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Introduction:
Suddenly, everything starts to become clear, after 20 years of
not so clear messages we start to see the complete picture. If
you read old messages from 5, 10 or 20 years ago you could
easily think that they were written today in the morning and
then you will realize that these are truly heavenly messages.
Here are some examples:

:הקדמה
 שנה של מסרים לא כ"כ ברורים20  אחרי,פתאום הכל מתחיל להיות ברור
 אם תקראו מסרים.אנחנו כבר מתחילים לראות את התמונה השלמה
 שנה בקלות אפשר היה לחשוב כאילו הם20  או10 ,5 ישנים מלפני
 הנה כמה.נכתבו היום בבוקר ואז תבינו כי אלה באמת מסרים משמים
:דוגמאות

About the Economy: A 5-Year Message from Benjamin,
"It's about to be an economic downfall of banks, a fall that
wasn't like it, banks will just fall", so it was hard to understand,
today, almost the whole world is in quarantine and isolation,
no flights, Hotel, restaurants, shopping malls, closed
businesses and half a million unemployed in Israel and
expecting one million unemployed. It's no longer hard to see
the fall of banks.

–  אייר תשע"ה, שנים מבנימין5  מסר מלפני:על הכלכלה
, נפילה שלא היתה כמותה,"עומדת להיות נפילה כלכלית של הבנקים
 היום כמעט כל העולם, אז היה קשה להבין את זה,"הבנקים פשוט יפלו
 קניונים ועסקים סגורים, מסעדות,מלון- בתי, אין טיסות,בהסגר ובידוד
 כבר לא קשה לראות.ובארץ חצי מיליון מובטלים וצפי של מיליון מובטלים
.את נפילת הבנקים

Immigrating to Eretz Israel: The message "Pack your
packages!", Benjamin,

-  תשע"ד, בנימין,"! המסר "תארזו את חבילותיכם:ישראל-לעלות לארץ

My dear American Jews! Pack the packages, and get out of
there! Don't be stupid! Don't close your eyes! Don't "play" like
you don't know! Get out of there as long as you can still do it!
The only place to go - it's Israel.

 ותצאו משם! אל תהיו,אמריקה היקרים שלי! תארזו את החבילות-יהודי
!טיפשים! אל תסגרו את העיניים שלכם! אל 'תשחקו' כאילו אינכם יודעים
תצאו משם כל עוד אתם יכולים עדיין לעשות זאת! המקום היחיד ללכת
. זה ארץ ישראל- אליו

I beg you! Open your eyes and see what happens! Don't
you understand, American Jews, my dear Yiddish souls, don't
you realize it's time to leave ?! Don't you realize there are
camps (FEMA camps) all over the US! And these camps are
surrounded by barbed wire so people can't go outside!

אני מתחנן אליכם! תפתחו את העיניים ותראו מה קורה! האם אינכם
 האם אתם לא מבינים,נשמות יקרים שלי- אידישע, יהודי אמריקה,מבינים
(FEMA camps) שזה הזמן לעזוב?! האם אינכם קולטים שישנם מחנות
תיל כך שאנשים אינם-על פני כל ארה"ב! והמחנות הללו מוקפות בגדר
!יכולים לצאת החוצה

The message "Come and immigrate to Eretz Israel",
Benjamin, Heshvan 5769: We are at the end. You have to
save yourself, you can't sit there anymore. You do not realize
that in the US they are already ready to put the rope around
your neck. You don't get it. They shut you down without you
knowing. everything is ready. And if something unusual
happened (*) - they'll have reasons to let you into the camps.
While there will not only be Jews there, Gentiles will be put in
there too - if that makes you feel better. I warn you: the end is
very near.
(*) Something - Corona epidemic?

: חשון תשע"ו, בנימין,"המסר "קומו ועלו לארץ ישראל
 אתם לא יכולים לשבת, אתם צריכים להציל את עצמכם.אנחנו בסוף
 אתם לא מבינים כי בארה"ב הם כבר מוכנים לשים את החבל.שמה כבר
 הם סוגרים עליכם מבלי. אתם לא מבינים את זה.מסביב הצוואר שלכם
 ורק יהיה איזה משהו)*(– יהיו להם סיבות להכניס. הכל מוכן.שתדעו
 יכניסו שמה גם גוים, אמנם לא יהיו שם רק יהודים.אתכם לתוך המחנות
 הסוף מאד: אני מזהיר אתכם.– אם זה נותן לכם הרגשה יותר טובה
.קרוב
?)*( משהו – מגיפת קורונה

From the news: "About 100,000 Israelis are still abroad and
the Foreign Ministry issued a directive to return home as soon
as possible before the sky is finally closed...

 אלף ישראלים עדיין נמצאים בחו"ל ובמשרד החוץ100- "כ:מתוך החדשות
הוציאו הנחייה שיש לחזור כמה שיותר מהר הביתה לפני שהשמים
...נסגרים באופן סופי

Corona. Daniel, 23/2/2020
Dad, I got a message from heaven.
Now comes this disease (corona) and drives everyone crazy.
All of a sudden everyone is wearing masks and they are not
allowed to leave home and .. and .., what is this corona?

23/2/2020 , דניאל.קורונה
. קבלתי מסר משמים,אבא
 פתאום כולם עם.עכשיו באה המחלה הזו )קורונה( ומשגעת את כולם
.. ו.. ו..מסכות ואסור להם לצאת מהבית ו

China's authorities are together with the Americans,
Russians, Europeans and all new world order and everything
is planned. The planet is approaching very fast and they need
to organize and prepare everything for the day when all the
wicked will have to enter their bunkers.

 האירופאים וכל, הרוסים,השלטונות של סין הם יחד עם האמריקאים
 הכוכב מתקרב מהר מאד והם צריכים.חדש והכל מתוכנן-עולמי-הסדר
לארגן ולהכין את הכל לקראת היום בו יצטרכו כל הרשעים להיכנס
.לבונקרים שלהם

And this is the planning of the wicked: Many years ago, the
Chinese were given a "role" to grow and produce cheap things
and become a global manufacturing and economic hub. So
that when the time comes China will start the epidemic which
will erupt all over the world. (Excerpt from the News: The IMF
estimates that China was responsible for 50% of global growth
in 2019. China is huge in growth. Its economy is 50 times
larger than it was in the 1980s. China made 80% of the
world's air conditioners. In terms of tourism - Chinese tourists
wasted $ 277 billion worldwide in 2018)

" כבר לפני הרבה שנים הסינים קבלו "תפקיד:וזה התכנון של הרשעים
 כדי.לגדול ולייצר דברים זולים ולהיות מרכז ייצור ומרכז כלכלי עולמי
.שכאשר יגיע הזמן היא תתחיל את המגיפה אשר תתפרץ לכל העולם
 סין היתה2019- קרן המטבע הבינלאומית העריכה כי ב:)קטע מהחדשות
 הכלכלה. סין היא ענק בצמיחה. מהצמיחה העולמית50% -אחראית ל
 רק לסבר את האוזן סין.80- ממה שהיתה בשנות ה50 שלה גדולה פי
 התיירים הסינים-  מבחינת התיירות. מהמזגנים בעולם80% מייצרת
.(2018- מיליארד דולר ב277 בזבזו בעולם

And they have a number of goals:
1 All over the world the economy is down and almost
everyone is in debt because the evil ones stole the money to
build their bunkers, so they need something that can be
blamed for the economic downfall. And this is achieved by the
outbreak of the epidemic in China - the global economy
center.
Because the disease is spreading from China to the whole
world - so no longer flying… and it's not just flights - it's also
hotels, restaurants, etc., people are already scared to leave
home and it is destroying the world economy.

:ויש להם מספר מטרות
 בכל העולם הכלכלה ירדה וכמעט כולם בחובות בגלל שהרשעים גנבו.1
 אז הם צריכים משהו שאפשר,את הכסף לבנות את הבונקרים שלהם
 ואת זה הם משיגים ע"י.להפיל עליו את האשמה לנפילה הכלכלית
.התפרצות המגיפה בסין – מרכז הכלכלה העולמי

 לא,בגלל שהמחלה מתפשטת מסין לכל העולם – אז כבר לא טסים לסין
,' מסעדות וכו,מלון- וזה לא רק טיסות – זה גם בתי,טסים לכל מיני ארצות
.אנשים כבר מפחדים לצאת מהבית וזה הורס את הכלכלה בכל העולם

2 Causing panic all over the world, that people will be busy
with it, afraid all day, has the disease arrived here? Did the
disease get there? Got it?

 כל היום, שהאנשים יהיו עסוקים עם זה, לגרום לפניקה בכל העולם.2
? האם המחלה הגיע לפה? האם המחלה הגיע לשם? הבנת,מפחדים

3 in (China) Why kill all these people? Because when the star
arrives there is a large group of people they don't need elders, people with disabilities and the sick, and they need to
get rid of them. Since the size of the population is close to a
billion and a half people - then the population must be diluted.
By the way, many people who died in China - did not die
because of the virus but because they wanted to get rid of
them.
4 The wicked need many things to distract because very
strange things happen and people start thinking...
The Bunkers - The wicked have built bunkers with very
sophisticated technology and things we can only dream about.
The U.S. has power outages all the time because of the
outdated power system - because they don't have the money
to replenish it because they used the money to build the
bunkers.
For over two years, technicians and maintenance personnel
have been working inside the bunkers and are ready to
operate and in the near future the wicked need to come in and
it takes time because there are millions of people around the
world who need to get in.
Schedules: We need to get ready. Till Chanukah will be a very
difficult day. We are already starting to get into it, very difficult
financial problems, it will start slowly, and in fact it has already
started, many people cannot pay the loans which are widely
distributed and all over the world it is the same.

 )בסין( למה להרוג את כל האנשים האלה? כי כשיגיע הכוכב יש קבוצה.3
 והם, אנשים מוגבלים וחולים,גדולה של אנשים שהם לא צריכים – זקנים
 מאחר וגודל האוכלוסיה הוא קרוב למיליארד וחצי.צריכים להיפטר מהם
 הרבה אנשים שנפטרו, אגב.בני אדם – אז צריכים לדלל את האוכלוסיה
.בסין – לא מתו בגלל הנגיף אלא בגלל שרצו להיפטר מהם

In the near future, some people will declare themselves as
Messiah, among them will be the true Messiah but it will confuse
many people, all of them will be in Israel and the Gentiles outside of
Israel will also have someone claiming to be the one…

 הרשעים צריכים הרבה דברים שיסיחו את הדעת כי קורים דברים מאד.4
...מוזרים ואנשים מתחילים לחשוב
 הרשעים בנו בונקרים עם טכנולוגיה מאד משוכללת ודברים- הבונקרים
 בארה"ב יש הפסקות חשמל כל הזמן.שאנחנו יכולים רק לחלום על זה
בגלל מערכת החשמל המיושנת – בגלל שאין להם כסף לחדש אותה כי
.השתמשו בכסף כדי לבנות את הבונקרים

כבר מעל לשנתיים עובדים טכנאים ואנשי תחזוקה בתוך הבונקרים והם
מוכנים להפעלה ובעתיד הקרוב הרשעים צריכים להיכנס וזה לוקח זמן כי
.ישנם מיליוני אנשים בכל העולם שצריכים להיכנס

 בין היום לחנוכה תשפ"א יהיה מצב. אנחנו צריכים להתכונן:לוחות זמנים
 בעיות כלכליות מאד, אנחנו כבר מתחילים להיכנס לזה.קשה ביותר
 הרבה אנשים לא, ובעצם זה כבר התחיל, זה יתחיל לאט לאט,קשות
ההלוואות אשר חולקו ביד רחבה ובכל העולם זה אותו-יכולים לשלם את
.דבר
,בעתיד הקרוב יהיו כמה בני אדם שיכריזו על עצמם כאילו שהם המשיח
 כולם יהיו,ביניהם יהיה המשיח האמיתי אבל יהיו כמה וזה יהיה מבלבל
...בארץ וגם לגויים יהיה איזה נציג בחו"ל

There will be many more serious problems and by the time
the epidemic is over, there will be more and more huge
natural disasters. What they can mute - they are silent, as in
Siberia there was a huge fire. Said a few words and that's it.
There will also be other calamities - road accidents, train
accidents and aircraft accidents and all sorts of strange
accidents and disasters - this is a message from heaven to
Jews and Gentiles that need to do "Teshuva". And there will
be more meteors to drop on the earth and more sinkholes to
open and they will try to silence it as much as possible.

יהיו עוד הרבה בעיות קשות ועד שהמגיפה תיגמר בעזרת ה' יהיו יותר
 כמו, מה שהם יכולים להשתיק – הם משתיקים.ויותר אסונות טבע ענקיים
 יהיו. אמרו כמה מילים ובזה נגמר העניין.בסיביר שם היתה שריפה ענקית
 תאונות רכבות ותאונות,גם אסונות אחרים שלא נדע – תאונות דרכים
מטוסים וכל מיני תאונות ואסונות משונים – זה מסר מהשמיים ליהודים
 ויהיו עוד מטאורים שיפלו על כדור הארץ.ולגויים כי צריכים לעשות תשובה
.ועוד בולענים שיפתחו והם ינסו להשתיק את זה ככל הניתן

After Passover there will be a total fall of the world economy
and prepare us for it. Then we will reach Rosh Hashanah,
Yom Kippur and Sukkot, and until then the world will be in a
very difficult situation and will feel very strongly the economic
problem.
After that there will be hard times and until then the world
war will begin. It will probably start in Israel and it will drag on
all kinds of places until it gets serious and there is an
explosion that will shake and panic the whole world and big
and well-known places will fall.

.אחרי פסח תהיה נפילה טוטלית של כלכלת העולם ומכינים אותנו לזה
 יום כיפור וסוכות תשפ"א ועד אז העולם,אחר כך נגיע לראש השנה
.יהיה במצב מאד קשה ונרגיש חזק מאד את הבעיה הכלכלית

 היא תתחיל.אחרי כן יהיו זמנים קשים ועד אז תתחיל מלחמת העולם
כנראה בארץ וזה יגרר לכל מיני מקומות עד שזה יהיה רציני ויהיה פיצוץ
.שירעיד ויכניס לפניקה את כל העולם ומקומות גדולים וידועים יפלו

After that there will be a lull in Chanukah. The Chanukah
candles will give Jews power - because by then there will be
great struggles and will not believe in government at all, the
ultra-Orthodox will return more and more to God properly.
After Chanukah the star will arrive and it won't be easy.

 נרות החנוכה יתנו ליהודים כח,אחרי זה תהיה רגיעה בחנוכה תשפ"א
 החרדים יחזרו,– כי עד אז יהיו מאבקים גדולים ולא יאמינו בכלל בשלטון
 בחנוכה יהיה אי של שקט בכל הבלגן ואחרי.יותר ויותר לקב"ה כמו שצריך
.חנוכה יגיע הכוכב וזה לא יהיה פשוט

And anyone who has not made an "Teshuva" by then will
see what happens and will immediately make an "Teshuva".
The world will be in a very bad situation, we already have
signs of the plagues that were in Egypt - some rivers become
blood all over the world, dropping hail balls the size of a tennis
ball, meteors falling from the sky in all kinds of places in the
world and causing huge fires. And more sinkholes that will
open and the wicked will try to silence it as much as possible.
The locust will soon arrive in Israel. He comes from Africa, will
be in Egypt, probably in Sinai and Israel, which will be very
difficult.

 יראה מה קורה ומיד ירוץ לעשות,וכל מי שלא עשה תשובה עד אז
 כבר יש לנו סימנים של המכות, העולם יהיה במצב קשה מאד.תשובה
 יורדים כדורי ברד, כמה נהרות נהפכו לדם בכל העולם- שהיו במצרים
 מטאורים נופלים מהשמיים בכל מיני מקומות בעולם,בגודל של כדור טניס
 ויהיו עוד מטאורים שיפלו על כדור הארץ ועוד.וגורמים לשריפות ענקיות
 הארבה עוד.בולענים שיפתחו והרשעים ינסו להשתיק את זה ככל הניתן
 כנראה בסיני ובארץ, יהיה במצרים, הוא בא מאפריקה.מעט יגיע לארץ
. וזה יהיה מאד קשה,ישראל

And we are at the door of redemption Father, it seems to me
that the discovery of the true Messiah will be in 2021, next
year after the planet. After the planet passes the world will be
quite different from what we know today, most of the world will
be underwater but not the Land of Israel.
The star will do a lot of destruction (tsunami waves hundreds
of meters in America and Europe – "Edom", thousands of
huge meteors will fall on Earth, continents will sink, darkness
will cover the world, etc., etc.).

 נראה לי כי הגילוי של המשיח,ואנחנו ממש בפתח של הגאולה אבא
 אחרי שהכוכב יעבור. בשנה הבאה אחרי הכוכב,האמיתי יהיה בתשפ"א
 רוב העולם יהיה,העולם יהיה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום
.מתחת למים אך לא ארץ ישראל

Jews will be safe, who takes the path of God - he has
nothing to fear, it would be very frightening and very especially
the plague of darkness which will come when the planet
passes between us and the sun will be dark.
After that the discovery of Messiah and after that Gog and
Magog (war). But we have nothing to worry about with Gog
and Magog because we will be kept and protected inside our
homes from what's going on outside.
The "Hashem" will guard us not to worry, the "Hashem" will
give Messiah the power to defeat them.
This is what will be in a nutshell. But all the things we are
used to: money, food, shops and electricity - there will be no
more. We'll just have to trust God. If we have food at home - it
will hold us, let's just say until Chanukah 2021, after that we
will just have to trust God and He will do us miracles and give
us everything we need, like the Exodus - that is the basis .

הכוכב יעשה הרבה הרס )גלי צונאמי בגובה מאות מטרים באמריקה
 יבשות, אלפי מטאורים ענקיים יפלו על כדור הארץ,ובאירופה – אדום
.(' חושך יכסה את עולם וכו' וכו,ישקעו

 זה יהיה, מי שהולך בדרך ה' – אין לו מה לפחד,היהודים יהיו בטוחים
מפחיד מאד מאד ובמיוחד במכת החושך אשר תגיע כאשר הכוכב יעבור
ָאׁש
ֵ ּׁש ַמיִם ּו ָב? ֶרץ ּדָם ו
ָ מֹופ ִתים ַּב
ְ ָת ִּתי
ַ בינינו לבין השמש ויהיה חושך "וְנ
ִפנֵי ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָדֹול
ְ ֵח ְלדָם ל
ַ ְהּיָר
ַ ְחׁש ְך ו
ֶ ֵה ֵפ ְך ל
ָ ּׁש ֶמׁש י
ֶ  ַה:ימרֹות ָע ָׁשן
ֲ ְת
ִו
.(" )יואל ג:ְהּנֹורָא
ַו
 אבל אין לנו מה לדאוג עם גוג.אחרי זה גילוי המשיח ואחרי זה גוג ומגוג
.ומגוג כי נהיה שמורים ומוגנים בתוך הבתים שלנו ממה שקורה בחוץ

. ה' יתן למשיח צדקנו את הכוח לנצח אותם,ה' ישמור עלינו שלא נדאג

: אבל כל הדברים שאנחנו רגילים אליהם.זה מה שיהיה בקיצור נמרץ
. אנחנו נצטרך פשוט לבטוח בקב"ה. חנויות וחשמל – לא יהיו, אוכל,כסף
 אחרי, בא נגיד עד חנוכה תשפ"א, זה יחזיק אותנו- אם יש לנו אוכל בבית
זה נצטרך פשוט בטחון בה' והוא יעשה לנו ניסים וייתן לנו כל מה שאנחנו
ֵאת ָך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם
ְ ִימי צ
ֵ  "ּכ. כמו ביציאת מצרים – זה הבסיס,צריכים
" מיכה ז טו:ְאּנּו ִנ ְפלָאֹות
ֶ רF

We will have water drink and food like in the desert we had
everything, no animal bothered us. The Israelites could sit and
study Torah all day and get used to having no worries, could
sit and study Torah all day without problems. They had ready
food, no cooking, no dishes, nothing. In the morning, they
would gather food and everything was ready - straight from
the sky. They didn't have to bathe - they stayed clean all the
time, the clothes never aged or ripped and they grew with the
man. No one was sick, everyone was healthy, and no toilet
needed.

 שום חיה,יהיה לנו מה לשתות ומה לאכול כמו במדבר שהיה לנו הכל
 בני ישראל יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום והתרגלו.לא הפריעה לנו
 היה. יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום בלי בעיות,לזה שאין להם דאגות
 בבוקר. לא כלום, לא לרחוץ כלים, לא היו צריכים לבשל,להם אוכל מוכן
–  לא היו צריכים להתרחץ.היו אוספים אוכל והכל מוכן – ישר מן השמים
 הבגדים אף פעם לא התיישנו ולא נקרעו והם גדלו,נשארו נקיים כל הזמן
 ולא היו צריכים, כולם היו בריאים, אף אחד לא היה חולה.אדם-עם הבן
...לשירותים

I want so much to live in such a world, isn't it excellent? No
illnesses, no problems, no debts, no need to go shopping.

 בלי, זה לא מצוין? בלי מחלות,כמה שהייתי רוצה לחיות בעולם כזה
" באמריקה וגם פה יש "מודה. לא צריכים ללכת לקנות, בלי חובות,בעיות
 זה,כזו לעשות קניות סתם כי חייבים כל יום להוציא את הכסף על משהו
.נהפך לסוג של מחלה כזו – וזה לא יהיה

It will be like we were in the "midbar" - we will have
everything we need and most of all we will have the Torah the true way of life the "Hashem" has commanded us. And it
will. Then we will go into the "Beit-hamikdash", etc., etc. We
will talk about this because now is not the time. And after the
star, Elijah will come and we will know who is Messiah really
is.

זה יהיה כמו שהיינו במדבר – יהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים ובעיקר
 אח"כ. וזה יהיה.תהיה לנו התורה – דרך החיים האמיתית שה' ציווה לנו
 אנחנו ב"ה עוד נדבר על זה כי עכשיו זה עוד,'ניכנס לבית המקדש וכו' וכו
"הּנֵה ?נֹכִי
ִ . ואחרי הכוכב יבוא אליהו ונדע מי באמת המשיח.לא הזמן
(" )מלאכי ג כג:ְהּנֹו ָרא
ַ ָביא ִל ְפנֵי ּבֹוא יֹום ה' ַהּגָדֹול ו
ִ ֵח ָלכֶם ֵאת ֵא ִלּיָה ַהּנ
ַ ׁשֹל

Now Aba, there will be a strong economic fall all over the
world, and it has actually started. This country has no money
and what to buy - it is worthwhile now that cash will not be
worth anything...

 וזה בעצם כבר, תהיה נפילה כלכלית חזקה בכל העולם,עכשיו אבא
 למדינה הזו אין כסף ומה שצריך לקנות – כדאי עכשיו כי מזומן לא.התחיל
...יהיה שווה כלום

We will come forever and weep for joy.
Daniel, Jerusalem, March 9, 2020

.נגיע לנצח ונבכה משמחה
9/3/2020  יג אדר תש"פ, ירושלים,דניאל

People of Israel, the beloved people of God, we must
already see that the whole world is crazy, those who lead the
countries all over the world are crazy and go in the direction of
utter falsehood, they do things for no apparent reason or
reason. And besides, there are disasters Nature, economic
problems in almost every home, home peace issues, murder
and violence above and beyond, etc. Dead animals in masse,
dead fish in masse on the beaches, etc., all kinds of disasters
that never existed. We also see more that the big brother
almost controls us As written in the book (*).

 אנחנו ודאי כבר רואים, העם האהוב של הקב"ה, עם ישראל,עם ישראל
 אלה שמנהיגים את המדינות בכל העולם הם,שכל העולם מטורף
 הם עושים דברים ללא כל סיבה או,מטורפים והולכים בכיוון של שקר גמור
 בעיות כלכליות כמעט, וחוץ מזה ישנם אסונות טבע.הגיון הנראים לעין
 חיות מתות.' רצח ואלימות מעל ומעבר וכו' וכו, בעיות שלום בית,בכל בית
 כל מיני אסונות שאף,' דגים מתים בהמוניהם על החופים וכו,בהמוניהם
 אנחנו גם רואים יותר שהאח הגדול שולט עלינו כמעט כמו.פעם לא היו
.( ראה נספח,1984  )הספר.שכתוב בספר

Am-Israel, I Daniel, Ben Golden and a few autistic guys in
recent years write a lot of difficult things and it comes true.

 בן גולדן ועוד כמה בחורים אוטיסטים בשנים, אני דניאל,עם ישראל
.האחרונות כותבים הרבה דברים קשים וזה מתגשם

Now I ask, want, beg – Am-Israel, repent, God does not
want you to fail, he wants you to repent, every Jew with a
Jewish soul must repent. God loves us, he loves all Jews, he
does not want to do It is bad for us, God only want our good,
but we must return to him with love, to leave all our passions
that are not according to the Torah. If we follow the Torah - it
gives us life, it gives us closeness to the truth, it will give us
the "Olam-aba" and Complete redemption - and that's what
we need now.

 הקב"ה, תחזרו בתשובה, עם ישראל-  מתחנן, רוצה,עכשיו אני מבקש
 כל יהודי עם נשמה, הוא רוצה שתחזרו בתשובה,לא רוצה שתכשלו
, הוא אוהב את כל היהודים, ה' אוהב אותנו.יהודית חייב לחזור בתשובה
 אבל אנחנו חייבים,הוא לא רוצה לעשות לנו רע הוא רוצה רק את טובתנו
. לעזוב את כל התשוקות שלנו שהם לא לפי התורה,לחזור אליו באהבה
 זה נותן לנו קרבה אל, זה נותן לנו חיים- אם אנחנו הולכים בדרך התורה
 זה יתן לנו את העולם הבא ואת הגאולה השלמה – וזה מה,האמת
.שאנחנו צריכים עכשיו

If you think that all the physical pleasures of this world are a
pleasure, then I will tell you that it is nothing compared to the
spiritual pleasures that are more and more pleasing and better
and more satisfying to the Jewish soul than all the pleasures
of this world.

,אם אתם חושבים שכל התענוגות הגשמיות של העולם הזה הם תענוג
אז אני אגיד לכם כי זה כאין וכאפס לעומת ההנאות הרוחניות שהם פי
כמה וכמה וכמה יותר נעימות ויותר טובות ויותר מספקות את הנשמה
.היהודית מכל התענוגות של העולם הזה

Am-Israel, have compassion/mercy on yourself, together
with your families, you will build a true Jewish home - with
proper Sabbath observance, with all the laws required of us,
the laws of men ("Brit-kodesh", keeping your eyes modesty,
etc.), the laws of women (purity, modesty, etc.), And the laws
of our families, so all this confusion is gone, all the rant/crazy
we see today - will gone,

 יחד עם המשפחות שלכם תבנו בית, תרחמו על עצמכם,עם ישראל
 עם שמירת כל הדינים הנדרשים,יהודי אמיתי – עם שמירת שבת כהלכה
 שמירת העיניים צניעות, הדינים של הגברים )שמירת הברית,מאיתנו
 והדינים של המשפחות,(' צניעות וכו, הדינים של הנשים )טהרה,('וכו
 כל הטרוף שאנחנו רואים היום – זה, אז כל הבלבול הזה יעלם,שלנו
,יעלם

All the wicked who try to fail us - they will go away, everything
will be clear, everything will be sweet and we will weep for joy,
dance, sacrifice and reach to eternity.

 הכל, הכל יהיה ברור,כל הרשעים שמנסים להכשיל אותנו – זה יעלם
. נקריב קורבנות ונגיע לנצח, נרקוד,יהיה מתוק ואנחנו נבכה משמחה

"Am-Israel", I beg, I beg, have mercy on yourself, come
closer to God because there is nothing else besides Him, He
is the omnipotent, do not ruin your future. God loves us, He
created us, He created us all. The people of Israel - live and
be part of eternal life

 תתקרבו לקב"ה, רחמו על עצמכם, אני מבקש, אני מתחנן,עם ישראל
 הקב"ה. אל תהרסו את העתיד שלכם, הוא הכל יכול,כי אין עוד מלבדו
 עם ישראל, עם ישראל. הוא ברא את כולנו, הוא ברא אותנו,אוהב אותנו
.חי – תהיו חלק של החיים הנצחיים

(*) The book 1984 was written by George Orwell in 1948. The
book describes a world under extreme totalitarian rule. The
phrase "Big Brother" in the book became a language coin
referring to the state in which citizens are constantly
monitored by the government. The author describes the police
Thoughts, a covert police aimed at preventing civilians from
coming up with ideas contradicting the goals of the regime,
while masses of people living in hardship and lack of
government accumulate power and wealth. History books are
"updated" according to government needs and no one has
freedom of thought. The big brother want, cameras are
everywhere and the big brother's eye is always open...
.

 הספר מתאר עולם. ע"י ג'ורג' אורוול1948  נכתב בשנת1984 )*( הספר
 הביטוי "האח הגדול" המופיע.המתנהל תחת שלטון טוטליטרי קיצוני
בספר הפך למטבע לשון המתייחס למצב בו האזרחים נתונים לפיקוח
 משטרה,' הסופר מתאר את 'משטרת המחשבות.מתמיד מטעם השלטון
חשאית שמטרתה למנוע מהאזרחים המדינה להעלות על דעתם רעיונות
 בעוד המוני העם חיים בדוחק ובמחסור.הסותרים את מטרות המשטר
 ספרי ההיסטוריה "מעודכנים" לפי צרכי.אנשי השלטון צוברים כוח ועושר
" הוא מצווה לפעול כפי ש"האח הגדול.השלטון ואין לאדם חופש חשיבה
... מצלמות נמצאות בכל מקום ועינו של האח הגדול פקוחה תמיד,רוצה

Why God is crying.
Daniel, Jerusalem, (20/3/2020)
Oh dad, oh dad, oh dad, what would I say? I don't know
what to say anymore, I'm in shock too. We wait and wait and
wait for complete redemption, but where is it? Its not seen!
Looking to the horizon and feeling maybe seeing something,
but...not yet..
And suddenly Corona came! What is Corona? What
disease? What flu? Suddenly, according to the accounts of
the governments many people, thousands of people are sick,
in serious condition and some die in every country. We are
confused and do all kinds of things. It confuses us that what is
being spoken doesn't seem to be a reality, but what is clear the authorities all over the world are using it including the
State of Israel to make us all slaves under dictatorship and if
we do not do exactly what they tell us - as if we (the ones who
need to be in isolation) Other people can become ill and die so we will pay heavy penalties (note: there is a fine of NIS
5,000 for those who do not keep the isolation). If it amounts to
money then fulfilled, but if there is not the money or if it will be
more severe punishment - then I do not know if the person
can get out of it.
And a lot of people already know that this whole epidemic it's one big show – like the show of twin towers. They want to
control us completely, and not only in Eretz Israel, but in all
countries in Europe, the US, Russia, China, Vietnam,
Thailand, Arab countries, etc. All the leaders of these
countries belong to this group that knows clearly that
comet/planetx is on the way.
And it is very close to Earth and all their bunkers have long
been prepared with experts and maintenance personnel
operating all the systems in the bunkers - electricity, water, air
conditioning, computers, entertainment, food growing
(agriculture), etc. And they need something big that the whole
world will be busy with (as mentioned in the previous
messages - so that they can uninterruptedly put their millions
of people into bunkers). I also feel that soon there will be war
in the world, not a simple war at all and we will have more
problems including livelihood most severely in the world, and
will also be the comet that is very close and is already
"dropping" a lot of meteor and asteroids on the planet causing
many huge fires.
I do not want to put the people of Israel into depression, and
I have already said that anyone who has confidence and faith
in God will pass it easily. I ask the people of Israel - you are
Jewish souls, this generation is the weakest generation of all
ages. Not every Jew, there are Jews More strong in faith and
confidence in God and there are those who are less faithful
and not at all believing, but in all respects - this is a very low
generation and I am only referring to the Jews, and I will point
out to the secular that in our generation we will see many
more secular people really repent. But many of them have
Jewish souls and the "Hashem" will see to it that they repent.
The problem of a lot of the ultra-Orthodox who they think
they are righteous, but we have quite a few people with very
big offenses in holiness, purity, theft, immodesty and many
other things - but despite everything we can do a real
"Teshuva" and to do a real "Teshuva" - we need to pray, cry
and regret With all the soul we spoiled ourselves, we put
ourselves in the mud, we enjoyed it and didn't want to get out
of it.

.מדוע הקב"ה בוכה
(20/3/2020)  כד אדר התש"פ, ירושלים,דניאל
, מה אני אגיד? אני כבר לא יודע מה לומר, אוי אבא, אוי אבא,אוי אבא
 אבל איפה, אנחנו מחכים ומחכים ומחכים לגאולה השלמה.גם אני בהלם
 עוד... אבל,היא? לא רואים! מסתכלים לאופק ומרגישים אולי רואים משהו
...לא
?ופתאום בא קורונה! מה זה קורונה? איזה מחלה? איזה שפעת
, אלפי אנשים חולים, לפי החשבונות של הממשלות הרבה אנשים,פתאום
 אנחנו מבולבלים ועושים כל.במצב קשה ויש כמה שמתים בכל ארץ וארץ
 אך, זה מבלבל אותנו כי מה שמדברים זה לא נראה במציאות.מיני דברים
מה שברור – השלטונות בכל העולם משתמשים בזה כולל מדינת ישראל
כדי להפוך את כולנו לעבדים להיות תחת שלטון של דיקטטורה ואם לא
 שכאילו אנחנו )אלה שצריכים להיות- נעשה בדיוק מה שהם אומרים לנו
בבידוד( עלולים לגרום לאנשים אחרים להיות חולים ולמות – אז נשלם
 שקל למי שלא שומר על5,000  יש קנס של:בעונשים כבדים )הערה
 אבל אם אין את הכסף או אם זה, אם זה מסתכם בכסף אז מילא.(בידוד
.אדם יוכל לצאת מזה-יהיה עונש יותר קשה – אז אני לא יודע אם הבן

– והרבה אנשים כבר יודעים שכל המגיפה הזו – זו הצגה אחת גדולה
 הם רוצים לשלוט עלינו.לא פחות מההצגה של נפילת מגדלי התאומים
, רוסיה, ארה"ב,ישראל אלא בכל המדינות באירופה- ולא רק בארץ,לגמרי
 כל המנהיגים של המדינות האלה.' ארצות ערב וכו, תאילנד, ויאטנם,סין
.שייכים לקבוצה הזו שיודעת ברור כי השביט בדרך

והוא קרוב מאד לכדור הארץ וכל הבונקרים שלהם כבר מוכנים מזמן עם
– מומחים ואנשי אחזקה המפעילים את כל המערכות שיש בבונקרים
 והם.' גידול אוכל )חקלאות( וכו, בידור, מחשבים, מיזוג, מים,חשמל
צריכים משהו גדול שכל העולם יהיה עסוק עם זה )כפי שצוין במסרים
הקודמים – על מנת שהם יוכלו להכניס ללא הפרעה את מיליוני האנשים
, אני מרגיש גם שעוד מעט תהיה מלחמה בעולם.(שלהם לבונקרים
מלחמה לא פשוטה כלל ויהיו לנו עוד בעיות כולל חוסר פרנסה בצורה
 ויהיה גם כוכב השביט שהוא מאד קרוב והוא,קשה ביותר בכל העולם
כבר "מטיל" על כדור הארץ הרבה מאד מטאורים ואסטרואידים שגורמים
.להרבה שריפות ענקיות

 וכבר אמרתי כי כל מי שיש,אני לא רוצה להכניס את עם ישראל לדיכאון
–  אני מבקש מעם ישראל.לו ביטחון ואמונה בקב"ה יעבור את זה בקלות
 לא כל. הדור הזה הוא הדור הכי חלש מכל הדורות,אתם נשמות יהודיות
 יש יהודים יותר חזקים באמונה וביטחון בה' ויש כאלה שפחות ויש,יהודי
 בסך הכל מכל הבחינות – זה דור נמוך, אבל.כאלה שבכלל לא מאמינים
 על החילונים רק אציין כי בדור.ביותר ואני מתייחס עכשיו רק ליהודים
 אמנם הם.שלנו נראה עוד הרבה חילונים החוזרים בתשובה באמת
חילונים אך יש להרבה מהם נשמות יהודיות וה' ידאג שהם יחזרו
.בתשובה

 אך יש ביננו לא,הבעיה של הרבה חרדים שהם חושבים שהם צדיקים
 חוסר, בגניבה, בטהרה,מעט אנשים עם עבירות גדולות מאד בקדושה
צניעות ועוד הרבה דברים – אך למרות הכל אנחנו יכולים לעשות תשובה
 לבכות, וכדי לעשות תשובה אמיתית – צריכים להתפלל,אמיתית
 שהכנסנו את עצמנו לתוך,ולהצטער עם כל הנשמה שקלקלנו את עצמנו
.כך לצאת מזה- נהנינו מזה ולא רוצים כל,הבוץ

We have another difficult problem and it is the dispute
"Machloket" between the ultra-Orthodox and the ultraOrthodox, and it causes violence against each other and God
is crying because of us - we, his beloved children - many with
each other and even beating each other, and for what? For
dignity and money.

יש לנו עוד בעיה קשה והיא המחלוקת בין חרדים לחרדים וזה גורם
 הילדים האהובים,לאלימות אחד נגד השני והקב"ה בוכה בגללנו – אנחנו
? ובשביל מה,שלו – רבים אחד עם השני ואפילו מרביצים אחד לשני
.בשביל כבוד ובשביל כסף

Our communities are full women lacking modesty and even
men lacking modesty with tight suits, what generation of men
wore so tight that it looked like tights!

הקהילות שלנו מלאות בנשים לא צנועות ואפילו גברים לא צנועים עם
כך צמודים שזה- באיזה דור הגברים הלכו עם מכנסיים כל,חליפות צמודות
!נראה כמו גרביונים

The gentleness is gone, the face of a righteous Jew is like
from another world - he is sensitive, gentle and humble and
many faces I see on the street are of people who are proud of
themselves and want their passions and this world - the world
of the golden calf, people who have completely lost the
gentleness and sensitivity of a wise student True.

 הפנים של יהודי צדיק הם כאילו מעולם אחר – הוא,העדינות נעלמה
 עדין ועניו והרבה פרצופים שאני רואה ברחוב הם של אנשים הגאים,רגיש
בעצמם ורוצים את התשוקות שלהם ואת העולם הזה – העולם של עגל
 אנשים שאבדו לגמרי את העדינות ואת הרגישות של תלמיד חכם,הזהב
.אמיתי

Anyone who wants to make this difficult situation become
better just has to sit and cry with a lot of tears and ask God to
have mercy on him and all the people of Israel that they all will
repent. Every Jew and even the ultra-Orthodox must repent,
feel sorry and cry for all sin and sin and repent - And that
would be a real "Teshuva".

כך לטובה חייב פשוט לשבת-מי שרוצה להפוך את המצב הקשה כל
ישראל-ולבכות עם הרבה דמעות ולבקש מהקב"ה לרחם עליו ועל כל עם
, כל יהודי ואפילו חרדי צריך לחזור בתשובה.שכולם יחזרו בתשובה
לחשוב להצטער ולבכות על כל חטא וחטא ולחזור בתשובה – וזו תהיה
.תשובה אמיתית

And like I said we will still go through very difficult things, the
authorities want to do us bad, they do not need us, really do
not need us, so therefore - anyone who wants to continue
living must return to God and if he does not repent - no one
can help him, and who do truly repent will begin to feel all the
pleasures of the afterlife and it gives you the strongest and
best feeling ever.

 השלטונות רוצים,וכמו שאמרתי אנחנו עוד נעבור דברים מאד קשים
 אז לכן – מי, ממש לא צריכים אותנו, הם לא צריכים אותנו,לעשות לנו רע
שרוצה להמשיך לחיות חייב לחזור לקב"ה ואם לא חוזר בתשובה – אף
 ומי שחוזר בתשובה באמת יתחיל להרגיש את כל,אחד לא יוכל לעזור לו
התענוגות של העולם הבא וזה נותן את ההרגשה הכי הכי חזקה וטובה
.שקיימת בכלל

So "Am-Israel", I ask to repent of everything and for
salvation to come in mercy and when God reveals to us the
Messiah - the whole world that seemed so black to us will
suddenly receive holy light and we will go upward and achieve
eternity.

 אני מבקש לחזור בתשובה על כל דבר ודבר כדי,ישראל-אז עם
שהגאולה תבוא ברחמים וכאשר ה' יגלה לנו את המשיח – כל העולם
כך שחור יקבל פתאום אור קדוש ואנחנו נעלה ונעלה-שהיה נראה לנו כל
.ונעלה ונגיע לנצח

Don't lose eternity.

Binyamin, (March 20, 2020)

.אל תפסידו את הנצח
(20/3/2020)  כד אדר התש"פ,בנימין

"Baruch-Hashem" I am happy, I am very happy and why?
Because I already see the end of so difficult and crooked
world because of people who do not understand what Torah
is, what Mitzvah is, what God wants from us. We must know
that God and only God - He is omnipotent, and human beings
who year after a year, hundreds of years go against him,
except for small groups - most Gentiles and many Jews go
against his Torah - which is unbearable. The "Hashem"
created Adam and Eve as their creation, they were righteous
and at the beginning it was the first sin with the snake is still
moving around between us, and even today (cause of the
snake) we descend and descend and descend. True, there
are great righteous people today, but that is not enough.

 אני שמח מאד ולמה? כי אני רואה כבר את הסוף של,ברוך ה' אני שמח
,אדם שלא מבינים מה זה תורה-העולם הזה הקשה כ"כ והעקום בגלל בני
 אנחנו חייבים לדעת שהקב"ה ורק הוא. מה ה' רוצה מאיתנו,מה זה מצוות
 ובני אדם ששנה אחרי שנה משך מאות שנים הולכים נגדו, הוא הכל יכול חוץ מקבוצות קטנות – רוב הגויים והרבה יהודים הולכים נגד,שלא נדע
 הם היו, ה' ברא את אדם וחוה שהם יצירתו.התורה שלו – וזה בלתי נסבל
צדיקים וכבר בהתחלה היה החטא הראשון עם הנחש שהוא עוד מסתובב
 יש היום צדיקים, נכון.פה חזק ביננו ועד היום אנחנו יורדים ויורדים ויורדים
.גדולים אבל זה לא מספיק

And suddenly we see a very scary situation today - the
whole world is under the rule of the wicked, you may not
believe me because you think they are trying to save
everyone's life, but soon most people will start to discover the
lie and once they find out, they will get confused and not Know
what to do. So I ask all the Jews and Gentiles who understand
what I'm saying - to sit on the floor and cry and cry and cry, do
the tearing and ask God to clean us of all sins (aveyrot), even
if we are wise and learn Tora all day, anyway almost everyone
is attracted by the golden calf that brings us Inappropriate
things and in more difficult cases - really difficult sins.

ופתאום אנחנו רואים היום מצב מפחיד ביותר – כל העולם נהיה תחת
 יכול להיות שאתם לא מאמינים לי כי אתם חושבים,שלטון של הרשעים
 אך עוד מעט רוב האנשים יתחילו,שהם מנסים להציל את החיים של כולם
. הם יתבלבלו ולא ידעו מה לעשות,לגלות את השקר וברגע שיגלו את זה
אז אני מבקש מכל היהודים ומהגויים שמבינים מה אני אומר – לשבת על
 לעשות קריעה ולבקש מהקב"ה לנקות,הרצפה ולבכות ולבכות ולבכות
, אפילו אם אנחנו תלמידי חכמים ולומדים כל היום,אותנו מכל העברות
בכל אופן כמעט כולם נמשכים ע"י עגל הזהב שמביא אותנו לדברים לא
.מתאימים ובמקרים קשים יותר – לעברות קשות ממש

Then again, we need to sit on the floor to tear apart and
weep and weep and weep and ask for the "Hashem" to save
us, that tears will cleanse our hearts, souls and that we can be
truly prepared to receive our righteous Messiah. And if God
shows that our hearts are broken, that we are sorry for all our
sins, for our mistakes - then He will forgive us and all this
crying will become smiles, all the wicked will disappear and
nothing will be left of them.

 אנחנו צריכים לשבת על הרצפה לקרוע קריעה ולבכות ולבכות,אז שוב
 את הנשמה, שהדמעות ינקו לנו את הלב,ולבכות ולבקש מה' שיציל אותנו
 ואם ה' יראה שהלב שלנו.ושנוכל להיות מוכנים באמת לקבל משיח צדקנו
 על הטעויות שלנו – אז, שאנחנו מצטערים על כל העברות שלנו,שבור
 כל הרשעים יעלמו ולא ישאר,הוא יסלח לנו וכל הבכי הזה ייהפך לחיוכים
.מהם כלום

And we will be at the "HAKADOSH BARUCH-HU" 's
wedding with His people, a bridegroom and a bride under the
canopy, singing and dancing and we will be glad and become
a part of eternity.

 חתן וכלה מתחת,ואנחנו נהיה בחתונה של הקב"ה עם העם שלו
 אל תפסידו, עם ישראל. נשיר ונרקוד ונשמח ונהיה חלק של הנצח,לחופה
 תלכו לעולם של משיח צדקנו וכמו שדניאל אמר – נעלה ונעלה,את הנצח
.ונעלה

Questions and Answers
Q. When will the corona run out?
A. The corona does not exist, as all kinds of things have
happened - this too is a huge lie. They can do this because all
countries cooperate with the lie. But war is still awaiting us
and the comet (planetx) also called Nibiru, so we have to be
ready. We will go through things we never thought we would
go through, but we will go through it, the "Hashem" will save
us and the most important thing - not to be afraid, to be 100%
with God and to "Teshuva" with all our heart.

שאלות ותשובות
? מתי הקורונה תיגמר.ש
 הם. כמו שקרו כל מיני דברים – גם זה שקר ענק, הקורונה לא קיים.ת
 אבל עוד.יכולים לעשות את זה כי כל המדינות משתפות פעולה עם השקר
 אז אנחנו צריכים,מחכה לנו מלחמה וכוכב השביט הנקרא גם ניבירו
, אנחנו נעבור דברים שאף פעם לא חשבנו לעבור את זה.להיות מוכנים
 עם100%  להיות, ה' יציל אותנו והעיקר – לא לפחד,אבל נעבור את זה
.הקב"ה ולעשות תשובה עם כל הלב

Q. Do Jewish Gens have a vaccine for Corona?
A. There is no corona as you think.

? האם בגנים של יהודים יש חיסון לקורונה.ש
. אין קורונה כמו שחושבים.ת

The golden calf is dying. Daniel, Tishrei 5765 (2019)

 תשרי תשס"ט, דניאל.עגל הזהב גוסס

At present, many people are confused, and still believe that
humans [governments, financial bodies, etc.] can prevent the
collapse of the global economic system. But all efforts will not
help and money will be worth nothing. "The Golden Calf" [The
culture of red - physical life and pleasure pursuit of "this
world"] was mortally wounded and about to die and, as we
said a few years ago, the banks will fall completely and money
will not be worth more than tissue paper.

, ועדיין מאמינים שבני אדם ]ממשלות,ברגע זה הרבה אנשים מבולבלים
.גופים פיננסיים וכו'[ יכולים למנוע נפילת המערכת הכלכלית העולמית
 ''עגל.אבל כל המאמצים לא יעזרו ועוד מעט הכסף לא יהיה שווה כלום
[,'' חיי גשמיות ורדיפת תענוגי ''עולם הזה- הזהב'' ]התרבות של אדום
 הבנקים יפלו,נפצע אנושות ועומד למות וכמו שאמרנו לפני כמה שנים
.לגמרי וכסף לא יהיה שווה יותר מנייר טישיו

The livelihood does not come from our work, and it does not
come from Social Security, and it does not come from any
other source. Only from the "Hashem". And God will give us
food as He did in the Exodus.

 וזה לא בא, וזה לא בא מביטוח לאומי,הפרנסה לא באה מן העבודה שלנו
.[( רק מהקב''ה ]הוא ''נותן לחם לכל בשר'' )תהילים קלו.משום מקור אחר
. ה' יתן לנו כמו שהוא עשה ביציאת מצרים,ואוכל

Now a person can make food at home [canning, drinking,
etc.], but slowly that too will be over. And then we all have
only one choice: whether to trust God completely or not. And if
not, the end will be very bad, because only those who trust
him to the end will be saved "Behezrat-hashem" and this is
finally the remedy for the calf's sin in the desert.

 אבל לאט,[' שתיה וכו,עכשיו בן אדם יכול להכין אוכל בבית ]שימורים
 או לבטוח לגמרי: ואז לכולנו תהיה רק ברירה אחת.לאט גם זה יגמר
 כי רק אלו שבוטחים בו עד, הסוף יהיה גרוע מאד, ואם לא.בקב''ה או לא
.הסוף ינצלו בעז''ה וזה סוף סוף התיקון של חטא העגל במדבר

The "Hashem" does not want to do this [abolish the nature
that conceals His providence] all at once without preparation,
because most people will die of shock "Has-veshalom" When
you get to the last drop of water, or the last morsel of food,
and there are kids, etc. - it's a very difficult experience.

['ה' לא רוצה לעשות את זה ]לבטל את הטבע שמסתיר את השגחתו ית
 כשמגיעים. ח''ו, כי רוב האנשים ימותו מהלם,בבת אחת בלי הכנות
 זה- ' ויש ילדים וכו, או לפירור האחרון של אוכל,לטיפה האחרונה של מים
.ניסיון קשה ביותר

God knows that in one moment a person cannot make such
a big change and fully trust in God. But slowly he is bringing
us into Messiah's day, into the next world. Therefore, God is
slowly abolishing the physicality until we reach full confidence
in God. "And the "Hashem" is exalted alone on that day, and
the idols will pass away" (Isaiah 2).

ה' יודע שברגע אחד אדם לא יכול לעשות שינוי כל כך גדול ולבטוח לגמרי
 לכן. לעולם הבא, אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו לימות המשיח.בקב"ה
 ''ונשגב. עד שנגיע לביטחון מלא בקב"ה,ה' מבטל את הגשמיות לאט לאט
.( והאלילים כליל יחלוף'' )ישעיה ב,ה' לבדו ביום ההוא

The "Hashem" now prepares the world for the Messiah, so he
lowers all falsehood step by step. Now the process is going
faster.
But if the golden calf death and physical abolition happens too
quickly, even those worthy of being saved can have such a
shock that they will break, which is not what the "Hashem"
wants. The "Hashem" wants to save us. The masses (most of
the people) will not saved (survive), especially the Gentiles,
the majority will be lost, but the Jews, each one is a diamond
of the "Hashem", each is a single son to him, or a single
daughter.

 ולכן הוא מוריד את כל,הקב"ה עכשיו מכין את העולם לימות המשיח
. עכשיו התהליך הולך יותר מהר.השקר שלב אחרי שלב
,אבל אם מיתת עגל הזהב וביטול הגשמיות יתרחש יותר מדי מהר
 וזה לא מה,אפילו אלה הראויים להינצל יכולים לקבל כזה זעזוע שישברו
 הרוב, במיוחד הגויים, ההמונים לא ינצלו. ה' רוצה להציל אותנו.שה' רוצה
 כל אחד זה בן יחיד, כל אחד זה יהלום של הקב"ה, אבל היהודים,יאבדו
. או בת יחידה,בשבילו

And why should the economic system fall? Because it is a
huge lie that some people around the world have built money,
power, influence and dignity. And they dragged the world into
this lie. And today most people in the world have built their
lives around this lie.

ולמה המערכת הכלכלית צריכה ליפול? כי זה שקר ענק שבנו כמה אנשים
 והם סחבו את העולם לתוך. השפעה וכבוד, כוח,בכל העולם שרוצים כסף
 והיום רוב האנשים בעולם בנו את החיים שלהם מסביב.השקר הזה
.לשקר הזה

Today's "golden calf" is exactly the same golden calf the Jews
did in the desert. And that is the final fix (tikun) of this offense.

. הוא ממש אותו עגל הזהב שהיהודים עשו במדבר,''עגל הזהב'' של היום
.וזה התיקון הסופי של העבירה הזאת

Dear Jews, listen carefully to my words. It is true that I said
that God brings us step by step so that we do not get a shock.
But we are already in the final stages. And when we reach the
end, it will come upon us as if suddenly.

 נכון שאמרתי שה' מביא אותנו. הקשיבו טוב למילים שלי,יהודים יקרים
. אבל אנחנו כבר בשלבים האחרונים.שלב אחרי שלב כדי שלא נקבל הלם
. זה יבוא עלינו כאילו בפתאומיות,וכאשר נגיע לסוף

And why ''as if"? Because the "Hashem" has already warned
us in all kinds, year after year, to return to Him and return to
His Tora and be saved. But most Jews still want to live the lie,
and do not want to know or acknowledge the "Hashem"'s
warnings.
And so I warn you now: the end is very near and nothing will
help. Nothing will save us except the return to God and His
Tora. And that doesn't mean going back to the "ultra-Orthodox
golden calf." It means reaching a level of full faith and
confidence in God and no faith and confidence in this world.
I want to emphasize that there is also a very big war [Gog
and Magog war] that will affect the whole world. A war that
has never been like history. And if we are lazily or foolishly
refusing to do the will of God [to leave the lie and come to the
truth], in one second we can find ourselves in a situation
without hope ,"Hashem" will have mercy on us. Or we can find
ourselves in complete redemption. The choice is ours.

, שנה אחרי שנה,ולמה ''כאילו''? כי ה' כבר הזהיר אותנו בכל מיני צורות
 אבל רוב היהודים עדיין רוצים.לחזור אליו ולחזור לתורתו ולהינצל
 ולא רוצים לדעת או להכיר את האזהרות של,להמשיך לחיות את השקר
.הקב''ה
 שום. הסוף מאד קרוב ושום דבר לא יעזור:ולכן אני מזהיר אתכם עכשיו
 וזה לא אומר לחזור ל''עגל.דבר לא יציל אותנו חוץ מלחזור לקב''ה ותורתו
 זה אומר להגיע לדרגה של אמונה ובטחון מלא בקב''ה.''הזהב החרדי
ושום אמונה ובטחון בעולם הזה ]''עיקר הכל הוא הביטחון השלם והוא כלל
.[( משלי כב יט,כל המצות'' )הגר''א
אני רוצה להדגיש שעומדת לפנינו גם מלחמה מאד גדולה ]מלחמת גוג
. מלחמה שעוד לא היתה כמוה בהיסטוריה.ומגוג[ שתשפיע על כל העולם
ואם אנחנו מרוב עצלות או טיפשות מסרבים לעשות את רצון ה' ]לעזוב
 בשנייה אחת אנחנו יכולים למצוא את,[את השקר ולבוא לאמת כנ''ל
 או אפשר למצוא את עצמנו בתוך. ש' ירחם,עצמנו ח''ו במצב בלי תקוה
. הבחירה היא שלנו.הגאולה השלמה

When all banks fall.

Menachem, 5765 (2010)

.כאשר כל הבנקים יפלו
 תש"ע, פרשת חוקת,מנחם

I want to talk about the golden calf, and tell you that the end
of it is very near, and tell you that everything will fall and no
money will be left, and no currency anyone can say is money.
All the construction of the banking world will disappear,
because it's all built on a complete lie. Once upon a time, a
person could take a coin of gold, silver or anything worth
selling, but today you see almost no money, just bills, credit
cards and checks. All the capital is registered in a bank within
a computer, and if someone is really a millionaire, he just has
a huge house, a fancy car, etc. plus credit cards and some
long numbers written in his bank account.

, ולהגיד לכם שהסוף של זה מאד קרוב,אני רוצה לדבר על עגל הזהב
 ולא שום מטבע שמישהו יכול,ולהגיד לכם שהכל יפול ולא יישאר לא כסף
 כי זה הכל בנוי על, כל הבניה של עולם הבנקים ייעלם.להגיד שזה כסף
 כסף או כל דבר, פעם בן אדם היה יכול לקחת מטבע של זהב.שקר גמור
 כרטיסי, רק שטרות, אבל היום לא רואים כמעט כסף,ששווה למוכר
 ואם מישהו באמת, כל ההון רשום בבנק בתוך מחשב.אשראי וצ'קים
 אוטו מפואר וכו' פלוס כרטיסי אשראי ואיזה, יש לו רק בית ענק,מיליונר
.מספרים ארוכים הכתובים בחשבון הבנק שלו

And one day soon, all that will be gone, the computers will
stop working, and there will be no bills called Money, And not
only that, the person himself will go through a big "SHOCK"
because he has a car that needs gasoline but the credit card
won't work, and he has a house that needs electricity, but that
too will stop working.
So where is he a millionaire, in what?

 ולא ישארו, המחשבים יפסיקו לעבוד, כל זה ייעלם,ויום אחד בקרוב
, ולא רק זה.MONEY ,( )כסף באידיש, געלט,שטרות שנקראים כסף
 כי יש לו אוטו שצריך בנזין אבל הכרטיס,האדם בעצמו יעבור ''שוק'' גדול
. אבל גם זה יפסיק לפעול, ויש לו בית שצריך חשמל,אשראי לא יעבוד
? ֶמה
ָ  ּב,אז איפה הוא מיליונר

All the financial world in the world falls because God wants it
to fall, but the bad or the good people, depending on how you
look at it, are people with a lot of lust for money, control and
dignity, and they have built a dream situation, but really
dreamy, because it exists only in dreams. The whole banking
system is one big, huge lie, and they live so deep within that
lie that they already think that lie is true.

 אבל האנשים הרעים,כל העולם הפיננסי בעולם נופל כי ה' רוצה שייפול
 אלה אנשים עם הרבה תאווה, תלוי איך מסתכלים על זה,או הטובים
 כי זה, אבל באמת חלומי, והם בנו מצב חלומי, לשליטה ולכבוד,לכסף
 והם, ענק, כל השיטה הבנקאית זה שקר אחד גדול.קיים רק בחלומות
 עד שהם כבר חושבים שהשקר הזה,חיים כל כך עמוק בתוך השקר הזה
.הוא אמת

And the liars are in all countries, including the Third World
countries, and all of them have created currency, whether it's
euros, if it's dollars, or pounds, no matter what you call it,
papers that print any minute you want money. If there is a
problem that has been stolen by too many customers, for
example in insurance, no problem, print more money, and
cover the shortfall, and all the prime ministers in this business
as well as those in parliaments, and in Congress and in the
Knesset and wherever you want, are all part of the huge lie.

 וכל אלה, כולל ארצות העולם השלישי,והשקרנים נמצאים בכל הארצות
 לא משנה איך, אם זה שטרלינג, אם זה דולר, אם זה יורו,יצרו מטבע
 אם יש בעיה שגנבו. ניירות שמדפיסים כל רגע שרוצים כסף,שתקראו לזה
, מדפיסים עוד כסף, אין בעיה, למשל בביטוח,יותר מידי הרבה מהלקוחות
 וגם אלה, וכל ראשי הממשלות גם בעסק הזה,ומכסים את החסר
 כולם חלק של השקר, ובקונגרס ובכנסת ואיפה שאתם רוצים,בפרלמנטים
.הענק

And who is suffering?
The common man, who is not part of this club. And all the
money will be equal to toilet paper. Which is not funny, and
when all the banks fall down the shock that comes will be
bigger than an atomic bomb, because what would happen if
an atomic bomb falls? One simply dies, but when one enters a
reality where there is no money, no banks, no electricity, no
doctors, no health fund, no grocery. A reality he thinks gives
him life - he'll be in shock. And what would such a person do?
Such a person could easily commit suicide, because he did
not know what to do, how to live, to whom to go to help, he
would not think about God.

? ומי סובל
 וכל הכסף יהיה שווה. שהוא לא חלק של המועדון הזה,האדם הפשוט
 וכאשר כל הבנקים יפלו ההלם שיגיע יהיה, וזה לא מצחיק.לנייר טואלט
 כי מה יהיה אם פצצת אטום נופלת ? אדם פשוט,יותר גדול מפצצת אטום
 אין, אין בנקים, אבל כאשר האדם יכנס למציאות שבה אין כסף,מת
 מציאות שהוא חושב. אין מכולת, אין קופת חולים, אין רופאים,חשמל
 ומה יעשה אדם כזה ? אדם כזה. הוא יכנס להלם- שנותנת לו את החיים
 למי ללכת, איך לחיות, כי לא ידע מה לעשות,יכול בקלות להתאבד
. הוא לא יחשוב על הקב"ה,לעזרה

But as we have said many times, the Jews who are really
trying to get closer to God will be saved "Behezrat-hashemm"
and win Messiah and eternal life.

אבל כמו שאמרנו פעמים רבות היהודים שמשתדלים באמת להתקרב
.לקב"ה ינצלו בעז"ה ויזכו לימות המשיח וחיי נצח

Most of the world will be underwater.
Daniel, Jerusalem, (30/1/2020)

.רוב העולם יהיה מתחת למים
(30/1/2020)  ד' שבט התש"פ, ירושלים,דניאל

AM-Israel Listen, America and Europe are "EDOM", like
Greece, Rome and Egypt of yesteryear. They bring to the
world all the frenzy of idolatry and the golden calf that today is
the exaggerated aspiration above and beyond the physicality,
the desire for external beauty and the fulfillment of boundless
desires. "EDOM" will disappear, most of the US will disappear,
most of Europe will disappear too, large parts of Asia and
Africa will disappear. People, "Am-Israel" - Most countries in
the world will disappear, will be underwater. Don't you think it's
time to immigrate to Israel?

 רומא, כמו יוון, אמריקה ואירופה הם אדום,עם ישראל תקשיבו טוב
 הם מביאים לכל העולם את כל הטרוף של עבודה זרה.ומצרים של פעם
,ועגל הזהב שזה היום השאיפה המוגזמת מעל ומעבר לכיוון הגשמיות
 רוב, אדום תיעלם.השאיפה ליופי חיצוני ומילוי תאוות ותשוקות בלי גבול
 חלקים גדולים של אסיה ואפריקה, גם רוב אירופה תיעלם,ארה"ב תיעלם
. יהיו מתחת למים,ישראל – רוב המדינות בכל העולם ייעלמו- עם.ייעלמו
?ישראל-אתם לא חושבים שהגיע הזמן לעלות לארץ

And the land of Israel will grow. When Am-Israel went into
exile, God reduced the land of Israel and made the place like
a desert that only a few people could live here, and instead of
a flourishing place it became a wilderness desert. With
salvation everything will change and there will be room for
many Jews to live here with joy and peace, we will have the
"Beit-Hamikdash" and we can make sacrifices again.

 כאשר עמ"י יצא לגלות ה' צמצם את שטחה של.ושטחה של א"י יגדל
,ישראל ועשה את המקום כמו מדבר שרק מעט אנשים יוכלו לגור פה-ארץ
 עם הגאולה הכל ישתנה.ובמקום מקום פורח זה הפך למדבר שממה
 יהיה לנו את בית,ויהיה מקום להרבה יהודים לגור פה בשמחה ובשלום
.המקדש ונוכל להקריב שוב קורבנות

Therefore, I plead with every Jew abroad to pack the
belongings and come immediately because there is no time.
Even though we know that the "Hashem" will save every true
Jew, also abroad, but if you come now you will not have to
suffer such great suffering afterwards To get to Eretz Israel.
Now you can get on a plane and arrive, so please, I ask with
all your heart, it's time, it's time, it's time. I'm asking every Jew
in the world to spread the message - "Get up, get out no
matter what. And you will arrive in "Eretz-Israel".

 אני מתחנן לפני כל יהודי בחו"ל לארוז את החפצים ולבוא מיד כי,לכן
 אבל, גם בחו"ל, אפילו שאנחנו יודעים כי ה' יציל כל יהודי אמיתי.אין זמן
כך לעבור סבל כ"כ גדול כדי להגיע-אם תגיעו עכשיו לא תצטרכו אחר
 אני, אז אנא, עכשיו עוד אפשר לעלות על מטוס ולהגיע.ישראל-לארץ
 אני מבקש מכל. הגיע הזמן, הגיע הזמן, הגיע הזמן,מבקש עם כל הלב
 לא משנה מה ותגיעו, תצאו,יהודי בכל העולם להפיץ את המסר – "תקומו
."ישראל-לארץ

And those who do not want to pay attention, please convince
him to come to Israel with crying and tears - because the vast

–  תשכנעו אותו לעלות ארצה עם בכי ודמעות,ומי שלא רוצה לשים לב
.כי הרוב הגדול של העולם יהיה מתחת למים

majority of the world will be underwater.

Right now to immigrate to Israel.
Benjamin, 5765 (2020)

.ברגע זה לעלות לארץ ישראל
( תש"פ )חלק מהמסר, ד שבט,בנימין

I would very much like to ask every Jew, all over the world, if
it is possible at this moment to immigrate to Israel. No matter if
you think that financially it is possible or not, just grab the
courage and move, get out of exile. We see clearly that the
whole world is approaching step by step to the war. The Third
World, but that's not all yet. We have another seven-star minisun called Nibiru or the Comet that still has to go through here
and do a lot of damage. Damage, we are also waiting for Gog
and Magog, etc. And the safest place, both spiritual and
material.

 אם אפשר ברגע זה, בכל העולם,אני מאד רוצה לבקש מכל יהודי
 לא משנה אם אתם חושבים שמבחינה כספית זה אפשרי או.לעלות לא"י
 אנחנו רואים ברור. לצאת מהגלות, פשוט לתפוש את האומץ ולזוז,לא
 אבל זה,שכל העולם מתקרב צעד אחר צעד למלחמת העולם השלישית
שמש" עם שבעה כוכבי לכת שנקרא- יש לנו עוד את ה"מיני.עוד לא הכל
 וחוץ מזה.ניבירו או השביט שעוד צריך לעבור פה ולעשות הרבה מאד נזק
אנחנו רואים שמטאורים נופלים על כדור הארץ וגורמים לשרפות ענקיות
 והמקום הבטוח ביותר.' אנחנו גם מחכים לגוג ומגוג וכו,ולעוד הרבה נזק
.גם רוחני וגם גשמי

If you are Jewish, your home is here in Israel. I know it's not
simple. Those who cannot come but the heart and the desire
are really here, and you are really just ready to come to Israel
as soon as you have the opportunity, even if you have to live
in a tent, then the "Hashem" will save you, no doubt. But if you
have the opportunity to come and you do not come to Israel I
feel sorry for you.

 אלה. אני יודע שזה לא פשוט.אם אתם יהודים זה פה בא"י הבית שלכם
 ואתם באמת פשוט מוכנים,שלא יכולים להגיע אבל הלב והרצון באמת פה
, אפילו אם יהיה צריך לגור באוהל,לבוא לא"י ברגע שתהא לכם אפשרות
 אבל אם יש לכם את האפשרות להגיע ואתם. אין ספק,אז ה' יציל אתכם
. אוי לכם,לא מגיעים לארץ

The situation is extremely difficult and you should save
yourself, pack your belongings and come in.

 לארוז את החפצים,המצב הוא קשה ביותר וכדאי לכם להציל את עצמכם
.ולהגיע

Not only do I say it, and if Rabbi Kanievsky says it, then it's
very serious...

 ואם הרב קנייבסקי אומר את זה אז זה רציני,לא רק אני אומר את זה
...ביותר

We are God's greatest favorite..
Daniel, Jerusalem, May 18, 2020

..אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה
18/3/2020 , כב אדר התש"פ, ירושלים,דניאל

"Am-Israel", we are all people of the world is in a very bad
situation, this is a real war against a virus called Corona, but
the truth is that we are not fighting against Corona, maybe
there is some virus and maybe not, About the world. Maybe
it's just shows and lies of the wicked who want to take over
the world.
But God runs the world, He created the world, He created
the first man and all people since, He created the earth, He
created the snake who is the symbol of Satan who is the
symbol of the wickedness of those who go against God. God
created everything, everything, everything in this world, in the
"Olam-aba" and in all worlds - He created them and He Omni
potently. And whether there is a real or not a real epidemic,
anyway even if the wicked think they started it for very bad
purposes - God Gave them permission to do that. And why
does the "Hashem" who loves the people of Israel so much
and chose us to be His beloved sons, why did He bring us
such a thing?
"Am-Israel", we need to understand that this epidemic has
actually started the process towards complete redemption and
it is very important to know that we must accept the
responsibility of this epidemic, we are the reason for this, we
have caused this epidemic!

 זו,ישראל וכל העולם עכשיו במצב מאד קשה- אנחנו כל עם,עם ישראל
 אך האמת היא שאנחנו לא,מלחמה אמיתית נגד וירוס שקוראים לו קורונה
 אולי זה רק הצגות, אולי יש איזה וירוס ואולי לא,נלחמים נגד קורונה
.ושקרים של הרשעים אשר רוצים להשתלט על העולם

And why are we the reason for this? Because most of the
time we are not with "Hashem", we have been completely
confused, we are still running after the golden calf and even
the ultra-Orthodox have problems: modesty, holiness,
controversy too, that we run after every material thing that
gives us good feeling. The immense depth and wisdom that
God has given us that allow us to ascend to important worlds
in learning, and all the pursuit of this physicality brings us
down to the bottom of the pit - along with the Gentiles.

 התבלבלנו,ולמה אנחנו הסיבה לזה? – כי לרוב אנחנו לא עם הקב"ה
: אנחנו עדיין רצים אחרי עגל הזהב ואפילו לנו החרדים יש בעיות,לגמרי
 גם בזה שאנחנו רצים אחרי כל, גם במחלוקות, גם בקדושה,גם בצניעות
 נהפכנו לאנשים שאבדנו את העומק.דבר גשמי שנותן הרגשה טובה
והחכמה הענקית שה' נתן לנו המאפשרים לנו לעלות לעולמות גדולים
 וכל הרדיפה אחרי הגשמיות הזו מביאה אותנו לתחתית,וחשובים בלימוד
.– יחד עם הגויים

People of Israel, we must do "Teshuva" and that is the
message. True, the Gentiles also suffer from this epidemic
and all over the world suffer - but it is because of us, because
we, the chosen people of God - are turning things around and
want to be like the English, Americans, Russians and even
Germans. Want to fly here, fly there, have fun.

 גם הגויים, נכון. אנחנו חייבים לעשות תשובה וזה המסר,ישראל-עם
, כי אנחנו,סובלים מהמגיפה הזו ובכל העולם סובלים – אבל זה בגללנו
העם הנבחר של הקב"ה – הופכים את הדברים ורוצים להיות כמו
 לטוס, רוצים לטוס פה. הרוסים ואפילו הגרמנים, האמריקאים,האנגלים
. לעשות כיף,לשם

We forgot that we are God’s greatest favorite, we are God’s
favorite son and he requires us to be at much higher levels
than all peoples and he has also given us the opportunity to
be greater in all good respects. Look at the libraries, the many
shelves with all sorts of ancient books of wisdom based on our
Torah. And those who know and open the Torah know that
each letter has a complete story, stories we do not yet know
where it gets to.

 אנחנו ילד שעשועים,שכחנו שאנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה
של הקב"ה והוא דורש מאיתנו להיות ברמות גבוהות הרבה יותר מכל
העמים והוא גם נתן לנו את האפשרות להיות יותר גדולים מכל הבחינות
 את המדפים הרבים עם כל מיני ספרי חכמה, תראו את הספריות.הטובות
 ומי שבקי ופותח את.עתיקים ולא עתיקים המבוססים על התורה שלנו
 סיפורים שאנחנו עוד לא,התורה הוא יודע כי לכל אות ואות יש סיפור שלם
.יודעים עד איפה זה מגיע

We must not forget that we have many holy Jewish scholars
of all generations who have raised the people of Israel up and
up who, through understanding and learning, have discovered
on the basis of the Torah a truth that is above and beyond.
There is no people, no professor at any university who has
succeeded in reaching the depths of the great and holy
righteous Jewish of the people of Israel. Even though we are a
small nation compared to other nations, we are the chosen
people of God.
But a few generations before World War II we forgot about it
and wanted to be like the Gentiles and even thought that we
were a primitive people and then gentiles are more civilize.
And after the Holocaust, even though millions of Jews died in
gas chambers, we are still standing in the same place and
many of us think that the great culture and things in the world
are in the Gentiles and not in us. And this is a mess that exists
to this day with the Jews. And that is a mistake - not just a
huge one - also very dangerous.

חייבים לא לשכוח שיש לנו הרבה תלמידי חכמים מכל הדורות שהעלו
ישראל מעלה מעלה שבדרך הבנה ולימוד גילו על בסיס התורה-את עם
 אין פרופסור באף אוניברסיטה שהצליח, אין עם.אמת שהיא מעל ומעבר
 אפילו.ישראל-להגיע לעומק של הצדיקים הגדולים והקדושים של עם
.שאנחנו עם קטן לעומת עמים אחרים אנחנו העם הנבחר של הקב"ה

A lot of Jews go to universities to get an education - but it's
not an education - it's an anti-education, it's not the truth, all
the philosophies, all the psychology, everything that is taught
in schools is distorted, it doesn't exist and it's not true, but
what is true? While some of the gentiles may find some
wisdom, they never reached the depths that the Jews
reached.

 הוא ברא את, הוא ברא את העולם,אבל הקב"ה מנהל את העולם
 הוא ברא,הארץ- הוא ברא את כדור,האדם הראשון ואת כל האנשים מאז
את הנחש שהוא הסמל של השטן שהוא הסמל של רשעות של מי שהולך
 בעולם הבא ובכל, הקב"ה ברא את הכל הכל הכל בעולם הזה.נגד הקב"ה
 ואם יש מגיפה אמיתית או לא.העולמות – הוא ברא אותם והוא הכל יכול
 בכל אופן אפילו אם הרשעים חושבים שהם התחילו את זה עבור,אמיתית
 ולמה.מטרות מאד לא טובות – הקב"ה נתן להם רשות לעשות את זה
כך ובחר אותנו להיות הבנים האהובים-ישראל כל-הקב"ה שאוהב את עם
? למה הוא הביא לנו כזה דבר, הבנים והבנות שלו,שלו

 אנחנו צריכים להבין כי המגיפה הזו התחילה בעצם את,ישראל-עם
התהליך לקראת הגאולה השלמה וזה חשוב מאד לדעת שאנחנו חייבים
 אנחנו, אנחנו הסיבה לזה,לקבל על עצמנו את האחריות של המגיפה הזו
!גרמנו למגיפה הזו

אבל כמה דורות לפני מלחמת העולם השניה שכחו מזה ורצו להיות כמו
-ישראל הוא עם של פרימיטיביים חס-הגויים ואפילו חשבו שאנחנו עם
 אפילו שמיליוני יהודים מתו בתאי, ואחרי השואה.ושלום והם התרבותיים
הגזים אנחנו עדיין עומדים באותו מקום והרבה מאיתנו חושבים שהתרבות
 וזה בלגן שקיים.והדברים הגדולים בעולם נמצאים אצל הגויים ולא אצלנו
. וזו טעות – לא רק ענקית – גם מסוכנת מאד.עד היום הזה אצל היהודים

– הרבה יהודים הולכים לאוניברסיטאות לקבל חינוך – אבל זה לא חינוך
 כל מה, כל הפסיכולוגיות, כל הפילוסופיות, זו לא האמת,זה אנטי חינוך
 אבל מה כן, זה לא קיים וזה לא נכון,שמלמדים בבתי הספר זה מעוות
נכון? אמנם אפשר למצוא בדברים של הגויים איזה חוכמה אבל הם אף
.פעם לא הגיעו לעומק שהיהודים הגיעו

Now we are entering a new phase, this epidemic has
brought us great fears all over the world, both Jews and
Gentiles,

 המגפה הזו הביאה אותנו לפחדים,עכשיו אנחנו נכנסים לשלב חדש
, גם ליהודים וגם לגויים,גדולים בכל העולם

And now I want to explain to you why we have this
epidemic, we need to know that because this generationDoes not keep the holiness properly,
Does not maintain modesty properly,
Does not keep the laws of the Torah properly,
Does not keep the tradition properly.

 אנחנו,ועכשיו אני רוצה להסביר לכם למה יש לנו את המגיפה הזו
- צריכים לדעת שבגלל שהדור הזה
,לא שומר על הקדושה כמו שצריך
,לא שומר על הצניעות כמו שצריך
,לא שומר על הדינים כמו שצריך
.לא שומר על המסורת כמו שצריך

There are quite a few ultra-Orthodox Jews whose eyes are
drawn to the ways of the Gentiles, to music, to books, to all
the impurity there is. We are a very problematic generation, a
generation that can reach the top, up close to the holy thrown
of HASHEM (our god) or fall to the bottom of hell.

יש לא מעט יהודים חרדים שהעיניים שלהם פוזלות ונמשכות לכיוון של
, אנחנו דור בעייתי מאד. לספרים לכל הטומאה שיש שם, למוזיקה,הגויים
דור שיכול להגיע למעלה למעלה למעלה קרוב לכסא הכבוד או ליפול עד
.לתחתית של הגהינום חס ושלום

And now we have to choose between the truth and the lie, I
know that the people of Israel have gone down terribly in
recent years, if the world had continued in this direction as
witnessed the plague then there was no great hope for the
people of Israel.

- אני יודע שעם,ועכשיו אנחנו צריכים לבחור בין האמת ובין השקר
 אם העולם היה ממשיך בכיוון הזה כמו,ישראל ירד נורא בשנים האחרונות
.ישראל-שהיה עד למגיפה אז לא הייתה תקווה גדולה לעם

Now I want to explain that all that is happening now is the
beginning of the last phase before the complete redemption,
Messiah is already here, but he has not yet been revealed
because we have to prove ourselves. This whole illness
comes because of us, all our obsession with the golden calf,
all our decline with holiness and everything around it.

עכשיו אני רוצה להסביר שכל מה שקורה עכשיו זו ההתחלה של השלב
 רק צריכים לגלות, משיח כבר נמצא פה,האחרון לפני הגאולה השלמה
 המשיח עוד לא התגלה כי אנחנו צריכים,אותו אבל אנחנו עדיין לא מוכנים
 בגלל כל ההתעסקות, כל המחלה הזו באה בגללנו.להוכיח את עצמנו
. כל הירידה שלנו עם הקדושה וכל מה שסביב זה,שלנו עם עגל הזהב

And our whole desire is just for more money and more
money, more to buy and more to buy, shopping, shopping,
shopping, materialism, materialism, materialism and that's not
what God wants from us. We are Jews and the "Hashem"
wants to give us eternity, but how will we end up forever when
we are so immersed in the materialism. We must change and
that is the message of this epidemic.

, יותר לקנות ויותר לקנות,וכל הרצון שלנו זה רק ליותר כסף ויותר כסף
 גשמיות וזה לא מה שה' רוצה, גשמיות, גשמיות, קניות, קניות,קניות
 אבל איך אנחנו נגיע לנצח, אנחנו יהודים וה' רוצה לתת לנו נצח.מאיתנו
 אנחנו חייבים להשתנות וזה המסר.כך בגשמיות-כאשר אנחנו שקועים כל
.של המגיפה הזו

And since we stiff-necked and difficult for us to change and
leave all the toys and nonsense of the physical world that we
love so much, then God helps us - and lowers all the
materialism - restaurants and hotels are closed, stop all
glorious weddings, no flights, no vacations In Europe, almost
everyone is in isolation and we have a lot of time to think and
repent...

ומאחר ואנחנו עם קשה עורף וקשה לנו להשתנות ולעזוב את כל
 אז,כך אוהבים אותם-הצעצועים והשטויות של העולם הגשמי שאנחנו כל
,ה' עוזר לנו – ומוריד את כל הגשמיות – מסעדות ובתי מלון נסגרים
, אין חופשות באירופה, אין טיסות,מפסיקים את כל החתונות המפוארות
...כמעט כולם בבידוד ויש לנו הרבה זמן לחשוב ולחזור בתשובה

This epidemic is not a natural epidemic, the "Hashem" sent
it specifically to repent. The Gentiles do not understand this,
the "Hashem" sends it through the Gentiles, through the
wicked who want to take over the world and think that they will
enter their bunkers and be protected from the Comet, but they
are wrong.

 ה' שלח אותה במיוחד כדי להחזיר,המגיפה הזו היא לא מגיפה טבעית
, ה' שולח את זה דרך הגויים, הגויים לא מבינים את זה.אותנו בתשובה
דרך הרשעים אשר רוצים להשתלט על העולם וחושבים שיכנסו לבונקרים
. אבל הם טועים,שלהם ויהיו מוגנים מפני השביט שיגיע

People of Israel, if we want to go through it safely - there is
only one cure - repent! If we accept to throw away the spiritual
garbage of this world, accept the laws of purity and holiness
then we will reach the next stage in the process of redemption
and it will probably be a great and frightening war and those
who do not believe and those who do not do "Teshuva" will
simply not survive.
You have to do "Teshuva" with all your heart and not just
say "I'm doing "Teshuva", I'm fine", no. We need to work on
ourselves from within and change our crooked desires, open
our hearts to God and after this stage understand that there is
nothing else besides.
We have said it many times and I will say it again - when we
left Egypt we had little food and it remained 30 days and then
we cried and cried to Moshe Rabbeinu: "We have no food"
and the "Hashem" gave us Haman, the "Well of Miriam" and
his own, for 40 years There was food to eat and water to drink
and our body was absorbed completely everything we ate and
drank, we didn't have to worry about our every day existence.
The clothes stayed clean and they didn't have to be washed
and they grew up together with the human, they were living
with full confidence in God.
Even now we have to understand - if there is no food and no
money - the "Hashem" will feed us, if we have no home - he
will give us, he will cover us, we will not be exposed to the
world.

 אם אנחנו רוצים לעבור את זה בשלום – יש תרופה אחת,ישראל-עם
בלבד – לחזור בתשובה! אם נקבל על עצמנו לזרוק את הזבל הרוחני של
 לקבל על עצמו דיני צניעות וקדושה אז אנחנו נגיע לשלב,העולם הזה
הבא בתהליך של הגאולה וזו כנראה תהיה מלחמה גדולה ומפחידה ומי
. פשוט לא ישרוד,שלא מאמין ומי שלא עושה תשובה לא ישרוד
,חייבים לעשות תשובה עם כל הלב ולא סתם להגיד "אני עושה תשובה
 אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו מבפנים ולשנות את. לא,"אני בסדר
 לפתוח את הלב לקב"ה ואחרי השלב הזה להבין,הרצונות העקומים שלנו
.שאין עוד מלבדו
אמרנו את זה הרבה פעמים ואני אגיד את זה עוד פעם – כשיצאנו
 יום ואז בכינו ובכינו למשה30-ממצרים היה לנו מעט אוכל וזה הספיק ל
 משך, באר מרים ואת השלו, אין לנו ואין לנו ואז ה' נתן לנו את המן:רבינו
 שנה היה מה לאכול ומה לשתות וזה נספג בגוף לגמרי אז לא היינו40
 הבגדים נשארו נקיים ולא. לא היינו צריכים לדאוג לקיום,צריכים שירותים
 אלה היו חיים עם,אדם-היה צריך לרחוץ אותם והם גדלו יחד עם הבן
.בטחון מלא בקב"ה

גם עכשיו נצטרך להבין – אם לא יהיה אוכל ולא יהיה כסף – ה' יאכיל
 לא נהיה, הוא יכסה אותנו, אם לא יהיה לנו בית – הוא יתן לנו,אותנו
.חשופים לכל העולם

We have to trust God no matter what, not at 50%, not at
75%, not at 99%, trust in God at 100%, there is nothing else
but that all life will be the way of the Torah and eventually we
will reach eternity.

 לא,75%- לא ב,50%- לא ב, לא משנה מה,'אנחנו צריכים לבטוח בה
 שכל החיים יהיו בדרך, אין עוד מלבדו,100%- לבטוח בה' ב,99%-ב
.התורה ובסופו של דבר נגיע בזכות זה לנצח

It is impossible to describe what "eternity" is to a normal
person of flesh and blood, there are holy Jews who can
understand it and there are people with far more common
sense and depth than the ordinary person, but they too can no
longer exactly feel what it means "eternity", but one thing I can
To tell you - it will be the most enjoyable pleasure, more than
the pleasure we have ever felt in this world. It will bring us all
into a world that is all good. Don’t miss your opportunity.

 יש מקובלים,אדם רגיל של בשר ודם-אפשר לתאר מה זה נצח לבן-אי
שיכולים להבין את זה ויש אנשים עם הרבה יותר שכל ועומק מהאדם
 אבל, אבל גם הם לא יכולים עוד בדיוק להרגיש מה זה אומר נצח,הרגיל
 יותר,דבר אחד אני כן יכול לומר לכם – שזה יהיה תענוג הכי מהנה
 זה יביא את כולנו לעולם שכולו.פעם בעולם הזה-מהתענוג שהרגשנו אי
. לא כדאי לכם הפסיד את זה.טוב

And another thing I want to tell you - those who have made
very great sins that only death can fix, only God can fix. No
matter what offense - they can be saved too. God knows how
low this generation is - and in this generation - He can't be
blamed completely, and if from such a low place - he
manages to make an "Teshuva" and go upstairs - and needs
tremendous strength for it, and to seek forgiveness and regret
with all his heart - then the "Hashem" will save him and bring
him to eternity, which is a great thing. Do not forget what I
said, "Am-Israel".

, אלה שעשו עברות גדולות מאד- ועוד דבר שאני רוצה לומר לכם
 לא משנה. רק הקב"ה יכול לתקן,עברות שרק מיתה יכולה לתקן אותן
–  ה' יודע עד כמה הדור הזה נמוך.איזה עבירה – גם הם יוכלו להינצל
 ואם ממקום כזה נמוך – הוא,ובדור הזה – אי אפשר להאשים אותו לגמרי
מצליח לעשות תשובה ולעלות למעלה – וצריכים כוחות נפש אדירים
 ולבקש מחילה ולהצטער עם כל הלב – ואז ה' יציל אותו ויביא.בשביל זה
.ישראל- לא לשכוח מה שאמרתי עם. וזה דבר גדול מאד,אותו גם לנצח

And at the last minute, if you think you are lost, please repent
if you have not done so until now and your place will be
guaranteed in the Hereafter (olam haba) and enter the "BeitHamikdash", make sacrifices, etc. So no worries, but an
"Teshuva" with all the heart, with all the essence, you have to
regretted your sins completely.

ושלום – תחזרו- אם אתם חושבים שאתם אבודים חס,וברגע האחרון
בתשובה אם לא עשיתם את זה עד עכשיו והמקום שלכם יהיה מובטח
, אז אין דאגה.' תקריבו קורבנות וכו,בעולם הבא ותכנסו לבית המקדש
 צריכים להצטער, עם כל המהות,אבל צריכים לעשות תשובה עם כל הלב
.לגמרי

All this sickness is spiritual and the one with the "Hashem" he has nothing to worry about, but anyone who goes against
the "Hashem" and does not do "Teshuva" - has something to
worry about.

 אך מי,כל המחלה הזו היא רוחנית ומי שעם ה' – אין לו מה לדאוג
.ושלום ולא עושה תשובה – יש לו מה לדאוג-שהולך נגד ה' חס

Now remember well - if you want to survive forever - just do
"Teshuva", just throw away all the lies, get the lie out of the
heart, get the lie out of the mind, get the lie out of the house.
And it is impossible to lie, God knows the heart and the soul,
everything, so He created us and the whole universe so
please "Am-Israel", get rid of all things that you don’t need,
Endeavor to live as it is written in the Torah, Torah Moshe, the
Holy Torah that God gave us on Mount Sinai, the "Hashem"
gave the Torah only to the Jews and not to another nation, so
we Jews must be perfect! "Am-Israel" will live forever.

–  אם אתם רוצים לשרוד – זאת אומרת לשרוד לנצח- עכשיו תזכרו טוב
 להוציא, להוציא את השקר מהלב, רק לזרוק את כל השקר,רק תשובה
' ה,אפשר לשקר- ואי. להוציא את השקר מהבית,את השקר מהמחשבה
ּבֹחן
ֵ
ֶדק
ֶ ׁשֹופט צ
ֵ
ְבאֹות
ָ  "וַה' צ, את הכל,יודע את הלב ואת הנשמה
-ְּכלָיֹות וָלֵב" ירמיהו יא כ הוא ברא אותנו ואת כל היקום אז אנא עם
 תשתדלו, תתקנו את הבתים, תפטרו מכל הדברים שלא צריך,ישראל
- התורה הקדושה שה' נתן לנו בהר,לחיות כמו שכתוב בתורה תורת משה
 אז אנחנו היהודים, ה' נתן את התורה רק ליהודים ולא לעם אחר,סיני
.ישראל חי – חי בלי די-חייבים להיות מושלמים! עם

Notes:
All one saves one soul as if it saved a whole world!
Strongly advise your relatives abroad to immigrate to "ErezIsrael" as soon as possible.

:הערות
!כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו
.עוררו את קרוביכם בחו"ל לעלות ארצה בהקדם

You can receive free newsletters for strengthening holiness
and modesty and the disc "From Exile to Redemption"

לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה ואחרים לחיזוק הקדושה
"והצניעות ואת הדיסק "מגלות לגאולה

You can download the messages from DANi18.COM or
Search Google "Dani18"

"18 או חיפוש בגוגל "דניDANi18.COM ניתן להוריד את המסרים באתר

It’s a Mizva to copy and give out those pages to your friends
and relatives.

ניתן לצלם ולהעתיק לזיכוי הרבים

For Details call: 0527-111-333
Hearing Messages: 077-263-8885 * 0799-177-555
Hearing Messages in America 1-646-585-3064

0527-111-333 .פרטים בטל
0799-177-555 * 077-263-8885 :ניתן לשמוע מסרים בטל
1-646-585-3064 שמיעת המסרים באמריקה

The Movie "Exile to Redemption" presents the harsh realities
of disasters Nature in the world and other things related to
redemption can be viewed on YouTube by search:
"180 ( "מגלות לגאולה7 parts)

* הדיסק "מגלות לגאולה" עשוי בצורה כשרה ומציג את המציאות הקשה
 ניתן לראות,של אסונות טבע בעולם ודברים נוספים הקשורים לגאולה
( חלקים7) "180  "מגלות לגאולה- ביוטוב ע"י חיפוש

Volunteers needed to distribute leaflets in synagogues,
moshavim, kibbutzim, hospitals, etc.

, קיבוצים, מושבים,כנסת-דרושים מתנדבים להפיץ את העלונים בבתי
.'חולים וכו-בתי

May every jew who read this article and agree to distribute it
to other jews souls, have long life, Parnasa and be able to
greet our Messiach zidkeynu.

 פרנסה בשפע ושמחת חיים לכל היהודים,ברכה מיוחדת לחיים ארוכים
.הטובים העוזרים להפיץ את האמת

Details phone: 0527-111-333

0527-111-333 :פרטים בטלפון

