
  מגלות לגאולה
  0527-111-333חלוקת עלונים לזיכוי הרבים.   טל: 

  
 ֶאל סֹודֹו ָּגָלה ִאם ִּכי, ָּדָבר' ה ַיֲעֶׂשה לא ִּכי"

 יוחנן ר''א'  *  "ז',ג עמוס..." ַהְּנִביִאים ֲעָבָדיו
 מן נבואה ניטלה המקדש בית שחרב מיום

  :יב בתרא בבא" לשוטים וניתנה הנביאים
  

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

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

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

 הנצח * כאשר את תפסידו אללסוף *  מגיעים – זה
*  ישראל לארץ לעלות זה * ברגעיפלו  הבנקים כל

 העולם ה *"הקב של גדולים הכי האהובים אנחנו
*  גוסס הזה העולם* שהיה כמו להיות יחזור לא

 כמו יהיה זה*  הזה העולם של לסוף ולהתכונן
 והנורא הגדול היום * בדיוק הסוהר, מבית לצאת

 את שייקח למי ואבוי אוי*  לנצח לחיות מתקרב *
 סוגרים*  בגדול לנו משקרים*  לקורונה החיסון

 ולא אותנו עד שיסגרו ופותחים סוגרים, ופותחים
 לעבדים * כולנו  את להפוך מתכוונים * הם יפתחו

  * 'ה של שליח ואני אותי בחר' ה
  .חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמותניתן לקבל 

  
  :הסכמות

  - ל"זצ שטיינמן לייב יהודה אהרן רבי
 את בזה לעורר מרובים שמים רחמי בזה "רואה

, הזמן בהבלי האמת את השוכחים הישנים
 בני את לחזק ואף, וריק בהבל שנתם כל ושוגים
 מוסר הם דבריהם באשר.  זמנינו של התורה

 המעיינים כל את מאד ומעורר אש להבות חוצב
אלו...  דברים ולפרסם להפיץ טוב, כן על. בהם

 לצורך שלהם המוסר בדברי להתבונן מאד חשוב
 שולח ה"הקב .מהם להתעלם ואין הנפש חשבון

 זו תופעה לגילוי זכינו לא ממרום... הארה לנו
 עם לבבות את לקרב, אחת מטרה לצורך אלא

  שבשמים". לאבינו ישראל
 היריעה תקצר'' -זצ"ל  ערלנגר סענדר הרב

 שמוסרים ממה ולהשתומם הדבר אמיתת לבאר
  ''.השמים מן לנו

 מ''ביה רוחני מנהל( - ל''זצ ואכטפוגל נתן הרב
 ושלח עמו על' ית הבורא ריחם) ''לייקווד גבוה

 אנשים לעורר המסוגל אמצעי רחמיו ברוב לנו
 חדשה תקשורת באמצעות, העמוקה מתרדמתם

  ''.במוחם הפגועים אדם בני עם
  

הארץ. -כדו"ה:כדורישראל, -א"י:ארץ קיצורי מילים:
מ"ע:מלחמת עולם. מ"י:מדינת ישראל, כך. -כ"כ:כל

-עולמי-סע"ח:סדר ישראל,-עמ"י:עםע"ז:עבודה זרה. 
  רב.-ע"ר:ערבחדש,  

  
  קיבלאפילו אם יהודי נאמן לקב"ה  

אם יעשה תשובה  חיסונים,את ה
  ה' יציל אותו -  אמיתית

*  
  ,ליהודים בחו"ל

  אני לא יודע, תעלו עכשיו ארצה
  הזדמנות נוספת! תהיה לכםאם 

*  
כל יהודי שיש לו חברים או משפחה 
בחו"ל, כדאי לשכנע אותם לעלות 

  ארצה לקראת הגאולה
  
  
  

 התורה לשר שלח מכתב מאנגליה אברך
"האם לקחת את השאלה  ובו קנייבסקי ח"הגר

 ערך יועץ פלא עיין":תשובת הרב החיסון?"
ראוי לו ', ה דבר את והירא" - "זהירות

איסור  מספק או מחשש מאוד הרחק ולהתרחק
? דומה בדבר שיש בו מחלוקת, ולמה הדבר

 ואחד אומר, מזיק שאינו אומרים רופאים 99
?! לסברתו יחוש שלא פתי מי.  סכנה בו שיש

 לי מה: יאמר דעת בר שכל, פשיטא הא ודאי
 ואל שב !?סכנה בספק להכנס, הזאת ולצרה
  ".עדיף תעשה

  גניזה טעון      אוטיסטים מבחורים מסרים       ד"בס

י"""" יּכִ יּכִ יּכִ     בֹוֵראבֹוֵראבֹוֵראבֹוֵרא ִהְנִניִהְנִניִהְנִניִהְנִני ּכִ
ַמִים ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ ים    ׁשָ יםֲחָדׁשִ יםֲחָדׁשִ יםֲחָדׁשִ     ֲחָדׁשִ
ה    ָוָאֶרץָוָאֶרץָוָאֶרץָוָאֶרץ הֲחָדׁשָ הֲחָדׁשָ הֲחָדׁשָ         """"ֲחָדׁשָ

  )יז סה ישעיה(

 

  אחרא הסיטרא נגד במלחמה עכשיו אנחנו
  
  26/4/2021,  י"ד באייר  ה'תשפ"א   ן גולדןב

 קשה. במהירות עוברים – הלילות,  הימים   
 את קיבל שהעולם מאז עברו שנים כמה להאמין

 זה. התאומים בנייני נפילת של הגדול" השוק"
 שני של המראה, זעזע זה, העולם כל את זעזע

 של הטכנולוגיה של סמל שהיו האלה הבניינים
 הכי כארץ ב"ארה את ראו שכולם –. ב"ארה

 שאר ובכל טכנולוגית מתקדמת והכי חזקה
 שהיו כאילו נופלים הם ופתאום. התחומים

 המראה, מזה יותר אבל. מקלפים מגדלמ עשויים
 בקומות בחלונות שעמדו, שם שעמדו שאנשים
 שימותו ביודעם לעשות מה ידעו ולא העליונות

 וודאי עליונות מקומות יקפצו אם. כך וגם כך גם
 הם ואם. לקרקע שיגיעו לפני אפילו עוד, שימותו

. באש ישרפו – הבניינים לתוך פנימה יחזרו
  .יותר לא אם, שם נהרגו אנשים 3,000 בסביבות

 באו 707 בואינג שניהם, מטוסים שני וכביכול   
 אחד וכל. בנפרד אחד כל חד סיבוב עשו, פתאום

 בניין לתוך מהם אחד כל השני אחרי אחד נכנס
 נכנס הראשון שהמטוסכ"כ  מעניין היה. אחר

 נראה היה וזה. הבניינים אחד של העליון לחלק
 המטוס גם. קצפת עוגת תוך אל נכנס שהוא כמו

 לא שנכנס ונראה הראשון אחרי דקות שבא השני
 אלא, מברזל עמודים של מסגרת עם לבניין

 עד ונכנס וגמיש רך למשהו כמו כן גם שנכנס
 אחד מטוס כך ואחר. המטוס כל כמעט הסוף
 והתרסק פנימה נכנס וכביכול לפנטגון טס נוסף
 צריך היה רביעי מטוס. הבניין של אחד בצד

 הנוסעים כביכול אבל, הלבן לבית בדרך להיות
 לפי וכמו, במטוס הטרוריסטים על התגברו

 היה הטייס של התא ,ולילה לילה אלף סיפורי
 והמטוס טרוריסט גם בפנים שם והיה נעול

 הנוסעים כביכול שהתרסק לפני אבל, התרסק
 סיפור ממש. שלום להגיד לקרוביהם צלצלו

 בכל אנשים הרבה "כשכ היא הבעיה. מהוליווד
 להם שיש אנשים, דתות מיני כל גילאים מיני

 נהרגו אנשים 3,000 מעל ופתאום משפחות
  .קר בדם רצח היה ומותם

 של הגאווה סמל שהיו התאומים בנייני שני   
 שני רק לא אבל. ב"ארה של הגשמיים החיים

 מקום באותו בניין עוד היה. נפלו האלה הבניינים
 לא אבל, התפוצץ שפתאום לתאומים קרוב ממש

 שנדע רוצים לא כנראה כי, זה על מדברים
  .קרה לא שזה כאילו זה על עברו פשוט... למה

 במנהטן היום באותו שקרה מה אופן בכל אבל   
 של הסוף של ההתחלה הייתה זו – יורק-ניו בעיר

 של סוף אין יש ומאז. אותו שהכרנו כפי העולם
 מאוד האוויר במזג שינוי, טבע אסונות, מלחמות

 יותר חלקן, שונות מחלות של ומגפות. בולט
  .פחות וחלקן קטלניות

 עוד שקרה מה שכל, להבין צריכים אנחנו אבל   
 י"ע מתוכנן היה הכל – הנאצים מלפני הרבה

 שמטרתם. מאוזנים הכי לא אדם בני של קבוצות
 את ולהפוך, העולם כל על להשתלט הייתה

 של. האליטה של לעבדים העולם אוכלוסיית
 כולם על ששולטת והכוח הכסף בעלת הקבוצה

 מאוד טכנולוגיה יצרו הם זה ובשביל. מקום בכל
  .מתקדמת

 שאנו המגפה אתגם  יצרו הם אחרון ובזמן   
 מגפה שלהכין ברור וזה". קורונה" בשם מכירים

 לא זה שמסביב מה כל עם טכנית גם כזאת
 אבל. הצלחה בינתיים להם נתן 'ה אבל, פשוט

 יש כי, זמן הרבה תחזיק לא שלהם ההצלחה
 יש אבל, רבים לא אמנם, יהודים אופן בכל

 בתשובה ומהחזרה שלהם שמהתפילות יהודים
 משנה לא, הרשעים וכל. הגאולה תבוא שלהם

 ממציאות לגמרי יעלמו – הם מיליונים כמה
  .הבא לעולם יגיעו לא והם הזה העולם

 ועד הראשון מאדם – תבינו – ישראל עם   
 הטוב בין ענקית מלחמה יש – השלמה הגאולה

 בסופה להגיע כדי עשה 'שה מלחמה. והרע
 שיהיו, יהודים אדם בני של מושלמת ליצירה
 ותורתו ה"הקב עם, איתו שמיים לשם לגמרי

. הבריאה של האחרון לחלקעכשיו  נכנסים אנחנוו
 מלחמות בלי ה"הקב עם יחד נתקדם זה אחרי
  .ה"מהקב, ממנו חלק נהיה כי, סבל ובלי

 יכול וכדין כדת התגייר או יהודי שנולד אדם רק   
 ה"בקב שמאמינים גויים יש. כזאת לרמה להגיע

 גם יציל 'ה, מצוות ג"תרי לשמור חייבים לא והם
  .אחר דבר בשום ולא בו מאמינים הם כי, אותם

 דווקא לאו, ענקית במלחמה עכשיו אנו אבל   
 משנה לא או האמריקאים נגד או הרוסים נגד
 הסיטרא נגד במלחמה עכשיו אנחנו –. מי נגד

 נגד וחוה אדם את ששכנע הנחש שזה – אחרא
 אותו היום ועד ומאז. הדעת מעץ לאכול 'ה רצון

 ו"ח נגד ללכת עלינו עובד הרע היצר הנחש
 עד בהיסטוריה שעברנו מה וכל. ותורתו ה"הקב
 לרמה היהודים את להביא כדי היה זה – היום

 לנצח להגיע היכולת את לנו שתיתן הגבוהה
  .ה"הקב עם יחד נצחים

 באמת שיכולים יהודים מעט רק יש היום   
 אוכלוסיית כל כי, נצחים לנצח מועמדים להיות
 רובם, הגדול הרוב והם יהודים לאה העולם

 שביניהם רשעים והכי. האיש באותו מאמינים
 נולד שהוא האיש באותו ולא בשטן מאמינים

 לא גדולים הכי הרשעים. הדת את ועזב יהודי
 עצמו בשטן מאמינים אלא האיש באותו מאמינים

 של הבמה למרכז חזר והשטן. עלינו לא –
 שכל, בטוחים בעולם האנשים ורוב. התיאטרון

 היא – עליה שולט שהשטן הזאת ההצגה
  .שקר הכל זה אבל, תאמיתי

ראה כתבה בהמשך על שיטות שונות לחיזוק 
  מערכת החיסון וניקוי הגוף מרעלים.

  
 להיות ה"כדו ואת הזה העולם את ברא 'ה   

 הנשמות את ללמד כדי. הזה העולם של הבית
 הכי להיות כדי במיוחד נבראו שהם האמיתיות

 כדי קשים במבחנים ולעמוד ה"להקב קרוב
 יקבל הוא – לאמת שמגיע ומי. לאמת להגיע

. ה"הקב עם אחד להיות היכולת ושז, נצחים נצח
, אמיתיכ"כ , מהנהכ"כ , וטוב גבוה "ככ מצב וזה

 מילים. להבין יכול הזאת לרמה שמגיע מי שרק
 'ה לכן. מדויקת בצורה זה את לתאר יכולות לא

 בגן שם והוא. לנצח דווקא לאו, ה"כדו את ברא
 ימשוך הנחש  שהשטן כדי וחוה אדם את עדן

 שחיים האדם בני כל ומאז. חטא לעשות אותם
 אהוב הכי העם אבל! במבחן נמצאים הזה בעולם

 שבאמת היחידים והם. הוא עמ"י – ה"הקב של
 שמאמינים הגויים וכל. נצחים לנצח להגיע יכולים
 אבל, גבוהה לדרגה להגיע גם יכולים ה"בהקב

  .היהודים כמו לא
 לשלבים נכנסנו אנחנו – ישראל עם, עכשיו   

 אותנו בוחן 'ה. הגאולה שלפני אחרונים
 שמחנות חשבנו. קשים מאוד במבחנים
 לא זה אבל, לנו קשים היו הנאצים של ההשמדה

 ו"ח להכיר עומדים שאנו היום של המחנות כמו
 ולא אמיצים להיות חייבים אנחנו. הקרוב בעתיד

 לנצח איתו להיות, 'ה היאש, מהאמת פחדל
 יכולים לא י"עמ שנקרא מי רוב אבל. נצחים
 או ר"ע או הם למעשה כי, הזאת לרמה להגיע

 המעמד את אבל גיור כאילו שעשו או, יהודים לא
 לא שחלקם אפילו. להם אין – יהודי להיות של

 את מקבל אדם בן כל אבל ,זה את יודעים
 העצום והרוב הזה למעמד להגיע האפשרות

 הגדלות את לחוש יכולים ולא להבין יכולים לא
 חלק דבר של בסופו להיות זה מה של והעמקות

 לנצח לעלות הזמן כל ולהמשיך ה"הקב של
 מאוד זה את להסביר יכול לא אני גם. נצחים
 יהודים לא או יהודים בין האדם בני רוב כי, מדויק

 לה או לו שיש מי אבל. זה את להבין יכולים לא
 את ויעשה זה את יחוש אמיתית יהודית נשמה

 שלהם המהות כל כי. לזה להגיע כדי הכל
 ה"הקב עם אחד להיות אותה או אותו תמשוך

  .נצחים לנצח



 של דקות לכמה שלנו לעולם נחזור בואו   
 שחושבים הרשעים בעבר שאמרנו כמו. הסבר
 בעיקר רוצים העולם רוב על שולטים שהם

 היהודים את לגמור רוצים הם. "יא על להשתלט
 מלפני אלא מעכשיו לא נולד הזה והרצון. לגמרי

, נח כמו האמת את שידע אדם כל. אבינו אברהם
 ידעו שהם בגלל, חיים בסכנת היה –' וכו שם כמו
 קרובים יהודים עוד נולדו ואז. האמת את

 יצחק אברהם אבותינו. האמת שהוא, ה"להקב
 המלך דוד – אחריהם שבאו הענקיים וכל ויעקב

 המקדש בית את שבנה, המלך שלמה ואחריו
 הראשון החורבן שאחרי הגירוש ועד הראשון

. גבוהה רוחנית ברמה היו יהודים הרבה –. לבבל
 הגלות כ"ואח הראשונה הגלות במשך אבל

 מבחינה ירד הכל. בתוכה אנו שעדיין, השניה
 שיכול לדור שהגענו עד לשנה משנה רוחנית
  .נשמה ללא אבל תורה הרבה ללמוד

 וגם יהודים לעצמם שקוראים האנשים לרוב   
 וירידה ענק בלבול יש הגויי העולם באוכלוסיית

. לתאוות העצום הגופני הצורך של תהום לתוך
 והרבה הזה בעולם ומקובל מובן חלק נהיה וזה

 ולצורת הגויים של לדעותיהם נדבקו יהודים
  .שולט הזהב העגל האלה היהודים ועל חייהם

 הרבה "כשכ עכשיו הזה בעולם המצב לפי   
 ברור "ככ ְּבשקר מאמינים ויהודים גויים אנשים

 את לסכן אפילו מוכניםהם ו מפיצים שהרשעים
, גשמיים מדברים ליהנות כדי ילדיהם וחיי חייהם
, במסעדות לאכול להמשיך. ל"בחו לנופש טיסות
 הולדת ימי ולחגוג ולתיאטרונים לטיולים ללכת

  '.וכו קייטרינג עם
 – הזה העולם של התאוות כל אל והגישה   

 הסכימו הם כי. להם מאפשר הירוק שהכרטיס
 חיסון כביכול לקחת, בגדול עצמם את לסכן

 זו למעשה אבל. שלהם החיים על שומר שכביכול
. התאבדות שזו ההוכחות כל את ויש התאבדות

 הם כי, זה את לדעת רוצה לא אוכלוסייתנו אבל
 שהם כך כדי עד מהגשמיות שיכורים "ככ

 'ה ולכן. זה בלי לחיות יכולים לא שהם מרגישים
 ובין לחושך אור בין, לחול קודש בין מבדיל"

 ימי וששת השביעי יום בין, לעמים ישראל
 ומי. י"עמ – עכשיו שקורה מה וזה" המעשה
 טהורים חיים לחיות חייב 'ה עם להיות שרוצה

  .ותורתו ה"בהקב ולדבוק משה תורת לפי
 ותהיה באוכל חוסר יהיה העולם בכל ובעתיד   

 טבע אסונות ויהיו. הכסף בערך קשה ירידה
 למקומות הטיסות וכל. התחילו שכבר, ענקיים

 יהיה המצב. ויפסקו ביותר מסוכנים יהיו נופש
 ַּבהרס גם ענקיות מלחמות יהיו וגם קשה "ככ

 יהיו, יפלו מאוד גדולות ערים. לעולם שיביאו
 של למצב הזה העולם את שיביאו שיטפונות

  .קטסטרופה
 היא או הוא כי, מפחד שלא מי – י"עמ אבל   

 שזו ומבינים ה"הקב עם ורק אך להיות רוצים
 שאין גם יבינו הם, השלמה הגאולה של התחלה

 שעם מי. קשה "ככ שהמצב אפילו מלבדו עוד
 מפצצות ולא מרעב ימות ולא ייהרג לא – ה"הקב

 המשיח מלך את ויגלה עליו ישמור ה"הקב'. וכו
 יבינו 'ה עם שבאמת ואלה. פה כבר שהוא

 העולם ורוב. משיח באמת הוא 'ה של שהשליח
 קשה פגוע יהיה שליש, לגמרי שליש – יחרב

) ישראל מדינת ולא( "יא נמצאת שבו ושליש
  .רציני פגע בלי ישרוד

 הכאילו כל. שלכם היא הבחירה – ישראל עם   
 הגויים. הרשעים הגויים עם יחד יעלמו יהודים

  .ינצלו – ה"בהקב שמאמינים
 זה להרגיש צריכים שאנו הפחד – ישראל עם   
 גוועמל ולא מהקורונה ולא מהמלחמות לא
 היהודי ו"ח אם זה האמיתי הפחד, רעבב

 של מהאמת מתרחק, עולם מבורא מתרחק
 מתרחק יהודי אם כי, סיני בהר שקיבלנו התורה

  .ו"ח, הנצח את מאבד הוא
, מאוד צר גשם כולו העולם כל :שר בנימין ואז

 כולו העולם כל .מאוד צר גשר, מאוד צר גשר
  .מאוד צר גשר, מאוד צר גשר, מאוד צר גשם

  כלל לפחד לא לפחד לא והעיקר והעיקר
  .כלל לפחד לא לפחד לא והעיקר והעיקר

  
  יכול הכל שהוא אבא לנו שיש שכחנו

  28/04/2021,  ט"ז אייר ה'תשפ"א  בן גולדן
 ג"ל יהיה זה שישי ליל בלילה, חמישי ביום   

 בהדלקת להיות מתגעגע אני כמה. בעומר
 אני. אלעזר ורבי שמעון רבי אצל שלנו המדורה

 שניה שנה כבר שהרשעים להאמין יכול לא
 גרוע יותר ועוד. לשם להגיע מיהודים מונעים

 הוראות לפי יפעלו לא שאם כך מסודר שזה
 בתוך שעות גבי על שעות תקועים יהיו שלהם

  .רשעות וזו האוטובוסים
 מה, שדיברנו מה לכולם להזכיר רוצה אני   

 של העניין שכל. זמן הרבה לא לפני שאמרנו

 ישראל במדינת התחיל שזה הסיבה וכל הקורונה
 של המשך שהם, הרשעים של הרצון בגלל זה

 על הקורונה דרך השתלטו שכבר. הנאצים
 דרום רוב על, מקסיקו, ב"ארה, אנגליה, אירופה

. ועוד אוסטרליה, סין, אפריקה דרום, אמריקה
 העולם על להשתלט אפשר שאי יםדעוי הנאצים

  .מהיהודים להתפטר בלי
 "יא על ולהשתלט להרוס ניסו עמים הרבה   

 המקדש הבית את לנו נתן 'ה, ההיסטוריה במשך
 ורוחני קדוש מאוד, שמיימי מאוד שהיה הראשון

 באמונה ירד מ"ישע בגלל ונחרב שנה 400 ועמד
 י"עמ שוב מה תקופת ואחרי. 'בה שלהם ובטחון

 שהיה השני המקדש בית ונבנה "יא על השתלט
. שנה 400 מעל עמד גם אבל, בקדושה פחות
. לארץ מארץ ונד נע י"עמו נחרב הוא שגם ומאז

 כ"בד שלב באיזה ושוב ארצות מיני בכל מתיישב
 שמיימית סיבה איזו בגלל כי. לברוח צריך היה

 לשונאי נהפכת הייתה אוכלוסייתם רבות בארצות
 אבינו אברהם מאז קיים הזה והמצב. ישראל

  .היום ועד הראשון ליהודי שנחשב
 כל, ה"כדוב שקורה מה שכל תבינו – מ"יע   

 מ"יע תמיד – שקורה קשה מצב כל, מלחמה
 זה אבל, הקשר את רואים תמיד לא. בזה מעורב

 עגל אחרי לרוץ שוב מתחיל מ"ישע לכך שייך
 לו שיש יהודי שהוא שוכח הוא. והגשמיות הזהב
. התורה לפי חיים לחיות חייב והוא ומצוות תורה
 מתחיל הוא, ו"ח זה את שוכח שהוא וברגע

 שלו הקשר את שמאבד עד רוחנית להתדרדר
 זה ברגע כלל בדרך. נדע שלא, ה"הקב עם

  .כלפינו הגויים של השנאה, הבעיות מתחילות
 קבוצה, רשעים קבוצת יש בעולמנו היום   

 המדינות רוב על שהשתלטה קבוצה, ענקית
. ישראל וארץ סין, רוסיה, ב"ארה כולל בעולם
 כמה קיימת זו שקבוצה, הסברנו המסרים באחד
 הקתולית הכנסיה הוא והמקור. שנים מאות

 המנהיגים ורוב. מזה חלק היה גוריון ובן ברומא
  .מזה חלק היו החילונים הציונים

, פעם שהסברנו כמו, גוריון בן של בממשלתו   
 לקבל מוכן היה, וזכרו שמו ימח אייכמן כשהרוצח

 ולשחרר 2"עמ סוף לפני הונגרי יהודי כל על דולר
 בארץ המנהיגים. ההשמדה ממחנות םאות

 שבן י"מפ ממשלת אותה. הכסף את לתת סירבו
, כסף מהבנק להוציא סירבו, עליהם שלט גוריון
 לא הם. מזה יותר הרבה בבנק להם שהיה אפילו

 גם שהם אפילו, מצוות שומרי יהודים בארץ רצו
 רומניה, מהונגריה כמותם אשכנזים

 ונתנו – סירבו וחבריו גוריון בן. כוסלובקיה'צו
 אז. הגזים בתאי למות וילדים נשים, לגברים

 שנשפך יהודי דם על וקמה נולדה "ישמ תבינו
 וחוסר ושנאה מאמינים יהודים כלפי ושנאה
  .נדע שלא, ה"בקב אמונה

 מאז שנים שעברו שאפילו לדעת חייבים אתם   
 עם הם עדיין. פה ששולטים החילונים ועדיין
 היום עד אפילו. החרדים ליהודים עמוקה שנאה

 המצוות ושומרי ממשלה ראש הוא שנתניהו
 הממשלה אופן בכל, כבוד יותר קצת מקבלים

 הבעיה לא זו אבל. החרדים נגד הח"כים ורוב
 היא שלנו גדולה הכי הבעיה. שלנו גדולה הכי

  .מבולבלים החרדים שרוב
. משגשגת הכלכלה "יבא שנים גבי על שנים   

 באו יהודים הרבה הימים ששת מלחמת ואחרי
 ובנו והתיישבו כסף איתם הביאו הם"י, בא לגור

 מאוד הרבה בעיני עלתה "יומ חדשים ישובים
 שהרשעים לב שמנו ולא. ל"בחו גויים וגם יהודים

 – שבעולם הממשלות רוב על שהשתלטו
 שאותם בגלל וזה. האנטישמיות את שוב התחילו
. הקודם בדור אומנם אותנו להרוג שרצו אנשים

 על להשתלט שוב התחילו אנשים סוג אותו אבל
 באמת רוצים הם שאם יםדעוי הם. העולם כל

 כל קודם צריכים הם, העולם כל על להשתלט
 כמו. היום מטרתם וזו מהיהודים להתפטר
. מדינה בכל כמעט שולטים הם – שאמרתי

 ודרך. הקורונה את המציאו הם - ברור ושיהיה
 ובטוחים "ימ על להשתלט רוצים הם הקורונה
 יסתדר הכל "ימ על משתלטים שהם שברגע

  .מהחרדים להתפטר רוצים הם בעיקר, להם
 נוסעים מהארץ אנשים של קבוצות שנה כל   

 הריכוז למחנות הולכים והם' וכו לפולין, לגרמניה
 של גיבורים על סיפורים לשמוע, קדיש להגיד
 הנשמות כל על ובוכים ובוכים הזמן אותו

  .ביותר קשה בצורה מהעולם שהסתלקו
 שוב השתלטו כבר הרשעים של הבא והדור   
. בנו שהם ריכוז מחנות היום גם ויש. העולם על

 מאוד בהרבה וזה השמדה מחנות גם הם אלה
 ביניהם מפורסמים הכי. המדינות ברוב, מדינות

) FEMA CAMPS( פימה מחנות הם אלה
 בדרום, באנגליה, באירופה, ב"ארה שבתוך

 ומוצאים. בסין, ברוסיה, באוסטרליה, אמריקה
" פלאים פלא"ו. העולם ברוב, העולם בכל אותם

 לא אבל. "יבמ קיימים גם הם, פחדים פחד
 1948 משנת "יבמ כי, מופתעים להיות צריכים

 יהודים, הנאצים ממשיכי שולטים כ"בד היום עד
  .יהודים לא וגם
 אבל, יהודים כאילו שהם תושבים מלאה "ימ   

, יהודים נולדו שהם יהודים ויש. יהודים לא הם
 מאות לפנישכבר  לקתולים קשורים הם אבל

 היא העיקרית שמטרתםהקימו ארגונים  שנים
. "ימ על להשתלט ואז היהודים כל את לחסל
 בכל בזה מעורב היה ממשלה ראש כל כמעט
 בארץ גם פוליטיקאים והרבה. "יבמ וגם העולם

 של והמטרה. היום עד בזה מעורבים היו גם
 או פחות והם העולם על להשתלט זה הרשעים

  .מ"יע בגלל הכל זה אבל. זה את עשוכבר  יותר
 הזה בעולם הגויים לרוב שיש והשנאה הקנאה   

 למות מוכנים והם. באלימות מתבטאת ליהודים
 על להשתלט רוצים והם. היהודים את להרוג כדי

  .מצליחים הם ובינתיים מבפנים "ימ
 חזקים מאוד פעם שהיו שהחרדים בגלל   

 הפריע זה – ה"בהקב ובטחון ואמונה באהבה
 ומנע היהודים על ששמר מה זה כי. להם

 האחרונים בדורות אבל. ביהודים לפגוע מהגויים
 תפסה והגשמיות העולם בכל ירדו היהודים

, אותם תפסו גם הגויים של התאוות וכל. אותם
 בכל הגויים של החיים בכל עיקרי חלק היה זה כי

 גם זה הימים ששת מלחמת ואחרי. העולם
 עצוב הוא המצב היום. "יבמ לשלוט התחיל

 מאמינים הם. מבולבלים החרדים רוב, מאוד
 ולא מבינים לא והם בחדשות ששומעים במה

 היא האמת. אמת ולא שקר זה שהרוב יודעים
 לעצור קשה מאוד עובד משיח ולכן. אחרת לגמרי

 וכבר מתכננים שהרשעים הבאה השואה את
 להרוג מאוד להם חשוב. התחילו למעשה

 הייתה זו כי, "יבא מהיהודים כל קודם ולהתפטר
 הרבה עם ויחד. המדינה מהתחלת התוכנית

 שדרך הקורונה את המציאו הרשעים ארצות
 לקבל החרדים את דווקא לשכנע רוצים הקורונה

  .ד"הי הרבה מהם נפטרו שכבר החיסונים את
 לפתור כדי "ימ את הקימו ם"והאו הציונים   

 היהודים. המאמינים היהודים בעיית את סופית
 ידעו כי ה"להקב חזק קשוריםאשר  האמיתיים

 כדי, הזה מהעולם היהודים את למחוק שצריך
 זה בגלל רצו הם ולכן. לשלוט יוכלו שהם

 ידעו כי, "יא על ובעיקר העולם כל על להשתלט
 הם "ילא, לשם מגיע הוא ואם. לשם יגיע שמשיח

 שהם ישראל בעם לא וגם בו לפגוע יוכלו לא
  .עולם של בריבונו האמיתיים המאמינים

, ישראל עם שאנחנו היא הקשות הבעיות אחת   
 לא ואנחנו. להיות שעומד למה מוכנים לא אנחנו

 יכול הכל הוא ה"שהקב שכחנו אנחנו כי, מוכנים
 – הרופאים ולא הצבא ולא ישראל ממשלת ולא
 ישראל עם אנחנו. העולם בכל שולט ה"הקב רק
 להסתכל חייבים, תשובה לעשות חייבים –

 לא שהם שלנו הבגדים את ולהחליף במראה
 שלא ראש הכיסוי שזה הפאה את. צנועים
 'ה לבושים הבנים וגם. ישראל לבת מתאים
. גרביונים כמו שנראים מכנסיים עם ישמור

. אותם לכפתר אפשר שאי קטנים כך כל קטים'ז
 גם שוכחים – הצניעות - פשוט הכי דבראת ה
 לאכול שאסור זה את גם. נשים וגם גברים
 לכלב משול בחוץ האוכל, זה את שכחו ברחוב
  .לעדות ופסול

 ובלי יכול הכל שהוא אבא לנו שיש שכחנו   
 ששומע מי. עתיד אין ,חיים אין ,כלום אין אבא

 או זה מי משנה ולא ה"להקב ולא לרשעים
  ...ול אוי – לו יש מעמד איזה

 כדי האמת את לכתוב מאוד משתדל אני   
 והדרך בסכנה מאוד י"עמ כי, יתעוררו שיהודים
 'ה עם להיות זה – בשלום זה את לעבור היחידה
 דבר שום מעניין ולא ותורתו 'בה דבקים, ותורתו

  – פעם אף נשכח ושלא. שקר שום, אחר
  מלבדו עוד אין
  מלבדו עוד אין
  ...מלבדו עוד אין
  

  ה"הקב של הכלה – ישראל עם אנחנו
  29/4/2021א   "תשפ אייר' , יחבן גולדן

 כדי "יבא פה טרגדיה לנו יתן 'שה, פחדתי אני   
, בסדר לא שאנחנו שנבין אותנו להעיר לנסות

 לא עדיין אנחנו. מהאמת התרחקנו שאנחנו
 אחרי נמשכים ויותר יותר שאנחנו להבין רוצים
 נחשבים שאנחנו אפילו חילונים של חיים סגנון

 רבי אצל שקרה ממה שבור מאוד אני. לחרדים
' ד כך כדי שעד להאמין לי קשה. יוחאי בר שמעון

. אלעזר רבי ובנו שמעון רבי אצל אזהרה לנו נותן
 וכשאנחנו עולם יסוד צדיק היה שמעון רבי

 כדי ורק אך זה לקברו באים המאמינים היהודים
 רפואה כמו דברים ולבקש תשובה לעשות
  .שלמה



 המתוקים לבנים" חלאקה" לעשות באים   
 ומקבלים ומסתפרים 3 לגיל הגיעו שהם הקטנים

 אני אבל, יודע לא אני. ציצית וגם ארוכות פאות
 וגם קטנים ילדים הקורבנות בין שאין, מקווה
  .יותר גדולים ילדים

 – אותנו מזהיר 'ה – ברור אחד דבר אבל   
, בסדר לא שלנו היהדות. בסדר לא שאנחנו

 העגל אחרי הולכים אנחנו, מדייקים לא אנחנו
 אצל גם מדי חשוב, חשוב מאוד זה כסף. הזהב

 כל. חרדים אצל גם עכשיו אבל, החילונים
 לגברים גם צנועים לא בגדים שמוכרות החנויות

. חרדים ליהודים כביכול גם מוכרים, לנשים וגם
 גורם וזה החרדי לעולם נכנסה כבר פריז אופנת

  .קשות לטרגדיות
 שטויות עם יום יום מתעסקים אנחנומ"י, ע   

 למי יסלח לא הוא, ה"הקב את לנו שיש ושוכחים
  .הנוצרים כמו אחרות לדתות והולך אותו שעוזב

 לו גורם וזה בוכה ה"הקב כי, מאוד בֹוֵכה אני
  .צער הרבה, צער הרבה

 'שה תזכרומ"י ע. להגיד מה כבר יודע לא אני   
 שהכי הילד, שלו השעשועים ילד להיות בנו בחר
 שהמציאות למצב הגענו ובסוף. אליו קרוב

 השטן של הזנב את תופס שוב מ"יוע. אחרת
  .לתהום איתו יחד ורץ הזהב עגל לו שקוראים

 את להציל היחידה הדרךמ"י, ע תקשיבו   
. סיני הר על נתן 'שה לתורה לחזור זה – עצמכם
 כל של הראש מעל ההר את הרים כשהוא

 הם. "רהע ם שלראש מעל לא אבל, היהודים
. ה"הקב עם מי לדעת רצה ה"הקב, רחוק עמדו

 והם" ונשמע נעשה" אמרו היהודים כל ולמעשה
  .ה"הקב עם היו
 ענקיים בצעדים מתקרבים אנחנו – ישראל עם   

  !עכשיו זה את לפספס אסור – השלמה לגאולה
. לנו להכאיב רוצה לא ה"שהקב להבין צריכים   

 העולם את סידר והוא "ככ אותנו אוהב הוא
 מהתורהיכולים ללמוד  שאנחנו כזאת בצורה

 עבורנו שיש הספרים מכל, אחרים לימוד ומספרי
 של לריבונו שייכים שהם להרגיש עלינו היהודים

 לצערי אבל' ה בעבודת דרך מזה ולקחת עולם
 השומרי של לעולם נכנסו שהם "רע מלא יש הרב

 שנולדו חילונים ויש. ובלבול מבוכה ויש מצוות
, ומצוות תורה שומרי יהודים של למשפחות

. התורה של מהדרך שירדו רבנים של בנים אפילו
 ובעיקר בגוף גם חלשים היהודים ובדורנו

  .ה"הקב עם הקשר שזה ברוחניות
 – א"תשפ בעומר' לג בליל במירון שהיה האסון   
 הראש ולא המשטרה ולא זה את עשה 'ה

 וזה זה את עשה בעצמו ה"הקב'. וכו ממשלה
 הכלה – ישראל עם אנחנו כי, כואב הכי הדבר

 נגד וזה רוצה שהיא מה עושה – ה"הקב של
  .נדע שלא, ה"הקב נגד - החתן נגד, התורה

 בתוך פנימה לחפור מ"יע מכל מבקש אני   
 ותורה גמרא ללמוד להתחיל, שלכם הנשמות

, המיותרת הגשמיות עם , להפסיקרצינית בצורה
 החרדיות המשפחות חייב מכוער לחלק שנהפכה

 מוצאים אנחנו חרדיות במשפחות שגם גרם וזה
  .לעשות מעיזים גוים שרק עברות

 עם ולא ה"הקב עם תהיו ,לפחד לאמ"י ע   
 מנסהאשר  וזכרו שמו ימח השטן. השטן

 לא אבל, מ"יע נגד חזק"כ כ הזה בדור להילחם
 ותפסיקו ה"להקב תתקרבו. ינצח לא הוא ,לדאוג

 המסוכנים שלכם האלקטרוניים הצעצועים כל עם
 של בגדים לקנות תפסיקו. היהודית לנשמה
 הנשים של וגם הגברים של גם גויים של אופנה

  .לנשים ולא לגברים לא צנועים לא הם כי –
 אנחנו ,דבר עוד לכם להגיד יכול רק אנימ"י, וע   

, 'ה עם 100% שלא מי. השלמה בגאולה כמעט
 לא אני. ישרדו לא – 'ה עם 100% שלא היהודים

. זה את לכם להסביר צריך אני פעמים כמה יודע
 כדי לעבור צריכים אנחנו נדע שלא אסונות כמה

. מסר זה במירון כמו אסון שיש פעם שכל להבין
 'ה 100% -ב 'ה עם נהיה לא שאם הוא והמסר

 כולו שהעולם מאחרמ"י, ע. ו"ח, איתנו יהיה לא
 עם כולנו שנהיה כדאי, שואה אחרי לשואה הולך
  .וזכרו שמו ימח השטן עם ולא ה"הקב

  
  העיניים את תפתחו ישראל עם
  30/4/2021,  י"ח אייר ה'תשפ"א   גולדןבן 
 בית של הסוף לקראת השני המקדש בית בזמן   

 רבים יהודים של והיציאה וחורבנו המקדש
 אסון היה – "יבא שלטו שהרומאים בזמן. לגלות

 גדול הכי שהיה אסון. ההם מהזמנים שתועד
 יהודים 10,000-כ שבו פעם אי שהיה מסוגו
 מתוך מהירה ממנוסה, המקדש בית בתוך נהרגו
. אדם בני נמחצו בה למפולת שגרמה בהלה
 מהכי כמקרה רשום זה ההיסטוריה בספרי
  .האנושות של בהיסטוריה וקטלניים גדולים

 תפתחו ישראל עם, ישראל עם, ישראל עם   
 לב עם, רבות דמעות עם תבכו. העיניים את

 חטאנו ישראל עם, אנחנו. חטאנו אנחנו כי, שבור
 לנו שקוראים כמו אנחנו. חוטאים עדיין ואנחנו

 לעם אזהרות כותבים מוח הפגועי, האוטיסטים
. לשמוע רוצה לא י"ועמ שנה 30 -ל קרוב ישראל
 ברור לנו מראה השנה בעומר' בלג שהיה האסון
 מ"יע שאנחנו הוא והמסר מהשמיים מסר שזה

  !לגמרי אשמים
 אנחנו, בשבילנו נברא העולם – ישראל עם   

 ברור ואמרנו. התורה את עצמינו על קיבלנו
 ולחיות שלו התורה את רוצים שאנחנו ה"להקב

 אבל, הלב כל ועם שאלות בלי, תמיד התורה לפי
 אי שהיה נמוך הכי בדור אנחנו ועכשיו. נכשלנו

 הרבה כולל, מבולבלים לרוב והיהודים. פעם
 אלה. קרוע והעם. היהודים של מהמנהיגים

 לגמרי ושכחו הגשמיות אחרי בעיקר שהולכים
 וביחד. לעולם בורא שיש שכחו, ה"הקב את

 שעושים חרדים דתיים הכביכול את יש איתם
 הזה העולם אל נמשך שלהם הלב אבל, מצוות

 מעט יש. בו שיש האנושית הטינופת כל עם
 מעטים, ה"להקב לגמרי נאמנים שנשארו יהודים

 את שהכשיל הזהב מעגל בכלל מושפעים שלא
  .במדבר כבר ישראל מעם חלק

 שהיו אנשים במירון עכשיו שקרה האסון על   
 בזה אשמים ושוטרות ששוטרים אומרים שם

 פועלת שהמשטרה ידוע. בכוונה היה זה ושאולי
 מאז כבר, ביותר אכזרית בצורה החרדים נגד

 באמת הם אם אפילו אבל. ולפני המדינה הקמת
 היו שהגברים איפה שוטרות בכוונה שם שמו

 יגעו לא שהגברים וכדי לצאת או להיות צריכים
 נכון זה אם גם. הזה לאסון גרם וזה בהם ויכשלו

 לא הם באמת כי משנה לא זה, נכון לא או
 כי. בזה אשמים, ישראל עם אנחנו. אשמים
  .ה"הקב י"ע הנבחר העם שאנחנו שכחנו

 לשמור, יום כל להתפלל שצריך העם אנחנו   
 מצוות לתורה ילדינו את לגדל, המשפחה טהרת

 לדבר לא, כהלכתה שבת לשמור. טובים ומעשים
 כל ולאהוב בצניעות תמיד להיות, הרע לשון
. ה"הקב עם לגמרי ולהיות מה משנה לא יהודי
 ואלה. ה"לקב ישר לפנות צריך צרות לנו יש ואם

 יודעים הם יכול כל ה"שהקב באמת שמאמינים
 וכל'. ה דרך רק אלא בעולם אחרת דרך שאין

 אין, הבריאה כל, היום שקיימת העולם מציאות
 ה"להקב נאמנים מלהיות חוץ דבר שום בעולם
, התורה את שוב לקבל מוכנים ולהיות. לגמרי
 את עושה שלא ויהודי. מחדש יום כל משה תורת

 בעתיד ישרוד לא – בכלל אותו מעניין לאזה ו זה
 כמו העולם את מביא ה"הקב כי. הקרוב

 רחוק הלא ובעתיד, לסוף אותו מכירים שאנחנו
  .אחרת לגמרי מציאות תהיה

  
  
, הזהב עגל את יזרוק ולא, ישתנה לא מ"יע אם   
 אלה כל. שישרדו יהודים מאוד מעט יהיו אז

 הרשעים של ובחיסונים בתרופות שמאמינים
 בתי לסגור, ישיבות לסגור זה בשביל ומוכנים

 הלב על לדפוק צריכים הם פשוט'. וכו כנסת
 סליחה ה"מהקב לבקש דמעות ועם שלהם

 קל דבר לא זהו בחייהם חדש דף ולהתחיל
 החוזרים עבור קשה מאוד יהיה זה. לעשות

 כל את לתת צריך תשובה בעל כי. בתשובה
 הכל לתת, בתשובה שחוזר כיהודי שלו החיים
 למעט לא גם קשה יהיה וזה. ולתורתו ה"להקב
 1/3 ,יחרב העולם קרובה בעתיד. חרדים כביכול
  ."יא ובו פגוע לא 1/3, קשה פגוע 1/3, לגמרי

 שהשוטרים שאומרים יש – ישראל עם   
 הארורה המדינה בשביל שעובדים והשוטרות

 זה אבל. שקרה במה אשמים כביכול הם הזאת
 היא האמת כי. קורבנות הםגם  כי נכון לא

 לא י"עמ כי? ולמה, זה את עשה ה"שהקב
 ל"לחו לטוס כדי חיסונים לעשות רצים הם. שומע

 צנועים לא בגדים ולקנות במסעדות ולאכול

 והעגל פעם שהיו כמו החיים את להמשיך ובכלל
  .שולט והגשמיות הכסף שזה הזהב

 כי. אותנו להעיר כדי היה במירון שקרה מה   
 גם לנו ואמר שנים אלפי אותנו הזהיר ה"הקב
 ובכל צדיקים ודרך נביאים דרך גם התורה דרך
 אז לו נאמנים נהיה לא אנחנו שאם דרכים מיני

 שאנחנו כמו לעולם סוף יהיה, דבר של בסופו
  .אותו מכירים

 ותורתו ה"הקב עם שלגמרי האלה היהודים   
, קרוב שהסוף כבר ברור רואים ואנחנו. ישרדו
, שנה אולי, חודשים יקח שזה יתכן. מאוד אפילו
 קשה התדרדרות תהיה אבל, וחצי שנה אולי

 הקורונה בעניין וגם במלחמות גם. ומפחידה
 ענקיים טבע אסונות גם. איתה גמרנו לא שעוד

  .ה"כדו פני את שישנו מאד מפחידות תוצאות עם
 ותבינו תתעוררו, תתאוששו – ישראל עם   

 הדבר, עיניים אחיזת הוא הזה העולם שרוב
  .ותורתו ה"הקב זה – אמיתי שהוא היחיד

 ייקחו סוף סוף ויהודייה יהודי שכל הזמן הגיע   
 אם משנה ולא. ברצינות שלנו הדיבורים את

, באמצע או חילונים או חרדים נחשבים אתם
 אין !ומיד מלאה תשובה לעשות צריכים כולם
 אחרי אחד יבואו האסונות! יותר זמן אין! זמן
  .שני
 שקרה מה. אסונות האחרונות בשנים עברנו כבר

ו יהי מעט ודע אבל, אזהרה הייתה זו עכשיו
  .יםקטלנייותר ו יםמפחיד יותר, יםגדול אסונות

 לא יהודי לאהוב שצריכים לי אומרים אנשים   
 אותו לאהוב אפשר, נכון. הוא מי או ,מה משנה

כל זמן שהוא לא פוגע ביהודי אחר. יש  אבל
פגיעה פיזית ויש פגיעה רוחנית, הפגיעה 
הרוחנית היא יותר גרועה, למשל אישה הלבושה 
 בפריצות ומטיילת ברחוב מכשילה את הרבים.

ְמָעה לֹא" קֹול ׁשָ ד מּוָסר ָלְקָחה לֹא ּבְ  לֹא' ּבַ
  )ב–ג צפניה( ":ָקֵרָבה לֹא ֱאלֶֹקיהָ  ֶאל ָבָטָחה

  
  לקבור נצטרך עוד קורבנות כמה

  2/5/21א  "תשפ אייר' גולדן, כן ב
  )ממש בבכי נמסר המסר(

  .אוי, אוי, אוי
  ?!תיפסק הזו המרה הגלות מתי ,ב"ההק

  !יורדים רק ישראל עם, אנחנו לעלות במקום
 שמשיח עד לקבור נצטרך עוד קורבנות כמה

  ?!יתגלה
 כי, שלך הילדים על תרחם – שבשמים אבא

 באמתרוצה  אמיתי יהודי כל !חטאנו אנחנו
 הוא אם אפילו, שבשמים אבינו עם רק להיות
 בעל להיות יכול הוא בערב – בבוקר רחוק

  !אמיתי תשובה
 נמשכים הם, מבין לא פשוט העם רוב, ב"ההק   

 החרדים שנראים אפילו, הזה הדור כי, לשקר
 ההבנה את או הכח את להם אין, חיצונית ביותר
 לשקר המשיכה ושכל". מלבדו עוד אין"ש להבין

 מבינים לא שהם בגלל זה, הגויים של ולטומאה
  !עלינו תרחם ה"הקב אבל .להבין רוצים ולא

  !נחזור אנחנו  !עלינו תרחם
 ישראל עם, אליך יחזור ישראל שעם יודע אני

 ליבנו, מהותנו אופן בכל כי .בתשובה יחזור
  !ולתורתו ה"להקב ורק אך שייכים ונשמתנו

מהר  לעשות ולהתאושש להתעורר לנו תעזור, 'ה
  בעתיד הקרוב! תשובה

 כמה, חלשים שאנחנו כמה יודע אתה ה"הקב
 שלא, העברות לכיוון חזק מושך שהעולם

  !קדוש לעם מתאימות
, נשמתנו בתוך, ליבנו שבתוך יודע אתה, ה"הקב

  !מה משנה לא – איתך אנחנו
  !עלינו תרחם רק

. שהתלכלכנו תינוקות אנחנו כאילו אותנו תרים
, מהבוץ מלוכלכים אנחנו כי, אותנו ותרחץ

  !שלנו העברות של מהלכלוך
 פנימית מושפעים לא האמיתיים היהודים אבל

  !אותנו להציל ואפשר חיצוני רק זה, מהלכלוך
 של המים את עלינו תשפוך רק, שבשמים אבא
 שבשמים שאבינו כמו ונהיה ונחזור מרים באר
, השני את אחד אוהבים, טהורים. שנהיה רוצה

  !אותנו מצווה משה שתורת מה כל עושים
 שלא, שלך הילדים על תרחם שבשמים אבא   

  !במירון עכשיו שהיה זה כמו אסונות עוד נצטרך
 בגן יהיו האלה הקורבנות שכל – עלינו תרחם

 ותכוון הזה בעולם שעוד אלה את ותרים. עדן
 שלנו לאבא נאמנים להיות ורק אך אותנו

 שנמצא אותנו שברא אבא!. בארץ וגם שבשמיים
 לשמור להמשיך שנוכל אותנו ותרים  !!מקום בכל

 לנצח ולהגיע האמת את לחיות להמשיך, מצוות
 רוחנית תשוקה לה יש יהודית נשמה כל !נצחים
  !ה"הקב עם אחד להיות

  !כזאת דרגה אל אותנו תעלה – שבשמים אבינו  
 אחרי! חלשים אנחנו כי לנו ותעזור אחד שנהיה

  !נחלשנו בגלות השנים כל



 לחבק, אותנו להרים יכול אתה שבשמים אבא   
 ה"להקב עבדים להיות לנו ולעזור אותנו

 את שמביאים האמיתיים החיים שזה, ולתורתו
  !האמיתית השמחה
  !שלך העם את תציל – ה"הקב בבקשה

! ספק בזה אין! איתך ורק אך להיות רוצים אנחנו
  !ספק שום בזה אין

  )וממשיך מר בבכי שוב פורץ, נעצר בנימין פה(
. עכשיו קשה מאוד זמן יהיה תדעו ישראל עם   
 הרבה זה את יעבור – באמת ה"הקב שעם מי

 ירים 'וה רוחנית נמוך הכי הדור זה .בקלות יותר
 רוחנית גבוה יותר, גבוה אותנו ירים הוא. אותנו
 ִלְרצות צריכים אנחנו אבל. הקודמים הדורות מכל

 כמה יודע אני .רוחניות של כזה בגובה לחיות
, שאספנו העברות מכל להתפטר קשה שזה

 הגשמיות את במקום הרוחניות את ולרצות
  .למטה אותנו שמושכת הכבדה

 לא עכשיו שכתבתי שהמילים, יודע גם אני   
 מסוים אחוז יהיה אבל. היהודים רוב את ימשכו

 חיובי ישפיע שזה האמיתיים היהודים של
 צעדים שיעשו יהודים שיהיו יודע אני. עליהם
 יהודי זה אם משנה לא. תשובה לעשות ברורים

 עם יהודי או, בינתיים מצוות שומר שלא
 להיות יכולים שניהם – וזקן פאות, שטריימל

  .שלהם בתשובה בשווה שווה שהם במצב
 רחוק הלא בעתיד להיות שעומדים תדעו   

 אסונות, ביותר קשות מלחמות, ענקיים אסונות
 בעולם להיות שיכולים להאמין שקשה, טבע
 של גדול וחלק ועוד עוד יעלו אוקיינוסים. שלנו

 "יוא. "יא לא אבל, למים מתחת יהיה העולם
 "יא את ינקה 'ה. הרשעים את להקיא תתחיל

  .אנושי הלא או האנושי הלכלוך מכל
 אלינו בדרך השביט גם! תתכוננו ישראל עם   

 לא אם – ישראל עם .חושך ימי גם ונעבור
 ולהבין הדרך את לשנות הזה מהרגע תתחילו
 הנכונה הדרך לא היא בה שהייתם שהדרך

 יהיה מה אז! האמיתית הדרך את ושפספסתם
  ?שלכם הסוף

, באמת האמיתית הדרך את תחפשו יהודים   
  !ולנצח לאמת גיענש נול ידאג 'וה התורה דרך

  
  מתמוטט שהעולם ברור

  4/5/2021א  ''ה'תשפ בן גולדן, כ"ב אייר
 מעדיף אני, שוב אתכם לראות שמח כך כל אני   

 יותר הרבה לקהל לכתוב, פה כשאתם לעבוד
 רוצים אתם מה. המסר את מעלה גדול וזה

 קודם לכם ואגיד שלכם לשאלות אענה? לדעת
  .להגיד לי שיש מה
 ברור יודעים אנו. היום של במצב נתחיל טוב   

 את יודעים לא האנשים רוב. מתמוטט שהעולם
 לא אני. שהיה לעולם לחזור רוצים הרוב. זה

 לחזור לאן שאין, ברור מאוד כי, בכלל אותם מבין
 גם, תורה להם שאין לאנשים מתאים נראה וזה

 שמאמינים כאלה יש אומנם. להגיע לאן שאין
 שהעולם, והרשעים הטיפשים של השקרים לכל

 איזה כמו יהיה ממש הטכנולוגיה כל עם עכשיו
  שוטים. של" עדן גן"

 יהודים פה שיושבים כולנו אנחנו אבל   
 האמת. האמת את לדעת רוצים ואתם אמיתיים,

 אם שאולי, העולם בכל בלגן סף על שאנחנו היא
 התוהו כמו אולי זה מושג איזה לכם לתת רציתי
 והמצב. נברא העולם שכל לפני שהיה ובוהו

 ששווה כסף יהיה שלא רק שלא, הוא בעתיד
 במיוחד, לקנות מה יהיה לא גם אלא, משהו
 משונה, צפוי לא לגמרי אויר מזג יהיה. אוכל

 שמתפרצים געש הרי עם ביותר קשה, ביותר
 שכבר, ענקיות ושריפות. יש שכבר, העולם בכל

, בולענים יהיו. בעולם מקומות מיני בכל התחילו
 בולענים יש עכשיו אפילו, עכשיו כמו לא אבל

, ענקיים באמת יהיו הם בעתיד אבל, ענקיים
. שלמים אזורים יבלע זה, לתאר שקשה משהו

, ביותר אכזרית מלחמה, מלחמה תהיה מזה חוץ
 ערים לחסל שיכול נשק עם תהיה המלחמה כי

. אחרות וערים פריז, לונדון, יורק-ניו של בגודל
  יופיע. שהשביט לפני עוד וזה
 איתו יביא והוא ה"מהקב ישיר יבוא השביט   

 שכבר, ואסטרואידים המטאורים שזה, הברד את
 ליפול יתחילו וכשהמטאורים. ה"כדו על נופלים
 נדע אז, מאוד בגדול אלא, עכשיו כמו לא, בגדול

  .חושך מכת תהיה זה שאחרי
. מפחיד מספיק זה, עכשיו מזה יותר אספר לא   

 אבל, איתו יהיה ה' – ה' שעם מי, לפחד לא אבל
 שה', הזה מהעולם שיסתלקו צדיקים גם יהיו

  .יסבלו שלא כדי אותם יקח פשוט
 כל קודם: להגיד לי שחשוב דברים כמה יש   

 ואין לגמרי איתו שאנחנו, לו שנוכיח רוצה ה"הקב
. לגמרי איתו ואנחנו, שאלה סימן שום בזה לנו

 עצומים לפחדים אותנו יביא ה"הקב אם אפילו
 משנה ולא פצעים, כאבים, רעב נסבול אם ואפילו

 ורק אך ולבקש חזקים להיות צריכים אנחנו – מה
 לא, לפחד לא זה העיקר. אותנו להציל ה"מהקב
 אם אפילו". מלבדו עוד אין"ש לשכוח ולא לפחד
, לפחד לא ,רעבים מאוד ונהיה באוכל חוסר יהיה
. סיני במדבר לנו שנתן כמו אוכל, לנו יתן ה"הקב

 אחד ויטמין, אחת קלוריה לנו חסרה תהיה לא –
 יהיה לא אולי. לנו יהיה הכל, לנו חסר יהיה לא

 כי. כן אולי אבל, רוצים כ"בד שאנו כמו טעם לזה
  .שלו העם על מרחם ה"הקב עתה

 מפחד רק אני. שיהיה ממה מפחד לא אני   
, י"שעמ מפחד אני. מהחטא – אחד מדבר

. ו"ח, השקר עם לגמרי ילך, הגדול הרוב לפחות
 כל את לשנות יכול ה"הקב. עכשיו נראה זה וככה

 את ישנה הוא אם יודע לא באמת אני אבל, זה
 כי, כבר קיים דין-הפסק שכבר חושב אני. זה

 מספיק הפחיד לא במירון שהיה, האסון אפילו
 שכל, להבין שלהם ההיגיון את פתח לא. אנשים

 מאמינים שלא, רשעים ישראל בממשלת אלה
, מאמינים כן שכביכול אלה ואפילו. ה"בהקב
 לכן, וכבוד כסף זה אותם שמעניין מה לרוב

 ממש חייבים ואנחנו ביותר קשה במצב אנחנו
, ומבחוץ מבפנים עצמנו את ולבדוק לשבת
 בסוף אנחנו, זמן הרבה אין. תשובה לעשות

 לפחד ולא גיבורים להיות חייבים ואנחנו, הזמן
 שלא אלו רק. לפחד לא חייבים אנחנו. פעם אף

  .ימותו לא מפחדים
", מלבדו עוד אין"ש, שוב לכם לומר רוצה אני   
 של חלק דבר של בסופו להיות חייבים אנחנו כי

 לא אבל. ה"הקב של חלק הוא יהודי כל, ה"הקב
 עוד להגיד רוצה אני". מלבדו עוד אין" כי, לפחד
 לומר רוצה ואני. זמן ואין בסוף שאנחנו, פעם
 – קורה מה משנה ולא לפחד לא – ושוב שוב

  ".מלבדו עוד אין? "האמת ומה האמת עם להיות
, טוב כך כל יהיה בעתיד שלנו שיהיה העולם   

 של השטחיות בלי, שיש היום כל הבעיות בלי
 כולם. מחלות יהיו לא. היום של השקר ובלי היום
 הכל, כולה התורה כל את ה"מהקב ישירות ידעו
 עם אלה שהולכים – אז עד אבל, שמיימי יהיה

 יכול הכל שהם שמאמינים אלה עם, הרשעים
 אז - העולם בכל שיש הרוחנית הטינופת עם, ו"ח

 ועושים ה' עם אנחנו אם אבל. אבודים הם
 מכל, מליבנו, ממוחנו ופרט פרט כל על תשובה

 לקלוט שיכול בסיס לנו יש אז, מרצונותינו, גופינו
  . שמימיים היותר הדברים את
 הגבוהה לרמה להגיע היכולת עם נולד י"עמ   

 אבל, היכולת את להם אין אחרים עמים, הזאת
 באמת היכולת את, מהם לחלק לפחות, להם יש

 הרבה, קיים דבר שכזה להבנה לפחות להגיע
 זה אבל, להגיע יכולים לא הם מזה עמוק יותר

  בשבילם כדי לשרוד.מספיק 

  ה"לקב נאמן יהודי אם
  החיסונים, קיבל את

  אמיתית תשובה יעשה אם
  אותו יציל' ה

  ותשובות שאלות
 האסון, הזאת האזהרה שכל בחר ה' מדוע: ש

  ?שמעון רבי אצל דווקא יהיה הזה
 הענק הצדיק היה הוא. שמעון רבי כמו אין כי:ת

 עם לגמרי היה הוא, מכלום פחד לא הוא, בעולם
 ובגלל. י"עבור עמ הזמן כל נלחם והוא ה"הקב

 אנשים אלפי מאות שנה שכל נבחר שהוא
. המקום להיות צריך היה זה, שלו לציון מגיעים

 צריך היה זה לכן, לציונים מאוד מפריע זה כי
, קורה מה רואה העולם שכל, שם בדיוק להיות

  . צדיקים ומי רשעים מי
  ?שם שקרה ממה להבין אמור העולם מה: ש
 ילדים עם אבות? נהרג מי, שם נפטר מי: ת

 את להביא, לחלקה להגיע רצו שהם קטנים
 את לגזור שלוש בני וילדים, שלהם התינוקות

 ממש אותם שעושה פאות לעשות, השיער
 הילד את להפוך, הראש על כיפה לשים, יהודים
 את עשו, זה את שעשו והאבות. אמיתי ליהודי

 אחים, גדולים יותר גם והיו. שמיים לשם זה
 יש כי? גברים למה. גברים רק וזה, שנהרגו

 חוסר של בעולם בכלל גדולה מאוד בעיה
 יש ופה עצומה בירידה הקדושה. קדושה

 היו להיהרג שנבחרו הגדול הרוב טהורים.
היו  ומי. הקטנים הילדים בוודאי ממש צדיקים

 שהם, המשטרה? לזה וגרמו אותם שדחפו אלה
 עכשיו ובכלל. רשעים ממש, הרשעים של הסמל
 הבאה בשנה..נו להגיד: אפשרות להם תהיה
 לכמה רק ניתן..זה את לעשות אסור יהיה

 וזה. מספיק זה, וזהו להיכנס יהודים עשרות
  .הבא השלב

? מהם רוצה ה' מה בציבור מבוכה עדיין יש: ש
  .הדברים את לחדד אפשר אם
, שקר הכל זה. בתשובה שיחזרו רוצה ה': ת

 שכתבנו מספיק יש. שקר הכל, שקר של חיים
 רוצים ולא שקר הכל. פרטים בפרטי והסברנו

 מסוים בשלב פשוט לדעת רוצה שלא ומי לדעת.
 למשטרה ייתן לא ה"הקב. יותר יהיה לא

 לא ה"הקב, עושה שהיא מה לעשות להמשיך
 יהודים להביא להמשיך לישראל הגנה לצבא ייתן

. אותם לקלקל כדי רק לצבא מצוות שומרי
 הממשלה בתוך שהם אלה לכל יתן לא ה"הקב

 הם כי, להם מגיע לא כי, יהדות זו מה לדעת
 הם, רשעים הם ששם החרדים אפילו, רשעים
  .רשעים הם אז, הרשעים עם הולכים

 לא שהוא, חשוב כך כל שהוא אדם בן איך   
 הוא איך? החיסונים את לעשות אמר, בכנסת

 שזה יודע בעצמו הוא הרי? זה את לעשות יכול
 עם נהיה הוא שלב שבאיזה כנראה  אז, טוב לא

 זה מה באמת שיודע אחד אף כי, הרשעים
  .דבר כזה להגיד יכול לא רפואה

 כל את אחד, אחד מוריד שה' הזמן זה   
 המעט ועל. מאוד מעט ונישאר י"בעמ הרשעים

 עם יחד, העתיד כל את ה' יבנה האלה מאוד
 בכל דבר ועוד .המתים בתחיית שיחזרו אלה

 הכי בקהילות אפילו, בעיות יש היום קהילה
 יש, יזכו פשוט לא בעיות שעושים ואלה, חרדיות
  .מאוד הרבה, בינינו ע"ר הרבה

 יהיה זה, יתגלה זה כל – יתגלה וכשמשיח   
 שלא ואלה הטובים על ינחת אור שאיזה כאילו

 קשה. בחושך יהיה – שצריכים מה עושים
 רוב אבל, שיהיה מה בדיוק לתאר, להראות

 וזה אומרים שאנו כמו לגמרי ישתנה העולם
 1/3, לגמרי יחרב העולם 1/3: בנבואות כתוב

יפגע  לא העולם 1/3, קשה פגוע יהיה העולם
 לא, ישראל ארץ נמצאת בו המקום וזה. כמעט
 והיא ישראל ארץ את ימתח 'וה. ישראל מדינת
  .פעם שהיה בגודל ותהיה מאוד מאוד תגדל

, י"לעמ ברורה יותר בבקשה תשובה לנו תן: ש
 צריך הוא במה שיבין בפה כפית כמו שתהיה

 תובע שה' נורא אסון כזה פה יש? להשתנות
 יותר קצת תן כללי באופן, שינוי החרדי מהעולם
  .פרטים

 השנים בכל האמת, את לך אומר, נתחיל בוא: ת
 וכל אני אז שנה 20 -מ יותר שזה, כותב שאני

 רק, עזר לא זה אבל, פרטים פרטי נתנו אחרים
 בין זימה יש: נתחיל בוא אבל, עזר זה ליחידים
 גויים כמו שממש יהודים יש. החרדים היהודים

, כזה דבר שיש להאמין קשה זה. בזה מתנהגים
 צריך זה ועל. גברים וגם נשים גם וזה, יש אבל
, קיים וזה דבר כזה שיש ולילה יומם לבכות רק
 הנושא כל. בגדול קיים זה, בקטן לא קיים וזה

 כמו לא זה, בנו פגע כך כל זה, מפחיד ממש הזה
. מאוד מאוד פגע זה בנו אבל, ה' ברוך, הגויים

 עם עובדים שהם כאלה יש מספיק לא זה ואם
 משתפים ל"בחו אז, בארץ לא זה ואם המדינה
 מאוד גרוע וזה, היהודים נגד הגויים עם פעולה
 יהודים שהרבה ומאחר'. וכו מלשינים הם, מאוד

 אז, אסור גם שזה, החוק לפי הולכים בדיוק לא
 שזה או עוד רוצים אתם... ה' חילול גם עושה זה

  ?לכם מספיק
 הקהילות סוגי בין והמחלוקות הפירוד בעניין: ש

 לא אתם אם ברור המסר לכאורה הרי, היהודיות
  .ביחד תמותו ו"ח אז. ו"ח ביחד תחיו

 כי, לכסף שייך רק הכל שזה יודע אני: ת
 יש טבעי באופן העולם מכל שהגיעו הקהילות

 עם כולם כי, השני עם אחד להשתלב בעיה להם
 כאלה יש', וכו אחר עור צבע, שונים ִמנהגים
 כמו לבוש עם פחות, מלומדים פחות שנראים
 להרגיש  לאחד גורם וזה' וכו המערב בארצות

 הרב'. וכו איתם להתחתן ולא מהשני יותר שהוא
 כבוד את שהרים ענק משהו עשה עובדיה

 בנות  אין כבר ה' וברוך ישיבות בנה, הספרדים
 כי, אשכנזי רק עם להתחתן שרוצות ספרדיות

  .תורה שלומדים ספרדים גם עכשיו יש ה' ברוך
 יהודים של קבוצות קבוצות יש לזה מעבר אבל   

 אחד פעמים והרבה רבנים, אדמורים, ס'רב עם
 הנושאים רוב,  נושאים מיני כל על השני נגד

 כאלה יש, הכסף את יקבל מי, לכסף שייכים
 ספר בתי ובונים בכלל מהמדינה כסף רוצים שלא

, טוב וזה מהמדינה פרוטה שום בלי' וכו וישיבות
 וזה מהמדינה כסף הרבה שמקבלים כאלה יש כי

 הכריחו ולכן, ידועות ישיבות וגם יעקב בתי גם
 החיסון של הרעל עם להתחסן התלמידים כל את
 של לשלטון תחת הם כי. כביכול קורונה של

 כל אז. קשה בעיה וזו רשעים שהם הממשלה
 יהודי בין הפרדה עושה זה עכשיו שאמרתי מה

 ימשיכו משיח לעשות, חבלי מה אין אבל, ליהודי
 האמת את לקבל יצטרך אחד שכל עד הסוף עד

  נצחים לנצח יזכה לא אז יקבל לא הוא ואם



  ירעד העולם מעט כל עוד
  6/5/2021א   "תשפ אייר גולדן, כ"ד בן
  ?להגיד עוד יש ישראל, מה עם, ישראל עם אוי

 לא ואתם פעמים הרבה כך כל איתכם דיברתי
. לדברים לב שמים ולא שומעים ולא מתבוננים

  ?יהיה מה? יהיה מה
המערבי,  לכותל באים אתם – ישראל עם   

 טוב אויר המזג אם, יום כל יהודים אלפי, אלפי
 בו נמצאת שהשכינה מקום המערבי לכותל באים
 ומתפללים בוכים ואתם האחרונה הגלות מאז

 חוזרים מכם מאוד הרבה, כ"ואח. ומבקשים
 עם רצויים הלא החיים את וממשיכים הביתה

 אתם אם אפילו. והשקר השטחיות על דגש
  .כביכול מצוות שומרי

 לא בהחלט לרוב לבושות, לכותל מגיעות נשים   
 בכל להם יעזור שה', ובוכות ובוכות ובוכות צנוע
 אפשר איך כי, מבולבל דור זה. בעיות מיני

 מקום, בעולם ביותר הקדוש המקום לפני להופיע
 בתי ושני בו יבנה השלישי המקדש שבית

. מקום באותו עמדו גם והשני הראשון המקדש
 ולבקש בזויים כך כל בבגדים להופיע אפשר איך

 אתם? התורה שנגד בקשות לפעמים ה"מהקב
 בלי מתאים הלא הלבוש ועם המצלמות עם באים
 אלה זה גרוע יותר אבל. יראה בלי פחד

 תמיד לא כן גם שבאים לחרדים שנחשבים
 סימן עם, גדול בלבול עם, שצריך כמו לבושים
 כמו לבושים לא מכם הרבה שגם. גדול שאלה
  .לעניין לא דברים מבקשים וגם שצריך

 בגדים עם שבאים אמיתיים יהודים וודאי יש   
 עמוק מרגישים כי. עמ"י על ובוכים צנועים

 כולל העולם באי כל, מאוד קשה במצב שאנחנו
 יש הגברים של ובצד  .גדולה בסכנה החרדים
 וזקנים ארוכות פאות עם חסידים כמו לבושים

 עם בלורית עם צמודים ינסים'בג שלבושים ויש
 שרוול עם הסוף עד מכופתרות לא חולצות
 וחולצות קצרים קטים'ז עם ליטאים ויש. מקופל
 לא שהם גברים, יהודים מיני כל יש. לבנות
 לומדים ובקושי חכמים תלמידי וגם לא צנועים
 על להתפלל זה – רוצים שהם מה ולרוב. תורה

 מהחסידים יש כי. אסון וזה – גשמיות
 גם מאוד והרבה הגשמיות על רק שמתפללים
 על בעיקר מתפללים גם י"עמ ובכלל מהליטאים
  .הגשמיות

  
 למקום נמשכת היהודית הנשמה זה כל ועם   

 ומרגישים המערבי לכותל באים יהודים. הקודש
 מי משנה לא חזקה רוחנית הרגשה אופן בכל
שטחי  שהוא כמה משנה לא. היא או הוא

 לאבני מגיעים כשהם אבל. והבנה במחשבה
 הדמעות את סופגים שנים הרבה כך שכל הכותל

 ולרוב הם לבכות מתחילים הם גם אז – י"עמ של
  .בוכים הם למה יודעים לא אפילו

 העולם כל – לא הרבה זמן בעוד – י"עמ תדעו   
 כמו העולם כל. יקרו ענקיים דברים באמת. ירעד
 קושר שלא מי. לגמרי ישתנה אותו מכירים שאנו
 בתפילה ה"הקב עם ואמיתי חזק קשר

 לעשות, אדם שאפשר המצוות וכל והתבודדות
 מה להבין יוכל לא בעתיד שיהיו במצבים כזה
. לעשות צריך הוא מה ידע לא הוא, לעשות עליו

 כל עם שמדבר ה"שהקב להבין רוצה שלא מי
 שהוא אותו ומזהיר, בנפרד יהודי כל עם, אחד
. מה משנה ולא עולם של לריבונו לחזור חייב
  .לעשות עליו מה ידע לא כזה אדם
  ?להתחנן אפשר כבר כמה – ישראל עם
 כוחותיכם כל עם תשתדלו – מבקש רק אני

, לתורה ולחזור בו חיים שאתם השקר את לזרוק
 הפנימיים הכוחות כל עם, משה לתורת

 הנאמנים את יקח ה' אז, לא אם כי. והחיצוניים
 נאמנים הלא את לשכנע גם ינסה והוא, באמת לו
 עם יעבוד לא זה אם אבל. נאמנים כן להיות לו

 את יבינו לא הם הכל ולמרות, נאמנים הלא
 ישכח והעולם מהמציאות יעלמו הם אז. האמת
  .פעם אי היו שהם

 משיח! תתעוררו תתעוררו – ישראל עם אוי   
 שזה לאמת קרובים שהם יהודים ורק! פה כבר
  .במשיח יכירו – ה"הקב

 לא אלילים אחרי לרוץ כדאי י, לא"עמ   
 ויש אחד ל-א יש. איתם יחד תיעלמו כי, אמיתיים

" מלבדו עוד אין"ו זה את לשכוח לא. אחד משיח
  .ה"הקב שזה –

  !!!תתכוננו!!! בינינו פה כבר הוא צדקנו משיח
 אם אבל, לנו שמחכה מה קשה מאוד יהיה זה
 אמונה עם שמחכה מה כל את עוברים אנו

 משיח את ולקבל להכיר נזכה אז' לה ונאמנות
  .נצחים לנצח גם ונזכה צדקנו

  
קטעים מנאומו של ר"מ מלזיה לשעבר 

  שנים 6בכנס בינלאומי אשר נערך לפני 
מדמיינים כאשר מנהיגים מדברים על סע"ח אנו 

עולם טוב יותר אבל מדובר על ממשלה עולמית 
אחת ללא עמים, ללא מדינות וללא גבולות. 
קבוצה קטנה של אנשים "האליטה" ישלטו על 
העולם, הם יכפו את רצונם בעולם ומי שלא  
ייכנע ייענש. אנו רואים כיום תהליכים בכיוון ואנו 
חסרי אונים. אנו רואים שלווה, אך זו שלווה של 

קברות בגלל שהכוונה שלהם היא לצמצם -בית
מיליארד למיליארד אחד.  7-את האוכלוסייה מ

ולצורך זה יהיה צורך להרוג אותם, להרעיב 
  אותם למוות או למנוע מהם ללדת.

  

  

  
, ממצאים ראשונים חושפים CDC-" נתוני העפ"י

כאשר בד"כ  82%כי שיעור ההפלות הוא 
  .10%השיעור הוא 

  )t.me/StopTheLie/1897(מקור:     

  איתו יהיה ה' – ה' שעם מי
  10/5/2021א   "תשפ אייר בן גולדן, כ"ח

. ה' תודה אומר אני אבל, נבהלו ואבי אמי אוי,   
 אולי, השלמה הגאולה שתהיה רוצה כבר אני

 להבין יתחיל י"עמ אולי, עכשיו יתעורר מישהו
 מה על תצחקו ואל אותנו. להציל רוצה ה"שהקב
 שזה כאילו אומר שאני בזה, לכם אומר שאני
 אבל. י"מ לתוך טילים ששולחים טוב שזה, בסדר

 יותר שהרבה היהודים רוב מבינים שלא מה
 וגם החילונים גם י"עמ זה שאנו מהטילים מסוכן

 שלו ברמה אחד כל החרדים וגם הדתיים
  .שצריך כמו התורה את שומרים לא כ"שבסה

, אתכם הזהרתי, הזמן כל אתכם הזהרתי אני   
 שבוע לפני אסון היה. לשמוע רוצים לא אבל

 טרגדיה זו, איומה בצורה נהרגו צדיקים, במירון
, שצריך כמו מצוות שמר מהם אחד כל כי, גדולה

 יותר או שבוע עבר. עדן לגן ישר אותם לקח וה'
 שזה אמרו? משהו מזה למד מישהו? קורה ומה

 לא שאנו, השני את אחד מכבדים לא שאנו בגלל
 על אחד הרע לשון שמדברים, לשני אחד עוזרים

  .הכל לא זה אבל נכון זה, השני
 גדול חלק שזה, קשה הכי החלק את שכחו הם   

 וזו הרדיפה אחרי הגשמיות. זה שלנו מהבעיה
 לתחרות, חינם שנאת, הרע ללשון גם גורם

, ליהודי יהודי בין, למשפחה משפחה בין גשמית
 יש' וב' א בכיתות אפילו. ליהודייה יהודיה בין

 אחת ילדה שאולי, הקנאה על שמבוססת שנאה
 למשפחה יש אולי או יפה יותר שמלה לה יש

  '.וכו לטיולים יותר ונוסעים, כסף יותר שלה
 רוצים לא, זה על לחשוב רוצים לא אנחנו אבל   

 להאמין רוצים לא, הזהב עגל את לשחרר
 לשם חיים ולא שמיים לשם עובדים לא שאנחנו
. וביטחון אמונה בכלל להם אין והחילונים. שמיים

 אלה אבל, באמת יהודים הם החילונים כל לא
 לשמור להתחיל צריכים באמת יהודים שהם

 יהיה לא – לא אם כי, ה"הקב עם להיות, מצוות
  .עתיד להם

 שקורה ומה ילדים משחק לא זה היום המצב   
, עולמית מלחמה של התחלה רק זו היום

 הרבה, סבל להרבה ל"בחו בעיקר שתגרום
 מים גם, עולמי מזון חוסר בעתיד יהיה. מוות
  .מעט יהיה חשמל וגם להשיג קשה יהיה נקיים

 מזהירים המוח פגועי אנחנו שנים הרבה   
 לא עכשיו וגם להאמין רוצים לא ואתם, אתכם

 את ונשמע יפסקו שההפצצות ברגע כי, תאמינו
 ושמחים ואז ישכחו את משחקים ברחוב הילדים

, יותר הרבה משהו יגבה זה אז' ה של האזהרה
 שהיהודים עד גדול יותר קורבן, גדול יותר אסון

  .עצמם את להציל דרך ויחפשו יפחדו העקשנים
 באמת תשובה יעשו היהודייה או היהודי אם   

 טעו שהם באמת יבינו הם אם. הלב כל עם
 על יצטערו הם אם אבל. להם יסלח ה' – בגדול

 שאולי תקווה להם שתהיה כדי שלהם העברות
 פעם של כמו לעולם לשגרה לחזור יהיה אפשר
 מכל וליהנות חילונים כמו להיות יוכלו שהם

, עולם בבורא מאמין שלא, העולם של הטינופת
 מצוות שומרי יהודים ואם. ישמור ה', ה"הקב

 העולם עם להמשיך יהיה אפשר שעוד יחשבו
 שזה, גדולה הכי לעברה שגורם עולם הגשמי,

 העברות וכל עריות גילוי שזה, קדושה חוסר
 יקבל לא ה'. מאוד טועים הם אז – לזה שמסביב

  .ישמור ה', לגמרי יעלמו והם תשובתם את
את  לאהוב צריכים, אמיתיים יהודים להיות כדי   

 לרוב י"עמ אנחנו אבל כל היהודים האמיתיים.
 מה וכל הזהב עגל שזה, לגשמיות קשורים
 והרצון הממון אהבת. הקדושה נגד ששייך
 לעברות מביא זה - הגויים כמו מהחיים ליהנות

 לגמרי היהודי את שמורידות, קשות הכי
  .אחרים יהודים לאהוב לו קשה וגם. מהקדושה

 בוכה אני, לכם להגיד יכול אני עוד י, מה"עמ   
 כל את, י"עמ כל את להביא ה"מהקב ומבקש

 בחזרה סיני בהר שעמדו האמיתיים היהודים
 שימשיך מי. ותורתו ה"הקב שהיא האמת, לאמת

 או כוחותיו כל עם להשתדל בלי העברות עם
 מקום לו יהיה לא - בתשובה לחזור כוחותיה

 לשכוח לא. הזה בעולם לא וגם הבא בעולם
 של הריבונו הוא ה"ושהקב" מלבדו עוד אין"ש

 אותנו למחוק או אותנו להציל יכול והוא עולם
  .הזה העולם של מהמציאות

 רוצה הוא מה לבחור יצטרך עכשיו אחד כל   
 לכל יעזור שה' מבקש אני. שלו העתיד בשביל

 ושנזכה. מלאה תשובה כולנו שנעשה, י"עמ
 בלי הקרוב בעתיד צדקנו משיח את לקבל

 יהודי לכל אהבה רק, שנאה ובלי מחלוקות
 ולאהוב. ה"הקב העולם בורא את לאהוב ובעיקר

 עוד אין"ש באמת שלנו הנשמות בתוך ולהרגיש
  .ותורתו" מלבדו



 בכלל, פאה עם הולכת האשה אם ישראל, עם   
 כי. אסור ארוך, זה או זה קצר אם משנה לא זה

 שהולכות הנשים ורוב. עליה יסתכלו הגברים
 אם ואפילו, צמודות שלהן מידי החצאיות גם ככה
 או החולצה .מהן צמודות מאד הרבה ארוכות הם

 יותר רואים פשוט זה עם הולכים שהם הסוודר
 עוד שזה איפור עם הן פעמים הרבה. מהגוף מדי

 המשמיעות רעש כשהולכים נעליים, גרוע יותר
 והאברכים והבחורים, עיניים עוד וזה מושך
 מעורר זה, צדקניות כביכול נשים על שמסתכלים

  !לה ואוי לו אוי, טובות לא מחשבות בהם
 לא אני האלה, בתחומים קשות בעיות עוד יש   

 בעיות יש ובכלל בישיבות בעיות יש, לזה אכנס
 חמור עונש עם בהחלט, אסורות עבירות עם

 ישראל עם כל לא ה"ביותר למי שעושה אותם, ב
 ישראל עם כל כמעט אבל, דברים כאלו עושה
 הגשמיות, שזו, השקר עם ורק אך עובד היום

 בשביל חוגים, בגדים ועוד בגדים ועוד בגדים
 לבתי שנכנסים זרים רעיונות, סוף בלי הילדים

 מורידים ואנחנו זה את מעודדת והממשלה, ספר
 היו דברים שפעם זה. את ומקבלים הראש את

מוכנים אבל היום זה  לא! כאן לא! עד אומרים
הרשעים  של הכסף את רוצים נכנס כי אנחנו

להכניס דברים אסורים  ולמען זה אנחנו מוכנים
 שאפשר חושבים לבתי הספר שלנו. אנחנו

וביד השניה  התורה ביד אחת את להחזיק
לתפוס את הזנב של עגל הזהב. אבל אי אפשר 

  להיות עם הקב"ה וגם עם השטן ימ"ש וזכרו.
' ה, ועמורה סדום ממש נהיה שלנו העולם   

 נכון כעס, וזה יוחאי בר שמעון אותנו, רבי מזהיר
, כעסו בשמים אבל' וכו' וכו שמרה לא שטרההמ
אלה שנפטרו במירון היו  .הזה לאסון גרם וזה

  עדן.-מתו על קידוש ה' והגיעו ישר לגןש צדיקים
 הוא כ"אח, ישראל עם על בוכה ה"הקב קודם   

שאפילו את  הגוים את קשה יותר הרבה יעניש
 שלא שבעת מצוות בני נח לא מקיימים. הגוים

 בצורה גם להתפטר ורוצים ה"בקב מאמינים
  .מהיהודים ביותר אלימה

 יהיה המצב, אתכם מזהיר אני ישראל עם   
 אל תחשבו שאתם ישמור,' ה גרוע יותר הרבה
 דברים נגד התורה בלי להמשיך לעשות יכולים

 לא עונש. אנחנו צריכים לדעת ברור שהעולם
 העונש את יקבלו הפקר. יש דין ויש דיין. הגוים

במשך  ישראל עם נגד שעשו מה כל על שלהם
 את יקבלו היהודים גם אבל, כל ההיסטוריה

' שה עד מהר כך כל התדרדרו שהם איך, העונש
 עם כל להעיר אותנו. ה' מדבר אל מוכרח היה

  .גדולה באזהרה ישראל
 מלחמה עוד לנו תהיה, גמרנו עוד לא אבל   

 לא זה, בעזה עכשיו לנו שיש ממה גדולה יותר
 יגמר לא זה אבל, יגמר זה מעט עוד אולי. נגמר

 מלחמות עוד נראה אנחנו כי, בכלל למעשה
 להיות יכול. מאד קשות מלחמות, הזה בעולם

 בסופו כך, אבל-שבהתחלה לא נרגיש את זה כל
 זה. יפחדו כולם. זה את ירגישו כולם דבר של

  .רחוק הלא יהיה בעתיד
 זה על דברנו וכבר מחכים אנחנו, מזה חוץ   

 וזה. קיימים שכבר טבע לאסונות פעמים כמה
 עומד שזה מספרים לא הרדיו או שהטלויזיה

 אנחנו כי. יהיה לא שזה הוכחה לא זה, להיות
 מזג של המוזר השינוי את לראות יכולים לבד

 נמס הצפוני שהקוטב העובדה ואת, האוויר
 געש הרי רואים אנשים הרבה .הבזק במהירות

 זה מחקו את באינטרנט. העולם מתפרצים בכל
  התחיל. כבר זה, מקומות בהרבה

 יכולים אנחנו האחרון ברגע אפילו ,עמ"י   
 שתעשו עמ"י כל את מברך אני. תשובה לעשות
 רוב וזה יציל את תתחילו מלאה. רק תשובה

 אתם אם יש לפחד, תפחדו אל, בעולם היהודים
 את משנים לא אתם אם, תשובה עושים לא

נעשה  לא אם להגיד יכול רק אני אז. עצמכם
  .לנו אוי לנו אוי לנו תשובה אוי

 שנאת לזה שקוראים ישראל עם דבר עוד יש   
שיש בעם  חינם בשמים בוכים בגלל שנאת, חינם

  ישראל וזו אחת העברות הקשות ביותר. 
חורבן בית המקדש כל  אחרי יהודים, אנחנו   

, מרוקאים יש, תימנים שבט גלה למקום אחר, יש
 יש אחד אתיופים ולכל אחד יש גוון אחר וכליש 

 אחד שונאים אז למה אנחנו, שלו המסורת את לו
 לו יש שמישהו בגלל למה?? למה, השני את

 קצת עור עם מצוות השומר יהודי? אחר עור צבע
, יהודית נשמה לו יש? משנה זה כהה, מה יותר
 כל להיות יכול זה איך! סיני בהר עמד הוא

 שנואה בשמים הזאת השנאה? הזאת השנאה
  !אסור וזה
 בו לזלזל אסור, ויהודייה יהודי כל לכבד צריכים   
 ה"הקב י"ע נוצר הוא, נראה הוא איך משנה לא

 יהודי כל עם בלב להיות צריכים. בעצמו
 שפה איזו או הוא עדה איזו משנה לא. ויהודייה

 זו. משנה לא, לדינו או יידיש מדבר, מדבר הוא
  .ביותר הקשות מהעבירות אחת

 שזה להיות שיכול עולמית מלחמה לנו מחכה   
יתחיל עם מלחמות קטנות בכל מיני מקומות 

 הרס בעולם וזה יגדל למלחמות ענקיות ויהיה
  .יהיה זה הרס איזה לתאר אפשר שאי

 האהוב העם את יקח ה"הקב דבר של בסופו   
 ישראל, לא לעם ששייך את מי באמת אבל, עליו

 אותם ויעביר אותם ה' יקח, יהודי כאילו שהוא מי
 לשאוף, מזה לפחד ולא. משיח של הבא לעולם

 כל את העבירות, כל מכם את תורידו. לזה
 הילדים את קדושה ותלמדו החוסר וכל הגשמיות

 עדן לגן אותנו יביא מה, נכון ולא נכון מה שלכם
, ו"ח אותנו יהרוס ומה משיח של הבא אל העולם

  \.בנו הכל תלוי זה
  

  הבריאה של אחר לשלב נעבור הקרוב בעתיד
  13/5/2021בן גולדן, ב' סיוון ה'תשפ"א   

 ואם. גדולה בסכנה י"בא י"עמ עכשיו אנחנו   
 העולם בכל י"עמ כל אז – י"בא פה בסכנה אנחנו

 ששולטים הרשעים אותם כי. גדולה בסכנה גם
 י"מ את הקימו בעצמם רשעים אותם, י"במ פה

, יהודים לא הם. העולם בכל שולטים גם והם
 אילומינטי לו שקוראים הזה בארגון העצום רובם

 יהודים כמה עם, גויים בעיקר הם .סע"ח או
. הם ומה מי בדיוק משנה לא אבל, רשעים
 סע"ח שנקרא למה שייכים כולם שהם זה העיקר

 יש י"במ אבל, העולם על להשתלט רוצים והם
  .לשלוט גדול הכי הרצון את להם

 פה עכשיו שקורה שמה, תדעו – י"עמ אבל   
 גם אבל, בארץ בעיקר י"לעמ מסר זה - י"בא

 לא ו"ח י"עמ שאם הוא והמסר. העולם בכל
 100% אלא 90% לא וחוזר באמת מתעורר

 מה אז – ומהותו ליבו כל עם ותורתו ה"להקב
 נגד בעולם יתפתח הכל בארץ עכשיו שקורה

. לתאר מאוד לי שקשה הרס עם האנושות
 כבר, רועד כבר אותו מכירים שאנו כמו העולם

  .בספרים שכתוב כמו מתנהג לא
  

        ַהְּדֵבִקיםַהְּדֵבִקיםַהְּדֵבִקיםַהְּדֵבִקים    ְוַאֶּתםְוַאֶּתםְוַאֶּתםְוַאֶּתם
        ֱאלֵֹקיֶכםֱאלֵֹקיֶכםֱאלֵֹקיֶכםֱאלֵֹקיֶכם    ַּבה'ַּבה'ַּבה'ַּבה'
        ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום    ֻּכְּלֶכםֻּכְּלֶכםֻּכְּלֶכםֻּכְּלֶכם    ַחִּייםַחִּייםַחִּייםַחִּיים

        
, עולים האוקיינוסים המלחמה לסכנת בנוסף   

 יש. נמסים והדרומי הצפוני בקטבים הקרחונים
 לעיתים חזקות אדמה רעידות, ענקיים הוריקנים

 שנופלים ואסטרואידים מטאורים יש. קרובות
 יש. הפסק בלי ה"כדו על השני אחרי אחד

 בארץ, ומפחידים מדהימים אוויר במזג שינויים
 געש הרי. כן העולם בכל אבל, כך כל לא

 שעם מאוד ומעניין. השני אחרי אחד מתפרצים
 המודרני הכביכול העולם של היכולת כל

 מעבירים לא מה משום – בטכנולוגיה והמתקדם
 בני לנו להראות שיכולים החשובות החדשות את

 בעולם ה"כדוב לחיות היום מסוכן כמה אדם
 מתים אנשים ואלפי יום יום יש סכנות כמה. הזה
 יותר בארצות זה הזמן רוב אבל. מזה

, גדולים שהאסונות וכמה. בינתיים פרימיטיביות
 העולם אוכלוסיית לרוב מגיע לא הזה המידע
 לא כי, המתקדמות ארצות בכביכול שגרים

  .בכוונה זה את מפרסמים
 והאמת האמת את יודעים אנחנו י"עמ אבל   

 העולם את ברא הוא. יכול הכל הוא שה', היא
 להתכונן היהודי אדם הבן את להכין כדי הזה

 העולם אחרי שיבוא העולם אל, הבא לעולם
 לעולם הכנה רק זה עכשיו שאנחנו איפה. הזה
 לעולם באמת להגיע רוצים אנחנו ואם. הבא
 בתשובה לחזור היהודים כל חייבים אנחנו, הבא

 אני, חילונים ליהודים רק מדבר לא ואני. באמת
 הכביכול ליהודים כל קודם ובעיקר גם מדבר

 הדוגמא להיות צריכים החרדים אנחנו. החרדים
 שומרי לא י"עמ שרוב. י"לעמ כל קודם וגם לעולם
 דרך לאיבוד הולכים יהודים אלפי ואלפי מצוות
 לחסל יכול לבד שזה, הגויים עם תערובת נישואי

  .ו"ח י"עמ את
, בתשובה לחזור הזדמנויות הרבה לנו נתן ה'   

 העולם של ההיסטוריה במשך. היהודים לכל ממש
. י"עמ של וירידות עליות מצבים מיני כל היו, הזה

 קטנה יחסית קבוצה והשאיר עלינו ריחם ה' ותמיד
. ה"הקב עם אמיתי קשר שקשרו גדולים צדיקים של

 הר עלינו והרים סיני בהר לנו נתן שה' התורה ודרך
 על קיבלנו". ונשמע נעשה" אמרנו ואנחנו כגיגית
 כל עלינו לשמור צריכה שהייתה, שבועה עצמינו

 במעמד שעמדו היהודים אותנו בוחן וה'. הדורות
 מתגלגלות מאז האלה הנשמות. סיני בהר הזה
שחיות  הנשמות כל. שלנו לדור והגיעו הדורות בכל

  .סיני בהר היום בעולם הזה היו

 שיצאו אלה הם סיני בהר שעמדו היהודים    
 השאר כי, ממצרים יצאו 20% רק אבל, ממצרים

. התורה את לקבל כדי שצריכים בתנאים עמדו לא
 אנחנו, שנים אלפי כמה אחרי י"עמ אנחנו עכשיו

 בכל ומתגלגלים סיני בהר שהיו האלה הנשמות
 ביותר הקרוב בעתיד מתקרבים ואנחנו הדורות

 הקרוב בעתיד ואנחנו. שהוא כמו הזה העולם לסוף
 השינוי ועד מהיום. הבריאה של אחר לשלב נעבור

 נעבור שאנחנו הזמן זה, בקרוב שיהיה הגדול הזה
 את להכין צריכים ואנחנו. קשה הכי המבחן את

 .נצחים נצח באמת רוצים אנחנו אם לזה עצמנו
 שהייתה ביותר הקשה שהיא בתקופה עכשיו אנחנו

 הזאת התקופה ובסוף העולם של ההיסטוריה בכל
  .ישתנה הכל

 היום ועד נברא שהעולם מאז שידענו המציאות   
 תתדלדל העולם אוכלוסיית .לגמרי תשתנה

 היהודים יהיו הרבה הכי שיישאר ומי מאוד מאוד
 שעם היהודים. ותורתו ה"להקב לגמרי הנאמנים

 לגמרי הקדושה התורה את מקבלים מהותם כל
 של הבסיס להיות יזכו להתווכח בלי, שאלות בלי

 תחיית גם תהיה. הזה העולם אחרי שבא העולם
 זה ועל טהורות נשמות עוד שתוסיף המתים

 יביא וזה. שלנו העולם אחרי הבא העולם ייבנה
 שיקבלו ודור דור שבכל האמיתיים היהודים את
 כל עם וישתדלו. הקדושה התורה את לנצח שוב

  .שאלות בלי זה לפי לחיות שלהם הכוחות
, י"מ שנקרא מה, פה שקורה מה, י"עמ   

 היום ועד. ר"ע היו שהם רשעים י"ע רק שהוקמה
 יהיו. ישתנה זה אבל, פה לגמרי שולטים הם

, שהשביט, יודעים והרשעים גדולות מלחמות
 לכת כוכבי שבעה עם שמש מערכת המיני

 מפוצל זנב עם. השמש מסביב שמסתובבים
 באורך ואסטרואידים מטאורים של לשניים
. במהירות ה"כדו אזור אל מתקרבת מ"ק כמיליון

 הקדוש בזוהר, ליהודים ידועה הזו המערכת
 ששינו ומתוך"  במבול גם היה שזה זה על כתוב

 בראשית מעשה עליהם ה''הקב שינה מעשיהן
 מכימה כוכבים שני ונטל ביום כימה מזל והעלה
 וגם א)"י השנה ראש (בבלי "לעולם מבול והביא

 שלי באיצטגנינות אני "רואה מצריים ביציאת
 סימן והוא, במדבר לקראתכם עולה כוכב אותו

  .ועוד , רש"י)'י' י והריגה" (שמות דם
 כל זה את שולח שה', לגמרי שמיימי דבר זה   

 הגויים. הזה לעולם בלגן להביא זמן כמה
 ובנו. זה אחרי ועוקבים זה את יודעים הרשעים
 כל, ב"ארה כולל העולם בכל ענקיים בונקרים
 ענקי בונקר כזה יש וגם'. וכו רוסיה, אירופה

, הכנסת מול היא הכניסות שאחת בירושלים
. האנשים מרוב אותו שמסתירים סוד זה וודאי
  .מאוד מהר שהשתיקו פרסומת קיבל גם זה אבל

 את להציל רוצה ה"שהקב תבינו, י"עמ עכשיו   
. האמת נגד במדבר חטאנו אנחנו אבל, י"עמ כל

 הלוחות עם סיני מהר כשירד ה"ע רבינו ומשה
. ראה שהוא למה להאמין יכל לא הוא, בידיו
 עבודה, פסל ביקשו הע"ר של בהשפעה מ"ישע
ולחשוב  להאמין בחרו. ה"הקב במקום, זרה

 שקורה גם מה וזה ו"ח יכול כל הוא שהפסל
 נשברו ביותר הקדושים הברית הלוחות. היום

 שלא. היום של התורה את זה במקום וקיבלנו
 ואז. הראשון המקור כמו שמיימית כך כל הייתה

 ולהרוג להוציא כדי השני עם אחד נלחמו י"עמ
 ומאז. מאמינים ולא מבינים שלא אלה כל את

 יהודים שהם כאילו לפעול מנסים אנשים אותם
 אלה כל כולל ה"הקב נגד ופועלים. אמיתיים

. וקונסרבטיבים רפורמים יהודים שהם שאומרים
 בין וגם מהיהדות לגמרי שירדו אלה כל ועם

  .ה"להקב הנאמנים הלא את יש החרדים
 התחלה זו - והלילה היום וקורה שקרה מה   

 מי, לפחד ולא. קשים מאוד זמנים של באמת
. לפחד לא. איתה או איתו יהיה ה' – ה' שעם

 אני. לסוף שנגיע עד וירידות עליות יהיו מעכשיו
 באופן יביא שזה כמה בינתיים בדיוק יודע לא

 שזה אחד דבר ברור אבל. עולם-לחמתלמ ישיר
 וגם, י"במ י"בא י"בעמ הצבא של לשליטה יביא
 שזה, לנו לעזור כביכול שיבואו זרים חיילים יהיו
 או החדש העולם הסדר כי, י"עמ בשביל טוב לא
  .פה שולט כבר אילומינטי להם שקוראים כמו
 משיח את לקבל באמת רוצים י"עמ אנחנו אם   

 בשמיים זכויות לנו שיהיו צריכים אנחנו צדקנו
 לא אם כי, המשיח את להכיר באמת שנוכל כדי

 של נשמה לא שנשמתנו סימן – המשיח את נכיר
. מספיק נטהרה לא שעדיין נשמה או אמיתי יהודי

. סיני בהר שהייתה יהודית שנשמה יתכן לא כי
 או שם שהיו י"עמ מנשמות גם שהיא או נשמה
 לא. סיני בהר שם היו שגם כ"אח שנולדו נשמות

 כל ויהיו. האמיתי המשיח את יכירו שלא יתכן
 רק יש אבל, המשיח שהם שיגידו אנשים מיני

  .בו יכיר אמיתי יהודי וכל. אחד משיח
   



  

  ריפוי מקורונה.להלן לקט כתבות בנושא 
  

  ריפוי קורונה
הכי טוב זה לחזק את הגוף מלכתחילה, כך 
שהחולי ל"ע יבוא בצורה קלה, ואם כבר אדם 
חולה, ישנו טיפול המומלץ ע"י ד"ר זלנקו. יש 
להתחיל את הטיפול מיד עם סימני המחלה 

וכו'). ניתן להשיג בכל (חום, שיעול, כאבי ראש 
יום ואח"כ -כל למניעה מומלץ שבוע( טבע.-בית

  .פעם בשבוע)
  שבוע. למשך ם ביוםפעמ"ג  50. אבץ 1
  .שבועל מ"ג פעמיים ביום 500. קוורציטין 2
  .לשבוע ביום פעם  ג"מ 1000 ויטמין סי. 3
  יח' ביום לשבוע. 3D (5,000(  3. ויטמין די 4
  שתיה חמה., : מנוחהחובה* 
  

  אם אין אפשרות להשיג את החומרים הנ"ל אזי:
  סי ואבץ '. כורכום (כפית שטוחה) מכיל גם ויט1

  יחד עם. קמצוץ פלפל שחור, מכיל גם אבץ.    
  . תה+לימון מכיל גם קוורצטין וויטמין סי.2
  . הגוף מייצר ויטמין די ע"י שהיה בשמש.3
  

  
 חוסר מראה וירוס העולם בגלל את לסגור

 החיסון עובדים. מערכת כיצד הוירוסים בהבנה
 מערכת עם אך לאנשים. וירוס מתמודדת עם כל

 ויטמין חלשה קשה להתמודד. ניתן לחזקה ע"י
 הלימוד. הכל תלוי במינון ספרי בכל כתוב סי וזה

  .שתיקחו
 לא זה 30$ עם בית בא לקנות אם אתה   

 קטנה תמנע כמות, סי ויטמין עם זה מספיק וכך
מחלה כך  לרפא יכולה גדולה ותתחלואה וכמ

 קבלו לא מעולם ילדי והם את גידלתי
 את שעושה מה שזה בגלל? אנטיביוטיקה. למה

  העבודה.
היה ניסוי ע"י ד"ר אנקואנג מנהל בב"ח רוגין    

 7בסין אשר טיפל בעירוי של ויטמין סי משך 
 ימים, כולם החלימו וללא כל תופעות לוואי! אז

 שלנו החיסונית והמערכתסי  ויטמין לוקחים
 להפחדות מתחזקת ומפסיקים להקשיב

 זה את לכם מספר של התקשורת. אני ולפאניקה
   .רבה תודה שלכם. מהמשפחה לי אכפת כי

  
בבית אבות סיעודי  ,* עם התחלת המגפה

בשוויץ נתנו לכל הקשישים באופן קבוע ויטמין 
 –י, למרות שחלקם היו עם מחלות רקע קשות ד

אחד לא אושפז! -כולם החלימו ואף
)bhol.co.il/news/1143057(  

  
 D ויטמין של נמוכה חדש מגלה כי רמה מחקר

  בקורונה קשה לחלות הסיכוי את מגדילה
 והמרכז אילן-בר אוניברסיטת של במחקר
 של נמוכה רמה בין קשר נמצא לגליל הרפואי
 פי על. קורונה של קשה ותחלואה D ויטמין

בויטמין  חוסר של במצב לחלות הסיכוי, המחקר
  .14 פי הוא
  
  

מומלץ על טיפול  יומיים-םאם אין הקלה תוך יו
חסדי עמרם". בית רפואה במגזר " ע"י רפואי

החרדי עם יחס אישי, רופאים מנוסים, מכונות 
  הנשמה להשאלה.

  .0733-678-781טל:    החלמה. 100%
  
  

  

      
  

  ניקוי הגוף מרעלים
ד"ר ג'ודי מיקוביץ (יהודיה), מדענית  קטע מראיון עם

עולמי אשר כתבה בין היתר את הספר -בעלת שם
שנים בגלל  5"מגיפה של שחיתות". היא ישבה בכלא 

  דעותיה נגד הממסד.
  

  "MRNA"התרופה לחיסון מולקולת  - סורמין
  .ראיון עם ד"ר ג'ודי מיקוביץ

יש תרופת נגד, האנשים האלה לא היו מזריקים 
 –לא היו יודעים את הריפוי שלה אותה אם 

), זו תרופת הנגד SURAMIN"סוראמין" (
החשובה ביותר, זו תרופה חיונית הקיימת כבר 

שנים. היא גם תרופה למחלת השינה  100
האפריקאית. אתה יכול להזריק כמות קטנה 

  ולרפא אוטיזם!
  ת?איך מכינים "סוראמין" ממחטי אורן בבי

, עדיף מעצים רןאו-. קטוף מלוא החופן מחטי1
  צעירים (העלים צבע ירוק בהיר).

ים) על מנת חלק 2-3. רחוץ אותם וקצץ (ל2
  ושים בכוס זכוכית. לשחרר את החומר הפעיל

  דקות ושפוך לכוס. 10הרתח מים, חכה . 3
  דקות. 10. כסה את הכוס והמתן 4
  . הוצא את העלים ושתה את התה.5

  פעמים ביום. 2-3מומלץ לשתות 
  מספר ימים. –ל משך הטיפו

  -יתרונות נוספים לתה מחטי אורן 
ריח נעימים, הוא עשיר * לתה אורן יש טעם ו

מאשר בלימון, יכול להביא  5פי  בויטמין סי
הקלה במצבי חולי כמו מחלות לב, ורידים 
בולטים, בעיות עור ועייפות. תה אורן מכיל גם 
ויטמין אי בכמות גדולה, משפר את הראיה, 

והעור. הוא משפר את ייצור תאי חידוש השיער 
דם אדומים בגוף, ניתן להשתמש בו גם להקלה 
על שיעול וכאבי חזה, עוזר גם לכאבי גרון, יכול 
למנוע דיכאון ולעזור במקרים של השמנת יתר, 

דם גבוה. מחטי האורן מכילים גם -אלרגיות ולחץ
אוקסידנטים המפחיתים את הרדיקלים -אנטי

אדם וגורמים למחלות. -החופשיים המזיקים לבני
האורן מאט תהליכי -יש ראיות מחקריות כי תה

הזדקנות. לסורמין יש השפעה מונעת נגד 
  דם ונגד שינויים גנטיים בגוף.-קרישי

  
  קטעים מסרטון הדרכה של הרב אורי סופר

יש תרופות עם הצלחה גדולה שרפאו אלפי חולים 
עפ"י הנחיות של גדולי הרופאים. הרגשתם חולים? 

  ולא לחכות אפילו יום! מידפלו ט
*ויטמין די לפי משקל גוף (טיפה  3*אומגה  למניעה:
מ"ג בבוקר ובערב  25ק"ג משקל)  *אבץ, 10וחצי לכל 

  ויטמין לחיזוק הגוף.-*נחושת, כדאי לקחת מולטי
  :מידאז  חולי: רגישיםמאם 

טיפות בבוקר עם שומן רווי כמו שמן  50*ויטמין די, 
עוף לספיגה בגוף  *ויטמין סי ליפוזמלי. -קוקוס, מרק
גרם  8גרם. אם אין חום אז  1כל שעה  –אם יש חום 

פעמים ביום יחד עם  3מ"ג 50משך היום  *אבץ 
  מ"ג  *מגנזיום לספיגת הויטמינים בגוף.500קוורציטין 

פא: *ארטימיסיה צמחי מר לציםממוכמו כן 
(לענה,שיבא). מכינים תה, שואפים את האדים ואח"כ 

פעמים ביום.  *לבונה (אם יש שיעול וליחה)  4שותים. 
כל שעה  ,גרגרים ואח"כ אוכלים. *זנגוויל 10לועסים 
  עם ניץ זנגוויל.כוס מים 

  מס' נשימות עמוקות ליד חלון פתוח, , *תרגילי נשימה
  לשתות הרבה מים למנוע התייבשות. –*מי שמקיא 

  כמוסות כורכומין ביום. 4: כאבי ראש,גב,רגלייםל*
מומלץ על עירוי של ויטמין סי  במצבים קשים:

בכמות גדולה. אם לאחר שבוע אין שיפור אז חייבים 
 3-4אנטיביוטיקה. אאוגמנטין ואם אין שיפור לאחר 

ם שניהם יחד. א –ימים עוברים לטבניק. אם לא עוזר 
  לא עוזר להוסיף אסטרואידים באינהלציה.

  )t.me/AAchannel111/6828(מקור: 
  

  
  

  המלכה אלוורה
  .אלה נווה, ביולוגית ואפידמיולוגית סביבתיתמאת: 

 לטיפול מעורערת הבלתי המלכהאלוורה היא 
. היא עזרה אליי פנהש נפגע לכל עזרה היאם. בנפגעי

 הקאות, )שיתוק( רגליים להזיז יכולת אי -במצבים של 
וכו'.  אלרגיות, חרדות, ראש כאבי, קשות ובחילות
 לכם הרי, דלקות נגד צמחים ותה כורכום עם בשילוב

 שלחו שרופאים בזמן .האיומה מהצרה חלץהיל דרך
, טיפול אחר חיפוששל  וחודשים לשבועות מטופלים

  .הקשה ממצבם רבים שהוציא הצמח זה
  

  
  

  והנה המתכון מציל הנפשות:
  4-5 לוקחים עלה אלוורה, חותכים לחלקים באורך

ס"מ כ"א, לוקחים חלק אחד (היתר למקרר להכנות 
הבאות), מקלפים החוצה את הקליפה הירוקה 
ומכניסים רק את התוכן הפנימי לכוס עם פירות. 
כדאי להוסיף חצי כפית תבלין כורכום, טוחנים 

  פעמיים ביום.-ושותים פעם
זוטה לבנה,  -כל היום  כדאי גם תה צמחים לאורך

  תה ירוק, שיבא.
  טיפול זה מיועד לכמה ימים בלבד.הערות: 

 .רופא או הרבליסטעם היוועץ על נשים בהריון יש ל

טבע, יש גם משק -בבתי אלוורה ל'ג(ניתן להשיג 
. פרטים לשתייה טהור אורגניבארץ המוכר ג'ל 

  )053-923-7379בטל: 
  

הקישור של מונע את מחקר מצא כי  ארי-תה לב
  חלבוני הספייק להיקשר לתא.

Dandelion leaf extract blocks spike proteins from 
binding to the ACE2 cell surface receptor  

  
מנקה רעלים בגוף האדם. ) Glutathione( גלוטתיון
, ברוקולי, במיה, תרד, אבוקדו, אספרגוס-נמצא ב

 חלבו ּתּות, קישוא, הדר-, פריגזר, עגבניה, ֵמלֹון
  .מבושלים לא חיים ירקות רק. מפוסטר לא עיזים
 הכבד אתנקה מעשיר בסגולות רפואיות,  חיטה עשב

 מתכותסלק בחמצן, מ הדם את המעיים, מעשירו
חלקים,  3-(את העשב חותכים ל .מהגוף כבדות

טוחנים בבלנדר, מסננים ושותים. אפשר להוסיף 
תפוח אדום לשיפור הטעם. ביום הראשון שותים רבע 
כוס, למחרת חצי וביום השלישי כוס מלאה. את 

  הסיבים שנותרו אפשר למרוח על פצעים לריפוי).
  

  מזונות המחזקים את מערכת החיסון:
  אניס. כוכבתה  – שיקימית +חומצה
  , בצל, בננה, בוטנים.שום –+לקטין 

  זרעי דלעת, שעועית שחורה, סלק, קשיו :+אבץ
  בצל, תפוחים, פלפלים, ענבים, תה –+קוורציטין 

+EGCG – תה ירוק  
, פפאיהפירות הדר, שורש סלק, , +ויטמין סי

  , תרד, חרדל.ברוקוליפלפלים, בטטה, 
  דגים, חלמונים, גבינה. –+ויטמין די 

  רוזמרין.שיבה, נענע, אניס, שומר,  –+תה 
ביום ואח"כ  2-3גרגרים  10ללעוס  - +לבונה
  לבלוע.

  
דקות בשמש.  5-10כדי להיות כל יום להיות  הערות:

יתרון התה הוא גם באדים הנשאפים בזמן שתיית 
התה אשר מדללים את הליחה בגרון ועוזרים לגוף 

שחור יש לקחת יחד -להיפטר ממנה. כורכום+פלפל
  תה וכו').או  (בכוס מים

הגוף מנסה להיפטר מהרעלים גם דרך העור, אז 
מקלחת עם מים חמים יזרזו את הריפוי. (אם אין 
 אפשרות אזי גם ניקוי העור ע"י מגבת עם מים חמים

  ).מס' פעמים ביום
נגד ליחה ושיעול, להימנע מחשיפה לחומרים המגרים 

-שחתניקוי, קוסמטיקה, מ-את דרכי הנשימה (חומרי
להרתיח ניתן גם שיניים). אינהלציה עם מכשיר אדים. 

סיר עם מים ולשאוף לאט את האדים, אם אפשר 
  אקליפטוס.-להוסיף כמה טיפות שמן



  
  מה באמת גורם לך לחלות

ד"ר אמנדה וולמר בראיון עם דוויד פרקר ודון 
  לסטר מחברי ספר בשם זה.

כתיבת הספר ארכה 
שנים של מחקר.  10

הגורם לכתיבת 
הספר החל לאחר 

קרובי משפחה  6-ש
שחלו במחלה וקבלו 
טיפול רפואי נפטרו 
וקרובת משפחה 

נרפאה. משהו כאן לא  –שלא קיבלה את הטיפול המקובל 
נראה בסדר, אז התחלנו לחקור. רצינו לדעת למה באמת 

  אנו חולים.
הייתה איידס. האמנו כמו המחלה הראשונה שבדקתנו    

כולם כי יש חיידק/וירוס שגורם למחלה אך לא מצאנו אף 
מחקר מדעי המוכיח כי הוירוס בודד, נחקר והוכח כגורם 
למחלה וזה נראה מאד תמוה. דברנו עם חוקרים, רופאים 

ם גרם להם יואנשים החולים במחלה. מצאנו שחומר מסוי
  גה את כולם.לחלות, הרופאים נתנו להם תרופה אשר הר

אז חשבנו, אם הם טועים פה אז במה הם עוד טועים?    
וכך צללנו למחקר, שמנו לב גם לפרטים קטנים, לא היינו 
חייבים לאף אחד ושאלנו את כל השאלות שרצינו ומצאנו 

  הרבה דברים לא נכונים לגבי מה שמספרים לנו.
, נפגשנו עם רופאים והם לא יכלו להוכיח לנו שאנו טועים   

שנים כדי לדעת איך זה  150-אז חזרנו להתחלה, לפני כ
התחיל. ובכן הכל התחיל עם "תאוריית החיידקים" של 
לואי פסטר שהתברר שהיה רמאי ועד היום העולם סובל 
מכך. המדענים אז הבינו שיש בעיה עם הטענות שלו, אך 
הוא קיבל חסות של השלטון בצרפת אשר התעלמו 

החלה תעשיית התרופות  מהאמת ועשו כרצונם. כך
המבוססת על כך שישנם חיידקים או וירוסים התוקפים את 
הגוף וצריך להרוג אותם. כיום זו תעשיית ענק המגלגלת 
מיליארדים והכל מבוסס על סברה שגויה. ככל שהעמקנו 
לחקור לא מצאנו הוכחות מדעיות המוכיחות כי חיידקים או 

  וירוסים גורמים למחלות.
במיקרוסקופ מקבץ של חיידקים סביב כאשר ראו    

רקמות פגועות של אדם חולה הניחו שהחיידקים גרמו 
למותם של הרקמות במקום להבין שהם בעצם חלק 

  ידו הגוף נפטר מהרקמות המתות. -ממערך הניקוי שעל
כמו ביערות בהם חיידקים מפרקים עצים מתים לרמת 

ים החלקיקים הבסיסית שלהם כדי שיוכלו להיות שימושי
שוב, כך בגוף האדם יש טריליון חיידקים שעושים עבודה 

  מדהימה ובלעדיהם לא היו לנו חיים.
הרבה מדענים הגיעו למסקנה שאין שום בסיס מדעי    

שחיידקים גורמים למחלה. הרבה אנשים ברחבי העולם 
כתבו לרשויות הבריאות שלהם ובקשו ראיות מדעיות 

לגבי הקורונה שהוירוס הוא הגורם למחלה, במיוחד 
והרשויות ענו שאין ברשותם את המידע ובכל מקרה 

  ממשיכים לסגור את העולם.
אמנם הספר פורסם לפני הקורונה אך הוא תקף גם    

  אין שום הוכחה שוירוסים גורמים למחלות. –היום 
היינו מאד מדויקים כי אנחנו הולכים נגד כל הממסד 

כתבנו. יש הרפואי. עד היום אף אחד לא שלל את מה ש
הרבה גורמים לחולי אך אף אחד מהם לא קשור 
לחיידקים. בזמן השפעת הספרדית הממסד הרפואי 
באמריקה ניסה לבדוק הדבקה בשיטות שונות, לקחו 
מחולי שפעת דם, נוזלת ורוק והחדירו אותם לגרון ולאף 
של אנשים בריאים (בכתבה אחרת מצוין שהיו אלה 

חנינה), ניסו זאת הרבה  אסירים שהתנדבו לניסוי תמורת
אפשר -פעמים ולא הצליחו וזה לא הפתיע אותנו כי אי

להדביק במחלה עם חיידקים או וירוסים אך אפשר 
אנשים עם חומרים שונים. התחלתי לחקור  הרעילל

חיים, ומצאנו את גם פה אותן סברות -מחלות של בעלי
מוטעות. בכל מקרה יש סיבה למחלות ומסתבר לרוב שזה 

  לקויה או הרעלה. תזונה
-היה מקרה מפורסם באנגליה עם מחלת הפרה   

המשוגעת, אז במקום מחלה מדבקת כמו שפרסמו מצאנו 
כי משרד הבריאות באנגליה קבע כי כדי להגן על עדרי 

 4-פוספטי במינון הגבוה פי-הבקר הן יישטפו בחומר אורגנו
מהמקובל וכפי שידוע החומר הינו רעיל למערכת העצבים, 

א חדר לגופן והן אבדו שליטה על הגפיים שלהם ונראה הו
כאילו השתגעו. היה סבל גדול לחיות והרבה רפתנים אבדו 
את פרנסתם. הייתה זו טרגדיה גדולה והממשלה מעולם 

(מתוך האנציקלופדיה: לא הודתה בטעות שלה. 
 הגיעו לשוק. נגועות פרות כחצי מיליון כי משערים

-קרויצפלד במחלת חלו בשר מוצרי אלה שצרכו
 שהיא לפני שנים דוגרת שהמחלה יעקב. היות

 פעם מדי מתגלים, המגפה מיגור לאחר גם, פורצת
  במחלה). חולים

הכל קשור ושוב שום דבר הקשור לחיידקים,    
. מצאנו את זה גם עם מחלה בארנבים. להרעלה

(מיקסומטוזיס) אז המשכנו לבדוק את ההשערה 
ובכל מקרה שבדקנו  שלנו גם לגבי מחלות אחרות

מצאנו גורמים אחרים למחלה. חפשנו הוכחות 
ברורות ולא מצאנו הוכחות שחיידקים גורמים 
למחלות, להיפך, הם חיוניים! במערכת העיכול הם 
  מפרקים את המזון למרכיביו כדי שנוכל לעכל אותו.

  
  
היו הרבה מקרים בהם הממסד הרפואי טשטש    

שהו, הם מוליכים את העניין כאשר הוא נתפס במ
אחד לא ישים לב. -שולל את האנשים ומקווים שאף

הם משתמשים בחיידקים כדי למכור את התרופות 
שלהם. הם אמרו: "טוב, אם נפחיד אותם עם 
חיידקים ווירוסים נוכל למכור להם תרופות" וזה 
רעיון ריווחי מאד. הם לא באים עם כוונה לעזור 

הם תמיד  לאנושות להירפא מכל מיני מחלות.
חושבים על חיידקים ווירוסים ולא חושבים על 

הם לא רוצים לומר: "הרעלנו אתכם עם רעלים, 
  הזבל שלנו".

חקרנו הרבה מחלות, לדוגמא מחלת הצפדינה שפרצה    
אצל מלחים ונגרמה בגלל חוסר פירות וירקות בתזונה 
שלהם, הייתה מחלת פלגרה ומצאו שהיא נבעה בגלל 

  וישנם הרבה דוגמאות לכך. 3חוסר בויטמין בי
הייתה בהיסטוריה מגפת "המוות השחור", למדנו בבי"ס    

שנגרמה בגלל פרעושים. קראנו מחקר של פרופ' מייקל 
ביילי מאירלנד  ומסתבר שמשהו מוזר קרה לאטמוספרה 

, האוויר היה רעיל, היו הרבה התפרצויות של ה"כדושל 
מצא עדויות של אדמה בכל העולם, הוא -געש ורעידות-הרי

אנשים שחיו אז ואמרו שהאוויר היה מאד סמיך, אגמים 
ונהרות שהפכו לרעילים והיו עדויות על כוכב שעבר קרוב 

, אז שוב אנשים לא מתו בגלל חיידקים אלא ה"כדומאד ל
  בגלל שהאוויר והמים היו מורעלים.

מרעילים אנשים עם כלור  –גם כיום יש לנו גורם סביבתי    
וכל מיני חומרים שמכניסים למים, לאוכל ומעניין  פלואוריד

שאנשים לא מדברים על כל הרעלים שאנשים נחשפים 
אליהם כמו חומרי הקוסמטיקה, גזים רעילים בבית 

מגנטית, -הנפלטים מסוגי פלסטיק שונים, קרינה אלקטרו
  יש כ"כ רעלנים סביבנו שיכולים לפגוע בגוף.

ים לגוף, או שמים אנשים צריכים לדעת מה הם מכניס   
על הגוף או אוכלים, אם זה בחקלאות ע"י ריסוס או 
בתהליך הייצור במפעלים. אנחנו לא באים להפחיד אנשים 
אלא שידעו מהם הרעלים האלה כדי שידעו להימנע מהם. 
אמנם הגוף יודע לנקות את עצמו מרעלים אבל אסור 
להעמיס על הגוף יתר על המידה אחרת הוא יתקשה 

  בריא.להישאר 
אמריקה, בריטניה וקנדה השקיעו סכומים    

אדירים במערכת הבריאות והיינו מצפים לראות 
שם את רמת הבריאות הכי טובה בעולם, אך אצל 

רוב האנשים המצב הבריאותי רק מחמיר ומחמיר  
ואנשים צריכים לשאול למה זה קורה ואני מקווה 
שהם יבינו שמערכת הבריאות נותנת להם טיפול 

י, לכן על הכריכה האחורית של הספר הבאנו שגו
ציטוט של וולטר: "רופאים נותנים תרופות שהם 
מבינים מעט מאד לריפוי מחלות שהם יודעים 
עליהם עוד פחות לבני אדם שעליהם הם לא יודעים 

  דבר"...

  
שאלה לקהל: אם היית רופא דולפינים והיו אומרים 
לך שיש בקוטב הרבה דולפינים חולים, ויש לך 

.גנטיקה 1אפשרות לבדיקה אחת, מה היית בודק: 
.האם יש בעיה 3.האם יש וירוס? 2של דולפין חולה. 

.  ואכן זה מה שקורה, כאשר 3במים? הקהל עונה 
רשה יש הרעלה הגוף מנסה לנקות את עצמו ע"י הפ

של חומר שאנו קוראים לו וירוס! יש לי דוגמא 
הבית היה אגם מלא  ריומאחקטנה, בילדותי, 

צפרדעים ועם הזמן כולם נעלמו! כמה מכם חושבים 
שהייתה להם מחלה? כמה חושבים שהיה וירוס? 
כמה חושבים ששמו חומר הדברה במים? ואכן זה 

  מה שקרה! מחלות הן תוצאה של הרעלה!
בחלל אשר שדרו גלי רדיו  לוויינישו אחרי שנפר   

קונג. אנשים חשבו שזו מגפת -החלה שפעת הונג
שפעת. מש' הבריאות בבוסטון החליט לבדוק את 
ההדבקה, לקחו נוזלת מחולים והזריקו אותה 

אחד לא חלה! ניסו זאת מס' -לאנשים בריאים ואף
פעמים ולא הצליחו! זה לא ייתכן שמגיפה תגיע לכל 

  זמן ע"י הדבקה מאחד לשני.העולם באותו 
בשנה האחרונה יש קפיצה ענקית בקרינה    

מגנטית ע"י עשרות אלפי לוויינים סביב -אלקטרו
כדו"ה הפולטים קרינה כמו המכשיר שנמצא אצלכם 
בכיס ואתם משתמשים בו כל הזמן. אני מצטער 

  >--להגיד לכם אבל זה לא הולך יחד עם הבריאות! 
דר, אך שבר את היד בא אלי לקוח, היה בס   

חודשים  3והתקינו לו פלטת מתכת בזרוע, אחרי 
לא יכול לקום מהמיטה... אז מזריקים לאנשים 
חיסונים עם מתכות כמו אלומיניום וכו' ואנשים 

-נהפכים לאנטנה שקולטת קרינה אלקטרו
מגנטית...

  
  

תארו לעצמכם שאנשי 
פינוי האשפה פתחו 
בשביתה והאשפה 

ם מצטברת, אז באי
חתולים, עכברים, 
זבובים וכו' ואוכלים 
את האשפה הרקובה. 

ברור לנו שהאשפה משכה אותם ולא ההיפך! אז יש לנו 
"צוות ניקיון" המנקים את העולם וכך ה' נתן גם לנו  צוותים 
לנקות את הגוף שלנו, ונחשו מה הם? החיידקים 
והווירוסים! הם לא גורמים למחלות, הם מגיעים לנקות את 

וך!   כאשר אנו מזיקים לגוף שלנו ע"י צורת החיים הלכל
אוכל תעשייתי, חוסר שינה, הרבה סוכר, מתח,  –שלנו 

כעס וכו' אנו גורמים לעצמנו לחלות! וכאשר הם מנקים את 
הרעלים ושופכים אותם לזרם הדם זה גורם לנו לכאבי 
בטן, כאבי ראש ואנו מרגישים חולים. אז הולכים לרופא 
ומקבלים אנטיביוטיקה או תרופה אחרת ואלה מפסיקים 

ביאים לך מחלה נוספת! התרופות את תהליך הניקוי ומ
מטפלות בסימפטומים ולא במחלה עצמה. תזכרו, 

  האשפה מושכת את צוות הניקיון ולא ההיפך!
. אנשים לא מרגישים חולים 4אני החלמתי מסרטן שלב    

אך הגוף חולה מאד. הרופאים מנסים לכרות את הגידול, 
לשרוף אותו עם הקרנה או להרעיל אותו עם כימותרפיה 
ובדרך כלל הורגים את החולה לפני שהורגים את המחלה. 
כרופאה מנתחת ידעתי ששום רופא לא מרפא אף מחלה 
מכיוון שהם רושמים תרופות הגורמות למחלות נוספות. 

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

  ולא תקבלו אף מחלה... תשמרו על הגוף שלכם
  

  ג׳קוהלס גארי הספרדית. ד״ר השפעת על האמת
שקר! זו  הוא הספרדית השפעת על לנו שסיפרו כל מה   

 נגרם מדבקת, המוות הייתה לא והיא שפעת  לא 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
 1918-ב ניתנה לחיילי ארה״ב רוקפלר של הניסיונית

 לא מעולם .אדם בני מיליון 50-מעל ל של למותם וגרמה
  ה״חיסון״! היה שהרוצח משום הוירוס של קיומו את הוכיחו

 חולים חזרו וכשהם, לאירופה נשלחו המוזרקים החיילים   
 ״מחלה איתם הביאו שהם שיקרו, הזריקה בגלל

 מ״מגיפה״ והפחדות הזה השקר בעזרת, מאירופה״
. האוכלוסייה לכל אלא, לחיילים רק לא מעתה הזריקו

 כמתים הוצגו מוות והמתים ועוד לעוד גרמו הזריקות
  )t.me/c/1166143558/1302( .הספרדית מהשפעת

  
  גייתס ביל של הדיקטטורה תוכנית :הבן קנדי.פ רוברט
  .משותקים ילדים מיליון לחצי גרמו פוליו-חיסוני, הודו, 2000
 התפרצות כי הודה העולמי הבריאות ארגון, 2017 בשנת
  החיסונים. י"ע בעולם נגרמה הפוליו
 נערות סבלו אלף 20ניסיוניים,  HPV חיסוני, הודו, 2014

  .ופוריות אוטואימוניות הפרעות כולל, קשות לוואי מתופעות
תינוקות,  5000-למלריה ל ניסיוני , אפריקה, חיסון2010
  חמורות. לוואי נגרמו תופעות 1000-מתו וכ 150

 העולמי הבריאות למשרד לתרום התחייב ייתסג - 2010
 י"ע האוכלוסייה את לצמצם להבטיח כדי דולר מיליארד 10

 הרופאים של האגודה 2014 בשנת. חדשים חיסונים
 קניות נשים מיליוני של בעיקור הארגון את האשימה בקניה

, מטנזניה הגיעו דומות האשמות. הטטנוס חיסון י"ע
 מצאו עצמאיות מעבדות. והפיליפינים מקסיקו, ניקרגואה

   .שנבדק חיסון בכל המעקר החומר את
 אנשים יותר הורג  DTP-ה חיסון כי גילה מחקר  - 2017
  )חלקית רשימה( .למנוע מתיימרת שהיא המחלה מאשר

 שקבע גייתס את האשימו בעולם הציבור בריאות תומכי *
 "בריאות לכיוון יופנו העולמי הבריאות ארגון משאבי כי את

 התקציבים את לנתב במקום במזרק" רק באה טובה
, נקיים מים;  מחלות מרסנים הם כי שהוכיחו לפרויקטים

  .כלכלי ופיתוח תזונה, היגיינה

  
   



  
  

  דם בזמן טיסה אצל מחוסנים-חשש לקרישי

 מיהרו מפוחדים אזרחים. יותר לטוס תוכלו לא אולי -? מחוסנים   
 ממש אבל, לחופשה לצאת כדי רק שפני ניסוי לשמש עצמם את לנדב

 סיכוי שיש המחוסנים ללקוחות מייעצות התעופה חברות אלה ברגעים
 אנשים שנים במשך. דם לקרישי להם יגרום גבוה שהחיסון לקורונה

 מומלץ .צמוד בפיקוח רק לטוס דם היו רשאים לקרישי סיכון עם
  .חיים מסכן מצב על מדובר כן אם אלא מטיסה יימנעו אלה שאנשים

 שבץ, לסיבוכים מוגברים סיכונים קיימים מסוים טיסה גובה מעל   
 את שקיבל מי כל כי מידע קיים כעת. לב התקף או פקקת, מוחי

 התגובות כאחת ודימום בקרישה מבעיות ויסבול ייתכן הזריקה
  .העיקריות

 המחוסנים עם לעשות ומה באחריותן כעת דנות התעופה חברות   
 רק הדיונים. בריאותי בסיכון ומדובר היות להטיסם להן שאסור מכיוון
 מחוסנים הלא אולם. לטוס יורשה לא שמחוסן מי כל כי נראה אך, החלו
 ממצב ממורמרות התעופה חברות .בשלום הסיפון על לעלות יוכלו

 עובדה עם משמעותית מצטמצם ופנאי עסקים טיסות שוק. זה עניינים
  .עצום וההפסד. זו

  - המקורית לכתבה.   31/5/2021מורן עדן ברגמן.  
hinzuu.com/2021/05/29/haben-sie-eine-impfung-keine-fluege-mehr 

  
  חב' בריטיש איירוייז

טייסים  ארבעהלצערנו 
 לעולמם הלכו שלנו הקהילמה

 משפחהתנחומינו ל. לאחרונה
  .חבריםלו

  
  

  
אדם עקב -אלפי טיסות בוטלו עקב מחסור בכוח
  מחלתם או פטירתם של טייסים מחוסנים.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מקור:
thecoloradoherald.com/2021/thousands-of-flights-cancelled-as-

vaccinated-pilots-fall-ill-or-die/  

  סו פיטרס, שידור חי מאולפני קטעים מתוכניתו של 
Cortez Wealth Management Studios   )16/7/2021(  

לקבל  .מטייסי יונייטד איירליינס העל הדריש דיווחנובתחילת השבוע    
חיסון או להישאר בבית ללא שכר. תארו לעצמכם מצב בו לטייס יש קריש 

 10דם בזמן טיסה עם מאות נוסעים ומטוס בשווי רבע מיליון דולר בגובה 
  רפואי על מקרה כזה! תיעודק"מ. ויש 

דיווחנו על ארבעה מקרי מוות של טייסי בריטיש איירווייס אשר מתו תוך    
זריקה שהוכח כיום שהיא מכילה חומר רעיל שבוע, כולם קבלו את ה

  הנקרא תחמוצת גרפן. יספרו לך שקרים אך זו עובדה.
סקרנו גם על כמה טייסי דלתא שדווח על מותם ועל טייס מחוסר הכרה    

שהורחק מתא הטייס של מטוס מטען לפני ההמראה בקנדה. על פי 
ל חברת הדיווחים כל הטייסים חוסנו. עדכון מזעזע נוסף שקבלנו ע

לנו כי חמישה טייסי ג'ט בלו התעופה ג'ט בלו. טייס שעובד בחברה הודיע 
והחברה מסתירה את זה. יש לציין כי הטייסים הם השנה הלכו לעולמם 

בין העובדים הבריאים ביותר בעולם. בריאותם נבדקת כל חצי שנה, 
חודשים השנה הוא  3טייסים מהחברה מתו תוך תקופה של  5והנתון כי 

ב' התעופה הזו הקימה אתרי הזרקה בכל המערכות ח .חשוד ביותר
שעות בו  48שלהם והם אמרו לטייסים כי לאחר החיסון יהיה חלון זמן של 

  לא יוכלו לטוס. אז הנהלת החברה ידעה שיש סכנה לטייסים שלהם...
רוב הטייסים אוהבים את המקצוע שלהם, הם בוטחים וסומכים על    

המערכת (החברה) ). wiped outברור שהם נמחקו ( המערכת, אבל כרגע
  פגעה בהם. –שהם בטחו בה 

בריטיש איירוויס נפטרו בשבוע אחד וישנם דיווחים טייסים מחב'  4גם    
מקרי מוות  5רבים על חב' דלתא איירליינס והם מסתירים את זה. ועכשיו, 

  ).JetBlue Airlinesבלו (-של טייסים מחב' התעופה ג'ט
 –הטייסים האלה נמצאים בסכנה רצינית. ועכשיו יש אזהרה למי שחוסן    

דם. אני מקווה שכל -שלא כדאי לו לטוס בגלל סיכון מוגבר מקרישי
הטייסים יתאחדו ויעצרו את זה, אולי יעשו שביתה כדי לעצור את זה. 

  וחמור מכל הוא מצבם של מיליוני נוסעים מחוסנים העלולים להיפגע.
יסים קיבלו את הזריקה, לא מרגישים טוב, יש להם רגעים של כמה טי   

סחרחורת, עייפות באמצע הטיסה והם לא רוצים להודות בזה, אולי לא 
מקשרים את זה לזריקה, אבל בסופו של דבר אם כולם לא יתאחדו ויבינו את 

הנושא היה צריך   זה, אף אחד לא יתפרנס בענף הזה, והרבה אנשים ייפגעו.
ל מקום בחדשות, בכל דוכן עיתונים, אך מסתירים את זה, למה? זו להיות בכ

טייסים מתים, זהירות אל  -היתה צריכה להיות כותרת ענקית בכל מקום 
תטוס, אזהרה בכל מקום, החיים שלך בסכנה. אבל לא רק שמתעלמים מזה, 
אלא הם מסתירים את זה. מי הם האנשים האלה, מי אלה שמובילים סיפורי 

  מוביל אותם? מי מממן אותם? מה עומד מאחורי זה?... שקר, מי
------------------------------------  

יצאה הודעה ממשרד ארה"ב: 
ההגנה כי כלם צריכים להתחסן 
או לעמוד לפני משפט צבאי. 

טייסי  16כתוצאה מכך פרשו 
. אלה 22-טייסי אפ 12-ו 52בי

הטייסים הכי מאומנים בעולם 
אחד שווה וכל המטוסים שכל 

מיליוני $ מקורקעים עכשיו. וזה 
רק משני בסיסים!



  

אם דורשים שהמסכה תכסה  –יש כאן דבר לא הגיוני 
הבדיקה אז למה משום שהנגיף נמצא ברוק את הפה 

 דוחפיםשמטוש ארוך עם דרך האף צריכה להיות 
? ועוד מסובבים אותו אותו עמוק כמעט עד למח

מיני חומרים! כך כאשר אתה -ומשאירים שם כל
  הם בעצם כבר "מחסנים" אותך! –עושה בדיקה 

  )knowheretoknow.com(מקור: 
  

  .חלקיקים מסוכנים-בדיקות המטוש מכילות ננו
פרופ' אנטוניאטה מגתי, חבר בנציבות האירופית 

  .טכנולוגיים-ננולבטיחות במזונות 
כמויות  ונמצאובדקנו את המטושים במיקרוסקופ. 

חלקיקים של כסף, -גדולות של חומרים קשים, ננו
אלומיניום, טיטניום, סיבי זכוכית שבורים, סיליקון, 
זירקוניום, גופרית, נתרן וכו'. חומרים אלה עלולים 

כי חלק מהסיבים  גםלקרוע את הקרום הרירי ויתכן 
צאים לעיתים ישברו וישארו בגוף. רופאים מו

קרובות אצל אנשים שנבדקו ממברנות פגועות אשר 
אינן יכולות להגן על עצמן מפני נגיפים, חיידקים 

המטושים עשויים מסיבים חזקים   ופטריות.
המגרדים את רירית האף ועלולים לגרום לפגיעה 

  וטראומה של הרקמות כמו גרנולומות או פיברוזיס.
  )t.me/AAchannel111/3230(מקור: 

  
לחזור לבתי הספר,  םלילדי הבריאות אפשר שרדמ

למרות שלא רציתי,  בתנאי שהם יעשו בדיקה.
הילדים רצו ללכת ולפגוש את החברים שלהם. אז 

חזרה הביתה התחיל  5-בדקנו אותם. כשביתי בת ה
הצלחתי  .לה דימום מהאף והעין במשך חצי שעה

לעצור את הדימום, אבל אז התחיל שוב. אתם 
רוצים להגיד לי שהאחיות האלה עושות את זה 

  לילדים נוספים וכמה פעמים ביום?
לי ״שזה נורמלי״ וכדאי ו הבריאות אמרממשרד    

לעקוב אחרי זה. הם אמרו שאולי הם פגעו בעצבים 
של הילדה. איך זה נורמלי? מדוע אתם מגמדים את 

  שעשיתם את זה לילדה שלי? העובדה
אל תעבירו ילד חף מפשע את החרא הזה. זה  

  -.   מקור 25/9/2021  שובר את הלב.
faceb00k.com/kayliny/posts/10208848014154247  

  אוסטרליה, ילד לאחר בדיקה
  

  
  ילך לא שחלה ילד תורה, ביטול הן הבדיקות
  של תלמידיו מגדולי, קליין ש"הגרמ להיבדק

  הפוסקים מגדולי ל"זצ ואזנר ש"הגר מרן
   החיים לגבי הלכתי מאמר פרסם בימינו
  :דבריו מתוך. הנגיף בעידן

 מכניסים אז כחולה שנתגלה ידריבח ילד יש אם *
 הכיתה כל ומתבטלים יום 14 לבידוד הכיתה כל את

 בבידוד להיות צריך הילד אם, בנוסף .תורה מלימוד
, איתו להישאר צריכים ההורים גם לעיתים, בבית

 גדול גם הפסד ויש לעבודה לצאת יכולים לא
  .למעביד וגם למשפחה

  
 קורונה נפטרי של גופות שניתחו מדענים :מחקר

 הממצאים. האף דרך למוח חודר שהנגיף מצאו
 מהן הנוירולוגיות הפגיעות את להסביר עשויים
  מחלתם. בעקבות מאלה שנבדקו 80%-כ סובלים
  )ynet.co.il/health/article/BJ21YbUjw - (מקור

  
 ומנהלת גנטיקאית, קוד הנריון אלכסנדרה

  בראיון בצרפת הלאומי במכון מחקר
 המגן המשטח את לסדוק ועלולה מסוכנתה בדיקה

 ישנן. קרה שכבר כפי, למוות ולגרום המוח על
 רוצה אניאך  לבדיקה בנוגע רבות שערוריות
. האף דרך הבדיקה של החיים בסכנת להתמקד

 אך, תאים מהגוף לקחת היא המטוש דחיפת תמטר
 בתוצאה ואין מהגרוןגם  לקחת אפשר למעשה

 דרך בדיקה בין ההבדל אך .הבדל שום שמתקבלת
 כי. לחיים מוות בין הוא הגרון דרך לבדיקה האף

 מלטשים למעשה, המוח לכיוון מטוש דוחפים כאשר
 רגיש מקום זהו, ׳קריבריפורם׳ הנקרא משטח

 לגרום עלולה בו נגיעה וכל, למגע רגיל שלא, מאוד
  t.me/c/1166143558/1676מקור:  .לדלקת או לחור

  
  לפתולוגיהד"ר הודקינסון, מומחה 

תוצאות ״חיוביות״ באנשים בדיקות המה 95%-ב
שהם למעשה בריאים לחלוטין! אין דבר כזה 

  בריאים שהם חולים, הם בריאים. נקודה.
הדבר השני המפחיד הוא ההשתקה הטוטלית של    

האמת. הייתם אמורים לקבל מידע מהתקשורת, 
רדיו, עיתונים וכו' על מנת לגבש לעצמכם דעה 

 העצמאית, אך משקרים לכם כל יום! המדיה מסתיר
מכם את האמת, ואני כולל בקבוצת השקרנים גם 
את הרופאים. ואותה שתיקה משמשת כלי בידי 

לכפות תקנות מגוחכות כמו מסכות  הממשלה כדי
  וריחוק שאין הוכחה ליעילותן בספרות הרפואית!״.

  )t.me/AAchannel111/4465(מקור: 

       
  -עדויות של נדבקים 

* אני יכול לומר בוודאות גמורה שביום בו נבדקתי 
החלו אצלי תסמיני הקורונה, איבוד חוש טעם וריח 

  כחיובי.ואיבוד תיאבון. למחרת אובחנתי 
* הבודק הכניס את המטוש לנחיר השמאלי והתחיל 
לשרוף לי המקום. הפסקתי אותו ומאז יש לי כאבים 

האף  באזורתמידיים בצד השמאלי של הפנים 
והלחי. כמו תחושה של סינוסיטיס. הייתי אצל 
מומחה אף אוזן גרון שנתן טיפול תרופתי. היום 

אב ולא שבועות ואין שום שיפור לא בכ 3עברו כבר 
  בהקלה בכאבים.

* מבצע בדיקה פעמיים בשבוע, קבלתי פריחה 
  רגל עד הצוואר, מטופל בכדורים ולא עוזר.-מכך

* אתמול עשיתי בדיקה פעם ראשונה, אחרי כמה 
דקות הרגשתי נימול באזור הדגימה שעבר גם 
לגרון, אחרי כשעה התחלתי להרגיש רע, 

עט סחרחורת, בחילות, חולשה, לחצים בחזה וכמ
הגעתי למיון. אחרי כמה שעות התחיל קצת להירגע 
אך הנימול והבחילות עדיין קיימות. רוצים שאעשה 

  שעות ולא יודעת מה לעשות... 72בדיקה כל 
* קרוב משפחה עשה בדיקה לפני טיסה, למחרת 

  התחילה אצלו מחלה סוערת והוא נפטר...
* חבר טוב שלי, בריא כמו שור. המעסיק שלו כפה 

להיבדק ויצא חיובי. ישב בבית וכשגילה שיש עליו 
, הזמין אמבולנס. הפרמדיק אומר לו אתה 86%לו 

בריא אוכל ושותה ואפילו חום אין לך, שב בבית. 
אבל הוא שטוף מח ומפוחד מהתקשורת התפנה 
למיון, אחרי יומיים העבירו אותו לטיפול נמרץ 

  יתומים. 5וחיברו אותו לאקמו. ז"ל, השאיר אלמנה ו

  
  

  
  2021-8-27קטעים מראיון עם ד"ר זלנקו.   

  
דם נוצרים ע"י טיפול לא טוב לקורונה. כאשר -קרישי

  הזיהום יוצא מכלל שליטה ומערכת החיסון מגיבה.
שלבים: שלב ראשון של  2במחלת הקורונה יש    

הזיהום ושלב שני כאשר מערכת החיסון מתפרצת וזה 
עלול לגרום לנזק מסוכן בתוך הריאות, כך שהמפתח 

  הוא להיפטר מהזיהום לפני הסיבוכים.
לחולה בשלב הראשון יש לתת טיפול נגד זיהום    

טיפול כמו בראשון + תרופות  –ולחולה בשלב השני 
דלקתיות כמו סטרואידים ותרופות נגד קרישה -נטיא

(קטע קצר שמתאים לרופאים)  NAK-כמו אספירין ו
והייתי מציע דברים חזקים כמו אליקוויס ולוונוקס 

)ELIQUIS LOVENOX.הדורשים מרשם רופא (  
דם מרגע ההזרקה -החיסון גורם לקרישי למחוסנים:

 חודשים, גוף המחוסן הופך למפעל לייצור 3משך 
טריליוני ספייקים הנכנסים לזרם הדם והאדם בסכנה 

כך שיש לקחת מדללי דם באופן מיידי.   לקרישי דם.
למבוגר הייתי ממליץ על סטרואידים כמו פרדניזון או 

  דקסמתזון ותרופות קוליצין ופלבוקסין.
כדאי שיהיה לכם בבית ויטמין סי, ויטמין די, אבץ    

 חומץ. (מהרשת: וקוורציטין שזו נגזרת של תפוחים
, וירוסים מפני המגן מאלית חומצה מכיל תפוחים
 ופטריות), (הערה אישית: כמעט כל בוקר אני חיידקים

שותה חצי כוס מים עם כפית חומץ תפוחים). כדאי גם 
  (נאק, נון בקמץ). NAK-שיהיה לכם אספירין ו

גבוה (זקנים, מחלות רקע, -מי שנמצע בסיכון בינוני  
עודף משקל) להתחיל לקחת כל יום את טיפול 
המניעה (מפורט לעיל) וזה צריך להיות כל בוקר, זה 
יפחית משמעותית את הסיכון לחלות בקורונה ואת 

להשליש את  –חומרת המחלה ואם אדם חולה 
  הכמויות.

ור נוגדנים שהם , החיסון גורם לייצADE-תופעת ה   
זמן בגוף, אך הם לא חייבים להתפוצץ. אם אנו -פצצות

יודעים מה מפעיל אותם נוכל להימנע מכך. מתג 
ההפעלה שלהם הוא זיהום ויראלי שדומה לנוגדן ואז 
מתרחשת תגובה קטלנית של מערכת החיסון, אז 

  המפתח הוא לא לחלות שוב בקורונה.
הוא יעבור את זה אין סיכון ואם יחלה  10לילד בן    

בקלות, אך אם הוא קיבל את החיסון הוא כמו זקן בן 
אבות עם סיכון למות מקורונה והוא צריך -בבית 99

  לקחת טיפול מונע זה.
מי שקיבל את החיסון יש לו יותר סיכוי  –במציאות    

  לחלות מקורונה.

  
  

אז קחו את הטיפול המונע כך שאם הוירוס יגיע  
אליכם מערכת החיסון תגרש אותו ולא תפעיל את 

  הפצצות.
  שאלה: כמה זמן לקחת את הטיפול המונע למחוסנים?

תשובה: אנו לא יודעים כמה זמן הנוגדנים יחזיקו, כפי 
הנראה הנוגדנים של החיסון דועכים עם הזמן הייתי 

' שנים ואז יתכן ויהיו לנו אומר לקחת את הטיפול מס
גישות טובות יותר. בכל אופן כך לפחות המחוסן יחיה. 

חודשים לקחת  3בכל אופן כדאי מרגע החיסון למשך 
 ת) כדי למנוע אNACאספירין ונאק ( –מדללי דם 

  קרישי הדם המסוכנים האלה.
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 חג בערב שזה היה להאמין יכולתי לא אני   

 תורה. מתן השבועות חג, לחג בכניסה בלילה
 דווקא גדול כ"כ אסון שהיה להיות יכול זה איך

 שיש איפה, כנסת בבית, מצוות לעמ"י, שומרי
 זה איך, תורה ספרי שם הרבה תורה ויש ספר
  ?להיות זה יכול איך? אבא להיות יכול

. קרה זה למה יודע ואני אבא, היא הבעיה   
 לא פשוט ישראל עם אבל, זה למנוע את יכולנו
 הזהיר בנימין גם כולם, את הזהרתי. לדעת רוצה

 דרך באותו להמשיך אפשר שאי כולם את
 על דיברנו. שנים הרבה כך כל הולכים שאנחנו

, 1939, השלושים שנות שבסוף אירופה יהודי
 עם התחילה באירופה שהמלחמה לפני בדיוק

 הדמוקרטיות הארצות כביכול נגד הנאצים
  אמת. זה כביכול ששמה

 בכיוון שהם בטוחים היו באירופה היהודים   
 באוניברסיטאות, הורידו ללמוד התחילו, הנכון

 גוים, התנהגו כמו התלבשו שלהם, הזקנים את
 אחוז גוים וירדו וירדו עד כדי כך שתשעים כמו

 זה איך, שבת מחללי היו מהיהודים באירופה
  ?להיות יכול

 למה, היום סובלים אנחנו למה, אבא אבל   
? בנו בוחר' ה דווקא למה, מצוות השומרי אנחנו

 חג בערב שהיה מה ועכשיו, ישמור' ה במירון
  שבועות, ערב מתן תורה.

 ובמצוות בתורה מזלזלים החרדים בגלל שאנחנו
 שהורסים דברים שני יש. סיני בהר לנו נתן' שה
 והרצון, קדושה החוסר זה, ישראל עם את

  .הזהב לעגל – לגשמיות
 שלא, שלנו לאליל הזהב עגל את עושים אנחנו   

 אצל החרדים כביכול שאפילו בדור אנחנו. נדע
. הזהב העגל בגלל זה וגם, מאד חלשה הקדושה

 אותנו מושך, הגוים כמו להיות אותנו מושך הוא
 לטוס כסף לנו יש כי חזקים להיות כסף, לרצות

 אנחנו במטוס, נכון .הכסף עם העולם לכל
 יהודי להיות זה. לב בלי זה אבל, כשר אוכלים

 אבל, לנו יש אם צדקה נותנים אנחנו כן,. לב בלי
 להשתדל אחוז מאה באמת לחיות במקום זה

ייד  האערליכער כמו אחוז מאה לחיות לפחות
  .גוי איזה כמו ולא, (יהודי כשר)

 שהולך מה לנו אוי הגוים, כמו תאוות לנו יש   
 עם להיות רוצים גם ואנחנו. מסוימות בקהילות

  '.וכו כבוד כל העמדה, עם עם הגשמיות כל
  
 אנחנו אבל אותנו להציל רוצה' ה ישראל, עם   
 בקרלין שהיו כמו טרגדיות יש ואז, לו נותנים לא

 עד יודע שאני כמו. תורה מתן ערב, שבועות ערב
, קשה במצב 12-ו שנהרגו בחורים שני היו היום

 כואב .עצמות שבורות עם גם והרבה אחרים
 אבל. מבינים אנשים לא, אבא הלב כואב הלב,

 יכול לא' ה, ישראל עם את להזהיר רוצה אני
 לרצות יכולים לא אנחנו, ככה להמשיך לנו לתת
 עבירות מיני לכל אותנו שמביאה הגשמיות את

 לעשות אפילו מאד שקשה, בהחלט אסורות
 להתעסק לנו לתת יכול לא' ה. עליהם תשובה

 שטחיים דברים מיני כל עם, השקר עם ולילה יום
  .ליהודיה לא וודאי ליהודי שייכים שלא

 הבעל, שלש על בנוי להיות צריך הבית היהודי   
 גם מוסיפים ואז ה"הקב עם והאשה ה"הקב עם
 עם תמיד להיות אותם ומלמדים הילדים את

 מרגישים לא אנחנו אם אבל. תורתו ועם ה"הקב
 להיות אותו להזמין אפשר איך, ה"הקב את

  ?בבית אצלנו
 לאברהם החסד שלפי אמרתי פעמים הרבה   
. צדקנו משיח את לקבל ישארו גברים 7,000 רק
 אבל, מזה יותר הרבה שיהיו מאוד מקווה אני

 ר"עה דרך היהודים את שהפיל הזהב העגל
 העולם בכל וגם י"מב גם אותנו מפיל, במדבר

  .יהודים שיש איפה
 יש כ"בד ידוע דבר זה. אותנו שונאים הגויים   

 אמיתיים שיהודים יודעים הם כי, קנאה להם
 קשר להם ישו התורה לפי לחיות מנסים שבאמת

 עוד ואין יכול הכל עולם בורא ה"הקב עם ישיר
 הזאת והקנאה. גדולה מאוד קנאה וזו מלבדו
 אבל. יהודים להרוג לרצון, לרצח אותם מביאה

 שקוראים אלה כמו, "רהע זה – מהם גרוע יותר
 שהם, בכלל דת להם שאין, ציונים – לעצמם

 בעיקר מושפעים והם בשטן לרוב מאמינים
 עצמו ובשטן "זבע הדורות כל שהאמינו מהגויים

  .י"מ את שהקימו הציונים והם, וזכרו שמו ימח
 הרבה לפני לא באירופה שואה עברנו – י"עמ   

 שזה, באירופה היהודים רוב 2מע" ולפני. זמן
 צחקו ואפילו שבת מחללי היו, מיליון מששה יותר

 הקרובים על, החרדים על, שבת שומרי על
 שממש יהודים מאוד מעט יחסית היו. ה"לקב

.שצריך כמו התורה את שמרוו שבת שמרו

 מחנות היו לא ואם 2"עמ הייתה לא אם אבל   
 גם אז. שם נרצחו י"עמ של הענק שרוב, ריכוז

 10 עוד לחיות ממשיכים היו מיליון השישה אם
 כי. קורה היה גדול יותר אסון, פחות או שנים

 לגמרי לאיבוד הולכים היו יהודים של מיליונים
 גדול יותר הרבה אסון להיות יכל וזה רוחנית

  .2"עבמ ליהודים שהיה ממה
 שידע ד"הי ווסרמן אלחנן שהרב סתם לא זה   

 את לעזוב סירב. באירופה הגדולה הסכנה את
 שהם ילדיו עם ונשאר, ב"לארה ולעבור אירופה

 ברוכות משפחות עם גדולים חכמים תלמידי היו
 והעדיף רוחני רצח יהיה שזה ידע הוא כי. ילדים

 הם ךשכ ידע הוא כי. 'ה קידוש על ימותו שכולם
 וכל ואירופה ב"שארה ידע הוא. נצחים לנצח יזכו

 מתקדמות הכי, תרבותיות הכי הכביכול הארצות
 אפשר שאי מוות שזה. רוחני רצח ליהודים יביאו
 ואשתו אחד בן רק. מזה המתים בתחיית לקום
 הוא. שנים הרבהאחרי  ילדים להם היו שלא
 את להחזיר כדי אשתו עם לאמריקה אותו שלח

 והם מאוד והצליחו בתשובה באמריקה היהודים
  .המתים בתחיית ויקומו עדן לגן הגיעו בוודאי

 הם היום היהודים של הגדול הרוב – י"עמ   
, ה"בקב שמאמינים חילונים ביניהם יש. חילונים

. המצוות של הגדול הרוב את מקיימים לא אבל
 לעצמם קוראים הם שרשמית יהודים יש

 בשקר חיים הם אבל, קונסרבטיביים או רפורמים
 בשמיים שנוא יותר וזה. וחגים שבת ומחללים

 לא החילונים רוב כי. לגמרי חילונים מאשר
 שבוחרים אלה אבל, מסכנים והם כלום מבינים

 הם, עצמם דעת על התורה את לשנות להעז
 תמימים יש. לשטן שלהם הנשמה את מכרו

 של הקשה המשמעות את יודעים שלא ביניהם
 יכולים עוד אלה - קונסרבטיבי או רפורמי להיות

 הדתיים היהודים את ויש, תשובה לעשות
 בלבולים להם יש אבל, באמת מצוות ששומרים

  .וקדושה צניעות כמו בדברים
. לבכות לי גורמים הכי שהם, החרדים את ויש   
, בשבועות התורה את מקבלים באמת הם כי

 אחרי רודפים אופן בכל הם השנה במשך אבל
 מבלבלת הגשמיות. הגשמיות כל עם הזהב עגל

 קשות עברות הרבה לעשות להם גורם וזה אותם
 לחרדי שנחשב מי כי. עכשיו לזה אכנס לא ואני

 וגם קשות כך כל נחשבות שלא, עברות על ועובר
 לא שהם יודעים הם. ביותר שקשות עברות
  .להם מפריע לא אחד ואף, בסדר

 המלחמה במהירות מאוד מתקרבתמ"י, ע   
 פה התחיל זה. פעם אי שהייתה ביותר הגדולה

 זו – והרע הטוב בין מלחמה לא זו, בא"י בקטן
 שרוצים הרשעים. נדע שלא ה"הקב נגד מלחמה

 יש אבל. גויים רובם – ו"ח ה"הקב במקום להיות
 להשתלט רוצים והם, יהודים שנולדו ביניהם גם
. היהודים את לחסל רוצים גם והם העולם כל על
 וזה חזקים האמיתיים שהיהודים יודעים הם כי

 ה"שהקב יודעים הם כי. עליהם גדול הכי האיום
, יכול הכל שהוא יודעים לא הם אבל, חזק מאוד

  .וזכרו שמו ימח בשטן מאמינים הם
 יוכלו הם שאם בטוחים והם טיפשים הם   

 כוחו את יחליש זה אז, היהודים רוב את לקלקל
 'ה, בעצמו והשטן שקר זה אבל. ה"הקב של ו"ח

 שיש המצב וכל ה"הקב י"ע נשלט והוא אותו ברא
 הראשונות הנשמות את להצילכדי  זה היום לנו

 פיזית דווקא לאו אותם להציל, סיני בהר שהיו
 נעשה להגיד יצטרכו שוב הם כי. רוחנית אלא

 כגיגית ההר את ירים ה"שהקב בלי אבל ונשמע
 התורה את שיקבלו צריך אלא, ראשם מעל

  .הרשעים של לסופם יביא וזה הגדול מרצונם
 כשהוא שיקרה מה כל עם יגיע השביט כוכב   

 1/3. עצום להרס יגרום זה ה"כדו ליד יעבור
 קשה פגוע יהיה העולם 1/3 ,לגמרי ייחרב העולם
. בתוכו י"שא השליש וזה ייפגע לא העולם ושליש

 3-ה המקדש הבית את יבנו שישרדו היהודים
 ובסופו המתים בתחיית שיקומו אלה עם ביחד

 שמאמינים גויים גם. נצחים לנצח יגיעו דבר של
  .היהודים משרתי של מעמד בשמחה יקבלו

 אני. מאוד קיצורב רק זה עכשיו שנאמר מה   
 – נפש חשבון לעשות ויהודיה יהודי לכל מציע

 עוד יש אבל, הרבה לא – זמן עוד יש כשעדיין
 משנה לא וזה באמת אבל. בתשובה לחזור זמן
 עובדת והאשה היום כל שלומד אברך אתה אם
 עם לשרוד שיכולה המשפחה את לפרנס כדי

 באים אתם אם משנה לא וזה, תורה שלומד בעל
 משנה לא וזה, רבנים של חשובות ממשפחות

. מצוות שומרי באמת שאתם חושבים אתם אם
 נוקב נפש חשבון לעשות חייבים ויהודיה יהודי כל

  .שלהם היהדות על שומרים הם איך ואמיתי
 מוכן לא י"עמ אבל בארץ פה נמצא כבר משיח   

 באמת הם יהודים מאוד ומעט .אותו לקבל עדיין
 וחרדים חרדים של הוא העצום והרוב. צדיקים

. נכונה ברוח מצוות שומרים שלא מודרניים

 רבהיהק את הלב בכל להרגיש שצריכים
 לא גם הם. המצוות ובשמירת ותורתו ה"להקב
 תמיד לא וגם המצוות בקיום מדייקים תמיד

  .מאמינים
 עם, הזהב עגל עם עסוקים החרדים רוב   

 כל מעט ועוד. מאוד מוגזמת בצורה הגשמיות
 יהיה וזה. לגמרי תיעלם המיותרת הגשמיות

 שבמצריים וכמו. שלנו לדור קשה הכי המבחן
 הפעם גם ממצריים יצאו לא מהיהודים 80%
 – מ"יע. ישרדו לא יהודים כביכול מאוד הרבה
 היהודים כל את להציל רוצה מאוד ה"הקב

 ולרצות לעזור צריכים אתםגם  אבל. האמיתיים
  .הזהב עגל את לגמרי לשבור מוכנים להיות

 דור כמעט הנאצים של ההשמדה במחנות   
 צאת לפני אחרון ברגע עצמו את הציל שלם

 הם שבאמת הבינו פתאום שהם בזה. נשמתם
 לא, רוחנית עצמם את והצילו גורלם במר אשמים

  :הנשמה כל עם הלב כל ועם שצעקו בזה, פיזית
  ."אחד 'ה אלוקינו 'ה ישראל שמע"

  
  מוכנים לא אנחנו רק, לגאולה ןמוכ הכל

  30/5/2021,  י"ט סיון ה'תשפ"א   בן גולדן
 עם אמיתי יהודי לכל, י"עמ לכל מכתב זה   

 יהודים וגם מצוות ששומרי יהודים, יהודית נשמה
 אמיתיים יהודים. עדיין מצוות שומרים שלא ו"ח

 סיני בהר שהייתה נשמה עם, יהודית נשמה עם
 כל", ונשמע נעשה" ואמרו משה תורת את וקיבלו

 הנשמות כל, סיני בהר שעמדו הנשמות
 כל, מהשבטים ישר שבאו היהודים כל, היהודיות

, ממצריים לצאת הזכות את להם שהייתה אלה
 לצאת הזכות להם שהייתה היהודים של 20%-ה

 אני מה דבר של בסופו יבינו אלה כל, ממצרים
 ואני להסביר רוצה אני מה, להם להגיד רוצה

 יחזרו האלה הטהורות הנשמות שכל מקווה
  .מדי מאוחר שיהיה לפני בתשובה באמת

 הדיברות עשרת את, התורה את שקיבלנו מאז   
 של העם של התואר את קיבל י"עמ, סיני בהר
 שרצה העם, התורה את שרצה העם, ה"הקב

 .ה"הקב של במיוחד האהובים הילדים להיות
 המיוחס העם להיות רצה סיני הר על י"עמ

  .ה"הקב – היא והאמת לאמת ביותר הקרוב
 חיים לחיות עצמם על לקבל רצו ישראל עם   

 את העלה וזה ולתורתו ה"להקב לגמרי נאמנים
 זה. האחרים העמים מכל יותר רוחני לגובה י"עמ

 את בדיוק לרצות היהודי את הביאהיה צריך ל
 טהרה רצו היהודים. הגויים שלמרצונם  פךיהה

 היהודים. רוחנית ולעלות לעלות רצו, ומצוות
 מזה ויותר האלה הדברים כל את היום עד רוצים
 לתורה ילדיהם את ודור דור בכל לגדל רוצים
 קורה ודור דור ובכל. טובים ומעשים מצוות

, פיזית עצמם את להקריב מוכנים אפילו שיהודים
 היהודים. נצטרך שלא 'ה קידוש על למות מוכנים

 וגם גברים גם בטבעם צנועים הם האמיתיים
 טהרת שומרים הם, עדינים הם בטבעם, נשים

 ילדים הרבה עם ושמחים ומגדלים המשפחה
, ילדים ויותר יותר שייוולדו רוצים, שאפשר כמה

 את שימשיכו ובנות בנים ילדים, שמחתם זו כי
 הקדושה את, החיים דרך את, התורה לימוד
  .רוצה באמת יהודי שכל

 מהדרך שסטו יהודים של דורות היו אבל   
. אסורים לכיוונים אותם שמשכו הגויים בהשפעת

 כך על הקשה המר המחיר את שילם תמיד י"ועמ
  .מהדרך סטה שהוא

, החורבן אחרי. קשה מאוד דור שהוא בדורנו   
 רוב. 2מע"ב הנאצים של ההמוני הרצח אחרי

 כשהיטלר. מצוות שמרו לא באירופה היהודים
 כמו להיות רצוהיהודים , המצב היה זה – עלה

 ואיך, להיות לזה יתן לא 'שה ברור היה. הגויים
 אותם הציל 'ה? אירופה יהודירוב  את הציל' ה
 אותם הכניסו ש"ימ כשהנאצים, הנאצים י"ע

 וכולם ,וילדים גברים נשים ונכנסו למשרפות
 ברגע הבינו הם" ישראל שמע" צעקו כולם כמעט
 ה"מהקב "ככ התרחקו שהם בגלל שזה, אחרון

 עלתה, תשובה שעשתה, נשמה כל ואז. ותורתו
 את ותפסו שידעו רגע באותו כי, עדן ולגן לשמיים
 אמרו הם' מה שהתרחקו שלהם הענקית הטעות

 כל עם –" אחד 'ה אלוקינו 'ה ישראל שמע"
  .עדן לגן ישר ונכנסו. כוחותיהם כל ועם מהותם

 היטלר של מדורו עצוב יותר דור – שלנו הדור   
 שבאמת חרדים לנו יש כי. וזכרו שמו ימח

 יש, מאוד מעטים הם אבל, האמת את מחפשים
 של קישוט עם אמת שמחפשים, החרדים את גם

 יותר או פחות כלל שבדרך יהודים ויש. שקר
 שהם בגלל חושבים אבל, צניעות בלי לבושים
. חרדים באמת שהם, בסדר שהם, שבת שומרי

 והקונסרבטיבים הרפורמים היהודים את ויש
 עם להם שמתחשק מה יותר או פחות שעושים
 ושבין, החילונים את לנו יש ובסוף. היהדות

 יש, היום י"עמ של הגדול הרוב שהם החילונים



 מיני מכל יהודים לא בכלל כבר שהם כאלה
 ויש מבולבלים שהם כאלה ויש. גויים עם נישואים

 עם האסורים החיים את אוהבים שפשוט כאלה
  .נשלטות הבלתי והתאוות שאסורות התשוקות

 בעולם נשארו. כולם על בוכה גולדן בן ואני   
 משתדלים שבאמת אמיתיים יהודים מעט שלנו

  .'ה רצון את לעשות
 וזו המאמינים הכביכול בין קשה בעיה עוד יש   
 אחרא-הסיטרא הכל וזה. וקנאה" המחלוקת"

, מהמחלוקות קהילה אחר קהילה מפילה שפשוט
 על להשתלט רצון סתם, שקר סתם זה שלרוב

 הדברים אחד שזה קנאה ובכל. שונות קהילות
 רעה זו וקנאה. רעה קנאה זו - ביותר האסורים

  .העם את רוצחת – מצוות שומרי יהודים נגד
, אותנו לרצוח נהנו הגוייםה היסטוריה בכל   

! אשמים היהודים אנחנו, אשמים לא הם אבל
 נותן ה"הקב, ה"הקב את עוזבים שאנחנו ברגע

 וזה. ו"ח מהעולם אותנו למחוק הרצון את לעמים
 מאז, העולם בריאת מאז ההיסטוריה בכל

  .היום עד, וחוה אדם את הכשיל שהנחש
 אם. אמיתי יהודי כל. זמן הרבה אין – י"עמ   

, מצוות שומרי שלא אלה וגם מצוות שומר הוא
 פירוק סף על עומד עכשיו שהעולם לראות יכולים

 טבע אסונות של סימנים יש כבר לעולם. טוטאלי
 כדי עד העולם תושבי כל על שמאיימים, ענקיים

 מזון חוסר התחיל כנראה וכבר שיהיה, כך
 אסונות של סוגים מיני מכל קורה וזה בעולם

 על עולים האוקיינוסים. עכשיו בעולם שיש טבע
 והדרומי הצפוני בקטבים הקרח כי, גדותיהם

  .לשואה לגרום יכול לבד וזו נמס
 מצוות שומרי לנו יש. מבולבלים י"עמ ואנחנו   

, תורה שלומדים כאלה יש ,שונות בדרגות
 הילדים את שולחים, מצוות לקיים שמשתדלים

 מאוד הרבה אבל, חרדיים למוסדות ללמוד
 בסכנה הם ולכן מהמדינה כסף מקבלים מוסדות

 גם שזו, מהגויים כסף מקבלים ל"בחו וגם. גדולה
 ההורים וגם מבולבלים שלנו וילדים. גדולה סכנה

 זה אבל, מותר כאילו שזה, הגשמיות כל עם
 אפילו. הזהב עגל את לייצר שוב כמו וזה. אסור

 מאיתנו הרבה, ה"לקב מתפללים שאנחנו
, לגשמיות משתוקקים, הזהב לעגל מתפללים

 למסעדות וללכת קולה ולשתות פיצה לאכול
 וזה לבשל כמעטמפסיקים  לאט לאט. כשרות

, היהודי הבית את, המשפחתי התא את שובר
 מהבית חלק להיות צריכיםש דבריםואלה 
  .היהודי

 כל של עדן הגן להיות צריך היהודי הבית   
 צריך לא היהודי. הזה בעולם יהודית משפחה

 מללכת חוץ, שלו מהבית להתרחק מדי יותר
 לקנות לסופרמרקט או ולמקווה הכנסת לבית
 זה אבל. עבודה לו יש אם לעבודה ללכת או אוכל

 הם. לטוס רוצים הם. היום של ליהודים משעמם
 הדין נגד מהם הרבה. הדין נגד "ימא יוצאים
 מקומות מיני לכל לטוס אסור כי, מהארץ יוצאים

 חוץ, רוחנית סיבה בלי הארץ את ולעזוב ל"בחו
 ודברים שידוכים, בפרנסה קושי של ממצבים
 חולה שמאוד מהמשפחה מישהו כמו חשובים

 לעשות ל"בחו לנופש טסים אנשים אבל'. וכו
 – לגרד אפשר שרק שמחה וכל קניות, שופינג
  .לטוס מוכנים

 לנו הייתה !מאוד גדולה בסכנה אנחנו – י"עמ   
 עם אזהרה לנו הייתה, הקורונה עם אזהרה

 עם מלחמה עם יום כל אזהרות לנו ויש מירון
 ובכל בארץ. אותנו שמתקיפים ערבים עם, עזה

. טוב לא הכלכלי המצב ב"ארה כולל העולם
 אותה לא זו. ומעבר מעל מקום בכל והאלימות

 שבנייני לפני, שנה 20 לפני כמו ב"ארה
 משהו זה, לגמרי אחר משהו זה. נפלו התאומים

  .שם שגר מי כל על מאיים
 רחוק הלא בעתיד ה"כדו! טוב תקשיבו ,י"עמ   

 מתחת יהיה העולם רוב ,לגמרי אחרת יראה
 אסונות יש. י"א לא אבל, קורה כבר וזה למים
 בכלל זה על בחדשות מדברים לא, ענקיים טבע
  .זה את ושוכחים פעמית חד ידיעה אז כן ואם

 גם ביניהם יש הרב שלצערי, הגדולים הרשעים   
 כבר הם. העולם כל על להשתלט רוצים, יהודים

 אנגליה על, אירופה על, ב"ארה על משתלטים
 רוצה האמיתי י"עמ ואם"י. מ על גם וכן' וכו

 המהות כל ועם הלב כל עם חייב הוא – לשרוד
 רצח עם ענקיות מלחמות יהיו. בתשובה לחזור
 חוץ, העולם בהיסטוריית והי לא פעם שאף והרס

, אלה ורק. מפחיד מאוד יהיה וזה. אולי מהמבול
 – האמת את לחיות ורוצים האמת את שרוצים

 הרשעים וכל ישרדו גויים מאוד מעט. ישרדו
, ויבינו יראו הם שייעלמו לפני אבל. לגמרי ייעלמו

  .יכול הכל הוא ה"הקב שרק
, היחיד המקום זה ה"כדוש, תחשבו ואל   

 שהוא, היחיד המקום ושזה. בו שולט ה"שהקב
 המציאות זו – ה"כדוב שפה, תחשבו ואל. ברא

 כל הוא 'וה נכון לא וודאי זה. שקיימת היחידה
 כל על שולט והוא סוף אין והוא יכול

  .רואים שלא ואלה, רואים שאנחנו אלה,המימדים
 של בסופו להיות י"בעמ בחר הוא זה ומכל   

 על רק מדובר אבל, נצחים לנצח ממנו חלק דבר
 שבאמת, הנצח את רוצים שבאמת, היהודים

, התורה את רוצים שבאמת, הטהרה את רוצים
 אהבה אוהבים שבאמת, התורה לפי לחיות
  .ותורתו ה"הקב את נצחית

 מאוד סובל הוא. פה כבר משיח – י"עמ   
 שהוא שיודעים יהודים מאוד הרבה יש. בשבילנו

, פה שהוא שיודעים גדולים צדיקים כולל, פה
 הוא כי, ונשמתו בגופו סובל ממש הוא ועכשיו

 אבל, עצמו על י"עמ של העברות כל את לוקח
 השמיים מן נשלח הוא כי, מתלונן לא הוא

 היהודים כל את אוהב והוא הזו הקודש לעבודת
 מעט עוד. בתשובה כולם את להחזיר ומנסה
 ישרוד האמיתי י"ועמ ניסים ניסי באמת נראה

 אבל, קשה יפגע לא בושוכן  י"שא, העולם ושליש
 יהיה ושליש לגמרי ייחרב העולם של אחד שליש
 יגיעו ואפילו. ישרוד האמיתי י"ועמ. קשה פגוע
  .ישרדו והם אמיתיים יהודים לארץ ל"מחו

 ורק אך ונמצאת "לחו את עזבה השכינה מזמן   
 להתפלל חשובים הקדושים המקומות כל. י"בא

 הכותל זה ביותר הקדוש המקום אבל, בהם
 כל נמצאת השכינה המערבי בכותל כי, המערבי

 שם שופך י"שעמ הדמעות כל את ואוספת הזמן
 מכל אותו להציל ה"מהקב ומבקש הצרות כל עם

 מיני כל .איתם יחד בוכה והשכינה. בעיות מיני
 שומרי שלא ברור גדול חלק, לשם מגיעים יהודים
 כי, אופן בכל יהודים הם שכנראה אבל, מצוות

. העולם בכל קדוש הכי למקוםכ"כ  נמשכים הם
 וגם הדמעות כל את, כולם את מקבלת השכינה
 לפחות הזה והקשר איתם יחד בוכה השכינה
  .תשובה לעשות להם עוזר האמיתיים ליהודים

, קשה מאוד יהיה. לגאולה מוכן הכל, י"עמ   
 בכותל להתפלל שהולכים אלה, י"שבא אלה אבל

 מי גם מזה וחוץ. קל יותר יהיה להם המערבי
 רחל קבר כמו הזה בעולם שהיו לצדיקים שהולך

 תשובה לעשות עכשיו לנו יעזור זה כל' וכו
 ספרדים, ליטאים, חסידים יהודים אנו אם. באמת

 'וה יהודים כולנו אנו, משנה לא, אשכנזים או
 הייתה ארץ באיזו משנה לא, יהודי כל אוהב
 מה כל של, היהודים כל של ה"הקב הוא, גלותו

  .רואים לא או רואים שאנו יםמימדה ובכל שקיים
  
 להיות נצחים לנצח להגיע יכולים י"עמ אנו   

 לבחור צריכים י"עמ אנו אבל, ה"הקב של חלק
 ולהתחיל. רוצים אנו מה, עכשיו להחליט, עכשיו

, ההבנה את לנו שייתן, יצילנוש 'הל להתפלל מיד
  .תשובה לעשות חייבים שאנו, להבין היכולת את
 כמו כמעט שנראים היהודים רק לא, כולם   

 היהודים רק לא, גויים כמו כמעט מתנהגים, גויים
 עם יהודים גם אלא, נדע שלא גויים כמו שחיים
 עם שחור וכובע וגארטל ארוך מעיל, וזקן פאות
 כמו שמתלבשת אישה להם ויש, מתחת כיפה

 שלהם לנשים אומרים לא והבעלים ו"ח דוגמנית
 יכולים לא הם – צנועה להיות רוצה לא היא שאם

 גברים ,נשים י"עמ כל למעשה אז. איתה להיות
 שונא 'ה כי, עצמם את לטהר צריכים וילדים

 לעשות צריך כל קודם אחד וכל. וזימה פריצות
 ועצמה עצמו בתוך ולחפש ולשבת זה על תשובה

 את עזבו הם מחשבות באיזה, צורה ובאיזו איפה
  .אפילו להרגיש בלי ה"הקב

 לסוף מגיעים שאנו, גדול סימן וזה פה משיח   
 את שלח ה"הקב. אותו שהכרנו כפי העולם של

 נגד המלחמות את להילחם אליכם המשיח
 וגם נגדם נלחם כבר למעשה המשיח, הרשעים
 אנחנו אבל. בתשובה היהודים רוב את להחזיר
 שיש העקום העולם את לעזוב לרצות צריכים
 להיות שנוכל, בתשובה לגמרי ולחזור עכשיו

 את ולהקריב להתפלל להיכנס כדי טהורים
  . השלישי המקדש בבית הקורבנות

 יהודים 7,000 שרק כותב לאברהם החסד   
 על מדבר שהוא, כנראה. העולם בכל ישרדו
 אולי באמת תשובה נעשה אנחנו אם אבל, גברים

  .שישרדו 7000 -מ יותר הרבה יהיו אופן בכל
 כבר כי, המשיח על להתפלל צריכים, י"עמ   

 ברוך הצליחו ולא פעמים כמה אותו להרוג ניסו
 הגדול חכם ותלמיד ענק יהודי הוא משיחה '.ה

. הדורות כל של ובוודאי הזה הדור של ביותר
 לא הוא, ברית אחרי כתינוק וקדוש וטהור זך הוא

 דואג רק הוא, 'ה עם לגמרי הוא כי, לעצמו דואג
 משנה ולא יהודי כל אוהב הוא. י"עמ את להציל

 ישתדל משיח ,עצמו את לכלך שיהודי כמה
 מי גם כי ,אותו ולטהר בתשובה אותו להחזיר
 לטהר יכול עברות מיני כל עם עצמו את שִלְכֵלך

 יהודי, היהודי מוצא מאיזו לו משנה ולא עצמו את
 כולם 'ה ובשביל שווים וכולם בעיניו יהודי הוא

 צבע ומה הוא עדה מאיזו משנה ולא אהוביו בניו
 בין מחלוקת של העניין שכל, ברור שיהיה  .עורו

 מאוד להרבה שגרמו והרבנים ס'הרב אדמו"רים
 גרמו גם רבנים ואותם מיהדותם לרדת יהודים

 היום שעד, ליהודי יהודי בין ענקיות למחלוקות
 ולא ה"מהקב ענק לריחוק גורם גם וזה קיים זה
 ובכך השני נגד אחדלשון הרע  שמדברים רק

 מאוד גדול צער לו ולגרום דמו את לשפוך
 פיזית גם שמוכנים אלא, זה רק ולא, ובושות
 – מצפון בלי אחר יהודי לרצוח או להרוג, לפגוע

  .להיפסק חייב וזה
 קנאה בגלל היהודים של ההיסטוריה בכל   

, אחר יהודי שרוצח יהודי של רצח גם היה ושנאה
 כי, טוב שעשה בטוח והרוצח בכלל אסור שזה

 נתן הרב כמו, זה את שעודדו רבנים היו
 גויים ושלחו כת ראש שהוא שהחליטו מברסלב

 עם אחר נתן והרג טעות עשה והגוי אותו להרוג
 את שנאו כי, איתם שהיו אנשים ועוד אשתו

 כבר היה כזה ומצב לזה הסכימו ורבנים ברסלב
  .פעם לא י"עמ בהיסטוריית

 שלנו לקיום גדולה הכי הסכנה זו – מחלוקת   
 כשיהודי כי. אחרת סכנה מכל יותר, הזה בעולם

 אחר מישהו שולח או רוצח ,שונא ,מקנא אחד
 ה"הקב שהוא מחליט ובכך אחר יהודי לרצוח
 שם עליו ולהוציא אחר יהודי להרוג יכול ושהוא

 יכול שלא כך י"ע בשמיים צער גם לו ולגרום רע
 צער גורם וגם הזה בעולם תיקונו את לגמור

 מעט לא קרה וזה. הזה בעולם למשפחתו
 בעשרת ברור וכתוב. י"עמ של בהיסטוריה

 שלא, קנאה של סוג ויש". תרצח לא" הדיברות
 אותו רוצחים אבל, פיזית הקורבן את רוצחים
 לדיכאון אותו ומכניסים בושות לו גורמים, נפשית

 – רצח של סוג גם וזה הטוב שמו את ומוחקים
  .זה את שונא 'וה
 יהיה שהכל הקרוב בעתיד זמן יגיע – י"עמ   

 מכירים שאנו כמו העולם סוף שזה, ברור יותר
 השלמה הגאולה של בהתחלה כבר ואנחנו אותו

 הוא. מאוד בשבילנו סובל והוא פה כבר והמשיח
 על' וכו י"עמ של והמחלות העברות כל את לוקח
  . בתשובה לחזור קל יותר לנו שיהיה רק! עצמו

  
  העולם הזה, העולם הבא

  6/6/2021דניאל,  כ"ו  סיון ה'תשפ"א   
  
אבא, אני לא יודע מה עוד להגיד, אבל אני    

מתפלל לקב"ה שישים את המלים בפה שלי. אני 
מאד מודאג, אנשים ממשיכים עם השטויות של 
העולם הזה, לא מבינים שעוד מעט, אבל ממש 
עוד מעט, אנחנו נגיע לעולם של מלחמה בין 
העולם הגשמי עם כל הלאווין שהיהודים וודאי 

הם ובין העולם היהודי הגוים עוברים עלי
האמיתי, עולם שהקב"ה שולט בו לגמרי, אבל 
לא בהסתר כמו עכשיו, אלא נראה את זה 

שלנו. ומי שלא רוצה לראות את זה, ולא  בעיניים
  רוצה לקבל את זה, אין לו סיבה להמשיך לחיות. 

אבא, זה לא נכנס לראש של היהודים, כמעט    
ם, אבל רק אין היום יהודים תמימים. יש פה וש

בחלק קטן של הישיבות ובבתי יעקב מגדלים את 
הילדים היהודים החרדים לדעת איך לבנות בית 
יהודי אמיתי, שזה מה שיציל את העולם. ואני 

  מאד מפחד, אני לא יודע מה לעשות שיבינו.
 קשה לא הוא ,קשה המצב ?יהיה מה ,אבא   

 העולם הקרוב בעתיד! מקשה יותר הרבה הוא
. ביותר מסוכן יהיה וזה, לגמרי ישתנה

 כבר אנשים של קבוצות בין השנאה ,המלחמות
 ,באירופה ,באנגליה ,ב"בארה מזמן ההתחיל
 העולם כל. אחרים מקומות בהרבהו ברוסיה

 רק זה ,בכלל מתקדם לא, כביכול המתקדם
 תוביל הזהב ועגל הגשמיות וכל לתהום מתקדם

 שלא, לאפס האלה המדינות של האוכלוסיה את
  .כלום מהם ישאר לא, כלום יהיה

 אשר כבר יותר קטנות תומלחמ יהיובהתחלה    
 ליהודים שנאהה. יותר גדולות כ"אח, התחילו

שהיא הארץ הכי  ב"בארהאפילו צצה שוב 
דמוקרטית כביכול. ארץ שלכאורה יש לכל אדם 

 באירופהאת הזכות לחיות שבלום ובשלווה. 
 ,רגש בלי קר בדם יהודים מליון 6-יותר מ שרצחו

 ב"בארה כבר היוםו. אותם רצחו רובוטים כמו
 בחור רצחו אפילוהבוקר , ליהודים מרביצים

 בידיים יפלו יהודים עודכמה  יודע ומי בבולטימור
 מה מספרים לא הם, כלום עוד זהו. הגוים של

שם  ליהודים השנאה, באירופה ,באנגליה שקורה
 חרדים לא אנחנו כי שמירה לנו ואין הגבוה מאד

 רק, לגמרי ה"הקב עם לא אנחנו, אמיתיים
  .הזה למצב הגיעו תנוימא יחידים

 להגיע היהודים לכל לעזור' מה מבקש רק אני   
 שאין להבין כדי, לשרוד כדי להיות שצריך לאיפה

. התורה לפי רקאלא  ליהודי חיים ואין מלבדו עוד
  .חיים לו אין, חיים לו אין אז לא ואם



 רוב. להשתנות לגמרי, להשתנות הולך העולם   
 רוב. כתוב ככה למים מתחת יהיה הזה העולם
 ישארת "יא, "ימד לא - "יא אבל ייהרס העולם

 ּוָברֹוִתי" יוציא' ה בינינוש הרשעיםאת . גדלתו
ם ִעים ַהּמְֹרִדים ִמּכֶ י ְוַהּפֹוׁשְ  ֵמֶאֶרץ ּבִ

ָרֵאל ַאְדַמת ְוֶאל אֹוָתם אֹוִציא ְמגּוֵריֶהם  ִיׂשְ
ם ָיבֹוא לֹא י ִויַדְעּתֶ  :" (יחזקאל כ לח)ֲאִני ה' ּכִ

 הלב כל עם באמת שרוצים אלה רק ויישארו
. בלבד התורה לפי לחיות, ה"הקב עם להיות

  . דשוקה ספרי וכל התורה אומרת זאת
 הבגדים כל את תורידו! זמן הרבה אין מ"י,ע   

 - נשים. נשיםה וגם גבריםה גם, צנועים הלא
 השיער את לכסות, ממש צנועים בגדים תלבשו
 כיסוי איזה עם ולא פאה עם לא אבל לגמרי

 לא היהודים ובכלל. עדין משהו אלא מושך עין
 צריכים, הגברים לא גם ברחוב להסתובב צריכים

י ֵלךְ ". עובר שהזעם עד להסתתר  ּבֹא ַעּמִ
ֲעֶדךָ  ָלְתךָ ּדְ  ּוְסגֹר ַבֲחָדֶריךָ   ִכְמַעט ֲחִבי ּבַ

י: ָזַעם ַיֲעָבר) יעבור( ַעד ֶרַגע ה ּכִ  יֵֹצא' ה ִהּנֵ
קֹומוֹ  ב ֲעֹון ִלְפקֹד ִמּמְ ָתה ָעָליו ָהָאֶרץ יֹׁשֵ  ְוִגּלְ

ֶמיהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ה ְולֹא ּדָ  ַעל עֹוד ְתַכּסֶ
  ')כ כו ישעיה"  (:ֲהרּוֶגיהָ 

הקשים לכולם לשבת בבית. הדברים אחד וזה    
 איתי ויהיהאותי  יבין ה"בקב שמאמין מי אבל
 את להציל רוצים אתם. אומר שאני במה

וגם  דשוק לימודי אותם ללמד אז? הילדים
י בתורה יש כולהתפרנס  לחיות בשבילדברים 

החל בכל מצב.  קייםל צריך שיהודי דיניםדרך ו
ואומר "מודה אני" עד בבוקר מהרגע שיהודי קם 

שהוא הולך לישון ואומר קריאת שמע על 
מה שהוא עושה משך היום צריך כל  ,המיטה

להיות לפי התורה. הלימוד, המצוות, משא ומתן, 
הדיבור, הלבוש, הכל הכל, כל מה שהוא עושה 
משך היום חייב להיות לפי התורה וכדי שיוכל 
לחיות כך צריכים ללמוד, ואני מתכוון גם לגברים 

  וגם לנשים.
? ה"בקב מאמינים באמת חרדים יהודים כמה   

 חרדים יהודים הרבה כ"כיחסית  יןא כל קודם
 יהודים שהם שחושבים אלה ביןגם , אמיתיים
מהם  חלק כי. גדולות עבירות יש חרדים אמיתיים

 הם. ממזרים הם כי באמת אמיתיים יהודיםלא 
. נעימה הכי לא בקטגוריה אבל אמיתיים יהודים

' ה כי, בכלל יהודים לא שהם שבינינו כאלה ויש
  . נשמה כל על האמת כל את יודע

י" רוחני למקום גשמי ממקום ייהפך והעולם     ּכִ
ַמִים בֹוֵרא ִהְנִני ים ׁשָ ה ָוָאֶרץ ֲחָדׁשִ " ֲחָדׁשָ

להיות  שמשתוקקים אלה ורק (ישעיה סה יז)
  .ישרדו אלה רק, תורה כולו, רוחני שכולו לעולם

 ישראל עם. פעמים הרבה כבר שאמרתי כמו   
, התורה את לקבל כדי', ה עם להיות כדי נוצר
 מה זה ,ותוהמצ כל את לעשות להשתדל כדי

 ילדים להביא, להתחתן, לעשות צריך שיהודי
. טובים מעשים תומצו תורה אותם ללמד, לעולם

 בנות, ללמוד צריכים שהם מה לומדים בנים
 לכלוך בלי עולם, ללמוד צריכות שהן מה לומדות

  .טהרהקדושה ו עם עולם ,רוחני
 לאשה מתאימה לא בכלל היום הלבוש אופנת   

יש  ואפילו. שלה לבנות לא גם באמת, חרדית
מודים וצ קטנים נהיו שלהם המכנסיםש גברים

 נהיהולפעמים נראים כמו גרביונים והז'קטים 
 נהיו השטריימלים? קורה מה קצרים וצרים.

 מה! בושה זה. ענקי כתר כמווזה נראה  ענקיים
 עם היינוהאבות שלנו לא הלכו כך.  ?לנו קרה

 התהי שלנווהצניעות  הפשטות! פשוט פשוט
  .אחר עם כלמ ומעבר מעל

יש יהודים חרדים שלומדים תורה ויודעים מה    
מותר ומה אסור ומשתדלים לחיות לפי זה ויש 
יהודים כביכול חרדים שלא לומדים כ"כ ברצינות 

תם העולם החילוני הגוי מושך אוכי בכל אופן 
  יותר מהגמרא.

 מלימוד, שלנו מהלימוד ?שלנו הכח מאיפה   
את הכל ואנחנו  התורה בתוך יש. שלנו התורה

 שיש מה כלצריכים ללמוד ולחיות לפי התורה. 
 אנחנו אבל. שלנו בתורה יש נושא בכל ללמוד
 ומה. תנוימא למדו והגוים, לגוים ללכת רוצים
  . שקר זה תנוימא למדו שלא

 לחיות משתוקקים אתם ,מבולבלים אתםמ"י ע   
 כמו לבלות, הגוים כמו להתלבש, הגוים כמו

 מי! יתן לא הוא! יתן לא' ה אבל'. וכו הגוים
. לנצח ויעלם מאד יסבול, ה"הקב נגד שנלחם

 ישראל עם. לנצח יחיו ותורתו ה"הקב שעם ואלה
 קשים מאד מצבים יהיו, אמיתי זה בדיחה לא זה

 יוכל לא ה"הקב עם שלא ומי, רחוק הלא בעתיד
 ישראל מעם ,מכם מבקש אני  .זה את לעבור

 ולא לאמת להתקרב, בתשובה לחזור האמיתי
 לעולם הפתח זה כי האמת עם להיות, לעזוב
 ה"הקב של חלק ולהיות נצחיים ולחיים הבא
 מזלזל מישהו אם, גדול דבר כזה. נצחים לנצח
 לו וייתן אותו ימחק' ה אז, זה את רוצה ולא בזה

  .נצחים לנצח אותו ימחק, רצונו את
 הוא! מלבדו עוד אין לשכוח לא, מלבדו עוד אין   

 ,לנצח לחיות רוצים אנחנו אםו הכל הוא, הכל
 להשתנות מיד צריכים ,יכול הכל של חלק להיות

 אין, הבזק במהירות מתקרב הסוף. זמן אין כי
  .מלבדו עוד אין. מלבדו עוד אין. מלבדו עוד

  שאלות ותשובות
, 'וכו טהרה ,כשרות, שבתש. יהודי שהוא שומר 

  ?בזה אשם הואאם חלילה הוא ממזר, מה 
 יכול הוא, ישראל מעם אותו מוחק לא ממזרת. 

 העניין כלאת  יסדר' ה. ממזר ולהיות צדיק להיות
 אשם לא ממזר. הגאולה אחרי ממזרותה של

 יש אבל, בזה אשמים אחרים אנשים, שהוא במה
 ידוע זה, זה את יסדר' ה אבל. בזה פגם איזה לו

  .הממזרים של הבעיות כל את ימחק הוא
 שלב שלב עכשיו עוברים אנחנו שבטוח מהו   

 האמת בו שמיימי רוחני לעולם גשמי מעולם
, הגיון גם יש עכשיוחיים  שאנחנו בעולם, תשולט

  אך האמת של התורה לא שולטת.
שקוע יותר ש מיו המעבר את מתחילים אנחנו   
 ,הזה העולם של במושגים, הזה בעולם ידימ

 -בהתנהגות ובלבוש של העולם הלא צנוע הזה 
 עכשיו שיהיה אבא יודע אני .קשה יותרלו  יהיה

 אנחנו איפה ,לכולם גדול מאד מאד מבחן
 שבני ההיגיון. התורה עם או ההיגיון עם, אוחזים

, שקר זה הזמן רוב, הגיון שזה אומרים אדם
  .תורהב רק יש אמיתי הגיון

כדי  – הזריקות את נותניםהרשעים  מהל   
 מחנות הכינו םה. הפוך את כולם לעבדיםל

 המטרהולהם  שמפריע מיל בכל העולם הריכוז
  .ותםא להרוג היא ריכוזה מחנות של
ואחרי  מתכנניםהם ש המלחמותל ששלב יהיה    

יגרום לאסונות טבע זה יגיע כוכב השביט, הכוכב 
 מיני מכל ית העולםאוכלוסי רוב תאשיהרגו 

געש ורעידות -(יהיו התפרצויות של הרי .צורות
יום, יהיה  15אדמה בכל העולם, יהי חושך משך 

רעב, צונמי בגובה של מאות מטרים יכנס לעומק 
של מאות קילומטרים לאורך חופי האוקיינוס, 

השביט ומיליוני יעבור דרך הזנב של  ה"כדו
  .וכו') ה"כדומטאורים יפגעו ב

אפשר לחיות לפי -אנחנו חייבים להבין שאי   
 מהלפי  התורה םע לחיות ורק אך, אלא ההיגיון
  .לנצח להגיע נוכל לא ,אם לא כי בתורה שכתוב

שהוא  הזה בדור שלנו החייםשל  המציאות   
 כמו לא זה. לגמרי ההתבלבל נמוך הכיהדור 

 יכנס מישהו היום. לא זה, היה אבינו שאברהם
 יכול משיח רק. שייך לא? בחיים מזה ויצא לתנור

  .זה את לעשות
שהוא זמני  שקרעולם הב חיים אנחנו עכשיו
ובגלל , קולנוע בסרט אנחנוש כאילו ודמיוני

וחושבים שעולם השקר הזה  מבולבליםשאנחנו 
 רובחריב את חייב לההקב"ה  לכןהוא אמת אז 

  .יהיה וזה עובדה זו. העולם
  -משל אבא: אני נזכר במשל ששמעתי פעם 

, מכבים את האורות סרטאנשים הולכים ל
בתוך העולם שקועים מתחיל, אנשים  סרטוה

ואחרי כאילו זה אמיתי סרט הדמיוני של ה
נגמר מדליקים את האורות והם חוזרים  סרטשה

שכל לחיים האמיתיים באולם... והנמשל הוא 
שלב כדי  הזה הם רקהזמני החיים שלנו בעולם 

להכין אותנו לעולם האמת, עולם הנצח, ומהשלב 
הזה אנחנו לוקחים איתנו רק את המצוות 

 –לא את הרכוש ו שעשינו, לא את הכסף, הבית
  רק את המצוות והמעשים הטובים שעשינו...

מי שלא הכין את עצמו, מי שלא חזר דניאל: 
 כל עם מקודם יהשה מקום באותויהיה  בתשובה
 לבכות לשבת אפשר המציאות כל. השטויות

 אמיתי לא זה שקר זה אבל ההצגות מכל ולצחוק
 מי כי. כלום בלי לבד ישאר והבנאדם יעלם וזה

 לא והוא כלום לו אין ותורתו ה"הקב בלי שהוא
, עצמו עם לעשות מה ידע לא הוא. כלום והוש

  .מה בשביל לו אין ,תפקיד לו אין
 ,לצאת רצו לא ממצרים יצאו שלא 80%-ה   

 בחרו הם ,בשקר בחרו הם, לצאת סירבו פשוט
, ה"הקב עם לא ,האמת עם ולא השקר עם להיות

 עםהמצרים, בתוך ב להישארבחרו , ה"הקב נגד
  מ"י.ע את ששונא ,ה"בקב מאמין שלאהמצרי 

 בן. בתשובהחזור ל יוכלו שלא שלב איזהיהיה    
 זה, תוומו חיים וזה, להתחיל עכשיו צריך אדם
 Bְדַמת ִמְּיֵׁשֵני "ְוַרִּבים ,נצחי מות או נצחיים חיים
 ןְלִדְראֹו ַלֲחָרפֹות ְוֵאֶּלה עֹוָלם ְלַחֵּיי ֵאֶּלה ָיִקיצּו ָעָפר
מה  לבחור צריך אדם בן. " דניאל י"ב ב'):עֹוָלם

 להבין צריך אדם בן, חשוב מאד זה. הוא רוצה
 עוברים אנחנו שעכשיו להבין צריך אבל, זה את

 רוחני זה, אמת של למציאות שקר של ממציאות
 אנחנו, רוחני זה מה כבר מבינים לא אנחנו

 ה"הקב ורק האמת את ורק אך לרצות צריכים
  .מלבדו עוד אין האמת הוא

  ?אדם"-למה הכוונה "הגיון של בני. ש
כאשר נגיע לסוף העולם הזה כמו שאנחנו ת. 

מכירים אותו נעבור למציאות חדשה שלא ידענו 
  .שהיא קיימת

הזה ויש מציאות של -יש מציאות של העולם   
שאנחנו לא מכירים כי אנחנו מות עולעוד 

מרגישים את העולם רק דרך החושים שלנו, 
החושים שלנו מוגבלים ולכן אנחנו לא רואים את 

ה' ברא את  .של הבריאה השלימה התמונה
העולם כך ונתן לנו את האפשרות לבחור בין 

האדם אפשרות -כדי לתת לבני הטוב ובין הרע
לבחור בטוב, לחזור בתשובה ולהציל את עצמינו. 

להאמין באמת בקב"ה צריכים להתפלל אליו וכדי 
ומי  שבור בבכי ודמעות אמיתיות שבאות מלב

שלא מאמין בקב"ה לא יוכל לעבור את 
צה שמונעת ממנו לעלות מעל לעולם המחי
ורה תוכל יהודי שלומד תורה חייב ללמוד  הזה.

  מנת לקשור קשר עם הקב"ה.-על
העולם מלא אנשים שחיים לפני  –"הגיון"    

. למשל אדם חושב שהוא ילך וילמד ההיגיון
באוניברסיטה אז יוכל לקבל עבודה טובה ויהיה 

אבל יכול לקרות לו משהו  מסודר לכל החיים
בדרך והוא לא יוכל לעבוד, יכול להיות שהוא 

חולים או כל מיני סיבות -יהיה צריך להיות בבית
בא כדי שהאדם  ההיגיוןלו עבודה.  תהיהשלא 

צבים שאדם מיוכל להסתדר בעולם הזה. יש 
מאד חולה, כל הרופאים הגדולים באים להציל 

או  יון נפשאותו ולא מצליחים ואז נותנים פד
מקבלים על עצמם קבלות להתחזק נודרים נדר ו

שיהיה לו רפואה שלמה וכו' כדי צניעות , במצוות
ותוך כמה ימים הוא מבריא, זה מעל לטבע ומעל 

באמת צליח אם האדם יכול להזה  , אבלההיגיון
מאמין בזה, ואם בכל אופן נגזר על האדם ללכת 

 התשובה עושה את כל התהליך עם –לעולמו 
הרבה היותר רחמים ולא לשכוח שכולנו נשלחנו 

ולחזור לעולם הזה כדי להשלים את התיקון שלנו 
  לעולם האמת.

של העולם הזה החיסונים מצילים  ההיגיוןלפי    
את העולם מכל מיני מגפות, אבל האמת היא 
שהחיסונים הם אלה שהביאו את המגיפות. לפי 

הממשלה עוזרת לנו וטובה לנו, אבל  ההיגיון
האמת היא שהם הגנבים הכי גדולים עם כל 
המיסים שהם עושקים אותנו והם מתייחסים 

  אלינו כמו לעבדים.
לקח בקבוק יין, עטף אותו זצ"ל סאלי -הבבא   

כשהבקבוק היה ריק הוא כן -ומזג ממנו, אחרי
היין היה  ההיגיוןלפי  המשיך למזוג ממנו יין.

היגמר אבל הוא ידע את הסודות של צריך ל
הבריאה שאנחנו לא יודעים ואיך להפעיל אותם. 
ידוע שהוא היה עושה קפיצת הדרך  והנהג שלו 
התרגל לעובדה שיוצאים מביתו שבנתיבות 

 דברים. יש הרבה ומגיעים מיד למחוז חפצם
, שאנחנו לא רואים ולא יודעים אבל זה פה איתנו

אה לעומק וחוץ אין לנו מושג מה זאת הברי
מכמה תלמידי חכמים מכל הדורות שידעו כי הם 
למדו לעומק את התורה אשר יש בה את כל 

הרבה צדיקים  השאלות ואת כל התשובות.
גדולים ידעו את הסודות איך לעבור את 
המחיצות שסוגרים אותנו בעולם הזה ולהגיע 

שרוב האנשים בעולם לא יודעים שהם  לממדים
שהם לא  ממדיםקדושים ויש  ממדיםיש  קיימים.

קדושים והרשעים שמנסים להשתלט על העולם 
שייכים לשטן, הם יודעים את הסודות של 
הנסתר בצד הלא טוב והם עוסקים בזה מאז 

  האדם הראשון, הנחש ועד היום.
שיהיה ברור, הרשעות הזו לא יכולה לנצח את    

הקב"ה, מי ששייכים לזה חושבים שהם יכולים 
יכולים וה' ישמיד את כל אלה לפני  אבל הם לא

  הגאולה, בגוג ומגוג יהיה הסוף שלהם לגמרי.
האלה כי ה'  הממדיםבגאולה אנחנו נגיע לכל    

יעשה לנו קפיצת דרך, ה' יסיר מהיהודים 
האמיתיים את המגבלות הגשמיות ונגיע לאמת 
וכל יהודי שיש לו רצון חזק להינצל ולא רק 

חייב להתחיל לעשות להינצל אלא להינצל לנצח 
תשובה והדרך הכי טובה לעשות תשובה היא 
להתבודד כל יום ולקשור קשר עם הקב"ה 
ולבקש ממנו, במילים שלנו שה' יעלה אותנו, 
שיסלח לנו על כל העבירות שעשינו לאנשים 
אחרים ומה שעשינו נגד הקב"ה ולבכות על זה 

יש אנשים שקשה להם לבכות עם הרבה דמעות. 
 להרגיש עם כל הלב, עם כל הנשמהאז לפחות 

  בושה וחרטה כלפי עצמינו וכלפי הקב"ה.
ולא לפחד כי העתיד יהיה מאד מפחיד, ואם    

  הוא יהיה איתנו. –עם הקב"ה  נהיה
  
  לבכות רוצה הזמן כל

  4/7/2021דניאל,  כ"ד תמוז ה'תשפ"א   
. להגיד מה עוד שיש אותי מדהיםהיה  זה אבא אבא   

אבל להגיד  שאפשר מה כלאת כבר  שאמרתי חשבתי



. וממשיך ממשיך השקר כל, ממשיך זהו נגמר לא זה
 עגל אחרי לרדוף ממשיכים פשוט יהודים ואנשים

, ימינה מסתכלים לא שמאלה מסתכלים לא, הזהב
  .ישמור' ה התהום עד הזהב עגל עם ישר

 שאנשים רואהלא  אתה, רואה אתה בטח אבא   
, הגשמיות בשביל שלהם הנשמות את למכור מוכנים

 ממש שזה יודעים הם שבפנים חיסונים לעשות רצים
 רעל לקבלאדם  לשכנע, וזכרו ש"ימ השטן עבודת

 שאפשר להאמין רוצים הם כי, שלו הגוף נגד שיעבוד
 אוהבים שהם הגשמיים הריקים החיים את להמשיך

 הם! שלהם מהחיים יותר זה את אוהבים הם. "ככ
  !מדהים פשוט! שלהם מהחיים יותר זה את רוצים

 אני זהאת , גוים על או חילונים על מדבר לא ואני   
 עם ,ס'רב עם יהודים, חרדים יהודים אבל, להבין יכול

 ס'שרב להיות יכול זה איך? לכם קרה מה, רבנים
 דווקא שעובדים עסקניםאו  כביכול ומומחים ורבנים
 שהם להיות יכול זה איך, הבריאות של בעניין

 זה איך!' החיסונים את תעשו כן כן' ואומרים מסכימים
? ומעלה 12 מגיל זה את לעשות שנותנים ?להיות יכול

 שאחרי, הרשעים של התכנית את ברור רואים שאנחנו
 עד' וכו 6ו ומעלה 8ו ומעלה 10 יהיה ומעלה 12

  .האמא של בבטן התינוק
 לברוח לאאיך אפשר ? מהם לפחד לא אפשר איך   

? כאלה דרישות עם אצלנו באים הםכאשר  אחר ןולכיו
 שלנו העולם כל, לבכות רוצה הזמן כל אני אבא

 שהחסד חושש ואני, רוחנית וגם פיזית גם מתמוטט
, ישארו יהודים אלפים שבעת רקש צדק לאברהם

  לבכות. רוצה ואני הלב לי כואב ופשוט
 של חלק היו הנאציםדרכם של הנאצים נמשכת,     

 את שעבר העולם איך. זה של חלק עדין הםו סע"ח
 ,סע"חה של לשקרים להאמין יכולים הנאצים

 וז, לכולם ברור שיהיה ?אפשר איך, האילומינטי
 הםפה במ"י ! העולם כל על השתלטות! השתלטות

 הקימו אנשים אותםלגמרי.  עלינוו שתלטה כמעט כבר
 בשביל, היום שקורה מה בשביל בדיוקאת המדינה 

. הזהב בעגל למאמינים, חילוניםל היהודים את להפוך
 שחרדים שקר ואפילו, בשקר להאמין אפשר איך

  ?אפשר איך, אומרים
 מעט יהיו אם אפילו, מאד רוצה מ"יע שאם יודע אני   

 כמו הרשעים על להתגבר אפשר, חזקים אבל
 יכולים ואנחנו. שלהם האויבים על שהתגברו המכבים

 העשר שיש אפילו, רוצה מ"ישע מספיק כי לנצח
 יעזור ה"הקבש בטוחאני  ,לחםילה שמוכנים גברים

 הוא, נגדם תנויא יחד ילחם הוא יכול הכל הוא. לנו
 מאד !אפילו מעטים לנו אין אבל. לגמרי אותם יחסל

  ,מפחיד מאד מאד מפחיד,
  
 שקר זה המודרנית הרפואה של הגדול הרוב כל   

מחלת . האדם בני של הסבל על מרוויחים, גמור
 האלה רשעיםה, כולם את המפחידש נדע שלא הסרטן

מזה  אדם בני המבריא שבאמתיודעים מה התרופה 
 הם אבל, שנים זה את יודעים הם, קלות בקלי

 ,איומים טיפולים דרך אותנו "יארלהב" מעדיפים
 הם, סדיסטים הם. בגדול להרוויח כדי והכל, קשים
 את לנו לתת במקום אז. שסובלים לראות גם נהנים
 לבנינים נותהם , עצמםרפאים את מ הםשבו  הסוד
 הניתוחים וכל הטיפולים כל את לסבול אחרים אדם
  בדרך כללאותם  מבריאים שלא אלהה הדברים וכל
 היו, מאד ידוע זה. לגהינום החיים את הופכים   

, הזאת למחלהקלות  מאד תשובות שמצאו אנשים
, להמשיך להם נתנו לא, הקליניקות כל את להם וסגרו

 אתם. אותם הרגו הרע במקרה, הטוב במקרה זה
 לא תמימים באמת שהם רופאים יש, רופאיםל רצים

 ששולטים אלה אבל, שכל החיסונים זה שקר יודעים
 אותם וניםומכ נהובכו הם הרופאים ועל הרפואה על

 הכסף בשביל או לחולה עצום לסבל או קר בדם לרצח
  .שלהם הסדיזם בשביל או
 לפני שיהיה שכתוב כמו ממש ממש זה אבא   

 וקשה, קשה "ככ במצב ממש ואנחנו, יתגלה שמשיח
 שנצא תקוה איזה עוד לנו שיהיה עוד שאפשר להאמין

 שיכול אחד אדם אין שכמעט אפילו, אבא אבל ,מזה
 אלה וכל נשרוד אנחנו אופן בכל, אחר אדם על לסמוך
  .םיעל ותורתו ה"הקב שנגד מיכל , יעלמו שנגדנו

 באמת יש, תקוה הרבה שאיןכאילו  עכשיו נראה זה   
 אויר לנשום קצת לנו שנותנים פעם כל כזו הרגשה

' וכו מוטציה עוד ממציאים הםש פחד איזה יש שוב
 יש העולם בכל, קרוב כברהשביט בדרך והוא  אבל

, הבניין שנפל בפלורידה אפילו. ענקיים טבע אסונות
 נוסישהאוקי בגלל כנראה שזה אמרו כבר בעצמם הם

האטלנטי  נוסיהאוקישוכנת על שפת ' ביץ-ומיאמי עלה
מתאימה  לאש רכה, מאד שם האדמה את עושה וזה

 קרוב מאד מגיעים עכשיו והמים קומות-לבניית רבי
העיד כי בחניה שם (אורח: מנהל האחזקה  .לבניינים

 הביאו, מטר חצי בגובה מים קרקעית היו-התת
  נקז את המים).ל הצליחו ולא משאבות

 זאת ,החוף כל, מקום בכל קורה זהו שקורה מה זה   
. גדולה בסכנה ב"ארה של המזרחי החוף שכל אומרת

מה שקרה . זה על מספרים לא שהם אסונות יש
קשה להסתיר, אומרים שהבניין נפל  היה' ביץ-במיאמי

פני , קרה בגלל הבניה לא זה בגלל בעיות בבניה אבל
 כי, הבזק במהירות עולה האטלנטי באוקיינוסהים 

 מכוכב השביט הכל וזה נמסים והדרומי הצפוני הקוטב
 ואנחנו שמש)-אקס, מיני-המכונה גם ניבירו (פלנט

 גם פה היה הואשנים.  מאד הרבה על השביט יודעים
  .פעמים הרבה וגם מצרים ביציאת וגם במבול

 יש. פה כבר הסימנים וכל, בעתיד הקרוב יבוא זהו   
, יםדבר אלהכ היו לא פעם שאף טבע אסונות מיני כל
 החדשות את לדעת נותנים לא, זה על מספרים לא

  בצל) מעלות 50חום של  בקנדה(אורח: היה  .האלה
 של הזה החלק ובכל. נורא זה, בקליפורניה, נכון

 מאד זה את מרגישים הזה האזור בכל, האש טבעת
 שאישקורה איזה אסון גדול  עד מספרים לא אבל, חזק

  .העליםל אפשר
, זמן הרבה אין ה"לקב לחזור מבקש אני, ישראל עם   

 לא אתם. להתגלות מחכה רק הוא, פה כבר משיח
 יתגלההוא  שלב באיזה אבל. האפשרות את לו נותנים

 האנשים רוב בשביל מאוחר מדי יהיה זה ואז, ככה גם
, תתפללו, עולם הבורא עם קשר תעשו מ"יע. לשרוד
 כשאתם אפילו בתשובה תחזרו, אותנו שיציל תבקשו
 בפנים אבל, אומר' שה מה הכל כמעט עושיםו חרדים

שאנחנו בסכנת שאומרים  לשקרנים ניםמאמי םאת
 לא וזה. חיים ויש להם את התרופה להמשיך לחיות

 אתם, החיסונים נגד מדברים ענקיים שמומחים מספיק
 רבנים גם יש ובגללכם, זה את לעשות , רציםרצים

  .הרבה הכי כואב וזה שמסכימים
רים זה מעוררו, כל מה שהרשעים אותתעמ"י,    

עוד  מה יודע לא אני! רשעים רשעים רשעים הםשקר, 
. זה את להבין צריכים הייתם לבד אתם, לכם להגיד

 על אפר עם הרצפה על תשבו, לבקש יכול רק אני
 קבלתם ואם. וותבכ וותבכ וותבכ הגוף על ושק הראש

, כלום לכם יקרה שלא ה"מהקב ותבקש החיסון את
, בריאים יהיו שלכם שהילדים, בריאים שתהיו

 מ"יע, כל שכולם, שלכם ושההורים הבעל או שהאישה
 הזה מהעולם יסתלקו יפלו שהרשעים. בריאים יהיו
  !לאמת ,לאמת נאמנים ותהיו, הבא מהעולם וגם
 המשיח, זה את שיעשו אנשים מספיק שיהיו וברגע   

 אפילו אנשים מספיק אין ואם! יתגלה הוא. יתגלה
 גם יתגלה הוא אז, בקלות יותר אותו להביא בשביל

 היהודים ונגד רשעיםב להילחם לכם יעזור הוא .ככה
  .השטן של לצד, השני לצד הולכיםש מבולבליםה
 עם לא זה? לחיות רוצים אתם! תתעוררו ,ישראל עם  

 ועם', ה אהבת ועם', בה ובטחון אמונה עם זה, חיסון
 ולהפסיק. ה"לקב רק אחר וןוכי לשום ללכת לא רצון

 לשכוח ולא, הזהב עגל של השקר כל עם להתעסק
 רוצים אתםאם , נצחים לנצח להגיע רוצים אתם שאם

 היא היחידה הדרך, השלישי המקדש לבית להגיע
 אנחנו, נחוצים שלא הדברים כל בלי' ה ואהבת טחוןיב

. אותם צריכים לא אנחנו, הגשמיות כל את צריכים לא
-ובר ותחשמ עם שלנו הילדים את מקלקליםנחנו א

 חדרים עם שבוע לסופי נסיעותמפוארים,  תומצו
, כל המשפחה שוחים שחיה בריכותעם צימרים ב

, היו הרבה מתאים ליהודים חרדים לא זהביחד ו
  אסונות של הילדים הקטנים בבריכות האלה.

כדי שיהודי יעלה רוחנית הוא צריך להיות בשמחה,    
יש זמנים שצריכים לבכות ויש זמנים שצריכים לשמוח, 
ניתן להביא את השמחה ע"י דרך ריקוד או דרך שירה 

 יותר להתפלל שיכול שמח שלו הלב את כדי לעשות
 וגם רוקדות נשיםגם ו. ה"לקב בוקר יותר ,בקלות

 ,הלב את להן מעלה וזה, גברים לפני לא אבל ותשר
 ולהיות ילדיםל אימהות ולהיות לחיות הרצון את

 לא, קולנוע צריכים לא. ה"הקב עם ולהיות בצניעות
  גויי. דבר שום צריך

  
 הזה האיפון, איפון יש עכשיו ,קולנוע אין היוםבכלל    
  .ה"לקב ולא א"לסט שייך וזה רוצח זה! רוצח זה
 נראה אנחנו הקרוב בעתיד זמן הרבה אין מ"יע   

 שינויים, העולם בכל גדולים יותר עוד שינויים
  .ובהו הוות יהיה זה ואחרי, מפחידים

 מליון ,אחוז מאה ה"הקב עם יחד שיהיו אלה רק   
 ייםהענקנות האסו את לשרוד יוכלו ויותר אחוז

יש  הנבואות כלב ,סתם לא זה, להיות יםשעומד
  .רמזים על זה

 ַעם ְוַעל ֵּתֵרד ֱאדֹום ַעל ִהֵּנה ַחְרִּבי ַבָּׁשַמִים ִרְּוָתה ִּכי"
 ֵמֵחֶלב ֻהַּדְׁשָנה ָדם ָמְלNה ַליהָוה ֶחֶרב: ְלִמְׁשָּפט ֶחְרִמי
 ַליהָוה ֶזַבח ִּכי ֵאיִלים ִּכְליֹות ֵמֵחֶלב ְוַעּתּוִדים ָּכִרים ִמַּדם

  ו)-" (ישעיה לד ה:ֱאדֹום ְּבֶאֶרץ ָּגדֹול ְוֶטַבח ְּבָבְצָרה
 לאו לרשעים להתנגד, לפחד לא מ"יע ,מבקש אני   

 המקום "יובא, "יבא יהיה זה בטוח הכי המקום! לפחד
, פה כבר שמשיח תשכחו ואל. בירושלים זה בטוח הכי
, אותו שתגלו, עצמו את להראות מחכה רק הוא

 יותר יש איתו יהודיםיהיו יותר שככל  כי. לו שתעזרו
לעולם  שיזכו גברים 7000 ויהי לא אם אפילו אבל. כח

 על הבא העולם את יבנה' ה, שינצלו הבא של הקב"ה
  .באמת שמאמינים גוים פחות ועוד יהודים מעט

? לשרוד רוצים. אמיתי זה משחק לא זהעמ"י,    
 להגיע רוצים ?השלישי המקדש לבית להגיע רוצים
 כל את זרקו אז? ה"הקב של כחלק נצחים לנצח

 הרבה תיקחו, הרבה ותתפללו, המיותרים הדברים

 דברל צריך לקרוא יודע שלא ומי. להתפלל ביום זמן
. שכתוב כמו המצות את לעשות להשתדל, ה"הקב עם

 עם אנחנו – קדושה, קדושה, צניעות להיות תחייב
. נקודה, העם של חלק לא אנחנו הקדושה בלי, קדוש

  .פעם אף, לא בפירוש
  מלבדו עוד אין
  מלבדו עוד אין
  ...מלבדו עוד אין
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 את תפקחו ה"הקב של האהובים ישראל עם   
 העולם של המרה המציאות את עיניכם, תראו

 הרשעים. לגהינום נהפך הזה העולם. הזה
 האמיתיים והיהודים .מקום בכל כמעט שולטים

 מאמינים באמת אבל, ה"בהקב שמאמינים
 בשנים במספרים ופחות פחות נהיים, ה"בהקב

 שמו ימח שהשטן ברור יותר נהיה. האחרונות
 והשקר העולם ברוב שולט כביכול וזכרו

 יותר זה כי, בשקר מאמין העולם ורוב. משתולל
 להילחם הרצון או האומץ את להם ואין להם נח

  .שלו הזהב והעגל השטן נגד
 אתה שוב, או: "שיגידו כאלה שיש יודע אני   

 עולם איזה תראו אבל? שלילית בצורה מדבר
, מתקדמת  שהרפואה כמה: "ויגידו" לנו יש יפה

 כסף הון לנו, משלמים כ"כ דואגות ושהמדינות
כ"כ  מחלה נגד בחינם אותנו לחסן בשביל

 העולם ואיך. קורונה לה שקוראים מסוכנת
 וליהנות מקום לכל לטוס שאפשר, ונהדר מתקדם

 לשווייץ לטוס אפשר. מאיתנו רחוק מקום בכל
 מקומות מיני מכל ליהנות ב"ולארה סקי לעשות

 לנסוע ואפשר'. וכו וורלד-סי, דיסנילנד כמו
 כל לעשות אפשר, אמריקה דרום של ונגלים'לג

  ".מהחיים ליהנות כדי הרפתקאות מיני
  .שקר הכל זה אבל. שקר הכל זה אבל   

 מהשקר ליהנות למד 21-ה במאה עכשיו ואדם
 שלו התשוקות את לפתח למד הוא. מהאמת ולא
 זה כי, לו נעים שיותר השקר את. האמת את ולא
 הרעים היצרים כל את לפתח אפשרות לו נותן
. עצמו מהשטן אישור עם מהם ליהנות וגם שלו
 זה היום הזה בעולם שמסתובבת הרשעות וכל

 ויותר יותר מושך זה אבל. גמור שקר ממש
 הזהב לעגל, שלהם לשקר יהודים כולל אנשים

 נגד, משה תורת נגד שהם הדברים ולכל
 שהם כביכול חרדים יהודים אפילו ויש. ה"הקב

 לבושים עוד הם אומנם, האלה לכיוונים הולכים
 ולא פאות עם הנשים. ליטאי או חסידי בלבוש
 מאוד חייהם צורת וגם שצריך כמו צנועות בדיוק

 אין ואולי כסף מספיק להם שאין אפילו. גשמית
  .גשמיות, כסף שלהם המטרה וזו כסף להם

 לא הוא, הזה העולם את ברא ה"כשהקב אבל   
 היצרים לפי יחיו גויים אפילו או שיהודים התכוון
 פשוט להיות אדם הבן את ברא לא הוא. שלהם
 כל את לפתח שיכולה, אינטליגנטית הכי החיה

  .השטן לפי היצרים
 כל את נח של בדורו אחת פעם הרס ה'   

 חיו האדם בני כי, כבר נסבל בלתי שהיה, העולם
 האסורות הגשמיות ההנאות בשביל ורק אך

 חוץ הזה הדור כל את, כולם את הרג ה'. שלהם
 נח אפילו אבל. ומשפחותיהם בניו, אשתו, מנח
 קשה עברה עבר שלו הבן, מהתיבה שיצא איך
 את לתיבה איתו הביא הוא כי, שלו אבא עם

 המשיך השטן, פרח העולם ושוב. טוב הלא היצר
 מהרצון סובלים הדורות כל ומאז רשעותו את

  .השטן בדרך ללכת
 סיני בהר התורה את קיבלו היהודים אבל   

 בסיס על, זה בסיס ועל. ונשמע נעשה והבטיחו
 את יבנה שלנו בדור, עכשיו ה' האלה הנשמות

. גשמי או רוחני לכלוך בלי עולם, הבא הדור
 גויים גם ויהיו ישרדו האמיתיים היהודים
 ברמה לא אבל, נקיים יהיו גם הם כי, שישרדו

 של בסופו יהיו שיישארו והיהודים. היהודים של
  .נצחים לנצח ה"הקב של חלק דבר

. במבחן כולנו, הזה בזמן, אלה בימים ועכשיו   
, מבוגרים הכי הזקנים ועד ביותר הקטן מהילד

 המשיח מלך יתגלה הקרוב בעתיד .במבחן כולנו
 – שלא ומי לנצח ינצל איתו שילך ומי. העולם לכל
  .עתיד לו אין
 כל מדברים, אוי: "שיגידו כאלה שיהיו יודע אני   
, אותנו יבין הוא, רחמן הוא ה', איתנו קשה כך

, רחמן הוא ה' נכון. שאנחנו איך" אותנו יציל הוא
 מדברים אנחנו אם רק אבל, ה"הקב עצום הוא

  .השקר את ולחיות לדבר ממשיכים ולא אמת
 היהודים .הקרוב בעתיד יהיה הבא המבחן   

 של בשליח שידבקו, אמיתית תשובה שיעשו
. ישרדו הם שיתגלה אחרי המשיח מלך ה"הקב

 בהר שהיו הנשמות כל. ישרוד לא – נגד שילך מי
 ע"ר נשאר הע"ר. ישרדו ונשמע נעשה ואמרו סיני
  .ישרדו לא והם



 הכי רשעים שיהיו תראו בקרוב ישראל עם   
 ה"הקב את שונאים הכי. שהכרתם גרועים
. היו הם הדורות ובכל עכשיו חיים הם, ותורתו

 בין להפריד עכשיו גם ומנסים בעבר ניסו הם
 לבורא היהודי בין להפריד, משה לתורת היהודים

  .אותנו ויציל ישמור ה', עולם
, האחרונה המלחמה מגיעה, ישראל עם   

 חס בזה לעמוד יכול שלא ומי. העצומה המלחמה
 אור בין לחול קודש בין מבדיל שלא מי, ושלום
 לא וזה אבוד הוא – לעמים ישראל בין לחושך
 כביכול אפילו או פשוט יהודי זה אם משנה
 מלחמות יהיו .תתגלה האמת – חכם תלמיד
 אסונות יהיו, שיש חלמתם שלא נשק עם ענקיות

 עוד יהיה זה אבל, ובגדול קיימים שכבר טבע
  .קטלני יותר ועוד קשה יותר

 ובתוך שלהם הפאניקה בתוך והרשעים   
 פחד להם יש אופן בכל לאמת שלהם השנאה
 יודעים הם עצמם בתוך בפנים כי, ה"מהקב
 יהרגו הם זה כל ועם, יכול הכל הוא ה"שהקב
 ולהרגיע להשביע להרוג בשביל פשוט אנשים

  .לרצח תשוקתם את
. מגיע והנורא הגדול היום – ישראל עם   

, ותתפללו שבו. עצמיכם את תטהרו, תתכוננו
. בעבורכם הסנגור תהיה דמעה וכל ותבכו תבכו

 לחזור אמיתי מרצון שזה לב דפיקת וכל
 לגאולה ויותר יותר אתכם יביא בתשובה
 את להם ותנו ילדיכם על גם תרחמו. השלמה
 ולהסביר לשבת - אומר וזה. האמיתי החינוך

 שאי ענק שהוא כמה, ה"הקב באמת הוא מי להם
 אוהב והוא. שהוא מה כל את להסביר אפשר
 הסכים י"ועמ. עמ"י את במיוחד ברא הוא, אותנו

 ומי. לנצח ותורתו ה"הקב את לקבל מיד
 רצון עם' ה רצון את לעשות חזק חזק שמשתדל

 וזה נצחים לנצח יזכה הוא ואז. יצליח הוא אז, עז
 את לתאר בעצמי יודע לא ואני. הבא השלב
  .נצחים לנצח יכול הכל של חלק להיות של הטוב

 הקרוב בעתיד, בסוף אנחנו, זמן אין, י"עמ   
 יהודים בין ידוע כבר הוא. ממש יתגלה המשיח

  . מסוימים
 על לסמוך לא, להירדם לא, תתעוררו – י"עמ   

 שהצליחו, ברשעים להאמין לא, הגדול השקר
 אוכלוסיית כל של, שלכם הפחדים עם לשחק
 ההיגיון את שאיבדו עד כך כל להפחידם, העולם
 השקרנים לרופאים העולם בכל והסכימו שלהם

 אלא, חיסון באמת היה וזה לא, חיסון להם לתת
 כתוצאה נופלים עדיין שאנשים, המוות זריקות

 פתאום נופלים שכאילו או האלה מהזריקות
 שזה היא והאמת, אחר משהו או לב מהתקפת
 יהיו. מיד ומתים עובד לא הגוף פתאום. מהחיסון

 מבוגרים וגם צעירים גם, ככה שיפלו הרבה עוד
 של המטרה הייתה וזו. כלל בדרך פתאומי באופן
 רצו ואנשים. בו להאמין רצו שכולם הגדול השקר

 מעל הוכחות שהיו אפילו בזריקות להאמין
 שלהם, הגדול הוכחות לשקר יש ועדיין ומעבר
  .המר המחיר את משלמים האנשים ועכשיו

 להאמין אמיתי יהודי לכל להתחנן יכול רק אני   
 יתגלה דוד בן וכשמשיח ותורתו ה"בהקב ורק אך

 יהיה וזה! האמת באמת יהיה הוא כי, איתו ללכת
 אמיתי יהודי כי. האמת שזו אמיתי ליהודי ברור
 אין" לשכוח ולא" ונשמע נעשה" סיני בהר אמר
  ".הוא ברוך הקדוש – מלבדו עוד
  
  אלי' לה מי

  4/8/2021אב ה'תשפ"א   -דניאל, כ"ו  מנחם
 הכלכך,  להמשיךיכול  לא, מצב העולם בסוף אנחנו   

 את שנותנים מאז, מבולבלים אדם בני, מבולבל
 המוח את, האדם בני הרסו הם, כביכול "החיסונים"

 לחשובשלהם  היכולת את ,שלהם הגוף את ,שלהם
, אחרת מחלהנגרם בגלל  וזה בהגיוןו ברורה בצורה

  .הגשמיות של ,הזהב עגל של המחלה
 אחרי רודפים רק, ויהודים גוים העולם כל, אנחנו   

, תוהשטותי ותההנא, תוהגופני ותההנא ,הגשמיות
 ועכשיו תרוחני אותנו שהורגת, אותנו שהורגת ההנאה

 עשה זה קודם אבל. גופנית זה עם אותנו הורגים הם
 בגלל רק, אוכלים שאנחנו אנק'הג מכל חולים אותנו

, הגיון בלי ,רצון בלי ,שכל בלי ,אותנו מושך שהטעם
  .הגשמיות על שיכורים ,שיכורים אנחנו

 הרשעים כביכול. להמשיך יכול לא שהוא כמו העולם   
 ששולט אחד רק יש כי, כביכול אומר אני. שולטים כבר
להרגיש "כאילו"  לרשעים נותן פשוט הוא. ה"הקב וזה

של מתנגדים  קולות כמה יש אופן בכלהם שולטים, 
 גם אבל, מעטים אנחנו כי חזק כ"כ לא אולי, לרשעים

 - היהודים החילונים בין וגם החרדים בין גם ,הגוים בין
 כל על גדול שאלה סימן עםהתנגדות  קולות שומעים
 על שולטים הם כאילו. לאיבוד שהולך הזה העולם
  .כאילו שולטים הםאבל הכל, 

. הרפואהעל  ,החולים בתיעל  שליטהיש לרשעים    
על הרופאים, על האחיות, על הכנסת, על בתי 
המשפט, על המשטרה, על הרבה מהרבנים וכו', כמו 

  ברוסיה.
 רובאבל  ,תשולט הרפואה אז למות מפחדים אנשים   

! גמור שקר! גמור שקרהיא  המודרנית הרפואה
  ,בעצמם התרופות עם אותנו הורגים

 זה אבל, היה זה. המציאו שהם קורונהה שהגיע עד   
 לאמשמעותית ו לא הצטננות איזו, מסוכן היהלא 

 איזו מביאים וכביכול בזה משתמשים והם, מסוכנת
 מגלים פתאום, מעניין אבל. נגד כביכול חיסון

 רוצים אופן בכל אבל, כלום זה בכלל שהתרופה
 אולי אולי אולי שזה, שלישי חיסון – חיסונים שניקח

  .משהו השעי
 כך כדי עד משוגעים אנחנו, ישראל עם ,ישראל עם   

? וברור גדול כזהשקר ל להתכופף מוכנים שאנחנו
 עלינו כסף הון מרוויחים? שקר שזה מבינים לא אתם

  .זמן באותו עלינו משתלטים וגם
אבל לא בטוח  בחגיםהם רוצים לעשות סגר    

 הם, החרדיםאת  אותנו לעצור רוציםשיצליחו. הם 
, ו"ח ה"מהקב שנתרחק רוצים הם, נתפלל שלא רוצים

 לא חרדים כביכול אפילו שהרבה משהו יודעים הם כי
 הכל למעשה שהוא עצום כח ה"להקב שיש, יודעים

 בלי כבשים של לעדר נהפכנו אנחנו אבל. הם ולא יכול
 לעזוב ו"ח נצטרך שלא השקר את לחיות ורוצים שכל
  !הכשר עם! הכשר עם! הכשר עם הגשמיים החיים את
 בדור קאודו, שלנו בדור אפילו יודעים לא אנחנו   

 לעשות לנו שאומרים רבנים לנו יש. לשמוע למי, שלנו
, אנשים הרבה הורגים החיסונים אבל, החיסונים את
 חולים אותם עושים לגמרי אותם הורגים לא ואם

 שהם סיכוי יש זה את שורדים הם ואם, קשה במצב
  .שלהם החיים לשאר נכים יהיו
 השכל איפה ?אתם איפה ?מ"יע לכם קרה מה   

 לא אתם? ה"בקב והביטחון האמונה איפה? שלכם
' ה עם הסוף-ה? הסוף לקראת הולך שהכל רואים

 לא אתם אולי אז? מבינים לא אתם! הסוף! הידיעה
 .יהודים שאתם חושבים רק ו"ח ר"ע אתם אולי, יהודים

 סליחה'. הפנים על' אומרים איך המצב לכם אומר אני
 יותר זה את תבינו אולי אבל, בסלנג משתמש שאני
 איפה, אישור נותנים רבנים ?למה ?למה. טוב

? למות ממשיכים שאנשים רואים לא? שלהם הביטחון
 שעובד אחר נגיף זה כביכול? עובד לא שזה רואים לא

 עד חיסון תקבלו פעם עודועוד כמה חודשים  עכשיו
  .ישראל בארץ פה אחד יהודי ישאר שלא

? כולנו על לשלוט רוציםהרשעים ש רואים לא אתם   
 לא זה אבל .ו"ח העולם בורא את לנצח רוצים הם

 יכול הכל הוא ה"הקב כי, להם יעזור לא, להם יעזור
 מה מושג להם שאין רשעים סדיסטים של קבוצה הםו

, מומחים הם ובזה, להרוגרק  יודעים , הםרפואה זה
 אי שחיו הרשעים כל שלנו הזה בדור. גדולים מומחים

 סוף סוף יכולים שהם חושבים הם ביחדו, חזרו פעם
 להם נותן' ה .יהיה לא זהו העולם כל על להשתלט
הם  מי כל-קודם לחשוף כדי ולהמשיך להמשיך
, האמיתיים היהודיםהם  מילחשוף  מזה חוץ, הרשעים

 כבר שהגאולה אמיתיה ישראל-לעם להראות מזה חוץ
 כבר ומשיח באופק ברור זה את לראות אפשרבפתח, 

 יכול לא הוא ?מה רק! פה כבר משיח, ספק אין! פה
 והמכות שהרצח מעט עוד, מעט עוד אבל. עוד להתגלות

 כ"כעם  קריטי כ"כ למצב ויגיע ה"כדו לכל נותן' שה בטבע
 לשבת מוכנים יהיו כבר היהודים שכלעד  קרבנות הרבה

 ולבכותואפר על הראש  הגוף על שק לשים, הרצפה על
 של העבירות כל על תשובה ולעשות, ולבכות ולבכות

 אם אפילו כי. משיח לקבל נוכל אנחנו ואז ,ואז. הזה הדור
 מאחד לרוץ יתחיל זה, בהתחלה אותו יקבלו יהודים מעט
 האמיתיים היהודים שהם מ"יע שרוב עד, מאד מהר לשני

  .ברור כ"כ יהיה זה כי ברירה תהיה לא כי. אותו יקבלו
 אם אבל, הקרבנות, הקרבנות זה לי שכואב מה רק   

 יתקן' וה הבא לעולם יגיעו הם ,יהודים באמת הקרבנות
 לעולם להגיע יוכלו לא הם אז יהודים לא הם אם, אותם
 שלהאמיתיים  מהרבנים חלקו אמיתיים יהודים .הבא
 בלי גדולים צדיקים ,ה"לקב יתתיאמ הקרב של ,אמת

 בשנים כבר לקח' ה מהם הרבה אלה כל, חטאים
 היה זה. לעולמם הלכו הדור גדולי הרבה כ"כ, האחרונות

 יכלו שלא חסד להם עשה' ה אבל, מגיפה כמו נראה
 ,כן אם כי, הזה המבולבל בזמן, הזה בזמן בחיים להיות

 א"א אבל, הגאולה את לדחות צריך היה ה"הקב אז
 ע"לג הלכו האלה הצדיקים לכן, כבר זה את לדחות

  .השלמה הגאולה באמת שתהיה עד להמתין
 ובשביל לשמוע קשה שזה יודע אני, ישראל עם ועכשיו   

 סתם לא אני אבל, אוטיסט לאיזה בכלל לשמוע מה
 אוטיסט סתם לא הוא בן גם, במיוחד נשלחתי, אוטיסט

 מה לכם להגיד באנו בינתיים אבל, נשלח הוא גם
! זמן אין! זמן אין כי וחשבון דין ותעשו. עכשיו שאמרתי

 להפוך רוצים, שלכם הילדים את לקחת רוצים הם עכשיו
 זאת! המדינה של, כן כן. המדינה של לעבדים אותם

 הקומוניזםעם ו, קומוניסטים גםנקראים  שהם אומרת
 על בעיקר אבל, העולם כל על לטתלהש רוצים הם הזה

 הם, היהודים עם היא שהאמת יודעים הם כי. היהודים
 אפשרות שום להם ושאין ה"הקב זה שהאמת יודעים

 בטוחים הם, להאמין רוצים לא הם אבל. כנגדו לחםילה
. ו"ח כח יהיה לא ה"לקב, היהודים כל את יחסלו הם שאם
 זה ה"הקב של שהכח להאמין רוציםהם , מאמיניםהם 

  .ה"הקב זה מ"יע של הכח, נכוןההיפך הוא ה. ישראל עם
הרשעים רוצים לחסל את רוב האוכלוסיה של העולם    

 האמונה ואת שלנו הדת אתובעיקר את היהודים, 
 יכולים לא הם, זה את תנוימא לקחת רוצים, ה"בקב

 ,יכול הכל עם קשר שום להם אין כי ,זה את לסבול
, העולם של האוכלוסיה רוב את לחסל רוצים הם. ה"הקב

  .היהודים את בעיקר אבל היהודיםאת  רק לא
להם  הקב"ה כבר הכיןיש להם הרבה תכנונים, אבל    

 שבעה עם שמש- מיני, השביט -קטלנית מאד מכה 
 מיליונים של זנבהסובבים אותו ואחריו  לכת כוכבי

 והם. ה"כדול מאד קרוב וזה, ואסטרואידים מטאורים
, בונקרים בנו הרשעים ,האלה הטמבלים. זה את יודעים

 כולם, בונקרים בנו ישראל מדינת של הממשלה כולל
 של האליטה בשביל ענקי בונקר פה שיש יודעים

 ּוָבאוּ " .בשבילם רק אחר אחד אף בשביל לא, הרשעים
ְמָערֹות ֵני ָעָפר ּוִבְמִחּלֹות ֻצִרים ּבִ ַחד ה' ִמּפְ  ּוֵמֲהַדר ּפַ

אֹונוֹ  קּומוֹ  ּגְ  והם (ישעיה ב י"ט)ָהָאֶרץ:"  ַלֲעֹרץ ּבְ
 יגיעשהגויים קוראים לו ניבירו  השביטכי כאשר  בטוחים

, לתאר אפשר- ישא טבע אסונות יהיו קרוב יותר עוד
  .את זה יודעים והם והתחיל כבראסונות ש

 מתי יודעים לא הם, הם לא יודעיםששני דברים יש    
ואיזה גודל של קטסטרופה הוא יגרום  בדיוק יגיע הוא

  להם אפילו שהם מסתתרים בתוך הבונקרים שלהם.
 הוא, זה על שולט' ה רק, מיישמי דבר שזה בגלל וזה   

. את להמשיך שוב זהל ולתת זה את לעצור יכול
 לא מבולבלים, הם אז. מחליט ה"הקב רק מהירותה

 כל עם, קרוב פה כבר שזה יודעים הם אבל, בדיוק יודעים
 האוויר זיהום בגלל שזה אומרים שהם, טבע האסונות

 זה, זה בגלל לא זה אבל' המכוניות, המפעלים וכו של
 הצפוני הקוטב לכן, הכל את מחמם שהוא השביט בגלל

 גדולה פני הים עולים כ"כ נמסים במהירות והדרומי
 כל, החופים כל לתוך כבר מגיע וזה ינוסיבאוק ועולים

  .החופים

  
 המגורים של שהבניינים הסיבה זו אגב ודרך   

 בכל, נופלים בתים העולם בכל. נפלו' ביץ-במיאמי
 שהם כאלה יש. פתאום שנפתחים בולענים יש העולם
 זה מתי יודעים ולא, ענקיים שהם כאלה ויש קטנים
 ויש, המלח ים ליד מלא יש. יקרה זה ואיפה יקרה
  .העולם בכלבולענים  מלא בכלל

  בים המלחבולענים 
 יש עכשיו שלנו העולם בכל. ענקי בולען יש בסיביר   

 כמו ענקיים שיטפונות יש, ומסוכן משונה אויר מזג
 היה לא פעם שאף, נעלמו אנשים מאותו בגרמניה

 כמו באירופה ארצות מיני ובכל, דבר כזה בהיסטוריה
 שאנגליה נראה לי. ועוד כוסלובקיה'צ, הולנד, בלגיה

 והם המים לפני מתחת יהיו והם זמן הרבה יקח לא
 לדנוור תטוס שהמלכה רואים כשאתם. לברוח יתחילו

 מפואר הכי גדול הכי לבונקר הכניסה שזה קולורדו
 טסה שהיא נראהשכ, החשובים ומי המי כל בשביל

  .העולם כלב גדולה בבעיה שאנחנו תדעו םלש
 שתופסים, תשובה שעושים אמיתיים יהודים אבל   

 אם עליכם ישפיע לא זה תדאגו אל, עשינו טעות איזו
 כל את זורקים אתם אם, אמיתית תשובה עושים אתם

 שלכם מהרצון ,שלכם מהלב ,שלכם מהבתים השקר
 ועשר מאה אחוז מאה אחוז תשעים לא לגמרי תחזרוו

 כל לאהוב כולל וזה. לפחד מה לכם אין, ה"לקב אחוז
 ששונאים וספרדים אשכנזים יהיו ושלא, אמיתי יהודי
 סתם בגלל או העור צבע בגלל השני את אחד

 מה משנה לא, אחד עם הוא מ"יע. טיפשיות מחשבות
  .אחד עם זה, באו הם ארץ מאיזה ,העור צבע

 השביטכאשר , תשובה יעשו ישראל עם באמת ואם   
(פעם עם כניסתו למערכת  ה"כדו ליד םיפעמי יעבור



 כמו אבל, חושך ויהיה השמש ופעם שניה ביציאה)
 היהודיםגם הפעם  חושךמכת ה במצריםשהיה 

  .הכל את ברור יראו האמיתיים
!!! תשובה תעשו מתחנן ,מתחנן אני ישראל עם   

 לנצח להגיע היחידה הדרך זו!!! תשובה תעשו
, יהודים לא שאתם כנראהאז  ו"ח לא ואם, נצחים
 כל עם יחד תעלמו, הגוים כל עם תלכו שאתם כנראה
 שיראו גוים גם יש כי, יעלמו הגוים כל לא אבל. הגוים

 על לא, נשלוט ישראל עם אנחנו אבל. האמת את
 כי, יכול הכל הוא ה"שהקב בזה נכיר אנחנו, העמים
 הרע היצר על רק, שלנו הרע היצר על שולטים אנחנו
  .אותו נחסל זמן כמה ואחרי. לשלוט צריך

!! פה כבר משיח!! תתעוררו ישראל עם ישראל עם   
 תהיו אל, טיפשים תהיו אל!! להתגלות רוצה הוא

 היא היחידה והאמת! לאמת מיד תחזרו, עקשנים
   .די בלי חי ישראל עם ,ישראל עם ישראל עם. ה"הקב

 ישתנה אותו מכירים שאנחנו כמו העולם   
 מארץ חוץ למים מתחת יהיה הרוב, לגמרי
, ממנו חלק להיות ישראל עם את ברא' ה. ישראל

 אם כי, ולעלות לעלות באמת חייבים אנחנו לכן
 ה"כדוש לשכוח ולא. שלנו לקיום סיבה אין לא

. לשכוח לא, הבריאה של פיצי מאד חלק רק הוא
 שקיים מה כל יאחד הזה הפיצי המקום אבל

  .זה את לתאר אפילו יודע לא שאני עולםב
 להתחיל זה ברגע שכדאי להגיד יכול רק אני   

 זוכרים שאנחנו בזמן עוד תשובה לעשות
לא יהיה מצב ש כדי במירון מהאסון ומושפעים

  .לשווא' ה קידוש על נרצחו הצדיקיםש
 יבואו הקשים הדברים מעט עוד, זמן אין מ"יע   

 תתקרבו, תתכוננו, זמן אין, השני אחרי אחד
 תבדקו חרדים אתם אם ואפילו. ולתורתו ה"לקב
 שאתם כמה עד תראו, ומבחוץ מבפנים טוב טוב

  .ליהודים מאשר לגוים יותר דומים
 הוא שמשיח רואים גם. הסוף שזה ברור כבר רואים   

(נ"ג)  בישעיה שכתוב מה בדיוק בדיוק הוא פה
 בעתיד שזה זמן שיגיע מדויק בדיוק זה שלו שהתיאור

 מאד למצבים הולך להתהפך הולך העולם כי הקרוב
 עקום חשבון לעשות יפסיקו היהודים ואז קשים מאד

 לשרוד רוצים הם אם .4 זה 2 ועוד 2ש להבין ויתחילו
 שלהם שבראש השטויות כל את לזרוק צריכים הם

 הילדים את לראות רוצים הם אם. לאמת ולהגיע
  .לאמת להגיע מוכרחים הם בחיים שלהם

, עגל הזהב בלי שארילך וני הכסף כל ,הגשמיות כל   
 רק טוב זה, אספנוואוכל  מים כמה משנה לא

 את אבל, עכשיו אותנו להרגיע בשביל רק, להתחלה
 ולא אוכל לא נצטרך לא -ה תוא נקבל, כאשר האמת

 ואת מרים באר את שוב לנו יתן' ה כי כלום ולא מים
 לא אנחנואת השלו  אפילו ,כלום נצטרך לא ,וזהו המן

 מי" יצעק הוא יגיע שמשיחכ ?אבא מבין אתה. נצטרך
  .לרוץו להיות מוכן צריך אחד וכל, וזהו "אלי' לה

  שאלות ותשובות
  שאלה: מה דעתך על חיסון ילדים?

איך אמא ואבא יהודים יכולים לתת רעל תשובה: 
לילדים שלהם? במקרה הטוב זה יהפוך אותם 
לעבדים של הממשלה ובמקרה הגרוע זה יהרוג אותם 
ולא יפרסמו את זה כמו שלא פרסמו על התינוקות 

 שקבלו את האימהותשנולדו בלידה שקטה של 
  החיסון.
  ?בצניעות הדגש את לשים כדאי מה על: שאלה

, קדושה חוסר בגלל היה במירון האסון: תשובה
 צריך הבגד. צניעות הוא קדושה של והבסיס

 גם צריך, הגוף כל את ולכסות ורחב ארוך להיות
. מסביב הצוואר את שמכסה צנוע ראש כיסוי

 אך צניעות לבגדי חנויות למצוא קשה אמנם
 היא איפה צנועה אישה לשאול או לתקן אפשר
 שהם הבעיה, צנועות לא שנשים רק ולא   .קונה

 הלבוש רק לא שזה הזהב עגל עם חזק תפוסים
 התשוקה כל זה אלא, יהודי לאף מתאים הלא
 לחופשים תשוקה, לאוכל תשוקה גם, מביא שזה
 לראות תשוקה. מתאימים לא מקומות מיני בכל

 זה זה, מכל גרוע והכי סוף בלי תשוקות, סרטים
  .לסבול יכול לא' ה ואת זה, קדושה החוסר

 ימותוהמחוסנים מ אחוז 60-70אמר כי אחד ש: מדען 
 תזכיר אבל כן,>  ?להתייחס לזה. שנתיים שנה תוך

  .לגמרי בתשובה לחזור וזה, לזה תרופה שיש לכולם

  מה אתם רוצים?
  לחזור בתשובה או להיכנס לפניקה?

  הבחירה היא שלכם!

  20/8/2021א   "תשפ אלול ב"דניאל, י
 שמעתי, אבא הלב לי כואב, הלב לי כואב אבא אבא   

, גולדן בן של אחרוןה מסרה על התלוננו שאנשים
 להם אמר הוא. מידי מפחידים כביכול דברים שאמר
 לפי עצום לפחד, נפשית לבעיה להם מיםשגור דברים
 דבר אותו מרגישים יהודים שהרבה בטוח ואני .דעתם

  .אותי מדהים וזה
  ?ישראל לעם קרה מה

  ?שלכם הלב איפה ?שלכם הראש איפה ?אתם איפה
 הזה שהעולם, מבינים לא אתם ?מבינים לא אתם

 לא אתםהאם . ביותר מסוכן מקום ונהיה משתנה
 שנחרבו לפני והשני הראשון המקדש שבבתי זוכרים
, שנים גבי על שנים י"עמ את הזהירו הנביאים, שניהם

 להם מחכה אסון ואיזה! תשובה לעשות צריכים שהם
 הם בתשובה לחזור ובמקום! תשובה יעשו לא אם

 וכשהגיע השקר לנביאי ושמעו לשמוע רצו ולא התלוננו
 מיליוני... נהרס המקדש הבית... הלך הכל.... הרגע

 גם, ילדים גם, נשים גם, גברים גם, נרצחו יהודים
  ....המקדש בתי בשני מים כמו זרם והדם, תינוקות

, לכם שנגיד, רוצים אתם ?י"עמ רוצים אתם מה אז   
, מהם תמותו אז, ?יש מה אז נו? חיסונים תעשו שכן
 מיני לכל, המוות עד בינתיים לטוס תוכלו לפחות אבל

  ?הכיף בשביל רק, סיבה בלי, ארצות
  ?לכם שנגיד רוצים אתם עוד מה

 שתוכלו, רוצה שהמדינה כמו להיות גם יכולים שאתם
 חייכם את לתרום מוכנים ואתם השקר את להמשיך

 אתם, לחרדים מדבר ואני? ו"ח, ילדיכם חיי את וגם
 בשביל ילדיכם חיי ואת חייכם את להקריב מוכנים
  ?ירוק פנקס

  
 לפי כ"שבסה? מהקורונה מפחדים באמת אתם   

 מחלה לא הקורונה העולם בכל מומחים רופאים דעות
 יש, ממנה שמתים אנשים פחות הרבה עם, מסוכנת
 ברור זה. מזה מתו שאולי אחר בחולי שחולים אנשים

. מקורונה מתו לא, קורונה עם כביכול שמתו שהרבה
 מתים של כמות נותנים סתם מקרים שבהרבה וידוע

 סתם לא. גמור שקר וזה ומעבר מעל הרבה במספרים
 בעיר וויליאמסבורג פארק-בורו כמו במקומות יהודים

 יודעים כי, חולים לבית ללכת מוכנים לא יורק-ניו
 שמתו אמרו סתם או האנשים את שם שרצחו

 בארץ קורה זה, יורק-בניו רק היה לא וזה. מקורונה
  .בעולם ארצות מיני ובכל

, כתב שבן ממה מפחדים מאוד שהם אמרו אנשים   
 להיות שעומד ומה להיות שיכול מה על שהמחשבה

 להפחיד ושאסור טירוף, לפחד אותם מכניס פשוט
 באיזה הולך מישהו רואים אם: "שאלה לי יש, אז ככה
 צעדים כמה שבעוד לכך מודע לא שהוא ורואים דרך

 נצעק לא אז, ולמות לשם ליפול עלול ושהוא תהום יש
 להיות רק, ויזהר שיתכונן אותו נזהיר ולא הכוחות בכל

  ?נופל הוא איך ולראות בשקט
 התורה את לנו נתן 'ה נו.תוא אוהב 'ה – י"עמ   

", ונשמע נעשה" סיני בהר אמרנו אנחנו כי, הקדושה
 ממלאים לא, ה"הקב של והבנות הבנים אנחנו אבל
, הגויים את מחקים שאנו זה ובגלל שלנו ההבטחה את
 שהם, לחרדים מדבר ואני שלנו גדולה הכי הסכנה שזו

 הלא הבגדים ועד מהפיצות הגשמיות בכל טובעים
 הטיולים, מקומות מיני לכל הנסיעות כל כולל, צנועים

 של המודרניים החרדים של צניעות וחוסר יפים'בג
 חוץ, החרדים כל את, כולם את מושך וזה' וכו היום

  .ותורתו ה"הקב של חזקים נאמנים של קטנה מכמות
, ברור זה את ואגיד קשה בבעיה אנחנו! ישראל עם

 חייבים החרדים היהודים! איומה בצורה ירדנו אנחנו
  !דוגמא לא הם לרוב אבל, דוגמא שהם אלה להיות

 כביכול, סרטים של סוגים מיני כל לחיינו הכנסנו   
 האופנה, כשרה כביכול מוסיקה סוגי מיני כל, כשרים

, החרדים של מראה של חלק נהייתה צנועה הלא
 איפור עם צנועות ולא ארוכות ממש, ארוכות מפאות

, כולם לא זה אבל, "לי שיגידו יש. הציפורניים על ולק
 כמו נכנס זההאמת היא ש אבל". המודרניים רק זה

 יותר החרדים גם כי, חרדים הכביכול הבתים לכל רעל
 שעוברים הכספים וכל הטיסות וכל. לזה נמשכים ויותר

 על אפילו לנו אין, בריא הלא האוכל וכל, הפיצות וכל
, לגוף רעל ממש זה הזה מהאוכל הרבה כי, לברך מה
  ?ברכה זה על להגיד אפשר איך אז
 ואנו שלנו בקהילות, בעיות הרבה, בעיות הרבה יש

 לא המקרים ברוב אבל, שלנו מרבנים הדרכה מקבלים
 עני דור אנו, נכון .שצריך כמו דרכההה את מקבלים

 ואני עצוב מאוד זה, חזקים לא אנחנו, רוחנית מאוד
 תשובה לעשות להתחיל, ונקבה זכר, יהודי לכל מציע

 ולבכות ה"הקב עם להתבודד, הלב כל עם חזקה

 ועושים שעשינו, עברה כל על מחילה ולבקש ולבכות
  .נעשה גם בעתיד וכנראה

 מפגשים שעושים, המועד בחול חרדים כל כמעט   
 כביכול סרטים שרואים, ואימהות ילדים בשביל גדולים
 לראות עוד לרצות בשביל? מה בשביל? למה. כשרים
, סינון עם מחשב גם יש ואז? משעמם כי, סרטים
 וזה חרדיים כביכול סרטים הרבה לקנות ואפשר
 לראות "כאח רוצים כי, אסורים לדברים תיאבון מעורר

 סוג אותו, דבר אותו רוצים ולא סרטים ויותר יותר
 זה – לבידור שמביאה הטכנולוגיה וכל .כשר כביכול

 ".כיף" כביכול זה זמן בזבוז אבל, זמן לבזבוז גורם
 לחנך צריכים שאנו, בתורה מקום בשום כתוב לא אבל
  !הפוך בדיוק, לכיף ילדינו את
 חייב שאני מאמין ואני אתכם מזהיר אני! ישראל עם   

 הסכנה איפה להבין חייבים אנחנו, אתכם להזהיר
 שיציל יחיד הדבר זה כי, זה את ולתקן הרוחנית

 ובמקום בסכנה שאנחנו לכם אגיד גם ואני! אותנו
  !ה"להקב תחזרו! תשתנו – מזה לפאניקה להיכנס

 טבע אסונות יש כבר .האמת את לכם אומר אני   
, השביט וכוכב .שיהיו אתכם הזהרנו שכבר, ענקיים
 זנב ועם סביבו לכת כוכבי שבעה עם שמש המיני
 כבראשר  ואסטרואידים מטאורים של ארוך מאוד

 מתקרב שהכוכב אומר זה, מפעם יותר 300% נופלים
 הרגילות בחדשות זה על שומעים ולא מאוד אלינו

  .שנדע רוצים לא הם כי, הרגילה ובעיתונות
 אוכלוסיית לכל גדולה מאוד סכנה יש! ישראל עם   

 בלי אבל, לפחד רוצים לא שאתם יודע ואני! העולם
, כולם לא, תקועים אתם כי, תשובה תעשו לא פחד
 זה, הזהב לעגל עבדים נהיינו. תקועים הרוב אבל

, לכולם לא, הזהב עגל וזה היום שלנו חשוב הכי הדבר
  .כן – הגדול לרוב אבל

 ה"הקב עם רק כי! ה"להקב תחזרו! ישראל עם   
 את כבר שלקחו היהודים ואלה !לשרוד יכולים אנחנו

, אמיתי לא שזה ומבין זה על שמצטער מי, החיסונים
 כדי, עלינו להשתלט בשביל עשוי ושזה שקר שזה

 יהודים ויותר ויותר, חיסון עוד נצטרך שנה חצי שבעוד
 על, עלינו להשתלט בשביל זה וכל. מזה ימותו ו"ח

  .במיוחד י"עמ
  
 הכל שזה ומבין החיסון את שעשה  שמצטער ומי   

 לא שהוא ותופס אמת זו עכשיו שאמרתי ומה שקר
 לומד שהוא אפילו, ו"ח ה"הקב את ועזב הנכון בכיוון
 הרצון אתה בו עורר מסביב הגשמיות כל ורק תורה

  !יינצל הוא אז – הזהב העגל אחרי לרדוף להמשיך
 החיסון את עכשיו שעשה אמיתי יהודי כל מברך אני   

 אני, שקר שזה וכמה מסוכן זה כמה הבין שלא, בשוגג
 לא הזה שהחיסון יהודיה ואותה יהודי אותו את מברך
  !רע שום להם יעשה

 אף שכמוה כזו עולמית מלחמה תהיה! ישראל עם   
 עולם שליש ששני, בנבואות וכתוב. הייתה לא פעם

 לא דבר ושום יהיה לא כלום, לגמרי לגמרי חלק, ייחרב
 שעם איפה ושליש קשה פגוע יהיה שליש, יישאר
  .ייפגע לא ישראל

 כל דבר של בסופו. ישראל ארץ את יגדיל' ה   
 ושיהיה צדקנו משיח את וקבלי ה"להקב הנאמנים

 לעשות למהר צריכים ואנחנו פה כבר שהמשיח ברור
 ניסו שלא, גרמניה יהודי כמו לחכות ולא תשובה
 טוב יותר שיהיה קיוו כי" הבדולח ליל" אחרי לברוח

 שרוב בזמן הגשמיים חייהם עם להמשיך יוכלו והם
 להם הייתה ולא שבת מחללי היו באירופה היהודים

 והרוב להתקיים להמשיך, לחיות להמשיך כבר זכות
 רק ושם הגזים לתאי אותם כשהכניסו רק תשובה עשו

: וכולם להם לעשות רוצים מה הבינו האחרון ברגע
 אלוקינו' ה ישראל שמע" צעקו וילדים אבות, אימהות

 עלו והם שלהם הנשמות את הציל' ה ואז" אחד' ה
  .עדן-לגן ישר
  
  !זמן אין! פה משיח – י"עמ   

 לנו !אחרים מעמים יותר במיוחד אותנו לחסל רוצים
 אנחנו !זה את לסבול יכולים לא והם האמת את יש

 ואז לאמת השקר בין להבדיל בתשובה לחזור חייבים
 תשובה עושים אנו ואם .עצמו את לחשוף יוכל משיח
. ספק בלי צדקנו משיח שהוא ונדע אותו נראה באמת

 התשובה את עושים לא אנו ושלום חס אם אבל
  ."וח האמת את לראות נוכל לא לעשות שצריכים

 אבל טובים דברים להגיד רוצה אני! ישראל עם   
 המציאות את אתאר ואם מאד מאד קשה המצב
 אז, שקר רוצים אתם אם .האמת תהיה לא זו, אחרת
  !אמת של בעולם לחיות יכולים לא אתם

  !אמת ישראל ועם   !אמת ותורתו   !אמת' ה



  הגאולהלקראת 
  27/8/2021   א"תשפ אלול' יט – דניאל

 .ב"תשפ השנה ראש ערב יהיה שבוע עוד, אבא אבא  
 בלגן כזה יהיה ב"תשפ שבשנת להאמין יכול מי

 בסכנה העולם כל. העולם כל על שמאיימים, ורשעות
 לעולם חזרו, הזה בעולם פעם אי שחיו, הרשעים וכל

 בסופו אבל, שולטים כביכול הרשעים. הזה בדור הזה
 ה"הקב נגד שהם אלה כל את יחסל 'ה דבר של

 השלבים כל אחרי דבר של ובסופו ימשיך י"עמו ותורתו
  .ה"בע נצחים לנצח נגיע, לעבור שנצטרך

 כל השנה שמראש, מ"יע כל, אתכם מזהיר אני   
 אבל, מיד כמעט זה את לראות נתחיל, ישתנה העולם

 שהרשעות, יבינו שכולם עד זמן ייקח זה אופן בכל
 כבר הם. העולם כל על להשתלט מנסה למעשה
, שלהם והמעוותות העקומות התוכניות את התחילו

 להאמין קשה. השנה ראש אחרי יתחיל זה בגדול אבל
 פרט מתוכננת כזו, גדולה כזו רשעות להיות שיכולה

. עולם מבורא לפחד או להצטער בלי, מצפון בלי פרט
 הצליחו שלא אומרת זאת, 2"עבמ הצליחו שלא אחרי
 יותר ביותר אכזרית בצורה להרוג הצליחו אבל, לנצח

, מיליון 7ל קרוב הזה והמספר יהודים מיליון 6-מ
 בני של מיליונים שאר כולל לא וזה וטף נשים גברים

. מזה נהנו גם הנאצים והרשעים, אחרים מעמים אדם
 בכל היו הם אלא, בגרמניה רק לא היו הנאצים אבל

 כל כמעט אבל, נאצים לעצמם קראו לא אולי, העולם
 שמחו, אחרות ארצות הרבה ובעוד אירופה גויי

  מ"י.ע את, היהודים את, ישמור 'ה, שמחסלים
 כאלה יש? אותנו שונאים "ככ למה, להבין קשה   

 מקנאים חוכמתנו ובגלל חכמים אנחנו כי שאומרים
 להיות יכול, הסיבה כל לא זו אבל, נכון וודאי זה, בנו
 מעט לא יש, בעסקים, 'ה בעזרת מצליחים שאנחנו גם

 האנשיל כמו כסף הרבה להרוויח שהצליחו יהודים
 להרוויח היום עד ומעבר מעל שהצליחו, ובניו רוטשילד

. מאוד בהם קינאו שגויים ברור וגם כסף מאוד הרבה
 הגויים לשנאת הבסיס לא הם האלה הסיבות כל אבל
 לנו נתן ה"שהקב העיקרית הסיבה. מ"ילע העולם בכל
 ההר את והרים סיני בהר הדיברות עשרת את י"לעמ
 ומהרגע" ונשמע נעשה" אמרנו ואנחנו ראשינו מעל
 שאנחנו ידעו הגויים, קטן עם יחסית שאנו כמה הזה
 בורא של אהוב הכי הילד, ה"הקב של הנבחר העם

 לרצון שמביאה, נוראית קנאה מעורר וזה העולם
  .מאיתנו להתפטר מנסים הדורות ובכל. אותנו לחסל

 תמיד לא שאנחנו כמה. נותן לא 'ה דבר של בסופו   
 מהגויים מושפעים ונהיים המצוות את שומרים

 כמו להיות משתדלים אנחנו ולפעמים וממנהגיהם
 אפילו, אותנו עוזב לא ה"הקב זאת ובכל לגמרי הגויים

 אותנו מציל והוא אותו לעזוב לפעמים מנסים שאנחנו
 ומשתדל היום עד דור אחרי דור, שלנו הרע מהיצר
, גדולים רבנים, חכמים תלמידי דרך אותנו ללמד

  .ותורתו מלבדו עוד שאין, ענקיים צדיקים
 להתכונן חייבים אנחנוו הגלות בסוף כמעט אנחנו   

 גדולים צדיקים הרבה האחרונות שנה 20-ב .לגאולה
 לשמור כדי אותם החזיר 'ה, הזה העולם את עזבו

 שאנחנו מה לסבול יצטרכו לא שהם, עדן בגן עליהם
 בלי כמעט אנחנו ועכשיו. לעבור נצטרך הזה דורב

 חרדים אפילו זה ובגלל מבולבלים אנחנו, צאן רועה
 שלהם החיים את למלא והעדיפו ה"מהקב התרחקו

. קדושה חוסר ועם צניעות חוסר עם, גשמיות עם
 "יבא, ושלום חס, אותנו לחסל קשה עובדים והרשעים

 תתיאורטי שיכולה טכנולוגיה להם ויש, "לבחו וגם
 לתת לא חייבים אנחנומ"י, ע אבל, "וח מ"יע את לגמור

 סיני בהר שעמד הקדוש העם את לגמור לרשעים
 מרה הייתה שהגלות שאפילו העם, התורה את וקיבל

 שזה, אפילו יהודים היו תמיד מקום ובאיזה ומסוכנת
 לפי ורק אך חיים וחיו התפללו הם, מסוכן להם היה

 לדאוג בלי, פחד בלי זה את עשו והם הקדושה התורה
. פחדו לא הם, להם יעשו הגויים ומה איתם יהיה מה

 גשר זה הזה שהעולם, ידעו תמיד האלה המעטים
 הזה בדור וגם וידעו, הנצחי לעולם, הבא לעולם
 אפילו, אותנו יציל והוא מלבדו עוד שאין, יודעים
, ובמספר, הדורות מכל רשעים מלא הזה שהדור
 יעזור לא זה אבל, מאיתנו יותר הרבה הם, בכמות

 כל של מהרשעות יינצל אמיתי יהודי כל כי, להם
  .הזה בעולם עכשיו פה שהם, הדורות מכל הרשעים

 ה"הקב עם להיות צריכים שאנחנו, להבין צריכים   
 יציל' ה, אותנו יהרגו ו"ח אם ואפילו פחד בלי לגמרי
  "ה.בע המתים בתחיית ונחזור עדן לגן נגיע כי, אותנו

 יום איתו לדבר, ה"הקב עם להתבודד חייב יהודי   
 וכל יכול כל הוא שה' להאמין כדי, לפחד לא כדי, יום
 הוא הזה ושהעולם לטובתנו זה לנו עושה שהוא מה

 עם אנחנו שאם, לשכוח לא וגם המציאות של קטן חלק
  .נצחים נצח לנו יהיה  - לגמרי 'ה
 יש העולם בכל ארץ בכל עכשיו ששולטים לרשעים   

 גם וזה העולם אוכלוסיית רוב נגד כזריותא תוכניות
 מלא להרוג גם וכוונתם, היהודים נגד בעיקר מכוון
, נפש חולי הם האלה הרשעים. מפחידות בצורות גויים

 המציאו שהם שיטות מיני כל להם ויש לרצוח אוהבים
 כבר והם העולם אוכלוסיית רוב את להרוג כדי

 אותם יחסל בסוף ה' אבל, הקורונה עם מאוד מצליחים
 ולא פשוט יהיה לא זה אבל, מהם זכר יהיה לא, לגמרי
 שאנחנו זמן כל איתנו 'ה כי לפחד לנו אסור, קל יהיה
  !איתו

 להגיע פחד ובלי בכח צריכים העולם בכל יהודים   
 פה ששולטים אלה כי, "ילא אלא, "ילמ לא, "ילא

 שונאים הם, האמת נגד הם' וכו משפט ובבתי בכנסת
 אופן בכל כדאי אבל. "רע שהם כנראה, יהודים

 קשה יהיה שזה אפילו לכאן בהמוניהם להגיע ליהודים
 הכי המקום תהיה "יא דבר של בסופו. הבחינות מכל

  .אמיתיים ליהודים רק אבל, בעולם מקום מכל בטוח
 הזה בעולם פה כבר שהוא, המשיח את ישלח 'ה   

 יהיו. הרשעים כל את ה"הקב עם יחד לבד יחסל והוא
 שהוא, מהשביט ה"כדו על יפלו ואבנים חושך ימי גם

 שמסתובבים לכת כוכבי 7 עם שמש של מערכת מיני
 שני איתה וסוחבת מתקרבת זו שהמערכת, סביבו
, ואסטרואידים מטאורים עם ארוכים ארוכים זנבות
 במצריים וכמו. ה"כדו על יום יום נופלים שכבר

 שלא מ"יע של והחלק ישרדו מ"ילע ששייכים המעטים
  .םיעל - ה"להקב או מ"ילע באמת שייך

 ינסה הוא, פה הוא שמשיח, לומר רוצה רק אני   
 לנו יש אבל, מנסה כבר שהוא, מ"יע את להציל עכשיו

 לעבור שנצטרך קשים מצבים מיני כל הקרוב בעתיד
 משיח. ולשרוד זה את לעבור יוכלו ה"הקב שעם ואלה
 שישלוט רשע שיהיה וכתוב אותנו יעזוב לא צדקנו
 המשיח את ישלח ה"הקב זה ואחרי חודשים 9 עלינו

 האזורים מכל "יא של לגבול שבאים הגויים את להרוג
, הגבול על ימותו והם י"לא יכנסו לא הם אבל שבעולם
  .יפלו הראש רגליים, ידיים, שלהם איברים שפתאום

 אלה, אמיתיה מ"ילע מדבר ואני! ישראל עם   
 להציל לנסות עכשיו פה משיח! ה"הקב עם שבאמת

 שאנחנו התורה נגד שהם הדברים וכל מהגויים אותנו
 לעשות חייב מ"יוע! מזה ונהנים מהגויים למדנו

 ייעלם – הלב מכל תשובה עושה שלא מי כי, תשובה
 מעטים יישארו אם ואפילו מ"יע אנחנו !מהמציאות

 זאת בכל, תשובה עשינו לא מאיתנו חלק כי, מאיתנו
 של יחסית המעטים על הבריאה עתיד את יבנה 'ה

  .הסוף עד ה"להקב נאמנים ישארויש היהודים
  

  אבינו מלכנו חטאנו לפניך
  אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה

  9/9/2021   ג' תשרי תשפ"ב, בן גולדן
  קודם כל מועדים לשמחה.

' יעזור לנו להתגבר על כל הדברים הקשים שעומדים ה
מעכשיו ובעוד הרבה חודשים כל העולם בבלגן, ולא  לפנינו.

רק העולם בבלגן, אלא גם אנשים בבלגן, הם מבולבלים, הם 
רוצים עולם מלא גשמיות וזו לא רק קבוצה אחת, וזה גם 

להקב"ה, הם ממש  קרובים שמאודאפילו החרדים כביכול 
רוצים את הגשמיות שהתרגלו אליה, הם רוצים את הבידור 
שהתרגלו אליו, הם רוצים את החופש כביכול לטוס לכל מיני 
מקומות שונים ומשונים, מתי שמתחשק להם, ובגלל כל 
הגשמיות המיותרת בבידור וגם באוכל וגם בכל מה שאתם 

י לא רוצה הקב"ה יביא עלינו מצב כל כך קשה, שאנ רוצים
  להיכנס לזה עכשיו ולתאר את זה.

על כל העולם, קודם כל כמעט הרשעים הצליחו להשתלט    
יש להם פרטים של רוב האנשים דרכו ש דרך האינטרנט

את החשמל ואת המים ואפשר  הפסיקלבעולם. הם יכולים 
כל רגע ורגע, אפילו לחרדים יש כל אחד לדעת בדיוק איפה 

  את האייפונים.
עים עושים דילול אוכלוסין עם החיסונים, ועושים את הרש   

זה לאט לאט, פה ושם פתאום מתים אנשים וזו שרשרת 
שממשיכה ואחרי עוד כמה זמן, עוד מתים וזה הכל 

הבדיקות. כל האנשים וגם החרדים רצו ממהחיסונים ו
להתחסן גם מפחד מהמחלה או בעיקר שלא יוכלו לבלות כמו 

מאפשר להם חופש לבלות ולטוס הק שרגילים בלי כרטיס ירו
רוב האוכלוסיה כולל החרדים לא רק בארץ, כולל כל  וכו'.

העולם נהיו עקומים, כל מיני יהודים, כולל דתיים, חרדים, 
חילוניים, וגם גויים, כי כל היום מראים ומתארים בחדשות כל 
מיני מעשים איומים, אכזריים ואני אפילו לא יודע איך 

מגעילים... העולם נהיה עקום לגמרי  –להמשיך לתאר 
  רוחנית וגשמית.

בני אדם כבר לא יודעים לחפש את הפנימיות של כל    

התשובות האמיתיות, והדור שלנו רק רוצה לצאת ולצאת, 
הכל בחוץ, לא בתוך  - להסתובב, לקנות, לשתות, לאכול 

 .ליהנותהבית שלהם ולא בתוך הבית כנסת שלהם. רוצים 
ד לא יוכל לצאת מהבית! והרחוב כבר מאוד עוד מעט אף אח

  מסוכן ביותר, גם לבחורות, גם לבחורים, גם לילדים ולילדות.
וזה קורה בכל מקום, בכל יום בא"י, בכל העולם וגם    

חוטפים ילדים ועושים מעשים עליהם ואחר כך מקריבים 
אותם על המזבח וכך מאות אלפים נעלמים כל שנה, כי 

  נותן להם לשלוט. 'כביכול, שבינתיים ההרשעים שולטים 
היהודים החרדים שלרוב משתדלים לחיות לפי בין וגם    

ש בודדים שהם עקומים בנושא . יהתורה יש בכל אופן מקרים
וזה לא משנה אם זה  חרדית. לאוכלוסייההזה ומסוכנים 

ברחוב בבני ברק או במאה שערים, בהר נוף, בעיר העתיקה 
סכנה של פריצות החרדית מאיימת ה –או בכל מקום בחו"ל 

בגדול על המשפחה החרדית. ברור שהפריצות הגויית הרבה 
מורידה את כל אוכלוסיית העולם, ויותר גרועה, הרבה יותר 

כי כל מיני סוגי נישואים וכל מיני דברים ממש נגד התורה, 
שומרים על תא האפילו נוצרים למצב שבגדול זה נהפך 

קיים ומאחר שכל כך קל באינטרנט משפחתי תקין כמעט לא 
להגיע למצב רוחני מלוכלך ומגעיל, כי הרבה בעולם הזה 
מאמינים בשטן עצמו, הם אפילו מגיעים להקרבה על המזבח 
של קורבנות שלהם. אפילו ברחובות החרדים ואולי דווקא 
ברחובות החרדים שיש בהם הרבה ילדים מסתובבים לעשות 

ר בקניות כלליות וזה מושך קניות למשפחות שלהם או לעזו
כל חולי נפש שיש הרבה מהם בדור שלנו, לחפש איפה 
לעשות את האסור גם לפי החוק ובעיקר לפי התורה כי 

  העולם הוא עקום כל כך.
לצערי הרב אין לי ילדים ואני לא יכול להתחתן גם, כי אני    

אוטיסט, ולא יכול להביא ילדים לעולם ואם הייתי נורמלי והיו 
ילדים הייתי מפחד כל רגע לילדים שלי כי הסכנות הן  לי

רבות לא רק הסכנות שדיברנו עליהם עכשיו, יש סכנה של 
קורונה אבל לא הסכנה של המחלה, אלא הסכנה של 
הרשעים שזה לא מספיק שרוצים לדלל את אוכלוסיית העולם 
עם החיסונים שלהם, הם רוצים גם לחסל את ילדים שלנו עם 

  ושלום. החיסונים חס
מה שאמרתי זה נכון, ומי שיש לו ילדים חייב לדאוג  

  במיוחד, כי העולם הוא לא מקום טוב.
רק מחכה, שיהודים יבינו את זה ואולי יתחילו לעשות  'ה   

גם בחורים כמונו בסכנה, למשל עם תסמונת דאון  תשובה.
אוטיסטים וכו' ובהרבה מדינות הורגים אותם ברגע שנולדים, 

בחורים נורמליים בסכנה, ילדים וודאי שהם בסכנה, ולא רק 
כאשר היה דור המבול, הם  אנו חיים בעולם מלוכלך ומסוכן.

הרס את כל העולם בגלל זה,  'הו היו מלוכלכים, מושחתים
הוא הזהיר אותם הרבה שנים לפני המבול והם לא רצו 

שיהיה לכם לכולם ברור, שהעולם הזה לא ימשיך   להאמין.
עשה סוף לזה, יעשה סוף לכביכול הנישואים י 'ככה, ה

העקומים, יעשה סוף לרצח של ילדים אחרי שניצלו אותם 
לדברים אסורים, עקומים והקריבו ומקריבים אותם על 

  המזבח, שלא נדע.
 יותר אנחנו אולי, מהם טובים יותר לא, המבול דור כמו אנו   

 שקוע שלנו הדור אבל, חכמים יותר היו לפחות הם, טיפשים
 ולא שטחיים מאד ואנחנו, בגשמיות, הזהב בעגל כ"כ

 לזה קץ ישים' ה הקרוב ובעתיד. בכלום כמעט מעמיקים
 המהות כל ועם שלכם הלב כל ועם, באמת להתפלל וכדאי
  .בדיחה לא זו כי, שלכם

ולא כדאי להיות לבד אף פעם, מעכשיו הסכנה תהיה    
מסתובבים פה הרבה יותר גדולה. אתם תראו. עכשיו ערבים 

ומרגישים על הגובה, כי הציונים הרשעים עובדים עם סדר 
העולם החדש, שהם עובדים עם הערבים ולא נגדם, עובדים 
איתם. הם הרגו המון ישראלים עכשיו עם החיסונים, הערבים 
כמעט אף אחד מהם לא הולכים להתחסן, אחריהם החרדים 

ל אלה פחות מהחילונים. אבל לא מעט חרדים התחסנו, כ
  שלא יכולים להיות בלי הגשמיות.

עכשיו גם צריכים לפחד מהבדיקות. אני לא מבין את    
ההורים שמחסנים את ילדיהם, זה רצח בדם קר וכמו שד"ר 

שלתת לילדים את החיסון זה כמו להקריב זלנקו אמר 
  , של עבודה זרה.אותם על מזבח של השטן

מהתחלה ועד וזה העולם שאנו חיים בו! עולם  אכזרי    
הסוף! ואני מציע לכל ההורים של ילדים מתוקים וטובים, 

עד  לשמור אותם בביתילדים שצריכים להיות העתיד שלנו, 
שהזעם עובר, כי הרחוב הוא כבר מסוכן וזה יהיה עוד יותר 
מסוכן במיוחד לחרדים פה בארץ, כי רוצים לחסל אותנו קודם 

ול את זה, כי הם והם לא יכולים לסב 'כל, כי אנחנו עם ה
יודעים בפנים בתוך עצמם, שלא משנה כמה, שהם חזקים 

, לא משנה מה יש להם, הם בתוך 5Gכביכול עם נשק, עם 
עצמם מפחדים מהקב"ה והם מאמינים שהקב"ה מקבל את 
כוחו מעמ"י והאמת היא זו שזה עמ"י שמקבל את הכוח 
 'מהקב"ה, ויגיע רגע שהרשעים יעברו את כל הגבולות וה

  יחסל אותם לגמרי.
  עם ישראל בכל העולם תתחילו להתפלל!



  עם ישראל בכל העולם תתחילו לחזור בתשובה!
  כי זה הנשק היחיד שיש לנו נגד הרשעים העקומים!

אנחנו צריכים להראות להקב"ה שאנחנו איתו, רק איתו ואז 
הוא יחסל את כל השקר ואת כל הרשעים ואת כל אויבים של 

  עם ישראל.
המיליארדים שרוצים להרוג, אנשים כמו ביל גייטס, מכל    

שרוצה להרוג ולדלל את אוכלוסיית העולם והכי הם רוצים 
להתפטר מהיהודים, כי הם מפחדים ממש מהקב"ה ויש להם 

  סיבה לפחד.
עם ישראל בכל העולם, אם אתם רוצים לשרוד תתחילו    

  מיד לעשות תשובה, כי אין זמן!
אחרי ראש השנה יתחילו לאט לאט  אחרי החג, ,ומעכשיו   

כל מיני חוקים נגד היהודים ובכלל נגד העולם, אבל בעיקר 
נגד היהודים. בגלל זה הם הקימו את מדינת ישראל בשביל 
למשוך את היהודים לפה בהמוניהם ואז לגמור את כולם 
ביחד או את הרוב ביחד, במיוחד את החרדים. כל המרכזים 

ניו יורק, כמו לונדון, כמו שיקאגו,  שיש שם הרבה יהודים, כמו
כל המקומות האלה בסכנה  -כמו בולטימור, כמו פאריס וכו' 

  במיוחד וכל העולם בסכנה!
ובנוסף לכל הקב"ה שלח את השביט, שזו מיני שמש עם    

שבעה כוכבי לכת שמסתובבים סביב השמש ויש גם זנב של 
עולם מיליוני מטאורים ואסטרואידים, שמאיימים על כל ה

, חלק נופלים לתוך כדו"הוכבר נופלים בכמויות גדולות על 
האוקיינוסים, חלק נפלו כבר בקליפורניה וגרמו שם לשרפות 
ענקיות וגם בסיביר שכבר נגרמו מכך שרפות ענקיות ביערות 

מאות אלפי דגים שם שמביא עשן שמזהם את כל העולם. 
להבין או מתים מגיעים לכל חופי העולם בלי סיבה שאפשר 

מסתירים את הסיבה ויש אסונות טבע בלי סוף וזה משהו 
  שלא היה אף פעם מאז המבול.

אם אתם רוצים  –אז אני מציע לעם ישראל בכל העולם    
לשרוד, אתם צריכים להיות יותר רציניים ולהתאים את 

עושה את זה בשבילנו, לעזור לנו לחזור  'עצמכם למצב, כי ה
נו חרדים כביכול, יש בלבול גדול בין בתשובה, אפילו עם אנח

החרדים, מה זו מצווה ומה זו לא מצווה והגיע זמן שעם 
  ישראל כולו יעשה תשובה כי אין דרך אחרת לשרוד.

אין ספק שתהיה שואה וזה לא רק ליהודים. היהודים הכי    
עם הקב"ה או לפחות הם צריכים  םמפריעים לרשעים, כי ה

אמת עם הקב"ה זו שאלה להיות עם הקב"ה, אם הם ב
אחרת, ואם היהודים עם הקב"ה ותורתו באמת אז הרשעים 

  לא יוכלו לנצח אותם ולא יוכלו לעשות להם שום רע, בע"ה.
אני מבקש מאחים ואחיות שלי, בבקשה לחזור בתשובה,    

לשמור על הילדים שלכם ולא לעשות חיסונים, כי זה לרצוח 
או חולים מהם מכל מיני אותם. יותר ויותר מתים מחיסונים 

בעיות גופניות משונות, יש הרבה מקרים של מוות פתאומי 
וזה קורה בעיקר לאנשים צעירים וגם לא לצעירים. ואני שואל 
אתכם, איך אפשר לסמוך על החיסון שהחברה שהמציאה 
אותו בשליטתו של ביל גייטס שמדבר בגלוי, שצריכים להרוג 

את החוצפה להגיד את זה  ויש  לו –רוב אוכלוסיית העולם 
  בפומבי וזה גם קיים באינטרנט.

יציל אותנו, את  'אבל ה העולם ממש מקום בלתי נסבל כבר
היהודים, אולי לא את כל היהודים, כי לא כל היהודים רוצים 

ישמור, ואם אלה שלא עם הקב"ה אז  'להיות עם הקב"ה, ה
ר כנראה שהם לא יהודים. וכל הנשמות היהודיות שהיו בה

  סיני ואמרו "נעשה ונשמע" יינצלו.
אני מבקש מכולם, מכל עם ישראל, שתדעו שהרשעים    

אוהב אותו במיוחד,  'רוצים לגמור את העם הקדוש, שה
שהוא בבת עינו. אנו עם ישראל שייכים להקב"ה, אנחנו חלק 
מהקב"ה. לא כל אחד שקורא לעצמו יהודי, הוא יהודי, אבל 

ר צדק, הוא כן יהודי ונשמתו כל גר צדק, שהוא באמת ג
  הייתה בהר סיני.

עם ישראל! אני יודע שמה שאני אומר זה מפחיד מאוד,    
אבל זו אמת ואני מציע לכם מהר ועם כל הלב לעשות 
תשובה, אפילו שאולי אתם חושבים שאתם צדיקים, כדאי 
בכל אופן לחפש בתוך נשמתכם איפה הקב"ה בתוך החיים 

  שלכם?
ל להגיד? חוץ מזה שהקב"ה אוהב כל יהודי מה עוד אני יכו

  אמיתי וסובל ממה שקורה יותר מאיתנו, הילדים שלו...
אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו  אין עוד מה להגיד חוץ מ:

  צדקה וחסד והושיענו! עמנומעשים, עשה 
  
  נצחים לנצח המפתח את, הסוד את לנו יש
  15/9/2021תשפ"ב   תשרי' ט, גולדן בן

  ב"תשפ הכיפורים יום ערב
 נכון. חשוב חג זה. ביותר חשוב חג. חג יהיה בלילה היום   

 שנותן, חג זה, זה עם יחד אבל, מאוד רציני צום, צום שזה
 זה. ממנו הרבה ללמוד שאפשר, חג זה, לעתיד תקווה לנו

 כמו לצום קשה או טוב לא משהו לא זה לצום צריכים שאנו
 שהיו, הבתים שני חורבן של תהליך שהיה, באב בתשעה

 אנחנו היום. עצוב לא זה היום אבל, עצוב וזה המקדש בתי
 של צום זה, עצוב לא זה, הבית חורבן בגלל צמים לא

 הגופני הצורך מעל לעלות רוצים שאנחנו יום זה, תשובה
 לבנים מעילים לובשים גברים הרבה. ולשתות לאכול שלנו

 של סימן שזה – לבנים ושאלים לבנות מטפחות ונשים
, תקווה לנו נותן זה, עצוב לא זה, שמיימי משהו זה, טהרה

 ה"הקב עם הקירבה את מרגישים ואנחנו אותנו מעלה זה
 שעם שמחה זו, בפורים שיש כמו שמחה לא זו. יכול הכל

 שאנו זמן וזה בעתיד ה"הקב של חלק להיות יכול ישראל
 לא ואנחנו! ה"הקב – יכול להכל גדולה מאוד קירבה מרגישים

 הרוחני הצד את להרגיש לנו מפריע רק שהוא, אוכל צריכים
, בוכים אנחנו אם. עולם לבורא הרוחנית והקירבה המחזק

, שמחה של בכי להיות צריך זה מתפללים כשאנחנו בוכים
 בבית לשבת אפשר היום כל, להשם הקירבה את שמרגישים

 יכולים הגברים אבל, קטנים ילדים עם מנשים חוץ, הכנסת
 בוראו עם היהודי קירבת את ולהרגיש הכנסת בבית לשבת

. לאמת קירבה של המיוחדת מההרגשה זה בוכה הוא ואם
 נותן, אותו שמעלה, למעלה היהודי את שלוקח אמיתי חג זה
  .הוא ברוך הקדוש שזה לאמת ויותר יותר להתקרב רצון לו
 קוראים שאנו העולם כי, חשוב יותר עוד זה היום בעולמנו   
 להכיר קשה. איומה בצורה אותנו מבלבל כבר", המציאות"

 יותר או שנה לפני שהיה, הזה לעולם עכשיו העולם את
 יהודי שכל שלב זה, לעבור חייבים שאנחנו שלב וזה, משנה
 את, שלו המוח את יפתח, שלו העיניים את יפתח, יבין אמיתי
 הוא. שקר שקר שקר הזה שהעלום, ברור ויראה, שלו הבנה

 יש שבעולמנו, יבין הוא, ה"להקב נאמן באמת הוא אם, יבין
 הרשעים כי? אמת מעט שיש נהיה זה איך! אמת מעט

 עם, יכול הכל הוא שהשטן ובטוחים בשטן שמאמינים
 את יש ולהם כולו העולם כל על שולטים, ה"הקב של האישור
 משוכלל הכי הנשק את, השונות המדינות כל של הצבאות
 בטוחים הם, העולם אוכלוסיית נגד בו להשתמש שאפשר
 את להביא רוצים והם הכל על שולט ושלום חס עצמו שהשטן

 מפריע ישראל עם רק כי, עצמו לשטן כמתנה, כקורבן י"עמ
 להם מפריע וזה ה"להקב ורק אך שייכים אנחנו כי, להם

 כי, מיהודים מפחדים לא הם עכשיו אבל, אותם ומפחיד
, היהודים רוב את כולל, כולו העולם את לבלבל בגדול הצליחו

 משהו זה, בכלל מגפה לא זו אבל, מגפה כאילו הביאו הם
 על, העולם בכל חולים בתי על שולטים הם אבל, פשוט

 יש אופן ובכל. הרפואי העולם כל על, האחיות על, רופאים
 לא שזו ואומרים שקר שזה ואומרים שמתנגדים אנשים
 מציגים שהם הגבוהים והמספרים בכלל קשה מחלה

 שקרים מיני כל וגם גמור שקר זה – הקורונה של כקורבנות
 שקרים שקרים – מזה יום כל מתים וכמה שחולה מי על

 האנשים אז, המדיה על שולטים שהרשעים ומאחר. שקרים
  !שקר זה אבל, אמת שזו בטוחים

  !בכח שולטים הם
 זו אבל, בכלל הגיוני נשמע לא זה בעולם המדינות לרוב

 מפחדים והם העולם מדינות רוב על שולטים והם עובדה
 זה השביט. העולם לרוב ענק הרס להביא שצריך, מהשביט

 שמסתובבים לכת כוכבי שבעה עם שמש של מערכת מיני
 מטאורים יליונימ עם ארוך-ארוך זנב עם השמש סביב

 זה, סתם לא וזה הרבה זה על דיברנו וכבר ואסטרואידים
 משהו וזה השביט כולל הכל את ברא 'ה. ה"להקב ישיר שייך

 שזה ספק אין אז, בזוהר בקבלה ברור כתוב זה ועל שמיימי
 וזה ה"כדוב פוגעים האלה הענקיים האבנים כבר כי, אמיתי
 מקום בכל רב נזק עושים ואסטרואידים שהמטאורים ברור
 יש לכולם כמעט, אותם מצלמים האנשים. פוגעים הם שבו

 יש, בשמיים השביט הכוכב את ורואים מצלמה עם אייפון
 להופיע לזה נותנים לא אבל, מזה תמונות אלפי אלפי

 ברוך, יכול הכל לא הם אבל. אחר מקום ובשום באינטרנט
 לשנות יכולים לא, הכל את לעצור יכולים לא הם אז, השם

 יש כבר העולם בכל לאנשים אופן בכל לכן, שקורה מה את
 שזה פחד יש. מפחיד מאוד וזה מהשביט תמונות להם

 קרוב מאוד יעבור זה, יתנגש לא זה אבל, ה"כדו עם יתנגש
 נזק יעשו והמטאורים האסטרואידים שכן מה אבל, ה"כדול

 נזק המון עשו הם וכבר גדולים מאוד מהם שחלק, רב
 שינויים גם שיש פלאים ופלא. ברוסיה בסיביר, בקליפורניה

 באותו לא כבר והדרומי הצפוני הקטבים למשל, מדהימים
. והדרום הצפון איפה בדיוק לדעת אפשר ואי זזו הם, מקום

 קטן מצפן זה עם משנה לא וזה פעם כמו עובד לא המצפן
 לא כבר זה הצפון. משוכלל יותר או ביד להחזיק שאפשר

 מסוכנת כזאת תזוזה וכל זז זה, דרום לא כבר והדרום צפון
  .גדולה בסכנה ה"כדו ותושבי ה"כדול מאוד

 לעשות מה לנו שאין תרגישו, העיניים את תפתחו, י"עמ   
, יישרדו אמיתיים יהודים. לזה סוף ויהיה  עכשיו שזה כמו
 שהוא אדם, דבר של בסופו אם. מאמינים הם אם רק אבל

 אמיתי יהודי. יהודי לא שהוא סימן זה מאמין ולא יהודי כביכול
 יותר אבל, שלו החוכמה לפי, שלו הלב לפי להכיר אפשר

 היכולת, ולרע טוב בין להבין היכולת, האינטליגנציה מכל
  .האלה התכונות את אחר עם לאף אין – ה"להקב להתקרב

. ביותר קשים לזמנים תתכוננו! תתכוננו! זמן הגיע – י"עמ   
 ישארויש אמיתיים יהודים. ספק אין אותנו יציל ה"הקב אבל

, 'ה אהבת עם ושנשארו וביטחון אמונה עם דבר של בסופו
 מהרשעות אותם יציל 'וה אמיתיים יהודים שהם יוכיח זה

  .כולו העולם על שהשתלטה
 מכירים שאנו כמו העולם של הסוף! ישראל עם – תתכוננו   

 כי, נשרוד י"עמ אנו .זה את לראות כבר אפשר! באופק, אותו
 אותו איבדנו אם. נצחים לנצח המפתח את, הסוד את לנו יש
 את לנו לגנוב שאפשר יחשבו הרשעים. בעדנו יפעל זה אז
 ורק ויהודי יהודי לכל המפתח את ברא 'ה, אפשר אי אבל, זה
  .אחר אדם ולא הזה במפתח הזה בסוד להשתמש יכולים הם
 את שבנו אלה וכל וזכרו שמו יימח גוריון בן כמו הציונים   

 רוצים – מ"ילע הסופי הפתרון יהיה שזה כדי ישראל מדינת
 'ה, יצליחו ולא הצליחו לא הם אבל. לנצח מ"ימע להתפטר

 מה לבנות כדי י"לא חזרו כביכול שהאפיקורסים ואפילו איתנו
 מדינה לא זו – ודמוקרטית יהודית מדינה לזה קוראים שהם

  .דמוקרטית ולא יהודית
 הם, הרשעים כל, אמיתיים הלא כל, אלה כל את יוציא 'ה   

 אחרות לארצות מפה יברחו מהם גדול חלק, מפה יברחו
  .ייעלמו פשוט ואחרים אחרות בארצות שם וימותו

 אבל .באופק רואים כבר הרשעות של הסוף, את י"עמ   
 לחכות לא זה ברגע עכשיו חייבים אמיתי י"עמ אנחנו

 ורק אך ולהאמין הרשעים של שקריםל להאמין ולהפסיק
 שגם רבנים יש הרב לצערי כי, מבולבל זה וגם ה"בהקב

 אבל, האמיתית היהדות נגד הרשעים עם ועובדים מבולבלים
 רע אחד דבר לעשות להם ייתן לא הוא, אותם ייקח 'ה

 אל, תשמחו, תשמחו – ישראל עם – זמן הגיע .ליהודים
  .להיות יכול לא שזה כאילו יפים לא פרצופים תעשו

 ולכן יכול הכל אבל, יכול הכל הוא ה"הקב שרק לשכוח לא   
 כי, שלנו הרע מהיצר לפחד באמת אבל אפשר !לפחד מה אין

 מאשר, וזכרו שמו יימח השטן עם ללכת כביכול קל יותר
 יחיה יהודי כל ואם 'ה דרך לפי פחד בלי ולחיות אומץ לתפוס

  .מחכים אנחנו בינתיים. שלמה גאולה תהיה מייד אז, ככה
 גבוה יותר אותנו להעלות יכול דווקא הזה הכיפור והיום   

 להגיע יכולים אנו שמהתחתית, אומרת זאת, הראשון מאדם
 'ה! זמן לבזבז לא! ישראל עם אבל .נצחים נצח של לגובה
 רוצה הוא, רוצה סתם לא והוא, הגאולה את להביא רוצה
  !בנו תלוי הכל וזה מאוד

 :ִצּיֹון ֶאת ְּבָזְכֵרנּו ָּבִכינּו ַּגם ָיַׁשְבנּו ָׁשם ָּבֶבל ַנֲהרֹות ַעל   
 ברור לראות כדי האלו בדמעות נשתמש אם) א-קלז תהילים(

 את מאוד הקרוב בעתיד לנו לתת יכול ה"הקב אז, האמת את
  !נצחים נצח
  ...זמן אין... זמן אין... זמן אין – י"עמ

  !יתגלה שהוא מחכים ורק פה כבר משיח
  

  ב"תשפ סוכות
   17/9/2021   ב"תשפ אלול' יא – גולדן בן

 שהיו ובגלל עבר כיפור יום .סוכות חג לפני עומדים אנחנו
 בעיות מיני וכל כסף של בעיות הרבה, חולים אנשים  הרבה

 יותר היו יהודים האנשים כיפור ויום השנה ראש ביום אחרות
  .שבורים יותר רציניים

 יותר שיהיו, מרגיש אני כי, מלחיץ יותר יהיה הסוכות חג   
 נשבר ליבי. בעולם וגם ישראל במדינת גם ביטחוניות בעיות

 האנשים, מתפרק העולם שכל רק לא רואה כשאני ועוד עוד
 יכול שזה שיודעים, חיסונים כביכול לקבל רצים מבולבלים

 להפלות לגרום יכול זה, להאמין רוצים לא אבל, אותם להרוג
 ותינוקות שילדים רוצים ועכשיו. לזה גורם באמת וזה רבות
 שהן חיסונים מקבלות ואימהות חיסונים שיקבלו נולדו שרק

 לידה שנקרא מה, מתים נולדים תינוקות והרבה בהריון
, ניסיונות השפני במיוחד אפילו, לשמוע רוצים לא. שקטה

 הם. שימותו, בבהלה הם כי, החיסונים כל את שמקבלים
 יגידו הרופאים אם בטוחים יותר יהיו שהם, להאמין מעדיפים

 ופרופסורים רופאים מעט לא גם יש אבל, להתחסן להם
 נתנו הראשון שבסיבוב גם והוכיחו הפוך בדיוק שאומרים

 החולים בתי בתוך למות יהודים להרבה במיוחד הרבה
 שהרשעים מאחר אבל, בכוונה נכון לא מטיפול או מהרעב
  .לשקר להאמין רוצים, בעולם התקשורת רוב על שולטים

 איך רואה כשאני רבות בדמעות בוכה אני! ישראל םע   
 לי וקשה החיסונים, הזריקות עם להתאבד רצים שהחרדים

 מפחדים כך כל, טיפשים כך כל הם, כך כדי שעד, להאמין
 טיפול לקבל ומתכננים ומבקשים רצים זאת ובכל מהמוות

, השלום עליהם, ישראלים הרבה המית שכבר, ביותר מסוכן
, אנגליה, קנדה, ב"ארה כמו ארצות מיני בכל אלפים ומאות

 רבנים איך, לראות כואב זה'. וכו רוסיה, בלגיה, סקנדינביה
, משקר הרדיו, סכנה בהם אין שהחיסונים השקר עם עוזרים

 לא הם הרשעים כי. משקרת עיתונות, משקרת טלוויזיה
 העולם כל על ששולטת בינלאומית קבוצה הם, קטנה קבוצה

, העולם בכל אנשים מאוד הרבה יש אפילו, מעט לא ויש
 למה ואמינות ברורות הוכחות להם ויש לחיסונים שמתנגדים

 יותר רוצים י"בא פה ויהודים. החיסונים את לקחת אסור
 ישראל במדינת משתמשים ושהרשעים לרשעים להאמין
  !הישועה שזו כאילו, המוות את למכור



 החרדים היהודים את לגמרי להאשים יכול לא אני   
 מצוין וזה בסדר שזה שאמרו, רבנים יש כי, לזה שמאמינים

 מעט לא שמרוויחים, עסקנים על מבוסס זה וכל לפחד ושאין
 נגד שהם, מאוד גדולים רבנים הרבה שיש מספיק זה. זה על

 כמה הוכחות ברור ראו והם הקורונה נגד שכביכול החיסונים
 להשתלט בשביל זה את שעושים כמה, מסוכנים שהחיסונים

  .העולם על
 מדינת את לבנות רצו, פושעים של וכנופייתו גוריון בן   

 נס, מאמינים ליהודים, לחרדים סוף לעשות בשביל ישראל
 הקורונה ועם הקורונה עד, להם הצליח לא עוד שזה גדול
 כל נהיה והרופא הרגילה ברפואה גדולה אמונה פתאום באה
 נחשב שזה, לתפוס רוצים ולא תופסים ולא, ושלום חס, יכול

 גם יהיו, זה רק לא. ליהודים הסופי הפתרון של לחלק
 פימה יש לזה ובנוסף וייעלמו יפלו גדולות וערים מלחמות

 בכל יש וכבר בגרמניה כמו ריכוז מחנות, העולם בכל קמפס
, לרשעים שמתנגדים אנשים בשביל וזה, ובישראל העולם
 לחסל רוצים הם אז, חיסונים רוצים שלא היהודים בעיקר
  .שם אותם

, שנים הרבה כבר ידוע זה – עכשיו לכם אומר שאני מה   
 נגד לעשות מה ידעו ולא מבולבלים היו אנשים הרבה אבל

  !ה"הקב דרך זו אותם לנצח היחידה והדרך. זה
 אלפי להציל ויכלו, יהודים מעט לא רצחו בעצמם הציונים   

 היה הרשע גוריון בן אם, הונגריה יהודי כמו, יהודים אלפי
 של הזו הקבוצה אבל... יהודי כל עבור דולר רק לתת מוכן

, בפירוש אמרו השניה העולם מלחמת בסוף בארץ פה ציונים
  .המלוכלכים האירופאים היהודים את רצו שלא

 הייתה לא בסוף ? פה להקים רצו מדינה בדיוק איזו אז   
 ששת מלחמת אחרי וגם חרדים הרבה באו כי, ברירה להם

 את איתם הביאו והם העולם מכל יהודים הרבה באו הימים
 הכי עם המקומות לאחד "ימ את שהפכה, הגדולה הגשמיות

 העולם בכל היהודים. בעולם לגשמיות והרצון גשמיות הרבה
 נהיו גם ס'הרב של מהחצרות והרבה גשמיים מאוד נהיו

  .מקום בכל ושולט שלט הזהב העגל ובקיצור גשמיים
 יותר הרבה, החרדים בין חסד הרבה לנו יש, נכון   

 הזאת הגשמיות בגלל אבל, מהגויים יותר והרבה מהחילונים
 אמיתיים יהודים בחינוך קשה בעיה ויש מאוד ירדה היהדות

 החילונים וודאי ובוודאי החרדים של השונות העדות ברוב
  .ה"הקב זה ומה היהדות זו מה לגמרי כמעט ששכחו

 שנכנעים, החרדים היהודים כל על חושב אני ועכשיו   
 שזה ממוות ראשון דבר מפחדים אז לא אם כי, לרופאים

 יוכלו שלא, שלהם המשכורת על מפחדים הם שני ודבר שקר
 להם אין אם כסף להם יהיה לא שבכלל מפחדים וגם לעבוד

 מעט ולא התינוקות את מחסנים אפילו, הירוק הכרטיס את
 שמתו אומרת זאת, שקטה בלידה נולדו האלה מהתינוקות

 חלקם, מהזריקות שמתו אנשים של המספר. שנולדו לפני
 מאלה והרבה שקרית בצורה מוצג, תקופה אחרי וחלקם מיד

 שלושה קיבלו שמתו והרבה חיסונים שני קיבלו שמתו
  .חיסונים

 אפשר אי ולכן הרפואה ועל הממשלה על שולטים הרשעים   
. שבאמצע מה על ולא ימין על ולא שמאל על לא לסמוך
 יש כי, י"בא בעיקר היהודים את לחסל זה הרשעים מטרת

, ושלום חס, מהם להתפטר איך דרך אחרים במקומות להם
 ומה, התורה דרך שנגד חינוך דרך, מעורבים נישואים דרך

 יש – אחרות וערים' וכו פארק בבורו,  בוויליאמסבורג שנשאר
 יותר רק גרמניה של ריכוז מחנות כמו פימה מחנות להם

  .ישראל כולל העולם בכל קיימים והם משוכללים
 מה יודע לא אני, לבכות להפסיק יכול לא אני! ישראל עם   

 יש. תקווה שאין השטח פני על נראה זה, כבר לכם להגיד
 אבל, עושים שהרשעים למה שמתנגדים יחסית יהודים מעט

 את ברא ה"והקב, השטן את יש ולהם ה"הקב את יש לנו
 נראה שהוא כמו והמצב. שירצה מתי אותו לחסל ויכול השטן
 שיהודים, זה קשה הכי אותו שעושה ומה, מאוד קשה, עכשיו

 שקורה מה שכל כבר יודעים העולם בכל. לשקר נכנעים
 וצריכים העולם כל של האוכלוסיה נגד מלחמה זו עכשיו
 היהודים זה, קודם אותו לגמור שרוצים, שהקורבן להבין

 גדולה הכי הסכנה שזו יודעים הם כי, ה"בהקב המאמינים
 מאוד הם, מצוות שומרי יהודים, החרדים והיהודים, נגדם

, טיפה אנו, העולם אוכלוסיית כל לעומת, בעולמנו מעטים
 להתפלל, ה"הקב עם להיות זה נגדם לנו שיש היחיד ונשק
 כולם כמעט בעולם המדינות כל כי, לשרוד לנו יעזור' שה חזק

 על ולשלוט העולם אוכלוסיית רוב את לחסל ביחד עובדים
 של המשך והם אחר דבר לשום ולא לשטן שייכים הם. השאר
  '.וכו בבל מגדל

 לגמרי' ה עם להיות זה – לנצח היחידה הדרך! ישראל עם   
 ולא שצריך כמו' ה את לעבוד להפסיק ולא להם להיכנע ולא

 את לעזוב ולא שצריך כמו תורה הילדים את ללמד להפסיק
 של מיליארדים כמה ישנה לא זה ואז, ה"הקב שזה, האמת
  .להם יש נשק איזה משנה ולא קיימים רשעים

 רוצים ולא ותורתו ה"להקב קשורים שבאמת, אמיתיה מ"יע   
  .יישרדוהם  – ה"הקב שזה, האמת את רק אלא, השקר את

 האמת שזו, לראות יכול, שכל קצת לו שיש ומי מפחיד זה   
 המדינות רוב כי, ה"הקב עם חזק קשר וצריך אומץ וצריך

 על שולטים שהם הממשלות, זה על ביחד עובדים בעולם
 להרוג בכלל רוצים והם השלטונות וכל המשטרה על, הצבא

 בעיקר אבל, היהודים את רק ולא העולם אוכלוסיית רוב את
  !היהודים את
 ואני. אותנו להפחיד תפסיק יגידו יהודים שהרבה יודע אני

 או? הגזים לתאי ללכת שוב רוצים אתם: "אתכם לשאול רוצה
 עדר להיות רוצים אתם? אותנו לגמור משוכלל יותר משהו

 לעשות ובלי לחשוב בלי למוות שהולך, כבשים של
  ?"חשבונות

 אוהבים שאנו כמה, לו שנראה רוצה, אותנו להרים רוצה 'ה
 שאנו, רוצה הוא, ולתורתו לו מאמינים שאנו כמה, אותו

 מה להבין יכול תינוק שכל, ברור כ"שכ, לשקר אמת בין נבדיל
  .עושים שהרשעים

 אוכלוסיית שאר. ישרוד' ה שעם מי, איתנו 'ה! ישראל עם   
 שהגענו, להאמין מאוד קשה, להאמין קשה. תיחרב העולם

 לחסל מנסים הגויים, השני הבית חורבן שמאז, כזאת לנקודה
, וזכרם שמם יימח, חלקית הצליחו הם. צורות מיני בכל אותנו
, האמיתיים היהודים כל את יציל' ה, לגמרי לא פעם אף אבל

 של הבא העולם של חלק יהיו ואלה' ה עם בטוחים שהם
 שהם גויים מכמה חוץ, כולם ימותו הרשעים הגויים. משיח

 לשרת יסכימו והם הכל הוא, יכול הכי הוא ה"שהקב מבינים
  .לגמרי יאמינו גם הם כי, היהודים את
 הרבה לו ייקח ולא פה משיח! זמן הרבה אין! ישראל עם   

, להוכיח צריכים אנו אז ועד, להתגלות הקרוב בעתיד זמן
  .הסוף עד איתו אנחנו יהיה מה משנה שלא, ה"שהקב

  ?לכם להגיד עוד מה יודע לא אני
 את נשמתכם, ליבכם בתוך לחפש ממכם מלבקש חוץ

. יכול הכל הוא שבאמת, ולדעת ה"בהקב והביטחון האמונה
 מעל שלו והנאמנות הנאמנים את ירים הוא דבר של בסופו
 בלי לגמרי ייעלמו זרה עבודה עובדי הרשעים הגויים. כולם
  .נצחים לנצח ימשיך אמיתי ישראל ועם זכר
  
  שקר היא הזו המגפה כל
   19/9/2021    ב"תשפ תשרי' יג, גולדן בן
 כל עם בזה מאמין שלא ומי מלבדו עוד ואין יכול כל הוא' ה   

 את, הצרות את לשרוד יוכל לא, שלו המהות כל עם, הלב
, לעולמנו שייגרם ההרס את, טבע אסונות את, המלחמות
 לגמרי ייחרב 1/3. מהעולם ייחרב 2/3. ה"כדו לו שקוראים

 ולא עצים לא, חיות לא, אדם בני לא, כלום ממנו יישאר לא
 מאוד קשה פגוע יהיה 1/3. מת יהיה הכל, בטבע דבר שום

 בשביל יהיה זה, האחרון השליש וזה פגוע יהיה לא ושליש
 ושאין מהותם עם ה"בהקב שמאמינים, האמיתי ישראל עם

 הם. מלבדו עוד ואין יכול כל הוא ה"שהקב, ספקות להם
 אפילו זרה עבודה עובדי נגד ללכת מוכנים שהיו, היהודים

 והנאמנות הנאמנים להיות להמשיך כדי החיים את סיכן שזה
 השלישי המקדש לבית יגיעו האלה והיהודים. בלבד ה"להקב
  .נצחים ולנצח

 עגל אחרי לרדוף תפסיקו! זמן הרבה אין! ישראל עם   
 את כאמת לקבל תפסיקו. ו"ח נצחי למוות גורם רק זה, הזהב
 רק הם. היהודי העם את לחסל שרוצים, הרשעים של השקר
, ה"הקב של הנאמנים של והביטחון האמונה את לגמור רוצים
 רוצים הם, למות להם יגרום זה אם אפילו אותנו לגמור רוצים
 שיש, האהבה את שונאים הם כי, אותנו לגמור דווקא
 קנאה להם יש. שלו השעשועים הילד י"עמ בשביל ה"להקב

 משה תורת את קיבלו היהודים כי, היהודים נגד תהומית
 הגויים רוב. ה"להקב עמוקה אהבה מתוך גדול ורצון בשמחה

 כזאת לאהבה מסוגלים לא הם כי, זה את לסבול יכולים לא
 לא הם, אדם בן של המהות כל עם הלב כל עם ולקבל לתת

, לגמרי אסור זה שבתורה, העברות את לעזוב גם מסוגלים
 במיוחד אדם לכל שיש, האיסורים את לעזוב מוכנים לא הם

 להיות ולא להתאפק עצמם על לקבל רוצים לא הם, ליהודים
 לא הם. לחיות אין שאפילו, תשוקות עם שכל בלי חיות

 אופן בכל הם אבל, בתורה שיש ועשין הלאווין לכל מוכנים
 לא אם, להיות יכול לא וזה ה"הקב של התשומי את רוצים

 מדי יותר, זה ואפילו נח בני מצוות שבע את לפחות מקבלים
  .שישמרו ה"להקב להבטיח הגויים רוב בשביל

 כמה להרוג לרצון מעבירים הם והקנאה השנאה כל את
 י"בא. העולם ובכל י"בא פה מטרתם זו, היהודים את שאפשר

 והחרדים פה העם את מנהיגים שכביכול, ר"ע לנו יש
,       במצריים כמו בדיוק מתבלבלים כביכול האמיתיים היהודים

 היה וזו ממצריים לצאת מוכנים היו לא י"עמ של 80% -ש
 יצאו 20% ורק נעלמו י"מעמ 80% כי, מאוד גדול שיברון

 יכלו לא הם, דבר של בסופו אליהם שהצטרף ר"עו ממצריים
" ונשמע נעשה" אמרו לא ולכן ה"הקב של בדרישות לעמוד

 שכן, היהודים כל ראש מעל ההר כל את הרים ה"כשהקב
 לא ולכן להר מתחת היו לא ר"עוה" ונשמע נעשה" אמרו
 הזהב עגל את שדרשו אלה היו הם וגם ונשמע נעשה אמרו

 רבינו שמשה לפני האמיתיים היהודים נגד ונלחמו חזק הכי

 כאילו שהם אפילו, היום ועד. הברית לוחות עם מההר ירד
 ועד ומאז. בעיות הרבה אמיתיים ליהודים עושים הם, יהודים

 אנו י"בא ופה. אמיתי י"לעמ קשות בעיות עושים הם היום
 כביכול הם כי, ר"עמה מאוד סובלים האמיתיים היהודים

 והם הזה לדור שהגיעו עד, לדור מדור התגלגלו הם, יהודים
 גם והם האמיתיים היהודים את לחסל שמשתדלים אלו

 וביטחון אמונה מספיק להם שאין יהודים של למוות גורמים
 'בה וביטחון ובאמונה ברוחניות ויורד יורד שלנו דור. בהשם
 עוד שאין, לשכוח לא שצריכים, הסוף עד להבין להם וקשה
, מוות או חיים על שאלה יש ואם יכול הכל ושהוא מלבדו
 להם קוראים אם אפילו, מאמינים ללא להאמין אסור

 וביטחון אמונה זה, הזה הדור של הזהב והעגל" רופאים"
 רופא יש כי, שקר וזה' וכו ברופאים, חולים בבתי, ברפואה

 כל הוא, מלבדו עוד ואין יכול כל והוא ה"הקב – בלבד אחד
  !מלבדו עוד ואין יכול

 הרבה אותו והכניסו עכשיו הזה בעולם פה צדקנו ומשיח
 מיני וכל גופניות בעיות הרבה עם, חולים לבתי פעמים
 אותו להרוג, פעמים הרבה אלא, אחת פעם לא וניסו מחלות

 שעשו, ברור שהיה אפילו, ופעם פעם כל אותו הציל 'ה ובנס
 ה"הקב, מלבדו עוד אין כי, להם עזר לא וזה לחסלו בכוונה

  .יכול הכל הוא ורק הוא
 מהקורונה לא היא סכנהה. שקר היא הזו המגפה וכל   

 הם איך, הקורונה עם עושים שהם מה היא הסכנה, המסכנה
 היהודים את לחסל כדי כל קודם, מגפה כאילו עושים בכוונה

 עוד אותם שיעשו, החיסונים את לקבל שרצים, הטיפשים
  .אותם יהרגו שבכלל או חולים יותר

 העולם כל על שולטים שהם, בטוחים זה ברגע הרשעים   
 וחוץ בארץ היהודים את כל קודם להכריח שיכולים ובטוחים

 השקרים כל את תקבל העולם שאוכלוסיית העולם בכל מזה
 והם הקורונה של השקר כל עם חייהם את לסכן שלהם

 שהם בטוחים והם, יכול כל שהוא, ה"הקב נגד נלחמים
 בורא עם היהודים כי, לנצח יכולים לא הם אבל, לנצח יכולים
 כל את, הכל את שברא זה והוא ה"הקב שזה העולם

 בן של שלנו העיניים עם רואים לא שאנו, שקיימים המימדים
  .זה מה להבין יכולים לא עוד שאנו הנצח וכל, אדם

 בכל מלחמות יתחילו, ה"הקב נגד שלהם מהכעס ורשעים   
 המיני שזו, (ה"כדול יותר עוד יתקרב וכשהשביט. העולם

 שובל עם, מסביבה לכת כוכבי שבעה עם שמש של מערכת
), הקדוש בזוהר השביט על וכתוב ואסטרואידים מטאורים של
, ענקיים ואסטרואידים ממטאורים מאוד יסבול ה"כדו אז

 וזה וטבע יערות של עצומים שטחים ומחסלים נופלים שכבר
, שלהם לבונקרים יכנסו הרשעים. גרוע ויותר יותר יהיה

 ולא זה מכל בחיים יצאו שהם בטוחים ויהיו שם כבר שחלקם
 ענקיים בונקרים להם יש. זה את לשרוד יוכל י"שעמ יאמינו

 יש, משוכלל נשק עם שלהם צבאות עבור גם, העולם בכל
 לגדל אפשרות גם להם ויש שנים לכמה אוכל מספיק להם
, בשלום השביט ביקור את שיעברו בטוחים והם שם אוכל
 בכל כמעט מהרשעים הרוב דבר של בסופו, יהיה לא זה אבל

  .האדמה בטן בתוך ימותו המדינות
 גורמים וכבר יגרמו והאסטרואידים והמטאורים השביט   

 גם גורם זה וכל ה"כדו בכל ענקיות לשריפות, אדמה לרעידות
 קרוב מאוד יעבור והשביט ישנם שכבר, ענקיים טבע לאסונות

 שלנו השמש את יעקוף. אחד מצד פעם, פעמיים ה"כדול
 והדרומי הצפוני הקטבים. ה"כדו של השני מצד יעבור ושוב

 לא אבל, ה"כדוב עצום הרס יהיה מזה וחוץ. ביניהם יתחלפו
. בגודלה פעם שהייתה, כמו אותה יגדיל 'ה, תגדל "יוא. י"בא

  .ייחרב י"מא חוץ העולם ורוב
 רושמי 'ה. 'ה עובדי יהיו י"בא גרים זמן שבאותו היהודים   

 הכי היהודים את וישאירו י"מא יברחו והרשעים. עליהם
 עם יבואו מהרשעים שנשאר מי זה ואחרי ה"בהקב מאמינים

 וכל. מתו היהודים שכל בטוחים יהיו והם י"לא צבאותיהם
 לבדו המשיח את ישלח ה"והקב לבתיהם ייכנסו היהודים
 כולם, י"א לגבול שהגיעו הרשעים של צבאות נגד להילחם

 יתחילו שלהם איברים כל פתאום כי, להילחם בלי ימותו
 ממה, לגמרי שונה יהיה הכל זה ואחרי. ולנשור להתפרק

 אבל, עכשיו העתיד את לתאר אמשיך לא אני. עכשיו שיש
 עם נצחים לנצח ולהגיע לשרוד שרוצה מי, לומר רוצה רק אני

, בתשובה ולחזור נפש חשבון לעשות כבר חייב – ה"הקב
 משנה לא איתו ולהיות ה"הקב על ורק אך לסמוך לגמרי אבל
 ללכת לא, מוות בסכנת שיהודי נראה זה אם אפילו, יהיה מה

 חס נצחי למוות יביא זה כי, השטן של, הגויים של לכיוון
  .נצחיים לחיים מגיעים 'ה קידוש על מתים ואם. ושלום

 אבל, 'ה קידוש על למות נצטרך שלא אתכם אברך אני   
 עוד ואין יכול הכל הוא ה"שהקב וביטחון אמונה לנו שיהיה
 – סופיים אין לחיים להגיע אפשר ה"הקב עם ורק. מלבדו

  !נצחים נצחל
 כי, לנצח להגיע זה י"עמ שעתיד לכם לומר רוצה אני ועוד   

 יכול לא אני, הנצח את להשלים כדי י"עמ את צריך ה"הקב
 האמיתיים היהודים כל אחד יום אבל, עכשיו זה את להסביר

 חשוב היה שזה כמה ויבינו הבריאה סוד מה הסוף עד יבינו



 יכול הוא ורק יכול הכל הוא ורק שהוא ה"בהקב להאמין
 עוד שאין לשכוח ולא נצחים לנצח היהודים את אותנו להביא
  .מלבדו עוד ואין יכול הכל הוא ה"הקב מלבדו

  
  מלבדו עוד שאין וירגיש יתעורר פתאום אמיתי ישראל עם

   26/9/2021   ב"תשפ תשרי' כ,  דניאל
  !טוב תקשיב – אבא

 שמחת מעט עוד, נגמרים כמעט חגים, להתכונן צריכים   
 בשמחת אבל, לשמוח חייבים תורה בשמחת ואנחנו, תורה
 החג אחרי כי, בדמעות להתפלל גם חייבים אנחנו, זה תורה

, אותו הכרנו שפעם כמו או אותו מכירים שאנו כמו, העולם
  .ומשונה שונה, מפחיד יותר הרבה ויהיה פעם עוד ישתנה

 כך כל שרשעות להאמין שקשה, תוכניות יש לרשעים
 בשכל להשתמש ונצטרך ה"כדו על שולטת כבר מפחידה

 בעולם לשרוד כדי שלנו ה' ואהבת שלנו ובנשמות שלנו
 ובמיוחד העולם אוכלוסיית לרוב עוין למקום כבר שנהפך
  .ליהודים

 יחסית פצפון עם אנו! שלי אחיות! שלי אחים! ישראל עם   
, האמיתי ביתנו שזה, ישראל בארץ, בעולם העמים כל לעומת
 ישראל ארץ, המקדש בית כשהיה אומנם, קטן הוא יחסית
, בה גרו יהודים של מיליונים והרבה גדולה יותר הרבה הייתה

 המקדש שבית שאחרי כדי, י"א את הקטין ה"הקב אבל
 היה שפעם השטח את כ"כ ירצו לא האחרים שהעמים, נשרף

 עם היה ונוף צמחיה עצים עם פורחת מאוד שהייתה י"א
' וה פעם כמו גדול לא, שממה למדבר ונהפך וירק מים הרבה
 על להשתלט ירצו לא אחרים שעמים כדי, בכוונה זאת עשה
  .הקודש מקום

 זה ומטרתם, י"מ כולל, העולם בכל שולטים הרשעים! י"עמ   
 לזה המתנגדים כל את ולחסל גויי למקום י"א כל את להפוך
 היהודים את שונאים הם, לגמרי גויי למקום י"א את ולהפוך

 כביכול הם עכשיו פה ששולט ומי ותורתו ה"בהקב שמאמינים
 יש, העולם בכל שולטים והם ר"ע הם באמת הם אבל, יהודים

 הם כי, לנאצים כמו בדיוק, העולם בכל ריכוז מחנות להם
  .לנאצים המשך הם, לנאצים שייכים

 כח יותר לנו יש, אדיר כח לנו יש, קטנים שאנו כמה! י"עמ
 שלשטן בטוחים והם עליהם שולט השטן, ביחד העמים מכל

 שהשטן חושבים והם, ושלום חס י"עמ את לחסל הכח את יש
 זה כי, טיפשים והם גמור שקר וזה ושלום חס יכול הכל הוא

 כל רק יש, אחד עולם בורא רק שיש ידוע וזה כתוב וזה ברור
 ברא בעצמו והוא ה"הקב והוא אחד אלוקים רק יש, אחד יכול
 צריכים היו הם ואשתו הראשון האדם כי, הנחש השטן את

 אנחנו זה ובגלל, ונכשלו ה"להקב נאמנותם את להוכיח
 ביכולתנו יורדים אנחנו דור אחרי ודור, דור אחרי דור, סובלים

. יורד הכל, מצוות שומרי שאנו אפילו, האמת את להבין
, כבר לרדת איפה כמעט אין, בתחתית כמעט אנחנו ועכשיו

 הרע וגם הטוב גם, ונעלם נהרס הכל אז עולים לא אנחנו אם
 הוא, אותנו יציל הוא, להיות לזה ייתן לא' ה אבל. ושלום חס

 העם, אנחנו מי שוב ולהרגיש הרגליים על לקום לנו יעזור
 הגדולה האהבה את נרגיש שוב אנחנו, ה"הקב של הנבחר

 את נאהב האמיתיים היהודים, ואנחנו, לנו ה"לקב שיש
 נרגיש, מלבדו עוד שאין ונרגיש נתעורר פתאום כי, ה"הקב

  .ה"הקב עם לגמרי להיות וצריכים הנבחר העם שאנחנו
 נעשה" שוב נגיד, אמיתיות יהודיות נשמות עם אלה וכל   

 זמן הרבה לפני כי, דמעות הרבה עם ונבכה" ונשמע
 העגל של השקר את העדפנו כי, יכול הכל ה"מהקב התרחקנו

  .הזה העולם ושל הזהב
, סוף האין יכול להכל לגמרי לחזור! ישראל עם! זמן הגיע
 כחלק נצחים לנצח לחיות ושנמשיך מהמציאות נעלם שלא

 השלישי המקדש לבית להגיע רוצים אנחנו .יכול הכל של
, ספק בלי יודעים שאנו, ה"להקב ולהראות קורבנות ולהקריב

  !מלבדו עוד ושאין יכול הכל שהוא
 העולם 2/3, תיעלם הרשעות, ישתנה הכל זה ואחרי   

 מהשמיים יירד המקדש בית, תגדל י"א, י"א לא אבל, ייחרב
 ונרגיש ייעלמו – מכירים שאנו כמו החיים – פנימה וכשניכנס

 את לתאר איך אפילו יודע לא שאני, ה"להקב גדולה אהבה
 ועד מעכשיו אבל, י"עמ לכל וגם גדולה כ"כ אהבה נרגיש, זה
 חייבים אנחנו, להתייאש לנו ואסור גדול מאוד מבחן יהיה, אז

 בכל מוכנים ושאנחנו לגמרי איתו שאנחנו, ה"להקב להראות
 למאמינים, זרה עבודה לעובדי, לרשעים להתנגד מחיר
, לכם להזכיר רוצה רק אני בשטן שמאמינים ולאלה. בשטן

 אותו למחוק יכול ובשניה השטן את ברא יכול כל ה"שהקב
  .מהמציאות

, המיותרת הגשמיות כל עם להפסיק זמן הגיע! ישראל עם   
 הקרוב בעתיד כי, לנו תעזור לא הגשמיות, יהיה שלא איך

 קמו וכבר ויקומו כלום שווה יהיה לא הכסף, יפלו הכספים
 כבר והם וזכרם שמם יימח מהנאצים חזקים יותר רשעים

 אף היו לא שהם כאילו, אותם ימחק' ה, העולם על משתלטים
 שנעשה שוב ה"להקב להוכיח חייבים י"עמ ואנחנו פעם

  .לטובה יתהפך הכל, זה את ישמע שהוא וברגע ונשמע
 פגוע יהיה 1/3. כלום יישאר לא לגמרי 1/3. ייחרב עולם 2/3

, השלישי המקדש בית גם לנו ויהיה ותפרח תגדל י"א. קשה
 חוץ. זה על לספר יכול שאני מה כל וזה מהשמיים שירד

 יתהפך הכל תשובה שעושים באמת י"עמ שאנו, הזה מהרגע
  !לנצח ייעלמו הרשעים וכל לטובה

 עם נמוך כ"כ שירדנו, ותבינו מסביב תסתכלו! ישראל עם   
 ליהנות בשביל שרק האוכל כל, הרשעים של המכשירים כל

 הצניעות חוסר כל עם. רעל איזה למעשה שזה, טעם מאיזה
 העולם כל, חרדים כביכול בין אפילו, מהקדושה הפוך שמביא

 משה תורת של האמת, משה תורת של הצדקות על עומד
 לרדת יכולים לא אנחנו, נבחר עם אנחנו. סיני בהר שקיבלנו

, ושלום חס זה את נעשה אם כי, רוחנית ביותר הנמוך למקום
, האמיתי אלא, הכאילו לא האמיתי י"העמ, הזה הקטן העם

  .תשובה נעשה לא אם העולם ייחרב
 באמת, תורתו ואת ה"הקב את אוהב באמת מ"יע אם   

 בתשובה תחזרו זה ברגע אז, וצאצאיכם ילדיכם את אוהבים
 יבחן' ה כי, מאוד קשים זמנים העולם כל עם לעבור ותצטרכו

 לחזור רוצים ובאמת באמת אמיתיים אנחנו אם, אותנו
 כדי הכל את לעשות ומוכנים בו מאמינים ובאמת בתשובה

, הקרוב בעתיד תיפול הגשמיות כל. נצחים לנצח איתו להיות
 האוכל, לארץ מארץ טיסות יהיו לא, העסקים כל, הבנקים

 טבע אסונות ויהיו כלום שווה יהיה לא הכסף, עטומ יהיה
 שאנחנו, להבין צריך לשרוד שרוצה מי, ישנם שכבר, ענקיים
 של לעולם אדם בני של היגיון על המבוסס מהעולם עוברים
 ואנחנו ספקות שום ללא, שלם יהיה שזה', בה וביטחון אמונה
 מרים באר לנו וייתן מן כמו אוכל לנו ייתן' שה להאמין נצטרך
 וזה קבוע בנוי משהו ולא סוכה שזו שאפילו בה לחיות וסוכה
 עד נעבור שאנו השינויים מכל עלינו לשמור מספיק יהיה

 עם לא אבל, המדבר את נעבור שוב. נצחים לנצח שנגיע
  .ספקות

 יכול כל הוא' שה, וביטחון אמונה עם זה את נעבור אנחנו   
 מה לנו ואין שלמה לגאולה דבר של בסופו אותנו מביא והוא

 יותר הסבר לתת יכול לא אני'. ה עם שאנו זמן כל, לפחד
 אם אפילו, ה"הקב על לסמוך חייבים להינצל כדי אבל, מדויק

 שזורמים מים ואין חשמל אין אם, אוכל הרבה כ"כ אין
 אם, יצילכם והוא ה"הקב עם תהיו, לפחד לא רק, מהברז

 ומי נצחים ולנצח לגמרי ייעלמו הרשעים. נאמנים באמת אתם
  .נצחים לנצח יחיה הוא, לגמרי ה"להקב שנאמן

 שזה וכמה קורה מה משנה ולא ה' עם תהיו! ישראל עם
 לשכוח ולא. איתו יהיה ה"הקב – ה"הקב שעם מי, מפחיד
 אותנו להוציא יכול הוא רק, שקיים, היחיד יכול הכל ה"שהקב
 בעתיד הזה בעולם להיות שעומד מההרס נצחים לנצח

, עמינדב בן נחשון כמו להיות יצטרך ישראל עם וכל. הקרוב
. שיפתח הבטיח' שה כמו, נפתח שהים לפני הים לתוך שקפץ
 הוא, ציווה ה"שהקב כמו יפתח שהים והאמין פחד לא נחשון
. לפחד מה ושאין אמת שזו, להראות רצה הוא, טבע כמעט

 עבר ישראל ועם םניסי בניסי נפתח הים דבר של שבסופו עד
 חייב מאיתנו אחד כל. הים של השני לצד ותופים שירה עם

  .עמינדב בן נחשון כמו להיות
 אסור, לפחד אסור - שמאמין מי אבל, מאוד קשה יהיה זה   

, מצריים ביציאת אז וכמו שתצטרכו מה כל לכם יהיה! לפחד
 לנצח אותנו ויביא ייפתח שלנו הים כביכול גם, נפתח שהים
  !נצחים

  
  העכבר ידי על שמובל פיל תהיו אל
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 ומאוד שמיטה לשנת נכנסנו, נגמרה החגים של התקופה   
 לגאולה מתקרבים מאוד גם שאנחנו שקורה מה מכל ברור

 להתגלות כדי לסימן מחכה הזה בעולם כבר משיח .השלמה
 שניסו רשעים ביניהם ויש הוא מי שיודעים אנשים יש. לעולם

 אם אותו להרוג אפשר אי אבל, אותו להרוג דרכים מיני בכל
 ויסלק השלטון את ייקח משיחהש זמן הגיע .נותן לא ה"הקב

  .אחרונות בשנים הזה בעולם שקיימת הרשעות כל את ה"בע
 במיוחד הסבל. ות סבלודורה שכל כמה מהר שוכח אדם בן   

 שעם, להאמין לא פשוט .היום עד 1930 משנת רק י"עמ של
 משישה יותר ולאבד הנאצים תקופת את לעבור יכול כזה קטן

 בארץ שנהרגו יהודים אלפי כמה זה ואחרי יהודים מיליון
 י"בא עכשיו היהודים כל ובנוסף שונות במלחמות ישראל

 הכביכול עם בכוונה קר בדם אותם שרוצחים, שמתים
 מכל, י"עמ כמו, כך כל שסבל בעולם עם אין, קורונה

  .הקורבן הוא היהודי תמיד, העולם של ההיסטוריה
 פשוט? שורדים שאנחנו זה איך. שורדים אנחנו אופן בכל   

 את ויעלה לגמרי תשובה יעשה י"שעמ רוצה ה"הקב, מאוד
 יהיו י"עמ סוף ושסוף, הרוחנית הירידה את ויעצור עצמו

 סובלים גם העמים כל. סיני במדבר שהיו כמו קדושים
 לא , אמנםמלחמות אוהבים הגויים אבל', וכו ממלחמות

 את לחסל רוצים אבינו אברהם מאז הגויים רוב אבל, כולם
 מדינה בכל למעשה אבל, באירופה במיוחד, לגמרי היהודים

 אבל, אולי יהודים הם "ימב  השולטים כי, "ימ כולל, בעולם

 אותה ולהפוך י"א את לקחת ורוצים הגויי לעולם שייכים הם
 לא וזה המדינות כל כמו למדינה, ה"בהקב אמונה בלי, "ילמ

 את יחסל הוא, יכול הכל שהוא ה"הקב כי, כך להמשיך יכול
 בכל האמיתיים היהודים נגד שהולכים כולם העמים כל

 הוא כי, ה"הקב נגד להילחם שיכול עם ואין, אדם ואין העולם
 בכל חזק הכי הוא, שיורים הגרעיניות הפצצות מכל יותר חזק

 לא בעולם צבא אף. מלבדו עוד אין, העולמות ובכל העולם
 כמה יתחברו אם אפילו, אותו ולנצח נגדו להילחם יכול

 יכולים לא, להם שיש קטלני הכי הנשק כל עם חזקות מדינות
  .ה"הקב יכול הכל אתנצח ל

 ונגד הקורונה נגד לשרוד הסוד את לכם יש! ישראל עם   
 ביותר המסוכן הנשק כל ונגד למיניהן הגרעיניות הפצצות

 מגן ה"שהקב ומאחר. ה"הקב את לנצח יכול שלא, אדם לבני
 בו המאמינים הגויים וגם האמיתיים היהודים, שלו צדיקים על

 כבר ה"הקב! הפוך, י"עמ את לחסל אפשר אי, לו ונאמנים
, הקרוב בעתיד מאוד רע להם שיהיה, העולם כל את מזהיר

 רק לא אבל, התחילו שכבר, היהודים עם שוב יתחילו הם אם
 המלחמות ודרך הקורונה דרך כבר הם, התחילו היהודים עם
 שאמריקאים התאומים וגם עירק, קוריאה, וייטנאם כמו

 נגד מלחמות התחילו. למלחמות סיבה שתהיה בכוונה הורידו
 חלק היו תמיד הם הציונים. היהודים נגד ובמיוחד האנושות

 את ולהפוך היהודית הדת את לגמור התוכנית של גדול
  .אותו יהרגו – גוי להיות רוצה שלא ומי לגויים היהודים

 על עכשיו שולטים הם, בשטן שמאמינים הרשעים והגויים   
 מבלבל כבר הוא, זה את יעצור ה"הקב אבל, העולם כל

 אז, אותו ברא 'ה עצמו השטן את. יכול הכל לא הם כי, אותם
 המר לסוף אותם מביא והשטן השטן על שליטה לגויים אין

 את לבלבל במיוחד שלח ה' השטןאת . להם שמחכה
 לא אתם ואם, מבחן העולם אוכלוסיית לכל ולעשות הרשעים
 וליםתהק של התפילות את לשמוע מספיק, בזה מאמינים

  .השטן של השמות אחד שזה ללוציפר המתפללים
 יהיה לא, באמת ה"הקב עם תהיו אתם אם! ישראל עם   

 כי, מכלום ולא ממלחמות ולא מהקורונה לא, לפחד מה לכם
 של חלק היהי שבעתיד, היהודי בשביל העולם את ברא 'ה

 לגמרי נאמנות לו שתהיה חייב היה אבל, נצחים הנצח
 שאין, הגויי העולם של חלק להיות בכלל ירצה ולא ה"להקב

 את אפילו בו אין, אחד ל-בא אמונה בו אין, צניעות כמעט בו
 זה לפי לחיות רוצים לא הם, בהם חייב שגוי המעטים הדינים

 סתם או יהודים להרוג להם שיש הזדמנות או אפשרות וכל
  .בשמחה זה על קופצים הם, רע ליהודי לעשות

  !בתשובה תחזרו – מכם מבקש אני! יהודים   
 הם, גזים לתאי כשנכנסו, גזים בתאי מתו שהיהודים לפני
 גם יהודי כל אבל, אותם מעניש 'שה, הבינו כבר, ידעו כבר
 'שה, אותו אוהב שה' זה את יודע הוא, טבעי באופן יודע

 וצריך עקשן עם אנחנו אבל, בתשובה יחזור שהוא רוצה
 מעקשנותנו אותנו להוציא קשות בשיטות להשתמש
 יהודי היה אם, הגזים לתאי שנכנס יהודי כל לכן, השלילית

 לגן הלך ומיד הלב כל עם" ישראל שמע" צעק מיד אמיתי
 לחזור כדי, עדן בגן מחכות נשמותיהם, האלה היהודים, עדן

 וצריך היום איתנו הוא תיקון צריך שעוד ומי המתים בתחיית
  .זה את להשלים

 אי שהיינו, רוחנית מבחינה נמוכים הכי היום של והיהודים   
 של לשקר, מצוות שומרי אפילו, נמשכים בקלות אנחנו, פעם
 התאוות לכל נמשכים אנחנו, הגויים של הזהב לעגל, גויים

 לשקר נמשכים בגדול בוודאי החילונים, הזה העולם של
, הזהב לעגל חזק נמשכים תורה לומדי אפילו והחרדים
 יכול וזה אחרות לעברות למשיכה גורם זה דבר של שבסופו
  .ה"מהקב ישראל עם את מאוד להרחיק

 מחכה והמשיח שמיטה שנת שתהיה, הזאת בשנה
 להכיר מוכן שלא מי. ניסים ניסי נראה אנחנו, להתגלות

 רוצה שלא מי, ו"ח ה"בהקב להכיר רוצה שלא מי, בניסים
, הסוף עד עקשן והוא לאמת ולהגיע הזהב עגל את לעזוב

, הרשעים הגויים עם ייעלם והוא יהודי לא שהוא כנראה
  .נשפך היהודי הדם ש איך מלראות שנהנים

 שהולך מה את שישרדו העולם מאוכלוסיית הרבה יהיו לא   
, שישרדו הרבה "ככ יהיו לא, גם יחסית היהודים ובין, להיות

 וחלק תשובה יעשו שלא, "רע הם היהודים כביכולהמ חלק כי
 להיות ומעדיפים יהודים שהם חושבים שרק גויים ממש הם
 ממש הנאמנים יישרדו. גויים למעשה הםו הגויים כמו

 לעשות יכול – מזה רחוק שהוא ויהודי, ותורתו ה"להקב
 אמת איש להיות מאוד ירצה הוא אם רק אבל, תשובה
  .ותורתו ה"הקב עם שזה, האמת לפי ולחיות

 1/3 -ו קשה פגוע יהיה עולם 1/3, לגמרי עולם 1/3 יחריב 'ה
 גדולה שוב תהיה א"י .קשה ייפגע לא, בו "ישא העולם

  .והראשון השני הבית חורבן לפני שהייתה כמו בשטחה
 משיח יקבל מ"יע כל. 'ה עם לגמרי יהיו, שישרדו אלה וכל   

 עם שמחים ונהיה שרדו שלא אלה כל על נבכה ואנחנו
 אחרי הצלחנו סוף שסוף, עמוקה מאוד, גדולה מאוד שמחה

  .הזה ליום להגיע הגלגולים כל



 יותר לפחד נצטרך ולא 3-ה המקדש לבית נלך זה אחרי   
 גויים גם ויהיו ה"הקב עם לגמרי נהיה כי, אדם משום

  .יכול הכל הוא ה"שהקב, ויודעים אמת אנשי הם כי, שישרדו
 יכולים ולא צדיקים לא הם כי תיעלם העולם אוכלוסיית רוב   

 האנושות וכל ה"הקב עם שכולו, טוב שכולו בעולם להיות
  .מלבדו עוד ואין יכול כל שהוא, ה"הקב את תקבל

 יהודי להיות צריכים !יהודי להיות מספיק לא זה !לשכוח לא   
 לא הם אבל, תורה שלומדים אנשים יש !תורתו ועם 'ה עם

 הזהב עגל עם יותר הרבה הם. תורתו עם ולא 'ה עם ממש
  .אותם שמושך הרוחני הלכלוך כל ועם
 נגד להילחם נצטרך !קל לנו יהיה ולא !תתכוננו !ישראל עם   

 השנה את לעבור כדי, שלנו הרע היצר נגד, שלנו הפחדים
 צריכים הצדיקים גם כולם, תשובה תעשו !בשלום הזאת

  !וחשבון דין לעשות
 שעם מי רק! לפחד צריך לא, 'ה שעם מי כי !לפחד ולא   

  !גדולה הכי בסכנה הוא, השקר
  !מאוד צר גשר כולו העולם כל

  !כלל לפחד לא והעיקר
  !איתו יהיה 'ה – 'ה שעם מי כי

  
 ביל את לשמח אומר ואני תיחרב העולם אוכלוסיית רוב – ב.נ

 יהיה והוא יתגשם חלומו סוף שסוף וזכרו שמו יימח גייטס
  . מהם אחד

  
  עלונים. חינם לקבל ניתן הרבים לזיכוי :הערות

   DANi18.COM -ב המסרים את מצואל *ניתן
  0799-177-555 בטל מסרים * שמיעת

  646-585-3064  ב"בארה המסרים שמיעת* 
 העוזרים הטובים היהודים לכל מיוחדת ברכה
.             0527-111-333 :האמת. לפרטים את להפיץ
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