו חומר בשם גרפין   

חיסונים (גם במטושי עיקר בב ,, במים, במזוןבאוויר
ויש , החומר יותר חזק מיהלום וכו' הבדיקה ובמסכות)

. הצטברות לו תכונות חשמליות ומגנטיות יוצאות דופן
לקרישיות בדם, דבר בגוף עלולה לגרום החומר 
בנוסף לכך  בעיות בלב, במוח ומוות ל"ע.הגורם ל

  .5החומר רגיש לקרינת הגי
עלינו להימנע ככל הניתן מאכילת מזון המכיל רעל    
. פרק זה מכיל הנחיות איך לבדוק אם הרעל נמצא זה
  מזון והמלצות איך לנקות את הגוף ממנו.ב

  
: הרבה סרטים ותמונות מוצגים יםסריסו אויר א) 

  .ברשת
  :הכמטרייל על עדויות

 מקדליס: השמים מרק
ם חלקיקיבננו מלאים

באוויר  המרחפים
. ביליונית המטר בגודל

חומר מחקר מצא כי ה
 את מחליש, לגוף ודרח

 ופוגע החיסון מערכת
 תאי של בהתחדשות

  .הגוף
: ביולוג, מנגה פרנסיס

, בליטר אלומיניום מיקרוגרם 100שנה היו  20לפני 
 נמצאים . החלקיקים!13,000 נמצאו 2013 בשנת
ובבני  בחיות, בצמחים: במערכת מקום בכל עכשיו
  ...אדם

 ואנחנו באוויר נמצא החומר: דייויס סטיבן ר"ד
 ובתאי ברקמות פוגעים החלקיקים, אותו נושמים

לי  יש וכיום 80 בני היו האלצהיימר חולי פעם. המח
  !50 בניכאלה  םחולי

 האלה  הרעלים את מרססים הם: ד"עו, מרמן וזף'ג
 שלחתי. לכך והוכחות עובדות לנו ישו הציבור על

 יודעים לא שהם תשובה לי שלחו הםו לממשל מכתב
  ) XRjMBYNQHj0(יוטוב   .מדבר אני מה על
יכול לבדוק: לגרד כמה גרם של למי שיש ספק בעניין    

אבק ממכונית שחונה בחוץ, לשים על דף נייר דק ולעבור 
עם מגנט מתחת לנייר, אפשר לראות ברור כמה גרגרים 

המלצה: להמעיט ביציאות  שנעים יחד עם המגנט.
  "ניקוי רעלים".מהבית. ראה בהמשך את הפרק 

  
  קרינה אויר 

  5אנטנות גיבשנים האחרונות מתקינים בכל העולם 
  נזקי הקרינה בכלל.וישנם הרבה מחקרים על 

  .להתרחק ככל הניתן מאנטנות אלה מומלץ:
טלפון נייד: להמעיט בשיחות, לשמוע דרך הרמקול או 
אוזניה עם חוט. לכבות את הנייד בלילה או להניח 

 לעוטפומומלץ  רחוק מהמיטה. למי שיש נתב אותו 
  בנייר כסף. לא להשתמש במכשיר מיקרוגל.

  

    8/12/2020סכנת הקרינה הסלולרית  
  )תוכנית(קטעים מה

מ' התגלו עשרות  500בשכונה אחת, ברדיוס של    
  תושבים נפטרו. 40מקרים של סרטן, 

"אני גר בשכונה הסובבת את העיריה אשר השכירה 
את הגג לחב' התקשורת. אתה פותח חלון ורואה 

חלק מהאנטנות מוסתרות בתוך חביות ל אנטנה, ממו
זה הלך וזה הלך, בית  אתה שומע  פתאוםלבנות. 

אנשים מאותו בית.  2לפעמים  אחרי בית, לא יאמן.
היו אנשים עם המחלה בוושט, בגרון, בחזה, בלבלב, 
בפה, בראש, לוקמיה, כל מיני סוגים, אצלנו בב"כ 

וגם  20אנשים בשנה אחת. גם צעירים בני  4נפטרו 
. בהתחלה כל אחד היה שומר את זה 5ילדה בת 

לעצמו, אבל בניחום אבלים התחלנו להבין שזה לא 
  נו מפה של החולים והנפטרים:מקרי. עשי

   

  

  
יה הלכנו לעיריה ונאבקנו להוריד את האנטנות. ה ה  

מאבק ארוך בבית המשפט. התחלנו להתראיין 
. קבלנו טלפונים בטמבליזיה ובכל רשתות הרדיו

מאנשים עם אותה בעיה בערים אחרות. בסופו של דבר 
אין וך ה' עכשיו, חצי שנה אחרי רהורידו את האנטנות וב

(אגב  חולים חדשים והקליטה בניידים היא אותו דבר.
  מאומה לא הוצג בטמבליזיה)

עם תחלואה גבוהה לנהל מאבק  ונותאני מציע לשכ   
ולא לוותר כי יש קשר ישיר בין האנטנות למוות של 

  )alive528.com/?search=העין+(ראש נשים.א

truth.prabhupada.org.uk/indian-villagers-
cut-5g-tower-lines-due-to-many-deaths  

  בגלל יותר מידי מתים 5בהודו מנתקים מגדלי גי
 5הודו: "מאז שהפעילו את מגדלי גי, ראש כפר אריאנה

 15אנשים מתוכם  65ותאורת הלד ברחובות מתו בכפר 
היום, שלשה ימים צעירים. גם בכפרים אחרים אנשים מתים. 

אין תמותה. השלטונות  5אחרי שחתכו את הכבלים של הגי
הם מתו מהקרינה.אנו  ךמשקרים ואומרים שמתו מקורונה, א

  מאשימים את חב' התקשורת ברצח".
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) מה הקשר בין המחלה לאיבוד 4הראשונים להיפגע? 

) למה כל החולים מתו 5טעם וריח שהרבה חוו אותה? 
) למה הייתה התנגדות של ארגוני הבריאות 6בב"ח? 

דרוכלורקווין שהן להשתמש בתרופות אברקמטין וה
  אלפי אנשים?רפאו אמינות וזולות ו

"בדוק  ואת התשובות נתן ד"ר ב.ארדיס בתוכנית   
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שחור ע"ג לבן כי חב' התרופות מצאו את מבנה הארס 
קיימת הם הוע"י טכנולוגיה ) 1(של נחש הקוברה 

אחת ולהפיץ אותו בבת הצליחו לייצר אותו בכמויות
אז ) 3(. בקשר למעשנים )2( במי השתיה בכל העולם

ארס הנחש פוגע באזור במוח הנקרא "ניקוטיניק" 
אשר שולט על שרירי הנשימה, הניקוטין של 

יש ) 4( במוח.המעשנים חוסם את הפעילות של הרעל 
כי כאשר אדם הוכש, מי  תיעודבספרות הרפואית 

וריח שמצץ את הארס וירק אותו סבל מאיבוד טעם
כל החולים בב"ח קבלו (בכוונה) טיפול  .לזמן מה

פות הנ"ל התרו 2התנגדות ל) וה5אשר גומר אותם (
   .)6( בגלל שהן באמת רפאו הייתה

(*) rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-
watch-the-water.html 
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  מלאה ברעל גרפין. המסכהאחרי שעה מוצגת 
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גם נחשים, והסרטון מציג שהפיצו גרפין, כנראה שהפיצו 
  (בנוסף לכלור ופלואור).אותם 
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 בתוך מזון:ציגים כי יש ג"א מסרטונים העשרות ם ישנ
וכו'.  , בשר, שוקולד, תה, תרופות(קורנפלקס) בוקרדגני

חברות  2זה נראה דמיוני, אך אחרי שבדקנו תה (מ
שונות בארץ) וראינו שיש בהם ג"א, אז זה באמת רציני. 
ישנם הרבה סרטונים בהם אנשים מציגים דברים 

וכו' אשר  מזלגותמפתחות, ממתכת כגון מטבעות, 
נצמדים לגופם במקום החיסון, ויש גם סרטונים בהם 

ת הנצמדים בכל ומציגים מתכו שאינם מחוסניםאנשים 
כאן כמה דוגמאות ואיך  מוצגיםמיני מקומות בגופם. 

כל אחד בבדיקה פשוטה ניתן לדעת אם החומר מורעל, 
  יכול לבדוק בעצמו. (צריך רק מגנט).

  ישנם כמה סוגי בדיקות:
  ).,ביציםא. המגנט נצמד לאוכל ישירות (שוקולד, בשר

שופכים את , תה וכו'. דגני בוקרכגון  גרגריםאבקה, ב. 
הגרגרים גדולים מידי ניתן . אם דק החומר על דף נייר

מערוך וכו'. מעבירים מגנט צמוד מתחת לנייר לפורר ב
  לא כדאי...ואם יש חלקים הנמשכים ע"י המגנט אזי 

  :כדורים (תרופות)ג. 
האותיות השחורות על 

 2א. שמנו הטבליה הן ג"
טבליות בכוס מים לשבוע 

 "י(אפשר אולי לזרז ע
, ואז מקרבים טחינה)

מגנט לכוס ורואים הרבה 
נקודות שחורות קרבות 

  )t.me/MailHaadom/27421( .למגנט
' למס חמים במים לטין'הג את רק משרים: פסולותקד. 

 מגנט מקרבים וכאשר דקות
 בתוך שחורענן נמשך, לכוס

 ראה. המגנט לכיוון המים
  .)הכוס עם תמונה

שופכים   3ה. קפס' אומגה 
אחרי  תוכן קפס' על קלקר 
  (בדקנו)מס' דקות היו חורים! 

  
  

  

אין כמו לאכול 
בבית. עובד רחוק? 
  קח סנדוויץ מהבית.
חוקרים בדקו מזון 
מרשתות המזון 

מקדונלדס, בורגר
קינג פיצה האט, 

בל דומינוס, טאקו
וציפוטלס ומצאו 

  .סטמה ועקרותמסוכנים העלולים לגרום לא כימיקלים
  
  בבי"ח אחד בקנדה! 4רופאים מתו לאחר חיסון  3* 

  t.me/MailHaadom/36485 (ביה"ח טריליום).
  

  ל יט) (דבריםם   ָבַֽחְרַ ַָֽחִי
  

אותנו ולהרוג מנסים להרעיל הרשעים בכל דור ודור 
, במים, במזון באוויר. הרעל נמצא בכל מיני דרכים

ומה שבידינו הוא לדעת איך  .ובעיקר בחיסונים
  .להתמודד

  
אשר נמצא  (ג"א)אוקסיד ישנו חומר בשם גרפין   

חיסונים (גם במטושי עיקר בב ,, במים, במזוןבאוויר
ויש , החומר יותר חזק מיהלום וכו' הבדיקה ובמסכות)

. הצטברות לו תכונות חשמליות ומגנטיות יוצאות דופן
לקרישיות בדם, דבר בגוף עלולה לגרום החומר 
בנוסף לכך  בעיות בלב, במוח ומוות ל"ע.הגורם ל

  .5החומר רגיש לקרינת הגי
עלינו להימנע ככל הניתן מאכילת מזון המכיל רעל    
. פרק זה מכיל הנחיות איך לבדוק אם הרעל נמצא זה
  מזון והמלצות איך לנקות את הגוף ממנו.ב

  
: הרבה סרטים ותמונות מוצגים יםסריסו אויר א) 

  .ברשת
  :הכמטרייל על עדויות

 מקדליס: השמים מרק
ם חלקיקיבננו מלאים

באוויר  המרחפים
. ביליונית המטר בגודל

חומר מחקר מצא כי ה
 את מחליש, לגוף ודרח

 ופוגע החיסון מערכת
 תאי של בהתחדשות

  .הגוף
: ביולוג, מנגה פרנסיס

, בליטר אלומיניום מיקרוגרם 100שנה היו  20לפני 
 נמצאים . החלקיקים!13,000 נמצאו 2013 בשנת
ובבני  בחיות, בצמחים: במערכת מקום בכל עכשיו
  ...אדם

 ואנחנו באוויר נמצא החומר: דייויס סטיבן ר"ד
 ובתאי ברקמות פוגעים החלקיקים, אותו נושמים

לי  יש וכיום 80 בני היו האלצהיימר חולי פעם. המח
  !50 בניכאלה  םחולי

 האלה  הרעלים את מרססים הם: ד"עו, מרמן וזף'ג
 שלחתי. לכך והוכחות עובדות לנו ישו הציבור על

 יודעים לא שהם תשובה לי שלחו הםו לממשל מכתב
  ) XRjMBYNQHj0(יוטוב   .מדבר אני מה על
יכול לבדוק: לגרד כמה גרם של למי שיש ספק בעניין    

אבק ממכונית שחונה בחוץ, לשים על דף נייר דק ולעבור 
עם מגנט מתחת לנייר, אפשר לראות ברור כמה גרגרים 

המלצה: להמעיט ביציאות  שנעים יחד עם המגנט.
  "ניקוי רעלים".מהבית. ראה בהמשך את הפרק 

  
  קרינה אויר 

  5אנטנות גיבשנים האחרונות מתקינים בכל העולם 
  נזקי הקרינה בכלל.וישנם הרבה מחקרים על 

  .להתרחק ככל הניתן מאנטנות אלה מומלץ:
טלפון נייד: להמעיט בשיחות, לשמוע דרך הרמקול או 
אוזניה עם חוט. לכבות את הנייד בלילה או להניח 

 לעוטפומומלץ  רחוק מהמיטה. למי שיש נתב אותו 
  בנייר כסף. לא להשתמש במכשיר מיקרוגל.

  

    8/12/2020סכנת הקרינה הסלולרית  
  )תוכנית(קטעים מה

מ' התגלו עשרות  500בשכונה אחת, ברדיוס של    
  תושבים נפטרו. 40מקרים של סרטן, 

"אני גר בשכונה הסובבת את העיריה אשר השכירה 
את הגג לחב' התקשורת. אתה פותח חלון ורואה 

חלק מהאנטנות מוסתרות בתוך חביות ל אנטנה, ממו
זה הלך וזה הלך, בית  אתה שומע  פתאוםלבנות. 

אנשים מאותו בית.  2לפעמים  אחרי בית, לא יאמן.
היו אנשים עם המחלה בוושט, בגרון, בחזה, בלבלב, 
בפה, בראש, לוקמיה, כל מיני סוגים, אצלנו בב"כ 

וגם  20אנשים בשנה אחת. גם צעירים בני  4נפטרו 
. בהתחלה כל אחד היה שומר את זה 5ילדה בת 

לעצמו, אבל בניחום אבלים התחלנו להבין שזה לא 
  נו מפה של החולים והנפטרים:מקרי. עשי

   

  

  
יה הלכנו לעיריה ונאבקנו להוריד את האנטנות. ה ה  

מאבק ארוך בבית המשפט. התחלנו להתראיין 
. קבלנו טלפונים בטמבליזיה ובכל רשתות הרדיו

מאנשים עם אותה בעיה בערים אחרות. בסופו של דבר 
אין וך ה' עכשיו, חצי שנה אחרי רהורידו את האנטנות וב

(אגב  חולים חדשים והקליטה בניידים היא אותו דבר.
  מאומה לא הוצג בטמבליזיה)

עם תחלואה גבוהה לנהל מאבק  ונותאני מציע לשכ   
ולא לוותר כי יש קשר ישיר בין האנטנות למוות של 

  )alive528.com/?search=העין+(ראש נשים.א

truth.prabhupada.org.uk/indian-villagers-
cut-5g-tower-lines-due-to-many-deaths  

  בגלל יותר מידי מתים 5בהודו מנתקים מגדלי גי
 5הודו: "מאז שהפעילו את מגדלי גי, ראש כפר אריאנה

 15אנשים מתוכם  65ותאורת הלד ברחובות מתו בכפר 
היום, שלשה ימים צעירים. גם בכפרים אחרים אנשים מתים. 

אין תמותה. השלטונות  5אחרי שחתכו את הכבלים של הגי
הם מתו מהקרינה.אנו  ךמשקרים ואומרים שמתו מקורונה, א

  מאשימים את חב' התקשורת ברצח".
  מים  

  
  
הקורונה הייתה תעלומה, זה ברור שהייתה זו    

מגיפה של שקרים שנועדה להכניס לאנשים פחד כדי 
שיקבלו את הזריקה, בכל אופן נשארו כמה שאלות 

(לא הוכיחו קיומו של ממה אנשים חלו? )  1פתוחות 
) איך כ"כ הרבה אנשים חלו יחד? (לפי דעתו 2וירוס) 

) 3ורכת שנים) של מומחה למגיפות הדבקה עולמית א
נשימה למה רק למרות שזו הייתה מחלה עם קשיי

) כאשר לכאורה הם 2%מעט מעשנים אושפזו (
) מה הקשר בין המחלה לאיבוד 4הראשונים להיפגע? 

) למה כל החולים מתו 5טעם וריח שהרבה חוו אותה? 
) למה הייתה התנגדות של ארגוני הבריאות 6בב"ח? 

דרוכלורקווין שהן להשתמש בתרופות אברקמטין וה
  אלפי אנשים?רפאו אמינות וזולות ו

"בדוק  ואת התשובות נתן ד"ר ב.ארדיס בתוכנית   
הוא מוכיח . ) אשר זכתה למיליוני צפיות*את המים" (

שחור ע"ג לבן כי חב' התרופות מצאו את מבנה הארס 
קיימת הם הוע"י טכנולוגיה ) 1(של נחש הקוברה 

אחת ולהפיץ אותו בבת הצליחו לייצר אותו בכמויות
אז ) 3(. בקשר למעשנים )2( במי השתיה בכל העולם

ארס הנחש פוגע באזור במוח הנקרא "ניקוטיניק" 
אשר שולט על שרירי הנשימה, הניקוטין של 

יש ) 4( במוח.המעשנים חוסם את הפעילות של הרעל 
כי כאשר אדם הוכש, מי  תיעודבספרות הרפואית 

וריח שמצץ את הארס וירק אותו סבל מאיבוד טעם
כל החולים בב"ח קבלו (בכוונה) טיפול  .לזמן מה

פות הנ"ל התרו 2התנגדות ל) וה5אשר גומר אותם (
   .)6( בגלל שהן באמת רפאו הייתה

(*) rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-
watch-the-water.html 

 ארס הרבה להכניס קשה* הערה של אחד הצופים: 
 לבקבוק אותו להכניסקל  אבל, עירונית מים לאספקת

 פפסי, קולהכמו  עליך האהוב המשקה של לפחית או
  , הרי כל היצרנים קשורים...'וכו
בנוסף לכך בזמן המגיפה פורסמו מס' סרטונים בהן    

בדיקת המים ע"י הפי.סי.אר. נתנה תשובה חיובית. 
להוכיח שהבדיקה לא אמינה, אך בעצם  הייתההכוונה 

  זו הייתה ראיה שהיה רעל במים.
עוד סרטון    

 נושהריץ אות
לעשות את 
הבדיקה אצלנו 
בבית, ברוך ה' 
המים יצאו 
נקיים. בסרטון 
עוטפים את 
הברז עם 

מסיכה, 
ונותנים למים לזרום (זרם חלש),  הגומייהמחזקים עם 

  מלאה ברעל גרפין. המסכהאחרי שעה מוצגת 
הערה: אמנם ד"ר ארדיס טוען שהייתה הפצה של ארס

גם נחשים, והסרטון מציג שהפיצו גרפין, כנראה שהפיצו 
  (בנוסף לכלור ופלואור).אותם 

  
  מזון
 בתוך מזון:ציגים כי יש ג"א מסרטונים העשרות ם ישנ
וכו'.  , בשר, שוקולד, תה, תרופות(קורנפלקס) בוקרדגני

חברות  2זה נראה דמיוני, אך אחרי שבדקנו תה (מ
שונות בארץ) וראינו שיש בהם ג"א, אז זה באמת רציני. 
ישנם הרבה סרטונים בהם אנשים מציגים דברים 

וכו' אשר  מזלגותמפתחות, ממתכת כגון מטבעות, 
נצמדים לגופם במקום החיסון, ויש גם סרטונים בהם 

ת הנצמדים בכל ומציגים מתכו שאינם מחוסניםאנשים 
כאן כמה דוגמאות ואיך  מוצגיםמיני מקומות בגופם. 

כל אחד בבדיקה פשוטה ניתן לדעת אם החומר מורעל, 
  יכול לבדוק בעצמו. (צריך רק מגנט).

  ישנם כמה סוגי בדיקות:
  ).,ביציםא. המגנט נצמד לאוכל ישירות (שוקולד, בשר

שופכים את , תה וכו'. דגני בוקרכגון  גרגריםאבקה, ב. 
הגרגרים גדולים מידי ניתן . אם דק החומר על דף נייר

מערוך וכו'. מעבירים מגנט צמוד מתחת לנייר לפורר ב
  לא כדאי...ואם יש חלקים הנמשכים ע"י המגנט אזי 

  :כדורים (תרופות)ג. 
האותיות השחורות על 

 2א. שמנו הטבליה הן ג"
טבליות בכוס מים לשבוע 

 "י(אפשר אולי לזרז ע
, ואז מקרבים טחינה)

מגנט לכוס ורואים הרבה 
נקודות שחורות קרבות 

  )t.me/MailHaadom/27421( .למגנט
' למס חמים במים לטין'הג את רק משרים: פסולותקד. 

 מגנט מקרבים וכאשר דקות
 בתוך שחורענן נמשך, לכוס

 ראה. המגנט לכיוון המים
  .)הכוס עם תמונה

שופכים   3ה. קפס' אומגה 
אחרי  תוכן קפס' על קלקר 
  (בדקנו)מס' דקות היו חורים! 

  
  

  

אין כמו לאכול 
בבית. עובד רחוק? 
  קח סנדוויץ מהבית.
חוקרים בדקו מזון 
מרשתות המזון 

מקדונלדס, בורגר
קינג פיצה האט, 

בל דומינוס, טאקו
וציפוטלס ומצאו 

  .סטמה ועקרותמסוכנים העלולים לגרום לא כימיקלים
  
  בבי"ח אחד בקנדה! 4רופאים מתו לאחר חיסון  3* 

  t.me/MailHaadom/36485 (ביה"ח טריליום).
  

ְוָהָי֤ה ִ֙פְריֹול ֲאָכ֔ ְתרּוָפהלִ ְוָעֵלהּוְלַמֽ    יב) מז יחזקאל (
ְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה...     ֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםהַ הַ הַ הַ     ִמןִמןִמןִמן    ָלנּוָלנּוָלנּוָלנּו    * "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו 

    ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים    ּוִמְקָצתּוִמְקָצתּוִמְקָצתּוִמְקָצת
        (דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)    """"::::ַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדים    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ִמןִמןִמןִמן    ָּבָׂשרָּבָׂשרָּבָׂשרָּבָׂשר    ּוְבִריֵאיּוְבִריֵאיּוְבִריֵאיּוְבִריֵאי    טֹובטֹובטֹובטֹוב    ַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהם    ִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאה    ֲעָׂשָרהֲעָׂשָרהֲעָׂשָרהֲעָׂשָרה

:ְלעָלם ְכֹן טב וֲַעֵה ֵמָרע סר"  .א.  סור מרע 
" (תהילים לז כז)

  

ֵָלה ָרָעה "יַחת ָרִאיִתי חַ ֶמָר ַהֶֹר עמָ ִלְבָעָליו 
(קהלת ה יב):ְלָרָעת ".  

הערה: אני לא רופא, אך הדברים הכתובים כאן עזרו לי 
 70להגיע לגיל 

ברוך ה' בלי בעיות. 
  

לשמור על הבריאות זה הרבה יותר קל וזול מאשר 

להתרפא מחולי. רוב מחלות מתחילות שנים לפני שהן 

פורצות, אז דבר ראשון "סור מרע" 

ככל הניתן.
  

1
) אויר (בחוץ): 

ריסוסים בשמיים (ראה תמונה 

בתחילת הפרק) אמנם הגוף מנקה עצמו כל הזמן אך 

כדאי להמעיט ביציאות מהבית. אנטנות גי

: שנפרסו 5
לאחרונה ברחבי הארץ פועלות בתדרים הפוגעים בגוף, 

להתרחק ככל הניתן. טלפונים ניידים: לקצר בשיחות, 

להרחיק מהגוף ככל הניתן, לשמוע דרך הרמקול או 
או

זניה עם חוט. (לחבר טוב כרתו חלק מהאוזן...). 

בלילה לכבות או להניח רחוק מהמיטה. ציציות בחוץ.

  

: ) אויר (בבית)2

מטהרי אויר: אסור בשימוש גם באוטו. 

שטיפת רצפה רק עם מים (להוסיף סודה לשתיה וקצת 

לימון אם לא ניתן אזי לפתוח את החלונות. (ריחות 

הכימיקלים מזיקים, כדאי ג

ם לרחוץ כלים עם מים+סודה  לשתיה). אחרי 

צביעת הבית (להשאיר חלונות פתוחים   3ולישון 

ימים בחוץ). יצאנו פעם לנופש, היו בתים מעץ 

וריח הפוליטורה היה בלתי נסבל, בלילה בבית ליד ילד 

קיבל התקפת סטרידו, היה 'שמח'. נתב (שליחת מיילים) 

כדאי לעטפו בנייר כסף (בבית כיסיתי או

תבניות  2תו עם 
עוגה מנייר כסף). לא לרסס (זוכרים את האסון בו נפטרו 

2 

ילדים). להוציא חומרי ניקוי מהבית. פעם ביום: 

23 
נשימות עמוקות, לשאוף לאט, להחזיק את האוויר שניה 

ולנשוף לאט. (גם תקיעה בשופר מחזקת את הריאות), 

  

 ) מים:3

לשתות מים רתוחים. לסינון רעלים לעטוף 

את  הברז בכמה שכבות של מיקרו


פייבר (מטליות לניקוי),  לשטוף בתחילה וכל שבוע.
 ) עור:4  

הוא כמו מסננת, מה שנמרח עליו נספג בגוף, 

רוב הקוסמטיקות מכילות חומרים מסרטנים המצטברים 

בגוף. שמפו, דיאודורנט, מרככי שיער, משחות, איפור, 

קרם הגנה לשמש וכו'. יש המצחצחים שיניים 

עם משחה  שעשויה מסודה לשתיה+
  מים.חמצן+מיטיפה 

אני מתרחץ רק עם מים ומאז שהפסקתי לחפוף עם 
 40שמפו לפני כ

שנה לא היו לי כאבי ראש.
  

 :לא לאכול ) אוכל:5
אוכל מתועש, חטיפים, משקאות 

קלים או מוגזים, מטוגן, שומן צמחי. להמעיט בסוכר 

ומוצרי חלב. לאכול אוכל פשוט בבית ולא 

להפריז 
באכילה. (בשבת ובשמחות אני לא מקפיד). בין לבין 

אפשר פירות, פיצוחים וכו'. 

האוכל שום/בצל/ביצה 

קלופים שעבר עליהם הלילה דמו בראשו (נדה יז.). 

לא  להשתמש במיקרוגל.
 

לא פירות עם קוד *
4.  

6
) אוכל לתינוקות

: כשהייתי תינוק: האוכל היה 

מים+סולת+חלב+קצת סוכר, להרתיח,

לקרר וזהו.  
מאוחר יותר ירקות ופרות מרוסקים, מי ידע מה זה אוכל 

לתינוקות (יש אולי הזוכרים את רמדיה אלפי תינוקות 

גדלו עם בעיות). עוגות היו רק ביום הולדת.

  
) חיסונים7

: שומר נפשו ירחק. כשהייתי ילד בכל העיר 

היה סניף אחד או שנים של קופ"ח. והיום? בכל שכונה. 
ממש לבכ

ות כמה ארגונים ועמותות לילדים עם בעיות 

רפואיות. ושמעתי כבר כמה רופאים שאומרים: הילדים 

הכי בריאים אצלי הם אלה שלא חוסנו!

  
5

) פעילות גופנית
 

לא שוחקת. (הילדה הלכה לחוג 

לריקודי דומבה, כזה ריקוד עם קפיצות) אמרתי לה שלא 

כדאי ורק אחרי שהיו לה כאבי ברכיים הבינה שאנ

י צודק. 
בכל אופן בימי חול אני עומד כל התפילה ועולה מדרגות 

רק ברגל. בשבילי זה מספיק. 
* אני רגיל כמעט כל יום  

: 
כף שמן זית ישראלי (הוריות  חתיכות לימון  5יג:). תה+

דקות 
עם הקליפה (ויטמין סי), 

להיות בשמש כמה דקות (ויטמין די) ולפחות פעם 

בשבוע לאכול שן שום ישראלי חי
. 

* על מנת לגוון את  שחור טעם הקפה
 אני מגרד לתוכו

(כל פעם דבר אחר
 :( שום, בצל, צנון, גינגר, גזר

או קמצוץ סודה , פלפל חריף
לשתייה או כרכום
  שחור).פלפלקמצוץ + 

 
ב. הצום יפה לבריאות

 על 2016 לרפואה נובל בפרס מיפן זכה אוסומי.י' פרופ  
 במנגנון תגליתו

בו הגוף מנקה את עצמו. 
עם הגיל 

ה

מנגנון נחלש. ניתן להפעילו ע"י צום בו הגוף משתמש

 
שעות כאשר  12אחרי כ ,לו (אנרגיה) שיש במלאי הסוכר המלאי נגמר מופעל 

הניקוי. לדוגמא: אם מחממים
 את 

 אח עם הבית
עצים ונגמרים העצים אז מחפשים

ובחצר עצים ישנים כדי לשמור בבית 
  .חם הבית על 

   
קראתי על רופא ש

נרפא מהמחלה 
 שבועע"י צום 

ושתיית מים. 

השיטה הנפוצה היום היא 

לאכול בבוקר 
שעה

שעתיים מאוחר יותר וכנ"ל בערב 

 ךכ להקדים.
 6ערב בבו 10בוקר בבשאם אוכלים 

אז יש לנו צום של 
16 

שעות! אפשר לשתות
 

מים או תה ללא סוכר. בנוסף, 

בד"כ כאשר חולים אין תיאבון, הגוף רוצה ניקוי...

  

   

ועוד הסבר מעניין שקראתי פעם: הגוף הוא כמו מדינה 

ובכבישים נוסעים מכוניות, אוטובוסים, מכבי

 ,אש
משאיות אספקה, פינוי אשפה וכו'. כאשר האדם אוכל 

 –יותר מידי 
כל הכבישים (כלי הדם) מלאים 

במשאיות 
עם אוכל, האשפה מצטברת, יש פקקים, אוכל (חמצן) 

לא מגיע, פינוי הפסולת (הוירוסים המתים) לא עובד כמו 

שצריך, ואז כואב...
  

  
  .ג.  ניקוי רעלים 

להתחיל עם "סור מרע".
  

ניתן לשלב מספר דברים, כל דבר למשך 

  .שבוע
להתחיל עם כמות קטנה. עלים לתה: כדאי לקצוץ כדי 

לקבל יותר חומר.  לפי סדר היעילות 
  

1 
גרעיני מישמש 

 10מנות:  10 הכנת 
גרעינים+בקבוק

 מים מינרליים +ממתיק (תמרים/דבש/

) לטחון מולסה ולמקרר. כל יום 
2 

כוסות למשך שבוע. 
  

2 
תה שיבה  (לענה)

 גרם 1(ולאכול.  לטחון). שחור כמון( קצחאברמקטין:  3  
אסור להרי .)משקל ג"ק 25 לכל

ח את הקצח!
  

(באכילת)  הרגיל'
'.ברכות מ.לב כאב לידי בא אינו בקצח

  

4 
הדרוכלורקוין: לקלף קליפות מ

, אשכוליות2ו לימונים 2
, הקליפות מעל מ"ס 5כ בגובה מים לשפוך, בסיר להניח
אחרי . מכוסה סיר עם שעות 3 קטנה אש על לבשל

 כפות 2 יום כל לשתות, זכוכית לכלי לשפוך קר שהסיר

  ).להחלמה עד שעתיים כל כף אחר מקור לפי(

. האדם בגוף רעלים מנקה) Glutathione( גלוטתיון 5
, ֵמלן, ברוקולי, במיה, תרד, אבוקדו, אספרגוסב נמצא

 לא עיזים וחלב ת, קישוא, הדרפרי, גזר, עגבניה
  .מבושלים לא חיים ירקות רק. מפוסטר

ואפידמיולוגית) ביולוגית, נווה אלה אלוורה (מאת 6
  

 לנפגעים עזרה
משיתוק, כאבי

, 'וכו אלרגיות, ראש 
 הוציא, )דדלקות ( נגד צמחים ותה כורכום עם בשילוב

ה .קשה ממצב רבים
מתכון: מקלפים

 הקליפה את 
  כורכום.  כפית חצי להוסיף כדאי. פירות וטוחנים עם

 של הקישור את מונע אריעלי לב תה כי מצא מחקר 7
  .לתא להיקשר הספייק חלבוני

תה עלי 8
אורן  (קוטפים מעץ עם אצטרובלים).

  

  לבלוע. כ"ואח ביום 23 גרגרים 10 ללעוס, לבונה 9

 כינין  10
נמצא במשקאות של חב' שוופס 

 מי, טוניק מי 
*  זרעי ענבים 11  .וראשן למון ביטר, טוניק ללא סוכר

12 
כוסברה: מנקה את הגוף ממתכות. 

כמון: ניקוי  13  14 רעלים מהכבד.
תה+פרוסות לימון
+ הקליפה. 

  
לשתיה סודה שלעם כוס : הגוף לניקוי אמבטיות :מומלץ

  אנגלי.המלח או מלחיםבוץהמלח + יםשלמיםאו 

קרישיות תדיקב הנגרמת ע"י  םד
ן סימ ללא פתאומי למוות לגרום הועלולהחיסון  קופ"ח אם  .םמוקד את  שרתמא לא בדיקה ה

ניתן    ש"ח). 120( בטרם התולעש

, שחור פלפל :חשובים דלקתייםהאנטי הצמחיםד.  
, כורכום, ר'ינג'ג, זנגביל, בבונג, חריף פלפל), הל( קרדמון
  רימון., ירוק תה, סלרי זרעי, אלוורה

  :החיסון מערכת את המחזקים ה. מזונות 
 כורכום*  שום, חזרת* 

(עם קמצוץ פלפל שחור) 
 חומצה* 

, בננה, בצל, שום – לקטין*  אניס כוכב תה – שיקימית
*  קשיו, סלק, שחורה שעועית, דלעת זרעי: אבץ*  בוטנים

 תה – EGCG*  ענבים, פלפלים, תפוחים, בצל – קוורציטין
, פלפלים, פפאיה, סלק שורש, הדר פירות, סי ויטמין*  ירוק

, חלמונים, דגים די: ויטמין*  חרדל, תרד, ברוקולי, בטטה
, שומר, אניס, נענע תה* גבינה, שמש

, שיבה (לענה)
  חריף.ופלפל כרובית,שום,ינגר'ג* רוזמרין

 
ו. מניעת בעיות לב ושבץ:

  
להתחיל עם סעיף א ("סור מרע").

גרעיני מישמש,   
 12שום חי (

בשבוע), בצל, תה+ חתיכות


לימון+הקליפה, תה


רוזמרין, חזרת, רימון, תה ירוק, טחינה 
גולמית, עבניות, סלק, 

ברוקלי, פיצוחים, שמן
זית, פלפל

שחור, פלפל

חריף, כוסברה, כמון, חרדל, שורש ליקוריץ 
(לניקוי הדם).

  

א. הרופא אמר שהוא צריך צינתור. הומלץ לו לאכול גרעיני 

לימון... וזה עזר. (מינון: כ
גרעינים ליום). 5

ב. ראיתי פעם   
מצגת שאם יש 

לב לאדם התקף
אז שיאכל פלפל 
חריף. זה לא 
נשמע הגיוני ואז 

נתקלתי בכתבה 
הבאה: "

 תמצית טיפות 13 עם נקיים  מים שתיית, קפסיצין מכיל הפרי
 ואם לב למנוע התקף עשויה חריף פלפל

מגיע התקף הנזק  יהיה קטן יותר. כשיש
 להתקף חשש 

יש להניח על החזה  מגבת עם מים חמים ספוגה
 פלפל אבקת כפית עם במים 

חריף. מומלץ אפילו
  ראשונה. עזרה שמגיעה לפני 

דלקתנוגדימרפא(צמחי
eatwell.co.il/( 

ג. פתאום קבלתי כאבים בחזה, התקשרתי לרב והוא שאל 

אותי אם אני יושב מול מזגן, עניתי כן, אמר לי: 

מים כוס "
+ חמים 

כמה טיפות ערק או וודקה, 

ועסה את החזה". 

הכאבים חלפו תוך שניות. הקור כנראה גרם להתכווצות 

שרירים בחזה ולכאב.
*עוד   

חיזוק למערכת החיסון: במרכז החזה מעל ללב ישנה 

בלוטת התימוס המייצרת תאי


דם לבנים שהם חלק 

ממערכת החיסון. מדען רוסי גילה שאם טופחים עליו זה 

מעורר את פעילותו. יש לנו מנהג בתפילת עמידה לטפוח על 

החזה באמירת 'סלח לנו אבינו'
*לא מומלץ לטו  ...

ס. משך שנים האנשים עם סיכון לקרישי

 דם היו
חייבים לטוס עם פיקוח צמוד. תופעת לוואי נפוצה של

החיסון   היא קרישיות בדם (שבץ,התקפות


לב), כיום אלפי טיסות 
מבוטלות עקב מחלות ופטירות של טייסים שחוסנו.

  

ז. לקט עדויות, מאמרים ומחקרים 

  ה.המחללריפוי 
להתחיל עם פרק א' 

 ."סור מרע"  
* שרה גרין: בעלי חלה במחלה בבלוטות הלימפה לפני 

שנה  15
ונתנו לו חודש לחיות. הוא התחיל לקחת כל יום כף 

כורכום+רבע כפית פלפל


שחור (בסלט או בטחינה) משך 
חודשים והמחלה נעלמה. לפי ספר רפואות הרמב"ם. 3

  
רטן (תוכנית מ0* סוכר ו

בערוץ  2017
BNNEWS.COM:(  

 מדענים

מאמינים כי יש קשר בין הסוכר למחלה, נערך ניסוי 

בעכברים, קבוצה אחת קבלה אוכל רגיל והשניה עם סוכר. 

הקבוצה הראשונה נותרה בריאה והשניה חלתה במחלה.

  
 100לפני 

שנה אדם היה אוכל 
1 

ק"ג סוכר בשנה והיום 
ק"ג! 40 יצרני המזון מוסיפים כמויות עצומות של סוכר במוצרים.

  
 כנגד סרטן וגם תאי של התרבות למניעת ביותר יעיל ימוןל מיץ* 

 מבולטימור הבריאות למדעי המכוןעפ"י  נוספות מחלות
  מהכימו. 1000יעיל פי  הוא, החוקרים ב. לדברי"בארה
. יום מדי לימון מיץ כוס כחצי סוג לשתות בכל חולה לכל מומלץ
  במים. לדלל או עם סלט אפשר

* עדותו של פרד ארטפילד 

 5שנרפא: "לפני 
שנים היו לי גרורות 

 3ו
רופאים נתנו לי 

3 
חודשים לחיות, קראתי על דיאטת 

קיטוגניק ללא סוכר ועמילנים (כגון לחם,אטריות,פסטה וכו'), 

אמרתי אין לי מה להפסיד ולהפתעתי נרפאתי לגמרי!

  

  
 .הסרטן על נובל פרס זוכה הרבורגאוטו ר"ד של מחקר* 

 יש להירפא מנת חומצית ועל בסביבה מתרבים הסרטן תאי
 עם חמים מים כוס ריקה בטן על בוקר משך שבוע כל לשתות

 סודה כפית חצי לימון, מיץ כפיות 2
לשתייה וממתיק דבש  או מולסה.

לחיות,  חודשים 6ונתנו לי  הלבלב סרטן לי גילו. 62 בת * אני  
 שנתיים. היו לי עוד שאחיה סיכוי יש והקרנה כימו, ניתוח עם

כאבים בגב ובבטן. התחלתי עם הטיפול בסודה לשתיה, 
  !!! מקום באף כאב לי היה ימים לא 3אחרי 

* היה לי גוש
 עם הסודה התחלתי. בחזה וקשה גדול 

ביום,  פעמים 3 זה את לקחתי שבועיים במשך .לשתייה
, לשבוע דילגתי

והמשכתי עוד שבוע. עברתי
של  לדיאטה 

 והוד, עוף, זרעים, פירות, ירקות
ודגים. הפסקתי

כל אוכל   חלבי. אחרי חודש הגוש
  .נעלם גולף כדור של בגודל שהיה 

*5/2021

, ד"ר חנאן אבומנהל, ילידת אום אל פחם קיבלה 

השבוע תואר דוקטור בטכניון על מחקר כי סודה לשתיה 

מוריד את החומציות של הגידול מוגביר את יעילות הטיפול.

  

שונים  מיצי ירקות 34בין  שהשווה מחקר פורסם 2009ב*
 ביותר החזק סרטניים. הירק על התאים טפטפו שהחוקרים

 הסרטן צמיחת את שום שעצר היה
לגמרי. היתר: כרישה,   ,קולרבי ,כרוב ,כרובית ,בצל,ברוקולי

צנון, חרדל,תרד וסלק
.  

 לאכול והגיוני, התרופה הוא אוכל
אותם כל יום.  

t.me/Waking
UpToDifferen

tReality/1721
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: חמצן

סרט ישן מאד בשחור לבן, קטע משיעור רפואה:

כולם יודעים כי במולקולה של מים יש   

2 
אטומי מימן+אטום  חמצן. אם נוסיף אטום חמצן נקבל מי


חמצן. ומה זה עושה?

  
זה הורג וירוסים ותאים סרטניים. זה חומר מאד יעיל וזול 

 15(בארץ כ

ש"ח לבקבוק). לכל חולה אנו נותנים בקבוק  שימ

רח על עצמו פעם פעמיים ביום וכמו כל דבר שאתה 

מורח על העור זה נספג מיד בזרם הדם וזה עוזר להרוג 
 .תאים סרטניים

(ראה גם סעיף א
2  

נשימות עמוקות...)
  

  
  סכרת.  ח. 

קודם כל "סור מרע
  :מומחיםההמלצות  ."

 1015 הליכה כל יום
דקות. לא אוכל תעשייתי, להמעיט 

מאד בפחמימות (לחם,פסטה,עוגיות וכו'), לא חטיפים, 

לא סוכר, לא תפו"א. לאכול כשרעבי

ם. תה חילבה, תה  ירון, תה רוזמרין ותה עלי זית.
    

ט 
.  התרופה הכי טובה בעולם

  .לכל המחלות 

 ברוך ה' יש   
לנו היום הרבה בתי


כנסת, מקוואות, 

תלמודי

תורה ישיבות וכו' אבל יש לנו גם חצי מיליון 

חולים בסכרת, מאות אלפים מתמודדים עם המחלה, 

ילדים עם בעיות, בעיות פרנסה, שלום בית וכו', אז איפה 

אנחנו לא בסדר? הגה"ק בעל השומר אמונים זצ"ל אמר 

אחרי השואה: "אני אומר זאת ליד ה

ספר תורה שאם 
היתה צניעות בעולם לא קרו הצרות האיומות והנוראות 

שנגרמו ע" הרשעים!" (תולדות אהרון ח"ב פרק טו).

  

   
אחרי האסון במירון שאלו את 

 קניבסקי חיים רבי הגאון
 ל"זצוק

"מה יש לתקן לעצור את מידת הדין הנוראה?"

 
והצדיק ענה: "...ו

נשים שיתחזקו בצניעות
."  

חז"ל מש   

בחים את מידת הצניעות בהרבה מקומות:

 .
  )א"ל תשא כי, תנחומא מדרש" (הצניעות מן יפה לך אין"

 רבתי פסיקתא( ”הצניעות מן' ה לפני חביב לך אין“
  ).ה”מ

 שינו שלא, ממצרים אבותינו נגאלו דברים שלשה "בזכות
  .')ו שמות זוטרתי פסיקתא( ומלבושם" לשונם שמם

 שבדור" צדקניות נשים בשכר אלא נגאלים הדורות "אין

קמחית זכתה ל  .)ו''תר, רות, שמעוני ילקוט(
7 

בנים כוהנים גדולים בזכות שהקפידה 
על צניעות גם בתוך ביתה

  .)א מז דף יומא, גמרא( 

נְֵבַר ָנהְצִריָכה) "התשובה אגרת( י הֵָהא ָהִאְֶ 
, ִמְַעָל חץ ָדם ְֵני ָ  יְִסְַלֶ א וְִנְזֶהֶרת ְצנָעה

 וְִהיא, ַלֵיִהָם יְרִדין ְיֶָדיהָ  אְ ָפֶניהָ  ֶַהְִסְִַלים ִמְֵני
 אָתם ֶֶהֱחִטיה ִמְֵני, ֵמֶהם וְֶאָחד ֶאָחד ָל ְעֶֹנ ֲענָה

  ".ָ וְִנְכְלְ ַעְצָמ ְצִניעת ָנֲהָגה וְא
   

כולם יודעים שהצניעות חשובה, אך לא כולם יודעים 

איך לקיים אותה, אז באה הגמרא ומלמדת אותנו 

  

 באשה קול...ערוה באשה שוק...ערוה באשה טפח"
  )..כד (ברכות "ערוה באשה שער...ערוה

 וְא ָקד ַמֲחֶני וְָהיָה"  צניעות חוסר ומה העונש על   
) טו כג דברים:" (ֵמֲחֶרי וְָב ָָבר ֶעְרוַת ְב יְִרֶאה מהפסוק אנו למדים כי מקום שאין

מאבד את  קדושה בו    אחרת! עבירה אף על כתוב לא זה חמור השמירה, עונש

 ת'כלס    

מי שרוצה שמירה, בריאות וברכה צריך   צניעות 

בגדים ארוכים ורחבים וכיסוי ראש צנוע. אם 

הגמרא כותבת ששיער הוא ערוה
 

וצריך כיסוי איך אפשר 
לכסות את הראש עם שיער של אישה אחרת...

  
 ולא לשכוח 

הקב"ה הוא הכל יכול ויכול לרפא כל אחד 
בשניה... זה תלוי 

  בך.רק 

אין כמו לאכול בבית. עובד רחוק? 
קח סנדוויץ מהבית.

חוקרים בדקו מזון מרשתות המזון 
פיצה  בורגר-קינג  מקדונלדס, 

האט, דומינוס, טאקו-בל וציפוטלס ומצאו כימיקלים מסוכנים 
העלולים לגרום לאסטמה ועקרות.

רביעי  חיסון  קבלת  לאחר  שבוע  תוך  מתו  רופאים   6  *
t.me/tishkoret/16821    30/7/2022 .בטורונטו, קנדה

נסטלה  פפסי,  חב' 
משתמשים  וקראפט 
שהופלו  בתינוקות 
לתוספות טעם. מאת 

ד"ר ריץ סווייר.
t.me/MailHaadom/37226

ברגע שהם ראו את הרשימה זה כבר היה אחרת מאשר דיבורים. 
הם ראו את הכמות האדירה שיש.



ֵזָרה ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהּגְ ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפּלָ

חיסונים
דילול אוכלוסין

מנכ"ל פייזר יצרנית "החיסון" לקורונה בכנס סגור לקהל של 
הפורום הכלכלי העולמי: "היה לנו חלום יפה, בשנת 2019 

יחד עם הצוות הרפואי 
לעצמו  הצבנו  שלנו 
כמה מטרות ואחת מהן 
את  להפחית  הייתה 
בעולם  האנשים  מס' 
חושב  ואני  ב50% 
הזה  החלום  שהיום 
במציאות".   מתגשם 

)הקהל מוחא כפיים(.
 29/6/2022

t.me/MailHaadom/34875

יש יותר מידי אנשים
קטעים מתוכניתו של השדרן הפופולארי אלכס ג'ונס מלפני 

12 שנים.  פורסם 8/3/2022
"טיפולים  של  במסווה  חיסונים  לכפות  תוכנית  ...ישנה 
הבריאות  וארגון  האו"ם  של  בחסות  העולם  בכל  רפואיים" 
העולמי. הם רוצים דיקטטורה עולמית כדי שיוכלו להוציא 
לפועל את מזימת דילול האוכלוסיה שלהם בעזרת המערכת 
הרפואית ולכן החיסונים כ"כ חשובים להם. זה מתוכנן להרוג 

את האנשים לאט לאט לאורך זמן. יש לי מקור פנימי.
חיסוני  לפני  בקרוב  נעמוד  אנו  לייבו:  סימה  ד"ר  הרופאה 
בעובדה  נתחיל  בהסכמה".  "חיסונים  אותם  שיכנו  חובה 
ארגון  אנשים,  מידי  יותר   90% בעולם  שיש  החליטו  שהם 
"הבריאות" העולמי עובד כבר משנת 1947 על חיסון שגורם 
חוקי  לא  באופן  אושרו  שהחיסונים  יודעים  אנו  לעקרות. 
החל.  כבר  וזה  החיסון  האמריקאית.  התרופות  רשות  ע"י 
החיסונים יגרמו לחולי מסוים ואז הממשלה תצעק "אוי, יש 
לנו מגיפה", החיסונים ישלחו ל 90,000  תחנות חיסון שהכינו 
ואנשים יעמדו בתור כדי לקבל את החיסון. המשמעות של 
ונשים ימותו והרבה ישארו  זה היא שואה, רצח עם. גברים 
עקרים. בשנת 2003 טפלתי בחולה שהיתה ראש מדינה והיא 
אמרה לי "עוד מעט יתחיל המיון הגדול, עוד מעט יגיע הזמן 
לחסל את האוכלוסיה חסרת הערך". שאלתי אותה מי מקבל 
t.me/ העילית.  אנחנו,  אמרה:  והיא  האלה  ההחלטות  את 

WakingUpToDifferentReality/14679
לקראת השואה      )11/7/2022(

של  יצרן  המארח  ס.פיטרס  השדרן  של  מתוכניתו  קטעים 
ארונות-קבורה. "אנחנו מייצרים ארונות אלה כבר 30 שנה. 

יש  האחרונות.  בשנתיים  בהזמנות  דרמתית  עלייה  יש 
בממוצע  לילדים.  ארונות  של  בהזמנות  עצומה  עליה  גם 
שנה  ובחצי  בשנה,  לילדים  ארונות  כ-50-60  מספקים  אנו 

אחרונה ספקנו 450 ארונות לילדים!" עליה פי 16! 
)t.me/thedrardisshow/941( 

רצח עם
ד"ר רוג'ר הודקינסון:

והרופאים  הבריאות  משרד 
לרצח-עם  בקשר  שותפים 
הקורונה  המדינה,  באישור 
האנושות.  על  מתקפה  היא 
היקף הקטל שנבע מהטירוף 
תקדים  חסר  הוא  הזה 

בהיסטוריה הרפואית.
לא  עבד.  לא  דבר  שום     
מרחק  שמירת  לא  מסכות, 
שרשרת  מעקב  לא  חברתי, 

לא  בדיקות,  לא  ההדבקה, 
סגר, חיסון - שום דבר מזה לא עבד. הכל נכשל טוטאלית 

ונגרם נזק לכל האנושות.
במיוחד  בוצע  וזה  נסלח.  בלתי  הוא  הזה  מהטירוף  הקטל 
בניגוד  שתיקה,  רופאים  על  שכפו  הבריאות  ארגוני  ידי  על 
לאתיקה הרפואית של הסכמה מדעת. )לפי החוק המטופל 
שהוא  לפני  והסיכונים  הלוואי  תופעות  מה  לדעת  צריך 
מקבל טיפול רפואי או זריקה(. איימו על הרופאים שיפטרו 

אותם אם יעזו לומר שלא צריך להתחסן.
   הרופאים צריכים להגן על הציבור ובמקום זאת הם הפכו 
ההיפך  בדיוק  עשו  הם  המדינה,  באישור  לרצח  לשותפים 
הם  נסלח.  בלתי  זה  בזוי,  וזה  לעשות  אמורים  שהם  ממה 
הפעולות  בגלל  בעתיד  המשפט  בבית  עצמם  את  ימצאו 
שהם נקטו. הכלל הראשון ברפואה הוא קודם כל "אל תזיק", 

והם היו שותפים מעל ומעבר לעשיית נזק.   12/6/2022
 t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1622

סיכום נפגעי החיסון לתאריך 7/6/2022

הילדים מתים כמו זבובים
5 חודשים מאז תחילת חיסון הילדים,  ד"ר כריס שומייקר: 
התמותה  גורמי  בכל    52 פי  של  עלייה  הצער,  למרבה  יש 
בילדים, הם מתו בשקט בשנתם או בזמן ששיחקו כדורסל 
הילדים  הוכחות,  ויש  הנתונים   אלה  מתו!  הם  כדורגל.  או 
בהשוואה  זבובים  כמו  מתים   14 עד   10 בני  המחוסנים 

לילדים שאינם מחוסנים.
   אחרי עוד 3 חודשים כשמוסיפים את ינואר, פברואר ומרץ 
השנה, המספר עלה מ-52 פעם לפי 81! אז מה יהיה? עלייה 
של פי 100?  ודרך אגב, ככל שהילד יותר צעיר יש לו תאי 
חיסון טבעיים בסיסיים, יש לו מערכת חיסונית חזקה, אבל 
שיש  המגעילים  הדברים  לתקוף  בניסיון  משתגעים  הם 
לטחול,  העורקים,  לאבי  הולכים  שהם  אומר  זה  בחיסון. 
הולכים  הילדים  עצמו.  את  תוקף  והגוף  למוח,  לשחלות, 

להיות מותקפים פנימית על ידי התגובות האלה.
זו  חיסון,  לזה  לקרוא  אני מסרב  חיסון.  לא  היא  הזריקה     
זריקה המזיקה למערכת החיסון, והיא משפיעה על הפוריות 
ותוחלת החיים. זה משפיע על מחלות הסרטן, זה משפיע 
רבים  שלוקחת  הלב  שריר  דלקת  כולל  מחלות  כמה  על 
בסיכון  נמצאים  הצעירים  שלנו.  והמבוגרים  מהצעירים 

הגבוה ביותר.
   ואני רועד מפחד מה יקרה אם יתנו את החיסון לילדים בני 
5-10.  אמא ואבא הפסיקו. אל תעשו את זה. אנחנו חייבים 

לעצור אותם. אנחנו בני האדם. 
t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1586   6/6/2022

זה אסון
  חיסוני הקורונה הם השקר הקטלני ביותר בהיסטוריה. יש 
נכים  מיליון   3 של  וגידול  מוות  במקרי   20% של  עליה  לנו 
הביטוח  חברות  וחצי!   שנה  לאחר  רק  וזה  העבודה  בגיל 
והסיבה  30% בתביעות על תמותה  מדווחות על עליה של 
לנו  יש  העבודה.  בגיל  באנשים  מדובר  כי  היא  חשוב  שזה 
וזה אסון מבחינה  ונכויות  כרגע מצב מתמשך של תמותה 

אנושית, מבחינה כלכלית, זה אסון מכל הכיוונים.
t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1620 11/6/2022 

ד"ר אריה אבני: שנים אני מנסה להסביר כי כל חיסון מזיק. 
שיש  האמנתי  לא  ונרצח.  בנושא  ספר  כתב  מולדן  ד"ר 
מתייחסים  שלא  רופאים  מיליוני  חיסונים,  יצרני  אנשים, 
למוות, לא מתחשבים בהורי הילדים שהקטנים שלהם מתו 
מות עריסה, מוות אחר או סבלו מנכות. הרופאים שמאמינים 
בחיסונים הם עדר שעשו להם שטיפת מוח שהחיסון מחסן. 
בורים,  הם  הגנטיקה.  בגלל  הוא  האוטיזם  כי  מאמינים  הם 

שלא מוכנים ללמוד.
אין   - חוסנו  ולא  שם  שנולדו  אתיופיה,  ילדי  ל-11,800     
מזרקי  את  וחטפו  כאן  שנולדו  האתיופים  הילדים  אוטיזם. 

הרעל סבלו מאוטיזם כמו כל ילדי ישראל.
   ילדי אמיש )קהילה גדולה בארה"ב של כ300 אלף איש 
שחיים כמו פעם בלי טמבליזיה וכו'( לא מתחסנים ואין להם 

אפילו אוטיסט אחד.
רוצים להשתחרר מהרפואה המקובלת? תרכשו את הספר 

"ובחרתם בחיים" שיפקח את עיניכם.
t.me/qwer45t/16177    .0523406809 :טל

מעשה בחיסון טטנוס.
נצלו  החיסונים  נגד  מאבקו  )בזכות  אבני  אריה  ד"ר  מאת 

אלפים רבים ורישיונו נשלל(.
   הילדה הקטנה של יהונתן נפצעה, שפשוף במצח, ואבא 
בכל  שנמצא  פולידין  ושמו  שניקו  אחרי  למיון,  אותה  לקח 
ב"מ שאלו את האב אם הילדה מחוסנת לטטנוס. האב עשה 
הרופא  אז  אוי.  מעולם.  חוסנה  לא  שהילדה  ואמר  טעות 
התורן דרש לתת לילדה טטנוס. האבא אמר לא ולקח את 
מסר  הוא  למיון  התקבלה  כשהילדה  אבל  הביתה.  הילדה 

היכן הוא גר.
סוציאלית  עובדת  ביתו  דלת  על  דפקה  בערב  למחרת     
ודרשה להביא את הילדה למיון כדי לקבל את הזריקה.האב 
שאל אותי מה עושים וענינו: מעלימים את הילדה, אם לא 
תעלימו אותה ל21 יום תבוא משטרה ויהיה משפט, השופט 
יחייב את הזריקה ואם תסרבו אז ייקחו את הילדה לאימוץ 
וגם תקבל את הזריקה, כי אתם לפי הנחיות משרד הבריאות 
מסכנים את חייה של הילדה. ואם אחרי 21 יום הילדה לא 
העדה  בן  שיהונתן  כיוון  לה.  להזריק  צורך  כל  אין  מתה, 
החרדית, לא הייתה בעיה להעלים אותה אצל שכנים, ולמרות 
בואם של השוטרים חלפו 21 יום כשהילדה איננה ותם האיום 

)t.me/AAchannel111/11627 האווילי. עוד על טטנוס

מודיעין - 87% מחוסנים.
בשבוע אחד בתיכון עירוני ה נפטרו 4 הורים של תלמידים. 

להלן ההודעה שהופצה לתלמידים:
"קהילה יקרה, בשבוע האחרון איבדו 4 משפחות את יקיריהם. 
תלמידים אבדו את אימם או אביהם. צוות הב"ס עומד בקשר 
עם המשפחות. אנו עוטפים את תלמידינו בסיוע פסיכולוגית 
ואם  לילדים  לב  לשים  מההורים  מבקשים  היועצות.  וצוות 
יש צורך או מצוקה לפנות לצוות החינוכי. משתתפים בצער 
המשפחות: ארז, שפירא, מרקוביץ וסימן-טוב ומקווים שלא 

תדעו עוד צער.  ליאת אפלבוים מנהלת הב"ס.  
t.me/hasifot/2835    11/7/2021

מודיעין-מכבים- העיר  ראש  שפרסם  מהנתונים,   - שואה 
רעות  ח.בובס עולה שהילודה בשנת 2022 ירדה בחצי: בשנת 
2021 נולדו 1,117 תינוקות )ממוצע 93 בחודש(, השנה 2022 
)לאחר 5 חודשים( נולדו 220  תינוקות )ממוצע 44 בחודש(. 
   20/6/2022 אז מדובר בקטסטרופה של ממש.  נכון  זה  אם 

t.me/MailHaadom/34301

הדיין הרב אורי סופר שליט"א בכנס באשדוד:
בשיעורי  גדולה  ירידה  שישנה  כך  על  נתונים  מתפרסמים 
הילודה. הרב סיפר כי העיד בפניו יהודי המשמש כמוהל של 
"נפלים" לפי ההלכה לפני הקבורה. לאורך השנים היה מל 
נפל אחד או שניים בשבוע, עכשיו הוא מספר שהגיע אליו 
אמבולנס עם 20 נפלים, ומדובר רק על הנפלים שמגיעים, 

חלק הם זורקים לאשפה ה' ישמור.
t.me/MailHaadom/36691   10/7/2022

  חיסונים
  אוכלוסין דילול

 פייזר ל"מנכ
" החיסון" יצרנית

 בכנס לקורונה
 שללקהל  סגור

 הכלכלי הפורום
 היה" :העולמי

, יפה חלום לנו
 יחד 2019 בשנת

 מטרות כמה לעצמו הצבנו שלנו הרפואי הצוות עם
 בעולם האנשים' מס את להפחית היתהי מהן ואחת

 מתגשם הזה החלום שהיום חושב ואני 50%ב
  ).כפיים מוחא הקהל(  ".במציאות

29/6/2022     t.me/MailHaadom/34875  
  
  אנשים מידי יותר יש

 ונס'ג אלכס הפופולארי השדרן של מתוכניתו קטעים
  8/3/2022 פורסם  .שנים 12 מלפני

 טיפולים" של במסווה חיסונים לכפות תוכנית ישנה...
 הבריאות וארגון ם"האו של בחסות בכל העולם "רפואיים
 להוציא שיוכלו כדי עולמית דיקטטורה רוצים הם. העולמי
 שלהם בעזרת האוכלוסיה דילול מזימת את לפועל

 זה. להם חשובים כ"כ החיסונים ולכן הרפואית המערכת
 לי יש. זמן לאורך לאט לאט האנשים את להרוג מתוכנן

 בקרוב נעמוד אנו. לייבו סימה ר"ד הרופאה פנימי מקור
". בהסכמה חיסונים" אותם שיכנו חובה חיסוני לפני

 יותר 90% בעולם שיש החליטו שהם בעובדה נתחיל
 משנת כבר עובד העולמי" הבריאות" ארגון, אנשים מידי

 שהחיסונים יודעים אנו. לעקרות שגורם חיסון על 1947
. האמריקאית התרופות רשות י"ע חוקי לא באופן אושרו
 ואז מסוים לחולי יגרמו החיסונים. החל כבר וזה החיסון

 ישלחו החיסונים", מגיפה לנו יש, אוי" תצעק הממשלה
 כדי בתור יעמדו ואנשים שהכינו חיסון תחנות  90,000 ל

 רצח, שואה היא זה של המשמעות. החיסון את לקבל
 בשנת. עקרים ישארו והרבה ימותו ונשים גברים. עם

 האמר והיא מדינה ראש שהיתה בחולה טפלתי 2003
 יגיע יתחיל מעט עוד, הגדול המיון יתחיל מעט עוד" לי

 אותה שאלתי". הערך חסרת האוכלוסיה את לחסל הזמן
, אנחנו: אמרה והיא האלה ההחלטות את מקבל מי

 t.me/WakingUpToDifferentReality/14679 .העילית
  )11/7/2022(      שואהלקראת ה

 יצרן המארח פיטרס.ס השדרן של מתוכניתו קטעים
 כבר אלה ארונות מייצרים אנחנו" .קבורהארונות של
 בשנתיים בהזמנות דרמתית עלייה יש. שנה 30

 ארונות של בהזמנות עצומה עליה גם יש. האחרונות
 ארונות 5060כ מספקים אנו בממוצע. לילדים
 ארונות 450 ספקנו אחרונה שנה ובחצי, בשנה לילדים
    )t.me/thedrardisshow/941(   !16 פי עליה "!לילדים

  רצח עם
  :הודקינסון ר'רוג ר"ד

 משרד הבריאות והרופאים
 עםבקשר לרצח שותפים
המדינה, הקורונה היא  באישור
 האנושות. היקף על מתקפה

 הזה מהטירוף שנבע הקטל
  .הרפואית בהיסטוריה תקדים חסר הוא

 לא שמירת מרחק, לא מסכות. עבד לא דבר שום   
לא , לא מעקב שרשרת ההדבקה, לא בדיקות, חברתי

 נכשל הכל. עבד לא מזה דבר שום  חיסון, סגר
  האנושות. נזק לכל טוטאלית ונגרם

 בוצע וזה .נסלח בלתי הוא הזה מהטירוף הקטל
 ארגוני הבריאות שכפו על רופאים ידי על במיוחד
 .מדעת הסכמה של הרפואית לאתיקה בניגוד, שתיקה

(לפי החוק המטופל צריך לדעת מה תופעות הלוואי 
והסיכונים לפני שהוא מקבל טיפול רפואי או זריקה). 
 איימו על הרופאים שיפטרו אותם אם יעזו לומר שלא

  להתחסן. צריך
זאת הם  הרופאים צריכים להגן על הציבור ובמקום   

 הם עשו בדיוק, המדינה באישור הפכו לשותפים לרצח
 בלתי בזוי, זה וזה לעשות אמורים שהם ממה ההיפך
 בעתיד המשפט בבית עצמם את ימצאו הם. נסלח
הכלל הראשון ברפואה . נקטו שהם הפעולות בגלל

מעל  םשותפי היו והם, תזיק" "אל כל הוא קודם
  12/6/2022   ומעבר לעשיית נזק.

t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1622

  
  7/6/2022סיכום נפגעי החיסון לתאריך 

  סה"כ בארה"ב, אירופה, אנגליה ואוסטרליה 
  .מיליון נפגעים 8אלף מתים ומעל ל 80קרוב ל 

  

  
  מתים כמו זבוביםהילדים 

 חיסון תחילת מאז חודשים 5 :שומייקר כריס ר"ד
 בכל  52 פי של עלייה, הצער למרבה יש, הילדים

 או בשנתם בשקט מתו הם, בילדים התמותה גורמי
 אלה! מתו הם. כדורגל או כדורסל ששיחקו בזמן

 עד 10 בני המחוסנים הילדים, הוכחות ויש  הנתונים
 שאינם לילדים בהשוואה זבובים כמו מתים 14

  .מחוסנים
 פברואר, ינואר את כשמוסיפים חודשים 3 עוד אחרי   

 מה אז? 81 לפי פעם 52מ עלה המספר, השנה ומרץ
 שהילד ככל, אגב ודרך?  100 פי של עלייה? יהיה
 לו יש, בסיסיים טבעיים חיסון תאי לו יש צעיר יותר

 בניסיון משתגעים הם אבל, חזקה חיסונית מערכת
 אומר זה. בחיסון שיש המגעילים הדברים לתקוף

, למוח, לשחלות, לטחול, העורקים לאבי הולכים שהם
 להיות הולכים הילדים. עצמו את תוקף והגוף

  .האלה התגובות ידי על פנימית מותקפים
, חיסון לזה לקרוא מסרב אני. חיסון לא היא הזריקה   
 על משפיעה והיא, החיסון למערכת המזיקה זריקה זו

 מחלות על משפיע זה. החיים ותוחלת הפוריות
 שריר דלקת כולל מחלות כמה על משפיע זה, הסרטן

. שלנו והמבוגרים מהצעירים רבים שלוקחת הלב
  .ביותר הגבוה בסיכון נמצאים הצעירים

 החיסון את יתנו אם יקרה מה מפחד רועד ואני   
 את תעשו אל. הפסיקו ואבא אמא.  510 בני לילדים

   האדם. בני אנחנו. אותם לעצור חייבים אנחנו. זה
t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1586   6/6/2022  

  אסון זה
 ביותר הקטלני השקר הם הקורונה חיסוני  

 וגידול מוות במקרי 20% של עליה לנו יש .בהיסטוריה
 שנה לאחר רק וזה העבודה בגיל נכים מיליון 3 של

 30% של עליה על מדווחות הביטוח חברות  !וחצי
 כי היא חשוב שזה והסיבה תמותה על בתביעות

 מצב כרגע לנו יש .העבודה בגיל באנשים מדובר
 מבחינה אסון וזה ונכויות תמותה של מתמשך
  .הכיוונים מכל אסון זה, כלכלית מבחינה, אנושית

 11/6/2022 t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1620  

 חיסון כל כי להסביר מנסה אני שנים :אבני אריה ר"ד
 האמנתי לא .ונרצח בנושא ספר כתב מולדן ר"ד. מזיק
 שלא רופאים מיליוני, חיסונים יצרני, אנשים שיש

 הילדים בהורי מתחשבים לא, למוות מתייחסים
 סבלו או אחר מוות, עריסה מות מתו שלהם שהקטנים

 שעשו עדר הם בחיסונים שמאמינים הרופאים .מנכות
 כי מאמינים הם. מחסן שהחיסון מוח שטיפת להם

 מוכנים שלא, בורים הם. הגנטיקה בגלל הוא האוטיזם
  .ללמוד

  חוסנו ולא שם שנולדו, אתיופיה ילדי 11,800ל   
 את וחטפו כאן שנולדו האתיופים הילדים. אוטיזם אין

  .ישראל ילדי כל כמו מאוטיזם סבלו הרעל מזרקי
 אלף 300כ של ב"בארה גדולה קהילה( אמיש ילדי   

 לא') וכו טמבליזיה בלי פעם כמו שחיים איש
  .אחד אוטיסט אפילו להם ואין מתחסנים

 תרכשו?הקונבנציונלית מהרפואה להשתחרר רוצים
  .עיניכם את שיפקח" בחיים ובחרתם" הספר את
  t.me/qwer45t/16177    .0523406809: טל

  
  מעשה בחיסון טטנוס.

(בזכות מאבקו נגד החיסונים נצלו  אבני אריה ר"דמאת 
  נשלל). ורישיונואלפים רבים 

, במצח שפשוף, נפצעה יהונתן של הקטנה הילדה   
שנמצא  פולידין, אחרי שניקו ושמו למיון אותה לקחואבא 

 .לטטנוס מחוסנת הילדה אםבכל ב"מ שאלו את האב 
 .אוי .מעולם חוסנה לא שהילדהואמר  טעות עשה האב
 אמר האבא .טטנוס לילדה לתת דרש התורן הרופאאז 
 התקבלה כשהילדהאבל  .הביתה הילדה את ולקח לא

  .גר הוא היכן מסר הוא למיון
 סוציאלית עובדת ביתו דלת על דפקה בערב למחרת   

 את לקבל כדי למיון הילדה את להביא דרשהו
 את מעלימיםהאב שאל אותי מה עושים וענינו: .הזריקה
 משטרה תבוא יום 21ל אותה תעלימו לא אם, הילדה
אז  תסרבו ואםאת הזריקה  יחייב השופט, משפט ויהיה
אתם  כי, זריקהוגם תקבל את ה לאימוץ הילדהאת  ייקחו

 של חייה את מסכנים הבריאות משרד הנחיות לפי
 צורך כל אין, מתה לא הילדה יום 21 אחרי אםו .הילדה

 הייתה לא, החרדית העדה בן שיהונתן כיווןהזריק לה. ל
 של בואם ולמרות, שכנים אצל אותה להעלים בעיה

 האיום ותם איננה כשהילדה יום 21 חלפו השוטרים
  )t.me/AAchannel111/11627עוד על טטנוס  .האווילי

  
  

  מחוסנים.  %87מודיעין 
הורים של  4בשבוע אחד בתיכון עירוני ה נפטרו 

  תלמידים. להלן ההודעה שהופצה לתלמידים:
משפחות את  4"קהילה יקרה, בשבוע האחרון איבדו 

או אביהם. צוות  אימםיקיריהם. תלמידים אבדו את 
. אנו עוטפים את הב"ס עומד בקשר עם המשפחות

תלמידינו בסיוע פסיכולוגית וצוות היועצות. מבקשים 
מההורים לשים לב לילדים ואם יש צורך או מצוקה לפנות 

המשפחות: ארז, לצוות החינוכי. משתתפים בצער 
טוב ומקווים שלא תדעו עוד שפירא, מרקוביץ וסימן

  ליאת אפלבוים מנהלת הב"ס.    צער.
11/7/2021    t.me/hasifot/2835  

t.me/tishkoret/3547  

  
  

מודיעין העיר ראש  שפרסם, מהנתונים שואה 
 2022 בשנת שהילודה עולה בסוח.ב  רעותמכבים

תינוקות  1,117 נולדו 2021 בשנת :ירדה בחצי
 5(לאחר  2022בחודש), השנה  93(ממוצע 

בחודש).  44תינוקות (ממוצע   220 חודשים) נולדו
 .ממש של בקטסטרופה מדובר אז נכון זה אם

20/6/2022   t.me/MailHaadom/34301  
  

  באשדוד: בכנס א"שליט סופר אורי הרב הדיין
 גדולה ירידה שישנה כך על נתונים מתפרסמים

 יהודי בפניו העיד כי סיפר הילודה. הרב בשיעורי
 לפני ההלכה לפי" נפלים" של כמוהל משמשה

 שניים או אחד נפל עלמ היה השנים הקבורה. לאורך
 עם אמבולנס אליו שהגיע מספר הוא עכשיו, בשבוע

 הם חלק, שמגיעים הנפלים על רק ומדובר, נפלים 20
  ישמור.' ה לאשפה זורקים

10/7/2022   t.me/MailHaadom/36691  

  

  חיסונים
  אוכלוסין דילול

 פייזר ל"מנכ
" החיסון" יצרנית

 בכנס לקורונה
 שללקהל  סגור

 הכלכלי הפורום
 היה" :העולמי

, יפה חלום לנו
 יחד 2019 בשנת

 מטרות כמה לעצמו הצבנו שלנו הרפואי הצוות עם
 בעולם האנשים' מס את להפחית היתהי מהן ואחת

 מתגשם הזה החלום שהיום חושב ואני 50%ב
  ).כפיים מוחא הקהל(  ".במציאות

29/6/2022     t.me/MailHaadom/34875  
  
  אנשים מידי יותר יש

 ונס'ג אלכס הפופולארי השדרן של מתוכניתו קטעים
  8/3/2022 פורסם  .שנים 12 מלפני

 טיפולים" של במסווה חיסונים לכפות תוכנית ישנה...
 הבריאות וארגון ם"האו של בחסות בכל העולם "רפואיים
 להוציא שיוכלו כדי עולמית דיקטטורה רוצים הם. העולמי
 שלהם בעזרת האוכלוסיה דילול מזימת את לפועל

 זה. להם חשובים כ"כ החיסונים ולכן הרפואית המערכת
 לי יש. זמן לאורך לאט לאט האנשים את להרוג מתוכנן

 בקרוב נעמוד אנו. לייבו סימה ר"ד הרופאה פנימי מקור
". בהסכמה חיסונים" אותם שיכנו חובה חיסוני לפני

 יותר 90% בעולם שיש החליטו שהם בעובדה נתחיל
 משנת כבר עובד העולמי" הבריאות" ארגון, אנשים מידי

 שהחיסונים יודעים אנו. לעקרות שגורם חיסון על 1947
. האמריקאית התרופות רשות י"ע חוקי לא באופן אושרו
 ואז מסוים לחולי יגרמו החיסונים. החל כבר וזה החיסון

 ישלחו החיסונים", מגיפה לנו יש, אוי" תצעק הממשלה
 כדי בתור יעמדו ואנשים שהכינו חיסון תחנות  90,000 ל

 רצח, שואה היא זה של המשמעות. החיסון את לקבל
 בשנת. עקרים ישארו והרבה ימותו ונשים גברים. עם

 האמר והיא מדינה ראש שהיתה בחולה טפלתי 2003
 יגיע יתחיל מעט עוד, הגדול המיון יתחיל מעט עוד" לי

 אותה שאלתי". הערך חסרת האוכלוסיה את לחסל הזמן
, אנחנו: אמרה והיא האלה ההחלטות את מקבל מי

 t.me/WakingUpToDifferentReality/14679 .העילית
  )11/7/2022(      שואהלקראת ה

 יצרן המארח פיטרס.ס השדרן של מתוכניתו קטעים
 כבר אלה ארונות מייצרים אנחנו" .קבורהארונות של
 בשנתיים בהזמנות דרמתית עלייה יש. שנה 30

 ארונות של בהזמנות עצומה עליה גם יש. האחרונות
 ארונות 5060כ מספקים אנו בממוצע. לילדים
 ארונות 450 ספקנו אחרונה שנה ובחצי, בשנה לילדים
    )t.me/thedrardisshow/941(   !16 פי עליה "!לילדים

  רצח עם
  :הודקינסון ר'רוג ר"ד

 משרד הבריאות והרופאים
 עםבקשר לרצח שותפים
המדינה, הקורונה היא  באישור
 האנושות. היקף על מתקפה

 הזה מהטירוף שנבע הקטל
  .הרפואית בהיסטוריה תקדים חסר הוא

 לא שמירת מרחק, לא מסכות. עבד לא דבר שום   
לא , לא מעקב שרשרת ההדבקה, לא בדיקות, חברתי

 נכשל הכל. עבד לא מזה דבר שום  חיסון, סגר
  האנושות. נזק לכל טוטאלית ונגרם

 בוצע וזה .נסלח בלתי הוא הזה מהטירוף הקטל
 ארגוני הבריאות שכפו על רופאים ידי על במיוחד
 .מדעת הסכמה של הרפואית לאתיקה בניגוד, שתיקה

(לפי החוק המטופל צריך לדעת מה תופעות הלוואי 
והסיכונים לפני שהוא מקבל טיפול רפואי או זריקה). 
 איימו על הרופאים שיפטרו אותם אם יעזו לומר שלא

  להתחסן. צריך
זאת הם  הרופאים צריכים להגן על הציבור ובמקום   

 הם עשו בדיוק, המדינה באישור הפכו לשותפים לרצח
 בלתי בזוי, זה וזה לעשות אמורים שהם ממה ההיפך
 בעתיד המשפט בבית עצמם את ימצאו הם. נסלח
הכלל הראשון ברפואה . נקטו שהם הפעולות בגלל

מעל  םשותפי היו והם, תזיק" "אל כל הוא קודם
  12/6/2022   ומעבר לעשיית נזק.

t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1622

  
  7/6/2022סיכום נפגעי החיסון לתאריך 

  סה"כ בארה"ב, אירופה, אנגליה ואוסטרליה 
  .מיליון נפגעים 8אלף מתים ומעל ל 80קרוב ל 

  

  
  מתים כמו זבוביםהילדים 

 חיסון תחילת מאז חודשים 5 :שומייקר כריס ר"ד
 בכל  52 פי של עלייה, הצער למרבה יש, הילדים

 או בשנתם בשקט מתו הם, בילדים התמותה גורמי
 אלה! מתו הם. כדורגל או כדורסל ששיחקו בזמן

 עד 10 בני המחוסנים הילדים, הוכחות ויש  הנתונים
 שאינם לילדים בהשוואה זבובים כמו מתים 14

  .מחוסנים
 פברואר, ינואר את כשמוסיפים חודשים 3 עוד אחרי   

 מה אז? 81 לפי פעם 52מ עלה המספר, השנה ומרץ
 שהילד ככל, אגב ודרך?  100 פי של עלייה? יהיה
 לו יש, בסיסיים טבעיים חיסון תאי לו יש צעיר יותר

 בניסיון משתגעים הם אבל, חזקה חיסונית מערכת
 אומר זה. בחיסון שיש המגעילים הדברים לתקוף

, למוח, לשחלות, לטחול, העורקים לאבי הולכים שהם
 להיות הולכים הילדים. עצמו את תוקף והגוף

  .האלה התגובות ידי על פנימית מותקפים
, חיסון לזה לקרוא מסרב אני. חיסון לא היא הזריקה   
 על משפיעה והיא, החיסון למערכת המזיקה זריקה זו

 מחלות על משפיע זה. החיים ותוחלת הפוריות
 שריר דלקת כולל מחלות כמה על משפיע זה, הסרטן

. שלנו והמבוגרים מהצעירים רבים שלוקחת הלב
  .ביותר הגבוה בסיכון נמצאים הצעירים

 החיסון את יתנו אם יקרה מה מפחד רועד ואני   
 את תעשו אל. הפסיקו ואבא אמא.  510 בני לילדים

   האדם. בני אנחנו. אותם לעצור חייבים אנחנו. זה
t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1586   6/6/2022  

  אסון זה
 ביותר הקטלני השקר הם הקורונה חיסוני  

 וגידול מוות במקרי 20% של עליה לנו יש .בהיסטוריה
 שנה לאחר רק וזה העבודה בגיל נכים מיליון 3 של

 30% של עליה על מדווחות הביטוח חברות  !וחצי
 כי היא חשוב שזה והסיבה תמותה על בתביעות

 מצב כרגע לנו יש .העבודה בגיל באנשים מדובר
 מבחינה אסון וזה ונכויות תמותה של מתמשך
  .הכיוונים מכל אסון זה, כלכלית מבחינה, אנושית

 11/6/2022 t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1620  

 חיסון כל כי להסביר מנסה אני שנים :אבני אריה ר"ד
 האמנתי לא .ונרצח בנושא ספר כתב מולדן ר"ד. מזיק
 שלא רופאים מיליוני, חיסונים יצרני, אנשים שיש

 הילדים בהורי מתחשבים לא, למוות מתייחסים
 סבלו או אחר מוות, עריסה מות מתו שלהם שהקטנים

 שעשו עדר הם בחיסונים שמאמינים הרופאים .מנכות
 כי מאמינים הם. מחסן שהחיסון מוח שטיפת להם

 מוכנים שלא, בורים הם. הגנטיקה בגלל הוא האוטיזם
  .ללמוד

  חוסנו ולא שם שנולדו, אתיופיה ילדי 11,800ל   
 את וחטפו כאן שנולדו האתיופים הילדים. אוטיזם אין

  .ישראל ילדי כל כמו מאוטיזם סבלו הרעל מזרקי
 אלף 300כ של ב"בארה גדולה קהילה( אמיש ילדי   

 לא') וכו טמבליזיה בלי פעם כמו שחיים איש
  .אחד אוטיסט אפילו להם ואין מתחסנים

 תרכשו?הקונבנציונלית מהרפואה להשתחרר רוצים
  .עיניכם את שיפקח" בחיים ובחרתם" הספר את
  t.me/qwer45t/16177    .0523406809: טל

  
  מעשה בחיסון טטנוס.

(בזכות מאבקו נגד החיסונים נצלו  אבני אריה ר"דמאת 
  נשלל). ורישיונואלפים רבים 

, במצח שפשוף, נפצעה יהונתן של הקטנה הילדה   
שנמצא  פולידין, אחרי שניקו ושמו למיון אותה לקחואבא 

 .לטטנוס מחוסנת הילדה אםבכל ב"מ שאלו את האב 
 .אוי .מעולם חוסנה לא שהילדהואמר  טעות עשה האב
 אמר האבא .טטנוס לילדה לתת דרש התורן הרופאאז 
 התקבלה כשהילדהאבל  .הביתה הילדה את ולקח לא

  .גר הוא היכן מסר הוא למיון
 סוציאלית עובדת ביתו דלת על דפקה בערב למחרת   

 את לקבל כדי למיון הילדה את להביא דרשהו
 את מעלימיםהאב שאל אותי מה עושים וענינו: .הזריקה
 משטרה תבוא יום 21ל אותה תעלימו לא אם, הילדה
אז  תסרבו ואםאת הזריקה  יחייב השופט, משפט ויהיה
אתם  כי, זריקהוגם תקבל את ה לאימוץ הילדהאת  ייקחו

 של חייה את מסכנים הבריאות משרד הנחיות לפי
 צורך כל אין, מתה לא הילדה יום 21 אחרי אםו .הילדה

 הייתה לא, החרדית העדה בן שיהונתן כיווןהזריק לה. ל
 של בואם ולמרות, שכנים אצל אותה להעלים בעיה

 האיום ותם איננה כשהילדה יום 21 חלפו השוטרים
  )t.me/AAchannel111/11627עוד על טטנוס  .האווילי

  
  

  מחוסנים.  %87מודיעין 
הורים של  4בשבוע אחד בתיכון עירוני ה נפטרו 

  תלמידים. להלן ההודעה שהופצה לתלמידים:
משפחות את  4"קהילה יקרה, בשבוע האחרון איבדו 

או אביהם. צוות  אימםיקיריהם. תלמידים אבדו את 
. אנו עוטפים את הב"ס עומד בקשר עם המשפחות

תלמידינו בסיוע פסיכולוגית וצוות היועצות. מבקשים 
מההורים לשים לב לילדים ואם יש צורך או מצוקה לפנות 

המשפחות: ארז, לצוות החינוכי. משתתפים בצער 
טוב ומקווים שלא תדעו עוד שפירא, מרקוביץ וסימן

  ליאת אפלבוים מנהלת הב"ס.    צער.
11/7/2021    t.me/hasifot/2835  

t.me/tishkoret/3547  

  
  

מודיעין העיר ראש  שפרסם, מהנתונים שואה 
 2022 בשנת שהילודה עולה בסוח.ב  רעותמכבים

תינוקות  1,117 נולדו 2021 בשנת :ירדה בחצי
 5(לאחר  2022בחודש), השנה  93(ממוצע 

בחודש).  44תינוקות (ממוצע   220 חודשים) נולדו
 .ממש של בקטסטרופה מדובר אז נכון זה אם

20/6/2022   t.me/MailHaadom/34301  
  

  באשדוד: בכנס א"שליט סופר אורי הרב הדיין
 גדולה ירידה שישנה כך על נתונים מתפרסמים

 יהודי בפניו העיד כי סיפר הילודה. הרב בשיעורי
 לפני ההלכה לפי" נפלים" של כמוהל משמשה

 שניים או אחד נפל עלמ היה השנים הקבורה. לאורך
 עם אמבולנס אליו שהגיע מספר הוא עכשיו, בשבוע

 הם חלק, שמגיעים הנפלים על רק ומדובר, נפלים 20
  ישמור.' ה לאשפה זורקים

10/7/2022   t.me/MailHaadom/36691  

  

  חיסונים
  אוכלוסין דילול

 פייזר ל"מנכ
" החיסון" יצרנית

 בכנס לקורונה
 שללקהל  סגור

 הכלכלי הפורום
 היה" :העולמי

, יפה חלום לנו
 יחד 2019 בשנת

 מטרות כמה לעצמו הצבנו שלנו הרפואי הצוות עם
 בעולם האנשים' מס את להפחית היתהי מהן ואחת

 מתגשם הזה החלום שהיום חושב ואני 50%ב
  ).כפיים מוחא הקהל(  ".במציאות

29/6/2022     t.me/MailHaadom/34875  
  
  אנשים מידי יותר יש

 ונס'ג אלכס הפופולארי השדרן של מתוכניתו קטעים
  8/3/2022 פורסם  .שנים 12 מלפני

 טיפולים" של במסווה חיסונים לכפות תוכנית ישנה...
 הבריאות וארגון ם"האו של בחסות בכל העולם "רפואיים
 להוציא שיוכלו כדי עולמית דיקטטורה רוצים הם. העולמי
 שלהם בעזרת האוכלוסיה דילול מזימת את לפועל

 זה. להם חשובים כ"כ החיסונים ולכן הרפואית המערכת
 לי יש. זמן לאורך לאט לאט האנשים את להרוג מתוכנן

 בקרוב נעמוד אנו. לייבו סימה ר"ד הרופאה פנימי מקור
". בהסכמה חיסונים" אותם שיכנו חובה חיסוני לפני

 יותר 90% בעולם שיש החליטו שהם בעובדה נתחיל
 משנת כבר עובד העולמי" הבריאות" ארגון, אנשים מידי

 שהחיסונים יודעים אנו. לעקרות שגורם חיסון על 1947
. האמריקאית התרופות רשות י"ע חוקי לא באופן אושרו
 ואז מסוים לחולי יגרמו החיסונים. החל כבר וזה החיסון

 ישלחו החיסונים", מגיפה לנו יש, אוי" תצעק הממשלה
 כדי בתור יעמדו ואנשים שהכינו חיסון תחנות  90,000 ל

 רצח, שואה היא זה של המשמעות. החיסון את לקבל
 בשנת. עקרים ישארו והרבה ימותו ונשים גברים. עם

 האמר והיא מדינה ראש שהיתה בחולה טפלתי 2003
 יגיע יתחיל מעט עוד, הגדול המיון יתחיל מעט עוד" לי

 אותה שאלתי". הערך חסרת האוכלוסיה את לחסל הזמן
, אנחנו: אמרה והיא האלה ההחלטות את מקבל מי

 t.me/WakingUpToDifferentReality/14679 .העילית
  )11/7/2022(      שואהלקראת ה

 יצרן המארח פיטרס.ס השדרן של מתוכניתו קטעים
 כבר אלה ארונות מייצרים אנחנו" .קבורהארונות של
 בשנתיים בהזמנות דרמתית עלייה יש. שנה 30

 ארונות של בהזמנות עצומה עליה גם יש. האחרונות
 ארונות 5060כ מספקים אנו בממוצע. לילדים
 ארונות 450 ספקנו אחרונה שנה ובחצי, בשנה לילדים
    )t.me/thedrardisshow/941(   !16 פי עליה "!לילדים

  רצח עם
  :הודקינסון ר'רוג ר"ד

 משרד הבריאות והרופאים
 עםבקשר לרצח שותפים
המדינה, הקורונה היא  באישור
 האנושות. היקף על מתקפה

 הזה מהטירוף שנבע הקטל
  .הרפואית בהיסטוריה תקדים חסר הוא

 לא שמירת מרחק, לא מסכות. עבד לא דבר שום   
לא , לא מעקב שרשרת ההדבקה, לא בדיקות, חברתי

 נכשל הכל. עבד לא מזה דבר שום  חיסון, סגר
  האנושות. נזק לכל טוטאלית ונגרם

 בוצע וזה .נסלח בלתי הוא הזה מהטירוף הקטל
 ארגוני הבריאות שכפו על רופאים ידי על במיוחד
 .מדעת הסכמה של הרפואית לאתיקה בניגוד, שתיקה

(לפי החוק המטופל צריך לדעת מה תופעות הלוואי 
והסיכונים לפני שהוא מקבל טיפול רפואי או זריקה). 
 איימו על הרופאים שיפטרו אותם אם יעזו לומר שלא

  להתחסן. צריך
זאת הם  הרופאים צריכים להגן על הציבור ובמקום   

 הם עשו בדיוק, המדינה באישור הפכו לשותפים לרצח
 בלתי בזוי, זה וזה לעשות אמורים שהם ממה ההיפך
 בעתיד המשפט בבית עצמם את ימצאו הם. נסלח
הכלל הראשון ברפואה . נקטו שהם הפעולות בגלל

מעל  םשותפי היו והם, תזיק" "אל כל הוא קודם
  12/6/2022   ומעבר לעשיית נזק.

t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1622

  
  7/6/2022סיכום נפגעי החיסון לתאריך 

  סה"כ בארה"ב, אירופה, אנגליה ואוסטרליה 
  .מיליון נפגעים 8אלף מתים ומעל ל 80קרוב ל 

  

  
  מתים כמו זבוביםהילדים 

 חיסון תחילת מאז חודשים 5 :שומייקר כריס ר"ד
 בכל  52 פי של עלייה, הצער למרבה יש, הילדים

 או בשנתם בשקט מתו הם, בילדים התמותה גורמי
 אלה! מתו הם. כדורגל או כדורסל ששיחקו בזמן

 עד 10 בני המחוסנים הילדים, הוכחות ויש  הנתונים
 שאינם לילדים בהשוואה זבובים כמו מתים 14

  .מחוסנים
 פברואר, ינואר את כשמוסיפים חודשים 3 עוד אחרי   

 מה אז? 81 לפי פעם 52מ עלה המספר, השנה ומרץ
 שהילד ככל, אגב ודרך?  100 פי של עלייה? יהיה
 לו יש, בסיסיים טבעיים חיסון תאי לו יש צעיר יותר

 בניסיון משתגעים הם אבל, חזקה חיסונית מערכת
 אומר זה. בחיסון שיש המגעילים הדברים לתקוף

, למוח, לשחלות, לטחול, העורקים לאבי הולכים שהם
 להיות הולכים הילדים. עצמו את תוקף והגוף

  .האלה התגובות ידי על פנימית מותקפים
, חיסון לזה לקרוא מסרב אני. חיסון לא היא הזריקה   
 על משפיעה והיא, החיסון למערכת המזיקה זריקה זו

 מחלות על משפיע זה. החיים ותוחלת הפוריות
 שריר דלקת כולל מחלות כמה על משפיע זה, הסרטן

. שלנו והמבוגרים מהצעירים רבים שלוקחת הלב
  .ביותר הגבוה בסיכון נמצאים הצעירים

 החיסון את יתנו אם יקרה מה מפחד רועד ואני   
 את תעשו אל. הפסיקו ואבא אמא.  510 בני לילדים

   האדם. בני אנחנו. אותם לעצור חייבים אנחנו. זה
t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1586   6/6/2022  

  אסון זה
 ביותר הקטלני השקר הם הקורונה חיסוני  

 וגידול מוות במקרי 20% של עליה לנו יש .בהיסטוריה
 שנה לאחר רק וזה העבודה בגיל נכים מיליון 3 של

 30% של עליה על מדווחות הביטוח חברות  !וחצי
 כי היא חשוב שזה והסיבה תמותה על בתביעות

 מצב כרגע לנו יש .העבודה בגיל באנשים מדובר
 מבחינה אסון וזה ונכויות תמותה של מתמשך
  .הכיוונים מכל אסון זה, כלכלית מבחינה, אנושית

 11/6/2022 t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1620  

 חיסון כל כי להסביר מנסה אני שנים :אבני אריה ר"ד
 האמנתי לא .ונרצח בנושא ספר כתב מולדן ר"ד. מזיק
 שלא רופאים מיליוני, חיסונים יצרני, אנשים שיש

 הילדים בהורי מתחשבים לא, למוות מתייחסים
 סבלו או אחר מוות, עריסה מות מתו שלהם שהקטנים

 שעשו עדר הם בחיסונים שמאמינים הרופאים .מנכות
 כי מאמינים הם. מחסן שהחיסון מוח שטיפת להם

 מוכנים שלא, בורים הם. הגנטיקה בגלל הוא האוטיזם
  .ללמוד

  חוסנו ולא שם שנולדו, אתיופיה ילדי 11,800ל   
 את וחטפו כאן שנולדו האתיופים הילדים. אוטיזם אין

  .ישראל ילדי כל כמו מאוטיזם סבלו הרעל מזרקי
 אלף 300כ של ב"בארה גדולה קהילה( אמיש ילדי   

 לא') וכו טמבליזיה בלי פעם כמו שחיים איש
  .אחד אוטיסט אפילו להם ואין מתחסנים

 תרכשו?הקונבנציונלית מהרפואה להשתחרר רוצים
  .עיניכם את שיפקח" בחיים ובחרתם" הספר את
  t.me/qwer45t/16177    .0523406809: טל

  
  מעשה בחיסון טטנוס.

(בזכות מאבקו נגד החיסונים נצלו  אבני אריה ר"דמאת 
  נשלל). ורישיונואלפים רבים 

, במצח שפשוף, נפצעה יהונתן של הקטנה הילדה   
שנמצא  פולידין, אחרי שניקו ושמו למיון אותה לקחואבא 

 .לטטנוס מחוסנת הילדה אםבכל ב"מ שאלו את האב 
 .אוי .מעולם חוסנה לא שהילדהואמר  טעות עשה האב
 אמר האבא .טטנוס לילדה לתת דרש התורן הרופאאז 
 התקבלה כשהילדהאבל  .הביתה הילדה את ולקח לא

  .גר הוא היכן מסר הוא למיון
 סוציאלית עובדת ביתו דלת על דפקה בערב למחרת   

 את לקבל כדי למיון הילדה את להביא דרשהו
 את מעלימיםהאב שאל אותי מה עושים וענינו: .הזריקה
 משטרה תבוא יום 21ל אותה תעלימו לא אם, הילדה
אז  תסרבו ואםאת הזריקה  יחייב השופט, משפט ויהיה
אתם  כי, זריקהוגם תקבל את ה לאימוץ הילדהאת  ייקחו

 של חייה את מסכנים הבריאות משרד הנחיות לפי
 צורך כל אין, מתה לא הילדה יום 21 אחרי אםו .הילדה

 הייתה לא, החרדית העדה בן שיהונתן כיווןהזריק לה. ל
 של בואם ולמרות, שכנים אצל אותה להעלים בעיה

 האיום ותם איננה כשהילדה יום 21 חלפו השוטרים
  )t.me/AAchannel111/11627עוד על טטנוס  .האווילי

  
  

  מחוסנים.  %87מודיעין 
הורים של  4בשבוע אחד בתיכון עירוני ה נפטרו 

  תלמידים. להלן ההודעה שהופצה לתלמידים:
משפחות את  4"קהילה יקרה, בשבוע האחרון איבדו 

או אביהם. צוות  אימםיקיריהם. תלמידים אבדו את 
. אנו עוטפים את הב"ס עומד בקשר עם המשפחות

תלמידינו בסיוע פסיכולוגית וצוות היועצות. מבקשים 
מההורים לשים לב לילדים ואם יש צורך או מצוקה לפנות 

המשפחות: ארז, לצוות החינוכי. משתתפים בצער 
טוב ומקווים שלא תדעו עוד שפירא, מרקוביץ וסימן

  ליאת אפלבוים מנהלת הב"ס.    צער.
11/7/2021    t.me/hasifot/2835  

t.me/tishkoret/3547  

  
  

מודיעין העיר ראש  שפרסם, מהנתונים שואה 
 2022 בשנת שהילודה עולה בסוח.ב  רעותמכבים

תינוקות  1,117 נולדו 2021 בשנת :ירדה בחצי
 5(לאחר  2022בחודש), השנה  93(ממוצע 

בחודש).  44תינוקות (ממוצע   220 חודשים) נולדו
 .ממש של בקטסטרופה מדובר אז נכון זה אם

20/6/2022   t.me/MailHaadom/34301  
  

  באשדוד: בכנס א"שליט סופר אורי הרב הדיין
 גדולה ירידה שישנה כך על נתונים מתפרסמים

 יהודי בפניו העיד כי סיפר הילודה. הרב בשיעורי
 לפני ההלכה לפי" נפלים" של כמוהל משמשה

 שניים או אחד נפל עלמ היה השנים הקבורה. לאורך
 עם אמבולנס אליו שהגיע מספר הוא עכשיו, בשבוע

 הם חלק, שמגיעים הנפלים על רק ומדובר, נפלים 20
  ישמור.' ה לאשפה זורקים

10/7/2022   t.me/MailHaadom/36691  

  

  חיסונים
  אוכלוסין דילול

 פייזר ל"מנכ
" החיסון" יצרנית

 בכנס לקורונה
 שללקהל  סגור

 הכלכלי הפורום
 היה" :העולמי

, יפה חלום לנו
 יחד 2019 בשנת

 מטרות כמה לעצמו הצבנו שלנו הרפואי הצוות עם
 בעולם האנשים' מס את להפחית היתהי מהן ואחת

 מתגשם הזה החלום שהיום חושב ואני 50%ב
  ).כפיים מוחא הקהל(  ".במציאות

29/6/2022     t.me/MailHaadom/34875  
  
  אנשים מידי יותר יש

 ונס'ג אלכס הפופולארי השדרן של מתוכניתו קטעים
  8/3/2022 פורסם  .שנים 12 מלפני

 טיפולים" של במסווה חיסונים לכפות תוכנית ישנה...
 הבריאות וארגון ם"האו של בחסות בכל העולם "רפואיים
 להוציא שיוכלו כדי עולמית דיקטטורה רוצים הם. העולמי
 שלהם בעזרת האוכלוסיה דילול מזימת את לפועל

 זה. להם חשובים כ"כ החיסונים ולכן הרפואית המערכת
 לי יש. זמן לאורך לאט לאט האנשים את להרוג מתוכנן

 בקרוב נעמוד אנו. לייבו סימה ר"ד הרופאה פנימי מקור
". בהסכמה חיסונים" אותם שיכנו חובה חיסוני לפני

 יותר 90% בעולם שיש החליטו שהם בעובדה נתחיל
 משנת כבר עובד העולמי" הבריאות" ארגון, אנשים מידי

 שהחיסונים יודעים אנו. לעקרות שגורם חיסון על 1947
. האמריקאית התרופות רשות י"ע חוקי לא באופן אושרו
 ואז מסוים לחולי יגרמו החיסונים. החל כבר וזה החיסון

 ישלחו החיסונים", מגיפה לנו יש, אוי" תצעק הממשלה
 כדי בתור יעמדו ואנשים שהכינו חיסון תחנות  90,000 ל

 רצח, שואה היא זה של המשמעות. החיסון את לקבל
 בשנת. עקרים ישארו והרבה ימותו ונשים גברים. עם

 האמר והיא מדינה ראש שהיתה בחולה טפלתי 2003
 יגיע יתחיל מעט עוד, הגדול המיון יתחיל מעט עוד" לי

 אותה שאלתי". הערך חסרת האוכלוסיה את לחסל הזמן
, אנחנו: אמרה והיא האלה ההחלטות את מקבל מי

 t.me/WakingUpToDifferentReality/14679 .העילית
  )11/7/2022(      שואהלקראת ה

 יצרן המארח פיטרס.ס השדרן של מתוכניתו קטעים
 כבר אלה ארונות מייצרים אנחנו" .קבורהארונות של
 בשנתיים בהזמנות דרמתית עלייה יש. שנה 30

 ארונות של בהזמנות עצומה עליה גם יש. האחרונות
 ארונות 5060כ מספקים אנו בממוצע. לילדים
 ארונות 450 ספקנו אחרונה שנה ובחצי, בשנה לילדים
    )t.me/thedrardisshow/941(   !16 פי עליה "!לילדים

  רצח עם
  :הודקינסון ר'רוג ר"ד

 משרד הבריאות והרופאים
 עםבקשר לרצח שותפים
המדינה, הקורונה היא  באישור
 האנושות. היקף על מתקפה

 הזה מהטירוף שנבע הקטל
  .הרפואית בהיסטוריה תקדים חסר הוא

 לא שמירת מרחק, לא מסכות. עבד לא דבר שום   
לא , לא מעקב שרשרת ההדבקה, לא בדיקות, חברתי

 נכשל הכל. עבד לא מזה דבר שום  חיסון, סגר
  האנושות. נזק לכל טוטאלית ונגרם

 בוצע וזה .נסלח בלתי הוא הזה מהטירוף הקטל
 ארגוני הבריאות שכפו על רופאים ידי על במיוחד
 .מדעת הסכמה של הרפואית לאתיקה בניגוד, שתיקה

(לפי החוק המטופל צריך לדעת מה תופעות הלוואי 
והסיכונים לפני שהוא מקבל טיפול רפואי או זריקה). 
 איימו על הרופאים שיפטרו אותם אם יעזו לומר שלא

  להתחסן. צריך
זאת הם  הרופאים צריכים להגן על הציבור ובמקום   

 הם עשו בדיוק, המדינה באישור הפכו לשותפים לרצח
 בלתי בזוי, זה וזה לעשות אמורים שהם ממה ההיפך
 בעתיד המשפט בבית עצמם את ימצאו הם. נסלח
הכלל הראשון ברפואה . נקטו שהם הפעולות בגלל

מעל  םשותפי היו והם, תזיק" "אל כל הוא קודם
  12/6/2022   ומעבר לעשיית נזק.

t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1622

  
  7/6/2022סיכום נפגעי החיסון לתאריך 

  סה"כ בארה"ב, אירופה, אנגליה ואוסטרליה 
  .מיליון נפגעים 8אלף מתים ומעל ל 80קרוב ל 

  

  
  מתים כמו זבוביםהילדים 

 חיסון תחילת מאז חודשים 5 :שומייקר כריס ר"ד
 בכל  52 פי של עלייה, הצער למרבה יש, הילדים

 או בשנתם בשקט מתו הם, בילדים התמותה גורמי
 אלה! מתו הם. כדורגל או כדורסל ששיחקו בזמן

 עד 10 בני המחוסנים הילדים, הוכחות ויש  הנתונים
 שאינם לילדים בהשוואה זבובים כמו מתים 14

  .מחוסנים
 פברואר, ינואר את כשמוסיפים חודשים 3 עוד אחרי   

 מה אז? 81 לפי פעם 52מ עלה המספר, השנה ומרץ
 שהילד ככל, אגב ודרך?  100 פי של עלייה? יהיה
 לו יש, בסיסיים טבעיים חיסון תאי לו יש צעיר יותר

 בניסיון משתגעים הם אבל, חזקה חיסונית מערכת
 אומר זה. בחיסון שיש המגעילים הדברים לתקוף

, למוח, לשחלות, לטחול, העורקים לאבי הולכים שהם
 להיות הולכים הילדים. עצמו את תוקף והגוף

  .האלה התגובות ידי על פנימית מותקפים
, חיסון לזה לקרוא מסרב אני. חיסון לא היא הזריקה   
 על משפיעה והיא, החיסון למערכת המזיקה זריקה זו

 מחלות על משפיע זה. החיים ותוחלת הפוריות
 שריר דלקת כולל מחלות כמה על משפיע זה, הסרטן

. שלנו והמבוגרים מהצעירים רבים שלוקחת הלב
  .ביותר הגבוה בסיכון נמצאים הצעירים

 החיסון את יתנו אם יקרה מה מפחד רועד ואני   
 את תעשו אל. הפסיקו ואבא אמא.  510 בני לילדים

   האדם. בני אנחנו. אותם לעצור חייבים אנחנו. זה
t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1586   6/6/2022  

  אסון זה
 ביותר הקטלני השקר הם הקורונה חיסוני  

 וגידול מוות במקרי 20% של עליה לנו יש .בהיסטוריה
 שנה לאחר רק וזה העבודה בגיל נכים מיליון 3 של

 30% של עליה על מדווחות הביטוח חברות  !וחצי
 כי היא חשוב שזה והסיבה תמותה על בתביעות

 מצב כרגע לנו יש .העבודה בגיל באנשים מדובר
 מבחינה אסון וזה ונכויות תמותה של מתמשך
  .הכיוונים מכל אסון זה, כלכלית מבחינה, אנושית

 11/6/2022 t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1620  

 חיסון כל כי להסביר מנסה אני שנים :אבני אריה ר"ד
 האמנתי לא .ונרצח בנושא ספר כתב מולדן ר"ד. מזיק
 שלא רופאים מיליוני, חיסונים יצרני, אנשים שיש

 הילדים בהורי מתחשבים לא, למוות מתייחסים
 סבלו או אחר מוות, עריסה מות מתו שלהם שהקטנים

 שעשו עדר הם בחיסונים שמאמינים הרופאים .מנכות
 כי מאמינים הם. מחסן שהחיסון מוח שטיפת להם

 מוכנים שלא, בורים הם. הגנטיקה בגלל הוא האוטיזם
  .ללמוד

  חוסנו ולא שם שנולדו, אתיופיה ילדי 11,800ל   
 את וחטפו כאן שנולדו האתיופים הילדים. אוטיזם אין

  .ישראל ילדי כל כמו מאוטיזם סבלו הרעל מזרקי
 אלף 300כ של ב"בארה גדולה קהילה( אמיש ילדי   

 לא') וכו טמבליזיה בלי פעם כמו שחיים איש
  .אחד אוטיסט אפילו להם ואין מתחסנים

 תרכשו?הקונבנציונלית מהרפואה להשתחרר רוצים
  .עיניכם את שיפקח" בחיים ובחרתם" הספר את
  t.me/qwer45t/16177    .0523406809: טל

  
  מעשה בחיסון טטנוס.

(בזכות מאבקו נגד החיסונים נצלו  אבני אריה ר"דמאת 
  נשלל). ורישיונואלפים רבים 

, במצח שפשוף, נפצעה יהונתן של הקטנה הילדה   
שנמצא  פולידין, אחרי שניקו ושמו למיון אותה לקחואבא 

 .לטטנוס מחוסנת הילדה אםבכל ב"מ שאלו את האב 
 .אוי .מעולם חוסנה לא שהילדהואמר  טעות עשה האב
 אמר האבא .טטנוס לילדה לתת דרש התורן הרופאאז 
 התקבלה כשהילדהאבל  .הביתה הילדה את ולקח לא

  .גר הוא היכן מסר הוא למיון
 סוציאלית עובדת ביתו דלת על דפקה בערב למחרת   

 את לקבל כדי למיון הילדה את להביא דרשהו
 את מעלימיםהאב שאל אותי מה עושים וענינו: .הזריקה
 משטרה תבוא יום 21ל אותה תעלימו לא אם, הילדה
אז  תסרבו ואםאת הזריקה  יחייב השופט, משפט ויהיה
אתם  כי, זריקהוגם תקבל את ה לאימוץ הילדהאת  ייקחו

 של חייה את מסכנים הבריאות משרד הנחיות לפי
 צורך כל אין, מתה לא הילדה יום 21 אחרי אםו .הילדה

 הייתה לא, החרדית העדה בן שיהונתן כיווןהזריק לה. ל
 של בואם ולמרות, שכנים אצל אותה להעלים בעיה

 האיום ותם איננה כשהילדה יום 21 חלפו השוטרים
  )t.me/AAchannel111/11627עוד על טטנוס  .האווילי

  
  

  מחוסנים.  %87מודיעין 
הורים של  4בשבוע אחד בתיכון עירוני ה נפטרו 

  תלמידים. להלן ההודעה שהופצה לתלמידים:
משפחות את  4"קהילה יקרה, בשבוע האחרון איבדו 

או אביהם. צוות  אימםיקיריהם. תלמידים אבדו את 
. אנו עוטפים את הב"ס עומד בקשר עם המשפחות

תלמידינו בסיוע פסיכולוגית וצוות היועצות. מבקשים 
מההורים לשים לב לילדים ואם יש צורך או מצוקה לפנות 

המשפחות: ארז, לצוות החינוכי. משתתפים בצער 
טוב ומקווים שלא תדעו עוד שפירא, מרקוביץ וסימן

  ליאת אפלבוים מנהלת הב"ס.    צער.
11/7/2021    t.me/hasifot/2835  

t.me/tishkoret/3547  

  
  

מודיעין העיר ראש  שפרסם, מהנתונים שואה 
 2022 בשנת שהילודה עולה בסוח.ב  רעותמכבים

תינוקות  1,117 נולדו 2021 בשנת :ירדה בחצי
 5(לאחר  2022בחודש), השנה  93(ממוצע 

בחודש).  44תינוקות (ממוצע   220 חודשים) נולדו
 .ממש של בקטסטרופה מדובר אז נכון זה אם

20/6/2022   t.me/MailHaadom/34301  
  

  באשדוד: בכנס א"שליט סופר אורי הרב הדיין
 גדולה ירידה שישנה כך על נתונים מתפרסמים

 יהודי בפניו העיד כי סיפר הילודה. הרב בשיעורי
 לפני ההלכה לפי" נפלים" של כמוהל משמשה

 שניים או אחד נפל עלמ היה השנים הקבורה. לאורך
 עם אמבולנס אליו שהגיע מספר הוא עכשיו, בשבוע

 הם חלק, שמגיעים הנפלים על רק ומדובר, נפלים 20
  ישמור.' ה לאשפה זורקים

10/7/2022   t.me/MailHaadom/36691  

  

  חיסונים
  אוכלוסין דילול

 פייזר ל"מנכ
" החיסון" יצרנית

 בכנס לקורונה
 שללקהל  סגור

 הכלכלי הפורום
 היה" :העולמי

, יפה חלום לנו
 יחד 2019 בשנת

 מטרות כמה לעצמו הצבנו שלנו הרפואי הצוות עם
 בעולם האנשים' מס את להפחית היתהי מהן ואחת

 מתגשם הזה החלום שהיום חושב ואני 50%ב
  ).כפיים מוחא הקהל(  ".במציאות

29/6/2022     t.me/MailHaadom/34875  
  
  אנשים מידי יותר יש

 ונס'ג אלכס הפופולארי השדרן של מתוכניתו קטעים
  8/3/2022 פורסם  .שנים 12 מלפני

 טיפולים" של במסווה חיסונים לכפות תוכנית ישנה...
 הבריאות וארגון ם"האו של בחסות בכל העולם "רפואיים
 להוציא שיוכלו כדי עולמית דיקטטורה רוצים הם. העולמי
 שלהם בעזרת האוכלוסיה דילול מזימת את לפועל

 זה. להם חשובים כ"כ החיסונים ולכן הרפואית המערכת
 לי יש. זמן לאורך לאט לאט האנשים את להרוג מתוכנן

 בקרוב נעמוד אנו. לייבו סימה ר"ד הרופאה פנימי מקור
". בהסכמה חיסונים" אותם שיכנו חובה חיסוני לפני

 יותר 90% בעולם שיש החליטו שהם בעובדה נתחיל
 משנת כבר עובד העולמי" הבריאות" ארגון, אנשים מידי

 שהחיסונים יודעים אנו. לעקרות שגורם חיסון על 1947
. האמריקאית התרופות רשות י"ע חוקי לא באופן אושרו
 ואז מסוים לחולי יגרמו החיסונים. החל כבר וזה החיסון

 ישלחו החיסונים", מגיפה לנו יש, אוי" תצעק הממשלה
 כדי בתור יעמדו ואנשים שהכינו חיסון תחנות  90,000 ל

 רצח, שואה היא זה של המשמעות. החיסון את לקבל
 בשנת. עקרים ישארו והרבה ימותו ונשים גברים. עם

 האמר והיא מדינה ראש שהיתה בחולה טפלתי 2003
 יגיע יתחיל מעט עוד, הגדול המיון יתחיל מעט עוד" לי

 אותה שאלתי". הערך חסרת האוכלוסיה את לחסל הזמן
, אנחנו: אמרה והיא האלה ההחלטות את מקבל מי

 t.me/WakingUpToDifferentReality/14679 .העילית
  )11/7/2022(      שואהלקראת ה

 יצרן המארח פיטרס.ס השדרן של מתוכניתו קטעים
 כבר אלה ארונות מייצרים אנחנו" .קבורהארונות של
 בשנתיים בהזמנות דרמתית עלייה יש. שנה 30

 ארונות של בהזמנות עצומה עליה גם יש. האחרונות
 ארונות 5060כ מספקים אנו בממוצע. לילדים
 ארונות 450 ספקנו אחרונה שנה ובחצי, בשנה לילדים
    )t.me/thedrardisshow/941(   !16 פי עליה "!לילדים

  רצח עם
  :הודקינסון ר'רוג ר"ד

 משרד הבריאות והרופאים
 עםבקשר לרצח שותפים
המדינה, הקורונה היא  באישור
 האנושות. היקף על מתקפה

 הזה מהטירוף שנבע הקטל
  .הרפואית בהיסטוריה תקדים חסר הוא

 לא שמירת מרחק, לא מסכות. עבד לא דבר שום   
לא , לא מעקב שרשרת ההדבקה, לא בדיקות, חברתי

 נכשל הכל. עבד לא מזה דבר שום  חיסון, סגר
  האנושות. נזק לכל טוטאלית ונגרם

 בוצע וזה .נסלח בלתי הוא הזה מהטירוף הקטל
 ארגוני הבריאות שכפו על רופאים ידי על במיוחד
 .מדעת הסכמה של הרפואית לאתיקה בניגוד, שתיקה

(לפי החוק המטופל צריך לדעת מה תופעות הלוואי 
והסיכונים לפני שהוא מקבל טיפול רפואי או זריקה). 
 איימו על הרופאים שיפטרו אותם אם יעזו לומר שלא

  להתחסן. צריך
זאת הם  הרופאים צריכים להגן על הציבור ובמקום   

 הם עשו בדיוק, המדינה באישור הפכו לשותפים לרצח
 בלתי בזוי, זה וזה לעשות אמורים שהם ממה ההיפך
 בעתיד המשפט בבית עצמם את ימצאו הם. נסלח
הכלל הראשון ברפואה . נקטו שהם הפעולות בגלל

מעל  םשותפי היו והם, תזיק" "אל כל הוא קודם
  12/6/2022   ומעבר לעשיית נזק.

t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1622

  
  7/6/2022סיכום נפגעי החיסון לתאריך 

  סה"כ בארה"ב, אירופה, אנגליה ואוסטרליה 
  .מיליון נפגעים 8אלף מתים ומעל ל 80קרוב ל 

  

  
  מתים כמו זבוביםהילדים 

 חיסון תחילת מאז חודשים 5 :שומייקר כריס ר"ד
 בכל  52 פי של עלייה, הצער למרבה יש, הילדים

 או בשנתם בשקט מתו הם, בילדים התמותה גורמי
 אלה! מתו הם. כדורגל או כדורסל ששיחקו בזמן

 עד 10 בני המחוסנים הילדים, הוכחות ויש  הנתונים
 שאינם לילדים בהשוואה זבובים כמו מתים 14

  .מחוסנים
 פברואר, ינואר את כשמוסיפים חודשים 3 עוד אחרי   

 מה אז? 81 לפי פעם 52מ עלה המספר, השנה ומרץ
 שהילד ככל, אגב ודרך?  100 פי של עלייה? יהיה
 לו יש, בסיסיים טבעיים חיסון תאי לו יש צעיר יותר

 בניסיון משתגעים הם אבל, חזקה חיסונית מערכת
 אומר זה. בחיסון שיש המגעילים הדברים לתקוף

, למוח, לשחלות, לטחול, העורקים לאבי הולכים שהם
 להיות הולכים הילדים. עצמו את תוקף והגוף

  .האלה התגובות ידי על פנימית מותקפים
, חיסון לזה לקרוא מסרב אני. חיסון לא היא הזריקה   
 על משפיעה והיא, החיסון למערכת המזיקה זריקה זו

 מחלות על משפיע זה. החיים ותוחלת הפוריות
 שריר דלקת כולל מחלות כמה על משפיע זה, הסרטן

. שלנו והמבוגרים מהצעירים רבים שלוקחת הלב
  .ביותר הגבוה בסיכון נמצאים הצעירים

 החיסון את יתנו אם יקרה מה מפחד רועד ואני   
 את תעשו אל. הפסיקו ואבא אמא.  510 בני לילדים

   האדם. בני אנחנו. אותם לעצור חייבים אנחנו. זה
t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1586   6/6/2022  

  אסון זה
 ביותר הקטלני השקר הם הקורונה חיסוני  

 וגידול מוות במקרי 20% של עליה לנו יש .בהיסטוריה
 שנה לאחר רק וזה העבודה בגיל נכים מיליון 3 של

 30% של עליה על מדווחות הביטוח חברות  !וחצי
 כי היא חשוב שזה והסיבה תמותה על בתביעות

 מצב כרגע לנו יש .העבודה בגיל באנשים מדובר
 מבחינה אסון וזה ונכויות תמותה של מתמשך
  .הכיוונים מכל אסון זה, כלכלית מבחינה, אנושית

 11/6/2022 t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1620  

 חיסון כל כי להסביר מנסה אני שנים :אבני אריה ר"ד
 האמנתי לא .ונרצח בנושא ספר כתב מולדן ר"ד. מזיק
 שלא רופאים מיליוני, חיסונים יצרני, אנשים שיש

 הילדים בהורי מתחשבים לא, למוות מתייחסים
 סבלו או אחר מוות, עריסה מות מתו שלהם שהקטנים

 שעשו עדר הם בחיסונים שמאמינים הרופאים .מנכות
 כי מאמינים הם. מחסן שהחיסון מוח שטיפת להם

 מוכנים שלא, בורים הם. הגנטיקה בגלל הוא האוטיזם
  .ללמוד

  חוסנו ולא שם שנולדו, אתיופיה ילדי 11,800ל   
 את וחטפו כאן שנולדו האתיופים הילדים. אוטיזם אין

  .ישראל ילדי כל כמו מאוטיזם סבלו הרעל מזרקי
 אלף 300כ של ב"בארה גדולה קהילה( אמיש ילדי   

 לא') וכו טמבליזיה בלי פעם כמו שחיים איש
  .אחד אוטיסט אפילו להם ואין מתחסנים

 תרכשו?הקונבנציונלית מהרפואה להשתחרר רוצים
  .עיניכם את שיפקח" בחיים ובחרתם" הספר את
  t.me/qwer45t/16177    .0523406809: טל

  
  מעשה בחיסון טטנוס.

(בזכות מאבקו נגד החיסונים נצלו  אבני אריה ר"דמאת 
  נשלל). ורישיונואלפים רבים 

, במצח שפשוף, נפצעה יהונתן של הקטנה הילדה   
שנמצא  פולידין, אחרי שניקו ושמו למיון אותה לקחואבא 

 .לטטנוס מחוסנת הילדה אםבכל ב"מ שאלו את האב 
 .אוי .מעולם חוסנה לא שהילדהואמר  טעות עשה האב
 אמר האבא .טטנוס לילדה לתת דרש התורן הרופאאז 
 התקבלה כשהילדהאבל  .הביתה הילדה את ולקח לא

  .גר הוא היכן מסר הוא למיון
 סוציאלית עובדת ביתו דלת על דפקה בערב למחרת   

 את לקבל כדי למיון הילדה את להביא דרשהו
 את מעלימיםהאב שאל אותי מה עושים וענינו: .הזריקה
 משטרה תבוא יום 21ל אותה תעלימו לא אם, הילדה
אז  תסרבו ואםאת הזריקה  יחייב השופט, משפט ויהיה
אתם  כי, זריקהוגם תקבל את ה לאימוץ הילדהאת  ייקחו

 של חייה את מסכנים הבריאות משרד הנחיות לפי
 צורך כל אין, מתה לא הילדה יום 21 אחרי אםו .הילדה

 הייתה לא, החרדית העדה בן שיהונתן כיווןהזריק לה. ל
 של בואם ולמרות, שכנים אצל אותה להעלים בעיה

 האיום ותם איננה כשהילדה יום 21 חלפו השוטרים
  )t.me/AAchannel111/11627עוד על טטנוס  .האווילי

  
  

  מחוסנים.  %87מודיעין 
הורים של  4בשבוע אחד בתיכון עירוני ה נפטרו 

  תלמידים. להלן ההודעה שהופצה לתלמידים:
משפחות את  4"קהילה יקרה, בשבוע האחרון איבדו 

או אביהם. צוות  אימםיקיריהם. תלמידים אבדו את 
. אנו עוטפים את הב"ס עומד בקשר עם המשפחות

תלמידינו בסיוע פסיכולוגית וצוות היועצות. מבקשים 
מההורים לשים לב לילדים ואם יש צורך או מצוקה לפנות 

המשפחות: ארז, לצוות החינוכי. משתתפים בצער 
טוב ומקווים שלא תדעו עוד שפירא, מרקוביץ וסימן

  ליאת אפלבוים מנהלת הב"ס.    צער.
11/7/2021    t.me/hasifot/2835  

t.me/tishkoret/3547  

  
  

מודיעין העיר ראש  שפרסם, מהנתונים שואה 
 2022 בשנת שהילודה עולה בסוח.ב  רעותמכבים

תינוקות  1,117 נולדו 2021 בשנת :ירדה בחצי
 5(לאחר  2022בחודש), השנה  93(ממוצע 

בחודש).  44תינוקות (ממוצע   220 חודשים) נולדו
 .ממש של בקטסטרופה מדובר אז נכון זה אם

20/6/2022   t.me/MailHaadom/34301  
  

  באשדוד: בכנס א"שליט סופר אורי הרב הדיין
 גדולה ירידה שישנה כך על נתונים מתפרסמים

 יהודי בפניו העיד כי סיפר הילודה. הרב בשיעורי
 לפני ההלכה לפי" נפלים" של כמוהל משמשה

 שניים או אחד נפל עלמ היה השנים הקבורה. לאורך
 עם אמבולנס אליו שהגיע מספר הוא עכשיו, בשבוע

 הם חלק, שמגיעים הנפלים על רק ומדובר, נפלים 20
  ישמור.' ה לאשפה זורקים

10/7/2022   t.me/MailHaadom/36691  

  

  חיסונים
  אוכלוסין דילול

 פייזר ל"מנכ
" החיסון" יצרנית

 בכנס לקורונה
 שללקהל  סגור

 הכלכלי הפורום
 היה" :העולמי

, יפה חלום לנו
 יחד 2019 בשנת

 מטרות כמה לעצמו הצבנו שלנו הרפואי הצוות עם
 בעולם האנשים' מס את להפחית היתהי מהן ואחת

 מתגשם הזה החלום שהיום חושב ואני 50%ב
  ).כפיים מוחא הקהל(  ".במציאות

29/6/2022     t.me/MailHaadom/34875  
  
  אנשים מידי יותר יש

 ונס'ג אלכס הפופולארי השדרן של מתוכניתו קטעים
  8/3/2022 פורסם  .שנים 12 מלפני

 טיפולים" של במסווה חיסונים לכפות תוכנית ישנה...
 הבריאות וארגון ם"האו של בחסות בכל העולם "רפואיים
 להוציא שיוכלו כדי עולמית דיקטטורה רוצים הם. העולמי
 שלהם בעזרת האוכלוסיה דילול מזימת את לפועל

 זה. להם חשובים כ"כ החיסונים ולכן הרפואית המערכת
 לי יש. זמן לאורך לאט לאט האנשים את להרוג מתוכנן

 בקרוב נעמוד אנו. לייבו סימה ר"ד הרופאה פנימי מקור
". בהסכמה חיסונים" אותם שיכנו חובה חיסוני לפני

 יותר 90% בעולם שיש החליטו שהם בעובדה נתחיל
 משנת כבר עובד העולמי" הבריאות" ארגון, אנשים מידי

 שהחיסונים יודעים אנו. לעקרות שגורם חיסון על 1947
. האמריקאית התרופות רשות י"ע חוקי לא באופן אושרו
 ואז מסוים לחולי יגרמו החיסונים. החל כבר וזה החיסון

 ישלחו החיסונים", מגיפה לנו יש, אוי" תצעק הממשלה
 כדי בתור יעמדו ואנשים שהכינו חיסון תחנות  90,000 ל

 רצח, שואה היא זה של המשמעות. החיסון את לקבל
 בשנת. עקרים ישארו והרבה ימותו ונשים גברים. עם

 האמר והיא מדינה ראש שהיתה בחולה טפלתי 2003
 יגיע יתחיל מעט עוד, הגדול המיון יתחיל מעט עוד" לי

 אותה שאלתי". הערך חסרת האוכלוסיה את לחסל הזמן
, אנחנו: אמרה והיא האלה ההחלטות את מקבל מי

 t.me/WakingUpToDifferentReality/14679 .העילית
  )11/7/2022(      שואהלקראת ה

 יצרן המארח פיטרס.ס השדרן של מתוכניתו קטעים
 כבר אלה ארונות מייצרים אנחנו" .קבורהארונות של
 בשנתיים בהזמנות דרמתית עלייה יש. שנה 30

 ארונות של בהזמנות עצומה עליה גם יש. האחרונות
 ארונות 5060כ מספקים אנו בממוצע. לילדים
 ארונות 450 ספקנו אחרונה שנה ובחצי, בשנה לילדים
  )t.me/thedrardisshow/941(   !16 פי עליה "!לילדים

  
  רצח עם

  :הודקינסון ר'רוג ר"ד
 משרד הבריאות והרופאים

 עםבקשר לרצח שותפים
המדינה, הקורונה היא  באישור
 האנושות. היקף על מתקפה

 הזה מהטירוף שנבע הקטל
  .הרפואית בהיסטוריה תקדים חסר הוא

 לא שמירת מרחק, לא מסכות. עבד לא דבר שום   
לא , לא מעקב שרשרת ההדבקה, לא בדיקות, חברתי

 נכשל הכל. עבד לא מזה דבר שום  חיסון, סגר
  האנושות. נזק לכל טוטאלית ונגרם

 בוצע וזה .נסלח בלתי הוא הזה מהטירוף הקטל
 ארגוני הבריאות שכפו על רופאים ידי על במיוחד
 .מדעת הסכמה של הרפואית לאתיקה בניגוד, שתיקה

(לפי החוק המטופל צריך לדעת מה תופעות הלוואי 
והסיכונים לפני שהוא מקבל טיפול רפואי או זריקה). 
 איימו על הרופאים שיפטרו אותם אם יעזו לומר שלא

  להתחסן. צריך
זאת הם  הרופאים צריכים להגן על הציבור ובמקום   

 הם עשו בדיוק, המדינה באישור הפכו לשותפים לרצח
 בלתי בזוי, זה וזה לעשות אמורים שהם ממה ההיפך
 בעתיד המשפט בבית עצמם את ימצאו הם. נסלח
הכלל הראשון ברפואה . נקטו שהם הפעולות בגלל

מעל  םשותפי היו והם, תזיק" "אל כל הוא קודם
  12/6/2022   ומעבר לעשיית נזק.

t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1622

  
  7/6/2022סיכום נפגעי החיסון לתאריך 

  סה"כ בארה"ב, אירופה, אנגליה ואוסטרליה 
  .מיליון נפגעים 8אלף מתים ומעל ל 80קרוב ל 

  

  
  מתים כמו זבוביםהילדים 

 חיסון תחילת מאז חודשים 5 :שומייקר כריס ר"ד
 בכל  52 פי של עלייה, הצער למרבה יש, הילדים

 או בשנתם בשקט מתו הם, בילדים התמותה גורמי
 אלה! מתו הם. כדורגל או כדורסל ששיחקו בזמן

 עד 10 בני המחוסנים הילדים, הוכחות ויש  הנתונים
 שאינם לילדים בהשוואה זבובים כמו מתים 14

  .מחוסנים
 פברואר, ינואר את כשמוסיפים חודשים 3 עוד אחרי   

 מה אז? 81 לפי פעם 52מ עלה המספר, השנה ומרץ
 שהילד ככל, אגב ודרך?  100 פי של עלייה? יהיה
 לו יש, בסיסיים טבעיים חיסון תאי לו יש צעיר יותר

 בניסיון משתגעים הם אבל, חזקה חיסונית מערכת
 אומר זה. בחיסון שיש המגעילים הדברים לתקוף

, למוח, לשחלות, לטחול, העורקים לאבי הולכים שהם
 להיות הולכים הילדים. עצמו את תוקף והגוף

  .האלה התגובות ידי על פנימית מותקפים
, חיסון לזה לקרוא מסרב אני. חיסון לא היא הזריקה   
 על משפיעה והיא, החיסון למערכת המזיקה זריקה זו

 מחלות על משפיע זה. החיים ותוחלת הפוריות
 שריר דלקת כולל מחלות כמה על משפיע זה, הסרטן

. שלנו והמבוגרים מהצעירים רבים שלוקחת הלב
  .ביותר הגבוה בסיכון נמצאים הצעירים

 החיסון את יתנו אם יקרה מה מפחד רועד ואני   
 את תעשו אל. הפסיקו ואבא אמא.  510 בני לילדים

   האדם. בני אנחנו. אותם לעצור חייבים אנחנו. זה
t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1586   6/6/2022  

  אסון זה
 ביותר הקטלני השקר הם הקורונה חיסוני  

 וגידול מוות במקרי 20% של עליה לנו יש .בהיסטוריה
 שנה לאחר רק וזה העבודה בגיל נכים מיליון 3 של

 30% של עליה על מדווחות הביטוח חברות  !וחצי
 כי היא חשוב שזה והסיבה תמותה על בתביעות

 מצב כרגע לנו יש .העבודה בגיל באנשים מדובר
 מבחינה אסון וזה ונכויות תמותה של מתמשך
  .הכיוונים מכל אסון זה, כלכלית מבחינה, אנושית

 11/6/2022 t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1620  

 חיסון כל כי להסביר מנסה אני שנים :אבני אריה ר"ד
 האמנתי לא .ונרצח בנושא ספר כתב מולדן ר"ד. מזיק
 שלא רופאים מיליוני, חיסונים יצרני, אנשים שיש

 הילדים בהורי מתחשבים לא, למוות מתייחסים
 סבלו או אחר מוות, עריסה מות מתו שלהם שהקטנים

 שעשו עדר הם בחיסונים שמאמינים הרופאים .מנכות
 כי מאמינים הם. מחסן שהחיסון מוח שטיפת להם

 מוכנים שלא, בורים הם. הגנטיקה בגלל הוא האוטיזם
  .ללמוד

  חוסנו ולא שם שנולדו, אתיופיה ילדי 11,800ל   
 את וחטפו כאן שנולדו האתיופים הילדים. אוטיזם אין

  .ישראל ילדי כל כמו מאוטיזם סבלו הרעל מזרקי
 אלף 300כ של ב"בארה גדולה קהילה( אמיש ילדי   

 לא') וכו טמבליזיה בלי פעם כמו שחיים איש
  .אחד אוטיסט אפילו להם ואין מתחסנים

 תרכשו?הקונבנציונלית מהרפואה להשתחרר רוצים
  .עיניכם את שיפקח" בחיים ובחרתם" הספר את
  t.me/qwer45t/16177    .0523406809: טל

  
  מעשה בחיסון טטנוס.

(בזכות מאבקו נגד החיסונים נצלו  אבני אריה ר"דמאת 
  נשלל). ורישיונואלפים רבים 

, במצח שפשוף, נפצעה יהונתן של הקטנה הילדה   
שנמצא  פולידין, אחרי שניקו ושמו למיון אותה לקחואבא 

 .לטטנוס מחוסנת הילדה אםבכל ב"מ שאלו את האב 
 .אוי .מעולם חוסנה לא שהילדהואמר  טעות עשה האב
 אמר האבא .טטנוס לילדה לתת דרש התורן הרופאאז 
 התקבלה כשהילדהאבל  .הביתה הילדה את ולקח לא

  .גר הוא היכן מסר הוא למיון
 סוציאלית עובדת ביתו דלת על דפקה בערב למחרת   

 את לקבל כדי למיון הילדה את להביא דרשהו
 את מעלימיםהאב שאל אותי מה עושים וענינו: .הזריקה
 משטרה תבוא יום 21ל אותה תעלימו לא אם, הילדה
אז  תסרבו ואםאת הזריקה  יחייב השופט, משפט ויהיה
אתם  כי, זריקהוגם תקבל את ה לאימוץ הילדהאת  ייקחו

 של חייה את מסכנים הבריאות משרד הנחיות לפי
 צורך כל אין, מתה לא הילדה יום 21 אחרי אםו .הילדה

 הייתה לא, החרדית העדה בן שיהונתן כיווןהזריק לה. ל
 של בואם ולמרות, שכנים אצל אותה להעלים בעיה

 האיום ותם איננה כשהילדה יום 21 חלפו השוטרים
  )t.me/AAchannel111/11627עוד על טטנוס  .האווילי

  
  

  מחוסנים.  %87מודיעין 
הורים של  4בשבוע אחד בתיכון עירוני ה נפטרו 

  תלמידים. להלן ההודעה שהופצה לתלמידים:
משפחות את  4"קהילה יקרה, בשבוע האחרון איבדו 

או אביהם. צוות  אימםיקיריהם. תלמידים אבדו את 
. אנו עוטפים את הב"ס עומד בקשר עם המשפחות

תלמידינו בסיוע פסיכולוגית וצוות היועצות. מבקשים 
מההורים לשים לב לילדים ואם יש צורך או מצוקה לפנות 

המשפחות: ארז, לצוות החינוכי. משתתפים בצער 
טוב ומקווים שלא תדעו עוד שפירא, מרקוביץ וסימן

  ליאת אפלבוים מנהלת הב"ס.    צער.
11/7/2021    t.me/hasifot/2835  

t.me/tishkoret/3547  

  
  

מודיעין העיר ראש  שפרסם, מהנתונים שואה 
 2022 בשנת שהילודה עולה בסוח.ב  רעותמכבים

תינוקות  1,117 נולדו 2021 בשנת :ירדה בחצי
 5(לאחר  2022בחודש), השנה  93(ממוצע 

בחודש).  44תינוקות (ממוצע   220 חודשים) נולדו
 .ממש של בקטסטרופה מדובר אז נכון זה אם

20/6/2022   t.me/MailHaadom/34301  
  

  באשדוד: בכנס א"שליט סופר אורי הרב הדיין
 גדולה ירידה שישנה כך על נתונים מתפרסמים

 יהודי בפניו העיד כי סיפר הילודה. הרב בשיעורי
 לפני ההלכה לפי" נפלים" של כמוהל משמשה

 שניים או אחד נפל עלמ היה השנים הקבורה. לאורך
 עם אמבולנס אליו שהגיע מספר הוא עכשיו, בשבוע

 הם חלק, שמגיעים הנפלים על רק ומדובר, נפלים 20
  ישמור.' ה לאשפה זורקים

10/7/2022   t.me/MailHaadom/36691  

  

  חיסונים
  אוכלוסין דילול

 פייזר ל"מנכ
" החיסון" יצרנית

 בכנס לקורונה
 שללקהל  סגור

 הכלכלי הפורום
 היה" :העולמי

, יפה חלום לנו
 יחד 2019 בשנת

 מטרות כמה לעצמו הצבנו שלנו הרפואי הצוות עם
 בעולם האנשים' מס את להפחית היתהי מהן ואחת

 מתגשם הזה החלום שהיום חושב ואני 50%ב
  ).כפיים מוחא הקהל(  ".במציאות

29/6/2022     t.me/MailHaadom/34875  
  
  אנשים מידי יותר יש

 ונס'ג אלכס הפופולארי השדרן של מתוכניתו קטעים
  8/3/2022 פורסם  .שנים 12 מלפני

 טיפולים" של במסווה חיסונים לכפות תוכנית ישנה...
 הבריאות וארגון ם"האו של בחסות בכל העולם "רפואיים
 להוציא שיוכלו כדי עולמית דיקטטורה רוצים הם. העולמי
 שלהם בעזרת האוכלוסיה דילול מזימת את לפועל

 זה. להם חשובים כ"כ החיסונים ולכן הרפואית המערכת
 לי יש. זמן לאורך לאט לאט האנשים את להרוג מתוכנן

 בקרוב נעמוד אנו. לייבו סימה ר"ד הרופאה פנימי מקור
". בהסכמה חיסונים" אותם שיכנו חובה חיסוני לפני

 יותר 90% בעולם שיש החליטו שהם בעובדה נתחיל
 משנת כבר עובד העולמי" הבריאות" ארגון, אנשים מידי

 שהחיסונים יודעים אנו. לעקרות שגורם חיסון על 1947
. האמריקאית התרופות רשות י"ע חוקי לא באופן אושרו
 ואז מסוים לחולי יגרמו החיסונים. החל כבר וזה החיסון

 ישלחו החיסונים", מגיפה לנו יש, אוי" תצעק הממשלה
 כדי בתור יעמדו ואנשים שהכינו חיסון תחנות  90,000 ל

 רצח, שואה היא זה של המשמעות. החיסון את לקבל
 בשנת. עקרים ישארו והרבה ימותו ונשים גברים. עם

 האמר והיא מדינה ראש שהיתה בחולה טפלתי 2003
 יגיע יתחיל מעט עוד, הגדול המיון יתחיל מעט עוד" לי

 אותה שאלתי". הערך חסרת האוכלוסיה את לחסל הזמן
, אנחנו: אמרה והיא האלה ההחלטות את מקבל מי

 t.me/WakingUpToDifferentReality/14679 .העילית
  )11/7/2022(      שואהלקראת ה

 יצרן המארח פיטרס.ס השדרן של מתוכניתו קטעים
 כבר אלה ארונות מייצרים אנחנו" .קבורהארונות של
 בשנתיים בהזמנות דרמתית עלייה יש. שנה 30

 ארונות של בהזמנות עצומה עליה גם יש. האחרונות
 ארונות 5060כ מספקים אנו בממוצע. לילדים
 ארונות 450 ספקנו אחרונה שנה ובחצי, בשנה לילדים
  )t.me/thedrardisshow/941(   !16 פי עליה "!לילדים

  
  רצח עם

  :הודקינסון ר'רוג ר"ד
 משרד הבריאות והרופאים

 עםבקשר לרצח שותפים
המדינה, הקורונה היא  באישור
 האנושות. היקף על מתקפה

 הזה מהטירוף שנבע הקטל
  .הרפואית בהיסטוריה תקדים חסר הוא

 לא שמירת מרחק, לא מסכות. עבד לא דבר שום   
לא , לא מעקב שרשרת ההדבקה, לא בדיקות, חברתי

 נכשל הכל. עבד לא מזה דבר שום  חיסון, סגר
  האנושות. נזק לכל טוטאלית ונגרם

 בוצע וזה .נסלח בלתי הוא הזה מהטירוף הקטל
 ארגוני הבריאות שכפו על רופאים ידי על במיוחד
 .מדעת הסכמה של הרפואית לאתיקה בניגוד, שתיקה

(לפי החוק המטופל צריך לדעת מה תופעות הלוואי 
והסיכונים לפני שהוא מקבל טיפול רפואי או זריקה). 
 איימו על הרופאים שיפטרו אותם אם יעזו לומר שלא

  להתחסן. צריך
זאת הם  הרופאים צריכים להגן על הציבור ובמקום   

 הם עשו בדיוק, המדינה באישור הפכו לשותפים לרצח
 בלתי בזוי, זה וזה לעשות אמורים שהם ממה ההיפך
 בעתיד המשפט בבית עצמם את ימצאו הם. נסלח
הכלל הראשון ברפואה . נקטו שהם הפעולות בגלל

מעל  םשותפי היו והם, תזיק" "אל כל הוא קודם
  12/6/2022   ומעבר לעשיית נזק.

t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1622

  
  7/6/2022סיכום נפגעי החיסון לתאריך 

  סה"כ בארה"ב, אירופה, אנגליה ואוסטרליה 
  .מיליון נפגעים 8אלף מתים ומעל ל 80קרוב ל 

  

  
  מתים כמו זבוביםהילדים 

 חיסון תחילת מאז חודשים 5 :שומייקר כריס ר"ד
 בכל  52 פי של עלייה, הצער למרבה יש, הילדים

 או בשנתם בשקט מתו הם, בילדים התמותה גורמי
 אלה! מתו הם. כדורגל או כדורסל ששיחקו בזמן

 עד 10 בני המחוסנים הילדים, הוכחות ויש  הנתונים
 שאינם לילדים בהשוואה זבובים כמו מתים 14

  .מחוסנים
 פברואר, ינואר את כשמוסיפים חודשים 3 עוד אחרי   

 מה אז? 81 לפי פעם 52מ עלה המספר, השנה ומרץ
 שהילד ככל, אגב ודרך?  100 פי של עלייה? יהיה
 לו יש, בסיסיים טבעיים חיסון תאי לו יש צעיר יותר

 בניסיון משתגעים הם אבל, חזקה חיסונית מערכת
 אומר זה. בחיסון שיש המגעילים הדברים לתקוף

, למוח, לשחלות, לטחול, העורקים לאבי הולכים שהם
 להיות הולכים הילדים. עצמו את תוקף והגוף

  .האלה התגובות ידי על פנימית מותקפים
, חיסון לזה לקרוא מסרב אני. חיסון לא היא הזריקה   
 על משפיעה והיא, החיסון למערכת המזיקה זריקה זו

 מחלות על משפיע זה. החיים ותוחלת הפוריות
 שריר דלקת כולל מחלות כמה על משפיע זה, הסרטן

. שלנו והמבוגרים מהצעירים רבים שלוקחת הלב
  .ביותר הגבוה בסיכון נמצאים הצעירים

 החיסון את יתנו אם יקרה מה מפחד רועד ואני   
 את תעשו אל. הפסיקו ואבא אמא.  510 בני לילדים

   האדם. בני אנחנו. אותם לעצור חייבים אנחנו. זה
t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1586   6/6/2022  

  אסון זה
 ביותר הקטלני השקר הם הקורונה חיסוני  

 וגידול מוות במקרי 20% של עליה לנו יש .בהיסטוריה
 שנה לאחר רק וזה העבודה בגיל נכים מיליון 3 של

 30% של עליה על מדווחות הביטוח חברות  !וחצי
 כי היא חשוב שזה והסיבה תמותה על בתביעות

 מצב כרגע לנו יש .העבודה בגיל באנשים מדובר
 מבחינה אסון וזה ונכויות תמותה של מתמשך
  .הכיוונים מכל אסון זה, כלכלית מבחינה, אנושית

 11/6/2022 t.me/childcovidvaccineinjuriesuk/1620  

 חיסון כל כי להסביר מנסה אני שנים :אבני אריה ר"ד
 האמנתי לא .ונרצח בנושא ספר כתב מולדן ר"ד. מזיק
 שלא רופאים מיליוני, חיסונים יצרני, אנשים שיש

 הילדים בהורי מתחשבים לא, למוות מתייחסים
 סבלו או אחר מוות, עריסה מות מתו שלהם שהקטנים

 שעשו עדר הם בחיסונים שמאמינים הרופאים .מנכות
 כי מאמינים הם. מחסן שהחיסון מוח שטיפת להם

 מוכנים שלא, בורים הם. הגנטיקה בגלל הוא האוטיזם
  .ללמוד

  חוסנו ולא שם שנולדו, אתיופיה ילדי 11,800ל   
 את וחטפו כאן שנולדו האתיופים הילדים. אוטיזם אין

  .ישראל ילדי כל כמו מאוטיזם סבלו הרעל מזרקי
 אלף 300כ של ב"בארה גדולה קהילה( אמיש ילדי   

 לא') וכו טמבליזיה בלי פעם כמו שחיים איש
  .אחד אוטיסט אפילו להם ואין מתחסנים

 תרכשו?הקונבנציונלית מהרפואה להשתחרר רוצים
  .עיניכם את שיפקח" בחיים ובחרתם" הספר את
  t.me/qwer45t/16177    .0523406809: טל

  
  מעשה בחיסון טטנוס.

(בזכות מאבקו נגד החיסונים נצלו  אבני אריה ר"דמאת 
  נשלל). ורישיונואלפים רבים 

, במצח שפשוף, נפצעה יהונתן של הקטנה הילדה   
שנמצא  פולידין, אחרי שניקו ושמו למיון אותה לקחואבא 

 .לטטנוס מחוסנת הילדה אםבכל ב"מ שאלו את האב 
 .אוי .מעולם חוסנה לא שהילדהואמר  טעות עשה האב
 אמר האבא .טטנוס לילדה לתת דרש התורן הרופאאז 
 התקבלה כשהילדהאבל  .הביתה הילדה את ולקח לא

  .גר הוא היכן מסר הוא למיון
 סוציאלית עובדת ביתו דלת על דפקה בערב למחרת   

 את לקבל כדי למיון הילדה את להביא דרשהו
 את מעלימיםהאב שאל אותי מה עושים וענינו: .הזריקה
 משטרה תבוא יום 21ל אותה תעלימו לא אם, הילדה
אז  תסרבו ואםאת הזריקה  יחייב השופט, משפט ויהיה
אתם  כי, זריקהוגם תקבל את ה לאימוץ הילדהאת  ייקחו

 של חייה את מסכנים הבריאות משרד הנחיות לפי
 צורך כל אין, מתה לא הילדה יום 21 אחרי אםו .הילדה

 הייתה לא, החרדית העדה בן שיהונתן כיווןהזריק לה. ל
 של בואם ולמרות, שכנים אצל אותה להעלים בעיה

 האיום ותם איננה כשהילדה יום 21 חלפו השוטרים
  )t.me/AAchannel111/11627עוד על טטנוס  .האווילי

  
  

  מחוסנים.  %87מודיעין 
הורים של  4בשבוע אחד בתיכון עירוני ה נפטרו 

  תלמידים. להלן ההודעה שהופצה לתלמידים:
משפחות את  4"קהילה יקרה, בשבוע האחרון איבדו 

או אביהם. צוות  אימםיקיריהם. תלמידים אבדו את 
. אנו עוטפים את הב"ס עומד בקשר עם המשפחות

תלמידינו בסיוע פסיכולוגית וצוות היועצות. מבקשים 
מההורים לשים לב לילדים ואם יש צורך או מצוקה לפנות 

המשפחות: ארז, לצוות החינוכי. משתתפים בצער 
טוב ומקווים שלא תדעו עוד שפירא, מרקוביץ וסימן

  ליאת אפלבוים מנהלת הב"ס.    צער.
11/7/2021    t.me/hasifot/2835  

t.me/tishkoret/3547  

  
  

מודיעין העיר ראש  שפרסם, מהנתונים שואה 
 2022 בשנת שהילודה עולה בסוח.ב  רעותמכבים

תינוקות  1,117 נולדו 2021 בשנת :ירדה בחצי
 5(לאחר  2022בחודש), השנה  93(ממוצע 

בחודש).  44תינוקות (ממוצע   220 חודשים) נולדו
 .ממש של בקטסטרופה מדובר אז נכון זה אם

20/6/2022   t.me/MailHaadom/34301  
  

  באשדוד: בכנס א"שליט סופר אורי הרב הדיין
 גדולה ירידה שישנה כך על נתונים מתפרסמים

 יהודי בפניו העיד כי סיפר הילודה. הרב בשיעורי
 לפני ההלכה לפי" נפלים" של כמוהל משמשה

 שניים או אחד נפל עלמ היה השנים הקבורה. לאורך
 עם אמבולנס אליו שהגיע מספר הוא עכשיו, בשבוע

 הם חלק, שמגיעים הנפלים על רק ומדובר, נפלים 20
  ישמור.' ה לאשפה זורקים

10/7/2022   t.me/MailHaadom/36691  

  

ָדם יֵלנּו ִמּיָ ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו והקב"ה ַמּצִ ּבְ ׁשֶ



ֵזָרה ה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהּגְ ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפּלָ

 10 בהפגנה,  שוויץ: 
של  קבורה  ארונות 
לאחר  שמתו  ילדים 

החיסון.

המלצות הלידה - ד"ר אריה אבני
מזל טוב. את יולדת.

  אם את מעוניינת ללדת בבית או במקום 
מתאים )לא בית חולים(, עשי זאת בסיוע 
שישמחו  רופאים,  ו/או  ודולות  הבעל 

ללוות אותך בתקופת ההיריון.
אם תיווצר בעיה כלשהי, וזה נדיר, נכנסים 
לב"ח.  ונוסעים  לאמבולנס  או  למכונית 
הרופאים אוהבים אפידורל וניתוח קיסרי, 

שברוב המקרים פוגעים בעובר, וגם בך.
   יש לחתוך את חבל הטבור רק חצי שעה 
של  מדמו  קטן  לא  חלק  הלידה.   אחרי 
לחזור  אמור  והוא  בשליה  נמצא  העובר 
20 דקות  ייסגר לבד תוך  לתינוק. העורק 
היונקים חותכים בשיניהם את  בערך. כל 
חבל הטבור רק אחרי שהדם חוזר לתינוק.
 בקשר לחיסון... סרבי לכל זריקה.

בישראל  יולדות  נשים  מיליון  חצי  כמעט 
החיסון  לתינוקות את  לתת  ואפשרו  טעו 

המאוד פגום. כל החיסונים פגומים!
   התינוק שנולד הוא רק שלך. אל תתני 
כי  לרופא.  או  אותו לשנייה אחת לאחות 
עלולה  את  קצר  לזמן  הפרידה  בעקבות 
תתפתי  אל  האחרון.  יומך  עד  להצטער 
באולם  אתך,  לא  יהיה  כשהילוד  לנוח, 
גם  להם,  להזיק  עלולים  שם  התינוקות, 

במניעת הנקה. לידה קלה.
נ.ב.  הכתוב כאן הוא תודות למאבקם של 
ד"ר אילן הלוי וד"ר אבנר שיפטן, מחלוצי 

ולוחמי לידת בית.
לייעוץ לידה ניתן לפנות לדינה, 
אחות מוסמכת:  054-479-5535
)t.me/qwer45t/15168 :מקור(

ויש  הלידה,  חדרי  את  מכיר  אבני  ד"ר 
בב"ח  יולדים  אם  לדבריו,  לב  לשים 
יכניסו  שלא  המשמר,  על  להיות  צריכים 

לתינוק את הרעל הזה.

* התמונות כאן הן דוגמית לאלפי הודעות 
שנפטרו,  ונשים  גברים  ילדים,  של  דומות 
הרצפה,  על  לשבת  וכו'.  לנכים  הפכו 

לעשות קריעה ולבכות...

ָדם יֵלנּו ִמּיָ ָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו והקב"ה ַמּצִ ּבְ ׁשֶ



ֲאכָ֔ל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה"  "ְוָהיָ֤ה ִפְריוֹ֙ ְלַמֽ
)יחזקאל  מז יב(

ִנְרָאה  ָרה  ֲעׂשָ ָיִמים  ּוִמְקָצת  ְוֹנאְכָלה...  ֹרִעים  ַהּזֵ ִמן  ָלנּו  נּו  "ְוִיּתְ  *
ל ַהְיָלִדים:" )דניאל א( ר ִמן ּכָ ׂשָ ַמְרֵאיֶהם טֹוב ּוְבִריֵאי ּבָ

 א.  סור מרע.
כז( לז  )תהילים  ְלעֹוָלם:”  ּוְׁשֹכן  טֹוב  ַוֲעֵׂשה  ֵמָרע   "סּור 
ִלְבָעָליו  ָׁשמּור  ֹעֶׁשר  ַהָּׁשֶמׁש  ַּתַחת  ָרִאיִתי  חֹוָלה  ָרָעה  "ֵיׁש 

ְלָרָעתֹו:" )קהלת ה יב(.
כאן  הכתובים  הדברים  אך  רופא,  לא  אני  הערה: 
בעיות.  בלי  ה’  ברוך   70 לגיל  להגיע  לי   עזרו 
מאשר  וזול  קל  יותר  הרבה  זה  הבריאות  על  לשמור 
שהן  לפני  שנים  מתחילות  מחלות  רוב  מחולי.  להתרפא 

פורצות, אז דבר ראשון “סור מרע” ככל הניתן.
1( אויר )בחוץ(: ריסוסים בשמיים )ראה תמונה בתחילת 
כדאי  אך  הזמן  כל  עצמו  מנקה  הגוף  אמנם  הפרק( 
להמעיט ביציאות מהבית. אנטנות גי5: שנפרסו לאחרונה 
להתרחק  בגוף,  הפוגעים  בתדרים  פועלות  הארץ  ברחבי 
להרחיק  בשיחות,  לקצר  ניידים:  טלפונים  הניתן.  ככל 
עם  אוזניה  או  הרמקול  דרך  לשמוע  הניתן,  ככל  מהגוף 
חוט. )לחבר טוב כרתו חלק מהאוזן...(. בלילה לכבות או 

להניח רחוק מהמיטה. ציציות בחוץ.
רכב חדש: בשנה הראשונה להתחיל כל נסיעה עם חלונות 

פתוחים מס' דקות. )הוראות יצרן(.
בריאים,  לא  )מכימיקלים(:  ניקוי  חומרי  )בבית(:  אויר   )2
להוסיף  רצפה:  שטיפת  טבעיים:  תחליפים  של  שפע  יש 
לדלי מים כף סודה-לשתיה )=ס"ל( וקצת לימון או כמה 
כפית  או  ס"ל  מים+כף  כלים:  למשחת  מי-חמצן.  טיפות 
חומץ. אבקת כביסה: מגרדים סבון )מומלץ סבון טבעי( 
בבלנדר.  דקות   2 לימון.  מלח  כוס  ס"ל+חצי  כוס  חצי   +
כל כביסה 2 כפות. לריכוך כביסה אפשר להוסיף במכונה 
מים  לכוס  להוסיף  שיניים:  משחת  תפוחים.  חומץ  כף 
כפית ס"ל+טיפה מי-חמצן, לטבול המברשת ולצחצח. יש 
לימון  בחצי  היתושים:  דוחה  ומלח.  מים  עם  המגרגרים 

לתקוע כמה זרעי ציפורן או כוס חומץ בחדר השינה.
צביעת הבית: מאד לא בריא לילדים, ואם צבעו אז כדאי 
)יצאנו  ארוכה.  תקופה  לאיוורור  פתוחים  יהיו  שהחלונות 
פעם לנופש, היו בתים מעץ עם ריח דוחה, בלילה הילד 
אסור  אויר:  'שמח'(. מטהרי  והיה  סטרידו  קיבל התקפת 
גם באוטו. ריסוס בבית מסוכן מאד )זוכרים את האסון בו 
נפטרו 2 ילדים(. לחזוק הריאות פעם ביום: 3-2 נשימות 
ולנשוף  עמוקות, לשאוף לאט, להחזיק את האוויר שניה 

לאט. )גם תקיעה בשופר מחזקת את הריאות(.
3( מים: לשתות מים רתוחים. לסינון רעלים לעטוף את 
לניקוי(,  )מטליות  מיקרו-פייבר  של  שכבות  בכמה  הברז 

לשטוף בתחילה וכל שבוע.
בגוף,  נספג  עליו  שנמרח  מה  מסננת,  כמו  הוא  עור:   )4
רוב הקוסמטיקות מכילות חומרים מסרטנים המצטברים 
שיניים,  משחת  שיער,  מרככי  דיאודורנט,  שמפו,  בגוף. 
מים  עם  רק  מתרחץ  וכו’.אני  לשמש  הגנה  קרם  איפור, 
ומאז שהפסקתי לחפוף עם שמפו לפני כ40 שנה לא היו 

לי כאבי ראש.
משקאות  חטיפים,  מתועש,  אוכל  לאכול:  לא  אוכל:   )5
בסוכר  להמעיט  צמחי.  שומן  מטוגן,  מוגזים,  או  קלים 
להפריז  ולא  בבית  פשוט  אוכל  לאכול  חלב.  ומוצרי 
לבין  בין  מקפיד(.  לא  אני  ובשמחות  )בשבת  באכילה. 
שום/בצל/ביצה  האוכל  וכו’.  פיצוחים  פירות,  אפשר 
לא  יז.(.  )נדה  דמו בראשו  הלילה  עליהם  קלופים שעבר 

להשתמש במיקרוגל. לא פירות עם קוד *4.
היה  האוכל  תינוק:  כשהייתי  לתינוקות:  אוכל   )6
מים+סולת+חלב+קצת סוכר, להרתיח, לקרר וזהו. מאוחר 
מוכן  אוכל  זה  מה  ידע  מי  מרוסקים,  ופרות  ירקות  יותר 
תינוקות  אלפי  רמדיה  את  הזוכרים  אולי  )יש  לתינוקות 

גדלו עם בעיות(. עוגות היו רק ביום הולדת.
העיר  בכל  ילד  כשהייתי  ירחק.  נפשו  7( חיסונים: שומר 
והיום? בכל שכונה.  היה סניף אחד או שנים של קופ”ח. 
בעיות  עם  לילדים  ועמותות  ארגונים  כמה  לבכות  ממש 
הילדים  שאומרים:  רופאים  כמה  כבר  ושמעתי  רפואיות. 

הכי בריאים אצלי הם אלה שלא חוסנו!
לחוג  הלכה  )הילדה  שוחקת.  לא  גופנית  פעילות   )8
אמרתי  קפיצות(  עם  ריקוד  כזה  דומבה,  לריקודי 
ברכיים  כאבי  לה  שהיו  אחרי  ורק  כדאי  שלא  לה 
כל  עומד  אני  חול  בימי  אופן  בכל  צודק.  שאני  הבינה 
מספיק.  זה  בשבילי  ברגל.  רק  מדרגות  ועולה   התפילה 
)הוריות  ישראלי  זית  יום: כף שמן  רגיל כמעט כל  * אני 
)ויטמין  הקליפה  עם  דקות  לימון  חתיכות  תה+כמה  יג:(. 
)ויטמין די( ולפחות פעם  סי(, להיות בשמש כמה דקות 
לגוון את  * על מנת  בשבוע לאכול שן שום ישראלי חי. 
טעם הקפה-שחור אני מגרד לתוכו )כל פעם ירק אחר(: 
שום, בצל, צנון, גינגר, גזר, פלפל חריף או קמצוץ סודה-

לשתייה או כרכום + קמצוץ-פלפל-שחור(.

ב. הצום יפה לבריאות
על   2016 לרפואה  נובל  בפרס  זכה  מיפן  י.אוסומי  פרופ' 
תגליתו במנגנון בו הגוף מנקה את עצמו. עם הגיל המנגנון 
במלאי  הגוף משתמש  בו  צום  ע"י  להפעילו  ניתן  נחלש. 
הסוכר )אנרגיה( שיש לו, אחרי כ12 שעות כאשר המלאי 
נגמר מופעל הניקוי. לדוגמא: אם מחממים את הבית עם 
אח עצים ונגמרים העצים אז מחפשים בבית ובחצר עצים 

ישנים כדי לשמור על הבית חם.
קראתי על רופא שנרפא מהמחלה ע"י צום שבוע ושתיית 
שעה- בבוקר  לאכול  היא  היום  הנפוצה  השיטה  מים. 

שאם  כך  להקדים.  בערב  וכנ"ל  יותר  מאוחר  שעתיים 
 16 של  צום  לנו  יש  אז  ב6  ובערב  ב10  בבוקר  אוכלים 
שעות! אפשר לשתות מים או תה ללא סוכר. בנוסף, בד"כ 

כאשר חולים אין תיאבון, הגוף רוצה ניקוי...
ועוד הסבר מעניין שקראתי פעם: הגוף הוא כמו מדינה 
מכבי-אש,  אוטובוסים,  מכוניות,  נוסעים  ובכבישים 
אוכל  האדם  כאשר  וכו'.  אשפה  פינוי  אספקה,  משאיות 
במשאיות  מלאים  הדם(  )כלי  הכבישים  כל   – מידי  יותר 
)חמצן(  אוכל  פקקים,  יש  מצטברת,  האשפה  אוכל,  עם 
לא מגיע, פינוי הפסולת )הוירוסים המתים( לא עובד כמו 

שצריך, ואז כואב...

ג.  ניקוי רעלים.
להתחיל עם פרק א' - “סור מרע”.

ניתן לשלב מספר דברים, כל דבר למשך שבוע להתחיל 
עם כמות קטנה. עלים לתה: כדאי לקצוץ כדי לקבל יותר 

חומר.  לפי סדר היעילות -
1 גרעיני מישמש - הכנת 10 מנות: 10 גרעינים+בקבוק-

לטחון  )תמרים/דבש/מולסה(  +ממתיק  מינרליים  מים 
ולמקרר. כל יום 2 כוסות למשך שבוע. 

2 תה שיבה  )לענה(
 1( ולאכול.  לטחון  שחור(.  )כמון  קצח  אברמקטין:   3
הקצח! את  להריח  אסור  משקל(.  ק"ג   25 לכל   גרם 
'הרגיל )באכילת( בקצח אינו בא לידי כאב לב'.ברכות מ.

4 הדרוכלורקוין: לקלף קליפות מ2 לימונים ו2אשכוליות, 
להניח בסיר, לשפוך מים בגובה כ-5 ס"מ מעל הקליפות, 
אחרי  מכוסה.  סיר  עם  שעות   3 קטנה  אש  על  לבשל 
2 כפות  שהסיר קר לשפוך לכלי זכוכית, לשתות כל יום 

)לפי מקור אחר כף כל שעתיים עד להחלמה(.
האדם.  בגוף  רעלים  מנקה   )Glutathione( גלוטתיון   5
ֵמלֹון,  ברוקולי,  במיה,  תרד,  אבוקדו,  ב-אספרגוס,  נמצא 
לא  עיזים  וחלב  ּתּות  קישוא,  פרי-הדר,  גזר,  עגבניה, 

מפוסטר. רק ירקות חיים לא מבושלים.
6 אלוורה )מאת אלה נווה, ביולוגית ואפידמיולוגית(  עזרה 
לנפגעים משיתוק, כאבי ראש, אלרגיות וכו', בשילוב עם 
)ד(, הוציא רבים ממצב  נגד דלקות  ותה צמחים  כורכום 
קשה. המתכון: מקלפים את הקליפה וטוחנים עם פירות. 

כדאי להוסיף חצי כפית  כורכום.
7 מחקר מצא כי תה עלי לב-ארי מונע את הקישור של 

חלבוני הספייק להיקשר לתא.
8 תה עלי-אורן  )קוטפים מעץ עם אצטרובלים(.

9 לבונה, ללעוס 10 גרגרים 2-3 ביום ואח"כ לבלוע.
10 כינין - נמצא במשקאות של חב’ שוופס - מי טוניק, מי 

טוניק ללא סוכר, ביטר למון וראשן.
11 זרעי ענבים | 12 כוסברה: מנקה את הגוף ממתכות.

13 כמון: ניקוי רעלים מהכבד. |14 תה+פרוסות לימון + הקליפה.
מומלץ: אמבטיות לניקוי הגוף: עם כוס של סודה-לשתיה 

או מים-של-ים-המלח + בוץ-ים-המלח או מלח-אנגלי.

ת  ו י ש י ר ק - ת ק י ד ב
החיסון  ע”י  הנגרמת  דם 
למוות  לגרום  ועלולה 
פתאומי ללא סימן מוקדם. 
מאשרת  לא  קופ”ח  אם 
את הבדיקה ניתן לעשותה 

בטרם )120 ש”ח(.

ד. הצמחים האנטי-דלקתיים חשובים:
זנגביל,  בבונג,  חריף,  פלפל  )הל(,  קרדמון  שחור,  פלפל 

ג'ינג'ר, כורכום, אלוורה, זרעי סלרי, תה ירוק, רימון.
ה. מזונות המחזקים את מערכת החיסון:

כורכום  פלפל-חריף,  כרובית,  ג'ינגר,  בצל,  חזרת,  שום,   *
זרעי  אבץ:   * בננה  בוטנים,  שחור(,  פלפל  קמצוץ  )עם 
בצל,  קוורציטין:   * קשיו  סלק,  שחורה,  שעועית  דלעת, 
תפוחים, פלפלים, ענבים * ויטמין סי: פירות הדר, שורש 
 * חרדל  תרד,  ברוקולי,  בטטה,  פלפלים,  פפאיה,  סלק, 
ויטמין די: דגים, חלמונים, גבינה, שמש * תה: נענע, כוכב-

אניס, שומר, שיבה )לענה(, רוזמרין, תה-ירוק.
ו. מניעת בעיות לב ושבץ:

להתחיל עם סעיף א )“סור מרע”(.
גרעיני מישמש, שום חי )1-2 בשבוע(, בצל, תה+ חתיכות-
טחינה  ירוק,  תה  רימון,  חזרת,  תה-רוזמרין,  לימון+הקליפה, 
פלפל- שמן-זית,  פיצוחים,  ברוקלי,  סלק,  עבניות,  גולמית, 
ליקוריץ  שורש  חרדל,  כמון,  כוסברה,  פלפל-חריף,  שחור, 

)לניקוי הדם(.
א. הרופא אמר שהוא צריך צינתור. הומלץ לו לאכול גרעיני 

לימון... וזה עזר. )מינון: כ5 גרעינים ליום(.
מצגת  פעם  ראיתי  ב. 
התקף- לאדם  יש  שאם 

פלפל  שיאכל  אז  לב 
נשמע  לא  זה  חריף. 
נתקלתי  ואז  הגיוני 
“הפרי  הבאה:  בכתבה 
קפסיצין,  מכיל 

חריף  פלפל  תמצית  טיפות   1-3 עם  נקיים   מים  שתיית 
יהיה  הנזק  התקף  מגיע  ואם  לב  התקף  למנוע  עשויה 
החזה  על  להניח  יש  להתקף  חשש  כשיש  יותר.  קטן 
אבקת  כפית  עם  במים  ספוגה  חמים  מים  עם  מגבת 
ראשונה.  עזרה  שמגיעה  לפני  אפילו  מומלץ  חריף.   פלפל 

)/eatwell.co.ilצמחי-מרפא-נוגדי-דלקת(
ג. פתאום קבלתי כאבים בחזה, התקשרתי לרב והוא שאל 
יושב מול מזגן, עניתי כן, אמר לי: "כוס מים  אותי אם אני 
החזה".  את  ועסה  וודקה,  או  ערק  טיפות  כמה   + חמים 
להתכווצות  גרם  כנראה  הקור  שניות.  תוך  חלפו  הכאבים 

שרירים בחזה ולכאב.
ללב  מעל  החזה  במרכז  החיסון:  למערכת  *חיזוק  עוד 
ישנה בלוטת התימוס המייצרת תאי-דם לבנים שהם חלק 
זה  עליו  טופחים  שאם  גילה  רוסי  מדען  החיסון.  ממערכת 
מעורר את פעילותו. יש לנו מנהג בתפילת עמידה לטפוח 

על החזה באמירת 'סלח לנו אבינו'...
*לא מומלץ לטוס. משך שנים האנשים עם סיכון לקרישי-דם 
היו חייבים לטוס עם פיקוח צמוד. תופעת לוואי נפוצה של 
כיום אלפי  )שבץ,התקפות-לב(,  היא קרישיות בדם  החיסון 
טיסות מבוטלות עקב מחלות ופטירות של טייסים שחוסנו.

המחלה. לריפוי  ומחקרים  מאמרים  עדויות,  לקט   ז. 
להתחיל עם פרק א’ - “סור מרע”.

* שרה גרין: בעלי חלה במחלה בבלוטות הלימפה לפני 15 
שנה ונתנו לו חודש לחיות. הוא התחיל לקחת כל יום כף 
כורכום+רבע כפית פלפל-שחור )בסלט או בטחינה( משך 

3 חודשים והמחלה נעלמה. לפי ספר רפואות הרמב”ם.
:)BNNEWS.COM בערוץ  מ2017  )תוכנית  ו0רטן  סוכר   * 

מדענים מאמינים כי יש קשר בין הסוכר למחלה, נערך ניסוי 
בעכברים, קבוצה אחת קבלה אוכל רגיל והשניה עם סוכר. 
 הקבוצה הראשונה נותרה בריאה והשניה חלתה במחלה.
והיום  1 ק”ג סוכר בשנה  100 שנה אדם היה אוכל  לפני 
סוכר  של  עצומות  כמויות  מוסיפים  המזון  יצרני  40ק”ג! 

במוצרים.
* מיץ לימון יעיל ביותר למניעת התרבות של תאי סרטן וגם 
כנגד מחלות נוספות עפ”י המכון למדעי הבריאות מבולטימור 
מהכימו.  1000 פי  יעיל  הוא  החוקרים,  לדברי   בארה"ב. 
מומלץ לכל חולה בכל סוג לשתות כחצי כוס מיץ לימון 

מדי יום. אפשר עם סלט או לדלל במים.
שנים   5 “לפני  שנרפא:  ארטפילד  פרד  של  עדותו   *
לחיות,  חודשים   3 לי  נתנו  רופאים  ו-3  גרורות  לי  היו 
)כגון  ועמילנים  סוכר  ללא  קיטוגניק  דיאטת  על  קראתי 
להפסיד  מה  לי  אין  אמרתי  וכו’(,  לחם,אטריות,פסטה 

ולהפתעתי נרפאתי לגמרי!

* מחקר של ד"ר אוטו-הרבורג זוכה פרס נובל על הסרטן. 
תאי הסרטן מתרבים בסביבה חומצית ועל מנת להירפא 
יש לשתות משך שבוע כל בוקר על בטן ריקה כוס מים 
לימון, חצי כפית סודה לשתייה  2 כפיות מיץ  חמים עם 

וממתיק דבש או מולסה.
חודשים   6 לי  ונתנו  הלבלב  סרטן  לי  גילו   .62 בת  אני   *
עוד  שאחיה  סיכוי  יש  והקרנה  כימו  ניתוח,  עם  לחיות. 
ובבטן. התחלתי עם הטיפול  בגב  כאבים  לי  היו  שנתיים. 
בסודה לשתיה, אחרי 3 ימים לא היה לי כאב באף מקום !!!
הסודה  עם  התחלתי  בחזה.  וקשה  גדול  גוש  לי  היה   *
לשתייה. במשך שבועיים לקחתי את זה 3 פעמים ביום, 
דילגתי שבוע, והמשכתי עוד שבוע. עברתי לדיאטה של 
פירות, ירקות, זרעים, עוף, הודו ודגים. הפסקתי כל אוכל 
גולף  כדור  של  בגודל  שהיה  הגוש  חודש  אחרי  חלבי. 

נעלם.
*5/2021, ד”ר חנאן אבומנהל, ילידת אום אל פחם קיבלה 
השבוע תואר דוקטור בטכניון על מחקר כי סודה לשתיה 
יעילות  את  ומגביר  הגידול  של  החומציות  את  מוריד 

הטיפול.
*ב2009 פורסם מחקר שהשווה בין 34 מיצי ירקות שונים 
שהחוקרים טפטפו על התאים סרטניים. הירק החזק ביותר 
היה שום שעצר את צמיחת הסרטן לגמרי. היתר: כרישה, 
 בצל,ברוקולי, כרובית, כרוב, קולרבי, צנון, חרדל,תרד וסלק.

אוכל הוא התרופה, והגיוני לאכול אותם כל יום.
t.me/WakingUpToDifferentReality/17217

 חמצן: סרט ישן מאד בשחור לבן, קטע משיעור רפואה:
כולם יודעים כי במולקולה של מים יש 2 אטומי מימן+אטום 
 חמצן. אם נוסיף אטום חמצן נקבל מי-חמצן. ומה זה עושה?
זה הורג וירוסים ותאים סרטניים. זה חומר מאד יעיל וזול 
)בארץ כ15 ש”ח לבקבוק(. לכל חולה אנו נותנים בקבוק 
שימרח על עצמו פעם פעמיים ביום וכמו כל דבר שאתה 
מורח על העור זה נספג מיד בזרם הדם וזה עוזר להרוג 

תאים סרטניים. )ראה גם סעיף א2 - נשימות עמוקות...(
המומחים: המלצות  מרע”.  “סור  כל  קודם  סכרת.    ח.  
הליכה כל יום 10-15 דקות. לא אוכל תעשייתי, להמעיט 
מאד בפחמימות )לחם,פסטה,עוגיות וכו’(, לא חטיפים, לא 
סוכר, לא תפו”א. לאכול כשרעבים. תה חילבה, תה ירוק, 

תה רוזמרין ותה עלי זית.

ט.  התרופה הכי טובה בעולם לכל המחלות.
תלמודי-תורה  מקוואות,  בתי-כנסת,  הרבה  היום  לנו  יש  ה’  ברוך 
ישיבות וכו’ אבל יש לנו גם חצי מיליון חולים בסכרת, מאות אלפים 
בית  שלום  פרנסה,  בעיות  בעיות,  עם  ילדים  המחלה,  עם  מתמודדים 
וכו’, אז איפה אנחנו לא בסדר? הגה”ק בעל השומר אמונים זצ”ל אמר 
צניעות  היתה  שאם  תורה  הספר  ליד  זאת  אומר  “אני  השואה:  אחרי 
הרשעים!”  ע”  שנגרמו  והנוראות  האיומות  הצרות  קרו  לא  בעולם 

)תולדות אהרון ח”ב פרק טו(.
אחרי האסון במירון שאלו את הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל “מה 
“...ונשים  ענה:  והצדיק  הנוראה?”  הדין  מידת  את  לעצור  לתקן  יש 

שיתחזקו בצניעות”.
חז”ל משבחים את מידת הצניעות בהרבה מקומות:.

"אין לך יפה מן הצניעות" )מדרש תנחומא, כי תשא ל"א(
“אין לך חביב לפני ה' מן הצניעות” )פסיקתא רבתי מ”ה(.

"בזכות שלשה דברים נגאלו אבותינו ממצרים, שלא שינו שמם לשונם 
ומלבושם" )פסיקתא זוטרתי שמות ו'(.

)ילקוט  שבדור"  צדקניות  נשים  בשכר  אלא  נגאלים  הדורות  "אין 
שמעוני, רות, תר''ו(.

קמחית זכתה ל7 בנים כוהנים גדולים בזכות שהקפידה
על צניעות גם בתוך ביתה )גמרא, יומא דף מז א(.

ְוִנְזֶהֶרת  ְצנּוָעה  ֶׁשְּתֵהא  ָהִאָּׁשה  "ּוְצִריָכה  התשובה(  )אגרת  יֹוָנה  ּוְבַרֵּבנּו 
ְּבָפֶניָה  ֶׁשַהִּמְסַּתְּכִלים  ִמְּפֵני  ִמַּבְעָלּה,  חּוץ  ָאָדם  ְּבֵני  ָּבּה  ִיְסַּתְּכלּו  ֶׁשֹּלא 
ֵמֶהם,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְּבֹעֶנׁש  ֲענּוָׁשה  ְוִהיא  ַלֵּגיִהָּנם,  יֹוְרִדין  ְּבָיֶדיָה  אֹו 
ָּבּה". ְוִנְכְׁשלּו  ְּבַעְצָמּה  ְצִניעּות  ָנֲהָגה  ְוֹלא  אֹוָתם  ֶׁשֶהֱחִטיָאה   ִמְּפֵני 

כולם יודעים שהצניעות חשובה, אך לא כולם יודעים איך לקיים אותה, 
אז באה הגמרא ומלמדת אותנו -

"טפח באשה ערוה...שוק באשה ערוה...קול באשה ערוה...שער באשה 
ערוה" )ברכות כד.(.

ומה העונש על חוסר צניעות - "ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות 
ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך:" )דברים כג טו( מהפסוק אנו למדים כי מקום שאין בו 
 קדושה מאבד את השמירה, עונש חמור זה לא כתוב על אף עבירה אחרת!

   ת'כלס - מי שרוצה שמירה, בריאות וברכה צריך צניעות - בגדים 
ארוכים ורחבים וכיסוי ראש צנוע. אם הגמרא כותבת ששיער הוא ערוה 
 וצריך כיסוי איך אפשר לכסות את הראש עם שיער של אישה אחרת...

ולא לשכוח - הקב”ה הוא הכל יכול ויכול לרפא כל אחד בשניה... 
זה תלוי רק בך.

ְוָהָי֤ה ִ֙פְריֹול ֲאָכ֔ ְתרּוָפהלִ ְוָעֵלהּוְלַמֽ 
  יב) מז יחזקאל (
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        (דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)    """"::::ַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדים

  .א.  סור מרע 
  " (תהילים לז כז):ְלעָלם ְכֹן טב וֲַעֵה ֵמָרע סר"

ֵָלה ָרָעה "יַחת ָרִאיִתי חַ ֶמָר ַהֶֹר עמָ ִלְבָעָליו 
(קהלת ה יב):ְלָרָעת ".  

הערה: אני לא רופא, אך הדברים הכתובים כאן עזרו לי 
  ברוך ה' בלי בעיות.  70להגיע לגיל 

לשמור על הבריאות זה הרבה יותר קל וזול מאשר 
להתרפא מחולי. רוב מחלות מתחילות שנים לפני שהן 

  ככל הניתן.פורצות, אז דבר ראשון "סור מרע" 
ריסוסים בשמיים (ראה תמונה ) אויר (בחוץ): 1

בתחילת הפרק) אמנם הגוף מנקה עצמו כל הזמן אך 
: שנפרסו 5כדאי להמעיט ביציאות מהבית. אנטנות גי

לאחרונה ברחבי הארץ פועלות בתדרים הפוגעים בגוף, 
להתרחק ככל הניתן. טלפונים ניידים: לקצר בשיחות, 
להרחיק מהגוף ככל הניתן, לשמוע דרך הרמקול או 

זניה עם חוט. (לחבר טוב כרתו חלק מהאוזן...). או
  בלילה לכבות או להניח רחוק מהמיטה. ציציות בחוץ.

מטהרי אויר: אסור בשימוש גם באוטו. : ) אויר (בבית)2
שטיפת רצפה רק עם מים (להוסיף סודה לשתיה וקצת 
לימון אם לא ניתן אזי לפתוח את החלונות. (ריחות 

ם לרחוץ כלים עם מים+סודה הכימיקלים מזיקים, כדאי ג
צביעת הבית (להשאיר חלונות פתוחים לשתיה). אחרי 

ימים בחוץ). יצאנו פעם לנופש, היו בתים מעץ  3ולישון 
וריח הפוליטורה היה בלתי נסבל, בלילה בבית ליד ילד 
קיבל התקפת סטרידו, היה 'שמח'. נתב (שליחת מיילים) 

תבניות  2תו עם כדאי לעטפו בנייר כסף (בבית כיסיתי או
עוגה מנייר כסף). לא לרסס (זוכרים את האסון בו נפטרו 

 23ילדים). להוציא חומרי ניקוי מהבית. פעם ביום:  2
נשימות עמוקות, לשאוף לאט, להחזיק את האוויר שניה 
  ולנשוף לאט. (גם תקיעה בשופר מחזקת את הריאות), 

את לשתות מים רתוחים. לסינון רעלים לעטוף  ) מים:3
פייבר (מטליות לניקוי), הברז בכמה שכבות של מיקרו

  לשטוף בתחילה וכל שבוע.
הוא כמו מסננת, מה שנמרח עליו נספג בגוף,  ) עור:4

רוב הקוסמטיקות מכילות חומרים מסרטנים המצטברים 
בגוף. שמפו, דיאודורנט, מרככי שיער, משחות, איפור, 

עם משחה קרם הגנה לשמש וכו'. יש המצחצחים שיניים 
  מים.חמצן+מיטיפה שעשויה מסודה לשתיה+

אני מתרחץ רק עם מים ומאז שהפסקתי לחפוף עם 
  שנה לא היו לי כאבי ראש. 40שמפו לפני כ

אוכל מתועש, חטיפים, משקאות  :לא לאכול ) אוכל:5
קלים או מוגזים, מטוגן, שומן צמחי. להמעיט בסוכר 

להפריז ומוצרי חלב. לאכול אוכל פשוט בבית ולא 
באכילה. (בשבת ובשמחות אני לא מקפיד). בין לבין 

האוכל שום/בצל/ביצה אפשר פירות, פיצוחים וכו'. 
לא קלופים שעבר עליהם הלילה דמו בראשו (נדה יז.). 

  .4לא פירות עם קוד * להשתמש במיקרוגל.
: כשהייתי תינוק: האוכל היה ) אוכל לתינוקות6

לקרר וזהו.  מים+סולת+חלב+קצת סוכר, להרתיח,
מאוחר יותר ירקות ופרות מרוסקים, מי ידע מה זה אוכל 
לתינוקות (יש אולי הזוכרים את רמדיה אלפי תינוקות 

  גדלו עם בעיות). עוגות היו רק ביום הולדת.
: שומר נפשו ירחק. כשהייתי ילד בכל העיר ) חיסונים7

היה סניף אחד או שנים של קופ"ח. והיום? בכל שכונה. 
ות כמה ארגונים ועמותות לילדים עם בעיות ממש לבכ

רפואיות. ושמעתי כבר כמה רופאים שאומרים: הילדים 
  הכי בריאים אצלי הם אלה שלא חוסנו!

לא שוחקת. (הילדה הלכה לחוג  ) פעילות גופנית5
לריקודי דומבה, כזה ריקוד עם קפיצות) אמרתי לה שלא 

י צודק. כדאי ורק אחרי שהיו לה כאבי ברכיים הבינה שאנ
בכל אופן בימי חול אני עומד כל התפילה ועולה מדרגות 

  רק ברגל. בשבילי זה מספיק. 
כף שמן זית ישראלי (הוריות  :* אני רגיל כמעט כל יום

עם הקליפה (ויטמין סי), דקות חתיכות לימון  5יג:). תה+
להיות בשמש כמה דקות (ויטמין די) ולפחות פעם 

* על מנת לגוון את  .בשבוע לאכול שן שום ישראלי חי
): (כל פעם דבר אחר אני מגרד לתוכושחור טעם הקפה

או קמצוץ סודה , פלפל חריףשום, בצל, צנון, גינגר, גזר
  שחור).פלפלקמצוץ + לשתייה או כרכום

  ב. הצום יפה לבריאות 
 על 2016 לרפואה נובל בפרס מיפן זכה אוסומי.י' פרופ

עם הגיל בו הגוף מנקה את עצמו.  במנגנון תגליתו
 מנגנון נחלש. ניתן להפעילו ע"י צום בו הגוף משתמשה

שעות כאשר  12אחרי כ ,לו (אנרגיה) שיש במלאי הסוכר
 את הניקוי. לדוגמא: אם מחממיםהמלאי נגמר מופעל 

 בבית עצים ונגמרים העצים אז מחפשים אח עם הבית
  .חם הבית על ובחצר עצים ישנים כדי לשמור

 שבועע"י צום נרפא מהמחלה קראתי על רופא ש   
לאכול בבוקר השיטה הנפוצה היום היא ושתיית מים. 

 ךכ להקדים.שעתיים מאוחר יותר וכנ"ל בערב שעה
אז יש לנו צום של  6ערב בבו 10בוקר בבשאם אוכלים 

מים או תה ללא סוכר. בנוסף,  שעות! אפשר לשתות 16
  בד"כ כאשר חולים אין תיאבון, הגוף רוצה ניקוי...

ועוד הסבר מעניין שקראתי פעם: הגוף הוא כמו מדינה    
אש, ובכבישים נוסעים מכוניות, אוטובוסים, מכבי

משאיות אספקה, פינוי אשפה וכו'. כאשר האדם אוכל 
במשאיות כל הכבישים (כלי הדם) מלאים  –יותר מידי 

עם אוכל, האשפה מצטברת, יש פקקים, אוכל (חמצן) 
לא מגיע, פינוי הפסולת (הוירוסים המתים) לא עובד כמו 

  שצריך, ואז כואב...

  
  .ג.  ניקוי רעלים 

  להתחיל עם "סור מרע".
  .שבועניתן לשלב מספר דברים, כל דבר למשך 

להתחיל עם כמות קטנה. עלים לתה: כדאי לקצוץ כדי 
  לקבל יותר חומר.  לפי סדר היעילות 

גרעינים+בקבוק 10מנות:  10 הכנת גרעיני מישמש  1
) לטחון מולסהמים מינרליים +ממתיק (תמרים/דבש/

  כוסות למשך שבוע.  2ולמקרר. כל יום 
  תה שיבה  (לענה) 2
 גרם 1(ולאכול.  לטחון). שחור כמון( קצחאברמקטין:  3

  ח את הקצח!אסור להרי .)משקל ג"ק 25 לכל
  '.ברכות מ.לב כאב לידי בא אינו בקצח(באכילת)  הרגיל'

, אשכוליות2ו לימונים 2הדרוכלורקוין: לקלף קליפות מ 4
, הקליפות מעל מ"ס 5כ בגובה מים לשפוך, בסיר להניח
אחרי . מכוסה סיר עם שעות 3 קטנה אש על לבשל

 כפות 2 יום כל לשתות, זכוכית לכלי לשפוך קר שהסיר
  ).להחלמה עד שעתיים כל כף אחר מקור לפי(
. האדם בגוף רעלים מנקה) Glutathione( גלוטתיון 5

, ֵמלן, ברוקולי, במיה, תרד, אבוקדו, אספרגוסב נמצא
 לא עיזים וחלב ת, קישוא, הדרפרי, גזר, עגבניה

  .מבושלים לא חיים ירקות רק. מפוסטר
  ואפידמיולוגית) ביולוגית, נווה אלה אלוורה (מאת 6

, 'וכו אלרגיות, ראש משיתוק, כאבי לנפגעים עזרה
 הוציא, )דדלקות ( נגד צמחים ותה כורכום עם בשילוב

 הקליפה את מתכון: מקלפיםה .קשה ממצב רבים
  כורכום.  כפית חצי להוסיף כדאי. פירות וטוחנים עם

 של הקישור את מונע אריעלי לב תה כי מצא מחקר 7
  .לתא להיקשר הספייק חלבוני

  אורן  (קוטפים מעץ עם אצטרובלים).תה עלי 8
  לבלוע. כ"ואח ביום 23 גרגרים 10 ללעוס, לבונה 9

 מי, טוניק מי נמצא במשקאות של חב' שוופס  כינין  10
*  זרעי ענבים 11  .וראשן למון ביטר, טוניק ללא סוכר

כמון: ניקוי  13כוסברה: מנקה את הגוף ממתכות.  12
  + הקליפה. תה+פרוסות לימון 14 רעלים מהכבד.

לשתיה סודה שלעם כוס : הגוף לניקוי אמבטיות :מומלץ
  אנגלי.המלח או מלחיםבוץהמלח + יםשלמיםאו 
קרישיות תדיקב
הנגרמת ע"י  םד

 הועלולהחיסון 
 למוות לגרום

ן סימ ללא פתאומי
קופ"ח אם  .םמוקד

את  שרתמא לא
ניתן בדיקה ה

 בטרם התולעש
  ש"ח). 120(

, שחור פלפל :חשובים דלקתייםהאנטי הצמחיםד.  
, כורכום, ר'ינג'ג, זנגביל, בבונג, חריף פלפל), הל( קרדמון
  רימון., ירוק תה, סלרי זרעי, אלוורה

  :החיסון מערכת את המחזקים ה. מזונות 

 חומצה* (עם קמצוץ פלפל שחור)  כורכום*  שום, חזרת* 
, בננה, בצל, שום – לקטין*  אניס כוכב תה – שיקימית

*  קשיו, סלק, שחורה שעועית, דלעת זרעי: אבץ*  בוטנים
 תה – EGCG*  ענבים, פלפלים, תפוחים, בצל – קוורציטין

, פלפלים, פפאיה, סלק שורש, הדר פירות, סי ויטמין*  ירוק
, חלמונים, דגים די: ויטמין*  חרדל, תרד, ברוקולי, בטטה

, שיבה (לענה), שומר, אניס, נענע תה* גבינה, שמש
  חריף.ופלפל כרובית,שום,ינגר'ג* רוזמרין

  ו. מניעת בעיות לב ושבץ: 
  להתחיל עם סעיף א ("סור מרע").

בשבוע), בצל, תה+ חתיכות 12שום חי (גרעיני מישמש, 
רוזמרין, חזרת, רימון, תה ירוק, טחינה לימון+הקליפה, תה

זית, פלפלברוקלי, פיצוחים, שמןגולמית, עבניות, סלק, 
חריף, כוסברה, כמון, חרדל, שורש ליקוריץ שחור, פלפל
  (לניקוי הדם).

א. הרופא אמר שהוא צריך צינתור. הומלץ לו לאכול גרעיני 
  גרעינים ליום). 5לימון... וזה עזר. (מינון: כ

ב. ראיתי פעם 
מצגת שאם יש 

לב לאדם התקף
אז שיאכל פלפל 
חריף. זה לא 
נשמע הגיוני ואז 
נתקלתי בכתבה 

 הפריהבאה: "
 תמצית טיפות 13 עם נקיים  מים שתיית, קפסיצין מכיל
מגיע התקף הנזק  ואם לב למנוע התקף עשויה חריף פלפל

יש להניח על החזה  להתקף חשש יהיה קטן יותר. כשיש
 פלפל אבקת כפית עם במים מגבת עם מים חמים ספוגה

  ראשונה. עזרה שמגיעה לפני חריף. מומלץ אפילו
 )/eatwell.co.ilדלקתנוגדימרפא(צמחי

ג. פתאום קבלתי כאבים בחזה, התקשרתי לרב והוא שאל 
מים כוס "אותי אם אני יושב מול מזגן, עניתי כן, אמר לי: 

ועסה את החזה". כמה טיפות ערק או וודקה, + חמים 
הכאבים חלפו תוך שניות. הקור כנראה גרם להתכווצות 

  שרירים בחזה ולכאב.
חיזוק למערכת החיסון: במרכז החזה מעל ללב ישנה *עוד 

דם לבנים שהם חלק בלוטת התימוס המייצרת תאי
ממערכת החיסון. מדען רוסי גילה שאם טופחים עליו זה 
מעורר את פעילותו. יש לנו מנהג בתפילת עמידה לטפוח על 

  ...החזה באמירת 'סלח לנו אבינו'
דם היו ס. משך שנים האנשים עם סיכון לקרישי*לא מומלץ לטו

החיסון  חייבים לטוס עם פיקוח צמוד. תופעת לוואי נפוצה של
לב), כיום אלפי טיסות היא קרישיות בדם (שבץ,התקפות

  מבוטלות עקב מחלות ופטירות של טייסים שחוסנו.

  ה.המחללריפוי ז. לקט עדויות, מאמרים ומחקרים 
  "סור מרע". להתחיל עם פרק א' 

שנה  15* שרה גרין: בעלי חלה במחלה בבלוטות הלימפה לפני 
ונתנו לו חודש לחיות. הוא התחיל לקחת כל יום כף 

 3שחור (בסלט או בטחינה) משך כורכום+רבע כפית פלפל
  חודשים והמחלה נעלמה. לפי ספר רפואות הרמב"ם.

  ):BNNEWS.COMבערוץ  2017רטן (תוכנית מ0* סוכר ו
מאמינים כי יש קשר בין הסוכר למחלה, נערך ניסוי  מדענים

בעכברים, קבוצה אחת קבלה אוכל רגיל והשניה עם סוכר. 
  הקבוצה הראשונה נותרה בריאה והשניה חלתה במחלה.

ק"ג! 40ק"ג סוכר בשנה והיום  1שנה אדם היה אוכל  100לפני 
  יצרני המזון מוסיפים כמויות עצומות של סוכר במוצרים.

 כנגד סרטן וגם תאי של התרבות למניעת ביותר יעיל ימוןל מיץ* 
 מבולטימור הבריאות למדעי המכוןעפ"י  נוספות מחלות
  מהכימו. 1000יעיל פי  הוא, החוקרים ב. לדברי"בארה
. יום מדי לימון מיץ כוס כחצי סוג לשתות בכל חולה לכל מומלץ
  במים. לדלל או עם סלט אפשר

שנים היו לי גרורות  5שנרפא: "לפני * עדותו של פרד ארטפילד 
חודשים לחיות, קראתי על דיאטת  3רופאים נתנו לי  3ו

קיטוגניק ללא סוכר ועמילנים (כגון לחם,אטריות,פסטה וכו'), 
  אמרתי אין לי מה להפסיד ולהפתעתי נרפאתי לגמרי!

  
 .הסרטן על נובל פרס זוכה הרבורגאוטו ר"ד של מחקר* 

 יש להירפא מנת חומצית ועל בסביבה מתרבים הסרטן תאי
 עם חמים מים כוס ריקה בטן על בוקר משך שבוע כל לשתות

לשתייה וממתיק דבש  סודה כפית חצי לימון, מיץ כפיות 2
  או מולסה.

לחיות,  חודשים 6ונתנו לי  הלבלב סרטן לי גילו. 62 בת * אני
 שנתיים. היו לי עוד שאחיה סיכוי יש והקרנה כימו, ניתוח עם

כאבים בגב ובבטן. התחלתי עם הטיפול בסודה לשתיה, 
  !!! מקום באף כאב לי היה ימים לא 3אחרי 

 עם הסודה התחלתי. בחזה וקשה גדול * היה לי גוש
ביום,  פעמים 3 זה את לקחתי שבועיים במשך .לשתייה
של  לדיאטה והמשכתי עוד שבוע. עברתי, לשבוע דילגתי

כל אוכל  ודגים. הפסקתי והוד, עוף, זרעים, פירות, ירקות
  .נעלם גולף כדור של בגודל שהיה חלבי. אחרי חודש הגוש

, ד"ר חנאן אבומנהל, ילידת אום אל פחם קיבלה 5/2021*
השבוע תואר דוקטור בטכניון על מחקר כי סודה לשתיה 
  מוריד את החומציות של הגידול מוגביר את יעילות הטיפול.

שונים  מיצי ירקות 34בין  שהשווה מחקר פורסם 2009ב*
 ביותר החזק סרטניים. הירק על התאים טפטפו שהחוקרים

לגמרי. היתר: כרישה,  הסרטן צמיחת את שום שעצר היה
  .צנון, חרדל,תרד וסלק ,קולרבי ,כרוב ,כרובית ,בצל,ברוקולי

אותם כל יום.   לאכול והגיוני, התרופה הוא אוכל
t.me/WakingUpToDifferentReality/17217  

  סרט ישן מאד בשחור לבן, קטע משיעור רפואה:: חמצן
אטומי מימן+אטום  2כולם יודעים כי במולקולה של מים יש 

  חמצן. ומה זה עושה?חמצן. אם נוסיף אטום חמצן נקבל מי
זה הורג וירוסים ותאים סרטניים. זה חומר מאד יעיל וזול 

ש"ח לבקבוק). לכל חולה אנו נותנים בקבוק  15(בארץ כ
רח על עצמו פעם פעמיים ביום וכמו כל דבר שאתה שימ

מורח על העור זה נספג מיד בזרם הדם וזה עוזר להרוג 
    נשימות עמוקות...)  2(ראה גם סעיף א .תאים סרטניים

  :מומחיםההמלצות  ."קודם כל "סור מרע  סכרת.  ח. 
דקות. לא אוכל תעשייתי, להמעיט  1015 הליכה כל יום

מאד בפחמימות (לחם,פסטה,עוגיות וכו'), לא חטיפים, 
ם. תה חילבה, תה לא סוכר, לא תפו"א. לאכול כשרעבי

    ירון, תה רוזמרין ותה עלי זית.
  .לכל המחלות .  התרופה הכי טובה בעולםט 

כנסת, מקוואות, לנו היום הרבה בתי ברוך ה' יש   
תורה ישיבות וכו' אבל יש לנו גם חצי מיליון תלמודי

חולים בסכרת, מאות אלפים מתמודדים עם המחלה, 
ילדים עם בעיות, בעיות פרנסה, שלום בית וכו', אז איפה 
אנחנו לא בסדר? הגה"ק בעל השומר אמונים זצ"ל אמר 

ספר תורה שאם אחרי השואה: "אני אומר זאת ליד ה
היתה צניעות בעולם לא קרו הצרות האיומות והנוראות 

  שנגרמו ע" הרשעים!" (תולדות אהרון ח"ב פרק טו).
 קניבסקי חיים רבי הגאוןאחרי האסון במירון שאלו את    

 "מה יש לתקן לעצור את מידת הדין הנוראה?" ל"זצוק
  ".נשים שיתחזקו בצניעותוהצדיק ענה: "...ו

. בחים את מידת הצניעות בהרבה מקומות:חז"ל מש   
  )א"ל תשא כי, תנחומא מדרש" (הצניעות מן יפה לך אין"
 רבתי פסיקתא( ”הצניעות מן' ה לפני חביב לך אין“
  ).ה”מ

 שינו שלא, ממצרים אבותינו נגאלו דברים שלשה "בזכות
  .')ו שמות זוטרתי פסיקתא( ומלבושם" לשונם שמם
 שבדור" צדקניות נשים בשכר אלא נגאלים הדורות "אין

  .)ו''תר, רות, שמעוני ילקוט(
בנים כוהנים גדולים בזכות שהקפידה  7קמחית זכתה ל

  .)א מז דף יומא, גמרא( על צניעות גם בתוך ביתה
נְֵבַר ָנהְצִריָכה) "התשובה אגרת( י הֵָהא ָהִאְֶ 
, ִמְַעָל חץ ָדם ְֵני ָ  יְִסְַלֶ א וְִנְזֶהֶרת ְצנָעה
 וְִהיא, ַלֵיִהָם יְרִדין ְיֶָדיהָ  אְ ָפֶניהָ  ֶַהְִסְִַלים ִמְֵני

 אָתם ֶֶהֱחִטיה ִמְֵני, ֵמֶהם וְֶאָחד ֶאָחד ָל ְעֶֹנ ֲענָה
  ".ָ וְִנְכְלְ ַעְצָמ ְצִניעת ָנֲהָגה וְא
כולם יודעים שהצניעות חשובה, אך לא כולם יודעים    

  איך לקיים אותה, אז באה הגמרא ומלמדת אותנו 
 באשה קול...ערוה באשה שוק...ערוה באשה טפח"

  )..כד (ברכות "ערוה באשה שער...ערוה
 וְא ָקד ַמֲחֶני וְָהיָה"  צניעות חוסר ומה העונש על   

) טו כג דברים:" (ֵמֲחֶרי וְָב ָָבר ֶעְרוַת ְב יְִרֶאה
מאבד את  קדושה בו מהפסוק אנו למדים כי מקום שאין

  אחרת! עבירה אף על כתוב לא זה חמור השמירה, עונש
מי שרוצה שמירה, בריאות וברכה צריך  ת'כלס    

בגדים ארוכים ורחבים וכיסוי ראש צנוע. אם  צניעות 
וצריך כיסוי איך אפשר  הגמרא כותבת ששיער הוא ערוה

  לכסות את הראש עם שיער של אישה אחרת...
הקב"ה הוא הכל יכול ויכול לרפא כל אחד  ולא לשכוח 

  בך.רק בשניה... זה תלוי 

ְוָהָי֤ה ִ֙פְריֹול ֲאָכ֔ ְתרּוָפהלִ ְוָעֵלהּוְלַמֽ 
  יב) מז יחזקאל (

 

    ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים    ּוִמְקָצתּוִמְקָצתּוִמְקָצתּוִמְקָצתְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה...     ֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםהַ הַ הַ הַ     ִמןִמןִמןִמן    ָלנּוָלנּוָלנּוָלנּו    * "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו
    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ִמןִמןִמןִמן    ָּבָׂשרָּבָׂשרָּבָׂשרָּבָׂשר    ּוְבִריֵאיּוְבִריֵאיּוְבִריֵאיּוְבִריֵאי    טֹובטֹובטֹובטֹוב    ַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהם    ִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאה    ֲעָׂשָרהֲעָׂשָרהֲעָׂשָרהֲעָׂשָרה

        (דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)    """"::::ַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדים

  .א.  סור מרע 
  " (תהילים לז כז):ְלעָלם ְכֹן טב וֲַעֵה ֵמָרע סר"

ֵָלה ָרָעה "יַחת ָרִאיִתי חַ ֶמָר ַהֶֹר עמָ ִלְבָעָליו 
(קהלת ה יב):ְלָרָעת ".  

הערה: אני לא רופא, אך הדברים הכתובים כאן עזרו לי 
  ברוך ה' בלי בעיות.  70להגיע לגיל 

לשמור על הבריאות זה הרבה יותר קל וזול מאשר 
להתרפא מחולי. רוב מחלות מתחילות שנים לפני שהן 

  ככל הניתן.פורצות, אז דבר ראשון "סור מרע" 
ריסוסים בשמיים (ראה תמונה ) אויר (בחוץ): 1

בתחילת הפרק) אמנם הגוף מנקה עצמו כל הזמן אך 
: שנפרסו 5כדאי להמעיט ביציאות מהבית. אנטנות גי

לאחרונה ברחבי הארץ פועלות בתדרים הפוגעים בגוף, 
להתרחק ככל הניתן. טלפונים ניידים: לקצר בשיחות, 
להרחיק מהגוף ככל הניתן, לשמוע דרך הרמקול או 

זניה עם חוט. (לחבר טוב כרתו חלק מהאוזן...). או
  בלילה לכבות או להניח רחוק מהמיטה. ציציות בחוץ.

מטהרי אויר: אסור בשימוש גם באוטו. : ) אויר (בבית)2
שטיפת רצפה רק עם מים (להוסיף סודה לשתיה וקצת 
לימון אם לא ניתן אזי לפתוח את החלונות. (ריחות 

ם לרחוץ כלים עם מים+סודה הכימיקלים מזיקים, כדאי ג
צביעת הבית (להשאיר חלונות פתוחים לשתיה). אחרי 

ימים בחוץ). יצאנו פעם לנופש, היו בתים מעץ  3ולישון 
וריח הפוליטורה היה בלתי נסבל, בלילה בבית ליד ילד 
קיבל התקפת סטרידו, היה 'שמח'. נתב (שליחת מיילים) 

תבניות  2תו עם כדאי לעטפו בנייר כסף (בבית כיסיתי או
עוגה מנייר כסף). לא לרסס (זוכרים את האסון בו נפטרו 

 23ילדים). להוציא חומרי ניקוי מהבית. פעם ביום:  2
נשימות עמוקות, לשאוף לאט, להחזיק את האוויר שניה 
  ולנשוף לאט. (גם תקיעה בשופר מחזקת את הריאות), 

את לשתות מים רתוחים. לסינון רעלים לעטוף  ) מים:3
פייבר (מטליות לניקוי), הברז בכמה שכבות של מיקרו

  לשטוף בתחילה וכל שבוע.
הוא כמו מסננת, מה שנמרח עליו נספג בגוף,  ) עור:4

רוב הקוסמטיקות מכילות חומרים מסרטנים המצטברים 
בגוף. שמפו, דיאודורנט, מרככי שיער, משחות, איפור, 

עם משחה קרם הגנה לשמש וכו'. יש המצחצחים שיניים 
  מים.חמצן+מיטיפה שעשויה מסודה לשתיה+

אני מתרחץ רק עם מים ומאז שהפסקתי לחפוף עם 
  שנה לא היו לי כאבי ראש. 40שמפו לפני כ

אוכל מתועש, חטיפים, משקאות  :לא לאכול ) אוכל:5
קלים או מוגזים, מטוגן, שומן צמחי. להמעיט בסוכר 

להפריז ומוצרי חלב. לאכול אוכל פשוט בבית ולא 
באכילה. (בשבת ובשמחות אני לא מקפיד). בין לבין 

האוכל שום/בצל/ביצה אפשר פירות, פיצוחים וכו'. 
לא קלופים שעבר עליהם הלילה דמו בראשו (נדה יז.). 

  .4לא פירות עם קוד * להשתמש במיקרוגל.
: כשהייתי תינוק: האוכל היה ) אוכל לתינוקות6

לקרר וזהו.  מים+סולת+חלב+קצת סוכר, להרתיח,
מאוחר יותר ירקות ופרות מרוסקים, מי ידע מה זה אוכל 
לתינוקות (יש אולי הזוכרים את רמדיה אלפי תינוקות 

  גדלו עם בעיות). עוגות היו רק ביום הולדת.
: שומר נפשו ירחק. כשהייתי ילד בכל העיר ) חיסונים7

היה סניף אחד או שנים של קופ"ח. והיום? בכל שכונה. 
ות כמה ארגונים ועמותות לילדים עם בעיות ממש לבכ

רפואיות. ושמעתי כבר כמה רופאים שאומרים: הילדים 
  הכי בריאים אצלי הם אלה שלא חוסנו!

לא שוחקת. (הילדה הלכה לחוג  ) פעילות גופנית5
לריקודי דומבה, כזה ריקוד עם קפיצות) אמרתי לה שלא 

י צודק. כדאי ורק אחרי שהיו לה כאבי ברכיים הבינה שאנ
בכל אופן בימי חול אני עומד כל התפילה ועולה מדרגות 

  רק ברגל. בשבילי זה מספיק. 
כף שמן זית ישראלי (הוריות  :* אני רגיל כמעט כל יום

עם הקליפה (ויטמין סי), דקות חתיכות לימון  5יג:). תה+
להיות בשמש כמה דקות (ויטמין די) ולפחות פעם 

* על מנת לגוון את  .בשבוע לאכול שן שום ישראלי חי
): (כל פעם דבר אחר אני מגרד לתוכושחור טעם הקפה

או קמצוץ סודה , פלפל חריףשום, בצל, צנון, גינגר, גזר
  שחור).פלפלקמצוץ + לשתייה או כרכום

  ב. הצום יפה לבריאות 
 על 2016 לרפואה נובל בפרס מיפן זכה אוסומי.י' פרופ

עם הגיל בו הגוף מנקה את עצמו.  במנגנון תגליתו
 מנגנון נחלש. ניתן להפעילו ע"י צום בו הגוף משתמשה

שעות כאשר  12אחרי כ ,לו (אנרגיה) שיש במלאי הסוכר
 את הניקוי. לדוגמא: אם מחממיםהמלאי נגמר מופעל 

 בבית עצים ונגמרים העצים אז מחפשים אח עם הבית
  .חם הבית על ובחצר עצים ישנים כדי לשמור

 שבועע"י צום נרפא מהמחלה קראתי על רופא ש   
לאכול בבוקר השיטה הנפוצה היום היא ושתיית מים. 

 ךכ להקדים.שעתיים מאוחר יותר וכנ"ל בערב שעה
אז יש לנו צום של  6ערב בבו 10בוקר בבשאם אוכלים 

מים או תה ללא סוכר. בנוסף,  שעות! אפשר לשתות 16
  בד"כ כאשר חולים אין תיאבון, הגוף רוצה ניקוי...

ועוד הסבר מעניין שקראתי פעם: הגוף הוא כמו מדינה    
אש, ובכבישים נוסעים מכוניות, אוטובוסים, מכבי

משאיות אספקה, פינוי אשפה וכו'. כאשר האדם אוכל 
במשאיות כל הכבישים (כלי הדם) מלאים  –יותר מידי 

עם אוכל, האשפה מצטברת, יש פקקים, אוכל (חמצן) 
לא מגיע, פינוי הפסולת (הוירוסים המתים) לא עובד כמו 

  שצריך, ואז כואב...

  
  .ג.  ניקוי רעלים 

  להתחיל עם "סור מרע".
  .שבועניתן לשלב מספר דברים, כל דבר למשך 

להתחיל עם כמות קטנה. עלים לתה: כדאי לקצוץ כדי 
  לקבל יותר חומר.  לפי סדר היעילות 

גרעינים+בקבוק 10מנות:  10 הכנת גרעיני מישמש  1
) לטחון מולסהמים מינרליים +ממתיק (תמרים/דבש/

  כוסות למשך שבוע.  2ולמקרר. כל יום 
  תה שיבה  (לענה) 2
 גרם 1(ולאכול.  לטחון). שחור כמון( קצחאברמקטין:  3

  ח את הקצח!אסור להרי .)משקל ג"ק 25 לכל
  '.ברכות מ.לב כאב לידי בא אינו בקצח(באכילת)  הרגיל'

, אשכוליות2ו לימונים 2הדרוכלורקוין: לקלף קליפות מ 4
, הקליפות מעל מ"ס 5כ בגובה מים לשפוך, בסיר להניח
אחרי . מכוסה סיר עם שעות 3 קטנה אש על לבשל

 כפות 2 יום כל לשתות, זכוכית לכלי לשפוך קר שהסיר
  ).להחלמה עד שעתיים כל כף אחר מקור לפי(
. האדם בגוף רעלים מנקה) Glutathione( גלוטתיון 5

, ֵמלן, ברוקולי, במיה, תרד, אבוקדו, אספרגוסב נמצא
 לא עיזים וחלב ת, קישוא, הדרפרי, גזר, עגבניה

  .מבושלים לא חיים ירקות רק. מפוסטר
  ואפידמיולוגית) ביולוגית, נווה אלה אלוורה (מאת 6

, 'וכו אלרגיות, ראש משיתוק, כאבי לנפגעים עזרה
 הוציא, )דדלקות ( נגד צמחים ותה כורכום עם בשילוב

 הקליפה את מתכון: מקלפיםה .קשה ממצב רבים
  כורכום.  כפית חצי להוסיף כדאי. פירות וטוחנים עם

 של הקישור את מונע אריעלי לב תה כי מצא מחקר 7
  .לתא להיקשר הספייק חלבוני

  אורן  (קוטפים מעץ עם אצטרובלים).תה עלי 8
  לבלוע. כ"ואח ביום 23 גרגרים 10 ללעוס, לבונה 9

 מי, טוניק מי נמצא במשקאות של חב' שוופס  כינין  10
*  זרעי ענבים 11  .וראשן למון ביטר, טוניק ללא סוכר

כמון: ניקוי  13כוסברה: מנקה את הגוף ממתכות.  12
  + הקליפה. תה+פרוסות לימון 14 רעלים מהכבד.

לשתיה סודה שלעם כוס : הגוף לניקוי אמבטיות :מומלץ
  אנגלי.המלח או מלחיםבוץהמלח + יםשלמיםאו 
קרישיות תדיקב
הנגרמת ע"י  םד

 הועלולהחיסון 
 למוות לגרום

ן סימ ללא פתאומי
קופ"ח אם  .םמוקד

את  שרתמא לא
ניתן בדיקה ה

 בטרם התולעש
  ש"ח). 120(

, שחור פלפל :חשובים דלקתייםהאנטי הצמחיםד.  
, כורכום, ר'ינג'ג, זנגביל, בבונג, חריף פלפל), הל( קרדמון
  רימון., ירוק תה, סלרי זרעי, אלוורה

  :החיסון מערכת את המחזקים ה. מזונות 

 חומצה* (עם קמצוץ פלפל שחור)  כורכום*  שום, חזרת* 
, בננה, בצל, שום – לקטין*  אניס כוכב תה – שיקימית

*  קשיו, סלק, שחורה שעועית, דלעת זרעי: אבץ*  בוטנים
 תה – EGCG*  ענבים, פלפלים, תפוחים, בצל – קוורציטין

, פלפלים, פפאיה, סלק שורש, הדר פירות, סי ויטמין*  ירוק
, חלמונים, דגים די: ויטמין*  חרדל, תרד, ברוקולי, בטטה

, שיבה (לענה), שומר, אניס, נענע תה* גבינה, שמש
  חריף.ופלפל כרובית,שום,ינגר'ג* רוזמרין

  ו. מניעת בעיות לב ושבץ: 
  להתחיל עם סעיף א ("סור מרע").

בשבוע), בצל, תה+ חתיכות 12שום חי (גרעיני מישמש, 
רוזמרין, חזרת, רימון, תה ירוק, טחינה לימון+הקליפה, תה

זית, פלפלברוקלי, פיצוחים, שמןגולמית, עבניות, סלק, 
חריף, כוסברה, כמון, חרדל, שורש ליקוריץ שחור, פלפל
  (לניקוי הדם).

א. הרופא אמר שהוא צריך צינתור. הומלץ לו לאכול גרעיני 
  גרעינים ליום). 5לימון... וזה עזר. (מינון: כ

ב. ראיתי פעם 
מצגת שאם יש 

לב לאדם התקף
אז שיאכל פלפל 
חריף. זה לא 
נשמע הגיוני ואז 
נתקלתי בכתבה 

 הפריהבאה: "
 תמצית טיפות 13 עם נקיים  מים שתיית, קפסיצין מכיל
מגיע התקף הנזק  ואם לב למנוע התקף עשויה חריף פלפל

יש להניח על החזה  להתקף חשש יהיה קטן יותר. כשיש
 פלפל אבקת כפית עם במים מגבת עם מים חמים ספוגה

  ראשונה. עזרה שמגיעה לפני חריף. מומלץ אפילו
 )/eatwell.co.ilדלקתנוגדימרפא(צמחי

ג. פתאום קבלתי כאבים בחזה, התקשרתי לרב והוא שאל 
מים כוס "אותי אם אני יושב מול מזגן, עניתי כן, אמר לי: 

ועסה את החזה". כמה טיפות ערק או וודקה, + חמים 
הכאבים חלפו תוך שניות. הקור כנראה גרם להתכווצות 

  שרירים בחזה ולכאב.
חיזוק למערכת החיסון: במרכז החזה מעל ללב ישנה *עוד 

דם לבנים שהם חלק בלוטת התימוס המייצרת תאי
ממערכת החיסון. מדען רוסי גילה שאם טופחים עליו זה 
מעורר את פעילותו. יש לנו מנהג בתפילת עמידה לטפוח על 

  ...החזה באמירת 'סלח לנו אבינו'
דם היו ס. משך שנים האנשים עם סיכון לקרישי*לא מומלץ לטו

החיסון  חייבים לטוס עם פיקוח צמוד. תופעת לוואי נפוצה של
לב), כיום אלפי טיסות היא קרישיות בדם (שבץ,התקפות

  מבוטלות עקב מחלות ופטירות של טייסים שחוסנו.

  ה.המחללריפוי ז. לקט עדויות, מאמרים ומחקרים 
  "סור מרע". להתחיל עם פרק א' 

שנה  15* שרה גרין: בעלי חלה במחלה בבלוטות הלימפה לפני 
ונתנו לו חודש לחיות. הוא התחיל לקחת כל יום כף 

 3שחור (בסלט או בטחינה) משך כורכום+רבע כפית פלפל
  חודשים והמחלה נעלמה. לפי ספר רפואות הרמב"ם.

  ):BNNEWS.COMבערוץ  2017רטן (תוכנית מ0* סוכר ו
מאמינים כי יש קשר בין הסוכר למחלה, נערך ניסוי  מדענים

בעכברים, קבוצה אחת קבלה אוכל רגיל והשניה עם סוכר. 
  הקבוצה הראשונה נותרה בריאה והשניה חלתה במחלה.

ק"ג! 40ק"ג סוכר בשנה והיום  1שנה אדם היה אוכל  100לפני 
  יצרני המזון מוסיפים כמויות עצומות של סוכר במוצרים.

 כנגד סרטן וגם תאי של התרבות למניעת ביותר יעיל ימוןל מיץ* 
 מבולטימור הבריאות למדעי המכוןעפ"י  נוספות מחלות
  מהכימו. 1000יעיל פי  הוא, החוקרים ב. לדברי"בארה
. יום מדי לימון מיץ כוס כחצי סוג לשתות בכל חולה לכל מומלץ
  במים. לדלל או עם סלט אפשר

שנים היו לי גרורות  5שנרפא: "לפני * עדותו של פרד ארטפילד 
חודשים לחיות, קראתי על דיאטת  3רופאים נתנו לי  3ו

קיטוגניק ללא סוכר ועמילנים (כגון לחם,אטריות,פסטה וכו'), 
  אמרתי אין לי מה להפסיד ולהפתעתי נרפאתי לגמרי!

  
 .הסרטן על נובל פרס זוכה הרבורגאוטו ר"ד של מחקר* 

 יש להירפא מנת חומצית ועל בסביבה מתרבים הסרטן תאי
 עם חמים מים כוס ריקה בטן על בוקר משך שבוע כל לשתות

לשתייה וממתיק דבש  סודה כפית חצי לימון, מיץ כפיות 2
  או מולסה.

לחיות,  חודשים 6ונתנו לי  הלבלב סרטן לי גילו. 62 בת * אני
 שנתיים. היו לי עוד שאחיה סיכוי יש והקרנה כימו, ניתוח עם

כאבים בגב ובבטן. התחלתי עם הטיפול בסודה לשתיה, 
  !!! מקום באף כאב לי היה ימים לא 3אחרי 

 עם הסודה התחלתי. בחזה וקשה גדול * היה לי גוש
ביום,  פעמים 3 זה את לקחתי שבועיים במשך .לשתייה
של  לדיאטה והמשכתי עוד שבוע. עברתי, לשבוע דילגתי

כל אוכל  ודגים. הפסקתי והוד, עוף, זרעים, פירות, ירקות
  .נעלם גולף כדור של בגודל שהיה חלבי. אחרי חודש הגוש

, ד"ר חנאן אבומנהל, ילידת אום אל פחם קיבלה 5/2021*
השבוע תואר דוקטור בטכניון על מחקר כי סודה לשתיה 
  מוריד את החומציות של הגידול מוגביר את יעילות הטיפול.

שונים  מיצי ירקות 34בין  שהשווה מחקר פורסם 2009ב*
 ביותר החזק סרטניים. הירק על התאים טפטפו שהחוקרים

לגמרי. היתר: כרישה,  הסרטן צמיחת את שום שעצר היה
  .צנון, חרדל,תרד וסלק ,קולרבי ,כרוב ,כרובית ,בצל,ברוקולי

אותם כל יום.   לאכול והגיוני, התרופה הוא אוכל
t.me/WakingUpToDifferentReality/17217  

  סרט ישן מאד בשחור לבן, קטע משיעור רפואה:: חמצן
אטומי מימן+אטום  2כולם יודעים כי במולקולה של מים יש 

  חמצן. ומה זה עושה?חמצן. אם נוסיף אטום חמצן נקבל מי
זה הורג וירוסים ותאים סרטניים. זה חומר מאד יעיל וזול 

ש"ח לבקבוק). לכל חולה אנו נותנים בקבוק  15(בארץ כ
רח על עצמו פעם פעמיים ביום וכמו כל דבר שאתה שימ

מורח על העור זה נספג מיד בזרם הדם וזה עוזר להרוג 
    נשימות עמוקות...)  2(ראה גם סעיף א .תאים סרטניים

  :מומחיםההמלצות  ."קודם כל "סור מרע  סכרת.  ח. 
דקות. לא אוכל תעשייתי, להמעיט  1015 הליכה כל יום

מאד בפחמימות (לחם,פסטה,עוגיות וכו'), לא חטיפים, 
ם. תה חילבה, תה לא סוכר, לא תפו"א. לאכול כשרעבי

    ירון, תה רוזמרין ותה עלי זית.
  .לכל המחלות .  התרופה הכי טובה בעולםט 

כנסת, מקוואות, לנו היום הרבה בתי ברוך ה' יש   
תורה ישיבות וכו' אבל יש לנו גם חצי מיליון תלמודי

חולים בסכרת, מאות אלפים מתמודדים עם המחלה, 
ילדים עם בעיות, בעיות פרנסה, שלום בית וכו', אז איפה 
אנחנו לא בסדר? הגה"ק בעל השומר אמונים זצ"ל אמר 

ספר תורה שאם אחרי השואה: "אני אומר זאת ליד ה
היתה צניעות בעולם לא קרו הצרות האיומות והנוראות 

  שנגרמו ע" הרשעים!" (תולדות אהרון ח"ב פרק טו).
 קניבסקי חיים רבי הגאוןאחרי האסון במירון שאלו את    

 "מה יש לתקן לעצור את מידת הדין הנוראה?" ל"זצוק
  ".נשים שיתחזקו בצניעותוהצדיק ענה: "...ו

. בחים את מידת הצניעות בהרבה מקומות:חז"ל מש   
  )א"ל תשא כי, תנחומא מדרש" (הצניעות מן יפה לך אין"
 רבתי פסיקתא( ”הצניעות מן' ה לפני חביב לך אין“
  ).ה”מ

 שינו שלא, ממצרים אבותינו נגאלו דברים שלשה "בזכות
  .')ו שמות זוטרתי פסיקתא( ומלבושם" לשונם שמם
 שבדור" צדקניות נשים בשכר אלא נגאלים הדורות "אין

  .)ו''תר, רות, שמעוני ילקוט(
בנים כוהנים גדולים בזכות שהקפידה  7קמחית זכתה ל

  .)א מז דף יומא, גמרא( על צניעות גם בתוך ביתה
נְֵבַר ָנהְצִריָכה) "התשובה אגרת( י הֵָהא ָהִאְֶ 
, ִמְַעָל חץ ָדם ְֵני ָ  יְִסְַלֶ א וְִנְזֶהֶרת ְצנָעה
 וְִהיא, ַלֵיִהָם יְרִדין ְיֶָדיהָ  אְ ָפֶניהָ  ֶַהְִסְִַלים ִמְֵני

 אָתם ֶֶהֱחִטיה ִמְֵני, ֵמֶהם וְֶאָחד ֶאָחד ָל ְעֶֹנ ֲענָה
  ".ָ וְִנְכְלְ ַעְצָמ ְצִניעת ָנֲהָגה וְא
כולם יודעים שהצניעות חשובה, אך לא כולם יודעים    

  איך לקיים אותה, אז באה הגמרא ומלמדת אותנו 
 באשה קול...ערוה באשה שוק...ערוה באשה טפח"

  )..כד (ברכות "ערוה באשה שער...ערוה
 וְא ָקד ַמֲחֶני וְָהיָה"  צניעות חוסר ומה העונש על   

) טו כג דברים:" (ֵמֲחֶרי וְָב ָָבר ֶעְרוַת ְב יְִרֶאה
מאבד את  קדושה בו מהפסוק אנו למדים כי מקום שאין

  אחרת! עבירה אף על כתוב לא זה חמור השמירה, עונש
מי שרוצה שמירה, בריאות וברכה צריך  ת'כלס    

בגדים ארוכים ורחבים וכיסוי ראש צנוע. אם  צניעות 
וצריך כיסוי איך אפשר  הגמרא כותבת ששיער הוא ערוה

  לכסות את הראש עם שיער של אישה אחרת...
הקב"ה הוא הכל יכול ויכול לרפא כל אחד  ולא לשכוח 

  בך.רק בשניה... זה תלוי 

ְוָהָי֤ה ִ֙פְריֹול ֲאָכ֔ ְתרּוָפהלִ ְוָעֵלהּוְלַמֽ 
  יב) מז יחזקאל (

 

    ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים    ּוִמְקָצתּוִמְקָצתּוִמְקָצתּוִמְקָצתְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה...     ֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםהַ הַ הַ הַ     ִמןִמןִמןִמן    ָלנּוָלנּוָלנּוָלנּו    * "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו
    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ִמןִמןִמןִמן    ָּבָׂשרָּבָׂשרָּבָׂשרָּבָׂשר    ּוְבִריֵאיּוְבִריֵאיּוְבִריֵאיּוְבִריֵאי    טֹובטֹובטֹובטֹוב    ַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהם    ִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאה    ֲעָׂשָרהֲעָׂשָרהֲעָׂשָרהֲעָׂשָרה

        (דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)    """"::::ַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדים

  .א.  סור מרע 
  " (תהילים לז כז):ְלעָלם ְכֹן טב וֲַעֵה ֵמָרע סר"

ֵָלה ָרָעה "יַחת ָרִאיִתי חַ ֶמָר ַהֶֹר עמָ ִלְבָעָליו 
(קהלת ה יב):ְלָרָעת ".  

הערה: אני לא רופא, אך הדברים הכתובים כאן עזרו לי 
  ברוך ה' בלי בעיות.  70להגיע לגיל 

לשמור על הבריאות זה הרבה יותר קל וזול מאשר 
להתרפא מחולי. רוב מחלות מתחילות שנים לפני שהן 

  ככל הניתן.פורצות, אז דבר ראשון "סור מרע" 
ריסוסים בשמיים (ראה תמונה ) אויר (בחוץ): 1

בתחילת הפרק) אמנם הגוף מנקה עצמו כל הזמן אך 
: שנפרסו 5כדאי להמעיט ביציאות מהבית. אנטנות גי

לאחרונה ברחבי הארץ פועלות בתדרים הפוגעים בגוף, 
להתרחק ככל הניתן. טלפונים ניידים: לקצר בשיחות, 
להרחיק מהגוף ככל הניתן, לשמוע דרך הרמקול או 

זניה עם חוט. (לחבר טוב כרתו חלק מהאוזן...). או
  בלילה לכבות או להניח רחוק מהמיטה. ציציות בחוץ.

מטהרי אויר: אסור בשימוש גם באוטו. : ) אויר (בבית)2
שטיפת רצפה רק עם מים (להוסיף סודה לשתיה וקצת 
לימון אם לא ניתן אזי לפתוח את החלונות. (ריחות 

ם לרחוץ כלים עם מים+סודה הכימיקלים מזיקים, כדאי ג
צביעת הבית (להשאיר חלונות פתוחים לשתיה). אחרי 

ימים בחוץ). יצאנו פעם לנופש, היו בתים מעץ  3ולישון 
וריח הפוליטורה היה בלתי נסבל, בלילה בבית ליד ילד 
קיבל התקפת סטרידו, היה 'שמח'. נתב (שליחת מיילים) 

תבניות  2תו עם כדאי לעטפו בנייר כסף (בבית כיסיתי או
עוגה מנייר כסף). לא לרסס (זוכרים את האסון בו נפטרו 

 23ילדים). להוציא חומרי ניקוי מהבית. פעם ביום:  2
נשימות עמוקות, לשאוף לאט, להחזיק את האוויר שניה 
  ולנשוף לאט. (גם תקיעה בשופר מחזקת את הריאות), 

את לשתות מים רתוחים. לסינון רעלים לעטוף  ) מים:3
פייבר (מטליות לניקוי), הברז בכמה שכבות של מיקרו

  לשטוף בתחילה וכל שבוע.
הוא כמו מסננת, מה שנמרח עליו נספג בגוף,  ) עור:4

רוב הקוסמטיקות מכילות חומרים מסרטנים המצטברים 
בגוף. שמפו, דיאודורנט, מרככי שיער, משחות, איפור, 

עם משחה קרם הגנה לשמש וכו'. יש המצחצחים שיניים 
  מים.חמצן+מיטיפה שעשויה מסודה לשתיה+

אני מתרחץ רק עם מים ומאז שהפסקתי לחפוף עם 
  שנה לא היו לי כאבי ראש. 40שמפו לפני כ

אוכל מתועש, חטיפים, משקאות  :לא לאכול ) אוכל:5
קלים או מוגזים, מטוגן, שומן צמחי. להמעיט בסוכר 

להפריז ומוצרי חלב. לאכול אוכל פשוט בבית ולא 
באכילה. (בשבת ובשמחות אני לא מקפיד). בין לבין 

האוכל שום/בצל/ביצה אפשר פירות, פיצוחים וכו'. 
לא קלופים שעבר עליהם הלילה דמו בראשו (נדה יז.). 

  .4לא פירות עם קוד * להשתמש במיקרוגל.
: כשהייתי תינוק: האוכל היה ) אוכל לתינוקות6

לקרר וזהו.  מים+סולת+חלב+קצת סוכר, להרתיח,
מאוחר יותר ירקות ופרות מרוסקים, מי ידע מה זה אוכל 
לתינוקות (יש אולי הזוכרים את רמדיה אלפי תינוקות 

  גדלו עם בעיות). עוגות היו רק ביום הולדת.
: שומר נפשו ירחק. כשהייתי ילד בכל העיר ) חיסונים7

היה סניף אחד או שנים של קופ"ח. והיום? בכל שכונה. 
ות כמה ארגונים ועמותות לילדים עם בעיות ממש לבכ

רפואיות. ושמעתי כבר כמה רופאים שאומרים: הילדים 
  הכי בריאים אצלי הם אלה שלא חוסנו!

לא שוחקת. (הילדה הלכה לחוג  ) פעילות גופנית5
לריקודי דומבה, כזה ריקוד עם קפיצות) אמרתי לה שלא 

י צודק. כדאי ורק אחרי שהיו לה כאבי ברכיים הבינה שאנ
בכל אופן בימי חול אני עומד כל התפילה ועולה מדרגות 

  רק ברגל. בשבילי זה מספיק. 
כף שמן זית ישראלי (הוריות  :* אני רגיל כמעט כל יום

עם הקליפה (ויטמין סי), דקות חתיכות לימון  5יג:). תה+
להיות בשמש כמה דקות (ויטמין די) ולפחות פעם 

* על מנת לגוון את  .בשבוע לאכול שן שום ישראלי חי
): (כל פעם דבר אחר אני מגרד לתוכושחור טעם הקפה

או קמצוץ סודה , פלפל חריףשום, בצל, צנון, גינגר, גזר
  שחור).פלפלקמצוץ + לשתייה או כרכום

  ב. הצום יפה לבריאות 
 על 2016 לרפואה נובל בפרס מיפן זכה אוסומי.י' פרופ

עם הגיל בו הגוף מנקה את עצמו.  במנגנון תגליתו
 מנגנון נחלש. ניתן להפעילו ע"י צום בו הגוף משתמשה

שעות כאשר  12אחרי כ ,לו (אנרגיה) שיש במלאי הסוכר
 את הניקוי. לדוגמא: אם מחממיםהמלאי נגמר מופעל 

 בבית עצים ונגמרים העצים אז מחפשים אח עם הבית
  .חם הבית על ובחצר עצים ישנים כדי לשמור

 שבועע"י צום נרפא מהמחלה קראתי על רופא ש   
לאכול בבוקר השיטה הנפוצה היום היא ושתיית מים. 

 ךכ להקדים.שעתיים מאוחר יותר וכנ"ל בערב שעה
אז יש לנו צום של  6ערב בבו 10בוקר בבשאם אוכלים 

מים או תה ללא סוכר. בנוסף,  שעות! אפשר לשתות 16
  בד"כ כאשר חולים אין תיאבון, הגוף רוצה ניקוי...

ועוד הסבר מעניין שקראתי פעם: הגוף הוא כמו מדינה    
אש, ובכבישים נוסעים מכוניות, אוטובוסים, מכבי

משאיות אספקה, פינוי אשפה וכו'. כאשר האדם אוכל 
במשאיות כל הכבישים (כלי הדם) מלאים  –יותר מידי 

עם אוכל, האשפה מצטברת, יש פקקים, אוכל (חמצן) 
לא מגיע, פינוי הפסולת (הוירוסים המתים) לא עובד כמו 

  שצריך, ואז כואב...

  
  .ג.  ניקוי רעלים 

  להתחיל עם "סור מרע".
  .שבועניתן לשלב מספר דברים, כל דבר למשך 

להתחיל עם כמות קטנה. עלים לתה: כדאי לקצוץ כדי 
  לקבל יותר חומר.  לפי סדר היעילות 

גרעינים+בקבוק 10מנות:  10 הכנת גרעיני מישמש  1
) לטחון מולסהמים מינרליים +ממתיק (תמרים/דבש/

  כוסות למשך שבוע.  2ולמקרר. כל יום 
  תה שיבה  (לענה) 2
 גרם 1(ולאכול.  לטחון). שחור כמון( קצחאברמקטין:  3

  ח את הקצח!אסור להרי .)משקל ג"ק 25 לכל
  '.ברכות מ.לב כאב לידי בא אינו בקצח(באכילת)  הרגיל'

, אשכוליות2ו לימונים 2הדרוכלורקוין: לקלף קליפות מ 4
, הקליפות מעל מ"ס 5כ בגובה מים לשפוך, בסיר להניח
אחרי . מכוסה סיר עם שעות 3 קטנה אש על לבשל

 כפות 2 יום כל לשתות, זכוכית לכלי לשפוך קר שהסיר
  ).להחלמה עד שעתיים כל כף אחר מקור לפי(
. האדם בגוף רעלים מנקה) Glutathione( גלוטתיון 5

, ֵמלן, ברוקולי, במיה, תרד, אבוקדו, אספרגוסב נמצא
 לא עיזים וחלב ת, קישוא, הדרפרי, גזר, עגבניה

  .מבושלים לא חיים ירקות רק. מפוסטר
  ואפידמיולוגית) ביולוגית, נווה אלה אלוורה (מאת 6

, 'וכו אלרגיות, ראש משיתוק, כאבי לנפגעים עזרה
 הוציא, )דדלקות ( נגד צמחים ותה כורכום עם בשילוב

 הקליפה את מתכון: מקלפיםה .קשה ממצב רבים
  כורכום.  כפית חצי להוסיף כדאי. פירות וטוחנים עם

 של הקישור את מונע אריעלי לב תה כי מצא מחקר 7
  .לתא להיקשר הספייק חלבוני

  אורן  (קוטפים מעץ עם אצטרובלים).תה עלי 8
  לבלוע. כ"ואח ביום 23 גרגרים 10 ללעוס, לבונה 9

 מי, טוניק מי נמצא במשקאות של חב' שוופס  כינין  10
*  זרעי ענבים 11  .וראשן למון ביטר, טוניק ללא סוכר

כמון: ניקוי  13כוסברה: מנקה את הגוף ממתכות.  12
  + הקליפה. תה+פרוסות לימון 14 רעלים מהכבד.

לשתיה סודה שלעם כוס : הגוף לניקוי אמבטיות :מומלץ
  אנגלי.המלח או מלחיםבוץהמלח + יםשלמיםאו 
קרישיות תדיקב
הנגרמת ע"י  םד

 הועלולהחיסון 
 למוות לגרום

ן סימ ללא פתאומי
קופ"ח אם  .םמוקד

את  שרתמא לא
ניתן בדיקה ה

 בטרם התולעש
  ש"ח). 120(

, שחור פלפל :חשובים דלקתייםהאנטי הצמחיםד.  
, כורכום, ר'ינג'ג, זנגביל, בבונג, חריף פלפל), הל( קרדמון
  רימון., ירוק תה, סלרי זרעי, אלוורה

  :החיסון מערכת את המחזקים ה. מזונות 

 חומצה* (עם קמצוץ פלפל שחור)  כורכום*  שום, חזרת* 
, בננה, בצל, שום – לקטין*  אניס כוכב תה – שיקימית

*  קשיו, סלק, שחורה שעועית, דלעת זרעי: אבץ*  בוטנים
 תה – EGCG*  ענבים, פלפלים, תפוחים, בצל – קוורציטין

, פלפלים, פפאיה, סלק שורש, הדר פירות, סי ויטמין*  ירוק
, חלמונים, דגים די: ויטמין*  חרדל, תרד, ברוקולי, בטטה

, שיבה (לענה), שומר, אניס, נענע תה* גבינה, שמש
  חריף.ופלפל כרובית,שום,ינגר'ג* רוזמרין

  ו. מניעת בעיות לב ושבץ: 
  להתחיל עם סעיף א ("סור מרע").

בשבוע), בצל, תה+ חתיכות 12שום חי (גרעיני מישמש, 
רוזמרין, חזרת, רימון, תה ירוק, טחינה לימון+הקליפה, תה

זית, פלפלברוקלי, פיצוחים, שמןגולמית, עבניות, סלק, 
חריף, כוסברה, כמון, חרדל, שורש ליקוריץ שחור, פלפל
  (לניקוי הדם).

א. הרופא אמר שהוא צריך צינתור. הומלץ לו לאכול גרעיני 
  גרעינים ליום). 5לימון... וזה עזר. (מינון: כ

ב. ראיתי פעם 
מצגת שאם יש 

לב לאדם התקף
אז שיאכל פלפל 
חריף. זה לא 
נשמע הגיוני ואז 
נתקלתי בכתבה 

 הפריהבאה: "
 תמצית טיפות 13 עם נקיים  מים שתיית, קפסיצין מכיל
מגיע התקף הנזק  ואם לב למנוע התקף עשויה חריף פלפל

יש להניח על החזה  להתקף חשש יהיה קטן יותר. כשיש
 פלפל אבקת כפית עם במים מגבת עם מים חמים ספוגה

  ראשונה. עזרה שמגיעה לפני חריף. מומלץ אפילו
 )/eatwell.co.ilדלקתנוגדימרפא(צמחי

ג. פתאום קבלתי כאבים בחזה, התקשרתי לרב והוא שאל 
מים כוס "אותי אם אני יושב מול מזגן, עניתי כן, אמר לי: 

ועסה את החזה". כמה טיפות ערק או וודקה, + חמים 
הכאבים חלפו תוך שניות. הקור כנראה גרם להתכווצות 

  שרירים בחזה ולכאב.
חיזוק למערכת החיסון: במרכז החזה מעל ללב ישנה *עוד 

דם לבנים שהם חלק בלוטת התימוס המייצרת תאי
ממערכת החיסון. מדען רוסי גילה שאם טופחים עליו זה 
מעורר את פעילותו. יש לנו מנהג בתפילת עמידה לטפוח על 

  ...החזה באמירת 'סלח לנו אבינו'
דם היו ס. משך שנים האנשים עם סיכון לקרישי*לא מומלץ לטו

החיסון  חייבים לטוס עם פיקוח צמוד. תופעת לוואי נפוצה של
לב), כיום אלפי טיסות היא קרישיות בדם (שבץ,התקפות

  מבוטלות עקב מחלות ופטירות של טייסים שחוסנו.

  ה.המחללריפוי ז. לקט עדויות, מאמרים ומחקרים 
  "סור מרע". להתחיל עם פרק א' 

שנה  15* שרה גרין: בעלי חלה במחלה בבלוטות הלימפה לפני 
ונתנו לו חודש לחיות. הוא התחיל לקחת כל יום כף 

 3שחור (בסלט או בטחינה) משך כורכום+רבע כפית פלפל
  חודשים והמחלה נעלמה. לפי ספר רפואות הרמב"ם.

  ):BNNEWS.COMבערוץ  2017רטן (תוכנית מ0* סוכר ו
מאמינים כי יש קשר בין הסוכר למחלה, נערך ניסוי  מדענים

בעכברים, קבוצה אחת קבלה אוכל רגיל והשניה עם סוכר. 
  הקבוצה הראשונה נותרה בריאה והשניה חלתה במחלה.

ק"ג! 40ק"ג סוכר בשנה והיום  1שנה אדם היה אוכל  100לפני 
  יצרני המזון מוסיפים כמויות עצומות של סוכר במוצרים.

 כנגד סרטן וגם תאי של התרבות למניעת ביותר יעיל ימוןל מיץ* 
 מבולטימור הבריאות למדעי המכוןעפ"י  נוספות מחלות
  מהכימו. 1000יעיל פי  הוא, החוקרים ב. לדברי"בארה
. יום מדי לימון מיץ כוס כחצי סוג לשתות בכל חולה לכל מומלץ
  במים. לדלל או עם סלט אפשר

שנים היו לי גרורות  5שנרפא: "לפני * עדותו של פרד ארטפילד 
חודשים לחיות, קראתי על דיאטת  3רופאים נתנו לי  3ו

קיטוגניק ללא סוכר ועמילנים (כגון לחם,אטריות,פסטה וכו'), 
  אמרתי אין לי מה להפסיד ולהפתעתי נרפאתי לגמרי!

  
 .הסרטן על נובל פרס זוכה הרבורגאוטו ר"ד של מחקר* 

 יש להירפא מנת חומצית ועל בסביבה מתרבים הסרטן תאי
 עם חמים מים כוס ריקה בטן על בוקר משך שבוע כל לשתות

לשתייה וממתיק דבש  סודה כפית חצי לימון, מיץ כפיות 2
  או מולסה.

לחיות,  חודשים 6ונתנו לי  הלבלב סרטן לי גילו. 62 בת * אני
 שנתיים. היו לי עוד שאחיה סיכוי יש והקרנה כימו, ניתוח עם

כאבים בגב ובבטן. התחלתי עם הטיפול בסודה לשתיה, 
  !!! מקום באף כאב לי היה ימים לא 3אחרי 

 עם הסודה התחלתי. בחזה וקשה גדול * היה לי גוש
ביום,  פעמים 3 זה את לקחתי שבועיים במשך .לשתייה
של  לדיאטה והמשכתי עוד שבוע. עברתי, לשבוע דילגתי

כל אוכל  ודגים. הפסקתי והוד, עוף, זרעים, פירות, ירקות
  .נעלם גולף כדור של בגודל שהיה חלבי. אחרי חודש הגוש

, ד"ר חנאן אבומנהל, ילידת אום אל פחם קיבלה 5/2021*
השבוע תואר דוקטור בטכניון על מחקר כי סודה לשתיה 
  מוריד את החומציות של הגידול מוגביר את יעילות הטיפול.

שונים  מיצי ירקות 34בין  שהשווה מחקר פורסם 2009ב*
 ביותר החזק סרטניים. הירק על התאים טפטפו שהחוקרים

לגמרי. היתר: כרישה,  הסרטן צמיחת את שום שעצר היה
  .צנון, חרדל,תרד וסלק ,קולרבי ,כרוב ,כרובית ,בצל,ברוקולי

אותם כל יום.   לאכול והגיוני, התרופה הוא אוכל
t.me/WakingUpToDifferentReality/17217  

  סרט ישן מאד בשחור לבן, קטע משיעור רפואה:: חמצן
אטומי מימן+אטום  2כולם יודעים כי במולקולה של מים יש 

  חמצן. ומה זה עושה?חמצן. אם נוסיף אטום חמצן נקבל מי
זה הורג וירוסים ותאים סרטניים. זה חומר מאד יעיל וזול 

ש"ח לבקבוק). לכל חולה אנו נותנים בקבוק  15(בארץ כ
רח על עצמו פעם פעמיים ביום וכמו כל דבר שאתה שימ

מורח על העור זה נספג מיד בזרם הדם וזה עוזר להרוג 
    נשימות עמוקות...)  2(ראה גם סעיף א .תאים סרטניים

  :מומחיםההמלצות  ."קודם כל "סור מרע  סכרת.  ח. 
דקות. לא אוכל תעשייתי, להמעיט  1015 הליכה כל יום

מאד בפחמימות (לחם,פסטה,עוגיות וכו'), לא חטיפים, 
ם. תה חילבה, תה לא סוכר, לא תפו"א. לאכול כשרעבי

    ירון, תה רוזמרין ותה עלי זית.
  .לכל המחלות .  התרופה הכי טובה בעולםט 

כנסת, מקוואות, לנו היום הרבה בתי ברוך ה' יש   
תורה ישיבות וכו' אבל יש לנו גם חצי מיליון תלמודי

חולים בסכרת, מאות אלפים מתמודדים עם המחלה, 
ילדים עם בעיות, בעיות פרנסה, שלום בית וכו', אז איפה 
אנחנו לא בסדר? הגה"ק בעל השומר אמונים זצ"ל אמר 

ספר תורה שאם אחרי השואה: "אני אומר זאת ליד ה
היתה צניעות בעולם לא קרו הצרות האיומות והנוראות 

  שנגרמו ע" הרשעים!" (תולדות אהרון ח"ב פרק טו).
 קניבסקי חיים רבי הגאוןאחרי האסון במירון שאלו את    

 "מה יש לתקן לעצור את מידת הדין הנוראה?" ל"זצוק
  ".נשים שיתחזקו בצניעותוהצדיק ענה: "...ו

. בחים את מידת הצניעות בהרבה מקומות:חז"ל מש   
  )א"ל תשא כי, תנחומא מדרש" (הצניעות מן יפה לך אין"
 רבתי פסיקתא( ”הצניעות מן' ה לפני חביב לך אין“
  ).ה”מ

 שינו שלא, ממצרים אבותינו נגאלו דברים שלשה "בזכות
  .')ו שמות זוטרתי פסיקתא( ומלבושם" לשונם שמם
 שבדור" צדקניות נשים בשכר אלא נגאלים הדורות "אין

  .)ו''תר, רות, שמעוני ילקוט(
בנים כוהנים גדולים בזכות שהקפידה  7קמחית זכתה ל

  .)א מז דף יומא, גמרא( על צניעות גם בתוך ביתה
נְֵבַר ָנהְצִריָכה) "התשובה אגרת( י הֵָהא ָהִאְֶ 
, ִמְַעָל חץ ָדם ְֵני ָ  יְִסְַלֶ א וְִנְזֶהֶרת ְצנָעה
 וְִהיא, ַלֵיִהָם יְרִדין ְיֶָדיהָ  אְ ָפֶניהָ  ֶַהְִסְִַלים ִמְֵני

 אָתם ֶֶהֱחִטיה ִמְֵני, ֵמֶהם וְֶאָחד ֶאָחד ָל ְעֶֹנ ֲענָה
  ".ָ וְִנְכְלְ ַעְצָמ ְצִניעת ָנֲהָגה וְא
כולם יודעים שהצניעות חשובה, אך לא כולם יודעים    

  איך לקיים אותה, אז באה הגמרא ומלמדת אותנו 
 באשה קול...ערוה באשה שוק...ערוה באשה טפח"

  )..כד (ברכות "ערוה באשה שער...ערוה
 וְא ָקד ַמֲחֶני וְָהיָה"  צניעות חוסר ומה העונש על   

) טו כג דברים:" (ֵמֲחֶרי וְָב ָָבר ֶעְרוַת ְב יְִרֶאה
מאבד את  קדושה בו מהפסוק אנו למדים כי מקום שאין

  אחרת! עבירה אף על כתוב לא זה חמור השמירה, עונש
מי שרוצה שמירה, בריאות וברכה צריך  ת'כלס    

בגדים ארוכים ורחבים וכיסוי ראש צנוע. אם  צניעות 
וצריך כיסוי איך אפשר  הגמרא כותבת ששיער הוא ערוה

  לכסות את הראש עם שיער של אישה אחרת...
הקב"ה הוא הכל יכול ויכול לרפא כל אחד  ולא לשכוח 

  בך.רק בשניה... זה תלוי 

ְוָהָי֤ה ִ֙פְריֹול ֲאָכ֔ ְתרּוָפהלִ ְוָעֵלהּוְלַמֽ 
  יב) מז יחזקאל (

 

    ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים    ּוִמְקָצתּוִמְקָצתּוִמְקָצתּוִמְקָצתְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה... ְוֹנאְכָלה...     ֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםֵּזֹרִעיםהַ הַ הַ הַ     ִמןִמןִמןִמן    ָלנּוָלנּוָלנּוָלנּו    * "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו* "ְוִיְּתנּו
    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ִמןִמןִמןִמן    ָּבָׂשרָּבָׂשרָּבָׂשרָּבָׂשר    ּוְבִריֵאיּוְבִריֵאיּוְבִריֵאיּוְבִריֵאי    טֹובטֹובטֹובטֹוב    ַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהםַמְרֵאיֶהם    ִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאהִנְרָאה    ֲעָׂשָרהֲעָׂשָרהֲעָׂשָרהֲעָׂשָרה

        (דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)(דניאל א)    """"::::ַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדיםַהְיָלִדים

  .א.  סור מרע 
  " (תהילים לז כז):ְלעָלם ְכֹן טב וֲַעֵה ֵמָרע סר"

ֵָלה ָרָעה "יַחת ָרִאיִתי חַ ֶמָר ַהֶֹר עמָ ִלְבָעָליו 
(קהלת ה יב):ְלָרָעת ".  

הערה: אני לא רופא, אך הדברים הכתובים כאן עזרו לי 
  ברוך ה' בלי בעיות.  70להגיע לגיל 

לשמור על הבריאות זה הרבה יותר קל וזול מאשר 
להתרפא מחולי. רוב מחלות מתחילות שנים לפני שהן 

  ככל הניתן.פורצות, אז דבר ראשון "סור מרע" 
ריסוסים בשמיים (ראה תמונה ) אויר (בחוץ): 1

בתחילת הפרק) אמנם הגוף מנקה עצמו כל הזמן אך 
: שנפרסו 5כדאי להמעיט ביציאות מהבית. אנטנות גי

לאחרונה ברחבי הארץ פועלות בתדרים הפוגעים בגוף, 
להתרחק ככל הניתן. טלפונים ניידים: לקצר בשיחות, 
להרחיק מהגוף ככל הניתן, לשמוע דרך הרמקול או 

זניה עם חוט. (לחבר טוב כרתו חלק מהאוזן...). או
  בלילה לכבות או להניח רחוק מהמיטה. ציציות בחוץ.

מטהרי אויר: אסור בשימוש גם באוטו. : ) אויר (בבית)2
שטיפת רצפה רק עם מים (להוסיף סודה לשתיה וקצת 
לימון אם לא ניתן אזי לפתוח את החלונות. (ריחות 

ם לרחוץ כלים עם מים+סודה הכימיקלים מזיקים, כדאי ג
צביעת הבית (להשאיר חלונות פתוחים לשתיה). אחרי 

ימים בחוץ). יצאנו פעם לנופש, היו בתים מעץ  3ולישון 
וריח הפוליטורה היה בלתי נסבל, בלילה בבית ליד ילד 
קיבל התקפת סטרידו, היה 'שמח'. נתב (שליחת מיילים) 

תבניות  2תו עם כדאי לעטפו בנייר כסף (בבית כיסיתי או
עוגה מנייר כסף). לא לרסס (זוכרים את האסון בו נפטרו 

 23ילדים). להוציא חומרי ניקוי מהבית. פעם ביום:  2
נשימות עמוקות, לשאוף לאט, להחזיק את האוויר שניה 
  ולנשוף לאט. (גם תקיעה בשופר מחזקת את הריאות), 

את לשתות מים רתוחים. לסינון רעלים לעטוף  ) מים:3
פייבר (מטליות לניקוי), הברז בכמה שכבות של מיקרו

  לשטוף בתחילה וכל שבוע.
הוא כמו מסננת, מה שנמרח עליו נספג בגוף,  ) עור:4

רוב הקוסמטיקות מכילות חומרים מסרטנים המצטברים 
בגוף. שמפו, דיאודורנט, מרככי שיער, משחות, איפור, 

עם משחה קרם הגנה לשמש וכו'. יש המצחצחים שיניים 
  מים.חמצן+מיטיפה שעשויה מסודה לשתיה+

אני מתרחץ רק עם מים ומאז שהפסקתי לחפוף עם 
  שנה לא היו לי כאבי ראש. 40שמפו לפני כ

אוכל מתועש, חטיפים, משקאות  :לא לאכול ) אוכל:5
קלים או מוגזים, מטוגן, שומן צמחי. להמעיט בסוכר 

להפריז ומוצרי חלב. לאכול אוכל פשוט בבית ולא 
באכילה. (בשבת ובשמחות אני לא מקפיד). בין לבין 

האוכל שום/בצל/ביצה אפשר פירות, פיצוחים וכו'. 
לא קלופים שעבר עליהם הלילה דמו בראשו (נדה יז.). 

  .4לא פירות עם קוד * להשתמש במיקרוגל.
: כשהייתי תינוק: האוכל היה ) אוכל לתינוקות6

לקרר וזהו.  מים+סולת+חלב+קצת סוכר, להרתיח,
מאוחר יותר ירקות ופרות מרוסקים, מי ידע מה זה אוכל 
לתינוקות (יש אולי הזוכרים את רמדיה אלפי תינוקות 

  גדלו עם בעיות). עוגות היו רק ביום הולדת.
: שומר נפשו ירחק. כשהייתי ילד בכל העיר ) חיסונים7

היה סניף אחד או שנים של קופ"ח. והיום? בכל שכונה. 
ות כמה ארגונים ועמותות לילדים עם בעיות ממש לבכ

רפואיות. ושמעתי כבר כמה רופאים שאומרים: הילדים 
  הכי בריאים אצלי הם אלה שלא חוסנו!

לא שוחקת. (הילדה הלכה לחוג  ) פעילות גופנית5
לריקודי דומבה, כזה ריקוד עם קפיצות) אמרתי לה שלא 

י צודק. כדאי ורק אחרי שהיו לה כאבי ברכיים הבינה שאנ
בכל אופן בימי חול אני עומד כל התפילה ועולה מדרגות 

  רק ברגל. בשבילי זה מספיק. 
כף שמן זית ישראלי (הוריות  :* אני רגיל כמעט כל יום

עם הקליפה (ויטמין סי), דקות חתיכות לימון  5יג:). תה+
להיות בשמש כמה דקות (ויטמין די) ולפחות פעם 

* על מנת לגוון את  .בשבוע לאכול שן שום ישראלי חי
): (כל פעם דבר אחר אני מגרד לתוכושחור טעם הקפה

או קמצוץ סודה , פלפל חריףשום, בצל, צנון, גינגר, גזר
  שחור).פלפלקמצוץ + לשתייה או כרכום

  ב. הצום יפה לבריאות 
 על 2016 לרפואה נובל בפרס מיפן זכה אוסומי.י' פרופ

עם הגיל בו הגוף מנקה את עצמו.  במנגנון תגליתו
 מנגנון נחלש. ניתן להפעילו ע"י צום בו הגוף משתמשה

שעות כאשר  12אחרי כ ,לו (אנרגיה) שיש במלאי הסוכר
 את הניקוי. לדוגמא: אם מחממיםהמלאי נגמר מופעל 

 בבית עצים ונגמרים העצים אז מחפשים אח עם הבית
  .חם הבית על ובחצר עצים ישנים כדי לשמור

 שבועע"י צום נרפא מהמחלה קראתי על רופא ש   
לאכול בבוקר השיטה הנפוצה היום היא ושתיית מים. 

 ךכ להקדים.שעתיים מאוחר יותר וכנ"ל בערב שעה
אז יש לנו צום של  6ערב בבו 10בוקר בבשאם אוכלים 

מים או תה ללא סוכר. בנוסף,  שעות! אפשר לשתות 16
  בד"כ כאשר חולים אין תיאבון, הגוף רוצה ניקוי...

ועוד הסבר מעניין שקראתי פעם: הגוף הוא כמו מדינה    
אש, ובכבישים נוסעים מכוניות, אוטובוסים, מכבי

משאיות אספקה, פינוי אשפה וכו'. כאשר האדם אוכל 
במשאיות כל הכבישים (כלי הדם) מלאים  –יותר מידי 

עם אוכל, האשפה מצטברת, יש פקקים, אוכל (חמצן) 
לא מגיע, פינוי הפסולת (הוירוסים המתים) לא עובד כמו 

  שצריך, ואז כואב...

  
  .ג.  ניקוי רעלים 

  להתחיל עם "סור מרע".
  .שבועניתן לשלב מספר דברים, כל דבר למשך 

להתחיל עם כמות קטנה. עלים לתה: כדאי לקצוץ כדי 
  לקבל יותר חומר.  לפי סדר היעילות 

גרעינים+בקבוק 10מנות:  10 הכנת גרעיני מישמש  1
) לטחון מולסהמים מינרליים +ממתיק (תמרים/דבש/

  כוסות למשך שבוע.  2ולמקרר. כל יום 
  תה שיבה  (לענה) 2
 גרם 1(ולאכול.  לטחון). שחור כמון( קצחאברמקטין:  3

  ח את הקצח!אסור להרי .)משקל ג"ק 25 לכל
  '.ברכות מ.לב כאב לידי בא אינו בקצח(באכילת)  הרגיל'

, אשכוליות2ו לימונים 2הדרוכלורקוין: לקלף קליפות מ 4
, הקליפות מעל מ"ס 5כ בגובה מים לשפוך, בסיר להניח
אחרי . מכוסה סיר עם שעות 3 קטנה אש על לבשל

 כפות 2 יום כל לשתות, זכוכית לכלי לשפוך קר שהסיר
  ).להחלמה עד שעתיים כל כף אחר מקור לפי(
. האדם בגוף רעלים מנקה) Glutathione( גלוטתיון 5

, ֵמלן, ברוקולי, במיה, תרד, אבוקדו, אספרגוסב נמצא
 לא עיזים וחלב ת, קישוא, הדרפרי, גזר, עגבניה

  .מבושלים לא חיים ירקות רק. מפוסטר
  ואפידמיולוגית) ביולוגית, נווה אלה אלוורה (מאת 6

, 'וכו אלרגיות, ראש משיתוק, כאבי לנפגעים עזרה
 הוציא, )דדלקות ( נגד צמחים ותה כורכום עם בשילוב

 הקליפה את מתכון: מקלפיםה .קשה ממצב רבים
  כורכום.  כפית חצי להוסיף כדאי. פירות וטוחנים עם

 של הקישור את מונע אריעלי לב תה כי מצא מחקר 7
  .לתא להיקשר הספייק חלבוני

  אורן  (קוטפים מעץ עם אצטרובלים).תה עלי 8
  לבלוע. כ"ואח ביום 23 גרגרים 10 ללעוס, לבונה 9

 מי, טוניק מי נמצא במשקאות של חב' שוופס  כינין  10
*  זרעי ענבים 11  .וראשן למון ביטר, טוניק ללא סוכר

כמון: ניקוי  13כוסברה: מנקה את הגוף ממתכות.  12
  + הקליפה. תה+פרוסות לימון 14 רעלים מהכבד.

לשתיה סודה שלעם כוס : הגוף לניקוי אמבטיות :מומלץ
  אנגלי.המלח או מלחיםבוץהמלח + יםשלמיםאו 
קרישיות תדיקב
הנגרמת ע"י  םד

 הועלולהחיסון 
 למוות לגרום

ן סימ ללא פתאומי
קופ"ח אם  .םמוקד

את  שרתמא לא
ניתן בדיקה ה

 בטרם התולעש
  ש"ח). 120(

, שחור פלפל :חשובים דלקתייםהאנטי הצמחיםד.  
, כורכום, ר'ינג'ג, זנגביל, בבונג, חריף פלפל), הל( קרדמון
  רימון., ירוק תה, סלרי זרעי, אלוורה

  :החיסון מערכת את המחזקים ה. מזונות 

 חומצה* (עם קמצוץ פלפל שחור)  כורכום*  שום, חזרת* 
, בננה, בצל, שום – לקטין*  אניס כוכב תה – שיקימית

*  קשיו, סלק, שחורה שעועית, דלעת זרעי: אבץ*  בוטנים
 תה – EGCG*  ענבים, פלפלים, תפוחים, בצל – קוורציטין

, פלפלים, פפאיה, סלק שורש, הדר פירות, סי ויטמין*  ירוק
, חלמונים, דגים די: ויטמין*  חרדל, תרד, ברוקולי, בטטה

, שיבה (לענה), שומר, אניס, נענע תה* גבינה, שמש
  חריף.ופלפל כרובית,שום,ינגר'ג* רוזמרין

  ו. מניעת בעיות לב ושבץ: 
  להתחיל עם סעיף א ("סור מרע").

בשבוע), בצל, תה+ חתיכות 12שום חי (גרעיני מישמש, 
רוזמרין, חזרת, רימון, תה ירוק, טחינה לימון+הקליפה, תה

זית, פלפלברוקלי, פיצוחים, שמןגולמית, עבניות, סלק, 
חריף, כוסברה, כמון, חרדל, שורש ליקוריץ שחור, פלפל
  (לניקוי הדם).

א. הרופא אמר שהוא צריך צינתור. הומלץ לו לאכול גרעיני 
  גרעינים ליום). 5לימון... וזה עזר. (מינון: כ

ב. ראיתי פעם 
מצגת שאם יש 

לב לאדם התקף
אז שיאכל פלפל 
חריף. זה לא 
נשמע הגיוני ואז 
נתקלתי בכתבה 

 הפריהבאה: "
 תמצית טיפות 13 עם נקיים  מים שתיית, קפסיצין מכיל
מגיע התקף הנזק  ואם לב למנוע התקף עשויה חריף פלפל

יש להניח על החזה  להתקף חשש יהיה קטן יותר. כשיש
 פלפל אבקת כפית עם במים מגבת עם מים חמים ספוגה

  ראשונה. עזרה שמגיעה לפני חריף. מומלץ אפילו
 )/eatwell.co.ilדלקתנוגדימרפא(צמחי

ג. פתאום קבלתי כאבים בחזה, התקשרתי לרב והוא שאל 
מים כוס "אותי אם אני יושב מול מזגן, עניתי כן, אמר לי: 

ועסה את החזה". כמה טיפות ערק או וודקה, + חמים 
הכאבים חלפו תוך שניות. הקור כנראה גרם להתכווצות 

  שרירים בחזה ולכאב.
חיזוק למערכת החיסון: במרכז החזה מעל ללב ישנה *עוד 

דם לבנים שהם חלק בלוטת התימוס המייצרת תאי
ממערכת החיסון. מדען רוסי גילה שאם טופחים עליו זה 
מעורר את פעילותו. יש לנו מנהג בתפילת עמידה לטפוח על 

  ...החזה באמירת 'סלח לנו אבינו'
דם היו ס. משך שנים האנשים עם סיכון לקרישי*לא מומלץ לטו

החיסון  חייבים לטוס עם פיקוח צמוד. תופעת לוואי נפוצה של
לב), כיום אלפי טיסות היא קרישיות בדם (שבץ,התקפות

  מבוטלות עקב מחלות ופטירות של טייסים שחוסנו.

  ה.המחללריפוי ז. לקט עדויות, מאמרים ומחקרים 
  "סור מרע". להתחיל עם פרק א' 

שנה  15* שרה גרין: בעלי חלה במחלה בבלוטות הלימפה לפני 
ונתנו לו חודש לחיות. הוא התחיל לקחת כל יום כף 

 3שחור (בסלט או בטחינה) משך כורכום+רבע כפית פלפל
  חודשים והמחלה נעלמה. לפי ספר רפואות הרמב"ם.

  ):BNNEWS.COMבערוץ  2017רטן (תוכנית מ0* סוכר ו
מאמינים כי יש קשר בין הסוכר למחלה, נערך ניסוי  מדענים

בעכברים, קבוצה אחת קבלה אוכל רגיל והשניה עם סוכר. 
  הקבוצה הראשונה נותרה בריאה והשניה חלתה במחלה.

ק"ג! 40ק"ג סוכר בשנה והיום  1שנה אדם היה אוכל  100לפני 
  יצרני המזון מוסיפים כמויות עצומות של סוכר במוצרים.

 כנגד סרטן וגם תאי של התרבות למניעת ביותר יעיל ימוןל מיץ* 
 מבולטימור הבריאות למדעי המכוןעפ"י  נוספות מחלות
  מהכימו. 1000יעיל פי  הוא, החוקרים ב. לדברי"בארה
. יום מדי לימון מיץ כוס כחצי סוג לשתות בכל חולה לכל מומלץ
  במים. לדלל או עם סלט אפשר

שנים היו לי גרורות  5שנרפא: "לפני * עדותו של פרד ארטפילד 
חודשים לחיות, קראתי על דיאטת  3רופאים נתנו לי  3ו

קיטוגניק ללא סוכר ועמילנים (כגון לחם,אטריות,פסטה וכו'), 
  אמרתי אין לי מה להפסיד ולהפתעתי נרפאתי לגמרי!

  
 .הסרטן על נובל פרס זוכה הרבורגאוטו ר"ד של מחקר* 

 יש להירפא מנת חומצית ועל בסביבה מתרבים הסרטן תאי
 עם חמים מים כוס ריקה בטן על בוקר משך שבוע כל לשתות

לשתייה וממתיק דבש  סודה כפית חצי לימון, מיץ כפיות 2
  או מולסה.

לחיות,  חודשים 6ונתנו לי  הלבלב סרטן לי גילו. 62 בת * אני
 שנתיים. היו לי עוד שאחיה סיכוי יש והקרנה כימו, ניתוח עם

כאבים בגב ובבטן. התחלתי עם הטיפול בסודה לשתיה, 
  !!! מקום באף כאב לי היה ימים לא 3אחרי 

 עם הסודה התחלתי. בחזה וקשה גדול * היה לי גוש
ביום,  פעמים 3 זה את לקחתי שבועיים במשך .לשתייה
של  לדיאטה והמשכתי עוד שבוע. עברתי, לשבוע דילגתי

כל אוכל  ודגים. הפסקתי והוד, עוף, זרעים, פירות, ירקות
  .נעלם גולף כדור של בגודל שהיה חלבי. אחרי חודש הגוש

, ד"ר חנאן אבומנהל, ילידת אום אל פחם קיבלה 5/2021*
השבוע תואר דוקטור בטכניון על מחקר כי סודה לשתיה 
  מוריד את החומציות של הגידול מוגביר את יעילות הטיפול.

שונים  מיצי ירקות 34בין  שהשווה מחקר פורסם 2009ב*
 ביותר החזק סרטניים. הירק על התאים טפטפו שהחוקרים

לגמרי. היתר: כרישה,  הסרטן צמיחת את שום שעצר היה
  .צנון, חרדל,תרד וסלק ,קולרבי ,כרוב ,כרובית ,בצל,ברוקולי

אותם כל יום.   לאכול והגיוני, התרופה הוא אוכל
t.me/WakingUpToDifferentReality/17217  

  סרט ישן מאד בשחור לבן, קטע משיעור רפואה:: חמצן
אטומי מימן+אטום  2כולם יודעים כי במולקולה של מים יש 

  חמצן. ומה זה עושה?חמצן. אם נוסיף אטום חמצן נקבל מי
זה הורג וירוסים ותאים סרטניים. זה חומר מאד יעיל וזול 

ש"ח לבקבוק). לכל חולה אנו נותנים בקבוק  15(בארץ כ
רח על עצמו פעם פעמיים ביום וכמו כל דבר שאתה שימ

מורח על העור זה נספג מיד בזרם הדם וזה עוזר להרוג 
    נשימות עמוקות...)  2(ראה גם סעיף א .תאים סרטניים

  :מומחיםההמלצות  ."קודם כל "סור מרע  סכרת.  ח. 
דקות. לא אוכל תעשייתי, להמעיט  1015 הליכה כל יום

מאד בפחמימות (לחם,פסטה,עוגיות וכו'), לא חטיפים, 
ם. תה חילבה, תה לא סוכר, לא תפו"א. לאכול כשרעבי

    ירון, תה רוזמרין ותה עלי זית.
  .לכל המחלות .  התרופה הכי טובה בעולםט 

כנסת, מקוואות, לנו היום הרבה בתי ברוך ה' יש   
תורה ישיבות וכו' אבל יש לנו גם חצי מיליון תלמודי

חולים בסכרת, מאות אלפים מתמודדים עם המחלה, 
ילדים עם בעיות, בעיות פרנסה, שלום בית וכו', אז איפה 
אנחנו לא בסדר? הגה"ק בעל השומר אמונים זצ"ל אמר 

ספר תורה שאם אחרי השואה: "אני אומר זאת ליד ה
היתה צניעות בעולם לא קרו הצרות האיומות והנוראות 

  שנגרמו ע" הרשעים!" (תולדות אהרון ח"ב פרק טו).
 קניבסקי חיים רבי הגאוןאחרי האסון במירון שאלו את    

 "מה יש לתקן לעצור את מידת הדין הנוראה?" ל"זצוק
  ".נשים שיתחזקו בצניעותוהצדיק ענה: "...ו

. בחים את מידת הצניעות בהרבה מקומות:חז"ל מש   
  )א"ל תשא כי, תנחומא מדרש" (הצניעות מן יפה לך אין"
 רבתי פסיקתא( ”הצניעות מן' ה לפני חביב לך אין“
  ).ה”מ

 שינו שלא, ממצרים אבותינו נגאלו דברים שלשה "בזכות
  .')ו שמות זוטרתי פסיקתא( ומלבושם" לשונם שמם
 שבדור" צדקניות נשים בשכר אלא נגאלים הדורות "אין

  .)ו''תר, רות, שמעוני ילקוט(
בנים כוהנים גדולים בזכות שהקפידה  7קמחית זכתה ל

  .)א מז דף יומא, גמרא( על צניעות גם בתוך ביתה
נְֵבַר ָנהְצִריָכה) "התשובה אגרת( י הֵָהא ָהִאְֶ 
, ִמְַעָל חץ ָדם ְֵני ָ  יְִסְַלֶ א וְִנְזֶהֶרת ְצנָעה
 וְִהיא, ַלֵיִהָם יְרִדין ְיֶָדיהָ  אְ ָפֶניהָ  ֶַהְִסְִַלים ִמְֵני

 אָתם ֶֶהֱחִטיה ִמְֵני, ֵמֶהם וְֶאָחד ֶאָחד ָל ְעֶֹנ ֲענָה
  ".ָ וְִנְכְלְ ַעְצָמ ְצִניעת ָנֲהָגה וְא
כולם יודעים שהצניעות חשובה, אך לא כולם יודעים    

  איך לקיים אותה, אז באה הגמרא ומלמדת אותנו 
 באשה קול...ערוה באשה שוק...ערוה באשה טפח"

  )..כד (ברכות "ערוה באשה שער...ערוה
 וְא ָקד ַמֲחֶני וְָהיָה"  צניעות חוסר ומה העונש על   

) טו כג דברים:" (ֵמֲחֶרי וְָב ָָבר ֶעְרוַת ְב יְִרֶאה
מאבד את  קדושה בו מהפסוק אנו למדים כי מקום שאין

  אחרת! עבירה אף על כתוב לא זה חמור השמירה, עונש
מי שרוצה שמירה, בריאות וברכה צריך  ת'כלס    

בגדים ארוכים ורחבים וכיסוי ראש צנוע. אם  צניעות 
וצריך כיסוי איך אפשר  הגמרא כותבת ששיער הוא ערוה

  לכסות את הראש עם שיער של אישה אחרת...
הקב"ה הוא הכל יכול ויכול לרפא כל אחד  ולא לשכוח 

  בך.רק בשניה... זה תלוי 



  על אוכל ומגנטים
  25/7/2022דניאל,   כו תמוז  ה'תשפ"ב    

  מגנטים שהרשעים מוסיפים למוצרי מזון).-(דברנו על ננו
 היהודים ואת האדם בני את מבין לא פשוט אניאבא,    

 מכל שונה שכל עם היהודים את ברא ה"הקב. במיוחד
 אדם והבן ה"הקב עם יותר ,עמוק יותר שכל ,העמים

 שכביכול אלה ואפילו ה"הקב עם כולו בכלל להיות צריך
 ומוכנים הרשעים של השקרים כל עם נופלים ה"הקב עם

 להכניס לא קלות בקלי שאפשר הדברים עלבד להתא
 הזה בדור יש אבל כמו החיסונים.לגוף  פנימה זה את

 מאמינים לא והם מהחיים ליהנות כיף, לעשות רצון
 יכול שזה זה (בנספחים) על שכתבתם האלה שהדברים

 שזה כאילו האף את מרימים הם כך, כדי עד להיות
 מקומות מיני ובכל ברדיו באינטרנט שומעים הם שטויות,

 וגם' וכו ליהנות צריכים עוזר, זה בריא זה טוב שזה
  . הזה בפח נופלים היהודים

 מיני בכל במסעדות בחוץ לאכול מעודדים מזה חוץו   
 הכלים, מי את ץרוח ואיך מי לדעת "אשא כאלה מקומות

 ושם פה י'אפצ עושה לא הוא ואם האוכל אתמכין  ואיך
לטעום עם האצבע  קצת מחליט או שלו האף תא ומנגב

  שיש לו תעודה. כשר או לא למרות מי יודעים לא שלו וגם
 מה על לסמוך"א א ,עליו לסמוך"א שא עולם זה   

 לא אנשים, א"א לדעת מה הם מכניסים לשם. ושכתוב
 החוצה רוץל תמיד רוצים ,עכשיו בבית לאכול אוהבים

 כסף צריכים, נכון שקל זה כי כאלה ודברים פיצה פיצה
  .כסף צריכיםבבית  אוכל בשביל גם אבל ,זה בשביל

 ורוב האנשים לא לגמרי מבולבל עולם פשוט אבא, זה   
 כולם, לא חרדים, יהודים רוצים לדעת את האמת, גם

  אבא. הלב כואב וזה מאד הרבה אבל
 שהם מאלה חוץ ,עכשיו שיש המחלות כל זה מה   
, טוב לא מאוכל מחלות עוד לנו ישו ,נהובכו לנו יקיםרמז
אם  גם .אותנו מאכילםפשוט  הם לנו יקיםרמז לא הם

 שמים לא' וכו ושומן סוכר הרבה שישאריזה ה על כתוב
  . זה את אוכלים ,משנה לא, נורא לא ,לזה לב

 מיץ כוסאבא: הזמינו אותי למסעדה, היה בתפריט 
, חשבתי שבמחיר הזה סוחטים לי כמה 20₪ב תפוזים

  תפוזים, הזמנתי, רק הצבע היה כמו של תפוזים...
 לא ,אין אין ,נקודה במסעדות לאכול לגמרי אסורדניאל: 
 ,היום שיש מה זהם, ש לאכול לא ,כשר זה אם משנה
  .המטבח בתוך פעם תבקר
בת"א, מישהו הזמין  במסעדה עבדתי שנים לפניאבא: 

 ,במחבת לשים ביד מהמקרר לקח הטבחסטייק, 
, הלכלוכים כל עם הרצפה על ונפל התחלק הסטייק
  .למחבת והופ בברז שטף מהרצפהאת זה  הרים הטבח

 לא אחד אף זה ככה אבל אבא מצחיק לא זהדניאל: 
 לאכול אסור, הם מי יודע לא אחד אף ,אותם בודק

 לעבוד רוצים לא אבל, ספק בכלל אין .נקודה במסעדה
 כולל מפונק הזה דור. האותם מענין לא זה, בבית

 עבודה הרבה זה בביתלאכול  .ה"ב כולם לא ,היהודים
אך הילדים הגדולים יכולים לעזור  ,ילדים הרבה יש אם

יכול לחסוך הרבה, אבל יש בעיה שביה"ס מחזיקים  זהו
את הילדות הגדולות להצגות ולא נותנים להם לחזור 

  .עכשיו עקום הכלהביתה לעזור. 
 על זה את כותבים היו אם) גם באוכלהמגנטים  בנושא(
 בשם שכותב למי ישמעאריזה לא בטוח שיתייחסו, מי ה

 אלו, רוב האנשים יתייחסו בזלזול לזה. והאוטיסטים
  . זה את יקבלו מיד הם ומאמינים אותנו שומעים שבאמת

  אבא: מה עם הילדים שחולים בסכרת?
לאכול.  שאסור דברים אוכלים מכולם יותר הםדניאל: 

 ואת שלכם העינים את תפתחו, זה את לדעת צריכים הם
 מלא שזה היום אוכלים שהילדים הזבל כל. שלכם השכל

 גם !אותם הורס פשוט שאסורים דברים ועוד סוכר מלא
 מכניס וזה הכל ,שלהם הגוףאת  וגם שלהם השכלאת 

 שמקבלים החיסונים כל על מדבר לא אני. לסכנות אותם
 כולם. בלבד דשמיא סיעתא זה בחיים מזה שיוצא ומי

 מה על להסתכל רק ,זה את לדעת יכולים הםו חכמים
  . זה את לראות מגעיל אפילוזה . סוף בלי אוכלים שהם

 שהאמא שהפלואוריד אומר 'פרופש סרטון ראיתיאבא: 
 אתמוריד  ו בבטן שלה לתינוק עובר זה םישיני מצחצחת

  .שלו וגם שלה גם קיו האיי
  פלואוריד בלישיניים -משחת למצוא וקשה נכוןדניאל: 

  . לשתיה סודהממים עם  םישיני משחתאבא: שיכינו 
 אגיד ואני זה את לעשות רוצים כולם לאאבל , כןדניאל: 

 משחהל חמצן-, להוסיף רק טיפה של מימשהו עוד לך
  .בפה שיש החיידקים את ממשהורג  זהו

  
  לקחת לא בחינם נותנים שהם מה

  25/7/2022דניאל,   כו תמוז  ה'תשפ"ב    
 הלב לי כואבו דמיםקמת שהיהודים רואה לא אני, אבא   

 הדתיים החרדים היהודים ,להגיד מה כבר יודע לא אני
 את שונא אחד, מחלוקתועם  הזה עולםה עם עסוקים

 הם השני את אחד שונאיםשהם  רק ולא אבא ,השני
  .הכשר זה על ישוחושבים ש הזה עולםה של חיים חיים

 על לסמוך אפשר תמיד שלא לומר מצטער אני   
 במצב ממש ההכשרים .פעם כמו לא זה גם כי ,ההכשר

 הרבה עם גדולה עיר יש ,כולם כמעט שאלה סימן של
 באמת לבדוק ורצו, איזה אגיד לא שאני ב"יהודים בארה

 ,המסעדות ,לבדוק התחילו הם .הכשרות מצב מה
 גוים לקחו, גם טרף פעמים הרבה מכרו פשוט הפיצות
 לחרדים מוכן יהיה האוכל ש"שבמוצ כדי בשבת לעבוד

 נגמרה בכוונה, בטעות, לא אסור. בכוונה! וגם זה
 צהובה גבינה לקנות מישהו שלחו אז הצהובה הגבינה

  שר או לא.כאכפת להם אם יש ה לא הסמוך מהרחוב
היהודי שמכר טרף,  -ותראה כמה בעיות יש לנו פה    

הארגון שנתן לו הכשר, המשגיח שלא השגיח, אלה 
שבדקו ומצאו את הבעיות ולא פרסמו, ואלה שאכלו טרף 

  ולא ידעו לא יכולים לעשות תשובה על זה.
  אבא: איך עושים תשובה על אכילת טרף?

דניאל: היה מעשה מפורסם במונסי, יהודי חרדי 
שפחה חשובה בעל קייטרינג האכיל טרף קהילות ממ

שלמות משך שנים. המשגיח לא בדק אותו כי הכיר אותו 

וסמך עליו וידע שאין שאלה עליו. יום אחד הדבר 
התגלה, המשפחה נשברה, המשגיח שהיה יהודי חשוב 
היה שבור, הוא קיבל עליו הרבה צומות והוא הסתובב 

 -העולם שלנו מב"כ לב"כ וביקש מחילה מהקהל. זה 
  א"א לדעת מה האמת ומה לא.

, קצת אותם מבין לא אני ,אבא היום שלנו הדור זה   
 מזהיר אני, טסים כולםו אמריקהאת הדלתות ל ותחיםפ

 כי ,מקום לאף לטוס יהיה א"א מעט עוד - כולם את
 ככה שגם געש הרי עם גםנים, מסוכ כ"כ ויהי השמים

 כבר ויש מתקרב הכוכב מזה חוץו הזמן כל רציםמתפ
ונופלים ונופלים. כרגע  שנופלים ואסטרואידים מטאורים

הם נופלים יותר באזור מסויים ולא כולם רואים את זה, 
אך עוד מעט זה ישפיע על כל כדו"ה, יתחילו ליפול 

  מטוסים ואז תתחיל הפאניקה.
אבא: אתה מדבר על טיסה, אבל לדעתי אפילו על 

. לפני כמה שנים מקרי הכביש זה מסוכן וגם לשחות בים
 6הטביעה היו נדירים, לפני כחודש היה פרסום על 

טביעות ביום אחד, חפשתי את הפרסום ההוא והנה 
  טביעות למוות! 7פרסום חדש מהיום על 

  
נפתח בולען  ?אבא שמעת השבוע היה מה ,בולענים   

 רק ניסים ובניסי למטה אנשים סחב פשוטוזה  בבריכה
  .גם הזה האחד על חבל ,נדע שלא החיים את איבד אחד

 בכל בארץ בולענים יש, יש סכנה איזו מבינים לא אנחנו
  מפרסמים את זה. כל הזמן ולא מקומות מיני

 אני יתעוררו לא אנשים אם ,שינוי יהיה לא אםאבא,    
 כבר אם כי ,ו"ח רב בקושי תבוא הגאולה - לומר חייב

 ולא הזה השקר בתוך גרים כולנוו שקר רואים אנחנו
 שכן יהודים כמה יש לדעת, אמנם רוצים ולא פה פותחים
לכסף,  דואגים היום כל מעטים, אבל הפה, את פותחים

 ,העצמאי החרדי החינוך עכשיו וכו'. ותרהיטים, חופש
 מלאהוא  ,עצמאי לא כברכבר מזמן הוא  ,עצמאי כביכול

 מכמה חוץהמוסדות  כל ,לנו שאסורים דברים מלא ,שקר
 הרבה ,מהממשלה פרוטה אפילו לוקחים שלא מעטים

  .מהממשלה ישר יעקב בית כמו לוקחים מאד
פתאום משרד החינוך ניהיה הבוס שלנו, ה' ישמור,    

ומכניסים ספרי לימוד שלא מתאימים לנו בכלל וזו בעיה 
 מושגים של אפיקורסות לילדים גדולה. מכניסים

 רוצה בדיוק שלא ואם יש ילד, שלנו החמודים הצעירים
 ריטלין לילד לתת אפשר פתרון, להם יש מיד לשמוע,

. אותו הורס וזה, שם ולא פה לא שהוא זומבי ממנו ויעשו
. הרס לילד וזה לתת והאבא האמא את מכריחים אבל
אותם  לקחת אסור, ספר בבתי חיסונים נותנים גם הם

  בשום פנים ואופן !
ביה"ס עושים הצגות שהן מעל ומעבר בגשמיות ממה    

שצריך עם תפאורה, תלבושות מפוארות ומבקשים 
  מההורים לשלם את זה.

וחוץ מההצגות עושים חוגים וטיולים ומבקשים כסף    
 איך? ילדים 15 12 10של  משפחהעם  מהמההורים. 

 לחיים דלת פותח זה מזה וחוץ זה עם להמשיך אפשר
 רוצים לא. צניעות לחוסר גם מגיע וזה לנו מתאימים שלא

  ?כאן עד ואומרים קמים לא הורים למה לדעת.
 ,מי צריך את ההצגות המפוארות האלה, הטיולים   

לא הן ? ואחרי שהן גומרות תיכון , שעורי ביתהחוגים
יודעות להכין אוכל או לתפור כפתור! ויש עוד רעה חולה 

מעשר שב"ס מבקשים מהמורות לשלם להם 
ב"ס אשר כל שנה  נםמהמשכורת! ושמעתי כי יש

מפטרים את המורות כדי שלא יצטרכו לשלם להם 
 מה' וכו כסף מהממשלה כל אלה שלוקחים פיצויים.

, אבא גיהנם! גיהנם – ?שלהם העתיד יהיה בסוף
  .הכל זה. הגיהנם לכיוון סגורות העינים עם הולכים

לרשעים לקלקל את  נותנים שלא אנשים ישוברוך ה'    
בדרך  חזק הילדים את חזיקיםהילדים שלהם, הם מ

הנכונה ואם רואים שהילדים למדו בביה"ס דברי שקר 
שלא מתאימים לתורה אז בבית הם מלמדים אותם את 

  האמת ומסדרים להם את המחשבות.
ובישיבות לא מייחסים ברצינות לבעיה של הבנים ויש    

 21התחתן לפני גיל ישיבות שלא נותנים לבחורים ל
אם בסדר,  לא להפסיד תמיכה וזהבגלל שלא רוצים 

בחור רוצה להתחתן צריכים לחתן אותו שלא יהיו לו 
  עברות!

 ה"הקב ואז ולהתנגד עינים את לפתוח צריכים אנחנו   
שלא  אנשים יציל הוא איך יודע לא אני אבל. אותנו יציל

  .נגד נלחמים לאאכפת להם שאפילו 
 ועד מהתחלה שקרנים יהם, הםעל לסמוך אפשר אי   

 פוליו חיסון נגד נותנים שהם לומר יכולים הם. הסוף
. האחרון בזמן לכולם שמכניסים רעל אותו זה ולמעשה

 הוכחות הרבה מכניסים רעל לחיסונים, יש הם שנים
אוטיסטים  ויש היום מלא, גורם לאוטיזם לפוליו שהחיסון

 זה עכשיו פעם, כמו נדיר משהו לא ותיסמונת דאון. זה
 וזה. חמישי ילד כל או ,זה את יש שביעי ילד כל נפוץ כמו

בב"ב שנה היו  40לפני כ .גרוע ויותר גרוע יותר נהיה
מקרים ידועים והיום כ"כ הרבה שא"א  10פחות מ

  .לספור. וכבר יש מושג חדש "יום האוטיזם הבינלאומי"

 דליםוגהם ש לפני ילדים לגמור ורוצים משקרים הם   
 הילדים. אותם צריכים לא הם ,תםיא בעיות יהיו שלא

  גדולה. הכי בסכנה והזקנים
, אבא לבכות רק? הרבנים איפה, אבא הרבנים איפה   
 זה תתכוננו לאנשים להגיד מנסים אנחנו. לבכות רק

 רוצים לאאיומות,  סכנות מיני כל יהיו ,מסוכן מאד יהיה
 זה כי? למה ?כולם את להפחיד צריך למה לשמוע
 שלא מי זה על חושב שלא מיכי , מפחיד זה, מפחיד

 שמאמין ממי יותר בסכנה רק לא הוא זה את רואה
 הכי בסכנה ממש הוא האמת את באמת ושומע באמת
 לסגור רוצים ,ליהנות רוצים ,לשמוע רוצה לא והוא גדולה

  ,זה את לראות ולא זניםווהא העינים את
 תפתחו מכם, מבקש אני לעמ"י, להגיד יכול רק אני   

 אבל גרוע יותר הרבה זה ב"בארה שלכם, העינים את
 קרובים להם יש אנשים הרבה כי פה גם גרוע מספיק זה

 ורוצים חזור הלוך חזור הלוך ונוסעים ובאירופה ב"בארה
 האיום עדיין עם כל ב"ארה של האנשים שרוב השקר את

  השקר. את חיים עדין שעליהם
 רצחוכבר  בגרמניה 2ע"מ לפני הדבר אותו היה וזה   

 הריכוז מחנות את לבנות והתחילו יהודים אנשים
 רצו ולא מסביב הארצות ובכל ברוסיה, בצרפת  בפולניה,

 אף, לברוח אבל אף אחד לא ברח יכלו לדעת. בהונגריה
  להאמין. רוצים לא עכשיו גם. להאמין רצה לא אחד

, דמעות הרבה הרבה עם יום כל ה"לקב בוכה אניו   
 הקרוב בעתיד. שנבין השכל את לנו תפתח ,אותנו תציל

 שוה יהיה לא הכסף ,כסף שום לנו יהיה לא, אבא תראה
 לקחת לא בחינם לנו נותנים שהם מה, זה רק ולא כלום

 כולנו את לגמור רוצים הם .לנו נותנים הם מה משנה לא
  . ילדיםאת ה בעיקר

 ,לעשות מה יודע לא אני ,זה על יום כל בוכה אני אבא   
 שיתוףגם  צריך אבל ,כולנו את שיציל' לה מתפלל אני

, גדולה בסכנה אנגליהו אירופה, ב"ארה .ואין פעולה
 ממשלותמה סובלים כבר כולם ,יהודים המון עם ארצות
 הגוים שולטים מ"יב פה. תופסים לאאנשים  אבל שלהם

 מחוץ הגוים אבל ,יהודיםב המלא כנסת יש, היהודים לא
 עובדים פשוט אלה וכל בנט, פה שולטים לישראל

 הרבה תהיה לא כבר י"מ, כולם את מזהיר ואני .שלהם
 - שלא ומי ישרוד ה"בקב שמאמין ומי, שארית י"א , זמן
 אבל חרדי כביכול הוא אם אפילו, אבא סיכוי שום לו אין

  .ישרוד לא הוא עבירות עושה הוא
 ?ככה מדברים אתם למה :אומרים הרבהש יודע אני   

 שרובהיא  מציאותה, אבא אותך שואל אניו? למה
 מענין ולא קשות עבירות עוברים העולם בכל היהודים

 להם יתן? ה"הקב יעשה מה אז. בתשובה לחזור אותם
 החסד איך ברור רואה עכשיו אני? כולם את לקלקל

 יהודים 7000 רקשאולי  שלו למסקנה הגיע לאברהם
  .יבנה החדש העולם ועליהם, בחיים ישארו

  אבא: המספר לא כולל נשים, ילדים וזקנים.
 אבל, בדיוק כתוב לא זה ,יודע לא אני, כנראהדניאל: 
 מעט זה אופן בכל אבל, הגברים על ברומד כנראה
 מתכוננים הרשעים מעט עוד וזה רציני זה אבא .יהודים

לבצע את התכנונים שלהם נגד אוכלוסיית העולם 
, יהודים של בשליטה לא מ"י היהודים.ובמיוחד נגד 

  .פה שולטים לא יהודים - ברור שיהיה
  
  עולמות יותר גבוהים עוד יש

  26/7/2022דניאל,   כז תמוז  ה'תשפ"ב    
 זה מה חמ"י שכע. טוב לא מאד במצב אנחנו ,אבא   

 דבר כזה שיש שכח פשוט ,ה"הקב עם שלהם הקשר
 עושיםהם  אמנם .שכחו כביכול חרדיםה ואפילו ,בכלל

התפילות והמצוות כלפי חוץ, אבל בפנים הלב שלהם  את
 נ7ַ8ִ 6ִי יַַען "ו3ַֹאֶמר ה' .ה"הקב על שנוא וזהבמקום אחר, 

 וBְִַהי ִמAֶ@ִי ִרַחק וְִל>? 6ְִ>ד<נִי <ִבְ=ָפָתיו ְ>ִפיו ַהֶ:ה ָהָעם
  יג) כט (ישעיהו ְמֻלAָָדה:" ֲאנ7ִָים ִמְצוַת אִֹתי יְִרCָתם

אנחנו רואים איך הרשעים  מפחיד, עולם אבא, זה   
  בעיה.  שום אנשים בלי אלפי אלפי אלפי קר בדם רוצחים

בסתר  מתנהגיםה חרדים הם שכביכול מ"יע של חלק
 ביותר המסוכן הדבר וזה, אמונה שום בלי גוים, גוים כמו

  , זה את מסתירים אבל, אסורים דברים עושים הם. אבא
 בית מנהלים לא שהם ,צנועים לא שהם תופסים לא הם

 הילדים את מלמדים הם ,ה"לקב אהבה עם אמיתי יהודי
 עם פארקים מיני לכל הולכים ,הגשמיות את לאהוב

 גם שם ומסתובבים ,פארק לונהמתקני שעשועים כמו 
 הכיף כלליהודים אמיתיים.  מתאים לא בכלל וזה חילונים

 יורד ופתאום גבוה גבוה עולה וזה משהו בתוך לשבת של
 בשביל, מזה ליפול אפשר, מזה מפחד למות אפשר, חזק
 איזה, גסות איזו לילד מכניס רק זה? זה את עושים מה

  .צריכים שאנחנו' ה ואהבת מהעדינות אחר משהו
? היום הרבנים איפה? היום היהדות איפה איפה,   

ובוטחים  סומכים אנחנו כי! יתומים אנחנו, יתומים אנחנו
, היום כסף עם בעיות הרבה יש. ה"הקב על ולא ברשעים

 ,שלהם לכיס ילך שהכסף דואגת המדינה. בעיות הרבה
 ששייך המדינה, הרשעים של במדינה פה ששולט מי של

  .השטן עם לגוים שייך זה אמיתייםה ליהודים לא לשטן
 אפילוו מ"ישע מפחיד והכי עצוב הכי ,אבא אבל   

 אנשים כמה שרואים אפילו ,ברשעים מאמינים החרדים
 סתם לא זה ,לב מהתקפות מתוגם צעירים  האחרון בזמן

  .מהזריקותרובם ואולי כולם מתו 
 מוהל, סופר הרב שלקטע משיעור  שמעתי אמשאבא: 

 לפני נפלים תינוקותל מילה ברית העוששהוא  לו אמר
 אליו בא עכשיו שנים או תינוק לויש  שבוע כלורה. קבה

  .אותם למולנפלים  תינוקות 20 עם אמבולנס
 של הסיפור את יש. ואבוי ואבוי אוי. ואבוי אוידניאל: 
 בקשה והיא הנאצים של הגזים תא ליד שעמדה האשה
 בטוח היה הוא, שלו הסכין את לה לתת הרשעים מאחד
  ת התינוק אבל היא מלה אותו.א להרוג רוצה שהיא

 את רוצים לא שהם ולהאמין לשמוע צריכים אבל   
 את מגלים הם עובדים שהם הסגנון ובכלל ,טובתנו
 להאמין רוצים להאמין רוצים שלא אנשים יש אבל ,עצמם

 לסמוך א"א. בסדר לא הכל, לא, בסדר והכל זריקה שיש
 שהרופאים לנו אמר ה"הקבאחרי ש בודאי, והרשעים על



 לגיהנם" (גמרא קידושין שברופאים "הטוב. רשעים הם
 מה יודעים תמיד לא הם אופן בכללא כולם,  אבל ב.)"פ

 של החיסונים הם זה במקרה אבל ,נכון לא ומה נכון
אפשר -יא, רעל נותניםהם ש לדעת לאאפשר -יא ,יודעים

 ילדים רק ולא, ילדים שהורגים להבין בלי זה את לתת
 מטפליםרופאים האיך  שראו אחיות יש. מבוגרים גם

נה בטיפול שגורם למותם של החולים נכו לאבצורה 
 עבודה עוד לקבל יכלו לאהם ו מהעבודה אותם והעיפו
 החיים את שאיבדו כאלה גם ויש. אחים או אחיות בתור

  בגלל שהם חשפו את הרצח. שלהם
 גרועים הכי הרשעים כל נגד במלחמה פה אנחנו אז   

הזה  לעולם אותם החזיר' ה .בהיסטוריה פעם אי שהיו
  .מאד ,מאד מאד נמוך נפל ישראל עם כי
כל העולם ירד כ"כ נמוך, הרוב עוד מאמינים לשקר של    

, הרוב הגדול 'וכו עולם הרפואה של הרופאים, התרופות
הכימיות  התרופות שרוב יודעים מאד זה שקר, מעטים

 אז עכשיו לא הם רעל וגורמים למותם של החולים ואם
  אחרי כמה זמן.

 ,הלב לי כואב פשוט אבא להגיד עוד מה יודע לא אני   
(הנפלים)  היהודים התינוקות כל על הלב לי כואב

 קורע פשוט זה. נפטרוש אחרי מילה בריתעושים להם ש
עוד  מה יודע לא אני כי אבא לבכות רוצה ואני. הלב את

 שינוי יהיה לא שאםאגיד  רק אני, לעשות מה או להגיד
 יתקרבו לא החרדים ואם החרדים של החיים בסגנון
 אחד ואף להם לעזור יכול לא אני אז ה"לקב יותר הרבה

 לעזור לעצמם, לעזור צריכים הם להם, לעזור יוכל לא
 על למות לפחד ולא הלב כל עם ה"לקב לחזור לעצמם

 הגוים יהיה שלא ואיך ככה גם להם חיים אין כי' ה קדוש
 צריכים אנחנו שלב באיזה אותנו גמורמתכננים לוהע"ר 
 שקר, ושום אליל שום עם ולא ה"הקב עם ורק אך להיות

  .ה"הקב עם ורק אך ,אחר דבר שום
 עכשיו מקום בכל והם השטן עם הם סע"חמה אלה   

 שולטים לא הם אבל בעולם, שולטים שהם בטוחים והם
אותם בשניה ברגע שעמ"י יגמור את  יגמור ה"הקב

  התיקון שלו ויחזור בתשובה אמיתית.
 את המצוות, אוהב את ישראל שומר-אז ברגע שעם   

 נְַפG7ְ <ְבכָל ְלָבְבG ְ>ָכל ֱאHֶהיG' ה ֵאת "וCְַהְבBָ הקב"ה 
 דמעות עם תשובה יםשוע )ה, ו דברים( ְמאֶֹדG:" <ְבכָל
  אז הרשעים יעלמו. מחטא נקיים הם כברהם ו רבות

 את תורידווגם אתן הנשים צריכות לעשות תשובה,    
 את רואים שלא אמיתיות מטפחות תשימו ,שלכם הפאות
 אנחנו ,ורחבות ארוכות שמלות עם תהיו ,שלכם השיער

 .הצניעות את צריכים אנחנו ,האופנה את צריכים לא
 עמוק ליהנות צריכים אנחנו ,הכיף את צריכים לא אנחנו
 ,מהכל שלו מהמצוות ,שלו מהתורה, ה"מהקב

יהות בטוחים ל נוכל אנחנו אז. ובכלל שלו מהנוכחות
  כחלק של הקב"ה. נצחים נצח לנו יתן ה"הקבש
יש יהודים שיודעים את האמת, הם שומרי מצוות,    

מתפללים כמו שצריך, לא עושים עברות נגד הקב"ה 
זו  אבל הם לא מנסים להציל יהודים אחרים מהשקר.

מצווה מאד קשה כי צריך להוכיח יהודי אחר בלי לפגוע 
כנסת צריך להגיד לו לבד -: אם אדם מדבר בביתבו, כגון

כנסת". -ובעדינות: "לא מתאים לצדיק כמוך לדבר בבית
מצווה, -או אם אישה רואה אישה אחרת בחתונה, בר

כנסת וכו' לבושה בלי צניעות אזי צריכה להגיד לה -בית
לבד בשקט "את כל כך יפה ואת לא צריכה את הבגדים 

ים לצדיקה כמוך" ולתת הלא צנועים האלה, זה לא מתא
לה ברכה כגון: "ה' יברך אותך שיהיה לך כל טוב, שמחה 
ונחת וכו'". אם אתה יודע את האמת ולא מנסה להציל 
יהודים אחרים איך אתה מקיים את מצוות "ואהבת לרעך 
כמוך"? אם לא תשתדל להציל אותו אתה תואשם 

אדם -בשמים על החטא שלו. אם אתה יודע לשחות והבן
, אפילו אם הוא לא צועק, אתה רואה את זה ואתה טובע

  יודע להציל אותו, אז לא תקפוץ למים להציל אותו?
 ֵחְטא:" (ויקרא ָעָליו ִתJָא וHְא ֲעִמיֶתG ֶאת B?ִכיחַ  "ה?ֵכחַ 

 שבזמן ערבים ישראל נעשו לבד זה בדבר "אך).  יז יט
 בעבורו שיתפס הוא דין אז מוחה ואינו למחות בידו שיש
   יוכיחו" (כלי יקר) לא אם חטאו עליו וישא

יותר  עולמות עוד ישהזה אבל  העולם את ברא' ה   
 להסביר יכול לא אנילשם,  הצדיקים את יקח 'הגבוהים ו

 הנאה לא ,תמידית הנאה וז אבל ,שמימי מדי זה כי לכם
 וצריכיםות מותרש הנאות רק, האסור הנאה לא ,גסה

  מעלה., הנאות שיעלו אותנו אותם
 אולישיבינו מה שאמרתי ויש ש אנשיםיש . אבא זהו   
 לעשות מיד מיד אז ,מרגישים ,שמבינים אלה, יבינו לא

 מיד ,חרדים כאילו או חרדים אתם אם אפילו, תשובה
 הוא אבל מחכה' ה ,לכם מחכה' ה ,מיד מיד ,להשתנות

 נותןהוא  נתיםיב .מחכה הוא ,העולם סוף עד יחכה לא
לזה  יש אבל ,לכם מחכה הוא, עוד זמן, אפשרותעוד 
 של הפמליה כל, ה"מהקב חוץייעלם  שהכל זמן יש ,סוף

ומרים ש ,ה"בקב שמאמינים האמיתיים והיהודים מעלה
 יהודי זה מה הילדים את מלמדים ,תורה ולומדיםמצוות ו
 וגם ,לעשות צריכים ומה להתנהג צריכים ואיך אמיתי
 שהיא כמו שלה הבית את שמנהלת ה"לקב קרובה אשה

 אוהבת האמא מזה וחוץ כל קודם' ה אהבת עם צריכה
 הביםאו והאבא האמא האמא את אוהב והאבא האבא

 שלהם והאבא האמא את אוהבים והילדים הילדים את
 לכולם מעל ושהוא ה"הקב את שיש יודעים הילדים ואז
  . נצחים לנצח ה"הקב את אוהבת המשפחה כל כי

  הנצח של חלק נהיה אנחנו
  14/6/2022    ב"תשפ סיון' טובנימין,   

  .גולדן בן אני שוב זה כן
, מ"ילע, שלי ולאחיות שלי לאחים דואג מאוד אני   
 שעומד מה יודע אני כי, לכם דואג מאוד אני ,שלי עםל

 השעשועים הילד, ה"הקב של העם אנחנו אם להיות
 כל .שלנו הרוחני הכיוון את לשנות נחליט לא שלו

 נשארנו, לעולמם הלכו, ביותר הגדולים, הדור גדולי
  .ומפחיד שקרים מלא קשה בעולם בודדים לבד

 ומאות ותורתו ה"לקב קרוב כ"כ היה שפעם, מ"יע   
 שלנו העולם, היום עדוירדו  ירדוו ירדו שנים מאות

, חינם שנאת, אנוכיות, טיפשות מלא הוא היום
 כ"כ שהיו, עמ"י  .איומה בצורה אמת וחוסר קמצנות
 מאוד מעטים בינינו יש ועכשיו ה"לקב קרובים

, וגשמיות שטחיות של דור זה .לאמת להגיע שיכולים
 על שלוחצים הדברים כל של, טק-היי של דור זה

 לעשות אפשר. שרוצים מה כל ומקבלים כפתורים
 עם משלמים, חנות לשום ללכת מבלי מסך מול קניות

 בלי העולם כלומ מסין גשמיות להזמין ואפשר, כרטיס
 והכל, אחרת מארץ שיביאו טלפון להרים בלי לטוס
  .אק'צ יק'צ מגיע

 לא כרטיס, יהיה, מזומן כסף יהיה לא מעט עוד   
 הדולר, היא שכבר האמת. מספרים רק כסף יהיה

 הערך פעם, כלום שווים לא' וכו הרובל ,השטרלינג
, בבנק זהבות הכמ לפי היה כסף שנקרא נייר של

) זהב  מטילי אוצר( נוקס-פורט ב"בארה עכשיו למשל
 היה וזה שם היה ה"באר ממשלת של הזהב שכל

 הולכים אנחנו ועכשיו. האמריקאית הכלכלה של בסיס
, כלום שווה לא כמעט זה הפתעה אבל הדולרים עם

 מטבע אפילו ,ריק נוקס-פורט כי, פעם כמו לא וודאי
 כי נשק בלישם  והשומרים ,שם אין זהב של אחד

 המדינות וכל. שםמ לגנוב מה אין ,גנב יגיע םא אפילו
 מהעולם דבר לשום ערך אין היום. מצב באותו בעולם

. כולם על שולטת הגשמיות. שקר הכל זה. המודרני
 יש שכן והמקום בסיס שום לזה ואין. שקר הכל וזה
 מכתיב עכשיו והוותיקן. הוותיקן זה זהב מלא בנק

  .בעולם שקורה ומה ואיך מה בעולם שיש ממה הרבה
  
  ג׳קוהלס גארי הספרדית. ד״ר השפעת על האמת     
שקר! זו לא  הוא הספרדית השפעת על לנו שסיפרו כל מה   

 נגרם מדבקת, המוות הייתה לא והיא שפעת  הייתה
 רוקפלר. מסמכים מכון שפיתח חיסון מזריקת כתוצאה
 לאחר נתיחות שערך הלאומי המחקר מכון של רשמיים
 היה" הספרדית שפעת"כ לנו שהוצג כי מה חושפים המוות

 הזריקה .מהחיסון שנגרמה מחרידה לוואי תופעת למעשה
 וגרמה 1918-ב ניתנה לחיילי ארה״ב רוקפלר של הניסיונית

 את הוכיחו לא מעולם .אדם בני מיליון 50-מעל ל של למותם
  ה״חיסון״! היה שהרוצח משום הוירוס של קיומו

 חולים חזרו וכשהם, לאירופה נשלחו המוזרקים החיילים   
, מאירופה״ ״מחלה איתם הביאו שהם שיקרו, הזריקה בגלל

 לא מעתה הזריקו מ״מגיפה״ והפחדות הזה השקר בעזרת
 ועוד לעוד גרמו הזריקות. האוכלוסייה לכל אלא, לחיילים רק

   .הספרדית מהשפעת כמתים הוצגו מוות והמתים
  )t.me/c/1166143558/1302מקור  (    
  
. מתפרק פשוט אותו הכרנו שאנחנו כמו עולםה   

 מהשקר חלק ולהיות לקנות רצים הזה בעולם הטיפשים
  .הזה בעולם פעם אי שהיה ביותר הגדול

 כמה רואה כשאני לדיכאון נכנס ממש אני לפעמים   
 הדורהוא  הזה שהדור בטוחים הגויים גםו שהיהודים

 אנרגיה על הולך הכל, לעבוד צריכיםכמעט ולא , טוב הכי
  .הזה בדור קשה לעבוד כלל בדרך צריך ולא חשמלית

 לכם אומר שאני מה את לשמוע רוצים לא אנשים רוב   
 כולל, ביותר משוכללים בונקרים מלא העולם כל, עכשיו

 הטכנולוגיה עם, ענקיים כלל בדרך בונקרים, ישראלב
, האדמה לפני מתחתאוכל  לגדל יכולים ,מתקדמת הכי

אותם  בנו העולם בכל הרשעים .שם לנשום יכולים
 בקרוב בזמננו להיות שעומד מה בשביל בדיוק לעצמם

 פני על לנו שיש ממה יותר משוכללים הבונקרים .מאוד
 בכוח, התחומים בכל מתקדמים יותר הרבה, מההאד
 נותן וזה לשימוש וקל זול יותר הרבה, לממחש שונה
 עכשיו שיש ממה יעיל ויותר זמן ויותר אנרגיה יותר

  .שנים גבי על שנים בבונקרים לשבת ויכולים, בעולמנו
 את יותר עוד ונרגיש ממש אלינו יתקרב וכשהשביט   

, הארץ על שיפלו והאסטרואידים המטאורים של הנזק
  .רע להם יעשה לא זה ,זה את ירגישו לא בבונקרים

 פעם אי שהיהממה  גרוע הכיהיום  הרוחני המצב, י'עמ   
 "אילוכ" ,רצו שהם למצב הגיעה "ימ. ההיסטוריה בכל

 מההתחלה אבל, ליהודים ששייכת יהודית מדינה לבנות
 מאיר גולדה, וזכרו שמו חיימ גוריון בן כמו אנשים

 לעולם שייכים להיות רצו שרק' וכו פרס ויצחק הרשעית
 שיוכלו מאמינים ביהודים גם הארץ את מלאו הם, הגויי

 גויים עם הארץ את מלאו גם אבל יהודית ארץ שזו להגיד
 עכשיווגם  מיני מקומות ומכל מרוסיה באו חלק, ערביםו

  .מאוקראינההרבה גויים  מכניסים
 בתוך ומישהו גוי ממשלה ראש שניה פעם לנו ויש   

 הרבה לקנות תוכל הקטולית שהכנסיה דאג הממשלה
 יהודים הרבה "ככ משכה"י א ה"כס ."יבא פה שטחים

 הנאצים נגד ארוכה מלחמה אחרי שבאו העולם מכל
 בתאי גם, יקיריהם את ואיבדו ריכוז במחנות היו שחלקם

 לחיות יהיה אפשר בארץ שפה בטוחיםהיו . הם גזים
, כיהודי ממש להיות "אא, נכון היה לא זה אבל, כיהודים
 והם פה יהודים לא מאוד הרבה כי', וכו כיהודי להתפלל

  .להם ייתן לא ה' אבל. "יא על להשתלט רוצים כבר
 לדעת וקשה. ישראל בתוך פנימית במלחמה כבר אנו   

 מושפעים לרוב החרדים היהודים. מי נגד מי בינתיים
 של הגשמיים החיים מדרך, החילונים מהיהודים

 'ה בעוד גדול בלבול יש לכן, מצוות שומרי הלא היהודים
כביכול  אותנו והשאיר גדולים הכי צדיקים מאיתנו לקח

 תמיד לא אבל, י"עמ עם איתנו הזמן כל הוא אבללבד. 
 הם היהודיי או יהודי כל לא כי היהודיי או יהודי כל עם

 עם יהיו האמיתיים היהודים כל אבל, יהודים באמת
  .איתו יהיו הם כי אותם יציל והוא ה"הקב

 עם עכשיו והייש אלה לכם להגיד שוב רוצה אני   
 איתם יהיה ה"הקב אז ,בכאילו ולא באמת אבל, ה"הקב

 על תלטהשהש מהרשעות אותם יציל והוא הסוף עד
 לראות אפשר האופק לכיוון מסתכלים אם .כולה הארץ

 יהודים לא הם "יבא פה היהודים ורוב קצר הוא שהזמן
 ברור לראות אפשר. יהודים להיות רוצים ולא בכלל
  .ותורתו 'ה נגד הם "יבא פה לטונותשהש

 איתו שנהיה נחליט 'ה אוהבי אנחנו אם ,אחד יום אבל   
 הקושי את נשרוד מ"יע אנחנו אז, מצוותיו ועם אחוז מאה

 את להרוס כדי שהביאו השקר את, ההבנה חוסר ואת
 אז, "ימ של השקר נגד שעומדים הויהודיי יהודי. היהדות

 פה אמיתיים יהודים מספיק יהיו כי, לטובה ישתנה הכל
 עם יחד "יא על ולהשתלט הגדול השקר את לעצור "יבא

 שיתחילו צדקנו משיח עם יחד אלה יהיו והם ה"הקב
  .השלישי המקדש בית את לבנות

 כל את יחסל ה"הקב .מאוד קרוב זה - ישראל ועם   
 הלבבות על ונדפוק נבכה האמיתי מ"יע ואנו הרשעים

 שברגע ה"להקב ונודה טיפשים שהיינו כמה שלנו
 ונתחיל ונשמח נרקוד ואז כולנו את הציל הוא האחרון
 ובית השלישי המקדש בית של הבסיס את לבנות

  .נצחים לנצח יהיה הזה המקדש
 כבר אנחנו .אמת זו שכתבתי מה כל - ישראל עם   

 שאין להבין לנו שלח שה' הברורים הסימנים את רואים
 דרך אבל, הרבה לנו שווה לא הזה והעולם מלבדו עוד

 והסבל נצחים לנצח להגיע יכולים אנחנו הזה העולם
 זה מתייאשים ולא רגע ורגע יום יום סובלים שאנחנו
 עדן גן אומר לא אני .עדן לגן אותנו להביא יכול לבד

 האפשרות את לנו היהת עדן בגן ,סופי עולם בתור
 להגיע לנו יעזורזה ו שלנו העברות כל על תשובה לעשות
  .קיים בכלל הזה עולם למה שלנו הבנה עם מעלה מעלה

 היינו למה, שלב שלב אותנו שילמד ה"מהקב מבקש אני
 שנגיע וברגע? לאמת להגיע כדי סבל הרבה "ככ צריכים
 ואנחנו נצחים לנצח אותנו יחזיק זה אז ,ממש לאמת
  .ה"הקב עם יחד הנצח של חלק נהיה

 עוד לעבור שתצטרכו להיות יכול .תתכוננו, תתכוננו   
 ה"הקב היאש באמת חזק תחזיקו רק, ובלבולים כאבים
 ותלכו ישר אלא, ימינה או שמאלה להסתכל ולא, ותורתו

 לנצח אתכם יביא והוא המשיח מלך העולם צדיק אחרי
, מלבדו עוד שאין לשכוח ולא .השלישי המקדש ולבית

  .מלבדו עוד אין, מלבדו עוד אין
  .פה כבר משיח ,ישראל עם תתכוננו

  
  בוכה ה"הקב ועכשיו  

  16/6/2022    ב"תשפ סיון ז"יבנימין,  
כי  פחד ובלי חזקים תהיו - ישראל עם, ואחיותיי אחיי   

 עם משחקים הרשעים .להשתנות עומד העולם
 לפני שהיה למה רוחזי העולם כאילו העולם אוכלוסיית

, דבר אותו פעם אף יהיה לא כבר העולם אבל .הקורונה
 נותןועדיין , רוצים שהם מה לעשות לרשעים נתן ה' כי

 השליטה לכיוון אותם מכוון שלהם שהשטן להרגיש להם
  .בעולם הארצות כל על הטוטאלית

 הם בנו בונקרים ענקיים משוכללים בכל העולם עבור   
 כנסיות אנשי או' וכו מדינות ראשי כמו ואנשים האליטה

 של כביכול החשובים, ארכיבישופים למשל כמרים
 צריכים שהם המומחים כל ועוד' וכו הקתולית הכנסיה

 החדשה הטכנולוגיה את להפעיל בשביל אותם
 בתוך האדמה לפני מתחת שנים לחיות להם שתאפשר
וישנם כבישים בכל  ומותרות בפאר ברווחה הבונקרים

  .העולם המחברים בין הבונקרים
 את ולהכין להתעורר י"עמ בשבילנו זמן הרבה אין   

, י"עמ לכל רק לא מבחן שיהיה, הקרוב לעתיד עצמנו
 מה שתבינו זה את לכם אומר אני .כולו העולם לכל אלא

   .קשה יהיה זה, פשוט יהיה לא זה, להיות שהולך
 רק ואני. המשיח את גםו האמיתי מ"יעה' יציל גם את    

 העולם בכל מלחמות יתחילו הקרוב שבעתיד להגיד יכול
, לטוס אפשרי בלתי כמעט ויהיה במהירות יתפשט וזה
 לברוח שאוהבים במיוחד היהודים כל על מרחם אני אז

 לא שהיהודים מקומות בכלל שהן ארצות מיני לכל לנופש
  .חופש בשביל לא ובוודאי שם להיות צריכים

ומי שלא מתייחס למילים שלי ורוצה לצאת לנופש    
בחו"ל, אז כדאי שיעשה זאת עכשיו ולחזור מהר לא"י כי 

מי שלא יחזור בזמן זה יהיה מקום זה המקום הכי בטוח ו
. "י, לא מ"יא הז בעולם בטוח הכי המקום   המיתה שלו.

 שבורחים, בכוונה שבת שמחללים יהודים הכביכול בה
 עם שהתחתנו אלה, ומצוות תורה של יהודיים מחיים

 מהארץ יברחו הם, גוים כמו וחיים ארצות מיני מכל גויים
 המקוםכאן הוא  כאילו שתיראה, המלחמה של בפחד

 בטוח הכי המקום היא "יא, הפוך זה אבל, מסוכן הכי
  .האמיתיים יהודיםל רק אך ,בעולם

 השביט, כאשר ומסוכנים קשים מאוד מצבים יהיו   
 "הכדו של האטמוספירה לתוך להביא באמת יתחיל

ם והם קטלניי וגדולים קטנים, ומטאורים אסטרואידים
מטוס. יכול להפיל מאד, כי אפילו מטאור בגודל ס"מ אחד 

 רק, עכשיו יותר אספר לא .אפשריות בלתי יהיו טיסות
 הארץ שכדור הענקיות הסכנות את לעבור שכדי, אגיד

 עם להיות צריך לשרוד כדי, השלמה הגאולה לפני יעבור
  .ליהודים מדבר ואני, ה"הקב

. אנוכיות של דור, היהודים בין וגם חוצפה של דור זה   
 באמת שהם להוכיח כדי, תשובה לעשות יצטרכו כולם

 לא זו, הזה ובדור .ה"הקב עם באמת שהם, יהודים
 בן. מילה ברית לו שיש בגלל יהודי הוא שיהודי הוכחה

 וקרבתו בהתנהגותו עצמו את להוכיח צריך אדם
  .ותורתו ה"להקב

 הזמנים על, שלו שעשועים ילד על, עמו על בוכה ה'   
, לו ונאמן "ככ אליו קרוב היה שעשועיו שילד בהיסטוריה
 .אליו הקירבה את ורצו ה"הקב את אהבו "ככ שהיהודים
 יהודים שנולדו יהודים רוב כי, בוכה ה"הקב ועכשיו

  .התורה לפי חיים לא - אמיתיים
 אבל ותורתו ה"הקב עם שהם כאילו שנראים כאלו יש   

 והם יהודים באמת שהם החילונים. נכון לא זה למעשה
 שבשמיים אביהם על ומצפצפים יהודים כמו חיים לא

 על אלא, הגויים על עכשיו מדבר לא ואני, אותם שברא
 יחד עם הביאו רשעיםשה מצוות שומרי שלא היהודים

 יהודים עם להתחתן גויות העולם ומכל מאירופה גויים
 גויים מלאה "ימ וכל. התורה לפי אמיתי גיור כמעט ואין

 תוכניתם הייתה וזו לתורה קשר שום להם שאין וגויות
 שהם הקתולים בהדרכת וזה שלו והרשעים גוריון בן של

 ח"סע להם קוראים לפעמים או האילומינטי של הבסיס
 שולטים והם בשטן מאמינים הם ה',ב מאמינים לא והם
  "י.מ כולל, הארצות בכל



 לא שהעולם, תבינו !אמיתית תשובה תעשו עמ"י   
 וותישאר ייעלמו שלכם השעשועים כל !שהיה למה יחזור

 כמו לבד וזה אמונה בלי, עזרה בלי, בודדים, כיוון בלי
 אבל, דבר של בסופו ולמוות לדיכאון יביא לבד וזה, מוות

 כביכול אותם ירים 'ה, באמת ותורתו ה"הקב שעם מי
 את יתחילו זה ואחרי השלישי המקדש בבית אותם וישים
 שהוא, ה"הקב - עולם בורא עם נצחים לנצח המסע
 יהודי כל להציל ורוצה אוהב והוא מ"יע כל של האבא
  .נצחים לנצח כולנו את ולהביא הויהודיי

 עוד אין" תגידו .זה את לשכוח לא - מלבדו עוד אין   
 פנימה שיכנס ושוב שוב יכולים שאתם כמה" מלבדו
  !מלבדו עוד אין  .הלב לתוך

  
  מחכה לכלההחתן 

  19/6/2022בנימין, כ' סיוון  תשפ"ב   
 יכול אני איך להגיד? אפשר עוד , מהמ"יע, מ"יע או   

 הרדיפות כל, שלכם השטחיות שכל, אתכם לשכנע
 העולם לכל לטוס רצונכם וכל הזהב עגל אחרי שלכם

, אסורים דברים על וכסף זמן ולבזבז כביכול המעניין
 מאמינים שכביכול חרדים יהודים הכביכול שאפילו

 הזה העולם בכיוון נסחבים גם מהם הרבה ,ה"להקב
 לעולם לדאוג צריכים לא עכשיו שבמיוחד ושוכחים

  .שלנו הבא לעולם אלא שלנו הזה
 לנו שיש מה את שכששומעים מתלוננים יש    

 להחזיר עוזר לא וזה מפחיד שזה להגיד האוטיסטים
 שאנשים מפחיד "ככ זה כי, בתשובה אנשים

 הבלים הבל של לכיוון שטויות לכיוון ללכת ממשיכים
 את להפעיל רוצים לא, לחשוב רוצים לא כי, הבל הכל

 היהודיראש ה את להפעיל רוצים לא, האמיתי השכל
בתשובה כדי שהיא הקב"ה, לחזור  האמת את לראות

  .נצחים לנצחלהיות חלק של הקב"ה 
 כדי עצמו ה"הקב ידי על נוצר, הארץ כדור, עולמנו   

 טוב כך כל לעתיד בעיקר היהודי עמו את אותנו להכין
 להבין יכול הקדוש העם באמת שרק שמיימי כך וכל
 השנים במשך יהודים הרבה .מאיתנו רוצה שה' מה

 הרבה דבר של שבסופו אנשים, 'ה קידוש על נהרגו
 גויים להיות אותם יכריחו שלא עצמם את הקריבו

 להיות ילדיהם את יכריחו שלאהיה  להם חשוב ויותר
  .גויים

 מהחרדים מאוד הרבה גם, כיף של דור אנחנו אבל   
 וזה נרצחו אירופה יהודי של הגדול הרוב ,2במ"ע
 יהודים הרבה של הרצון את שינה לא דבר של בסופו

 אפילו, הזהב עגל את לחפש, השואה את ששרדו
 היה לא זה רובם אצל, מצוות שומרי יהודים שנשארו

  .הזמן רוב לעומק
 לפי רשמית "ימ קמה 2ע"מ אחרי זמן הרבה לא   

 יהודי רוב בעיני גדול דבר היה וזה ם"האו קביעת
 שמשיח יהודים להרבה כביכול סימן היה שזה, העולם

 לא אבל, סימן היה זה ,נכון וזה הקרוב בעתיד מגיע
מ"י ע את להכין התכוננו וכנופייתו גוריון שבן בגלל
, הפוך ורצ הם! לא לא. צדקנו משיח את לקבל בא"י

 הדת חופש של למקום המדינה את להפוך ורצ םה
 התועבה מצעד כמו, איומים דברים מיני כל ועוד

 שנואה הכי העברה את חוגגים שנה כל הם שעכשיו
  .ה"הקב על
 את רואה כשאני סובל אני, בוכה אני - ישראל עם   

 לחנך איפה אין. אליו שהגענו קשההו עלובה המצב
 של כסף על פועל יעקב בית אפילו ,שלנו הילדים את

 כדי רק דברים מילדים דורשיםאשר  הרשעים
 זה עתידינו. לשקר אותם ולקרב מהאמת להרחיקם

 שמגדלים יהודים יחסית מאוד מעט יש. הילדים תמיד
 ולתורתו ה"להקב באמת קרובים להיות הילדים את

 ולהיות ומצוות לתורה מסביב יהיו שלהם החיים ושכל
  .שלו והשליחים עולם בורא עם לגמרי

 להמשיך להםתן י שה' לחשוב יכולים יהודים איך   
 בעולם היהודים רוב הרב שלצערי העקום הכיוון עם

 לבושים חרדים הכביכול אפילו, הזה בכיוון בוחרים
 חילונים של גויים של בידור למקומות הולכים כחרדים

 עבור אבל, הקדושה של הבסיס את הורס רק וזה
 זה מה מבינים לא שהרוב ביותר השטחי הזה הדור
 אפשר איך, התורה של האמת מהי, התורה של עומק

 חוץ כלום להם יביאו לא שלהם חייםהש להם להסביר
 שהם איזה לאדם שיש במקרה אם או טוטאלי ממוות
 קל ולא פשוט לא כל, קודם עונש לו יהיה אז זכויות
  .עדן-לפני שיכנס לגן הבא בעולם

 העולם מלחמת על מדבר העולם ישראל עם   
 שכל איך מדהים פשוט וזה לכולם ברור וזה השלישית

 שאפילו, הגשמיות את, ההנאות את רוצים אנחנו כך
 למקומות שלטוס אותנו מזהירים השלטונות אם

 היהודים בשביל מסוכן זה טורקיה כמו מסוימים
 את לרצוח דווקא שרוצים, מחבלים שם שיש, דווקא

 זקנים גם, גברים גם, נשים גם אופן בכל, הישראלים
 ולטוס למטוסים דווקא להעלות נלחמים צעירים וגם

 רגש בלי, שכל בלי העולם. משוגע ממש העולם .לשם
  .ה"הקב בלי מקרים ובהרבה

, מצוות לקיים להתחיל מספיק לא זה ישראל עם   
 צריכים, ולתורתו ה"להקב 100%-ב לחזור צריכים

, כלכלית הקרבה תהיה זו וודאי עצמנו, את להקריב
ה'  עם להיות זה מה שכחנו. כלכלית רק לא אבל

 שמוכנים יהודים יש, מ"יע כל לא זה ה' ברוך. באמת
 שהם למשל כמו ותורתו ה"הקב בשביל הכל את לתת

 גדולות משפחות, ובנות בנים בטהרה לעולם מביאים
 השכר רק. בכסף מהממשלה עזרה שום כשאין אפילו
 הכל זה כי מאוד גדולה הוצאה זו ילד כל על לימוד
 צורך להם אין, זה את עושים המאמינים אבל, פרטי

 נהנים הם, מהאמתאותנו  שמרחיק המגעיל בבידור
 הם הכל ומעל טובים ומעשים מהמצוות, מהתורה

 ועם ה"הקב עם שלהם החזק מהקשר נהנים
  .הרבה נשארו לא שכבר שלו הצדיקים

 מי לדעת רוצים אתם ואם פה כבר משיח ה' ברוך   
 מיני בכל שיש התיאור על תעברו המשיח הוא

 בדור אחד אדם לבן רק שמתאים, קדושים מקומות
 %ְזר,עַ  ִלְ*ֻמָעֵתנ%, ֶהֱאִמין "ִמי)  נג פרק ישעיהו( שלנו.

ִצ-ָה  ֵמֶאֶרץ וְַכ0ֶֹר*, ְלָפנָיו ַ.-,נֵק נְִגָלָתה: וַ-ַַעל ִמי-ַעל ה'
וְנְֶחְמֵדה%: , ַמְרֶאה-ו2ְא וְנְִרֵאה%; ָהָדר ו2ְא ל, 2א ת1ֹר

 %ְכַמְס5ֵר חִֹלי, וִיד%עַ  ַמְכאֹב,ת ִאי*, ִאיִ*ים וֲַחַדל נְִבֶזה
, נָָ;א ה%א ֳחָליֵנ% ֲחַ*ְבנֻה%: 9ֵכן ו2ְא נְִבֶזה, ִמ%78ֶ 6ָנִים

 ֱא2ִהים ֻמֵ.ה נָג%עַ , ֲחַ*ְבנֻה% וֲַאנְַחנ%; ְסָבָלם %ַמְכאֵֹבינ%
 ֵמֲעוֺנֵֹתינ%, מ%ַסר ְמֻדָ.א, ִמ6ְָ*ֵענ% ְמחָֹלל %ְמֻע7ֶה: וְה%א

, 5ִָעינ% ַ.<ֹאן ָלנ%: ֻ.ָ=נ%-נְִר6ָא %ַבֲחֻבָרת, ָעָליו ְ*ל,ֵמנ%
ַ ; 6ָנִינ% ְלַדְר., ִאי*  וְה%א ֻ.ָ=נ%: נִַ?; ֲעוֺן ֵאת @, ִהְפִ?יעַ  ה'ו

 ִלְפנֵי %ְכָרֵחל, י%ָבל ַלBֶַבח ַ.Aֶה, 6ִיו-יְִפ5ַח ו2ְא, נֲַענֶה
 ֻלCָח %ִמ8ְִ*6ָט 6ִיו: ֵמעֶֹצר, יְִפ5ַח ו2ְא נֱֶאָלָמה גְֹזֶזיהָ 

 ַע8ִי ִמ6ֶַ*ע, ַח-ִים ֵמֶאֶרץ נְִגַזר ִ.י:  יְ;,ֵחחַ  ִמי D,ר,-וְֶאת
 ַעל; ְ@מָֹתיו ָעִ*יר-וְֶאת, ִקְבר, ֶאת ְרָ*ִעים ָלמ,: וַ-5ִֵן נֶַגע
ַ . ְ@ִפיו ִמְרָמה ו2ְא, ָעָ;ה ָחָמס-2א ֶהֱחִלי , Dְַ.א, ָחֵפץ ה'ו

וְֵחֶפץ ; יִָמים יֲַאִריE ֶזַרע יְִרֶאה, נְַפ*, ָאָ*ם ִאם 5ִָ;ים
 יְַצDִיק יְִ;ָ@ע ְ@ַדְע5, יְִרֶאה, נְַפ*, יְִצָלח: ֵמֲעַמל ְ@יָד, ה'

 ֲאַחֶ=ק ל, יְִס@ֹל: ָלֵכן ה%א וֲַעוֺנָֹתם; ָלַרִ@ים, ַעְבDִי ַצDִיק
 ֶהֱעָרה ֲאֶ*ר 5ַַחת ָ*ָלל יְַחֵ=ק ֲעצ%ִמים-וְֶאת, ָבַרִ@ים
, נָָ;א ַרִ@ים-ֵחְטא וְה%א נְִמנָה 6ְֹ*ִעים-וְֶאת נְַפ*, ַל8ָוֶת

  יְַפִ?יַע:" וְַל6ְֹ*ִעים
 ובספרים שבמקורות התיאורים כל חפשות   

 אחד אדם שרק ותמצאו שנים אלפי מלפני הקדושים
 לתיאורים ולהתאים להיות יכול הזה העולם בכל

 עם משתדל והוא, כולנו עבור בעיקר סובל והוא האלה
 עם ,שאנוכדי  שלנו עבירותה על לכפר שלו סבל כל

 בסופו להגיע כדי אמיתית תשובה לעשות נוכל ישראל
  .נצחים לנצח דבר של
 במיוחד רוצים הרשעים זמן הרבה אין ישראל עם   

 למרכז אותה ולהפוך ישראל מדינת את לכבוש
הם חושבים שאם הם שולטים פה  ,שלהםעולמי ה

במ"י אז הם מחלישים את כוחו של הקב"ה וזו הטעות 
  הכי גדולה שלהם ובסופו של דבר זה יגמור אותם.

וזה . עצמו בשטן מאמינים הם? מאמינים הם ובמה  
נטין טהתחיל באיטליה תחת שלטונו של המלך קונס

שרצה לעשות דת אחת. תחת שלטונו היו קבוצות 
מינו בכל מיני אלילים וזה הפריע לו האשונות ש

להשתלט על כל התושבים אז הוא הקים את הכנסיה 
 שרוצה ח"סע או האילומינטי צמחהקתולית וממנה 

 כל על ולשלוט העולם אוכלוסיית רוב את ולהרוג
 לא כי, עבדים יחסית מאוד מעט עם הזה העולם
  .הזה בעולם אנשים הרבה ישארו

  
  מה גרם למגפת הפוליו              

  :קטעים מתוכנית תחקיר "מבט שני"  
 הפוליו, חרדה מחלת בישראל התפרצה 1988בשנת 
מאושפזים עם  על מדווים התקשורת כלי הצבור, בקרב

המגיפה החלה לאחר  קשיי נשימה ושיתוק בגפיים.
 עקיבא אור לתושבי ניסיוני חיסון לתת החלה שהמדינה

באנשים.  ופגע הפוליו את אשר הפיץ וחדרה רמלה
  .בביוב הניקיון טענו שזה בגלל מצב הבריאות משרד

צריכים לעשות  מפתחים חיסון לס: כאשרפרופ' 
הייתה תרופה בשם אינטרפרון שעצרה את   ניסויים...

תהליך השיתוק אך המדינה לא אישרה בגלל שהיא 
  יקרה מידי ואנשים נותרו עם שיתוק לכל חייהם.

t.me/MailHaadom/35674  
===================================  

(לפני מס' חודשים התקשרה אישה מחולון וסיפרה: 
חודשים היה פרסום גדול על מגפת  9כשהייתה בת 

  הפוליו. אמא שלה נכנסה לפחד ולקחה אותה לעשות
  את החיסון. מאז היא על כיסא גלגלים).    

  
 את גילו וכשהגויים טשבי הכוכב את הביא ה"הקב   

 שהם וכמובן 1965 עד ממנו ושכחו 1940 בשנת השביט
, ניבירו הזה לכוכב וקראו ה"קבל זה את מקשרים לא

 מסביבו לכת כוכבי שבעה עם שמשמיני  מערכת שזה
 של קילומטרים ליוניימ כמה של ארוך זנב עם

 שמעו האנשים הרבה שכבר, ואסטרואידים מטאורים
 וגורמים הארץ כדור על מטאורים נופלים וכבר זה על

 ויותר יותר יתקרב כשהשביט ובעתיד .רבים לנזקים
 זו מתופעה גדול נזק ויותר יותר נראה הארץ לכדור

 כבר זה שגם מהטבע כביכול תופעות עוד ויהיו
 מכירים שאנחנו כמו העולם סוף שלפני כתוב. התחיל

 האבנים את עלינו ויפיל השביט וזה כוכב יגיע אותו
 אבל, עלינו נופלים כבר והם. המצרים על גם שנפלו

 בצד שם שה' תופעות עוד יהיו וגם עדיין בכמויות לא
 בזמן בהם להשתמש כדי במיוחד מצריים מכות אחרי
 שהולך מי .מלבדו עוד שאין העולם לכל ולהוכיח שלנו

  . בגדול ישלם ותורתו ה"הקב נגד בכוונה
 שנהיה רוצה הוא, אותנו רוצה ה' ישראל עם   

 צריכים כזאת לרמה להגיע כדי ואנחנו לו נאמנים
 שלנו הרצונות וכל שלנו עברותה כל על להצטער

  .נשרוד - זה את נעשה ואם כגויים להיות
 על ניקח ואם לגמרי צדקנו משיח את נקבל אם   

 אנחנו אז, משה שבתורת המצוות כל את שוב עצמנו
 יבין שלא מי .ניסים בניסי הזאת התקופה את נשרוד
 יהיה שלו העתיד אז, בתשובה לחזור צריך שהוא

  .רשעים גויים כעתיד
 של שבסופו כדי אותנו ברא שה' לשכוח לא מ"יע   

 .בכלל מזה טוב יותר משהו ואין ממנו חלק נהיה דבר

 .ולתורתו ה"להקב נאמנים להיות חייבים רק אנחנו
 שירצו יהודים הרבה יהיו לא עכשיו נראה שזה כפי

 חלק להיות מעדיפים הם כי, ה"הקב של חלק להיות
, אסורות להנאות הגוף את שמביא הגשמי העולם של

 יהיו אם ואפילו. לגמרי משה תורת נגד שהם לחיים
 המשיח עם יחד הארץ בכדור שיישארו אנשים מעט
 טהורות נשמות אלפי אלפי עוד שיש לשכוח ולא

 אותם יחזיר ה"שהקב הבא בעולם נמצאים שעדיין
  .השלישי המקדש בבית יתפללו וכולם הזה לעולם

 של בסופו כי, רוצים שאתם מה תבחרו ישראל עם   
 שזה האמת עם לחיות או לבחור צריך יהודי כל דבר
 הנאות שזה השקר עם למות או ותורתו ה"הקב

  .שקר וחיי גופניות
 אין. תתכוננו, כמעט הגלות לסוף הגענו ישראל עם

 בוחרים אנחנו אם איתנו ה' לפחד, ולא זמן הרבה
  .לגמרי איתו להיות
  .לכלה ומחכה לחופה מתחת עומד החתן
  .ישראל עם היא והכלה ה"הקב הוא החתן

  
  למים מתחת יהיה הארץ כדור רוב

  20/6/2022    ב"תשפ סיון' כא - גולדן בן
 לשמוע רוצים לא שאתם יודע ואני מודאג מאוד אני   

 ולא דתייםה ולא החילונים לא, שלי הדברים את
 את לשמוע שמחים שעדיין יהודים יש אבל, החרדים

 על גם אלא, "ימ על רק לא ברור איום יש .האמת
 רציני וזה טורקיה כמו במקומות הישראלים התיירים

 נגד איום יש בעולם מקומות בהרבה. מאוד
 להקריב מוכנים ראליםהיש איך מעניין וזה הישראלים

 שעלו לפני אותם שהזהירו אפילו חייהם את
 על גדול איום יש כי, מסוכן להיות יכול שזה, למטוסים
 צעירים אנשים זאת ובכל, ישראליים התיירים

 הגויים של ארצות מיני בכל לנופש רצים ומבוגרים
 להיות יכול איך. מצפצפים ממש, האיום על ומצפצפים

 במיוחד נתן ה"שהקב השכל עם שאדם, כזה דבר
 מוכנים הם איך - ועמוק חכם, חריף שכל, ליהודים
 למדינות נופש בשביל לטוס טיפשי דבר כזה בשביל

, נשים - ליהודים דווקא מסוכנות גם שהן אחרות זרות
 על עצמם להקריב מוכנים בעיה בלי - ילדים, גברים

  .הזהב עגל של מזבחה
 שבעתיד, ברור ישראל לעם להגיד שוב רוצה ואני   

 שולטים כבר והם "ימ על שתלטוה זרים, רחוק הלא
  .מוסתרכרגע  שזה רק
 מלחמה להיות שהולכת תשכחו שלא רוצה אני   

 ערים. זהמ חלק תהיה ישראל מדינת וגם עולמית
 זה ואם הזו הקטלנית במלחמה יופצצו מאוד גדולות

, תשובה לעשות לרצות לכם גורם ולא לכם מזיז לא
 שלישית עולם מלחמת שתהיה, שוב לכם אומר אז

  .הארץ כדור בכל רב הרס ויהיה
 מטאורים עם יחד "הלכדו מאוד תקרבמ השביט   

 וחלקם קטנים חלקם, "הכדו על שיפלו ואסטרואידים
 וזה "יממ יברחו והגויים. עצום להרס ויגרמו גדולים

 ויחזירו "יא על שוב להשתלט האמיתי מ"ילע יעזור
 כבר שהמשיח איפה "ילא ותורתו היהודית הדת את

  .בשמיים וגם בארץ גם בגדול ופועל נמצא
 שיהיה הזה העולם של גדול בחלק להרס תגרום "עמ   

 והיהודים נזק פחות יהיה משיח עם "יבא ודווקא הרוס
 יחזרו יהודים ויותר יותר. מנוחות מי על התורה לפי יחיו
 יהיה "הכדו רוב, העולם רוב אבל .לגמרי היהודית לדת

  .אחרת בצורה הרוס או למים מתחת
, שלהם הבונקרים בתוך בינתיים יישארו הרשעים   

 ותקבל ולרוחב לאורך תגדל ישראל ארץ זמן באותו
 המקדש בתי ששני לפני שהייתהכפי  גודלה את

 על יפיל השביט בינתיים .ישלוט צדקנו ומשיח נחרבו
  .עצום יהיה וההרס ואסטרואידים מטאורים כדו"ה כל
 עם להיות ורק אך נוצרנו שאנחנו לשכוח לא, מ"יע   

 נאמן להיות, אומר זה ה"הקב עם להיות, ה"הקב
  .שלו ולמשיח עולם לבורא נאמן להיות, משה לתורת

 רוב ובכלל "יבמ זרים חיילים שיש רואים כבר אנו   
 בלבול יש .הרשעים עם הם שלנו כביכול המנהיגים

  .היהודי העם את לחסל במטרה שנוצר "ימ בתוך גדול
 המון ויש פה גויים המון שיש מצב נוצר השנים משך   

 כמו התגיירו לא הם אבל, התגיירו שכביכול יהודים
 שהם הגויים כל וגם, מהארץ יברחו אלה כל, שצריך

 בטוחים והם איום יהיה כי, יפחדו הם גויים ספק בלי
 כל עם "ילא יבואו היהודים שנגד אלה, הרשעים שכל

 בבת המדינה את ויגמרו משוכלל הכי שלהם הנשק
 אלה .זה את לעשות להם יתן לא 'ה אבל, אחת

 ישראל עם אבל, אחרות בארצות ימותו שיברחו
  .ובחיים שלם יישאר האמיתי

 נשאיר, להיות שהולך מהיותר  לכם ספרא לא אני   
 3"עלמ שייך זה כל, לשכוח ולא .אחרת לפעם זה את

 דבר של ובסופו ייעלמו גדולות ערים שאמרתי כמוו
 לצאת יכלו שלא היהודים ועוד "יבא מ"יע רק ויישאר

 'שה גויים מעט וגם בתשובה שחזרו שלהם ארצותהמ
  .בחיים אותם וישאיר עליהם םחיר
 אבל, האלה הזמנים את לעבור קשה מאוד יהיה זה   
  .איתו יהיה 'ה - 'ה עםש מי
 הרבה "ככ לעבור צריכים אנחנו למה, שואלים   

 כמו ה"הקב עם היינו אם, היא והתשובה ?סבל
 היינו לא אז, הארץ כדור של ההיסטוריה בכל שצריך
 האדם את מושך אחרא הסיטרא אבל, לסבול צריכים

 נשאר אדם הבן זה ואחרי לו הנעימות העברות עם
 לא הוא ואם בשמיים עליו מיםשרשו עברות בעל

  .וגודלת גודלת הרשימה אז, תשובה שהוע
 יגיע אדם שבן לא היא הבריאה של המטרה, תבינו   

 וגם השטחית מהגשמיות גם הנותיל בשביל לעולם
 שייך ולא שקר הכל זה כי, אסורותעברות המה

  .ותורתו ה"להקב
 הבא לעולם היהודי את להכין כדי נברא "הכדומ"י, ע   

 ב"ההק עם נצחים לנצח שנגיע ולזמן משיח של
 להגיע איך אותנו ללמד שבא ה"סביכמו  זה ,ותורתו



חס  זה בלי, ב"המהק חלק להיות להגיע איך, לנצח
 כל של המטרה שזו היהודי לעם נצח אין "ו)חושלום (
רצון ה'  את דוחים מ"יע אנחנואם  "ווח הבריאה
, ישמור 'ה ,כשרות לא סיבות מיני כל גללב זהמאיתנו 

 מה וכל "הכדו את ברא ב"ההק. "וח אבודים אנחנו אז
 "ככ יהיה שיהודי, היהודים בשביל ורק אך בו שיש

 ב"ההק של חלק יהיההוא  דבר של בסופוש טהור
  .ממנו טהור יותר ואין הטהרה שיא שהוא

 גם ,תפקיד לו יש ב"ההק ידי על שנוצר מי כל אז   
 הוא הזמן רוב כי שלילי תפקיד אומנם ,תפקיד יש לגוי

 מטרה אין גויל ואם לגוי היהודי את להפוך רוצה
 הוא ואז יכול כל הוא ב"השהק רואה הוא אז שלילית
  .כאילו ולא אמתב מתגייר דבר של בסופו בעצמו

 שנולד מי, זמני הוא הזה בעולם שיש מה כל מ"יע   
 לזלזל לאו בשמיים אבות זכות לו יש אמיתי כיהודי

 מחוסר או בכוונה מצוות שומר לא יהודי אםכי ! בזה
 עם שצריך כמו שלו לעם לחזור בכלל מנסה ולא ידע
  .נדע שלא, לנצח אבוד הוא אז', וכו המצוות כל
 חיו לא דורות דורי םא אפילו ,אמיתיה מ"יע אבל   

 וחוזרים יהודיות עם התחתנו אופן בכל אבל, כיהודים
 סיכוי להם יש אז טהורים ילדים עם בתשובה עכשיו

 של חלק להיות סיכוי להם יש, בתשובה חזרו הם אם
  .נצחים לנצח ולהגיע ב"ההק
גם אם הוא רחוק עכשיו , יהודי יישאר תמיד יהודי   

 יעשה לא דבר של בסופו ואם תשובה יעשה הוא
 היום היהודים רוב .אמיתי יהודי לא הוא אז תשובה

  .האמת זו אבל אומר שאני מה את לשמוע רוצים לא
 צעד תעשו ואם יהודייה וכל יהודי כל אוהב ה"הקב   

 של בסופו להגיע לכם יעזור הוא האמת לכיוון אחד
, כולם את ירים והוא ה"הקב שזה, האמת לכל דבר
 הרשעים .הנצח את רוצים שבאמת היהודים כל את
 את יפרק ה"הקבו, ייעלמו שלהם הזרה העבודה וכל

  .יותר רע כוח לו יהיה ולא השטן שהוא הנחש
 מזה חוץ, עכשיו להגיד יכול שאני מה כל זה   

 והם בארץ פה ישלטו הרשעים רחוק הלא שבעתיד
 כמדינה תתגלה ישראל מדינת וכל גויים לרוב יהיו

  .קשה מאוד יהיה וזה בה שולטים שהגויים
 להבין אמיתיים מיהודים מבקש אני ,יהודים אבל   

 כל הוא, ה"הקב עם להיות רק, לפחד לאאת המצב ו
 את לנו נותנת ותורתו יכול הכל הוא, ה"הקב הוא, יכול

  .נצחים לנצח ה"הקב עם יחד להגיע הדרך
  

  משיח פה
  17/6/2022דניאל,  יח סיוון תשפ"ב   

 שיש מה לשמוע רוצים שלא יודע אני, תקשיבאבא    
עמ"י  מה ,מבין לא אני אבלדי, מ קשהכי זה  להגיד לי

אפשר להמשיך לבזות את התורה ואת איך ? חושב
  נגד הכל יכול? לחמההקב"ה שלא נדע ולהמשיך במ

אבל יהודים , חילוניםכשאני רואה יהודים, מילא    
 של הבסיס את שכחואשר  שומרי מצוות כביכול

  זה לא רק לשמור את המצוות  ,אמיתילהיות יהודי 
להיות כמו של הקב"ה, העיקר זה להיות עם הקב"ה, 

 עשה מצות, המצוות ספר, ם"הרמב( רוצה הקב"הש
 בפירוש ובא. 'בדרכיו והלכת' השמינית והמצווה') "ח

 מה רחום היה אתה אף רחום נקרא ב"ההק מה זה
 ה"הקב מה חנון היה אתה אף חנון נקרא ה"הקב
  ..."צדיק היה אתה אף צדיק נקרא

לא ללכת לכיוונים של שטויות, של הגשמיות    
  .המיותרת, של עגל הזהב של העולם שלנו

אנחנו יהודים, החיים שלנו צריכים להיות סביב    
, "נשמעשאמרנו "נעשה ו נשכח, שלא התורה, החגים

שאנחנו בזה  ל הקב"ההילדים שחייבים להיות  אנחנו
 , כלהחגים כלאת  עושים את הבקשות שלו,

לא לעשות פרו ורבו וגם פה  שאנחנוכל זמן  ,תפילותה
  ?להיותאיך זה יכול ? הפוך .הפוךות עשל

וות ולומדים וכו'  אבל צששומרים על המ היהודיםו   
ימים,  חודש הזהים כאשר יש את המצעד קשות

מצעד של מטונפים, של שקרנים שהולכים נגד הטבע, 
  .ישראלים יהודיםהם והרבה מהם  נגד הקב"ה

ואני אחזור על זה הרבה  ,, מ"י היא לא א"ימ"יע   
הודים, אבל יל כאילו שרשעים בנודינה מ וז פעמים.

 ב"ההק נגדנגד היהודים,  שתהיהה כדי תוהם בנו א
 התוא להפוך כדיה תוא בנו הם .שלא נדע ותורתו

  דינה של גוים.למלאט לאט 
עשרה מיליון יהודים, מה אמרו ברדיו שיש פה    

ברוך ה' בינתיים הרוב יהודים, אך לא רוב פתאום? 
מי עוד גוי יש לנו ראש ממשלה גוי ומי יודע ועוד . גדול

  שמחליט על החיים שלנו.
הרבה גוים לארץ, כמו שאמרתי פעם הרוסים שלחו    

ים בדוהם עו, כאילו שהם יהודים, "עליה"שזו כאילו 
 נשים עם מתחתניםגרים פה ו פה, סתובביםמ, פה

 יהודים עם ותשמתחתנגויות  נשים יש וגם יהודיות
  וכל זה היה בכוונה. גוים שלהם והילדים

שצריך, גיור כמו  עושה לא אחד אףוהיום כמעט    
ויש לנו לצערי הרב  ילדים עודו לדיםוהם עושים עוד י

  ?דיםמעו אנחנו איפה אזרוב חילונים, המדינה גוית ו
 וכבשנויה , נלחמנו עלמתנהאת א"י  לנוהקב"ה נתן    

הראשון,  המקדש תיאת בבעזרת ה' בנינו אותה. 
 70 אחרי החזיר אותנוו ' גרש אותנווהעבירות  עשינו

שנה ובנינו את בית המקדש השני, אבל גם אז לא 
וה' שלח אותנו לגלות ארוכה שעד היום  היינו בסדר

  אנחנו בגלות הזו.
ברגע שהוא יקבל את השלטון אז עכשיו משיח פה,    

הכל ישתנה, ואפילו שעמ"י האמיתי הוא עם קטן מאד 
יחסית לעמים אחרים, כל העולם, כל המהות של 

ורק תחת השלטון של הקב"ה היה אך תהעתיד 
  ותורתו.

אם אתם רוצים לשרוד תפסיקו לעשות  לכן,   
 תפסיקו להאמין ברשעים! כמה מתו !עבירות

, כן הרבה מתו, נגד הקורונה "חיסונים"מהכביכול 
  .ה' ישמור גם מדברים אחריםוהרוב מהתקפות לב 

הזה הוא -עולםאנשים בשל  , המחשבות ההגיון   
לדוגמא: לא . עשו לנושהרשעים  שטיפות המוחלפי 

אם  להנותצריך יותר מילד אחד וכלב, הרי איך אפשר 
וזה גם עולה הרבה כסף לגדל , יש הרבה ילדים

דוגמא: משרד הבריאות והרופאים דואגים עוד  ילדים.
 הפוךזה  ,לבריאות שלנו, אבל זה אפילו לא קרוב לזה

עוד דוגמא: הממשלה דואגת לנו כמו האח הגדול ו
לפי ההגיון  אבל האמת שהיא שודדת אותנו.

שומרת עלינו אבל למעשה המשטרה  משטרהה
  עושה לנו בעיות ומחלקת לנו דוחות.

לאדם יש כסף רק כי ההגיון הוא וגם בעניין הכסף,    
אבל האמת היא שהכסף לפי המאמץ והשתדלות שלו 

הוא דבר שמיימי כמו כל דבר בחיים והאדם מקבל 
  לו בשמיים.לפי מה שקובעים 

מחיים של ההגיון אני מזהיר אתכם, אנחנו עוברים ו   
 לשלב אחר, לשלב שאנחנו חייםשל העולם הזה 

ומי שעם  .עם הקב"האם אנחנו ומבינים רק 
ומי שרוצה עוד  , הטכנולוגיה תגמור אותו,לוגיהנוהטכ

המאמינים אך ורק  יישארו זה יגמור אותו. אלילאיזה 
  .האמיתייםבקב"ה, היהודים 

 ,המיותרת ותהגשמי, העולם של כיףהעולם של ה   
 תהיה רחוק הלא עתידוב, יעלםי - קרהש של העולם

 בגלל זהו, יעלמוי שלמות ערים, וקשה גדולה מלחמה
 אני אבל כי יכולנו לקבל משיח בקלות,, שלנו רותעבה

  מידי. מאוחר כבר שזה שחוש
 ורק אךהמשיח יהיו  את שיקבלואלה ש שחוש אני   

 ,50% , לא70%עם הקב"ה, לא  100%הם ש אלה
 ַה7ְִ*9ר "וְָהיָה .ספק שום בליעם הקב"ה ו %100רק 

  ד) הל,:" (ישעי י9ֵֶמר ָקד,* םִ@יר%ָ*לַ ִ וְַה7,ָתר ְ@ִצ-,ן
ואנחנו  ,האחרון ברגעו ירחם, הקב"ה אוליאבל    

 היהודיםאולי ברגע האחרון ברגע האחרון עכשיו, 
  .הסוף עד אמיתית תשובהויעשו  תעוררוי

אם יש גוים ולהיפרד  חייבים גויםאים לשנשואלה ו   
לפי ה צריך להיות גיור שבאמת רוצים להתגייר אז ז

הכל צריך להיות עד הסוף, הכל צריך עד הסוף. הדין 
  .פי התורה לעלהיות 

נעשה "כל הנשמות שעמדו בהר סיני ואמרו    
ינצלו, אבל אלה, הערב רב שלא אמרו "נעשה " ונשמע

 ימן שאלה, אלה הם עכשיו נגד האמת., זה סונשמע"
 ואת את עצמכםתצילו אז אני מבקש מכל עמ"י 

  .המשל תשובהעם  שלכם הילדים
לא"י, היהודים  להגיע שיכול מיו - ליהודים בחו"ל   
 דבר שוםאך ורק בקב"ה ולא ב יניםהמאמ אמיתייםה

. מי שבאמת עם ל ולא בעגל הזהביאל שוםב לאו אחר
ההרס ש לפניפה בא"י  ותתיישבותגיעו  –הקב"ה 

תסבלו כ"כ  לא, זה יהיה רק לטובתכםהגדול יתחיל, 
  .הרבה

משיח פה, ובגלל שמשיח פה בא"י גם כל עמ"י    
ואם בכל אופן א"א כי  צריך לקום ולהגיע לפה, לא"י,

אתם  יש מקרים כאלה, אז כל זמן שאתם עם הקב"ה
יסבלו  לא תסבלו את הסבל שהאחרים והגוים

  במדינות שלכם.
הגוים מלאים בטומאה ועברות קשות, אפילו שה'    

גם זה קשה להם לקיים. אז  –מצוות  7נתן להם רק 
מי שיכול להגיע לא"י שיגיע, מי שלא יכול, צריך להיות 

הדבר היחיד שיש  ולא לפחד.לגמרי עם ה' לגמרי 
 איןבירות נגד הקב"ה חס ושלום, לפחד ממנו אלה ע

  .ממנו פחדל שצריכים אחר דבר שום
 עוד שתראואז עמ"י, זה לא יארך הרבה זמן עד    

כמו שאנחנו  העולם לסוף מגיעים שאנחנו ברור יותר
  .ותומכירים א

עמ"י, משיח מתפלל על כולכם ומנסה עם כל    
להחזיר את כולם בתשובה, תשתפו שלו חות והכ

איתו פעולה ותחזרו בתשובה, זה יהיה הגשר הצר 
  מגיעים לנצח נצחים.אתם עוברים אותו אתם שאם 

  
  קצר הזמן כי, תתכוננו

  
  28/6/2022     ב"תשפ סיוון' כטבן גולדן,  

 שבועות כמהעוד  שבערך לכם לומר רוצה רק אני   
 אבל, השתנה כבר הוא ולמעשה שוב ישתנה העולם

 לברוח רוצים פשוט האנשים רוב. לכולם מובן לא זה
 בעתיד אבל, קיים לא שזה כאילו, שקורה ממה

 הידועות המדינות כל. לברוח יהיה אפשר אי הקרוב
, הרשעים שלטון תחת יהיו זה בשלב המפורסמות

 תכננו כבר והם חכמים מאוד הרשעים .ישראל כולל
 בטוחים עכשיו והם שנים מאוד הרבה מלפני הכל את

 שהשביט יודעים והם העולם כל את לכבוש שאפשר
 משתלטים הם שאםחושבים  והם. שמיימי הוא ניבירו

 רוב את שאפשר כמהעד  וכשיהרגו היהודים כל על
 אז, "ימ על וישתלטו, בארץ וגם ל"בחו גם, היהודים

 לא והוא שלו הכוחות את, ושלום חס, יאבד ה"הקב
  .יותר בעיות להם יעשה

 הצליחו כי, ע"במ ניצחו שהם מרגישים רשעיםה   
 אחרי אבל, היהודים של הרוחנית השמנת את לרצוח

 לדרכם חזרו, בתשובה חזרו יהודיםה המלחמה
 היהודים רוב הרב לצערי ךא, קהילות ובנו קדושהה
 יהודים לא שהם או העולם מיהודי חצי לפחות או

 כל עם שהתחתנואו  אמיתיים לא גיורים בגלל בכלל
 אז, שלהם לעתידו לחיים המשך ואין גויות מיני
 הגויים לכמות יחסית קטנה קבוצה לנו יש כ"בסה

  .יהודים באמת שהם בעולם
, הדין לפי יהודים למעשה שהם גויים יש, שני מצד   

 גם יתגלה וזה יהודים שהם יודעים לא בעצמם שהם
 ממש שהניבירו לפני קרובה בעתיד פרוץת מ"ע .כן

 יהיה העולם שכל ואחרי, הרס לעשות לפה יגיע
, לעשות מה ידעו לא בחיים נשארו שעוד אלה, בהלם

 האמינו שלא ואלה יתפללו ה"בהקב שמאמין מי אבל
 הגדולים הרשעים על מדובר אם אבל, יתפללו הם גם
 בשטן מאמינים הם כי, יקללו הם, יתפללו לא הם

  .מהמציאות אותם ימחק ה"והקב

 אלה בין, היהודים בין וירידות עליות הרבה יהיו   
 על אבל, הכל על שולט ה"שהקב להאמין רוצים שלא
 ושתורת יכול כל שהוא ה"בהקב המאמינים לבין, הכל

 ההרס כל קרה איך, יבינו לא הרבה .קדוש הכל משה
 יפלו ענקיות ערים, העולם בכל מהירות בכזו הזה

 ורוב לגמרי הרוס יהיה העולםמ חלק ובכלל בדקות
  .י"א לא אבל, למים מתחת יהיה העולם

, נדע שלא ה"בקב מאמינים לאש והיהודים הגויים   
 להסתתר שאפשר יחשבו כי, מהארץ קודם עוד יברחו

 הארצות ובכל באמריקה, שבאירופה בבונקרים
 שארויש והיהודים .אותם יציל לא זה אבל, אחרותה

, בגלוי פה יהיה המשיח כבר כי, שלמה באמונה י"בא
 השלמה הגאולה שזו, סוף סוף יבינו האלה היהודיםו

 שזה הבינו לא והם שנים הרבה י"בא היה ושמשיח
  .הוא

 ה"הקב שעם מי אבל, קל יהיה לא זה, ישראל םע   
 ומגיע אמיתי מאמין הוא - ה"הקב שעם ומי. ישרוד -

  .נצחים נצח לו
 את שממלאים אפילו, מאוד קשה הוא המצבמ"י, ע   

 בלי באים אנשים אופן בכל המערבי הכותל אזור
 הקדוש המקום כאילו מתנהגים בכלל הרבה, צניעות

 הוא הכותל .מאוד עצוב וזה בילוי מקום הוא הזה
עם  לשם מגיעים ואם העולם בכל קדוש הכי המקום

 וזה השכינה עם להתחבר תצליחו אתם שבור לב
 ומשם קדוש הכי מקוםה, העולם בכל חזק הכי הקשר
  .בקלות יותר הרבה עולם בורא עם קשר ליצור אפשר

 מלחמות לפני אנחנו ולכן פה משיח, ישראל עם   
 עם להיות, ה"הקב עם להיות אבל, לפחד לא, קשות
 תתפללו, איתו קשר קשרו, איתו דברו, ה"הקב

 ולא שהיא כמו האמת את לכם להראות ממנו ותבקשו
 רק גורמת הגשמיות, הגשמיות כל את לעזוב לפחד

  . קשות למחלות
 ברכה גם תקבלו, ה"הקב היאש לאמת תתקרבו   

 את, עצמכם את תצילו .המשיח מלך שלו מהשליח
 ותהיו המיותרת הגשמיות כל את גם ותעזבו ילדיכם

 .זמן איןש, אתכם מזהיר אני .ה"הקב עם ורק אך
 כל על רחוק הלא בעתיד להשתלט רוצים הרשעים

 האנשים רוב את להרוג שיכול נשק להם יש, העולם
 'ה, דקות כמה תוך גדולות ערים ולהרוס בעולם
 הרשעים נגד מוגן הוא - 'ה שעם מי אבל. ישמור

  .שלהם והפצצות
 מי, תשובה תעשו, לאמת תחזרו, ישראל עם   

 ישרדו - ותורתו ה"הקב עם שכבר ומי ה"לקב שחוזר
  .ה"בע שלישיה המקדש בבית ויתפללו

  ,זה על חוזר שאני יודע אני
  ,זה על חוזר שאני יודע אני
  ,זה על חוזר שאני יודע אני

 להשתחרר קשה כי, מקשיבים לא הרוב אבל
 שאין, אומר אני ושוב .הזהב עגל של השקר, מהשקר

 אבל, דבר של בסופו הרוס יהיה הארץ כדור רוב .זמן
 שהייתה שלה לגודל תגדל י"וא פגע ללא תישאר י"א

  .היום שהיא ממה גדול יותר הרבה שזה, פעם
 של ובסופו ישראל בכל השופר תקיעת את נשמע   

 מכל בחיים שארויש יהודים בואווי .העולם בכל דבר
 הוא, שאין טיסות אפילו אותם יביא ה"הקב, הארצות

 כי, ישראל עם לפחד ולא. נשרים כנפי על אותם יביא
 עם שאנחנו - אחת דרישה לו יש אבל, איתנו 'ה

, אומר אני ושוב .ה"הקב עם, איתו נהיה ישראל
  .קצר מאוד אפילו, קצר זמןה כי, תתכוננו

  
  האמת על מגפת השפעת הספרדית      

המגפה לא הייתה שפעת ולא החלה בספרד ולא    
נגרמה מוירוס. המגפה היתה תוצאה של חיסון נסיוני 

אדם. קראו לה -מיליון בני 50שגרם למותם של מעל 
בשם זה כדי להסתיר את האמת ויש דמיון בינה 

  לקורונה.
מכון רוקפלר פיתח חיסון נסיוני לדלקת קרום המוח    
מיליון חיילים  2ן הניסוי לנית 1עם פרוץ מע" 1918וב

שנשלחו למלחמה באירופה. אחרי המלחמה שיקרו 
לכולם ואמרו שהחיילים שחזרו מספרד הביאו מחלות 

  ובעזרת השקר הזה הזריקו את החיסון לאוכלוסיה.
  t.me/Nistarot/3320  החיסון הופץ גם לאירופה.  

  
  המחסומים אתו הקירות את לעבור היכולת

  30/6/2022א' תמוז  תשפ"ב      דניאל
 מאדם הבלגן לכל בכלל גרם מה מבין אתה ,אבא   

 אמר הוא מההנחש ו, הרע היצרזה  - היום ועד וחוה
 להם שאסור ידעו וחוה אדם. הדעת מעץ לאכול ?להם
 ועשו זה מותרש סיבות מיני כלמ לעצמם התירו אבל
 את עוברים אנחנו אזמו שבת לפני ממש ,זה את

 שאנחנו שטותל מלא תיקון שנעשה עד הזה הגיהנם
 החטא גם וזה וחוה מאדם באים כולנו אנחנו כי ,עשינו
 ואנחנו האלה הגלגולים של הסוף זה עכשיו אז .שלנו

 כזה היה לא ,עצום בבלגן ממש העולם, לסוף מגיעים
  .העולם של ההיסטוריה בכל דבר

 והם עצמו בשטן שמאמינים משוגעים של קבוצה יש   
ורק  ה"הקב על שנואים הכי הכי דבריםעושים את 

 ברא' ה כי ,זה את לעצור שיכול יחידה עםהוא ה מ"יע
 אכלנומאחר ו אבל .איתו נצחים לנצח להיות מ"יע את

 האלה הדורות כלו ,אותנו קלקל זה אז ,הדעת מעץ
 להיות כי ,עצום סבל ממש וזה לתקן מנסים אנחנו
  .אפשרי זה אבל ,אדם לבן קשה מאד זה טהור

 ימיתיושמ שכלית יכולת עם יהודים אנחנואמנם    
 ולחזור ישמור' ה ה"מהקב רחוקים נחנובל אא

 ,אבא זה את נעשה ךא קשה יותר הרבה זהבתשובה 
  .צליחוי כמה יודע לא אני האמת את אבל

 הבעיה בגלל חרדים אלפיעכשיו  מושכים הרשעים   
 להחלישכדי  העולם בכלבכוונה  עשו שהם הכספית

 והם .רוצים שהםכפי  אותם לסובבו האנשים את
 ורוצים ה"הקב נגד ,היהודים נגד בעיקר עובדים
 שלנו לנשים נותנים אז ,גוים כמו יההנ שאנחנו



 להם נותנים הם .ההייטק בכל לעבודה אפשרות
 נשים אלפישכר,  עםאלא אפילו  בחינם רק לא ,ללמוד

 הבעלים כי ,שלהם הבעלים של בברכה לזה ותרצ
אם  אפילו ?כסף בלי ללמוד אפשר איךו ללמוד רוצים
 משפחות יש אם אופן בכל ,היום כל לומדים לאהם 

 נותנים שהיו הכספים כל את צמצמו הם גדולות
ש"ח לילד)  150-200(היום נותנים כבקצבת ילדים 

  .לחיות קשה אז
המטרה של הרשעים היא להרחיק את הנשים    

החרדיות מהקב"ה שהן יהיו יותר קרובות לשקר, לשקר 
יש הכניסה לכל הלכלוך של העולם  ובהייטקשזה הכסף 

הכסף שמרוויחים יכול למשוך אותם לגשמיות ולא  .הזה
ליהדות, זה מושך אותן החוצה מהמסגרת של המשפחה 

יכים ליהדות ולא מושגים שלא שי בלוהיא עלולה לבל
שייכים לקב"ה וזה מוות אבא, וזה מוות בלי העולם הבא! 

שה עובדת והפרנסה על יואחת התוצאות היא שאם הא
איתה שא"א לגדל  הכתפיים שלה אז יש בעלים שיסכימו

כ"כ הרבה ילדים ובכלל היא יכולה להגיע למצב שהיא 
מקולקלת ותרצה  תהיהלא תרצה הרבה ילדים כי היא 

  מהכסף. להנות
מי יגדל את אז יולדת וגם שאישה עובדת כו   

הילדים? הילדים יגדלו במעון בלי אמא, יגדלו ילדים 
מופרעים כי א"א לקחת ילדים מגיל צעיר למקומות 
כמו מעון, זה רצח נפשי, ילדים עד גיל ביה"ס צריכים 

  את האמא בבית. 
אישה יכולה לעבוד מהבית בתפירה או בכל מיני    

   ים שלומדים ועובדים.בעלויש גם  ,עבודות
המשפחה היהודית צריכה להמשיך לחיות כמו    

שכתוב בתורה "פרו ורבו ומלאו את הארץ" וזה 
הבסיס ולבטוח בקב"ה שהוא לא יעזוב אותנו כי 

משנה מה המצב אנחנו  אאנחנו לא עוזבים אותו, ול
חגים, לשמור צריכים להמשיך להביא ילדים לעולם, 

ור מצוות ולהתפלל כל יום ואם אין לנו להמשיך לשמ
אנחנו נבקש עם דמעות מהקב"ה כסף מאיפה לקחת 

לא מקבלים מה אנחנו שיעזור לנו להיות איתו ואם 
להתפלל עוד ועוד כי אז להמשיך שאנחנו מבקשים 
  .זה המבחן שלנו

שיהיה ברור כי העזרה לא תגיע מהרשעים כי אם    
ח לקב"ה שלא ואנחנו צריכים להוכיישר מהקב"ה 

 נהיהחזקים אז  נהיהמשנה מה, אנחנו איתו, אם 
לא ניתן לרשעים שהיה אי פעם כי  הדור הכי גבוה

להפריד בינינו לבין הקב"ה ותורתו ולא משנה מה 
אותנו  ייקחח"ו ה'  שהם עושים, אפילו אם יהרגו אותנו

עדן וזה יהיה הרבה יותר טוב מהעולם הזה! -ישר לגן
אבל אנחנו רוצים לחיות על קידוש ה' ואלה שיהיו 
נאמנים עכשיו לקב"ה, אבל ממש, הם אלה שיקבלו 

  משיח צדקנו ויתפללו בבית המקדש השלישי.
 ונגד ,ה"הקב נגד ,נגדנו נלחמים רשעיםה ,אבא   

 כאילו ישמור' ה נראים הם זה וברגע היהודית הדת
  .זה על בוכהו בוכה ואני ו"ח מאד מצליחים שהם

 החרדיות בשביל רק כאילו עכשיו בידור להם ויש   
 בידור אומרת זאת מה .אסור זה אבא שקר וזה

 עם מסךזה  - הילדים עם לחרדיות בידור ?לחרדיות
 פחות ותנהי הצגותה לאט ולאט הצגות מיני כל

 ללכת בכללו ההבדל את יודעים לא כבר אבל ,לרוחנו
 וגם ,סוריםא דברים מיני לכל מביא זה סרט לראות

 .לשמוע צריכים שלא דברים האלו לסרטונים מכניסים
  ?בכלל זה את הכין מי ?בכלל זה את בדק מי
 של מהרגישות ,מהעומק יםלוקח, הסרטים אבא   

הרי רואים בסרטים  אומריםהם  ,היהודית הנשמה
, 'וכו לילדים בידור לעשות וצריכים חשובים דברים
 רמה על שלנו הילדים !קלקול זה ,בידור לא זהאבל 
בת"ת ובישיבות  גבוהה רמה על ולומדים גבוהה מאד

  .ולא צריכים תוספת של החילונים
ת מלמד שהאוניברסיטהבטעות  חושבים הם   

 תואר ,ראשון תואראת היהודי כשהוא מקבל  מעלהו
 זה רביעי תוארו חלום זה שלישי תואר ,יותר עוד שני

 יותר משהו ואין הנשמה את הורס זה אבל, השמים
  .היהודית מהנשמה חכם יותר עמוק יותר מבין

 ואנחנו לשטן ששייכים בדברים מאמינים רשעיםה   
 להשוותמה  ואין ותורתו ה"לקב ששייך מה לומדים
 במקום הכל ,הכל היא משה תורת התורה ביניהם.

 להגיע יכול תמיד לאאדם -, הבןעומקל הולך זהו אחד
 עם ,לימוד עם ,השתדלות עם לאט לאט אבל ,לעומק

 ובגלל עמוק יותרו עמוק יותר להגיע יכול הוא ,הדרכה
 ודור דור כל ,ענקיים ספרים של אוסף יש מ"ילע זה
 ליהודים רק ,אדם בני של קבוצה לאף שאין עומק יש

 הקירות את לעבור יכולתאת ה להם יש האמיתיים
דעת שיש דברים שהם לשל הטבע  המחסומים אתו

 לומדים או בעיניים רואים שאנחנוומעבר למה  מעל
  .הזמ יותר הרבה ,בגוף מרגישים או בראש

 טהרהע"י הש זה לטומאה טהרה בין ההבדל   
 מגיעים טומאהעם ה ,הכבוד כיסאל עד להגיע אפשר

 את מביא פשוט זה ,שקר זה כי ונשרפים לגיהנם
 כאב זה ,אותו מוחק פשוטזה  ,אפסים לאפס האדם
, מתים העיניים את סוגריםש לא זהים, קש מאדוסבל 

 שיכול גדול הכי סבלה ,סבל זה ,מהמציאות ונעלמים
  .זה את לדעת רוצים לא אבל ,להיות

לא ינצל  הזה הדור וביש לי הרגשה לא טובה שר   
 עושיםוגם  עדן לגן שהולכים בטוחים הםחס ושלום, ו

 אני ?עוד להגיד יכול אני מה ,הזה מהעולם עדן גן
 היהודים דבר של בסופו ,שאמרתי מה את אסביר

 יהיו לא ,עכשיו נראה שזה כמואבל  ,ישרדו האמיתיים
 את יתקן הוא ,'ה עם הוא שישרוד מי אבל ,הרבה
 הוא ,התורה לפי ורק אך הולך הוא כי הראשון החטא
  .השטן לפי ללכתימו עליו איש אפילו סירב

 כל את לנו שגרם הראשון החטא, ברור פשוט זה   
 נגד היה וזה הדעת מעץ שאכלנו היה זה הזה הבלגן

 אכלנו ,הדעת מעץ לאכול לא ברור אמר' ה ,'ה רצון
  ...קיבלנו דעת וכמה אוי ,הדעת מעץ

  

 מכל מכות ,הכיוונים מכל דעת מדי יותר קיבלנו   
  .הזה מהידע הכיוונים

 לאמת שחוזרים אלה ,לאמת חוזרים אנחנו עכשיו   
 ועץ ,החטא לפני שהיה למה ויחזרו ינצלו הם באמת
 ,ממנו נאכל לאהפעם  אבלשוב,  לנו מוכן יהיה הדעת
. את לנצח הפתח את לנו יתן וזה אחרים מעצים נאכל

 לא , הואה"לקב להשאיר צריכים אנחנו הדעת עץ
 לא אנחנו זה ובשביל טוב שכולו כיוון יש ,בשבילנו

 ורק אך נאכל אנחנו ,הדעת מעץ לאכול צריכים
, נצחים לנצח אותנו יביאולנו ואלה  שמותרים מהעצים

  .ויחונר רק ,כלום נפסיד לא
 "ככ שסובלת יהודית נשמה כל על בוכהרק  אני   

 שלא גדול הכי הסבל זה ,מבלבול ,מספקות הרבה
 שלנו הגוף וגם ,לעשות לא ומה לעשות כן מה יודעים
 ,כיף רוצים לא אנחנו ,כיף זה כי לעבירות אותנו מושך
 משה תורת עם רק וזה אמיתית שמחה רוצים אנחנו
 זה ואחרי ותורתו ה"הקב עם כל וקודם תהיהודי והדת

יהיו  ומה לעשות איך ,לנו אומר שהוא מה כל
  .אותנו יעלה הכי הכי זה ,התוצאות

 תבינו לא וגם עכשיו הכל את להסביר יכול לא אני   
 גם שזו להגיד יכול רק שאני לנצח אותנו יביא זה אבל

  , לדמיין אפילו יכולים לא שאתם רוחנית הנאה
 לא ,הכל היאשלנו  הנשמה ,כלום זהשלנו  הגוף   

  ,תורתו כמו עוד ואין מלבדו עוד אין לשכוח
 ולהגיע תשובה לעשות עכשיואתם חייבים  מ"יע   

 אתםאולי  אז בזה מאמינים לא אתם ואם נצחים לנצח
 אני, לכם לעזור לא יכול ואני אמיתיים יהודים לא

 לכם לעזור יכול שאני חושב לא אני אבל עליכם אבכה
 אמיתי יהודי כי אמיתיים יהודים לא בכלל אתם ואולי

 את מרגיש הוא ,לו להגיד צריך לא ,זה את מרגיש
  .זה
יש מציאות שיהודי הרחוק מהדת והנשמה היהודית    

שלו רדומה ואז ה' שולח לו ניצוץ והנשמה שלו 
 ,גוים כמו כמעט שנולדו תשובה בעלי ישמתעוררת. 

 ,אותם תפס ,זה אותם רדף זה מקום באיזה אבל
שמעו איזה  רק ביהדות הרבה ידעו שלא אפילו

  .משהו להם עשה זהתפילה או "כל נדרי" ו
 טוןשל תחת היא "ימ. זמן הרבה אין ,ישראל עם אז   

 !עובדה זו אבל להאמין רוצים לא אתם , אוליגוים של
 של לשלטון תחת הייתה היא "ימ את שהקימו מאז

 יותר היה הוא ,גוי היה גוריון שבן אומר לא אני ,הגוים
  כמוהו. המדינה ראשי וכל ,מגוי גרוע

  
  בעריסה מוות               

  .לזה התייחסו ולא נדיר היה זה שנה 60 לפני   
  תמותה גורם היה זה השגרה חיסוני נכנסו ואז   
  שנה. גיל עד תינוקות של 1' מס   
   t.me/MailHaadom/24703  
  (כמה רופאים אמרו: הילדים הלא מחוסנים   
  הם הילדים הכי בריאים אצלי).   

  
  הרבה הכי שמזריקות כי במדינות המוכיח מחקר 

  בעריסה! יש יותר תמותה של מוות שיגרה חיסוני  
      ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075  
  

 תהיו ,יתן לא' הך, כלהמשיך  יכולים לא אתם ,מ"יע   
 להתפלל תתחילו ,תורה ללמוד תתחילו ,חכמים

 ,לכם מחכה , ה'שלכם הלבבות את תפתחו ,ה"לקב
 הסבל כל למה ותשאלו זה בשביל אתכם ברא הוא
? כדי שהיהודים יעשו תשובה ויהיו נאמנים הזה

 אוחז הוא איפה בעצמו חליטלה צריךהיהודי  לקב"ה.
 להם יש אוליליהדות  חזק מאד שנמשכים גוים יש ואם

 אך רק אבל להתגייר יכולים הם אז יהודישל  נשמה
   .קל לא שזה לגמרי כשר בגיור ורק
 יחסל' ה ,ינצחו לא הרשעים ,הזמן הגיע ישראל עם   

 הם ,ה"הקב של הכח זה מה תופסים לא הם ,אותם
 ה"הקב שלכוחו ש פעמים כמה שאמרתי כמו חושבים

 ה"בקב מאמין ישראל עם ,הפוך וזה ישראל מעם בא
 יהודים מיליון 6 להרוגהם הצליחו  אם ואפילו

 כי ,להיות זה את נתן' שה בגלל רק זה באירופה
 בתשובה חזרובשואה  האמיתיים היהודים כל כמעט

 יחזרו והם עדן לגן ישר אותם הביא' ה אז ,תוהמו לפני

 הגאולהלקראת  לעולם הזה בתחיית המתים
 ,האחרון ברגע ".ונשמע נעשה" אמרו הם כי השלימה

 שהם שלהם והעצומה הגדולה הטעות את תפסו הם
 שלהם הילדים עם היוהרבה  ,היהודית מהדת ברחו

 שמע" להגיד לדעת בלי גם צעקו והילדים ,בידיים
 "ישראל שמע" להגיד כולם ידעו הם פתאום "ישראל
  .השלימה הגאולה עם ויחזרו עדן לגן ישר והלכו

 השלישי המקדש לבית ילכו האמיתיים היהודים וכל   
 הרעל שכל עד ונבכה ונבכה נבכה ם,ש שנתפללכו

 זה ואחרי ,מאתנו יצא העצב שכל עד ,תנוימא יצא
בית המקדש מ נצא ואז. ולשמוח ולרקוד לשיר נתחיל

 לגמרי דבוקים אמיתיים יהודים ,אחרים אדם בני
 ונהיה ונלך ההבל כל את ונשכח ,לגמרי אבל ה"בקב
 אבל זמן ייקח זה, מיד לא ,לאט לאט ,ה"הקב של חלק
  .בטוח וזה לו נאמנים נהיה

 טוב שלא ומה לנו שטוב מה יודע , ה'מלבדו עוד אין   
 והכל אומר ה"שהקב מה לפי ללכת צריכים אנחנולנו ו
 ויכולים יודעים כולם לא .הכל הכל ,הקודש בספרי כתוב
 חלק נהיה וכולנו נבין כולנו הזמן במשךאך  זה את להבין

  . נצחים לנצח מלבדו עוד אין. העולם בורא של
  לא עובדת איך יאכלו? והאישהש. אם הבעל לומד 

 ילדים קצבת לתתהפסיקו  ,אתזתכננו  הרשעיםת. 
 .תעבוד שהאישה בלי לחיות אפשר שהיה פעם כמו
 הם ,מספיק לא זה עובדת היא אם אפילו עכשיו אבל

 זה בכלל .לעולם ילדים הרבה כ"כ יביאו שלא רוצים
  ?  זהאת  ידעת , האםאבא ,יה"חבב ללדת מסוכן

  ? לתינוקות מסוכןש. 
 איפה ,חרדים יהודים הרבה כ"כ רוצים לא ,בטחת. 

 ויש ,להורים להגיד בלי להם מזריקים יכולים שהם
 להם נותנים אהורים לה מיד אז ,כבר שתפסו הורים

-הבית אם כיליד האמא.  למיטהרק  ,התינוק את
 לבוא ירצו לא אימהותהיסכים לזה, אז  לאחולים 

 הכסף עללהם  וחבל ,להוליד הזה החולים לבית
 אזחולים מקבל הרבה כסף על כל לידה) -(בית שלהם

 התינוק את לקחת להם ונותנים זהסכימים למהם 
כל הזמן עם  האמא וככה ,האמא עם ביחד טהילמ

חולים מוכן שהתינוק -לבדוק קודם אם הבית .הילד
ללכת אז יהיה עם האמא כל הזמן ואם לא מסכימים 

  לב"ח אחר.
 שרוצים אמרו ברדיו עכשיו ,קשה מאד הוא המצב   

ואח"כ זה  רוצה, בהתחלה רק למי לתינוקות להזריק
 ,ואבוי אוי ,חוק מזה שעושים אומרת זאת יהיה חובה.

 התינוקות עם לברוח או הבתים את לסגור גם נצטרך
 אותו המדינות כל ,לברוח לאן שאין הבעיה .שלנו

 !רצח פשוט זה עולמי. שלטון לאותו תחת הם .הדבר
 גם אנשים הרבה יש. זה את ויודעים רוצחים הם

שהחיסונים  אומרים שממש ואחים ואחיות רופאים
 גדולהמעמיד בסכנה  שזה אפילומסוכנים וזה רצח, 

 שרוצים יודעים שהם ואחיות אחים וישאת חייהם. 
 נולדים רק שהם איך והתינוקות הילדים את לרצוח

 חיים סכנת ממש שזה אפילו זה נגד הולכים והם
 גוים אפילו אנשיםהרבה  יש אופן בכל אבל ,עבורם
 של חלק להיות רוצים לא השקר את שונאים שהם

  .הרצח
  

  סופם של האילומינטי
  

  6-7-2022,   ז' תמוז  תשפ"ב   דניאל
 טי, סע"חהאילומינשל  הענייןשכל  חושביםאנשים    

 כמהכבר  זה, אבא נכון לא זה אבל, מזמן לא התחיל
 אתהם רצחו  ,ב"ארה אתמו הקי. הם שנים מאות

 האח אז, נגדם היה קנדי כי קנדי את רצחווגם  לינקולן
את  כתב הוא כי גם אותו רצחו והם לנשיאות רץ שלו

. הם קיימים נגדם היה וזה' שבפנים האויב' ספרה
  .יותר בטח ,יותר לא אם שנה 200 לפחות

 הם שנים כבר כי גרוע יותר עוד במצב אנחנו   
 על לשלוט רוצים הם ועכשיו העולם רובעל  שולטים

 המחשבים בגלל .בעיותלהם  עושה' ה אבל העולם כל
 הרבה יודעים אנשיםהרבה  אז' וכו האינטרנטו

 האילומינטי או ע"חהס זה מי להבין התחילו ,דברים
 זה עם יחד ,ראשונה בעיה ווז להם שקוראים איך או

הם חושבים שהוא יהרוס את ו השביט להגיע הולך
 עמוק בונקרים לבנות התחילוהם  ואזרוב העולם, 

די לשמור על כ העולם בכל האדמה בתוך מאד
 ייהרס "השכדו לרגע אותם להכיןהאנשים שלהם, ו

 הם, ואחרי שהכוכב יעבור למעלה בשכבה לפחות
. הם חדש לעולם ושלמים בריאים מהבונקרים יצאו

 את רוגכדי לה השביט את לחוש בעצמו' החושבים ש
 את עושה הוא פשוט ,העולם של האוכלוסייה רוב

  .חושבים הם ככה .בשבילם העבודה
 בטוחים , הםה"הקב זה מי מבינים לא הם אבל   

 יעזור לאהשטן  אבל ,ה"מהקב יותר כח יש שלשטן
 העולם בכל הרשעים רוב עם יחד ורובם ימותו להם

 שיגיעושל רשעים  שתים או אחת קבוצה רק שארתיו
 ההרוס"י א שגם בטוחים יהיו"י, הם א של לגבולות

בשקט ושלווה  חיים יהודיםה והרוס לאהיא ש וימצאו
 והמשיח משיחה יהיה שלהם והמלך ה"הקב עם יחד

 יהיו והיהודים, ודאי ה"מהקב חוץ שישלוט זה יהיה
 לתוך כנסילה לכולם יגיד' ה ואז' ה עם ממש' ה עם רק

להסתכל  לכסות את החלונות ולא, שלהם הבתים
 ימותו וכולם הרשעים כל עם ילחם משיח ואזהחוצה, 

 ואזמותו י והם ייפול והראש יפלו שלהם הידיים כל
  .וזהו שנים 7 לפחות ייקח וזה אותם לקבור יצטרכו

 עשה שהוא אחרי לסבולמ"י לע יתן לא ה"הקב   
 שני, לפחד מה אין באמת. ה"קבוהוא נאמן ל תשובה

 קשה גועפ אחד ,לגמרי אחד ,יחרב מהעולם שליש
אלא  שלמה שתהיה רק לאמה ושל היהת "יוא מאד

  .לגלות יצא מ"ישע לפני שהייתה כמו אותה יגדילה' 
 בשליטה יהיה מ"יע, ימותוואחרי שכל הרשעים    

השלישי. את  המקדש בית את לבנות ויתחילו לגמרי
.נדע הזמן כשיגיע. להסביר צריך לא השאר



 להשתלט רצורשעים הבו נטען כי  סרטון ראיתיש. 
 שהתנגדו בנקאים כמה היוו אמריקה של הבנק על

 רק הטיטניק את הטביעו הם אז, הטיטניק על היו והם
  נכון?האם זה , בנקאים כמה להרוג בשביל

  זה היה מתוכנן.. נכון זהת. 
  

  על עצים וסודות
  4/7/2022    ב"תשפ תמוז הדניאל,  

 כדי, לנשום אוויר שיהיה כדי ענק עצי ברא ה'   
 .אוויר שיהיה העיקר, דברים מיני וכל אוכל שיהיה

 היו כבר .הדעת עץ? הראשון חטאב מעורב היה מהו
, הדעת עץ - מיוחד עץ והיה .עצים ברא השם. עצים
  .סודות מיני כל היו שבתוכו, פרי לו והיה

, ממנו חלק הייתה וחוה הראשון האדם את ברא 'ה   
 ותהיה גבר שיהיה כדי להפרידם שעדיף הבין 'וה

 והם האדם של מצלע האישה את ברא 'ה, אישה
 משני רצה 'ה. גופנית גם צורה באיזושהי קשורים
 עוד לעולם להביא חטא מכל ונקיים טהורים אנשים
 ילדיהם גם אז טהורים שהם ומאחר אנשים עוד ילדים

  .טהורים יהיו
 הדעת עץ שבתוך, הדעת עץ את ברא גם ה"הקב אבל   
 היה זה אבל, סודות יש העצים כל בתוך ובכלל סודות יש
 לא וזה חשובים הכי סודות היו שבתוכו, מיוחד-מיוחד עץ

 סודות כי, הזה העץ מפרי לטעום אדם בני בשביל היה
 איך עוד ידע לא אדם הבן אבל, חשובים היו אלה

  .העתיד בשביל ורק אך היה זה, בזה להשתמש
ה' רצה שאדם וחוה יעלו ויגיעו לשלמות ולצורך זה ה'    

ברא את "הבחירה החופשית" ואת הנחש. בכך שהאדם 
זה מוכיח שיש "בחירה  -שמע בקול הנחש וחטא 

חופשית" בבריאה, אז מי שבוחר לשמוע בקול ה' יוכל 
  פשוט ייעלם. -להגיע לשלמות ולנצח ומי שלא 

 עם אותו ברא 'ה כי, קלקול איזה כבר לו היה השטן   
 לשכנע לנסות יכול קלקול שעם מי רק כי, הקלקול
 גם הוא, לשטן הצליח זה ואז, להתקלקל אחר מישהו
 ברא 'ה כי, לעצמו חוה את לקחת רצון איזה הרגיש

, טהור היה הוא אם כי, טהור ממשהו ההפוך עם אותו
 הצליח והוא, שעשה מה את עושה היה לא הוא

 הדעת מעץ לאכול חוה את שכנע הוא, הרב לצערנו
 את שכנעה והיא אישה בתור אותה חמד הוא וגם

 הוא, הצטער הוא, אכל הראשון שאדם ואחרי בעלה
 שפתאום, קודם הרגיש שלא, דברים הרגיש פתאום

 היה הכל לכן קודם. קודם הרגיש שלא, רצונות לו נהיו
 פתאום הוא ועכשיו, רצה ה"שהקב כמו וטהור טבעי

 והוא קודם הרגיש שלא תשוקה, תאוה הרגיש
 ערומים שהם ולאשתו לו נודע פתאום, התבייש
  .בושות והרגישו

 מחכים היוהם  אם. עדן מגן אותם גרש ה"הקב ואז   
 מגיעים היו אםו שבת ערבב היהזה , קצת עוד רק

 להיות יכל הכל אז, הדעת מעץ לאכול בלי לשבת
 כוחו את מאבד היה השטן ואפילו, לגמרי אחרת

  .מסוכן היה לא וכבר השלילי
 האדם את להביא כדי ולכן ככה הלך לא זה אבל   

 בני את לגלגל צריך היה ה"הקב, אמיתית לטהרה
 ובתוך הזה בעולם אותם לגלגל כל קודם. האדם
 ותורתו ה"הקב את האדם צריך לחפש הזה העולם
  מתוך בחירה להיות קרוב לקב"ה. לתמימות ולחזור

 להגיע יכלו וחוה מהאדם שיצאו העמים כל לא   
 אברהם את לעולם הביא ה"הקב. גבוהה כזו לרמה
 הדגם היה שהוא, הראשון היהודי היה שהוא אבינו

 האמונה את לעולם הביאש יהודי, יהודי של הראשון
 דבר של בסופו להגיע יכלו היהודים ורק ה"בהקב

 זה. 'ה רצון את ורק אך לעשות רצוןול לתמימות
 סובלים שאנחנו, האלה השנים אלפי כל של התיקון

 היהודים את ברא ה"ושהקב. לדור מדור ומתגלגלים
 התורה לפי לחיות מוכן שהיה היחיד העם היו ושהם

 נגד, השקר נגד הגדולה המלחמה התחילה ואז
  .האמת עם להיות רצון חוסר נגד הזימה

 בני שאר, השטן נגד נלחמים היהודים ורק היהודיםו   
 זה מה פחות לפעמים, יותר לפעמים מבינים, האדם
 עם להיות כדי אסור ומה מותר מה, בכלל אומר
 נשארו והם ה"הקב זה מה גם יודעים לא הם, ה"הקב

 הם. ה"הקב של רצון נגד להיות הרצון עם, השטן עם
 מהכ ביניהם יש אומנם, היהודים כמו בנויים לא

 אלה כל לא אבל, הגלגולים מכל יהודים של נשמות
 צדק שגר מי. אמיתיים צדק גרי הם שמתגיירים

 הזמן ובמשך סיני בהר הייתה שלו נשמהה, אמיתי
 אדם בן אחד שיום עד מאוד והתדרדרה התגלגלה

 והתגעגע האמת את תפס הזאת נשמהאת ה שקיבל
 שאפילו מפורסמים מאוד גרים היו. ה"הקב עם להיות

  .'ה קידוש על שלהם החיים את הקריבו
 וכשאנחנו. יהודי הוא יהודי שנראה יהודי כל לא   

 שהיה נמוך הכי דור שזה, שלנו הדור על מסתכלים
 שלפני אירופה מיהודי נמוך יותר אפילו, פעם אי
היו מחללי שבת למרות  ם אזיהודיה שרוב, 2"עמ

 אופן ובכל, שם וקבורים, צדיקים הרבה"כ כ בו שהיו
. ותורתו ה"הקב עם שלו בקשר וירד התדרדר מ"יע

 שם היו שעוד אפילו, 2ע"מ של דור שלהם בדור אפילו
 עזבו הגדול הרוב אופן בכל, ענקיים צדיקים רבנים

  .מצוות לקיים והפסיקו היהודית הדת את
 מפחיד וזה קשה יותר הרבה בדור אנחנו עכשיו   

 רוב עכשיו נראה שזה כמו כי, אחד מצד מאוד
 העגל עם מאוד עסוקים חרדים הכביכול גם היהודים

 שכבר דור שלנו בדור עכשיו .הגשמיות עם, הזהב
הרוב , לנו עשו שהם מה ואת הנאצים את כמעט שכח

 עם אנשים ביניהם יש אם ואפילו, לגשמיות נמשכים
 וזה' וכו שבת שומרים והם גברים של ופאות זקנים

  .ה"הקב עם שלהם נשמההש אומר לא
 לא ואני הדור רוב כי, מסכנים באמת אנחנו לכן   

 רוב, היהודים על רק אלא, הגויים על עכשיו מדבר
 מאוד הרבה, היהודית מהדת רחוקים היהודים

 גוים ממש הם, יהודים לא בכלל הם יהודים הכביכולמ

 חצי שלפחות להגיד אפשר כי, קשה מאוד מצב וזה
 הם מצוות שומרים שהם אפילו האמיתיים מהיהודים
 של השקר את שלהם ליהדות והכניסו מבולבלים

 אמיתי ליהודי מתאים לא שזה ואפילו הזה העולם
 וכל זימה מלאי שהם הייטקיים הצעצועים בכל לשחק
 אפשר, זימה פשוט היא משם לקבל שאפשר ידיעה

 אפשרי בלתי כמעט זה אבל, בסדר מידע לקבל גם
 אדם הבן את ימשוך לא ושזה דבר כזה להחזיק

 זה את שעושה ומי אסורים לגמרי דברים על להסתכל
  .ישמור 'ה, אסורים למעשים גם יגיע הוא

 אפילו שרואים שהסכנה עצומה אנשים לא מפחדים   
מפחדים  לא, העולם ועל כל י"מ על שיש מהאיומים
 שקיימים פימה במחנות ותםא ישימו שהרשעים

 מיני לכל לטוסמפחדים  לא ,העולם ובכל בארץ
כל מיני יש  זה לכל ובנוסף כיף לעשות כדי מקומות

. אסורים שהם אנושיים קשריםיש ו אסורים משחקים
 רוציםם שה ברוראז אלה שלא מפחדים מכל זה אז 

 אבל. בגלל שהם לא יהודים האסורים הדברים כל את
 אתם אם לכם אוי, לכם אוי אז, יהודים אתם אם

  !!!השטן של לכיוון, הרשעים של לכיוון הולכים
  

 נפלוהשמים                       

  
כולם נולדו בריאים  ,נולדה לנו שלישיה, שני בנים ובת   

גיל ו. בבלידה רגילה, כל יום היה חגיגה, הם חייכו וצחק
 לצרוח והתחילם לקחנו אותם לקבל חיסון. ה חודשים 9
בצהריים הילדה השתתקה, מתינוקת . לא ידענו למהו

אותו רגע הסתכלה רק ח וממלאת חיים הפכה לצמ
ריים העולם שלנו התהפך, השמיים נפלו בצה . לתקרה

כל השמחה, החיוכים, הבעות הפנים, כל הרפלקסים 
 קמנו בבקר עם שלשה תינוקות בריאים ושמחים. נעלמו

אמר לנו שאנחנו לא . נערב הם כבר הפכו לאוטיסטיםוב
  .חתמנו על הסכמה לחיסוןכי  יכולים לתבוע אף אחד

  .אנחנו הוכחה חיה שהם כולם שקרנים  
   youtube.com/watch?v=rLv_gNA0O54  

  
 או ותורתו ה"הקב עם שאנחנו או, ישראל עם   

 .לזה זה בין, באמצע משהו אין !איתו לא שאנחנו
, הסוף עד הכל את לתת מוכנים להיות צריכים אנחנו
 פארק לונה בלי, ותורתו ה"הקב עם ורק אך להיות

 דבר, שיטחי דבר, פארק ללונה נהפך הזה שהעולם
 אפילו. נצחי למוות מביאים רק הבידורים וכל אסור
 מהות. מוות נקרא לא זה, 'ה קידוש על שמת יהודי

 לא אם, מתקיי יאהמת, נעל ולא תנגמר לא יהודיה
  .הבא בעולם אז, הזה בעולם

 אלה, שלמה לגאולה קרובים "ככ שאנחנו ובגלל   
 הכל את להקריב שמוכנים לגמרי ה"הקב עם שבאמת

 יגיעו אלה רק, ותורתו ה"הקב עם ורק אך להיות כדי
 ושוב שוב זה על חוזרים שאנחנו יודע אני .נצחים לנצח

 כנראה אז, לכם נמאס ואם זה את לשמוע לכם ונמאס
 ,י"עמ עםאמיתי  קשר לכם אין מקום שהוא באיזה

 במצב שאנחנו, להבין צריכים אתם .ותורתו ה"הקב
 רוצה שלא ומי, אמת הכל זה, צחוק לא זה, רציני מאוד
  .שלו הסוף את בוחר בעצמו הואאז  האמת את לדעת

 לסוף באמת להגיע שנצליח כולנו את מברך ואני   
 הדבר שזה, ה"הקב עם נצחים ולנצח הזה העולם של
  .שקיים קדוש הכי, נעים הכי, טוב הכי
  
  2007בתיה,     אהבה מלא ה'
 דבר כל, אהבה מלאה שלו היצירה כל, אהבה מלא ה'   

 כי בשלמות נוצר הראשון האדם. באהבה נוצר בבריאה
  .אהבה של תוצרת היה הוא

, חופשית בבחירה האדם את יצר הגדולה בחכמתו ה'   
 הבחירה( זו יצירה .אהבה של פעולה היתה זו שאף

 האדם), 1( בבריאה שותף האדם את עשתה) חופשית
 היוצר הוא שה' העובדה את ברצון לקבל צריך היה

 בגדלות ה' .עצמו האדם ולא שקיים מה כל על והשולט
, האלוקית בתוכנית כשותף האדם את קבל ענוותנותו

 אבל, עצמו בכוחות שלימות ישיג שהאדם רוצה הוא
 את שלימד, הרע היצר זה, הנחש ידי על רומה האדם
 את ולהמליך ה' ברצון למרוד יכול שהוא לחשוב האדם
 הטבעית היכולת את האדם איבד הזה מהרגע .עצמו

  ).3( האלוקית האהבה את ולהרגיש להכיר
 וגם בבריאה ולגלות לחפש צריך היה מאז דור כל   

 מכירים שאנחנו ככל. האלוקית האהבה את עצמו בתוך
 יותר קרובים אנחנו אזי האלוקית האהבה את יותר

 נחקה שאנחנו ככל. לשלמות הדרך הוא החסד .לשלמות
 רמה נשיג עמנו עושה שהוא ה' של חסדו את יותר

 נוכל וחסד בתורה קשות נעמול אם. יותר גבוהה רוחנית
 האהבה את לגלות הזה החיפוש .השלמות את להשיג

  ).4( התשובה היא שמים לשם חסד בצורת האלקית
 לחקות המאבק את עצמו על לקבל מחליט כשהאדם   

 אנחנו .מלכותו את מקבל הוא אזי בוראו מידות את
 בחזרה זה חיפוש עצמנו על לקבל מוכרחים ה' נבחרי

 .ה' באהבת עטופים נהיה בקרוב שאנחנו כך לשלמות
 למה בקשר אזהרה כאן להוסיף מוכרחה אני, ברם

  .מסתיים הזמן – לעיל שכתבתי
 אותנו ישלים ה' אזי, בעצמנו שלימות נחפש לא אם   

 מה כל, קלה דרך תהיה לא וזאת. הגדולה חכמתו דרך
 אם טוב יותר הרבה יהיה שזה: הוא לומר יכולה שאני
  .תשובה ונעשה יוזמה ניקח אישית אנחנו

 ברייתו מתחילת" ה רמז בראשית פרשת שמעוני ילקוט )1(
 ".בתחתונים שותפות לו לעשות ה"הקב נתאוה עולם של
 גדול כבוד כמה הותרא) "ח"קנ( תבונות בדעת ל"הרמח ל"וז

 וכמו, אליו לשותפים שחשבם הצדיקים אל ה"ב התורה חלק
 הניח" אתה עימי – אתה עמי) 'א"ע' ה א"ח זהר( ל"ז שאמרו

 בספרו ין'מוולוז ח"הגר ל"עולם. * ז של חלק בתיקונו להם
 נקרא לשמה בתורה העוסק כל" א"פי ד"שע החיים נפש
 שבת בראשית. ובמסכת ליוצר שותף נעשה כביכול כי, חבר

 עליו מעלה ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל כל: "קיט דף
  ".בראשית במעשה ה"לקב שותף נעשה כאילו הכתוב

 ביניכם מבדילים היו עוונותיכם אם כי) "ב, נט( ישעיהו)  3(
 אפשר איו מחיצה נוצרה מהעוון כתוצאה" אלוקיכם לבין

  .בינינו המבדילות המחיצות בגלל אלינו תואהב את להרגיש
 היא וזו לבוראו מתקרב הוא עושה שאדםהחסד  "יע) 4(

 אנחנו ודרכיו מעשיו את מחקים שאנחנו התשובה, ככל
  - א"ע יד בסוטה' יותר. הגמ אליו מתקרבים

 לאדם אלקים' ה ויעש' – דכתיב ערומים מלביש הוא מה
, ערומים הלבש אתה אף', וילבישם עור כתנות ולאשתו

 אף' ממרא באלוני' ה אליו וירא' דכתיב חולים ביקר ה"הקב
 מות אחר ויהי' דכתיב אבלים ניחם ה"הקב, חולים בקר אתה

, אבלים נחם אתה אף', בנו יצחק את אלקים ויברך אברהם
  ".מתים קבור אתה אף' בגיא אותו ויקבר' מתים קבר ה"הקב

  
  לפחד ולא ה"הקב של הילדים אנחנו
  ו"התשע', א אדר א"כ, ירושלים, דניאל

 אקס-פלנט או השביט כוכב על הרבה דברנו אנחנו   
 לעשות יכול שהוא מה, לו לקרוא רוצים שאתם איך או

 בצורה הכל את לשנות יכול שהוא איך, הארץ-לכדור
 רגילים היינו כך-שכל העולם את ולהפוך ביותר קשה

 האנשים רוב שגם וודאי .לגמרי אחרת למציאות, לו
' ה נְֻאם ָה9ֶרץ ְבָכל וְָהיָה' "ח, ג"י זכריה. ייהרגו בעולם

  :"ָ@F יִ%ֶָתר וְַה0ְִלִ*ית יְִגוָע% יִָ.ְרת% ָ@F ְ*נַיִם 6ִי
 שקשורים האמיתיים היהודים לכל לומר רוצה אני   

 – כך להיות חייב זה, להיות חייב שזה – ה"הקב עם
 – ברא ה"שהקב העולם את להרוס יכול לא האדם כי

 דברים לעשות יכול הוא, בזה לפגוע יכול הוא. יכול לא
 ה"הקב רק. זה את להרוס יכול לא הוא אך, לזה קשים

. אלינו ויגיע קיים שהניבירו, ספק בלי לי ברור. יכול
 זה. זמן הרבה יקח לא אבל, מתי בדיוק יודע לא אני
  .הזה העולם של הטינופת את לנקות בא
 וכל, ועולה עולה רק שהיא בטוחה הייתה האנושות   

 לפי. שקר זה אבל, הקודם מהדור טוב יותר דור
 פחות הוא דור כל - היהודים לפי. נכון לא זה היהודים

 ראשונים אם: "ב"קי שבת, גמרא. הקודם מהדור
 אנו אדם כבני ראשונים ואם, אדם כבני אנו כמלאכים
, הדורות מכל נמוך הכי הדור אנחנו אז", כחמורים

 או שנה 200-מ שיותר ידיעות פרצו פתאום ולכן
 לנו היו. העולם ברוב שולט השטן – יותר הרבה

 שלט השטן – בעולם כלל-בדרך אבל, גדולים צדיקים
  .בגדול ושולט

 והחברה השטן של הזמן נגמר. יגמר זה עכשיו   
 האמיתיים היהודים ורק יעלמו הרשעים כל, שלו

 עמדה שלו שהנשמה יהודי זה אמיתי יהודי. ישארו
 רב-הערב כל". ונשמע נעשה" ואמרה סיני-בהר

 ורוב, יעלמו – השנים כל צרות הרבה כך-כל לנו שעשו
  .יעלמו הגויים

 שונים בכוחות שהאמינו, שטעו שמבינים הגויים רק   
 אך, האלה בכוחות האמינו שלא והגויים, ה"מהקב
 אחד אף. ישרדו הם – אמר ה"שהקב מה לפי הלכו
 הפעם, שרד הבשן מלך עוג, במבול. ישרוד לא אחר

  .ה"הקב של הנבחרים אלה רק, כאלה יהיו לא
, ההרס כל עם, הפחד כל עם – יגיע השביט כוכב   

. לפחד ממה אין, לפחד לא – י"בא שיושב י"עמ אבל
, ביחד אנחנו. לפחד ולא ה"הקב של הילדים אנחנו
 זה – ה"הקב של הנבחר הַעם אנחנו. אחד ַעם אנחנו

  .לעולם ישתנה לא וזה השתנה לא
, אוכל לאסוף יכולים אתם, לפחד לא, תתכוננו   

 ידאג וגם עלינו ישמור' ה כי, לפחד לא אבל', וכו שתיה
 שאתם מה לכם שיהיה. צריכים שאנחנו למה לנו

 לכם ולתת עליכם לשמור ימשיך' וה בהתחלה צריכים
 קצת יקח זה    .לחיות בשביל צריך אדם-שהבן מה
 שנוכל מנת-על, הפסקות עם, יגמר שזה עד זמן

  '.ה עם להיות, להתייאש לא. החדש למצב להתרגל
 כדי שצריכים מה רק לנו ועושה אותנו אוהב' ה   

 עם תיהיו, ישראל-עם אז, נצחיים לחיים להגיע
 בדורות אספנו שאנחנו העצומה הגשמיות כל. ה"הקב

 וגם צנועות יהיו הנשים. לגמרי תעלם – האחרונים
 בשביל צריכים שאנחנו מה כל לנו יהיה. הגברים

 זה. רוחנית מבחינה  יותר הרבה לנו ויהיה לחיות
 הגשמיות ללא חשוב הכי הכי הדבר לנו יהיה

  .המיותרת
 כי – זה את לתאר יכול לא פשוט אני – עולם יהיה   
, לזה מתגעגע ואני. מילים לי אין – טוב כך כל יהיה זה

, עדן-מגן טוב יותר עוד יהיה וזה, ממש מתגעגע
 נשמות שבו, וחוה אדם של עדן-הגן שאחרי עדן-מהגן
 עולם יהיה זה אבל, הזה לעולם לחזור מחכות נחות
  .פעם כמו, פה עדן-גן גם לנו ויהיה, הבא עולם מעין

 בוטחים שלא לאלה רק, פחד אין כי, לפחד לא, שוב   
 יביא זה – טוב לא הזה והפחד, פחד להם יהי –' בה

 אז. ינצל דבר של בסופו אמיתי יהודי כל אבל, סבל
 שלא, ברחמים אותנו להציל' לה תתפללו, ישראל-עם

, הזה הכוכב. מלבדו עוד שאין נדע שתמיד. נסבול
 הגדול לתיקון להגיע, לנו לעזור ה"הקב י"ע נשלח הוא

  .עדן-גן שכולו בעולם שוב ולהנות שלנו
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