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Prefácio 

 
 
Por estar envolvido, crer e viver uma mentira, nos estágios avançados do 
Cristianismo, o cristão assume uma aparéncia artificial e começa a se parecer 
com a mentira: O tão conhecido olhar de pastel com máscara sorridente. A 
mentira manifesta-se no ser físico. 
  
 “O poder do pensamento unificado de um número de pessoas é sempre muito 
maior do que o soma de seus pensamentos individuais: seria maior que o 
representado pelo seu produto.”  - The Astral Body and Other Phenomena, pelo 
Tenente Coronel Arthur E. Powell © 1927  
 
Os artigos a seguir fornecem uma prova de que tudo na religião cristã e na 
Bíblia foi roubado de outras religiões que antecederam-lo de todo o mundo. O 
cristianismo é uma ferramenta para remover conhecimento espiritual / oculto da 
população para que este poder pode ser mantido nas mãos de poucos para 
manipular e escravizar as massas. 
 
Para realmente entender a Bíblia e ver a verdade, deve-se ser muito bem 
educado no ocultismo. A mente das massas é muito poderosa. Quando se 
estuda o suficiente e adquire conhecimento avançado do ocultismo, a verdade 
é absolutamente chocante. Toda a Bíblia judaico-cristã é uma fraude de 
proporções catastróficas, com um objectivo muito claro da utilização de meios 
subliminares e a energia psíquica canalizada dos crentes. 
 
Sempre que o cristianismo ou seus companheiros tomaram o controlo de um 
país ou região, os textos antigos espirituais e registros foram removidos e/ ou 
destruídos e aqueles que tinham espiritual conhecimento foram assassinados 
em massa pela Inquisição. Isso tirou de circulação muito conhecimento que 
aqueles no poder usaram e ainda usam para manipular a população ignorantes 
utilizando o poder espiritual/ ocultismo. A Bíblia é uma das mais poderosas 
ferramentas subliminares usadas por um grupo seleto para escravizar as 
massas. A maioria das pessoas não sabe disso porque eles não têm 
conhecimento sobre o oculto, poder mental e energia psíquica. Os poderosos 
trabalham para reforçar a crença de que o ocultismo, poderes da mente e 
espírito são algo sem sentido ou apenas bobagem. 
 
Destruir os registros antigos permitiu uma “história” alternativa inventada ser 
escrita, que desligou a humanidade de suas verdadeiras origens. Controlar a 
história é importante porque se manipula-se como as pessoas veem o que 
chamamos de passado, isso influencia o presente e o futuro. A Bíblia inteira é 
uma ferramenta subliminar extremamente poderosa cheia de números ocultos, 
mensagens, alegorias e material roubado, que foi corrompido das religiões 
antigas. Além disso, este livro foi infundido com a energia psíquica e poder 
para instigar o medo e torná-lo crível. Quando os olhos são abertos e tem-se o 
conhecimento necessário, o *feitiço* não será mais eficaz.  
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Todo o tema subjacente da Bíblia judaico-cristã é o estabelecimento da história 
fictícia do povo judeu na mente das massas. O que a mente das massas 
acredita tem o poder e a energia para manifestar na realidade pois 
pensamentos são energia.  
 
Há cofres selados a vácuo na biblioteca do Vaticano, contendo milhares e 
milhares de livros esotéricos antigos de todo o mundo que tenham sido 
roubados e entesourado ao longo dos anos e mantidos fora de circulação 
pública. A Igreja Católica, que é a raiz da religião cristã, é controlado por uma 
sociedade secreta que tem abusado poder oculto para escravizar as massas. O 
objectivo final é a escravização total de humanidade, que eles têm trabalhado 
no sentido de incansavelmente e sem piedade. 
 
Tudo isso afetou diretamente a cada um de nós. A humanidade tem sofrido 
desnecessariamente por causa da negação deste conhecimento. As pessoas 
foram coagidas durante séculos a pagar por sua própria condenação ao 
montante de bilhões e bilhões de dólares para manter esta mentira prosperar e 
continuar forte. A sobrevivéncia e prosperidade desta farsa cruel sobre a 
humanidade exige apenas uma coisa: A FALTA DE CONHECIMENTO! Ao 
contrário do que a maioria das pessoas foi ensinada, o judaísmo, o cristianismo 
e o Islamismo são religiões relativamente novas. A humanidade remonta 
dezenas de milhares de anos. Estes três têm trabalhado incansavelmente para 
nos privar de conhecimento espiritual/oculto e tem usado este poder, de que 
todos nós temos.  
 
Essas chamadas “religiões” são construídas em cima de assassinato, tortura e 
mentiras, e a única maneira de qualquer mentira dessa magnitude sobreviver é 
criar mais e mais mentiras e destruir as pessoas que conhecem a verdade. O 
cristianismo não é nada mais do que um programa. Não há nada de religioso 
ou espiritual sobre o isso. Milhões de pessoas sofrem de depressão, 
desesperança e confusão sobre a vida. A alma precisa de luz e muito poucos 
sabem disso ou praticar ativamente a meditação de poder vai literalmente 
“salvar” suas próprias almas. Por causa de uma falta de conhecimento e 
ignorância do ocultismo, a Humanidade como um todo foi colocada sob um 
feitiço poderoso usando o poder oculto e os não doutrinados não questionam a 
respeito destas três chamadas “religiões”. Isto foi reforçada por séculos de 
cristãos sendo enganados em fornecer a sua energia psíquica e almas para 
serem canalizados para perpetuar essa mentira, que no final, só vai beneficiar 
uns poucos seletos. 
 
Tudo o que os cristãos acusam o “Diabo” é na realidade seu próprio Deus. Um 
assassino e um mentiroso desde o princípio, odiador da humanidade e 
enganador de todas as nações. 
 
Citação do Talmude judaico:  
 Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier, todo judeu terá 2800 
escravos”. 
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Expondo o Antigo Testamento 
 
 
A maioria dos cristãos e muitos outros acreditam que a Bíblia judaico-cristã 
seja a palavra de “deus”. Na verdade, quase tudo na Bíblia foi roubado de 
outras religiões que antecederam o judeu-cristianismo em centenas a milhares 
de anos, por todo o mundo.  
 
Para começar, a escritura hebraica dos “Cinco Livros de Moisés”, também 
conhecidas como “Pentateuco” ou “Torá” foram ROUBADAS e 
CORROMPIDAS do “TARÔ” egípcio. Nota – “Torá” é um anagrama de “Tarô”. 
O exemplo mais notável do Tarô é o baralho de 78 cartas vendido em muitas 
lojas hoje em dia e utilizado para adivinhação. O Tarô é composto por cinco 
naipes (donde os cinco foram roubados e corrompidos): os paus de fogo, as 
espadas de ar, as copas de água, os ouros de terra, e os trunfos de 
quintesséncia. O naipe de trunfo foi omitido do baralho padrão, tudo o que 
restou do trunfo é a carta do Louco, que foi mantido como o Coringa. Todos 
estes são elementos da alma humana, e a mensagem do Tarô, fora suas 
capacidades de adivinhação, é a Magnum Opus, que leva a perfeição física, 
espiritual e imortalidade. Tudo isso foi roubado e corrompido em um história 
fictícia dos judeus que não tem nada a ver com espiritualidade. 
 
O Talmude judaico instrui o povo judeu a destruir os gentios e escravizá-los, 
pois “YHVH” é na realidade o povo judeu.  
  
Citações do Talmude:  
Sanhedrin 58b. “Se um pagão (gentio) atinge um judeu, o gentio deve ser 
morto. Bater em uma judeu é o mesmo que bater em Deus”.  
 
O nome do deus judeu fictício “Iavé/Jeová” foi inserido, substituindo os nomes 
de muitos Deuses pagãos/gentios. “Jeová” é fictício. O nome “Jeová” foi 
roubado do deus romano “Júpiter”. “O piedoso Dr. Parkhurst... prova, a partir do 
autoridade de Diodoro Siculus, Varro, Santo Agostinho, etc, que o Iao, Jeová, 
ieue, ou ie dos judeus era o Júpiter dos latinos e etruscos”. “ YHWH/IEUE foi 
além disso, o deus egípcio do sol Ra: Ra era o pai no céu, que tem o título de 
„Huhi‟, o eterno, do qual os hebreus derivaram o nome „Ihuh”. “A tradição 
mística judaica via o Jeová original como um andrógino, o nome dele/dela 
composto como Jah (jod) e o nome pré-hebraico de Eva, Havah ou Hawah, 
formado por He-Vau-He em letras hebraicas. As quatro letras juntas fizeram o 
sagrado Tetragrammaton, YHWH:  o nome secreto de Deus”. Podemos 
também ver onde a história antagónica de Zeus (Júpiter) e Prometeu foi usada 
para promover o conceito de um deus rebelde que foi condenado e banido por 
trazer o conhecimento para a humanidade”. ¹ 
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A religião original da humanidade era politeísta (com muitos Deuses 
diferentes). Na Bíblia original em hebraico, a palavra “Elohim” é usada. “Apesar 
dos esforços monoteísticos dos compiladores e editores do livro de Génesis, 
lutando para proclamar a fé em uma única divindade em um mundo que 
naquela época acreditava em muitos Deuses,  permaneceram numerosos 
deslizes, onde a narrativa bíblica fala de Deuses no plural. O própria termo 
para “deidade”, (quando o Senhor não é especificamente nomeado como Iavé), 
não está no singular El, mas o plural Elohim”. ²   
 
A base do cristianismo foi roubado da dualidade do zoroastrismo, que precedeu 
a religião cristã por séculos. Iavé/Jeová substituiu Ahura Mazda, e os Deuses 
Antigos, que eram os Deuses originais foram rotulados como “maus”, a fim de 
estabelecer o monoteísmo supremo de Iavé/Jeová. Os Deuses originais foram 
transformados em demónios e monstros que representam o mal. A maioria 
acabou na “Goétia”. Note a semelhança da raiz “Goet” que significa “Diabo” e a 
palavra judaica pejorativa para Gentio, que é “goy” ou no plural, “goyim”.  
 
Mitra, o intermediário celestial entre Ahura Mazda e Angra Manyu tem 
inúmeras semelhanças marcantes com a nazareno. Mitra era um salvador, que, 
como o nazareno foi anunciado pelos profetas, cujo nascimento ocorreu em 
uma caverna (muitos relatos sobre o nascimento do nazareno alegam que ele 
também nasceu em uma caverna), e o aparecimento de uma estrela 
excepcional. Mitra, mais tarde suplantaria Vishnu, que no vedismo pré-
zoroastrismo tinha sido o salvador do mundo. 5 
 
O seguinte é uma prova das muitas fontes diferentes e diversificadas de onde 
os autores da Bíblia judaico-cristã roubaram:  
 
A CRIAÇÃO/GENISIS: 
O Enuma Elish antecedeu a Bíblia por um mínimo de 1.000 anos e presume-se 
que seja muito mais velho. As tábuas estão agora no Museu Britânico.  
 
O história do Atrahasis antecede o relato do Génesis bíblico por mais de 1.000 
anos ou mais. Ambos os relatos da criação antecedem o cristianismo e a Bíblia 
judaico-cristã por séculos. Ambos revelam que houve “deuses” e não “um único 
Deus”. Este é onde os judeus cometeram erros, juntamente com as muitas 
escrituras contraditórias. É muito óbvio que a Bíblia judaico-cristã não seja a 
palavra de “deus”. Os tolos idiotas bíblicos martelam e  endoidecem em como 
“Deus é perfeito”. Ali está outra contradição. Para uma longa lista de infinitas 
contradições: http://www.skepticsannotatedbible.com/contra/by_name.html 
 
Ambos relatos da criação antecedem o cristianismo e a Bíblia judaico-cristã por 
séculos. Ambos revelam que houve “deuses” e não “um único Deus”.  
 
Génesis, capítulo 1, versículo 26 diz: “E disse Deus: Façamos o homem à 
nossa imagem e semelhança”.  
Isso aqui desmistifica o mito monoteísta judaico de Iavé. 

http://www.skepticsannotatedbible.com/contra/by_name.html
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Ea (Satan) criou os seres humanos, e vários outros Deuses e Deusas foram 
envolvidos na criação. Veja a imagem suméria abaixo sobre a criação. Este foi 
originalmente esculpido em rocha, precedendo o judeu-cristianismo em 
milhares de anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O DILÚVIO  
A história diluviana de Gilgamesh antecede o relato cristão por mais de 1.000 
anos ou mais.  
A Bíblia judaico-cristã afirma que “Iavé” incitou o dilúvio. Na verdade,”Enlil” 
permitiu que o dilúvio ocorresse. Pesquisando as origens de Enlil aqui na terra, 
descobrimos que ele também é conhecido como “Bel”, que evoluiu para “Baal”, 
e eventualmente “Belzebu”.  
 
 O “Dilúvio” é outra ALEGORIA antiga que foi roubada e corrompida das 
religiões pagãs originais e tem a ver com o fluxo de energia durante o trabalho 
da Magnum Opus, após o qual há visões de cores indicando uma importante 
etapa já passou. A alegoria das cores é o de onde os roteiristas judeus 
pegaram o “arco-íris” no final da história do dilúvio. Alegorias e CONCEITOS 
foram ROUBADOS e corrompidos em personagens judeus desagradáveis para 
os gentios servilmente adorarem. 
 
Ensinamentos religiosos sagrados destinados a evoluir a humanidade 
espiritualmente foram profanados e substituídos com LIXO literário judaico. 
Estes personagens FICTÍCIOS judeus não têm NADA a ver com a 
espiritualidade ou avanço da alma.  
 
• “Noé” construiu uma arca  
EA alertou “Ziusudra”* também conhecido como “Utnapishtim,” e não “Noé”, 
sobre o dilúvio iminente e instruiu-o a construir uma arca. A lenda é de origem 
Suméria.  
• A “pomba” voltou à arca com um ramo de oliveira, significando que o dilúvio 
acabou e as águas baixaram. No relato sumério original, um CORVO, ao invés 
de uma “pomba” encontra terra seca. 6;  
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A TORRE DE BABEL  
De novo, mais do que um Deus está envolvido. Além disso, os Deuses partiram 
da Terra durante o dilúvio. Observe “deuses”. A Bíblia afirma que “Iavé” 
confundiu as línguas do povo na construção da Torre de Babel. Isto não é 
assim. Novamente, os autores judeus da Bíblia judaico-cristã deslizam e 
evidenciam que mais de um Deus está à vista:  
Génesis, capítulo 11, versículo 7: “DESÇAMOS e CONFUNDAMOS ali a sua 
língua de forma que eles não possam entenda a língua do outro”. De novo, 
mais de um Deus está envolvido. Observe o “desçamos” e “confundamos”.  
 
A “Torre de Babel” é outra alegoria. Nos tempos antigos, os seres humanos 
poderia se comunicar telepaticamente, sem palavras. Esta foto foi tirada de 
nós, mas agora está se tornando uma realidade mais uma vez, como muitos de 
nós estão experimentando isso através de a abertura da mente e alma com a 
meditação de poder.  
 
OS DEZ MANDAMENTOS 
As leis do Antigo Testamento, e os dez Mandamentos foram roubados:  
O Código de Hammurabi  
 
Abaixo está uma foto da estela de basalto mostrando o sumério Deus Sol 
Shamash dando Hammurabi a tabuleta listando as leis. “Chamach” é também 
conhecido como “Azazel”, o líder dos chamados “anjos caídos”, o “Igigi” que 
tomaram esposas humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo: Êxodo 20:16 
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.  
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Roubado do Código de Hammurabi, 3: “Se um senhor feudal vier com falso 
depoimento em um caso, e não provou a palavra que ele falou, se nesse caso 
foi estiver envolvendo a vida, este Senhor será condenado à morte.” 
Mais roubados do Código de Hammurabi:  
Êxodo 21:24 Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé,  
 
Hammurabi 196: “Se um senhor feudal destruiu o olho de um membro da 
aristocracia, eles destruirão seu olho”.  
Hammurabi 200: “Se um Senhor arrancou com um golpe um dente de um 
senhor feudal de sua própria hierarquia, devem arrancar com um golpe seu 
dente”. 
 
O Código Sumério  
O Código de Ur-Nammu é o código de leis mais antigo do Oriental Próximo 
recuperado por arqueólogos. O Código Sumério de 1800 aC, pertence a esta 
mais antiga tradição jurídica duradoura. 
 
O Código Hitita  
Embora a lei hitita foi semelhante em muitos aspectos aos códigos de legais 
Hammurabi, o “Código hitita” contendo duzentos parágrafos da legislação 
demonstra uma tolerância para a imoralidade sexual, com uma forte énfase 
sobre preocupações financeiras.  
Os hititas cultivavam cevada e trigo, fabricavam a cerveja de cevada. Peças de 
prata eram  
circulados como moeda.  
 
O Código da Assíria Média Decretado por Tiglate-Pileser I, Imperador da 
Assíria  
de 1115 a 1077 aC.  
 
Originalmente um código legal enfatizando as preocupações e os interesses 
sociais do Governo Assírio. Descoberto em 1903 em Ashur no Iraque. Escrito 
em Cuneiforme em 15 tabuletas de argila cozida. Inúmeras leis nos livros 
bíblicos de Êxodo,  
Deuteronômio e Levítico foram roubados do código assírio.  
 
O Código Neobabilónico  
 
Os escritos no livro bíblico de PROVÉRBIOS foram ROUBADOS de numerosas 
fontes:  
 
As palavras de Ahiqar  
Ahiqar foi assessor de Senaqueribe, rei da Assíria, de 704 a 681 aC. Em 1906, 
arqueólogos alemães escavaram uma cópia de seus ensinamentos, inscritos 
sobre onze folhas de palimpsesto papiro, dos escombros de Elefantina, que é 
hoje parte da cidade de Aswan, no sul do Egito.  
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Paralelos:  
O que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, sua lâmpada deve ser posta em 
obscura escuridão”. Prov. 20:20  
ROUBADO de:  
“Quem não toma o orgulho em nome de seu pai e sua mãe, que o sol não 
brilhe sobre ele”. Ahiqar 9:137 

___________________________________ 
 
Aquele que poupa a vara odeia seu filho, mas aquele que o ama tem o cuidado 
de disciplina-lo;  
Prov. 13:24  
 
ROUBADO de:  
“Não privarás teu filho da vara, senão tu não será capaz de salvá-lo da 
maldade”.  
Ahiqar 6:81 

___________________________________ 
 
Através da paciência, um governante pode ser persuadido, e uma língua suave 
pode quebrar um osso.  
Prov. 25:15  
 
ROUBADO de:  
“Suave é a pronunciação de um rei, no entanto, é mais nítida e mais forte do 
que uma faca de dois gumes”. Ahiqar 7:105  
 
• Os Ensinamentos de Amen-em-opet  
Amen-em-opet, filho de Ka-nakht, ensinado no Egito entre 1200 e 1000 aC.  
O texto é encontrado no British Museum Papyrus 10.474 e uma parte em uma 
tabuleta escrita em Turim, Itália. O papiro é dito ter vindo de Tebas e especula-
se ser dos séculos décimo e sexto aC.  
 
Paralelos:  
 
Preste atenção e ouça os ditados dos sábios; aplique teu coração ao que eu 
ensino, pois é agradável quando tu os mantém em teu coração e os tem todos 
prontos em seus lábios.  
Prov. 17-18  
 
ROUBADO de:  
“Dê-lhes ouvidos, ouça o que é dito,  
Dê-lhes coração para entendê-los  
Deixe-os descansar na urna do teu ventre  
Que eles sejam uma chave em vosso coração”.  
Amen-em-opet 3:10 
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Não explore os pobres por serem pobres e não esmague os necessitados em 
tribunal.  
Prov. 22:22  
 
ROUBADO de:  
“Priva-te de roubar os oprimidos  
E de ser arrogante aos deficientes”.  
Amen-em-opet 2:1 

___________________________________ 
 
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede dá-lhe água para 
beber. Ao fazer isso, tu pilharás brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor 
te recompensará”.  
Prov. 25:21-22  
 
ROUBADO de:  
“Deixe-o nos braços do deus;  
Encha a barriga dele com teu pão 
Para que ele possa ser saciado e envergonhado”.  
Amen-em-opet 5:8 

___________________________________ 
 
Não removas os limites antigos nem entres nos campos dos órfãos, porque o 
seu redentor é poderoso; e pleiteará a causa deles contra ti.  
Prov. 23:10-11  
 
ROUBADO de:  
“Não leve o marco nos limites da terra arável  
Também não perturbe a posição do cabo de medição  
Não seja ganancioso ante a um côvado de terra  
Nem invada os limites da viúva”.  
Amen-em-opet 7:12-15 

___________________________________ 
 
Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há 
inquietação. 
Prov. 15:16  
Melhor é o pouco com justiça, do que a abundância de bens com injustiça.  
Prov. 16:08  
 
ROUBADOS de:  
Melhor é uma medida que o deus te dá,  
Do que cinco mil tomados de forma ilegal”. 
Amen-em-opet 8:19  
[Este também cheira ao nazareno alimentando os “cinco mil”.] 
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Melhor uma refeição de hortaliças onde há amor do que um bezerro cevado 
com ódio. Prov. 15:17  
Melhor uma crosta seca com paz e tranquilidade do que uma casa cheia de 
festins com contenda. Prov. 17:01  
ROUBADOS de:  
“Melhor é pão quando o coração está feliz  
Do que riquezas com tristeza”.  
Amen-em-opet 9:9 

___________________________________ 
 
Não sejas companheiro do homem briguento nem andes com o colérico, Para 
que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma.  
Prov. 22:24-25  
 
ROUBADO de:  
“Não cumprimente o esquentado em tua violéncia  
Nem machuque o teu próprio coração assim”.  
Amen-em-opet 13:8 

___________________________________ 
 
Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras.  
Prov. 23:8  
 
ROUBADO de:  
“O pedaço de pão muito grande tu engolistes e vomitastes”.  
Amen-em-opet 14:13 

___________________________________ 
 
Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará.  
Prov. 27:1  
 
ROUBADO de:  
“Não passe a noite com medo do amanhã  
Ao amanhecer, como é o dia de amanhã?  
O homem não sabe como é o amanhã”.  
Amen-eo-OPET 19:11 

___________________________________ 
 
Muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que 
prevalece.  
Prov. 19:21  
Em seu coração o homem planeaa o seu caminho, mas o Senhor determina os 
seus passos.  
Prov. 16:09  
 
ROUBADOS de:  
“Uma coisa são as palavras que os homens dizem  



Expondo o Cristianismo  15 

 

Outra é o que Deus faz”.  
Amen-em-opet 19:15 

___________________________________ 
 
Porventura não te escrevi trinta ditados, acerca de todo conselho e 
conhecimento.  
Prov. 22:20  
 
ROUBADOS:  
“Veja tu estes trinta capítulos  
Eles entretém, eles instruem  
Eles são o mais importante de todos os livros”.  
Amen-em-opet 27:5 
 
Os Ensinamentos de Ptah-Hotep  
Ptah-Hotep ensinou por volta de 2450 aC, durante a 5 ª dinastia do Antigo 
Reino do Egito. Seus ensinamentos foram preservados em ambos tábuas de 
argila e folhas de papiro e estão actualmente na Bibliothèque Nationale em 
Paris. Além do livro de Provérbios, muitos dos escritos nos livros de Eclesiastes 
e Sirácida, também foram roubados dos ensinamentos de Ptah-Hotep.  
 
Canções de Amor Egípcias  
As canções de amor egípcias são mais de 1.000 anos mais antigas do que 
aqueles nos Cânticos dos Salomão. Os paralelos são inconfundíveis. O papiro 
Harris 500 foi descoberto em Tebas no Complexo Ramesseum no Templo de 
Karnak.  
 
As Visões de Nefertiti  
Ambos os livros bíblicos de “Reis” e “Daniel” ecoam o cenário do 
entretenimento de um rei, juntamente com a previsão de sua queda. O tema do 
escravo que seria rei se repete em “A História de Hagar (Génesis capítulos 16 
e 21). As Visões de Nefertiti remonta ao reinado do faraó Snefru (2680 - 2565 
dC). Ele chama a Nefertiti para entretê-lo. Nefertiti prevê a queda do Império 
Antigo e o estabelecimento de uma nova dinastia de Amen-em-het I (1991 - 
1786 aC).  
 
Além disso, a maior parte do que está escrito nos livros bíblicos de Êxodo, 
Levítico e Deuteronômio, foram feitos a partir do acima, NÃO de “Iavé”. Há 
Cristãos que são estúpidos o suficiente para acreditar em sua “Iavé” é o único 
deus. “Não há Deuses diante de mim”.  
 
MAIS ROUBOS:  
• A história de José e a esposa Potifar, Génesis capítulo 39. ROUBADA da 
história de Anubis e Bata (de origem egípcia).  
• PARALELOS a história de Moisés:  
• O nascimento de Sargon  
• O nascimento de Hórus  
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1. O factor de sigilo em torno do nascimento  
2. A colocação de uma cesta de cana, coberta com betume  
3. A definição de um rio  
4. A recuperação e adoção  
 
Grande parte do livro bíblico dos Salmos foi roubado de:  
 
• O Hino ao Aton  
O Hino ao Aton pode ser encontrada na Tumba do Olho. 1365 - 1348 aC.  
• As histórias de Baal e Anat  
Inscrita em seis tabuletas de argila, na linguagem ugarítica, escrita cuneiforme.  
Cerca de 1.400 aC.  
• A lamentação para Ur  
 
Muitos dos escritos no livro bíblico de Josué foram roubados de:  
 
• As Cartas de Amarna El  
• A Estela de Merneptah  
 
Mais escritos roubados no livro bíblico de Juízes:  
 
• A história de Aqhat  
• O Diário de Wen-Amon  
• O Almanaque Gezer 
 
Os livros bíblicos de Samuel e Reis também contém muito material roubado de:  
 
• As Profecias Mari  
• A Estela de Messa  
• A Inscrição Karatepe  
• Os Anais de Salmanasar III  
• O Obelisco Negro de Salmaneser III  
• Os Anais de Tiglate-Pileser III  
•Os Anais de Sargon II  
• A Inscrição de Siloé  
• A Inscrição Yavne-Yam  
• As Cartas Lachlish  
• O Arad Ostraca  
• Os Anais de Senaqueribe  
• Os Anais de Nabucodonosor II  
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Mais material roubado nos livros bíblicos de Esdras e Neemias:  
 
• O Cilindro de Ciro  
 
Mais histórias e escritos roubados nos livros bíblicos de Jó e Eclesiastes:  
 
• A história de Keret  
Aqui está a história original de Jó, escrita na linguagem ugarítica (escritura 
cuneiforme), composto por volta de 1400 aC por “Ilimilku O Escriba”. Este épico 
envolve “Keret” e o Deus “El”. NÃO Jó e Jeová. As tragédias e doenças na 
família de Keret são comparáveis com a história de Jó. No conto original, 
“Satan” nunca sequer entrou em cena.  
• O Sofredor e a Alma  
• O Fazendeiro e os Tribunais  
• O Sofredor e o Amigo  
 
Como podemos ver acima, esta religião é baseada em material roubado que foi 
misturado, deformado e distorcido para manipular, confundir e incitar o medo 
na humanidade. CONTROLO. Ela tomou o DEUS ORIGINAL E CRIADOR DA 
HUMANIDADE EA/ENKI, também conhecido como SATAN/LUCIFER e 
transformou-o em um suposto inimigo da humanidade. Ela foi usada para 
blasfemar, ridicularizar e difamar os Deuses Antigos, criar desavenças e 
inimizade a deidades legítimas que od substituiu pelo falso deus “Iavé/Jeová”.  
 
Costuma-se dizer que o verdadeiro mal não pode criar nada. Tudo no 
verdadeiro mal é artificial. Toda a fundação desta religião vil é roubo. Além 
disso, ela é antivida. O objectivo de tudo isso é separar a humanidade 
completamente de seu verdadeiro Deus Criador, que é Satan. Ao fazê-lo, os 
alienígenas reptilianos e aqueles que estão a trabalhar para eles atingirão o 
objectivo de escravizar a espécie humana. Satan nos dá conhecimento e 
poder. Sem ele, a humanidade não tem nada. O verdadeiro mal também é 
conhecido como o mestre da mentira e da enganação. Que maior engano que 
este dos seguidores desse golpe religioso do que xingar e blasfemar o seu 
próprio Criador?  
  
“NO SEGREDO DE MEU CONHECIMENTO, NÃO HÁ DEUS EXCETO EU” 
 -SATAN  
De “A paz está com Ele”  
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Expondo o Novo Testamento 

 
 
“Ele tem nos servido bem, este mito de Cristo” 
 
-O Papa Leão X [1475-1521] * 
 
O MITO DA RESSURREIÇÃO: ROUBADO! 
A ressurreição é um tema comum encontrado em inúmeras religiões 
completamente diferentes em todo o mundo, o símbolo de uma descida ao 
submundo e um retorno mais tarde. A descida e retorno de Ishtar/Inanna (que 
foi ressuscitada dentre os mortos), Osíris, a morte e ressurreição de Siva, a 
descida e retorno de Perséfone do submundo, a lista continua e continua e é 
baseada num conceito, não em personagens reais. Esta alegoria baseia-se na 
fase da Magnum Opus conhecida como “Nigredo.” Para mais informações, leia 
o artigo Expondo a corrupção espiritual: alquimia espiritual e a Bíblia. 
 
As numerosas Trindades:  
 

 Anu, Enlil e Ea – a Igreja Cristã roubou seu “Deus Pai” e “Deus o Filho” 
deste.  

 Bel-Saturno, Júpiter-Bel e Baal-Chom.  

 Brahma, Vishnu e Shiva  

 Mitra, Varuna e Indra  

 Júpiter, Juno e Minerva  

 Osíris, Isis e Hórus  

 A Deusa de três corpos, Hécate  

 Scylla de três cabeças  

 As divindades trinas da Cabiri.  

 O cão de três cabeças, Cérbero  

 Judaísmo, cristianismo e Islamismo (as três religiões do monoteísmo)  

 Taoismo: a trindade San Qing (Três Deuses Puros). Yu Qing (Jade 
Pura) Shang Qing (Superior Puro) e Tai Qing (Grande Puro)  

 Monju Bosatsu, Fugen Bosatsu e Buda histórico chamado de “Trindade 
Shaka” (SHAKA SANZON)  

 Ka (Espírito ou Éter), Ba (Corpo), e o Ankh (Imortalidade)  

 Tamas (Estabilidade) Sattwa (ordem) Rajas (agitação) da tradução 
sânscrita de “Guna”  

 Artemis, Afrodite e Hécate  

 Kore, Perséfone e Deméter  

 Shen (Espírito), C‟hi (vitalidade) e Ching (Esséncia) os três tesouros da 
Wai Tai (alquimia interna) taoísta  

 Alpha, Omega e Iota  

 O Tridente do Diabo (o “Trishul”) 
 
Claro, não podemos esquecer “o Pai, o Filho eo Espírito Santo”. 
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A crucificação do Nazareno não é nada nova. Atos 5:30 O Deus de nossos pais 
ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. 
I Pedro 2:24 Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o 
madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e 
pelas suas feridas fostes sarados. 
 
O deus nórdico Odin precedeu Jesus Cristo. Odin pendurou-se em uma árvore 
e experimentou uma espécie de morte para obter conhecimento. Através de 
“renascimento”, ele obteve a gnose [conhecimento espiritual avançado], assim 
como o Deus Set egípcio que foi “crucificado” em um “cruz”, conhecida como 
um furka.¹ Este é também o significado da carta do homem pendurado no Tarô. 
Buda também se sentou debaixo de uma “Árvore Bo”. “Bo” vem de “Boa”, que 
significa “serpente”, a kundalini. A árvore é uma antiga representação da alma 
humana, com o tronco sendo simbólico da coluna vertebral e os ramos 
simbolizando os 144.000 nadis com as folhas e frutos que simbolizam os frutos 
da meditação, a força da vida e poderes da mente e da alma. Além disso, 
Krishna, Mársias, Dodonian, e Zeus também penduraram-se em árvores. 
“144.000” é outra corrupção bíblica judaico-cristão de uma alegoria que tem a 
ver com a próprio força-chi ou força vital. 
 
Abaixo está uma lista adicional de Deuses que pendiam das árvores: 
 

 Tammuz da Síria, 1160 aC  

 Wittoba do Telingonese, 552 aC  

 Iao do Nepal, 622 aC Iao é muitas vezes escrito “Jao”, soa familiar? Esta 
é a raiz do deus hebraico “Jeová”.  

 Hesus dos druidas celtas, 834 aC. Note a similaridade de “Hesus” com 
“Jesus”.  

 Quetzacoatl do México 587 aC  

 Quirino de Roma 506 aC  

 Prometeu 547 aC “No relato da crucificação de Prometeu de Cáucaso, 
como fornecido pelo Séneca, Hesíodo e outros escritores, afirma-se que 
ele foi pregado um feixe vertical de madeira a que foram afixados os 
braços estendidos em madeira, e que esta cruz foi situada perto do 
Estreito de Caspian”.  

 Thulis do Egito, 1700 aC  

 Indra do Tibet, 725 aC  

 Alcestos de Euripedes, 600 aC  

 Átis da Frígia, 1170 aC  

 Crite da Caldéia, 1200 aC  

 Bali de Orissa, 725 aC  

 Mitra da Pérsia, 600 aC 
 
A lista acima foi retirado do livro “The World‟s Sixteen Crucified Saviors”, de 
Kersey Graves, Sexta Edição, 1960 
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Além disso, a respeito do nome “Jesus”, as cinco letras representam os cinco 
elementos - fogo, terra, ar, água e esséncia da alma humana, o personagem 
fictício foi roubado de alegorias pagãs - note que é dito que ele tenha vivido “33 
anos”, que correspondem as vertebras da coluna vertebral humana, onde a 
serpente kundalini sobe, o que transforma a mente e a alma humana à 
superconsciéncia (33 Graus Maçons). Os três (novamente uma trindade) 
crucificada – as duas cruzes de cada lado e do nazareno no meio são 
novamente ALEGORIAS sobre os nós do chakra laríngeo principal (a cruz 
maior no meio) e os dois menores chakras sexual e coronário. Para aqueles de 
vós que não estão familiarizados com o ocultismo, estudem tudo neste sítio e 
também no sítio d Alegria e Satan que são bastante reveladores sobre o 
conhecimento espiritual. 
 
Na verdade, o nazareno foi criado a partir de um conceito. O nazareno é o que 
é conhecido como o chi, o “força vital”, “prana” e outros termos para os poderes 
da mente e da alma humana. A cruz era inicialmente com braços iguais e é a 
forma humana da alma. Este foi tremendamente corrompido. A ladainha “Jesus 
Salva” que os papagaios cristãos puxão igual corda de brinquedo de criança, 
na realidade se traduz que somente seus próprios poderes te salvarão. Através 
da meditação de poder, podemos curar a nós mesmos, e sobreviver situações 
que se provariam desastrosas para aqueles que não têm esse conhecimento. A 
subida da serpente é o pré-requisito para o trabalho da Magnum Opus que faz 
o indivíduo físicamente e espiritualmente perfeito e imortal. Esta é outra área 
onde os cristãos iludidos ficam a repetir o termo “vida eterna”, sem qualquer 
ideia do que isso realmente seja, signifique ou como obtê-la. 
 

“A cruz latina” não fazia parte do cristianismo até o século 7 e não 
totalmente reconhecido até o século 9. Igrejas primitivas preferido para 
representar o Nazareno com o cordeiro. O cordeiro, por sinal é outro 
símbolo roubado. O cordeiro sacrificial da Páscoa é representado pelo 
signo de Áries, o Carneiro (que começa em 21 de março de cada ano). 

“O Cordeiro também foi carregado por Hermes e Osíris. 
O cordeiro da primavera, símbolo de quando o sol entra no signo de Áries, 
também tem a ver com início a Magnum Opus. 
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FERIADOS CRISTÃOS FORAM ROUBADOS, COMO DE COSTUME. TODOS 
COINCIDEM COM OS FERIADOS E FESTIVIDADES PAGÃS DO ANO.  
 
• “Páscoa” foi roubada de Astaroth. Originalmente conhecida como “Ashtar”. 
Este feriado coincide com o Equinócio da Primavera, quando dia e noite têm 
igual duração. Conhecida como “Eastre” para os anglo-saxões. Como a deusa 
da fertilidade, ela foi associada a coelhos e ovos. Os cristãos roubaram este 
feriado e ditorceram seu significado. Outros nomes incluem: Easter, Eastre, 
Eos, Eostre, Ester, Estro (Estro/Cio é quando um animal entra na época de 
acasalamento) Oestrusm,Oistros e Ostara. Mais uma vez, o “Cordeiro de Deus” 
foi roubado do signo zodiacal de Áries, o Carneiro, que ocorre a cada 
primavera.  
• 25 de dezembro, Natal está começando a ser uma piada. Coincidindo com o 
Solstício de Inverno e a temporada de Yule, o dia mais curto do ano, a data do 
nascimento do Deus persa Mitra, o feriado romano de Saturnalis. A árvore, 
decorações, jantar, presentes e comemorações não tem NADA a ver com o 
nazareno. Estas são celebrações pagãs. Aqui há um sítio informativo: 
http://www.atheistalliance.org/library/AB-Solstice.html cobrindo os muitos 
Deuses pagãos associados a comemoração em torno do 25 de dezembro. 
• “Dia de Todos os Santos” corresponde ao Samhain (Dia das Bruxas).  
• “Dia da Assunção” coincide com o “Dia de Lammas” do Solstício de Verão.   
 
Todas essas férias que eram originalmente GENTIAS/PAGÃS foram 
substituídas para conformarem-se com personagens judeus fictícios.  
 
PARALELOS DAS VESTES CRISTÃS E DE SEUS BRUXOS/FEITICEIRO:  
 

 O Cinturão é um paralelo a cinta da bruxa  

 A Alba é um Robe Cerimonial  

 A Mitra do bispo é uma cópia das coroas dos Deuses e Faraós do Egito 
antigo  

 O Crosier representa haste jateamento de feiticeiro e tem uma forte 
semelhança com o Crook do Antigo Egito  

 

 

http://www.atheistalliance.org/library/AB-Solstice.html
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O ALTAR CRISTÃO FOI FEITO QUASE IDÉNTICO A UM ALTAR RITUAL DE 
BRUXARIA: 
 
O habitual missa/culto cristão faz uso do seguinte:  
 

 O sino 

 O queimador de incenso/turíbulo  

 As velas 

 As hóstias  

 O livro  

 O cálice cheio de vinho  

 Óleo  
 
Apesar disso, a igreja cristã assassinou em massa, aqueles acusados de 
serem bruxas, feiticeiros e os praticantes de religiões pagãs.  
 
A PIADA LAMENTÁVEL DOS SACRAMENTOS CRISTÃOS:  
 
Com sacramentos cristãos, é óbvio que eles são falsos. Pode-se ir e vir como 
uma lhe agradar e eles não terão significado. Claro que isso lógico pois eles 
foram todos roubados. Alguns exemplos flagrantes:  
 
O BAPTISMO COM ÁGUA  
ROUBADO! 
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Confissão – roubada da Papiro da Mãe Realeza Nezemt  
 
A HÓSTIA DE COMUNHÃO  
 
ROUBADO! 
Durante uma missa ou igreja, o sacerdote ou ministro recita a linha de “Coma 
meu corpo e bebe o meu sangue “para a bénção da comunhão host/eucaristia. 
Isso é uma simulação de ritos de sacrifício. O nazareno foi um sacrifício 
humano, bem como, isso não é nenhuma surpresa que eles gostariam de 
“comer o seu corpo e não beberdes o seu sangue. “Isto é o que o anfitrião e o 
vinho representam, de novo, roubado primeiros ritos pagãos. Muitas religiões 
pagãs, hoje, usam pequenos bolos, semelhante ao acolhimento em seus ritos.  
 
O ESPÍRITO SANTO 
 
O “espírito santo” supostamente desceu sobre os apóstolos do nazareno em 
línguas de fogo. Novamente, essa é a serpente de Satan, a kundalini, e foi 
roubado e corrompido a partir das religiões pagãs, especialmente as do 
Extremo Oriente. Paganismo foi rotulado como “satanismo”. Além disso, a 
palavra “pagão” significa “gentio”. 
Atos 2:2-4  
2:2 E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e 
impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.  
2:3 E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, as quais pousaram 
sobre cada um deles.  
2:4 E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras 
línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. 
 

A Serpente é conhecido por trazer o conhecimento ea 
consciência expandida; iluminação. “Ushnisha” é conhecido 
como “chama de luz invisível” sentou-se sobre a cabeça do 
Buda ou homem santo budista indicando inteligência divina. 
As chamas estão a serpente kundalini subiu, o que é de 
Satan. 
 
O Rosário foi roubado das Contas Mala Tibetanas. Contas 
Mala são usadas para contar mantras, deslizando os dedos de 

conta a conta, para não ser distraído por ter que manter o controlo dos 
números durante a meditação. O repetição das “Ave-Marias” e do “Pai Nosso” 
foram roubados dos Mantras do Extremo Oriente da Ásia. Um Mantra é uma 
palavra repetida várias vezes para focar a mente na meditação e para 
manifestar seus desejos e vontades em realidade. “AUM” é o mais comum, e é 
daí que o uso cristão da palavra “AMÉM” foi roubado. É também do deus 
egípcio Amon, cujo nome significa o mesmo que “AUM”. As orações repetitivas 
robóticas recitadas várias vezes nas Igrejas cristãs também são imitações 
corrompidas dos mantras. 
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 O campanário da igreja é uma cópia do Obelisco egípcio, o 
único diferença é o crucifixo no topo. Estamos todos 
familiarizados com o Obelisco egípcio, como “Agulha de 
Cleópatra”. Isto tem muitas em comum com a “maypole”. O 
“maypole” foi o símbolo do falo do Rei Maio (pénis ereto). 
Este é um símbolo de fertilidade. Na véspera de Beltane (30 
de abril),celebrantes dançavam em volta do mastro. O 
original egípcio obeliscos eram símbolos do falo. Eles 
representavam o órgão ereto da terra Deus “Geb”, como ele 
estava deitado no chão tentando chegar a unir-se com a 
Deusa “Neith/Nut” do céu abrangente. Sem o conhecimento 

de mais Cristãos, o campanário da igreja é um pénis ereto simbólica com a 
atravessar por cima. 
 
A auréola foi roubada de Deuses hindus e Buda. Ambas as religiões 
antecedem o cristianismo por séculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse símbolo insosso de peixe que os 
cristãos usam também foi roubado e 
corrompido. Ele é chamado de “yoni” e os 
cristãos transformaram-no em seu lado. É 
realmente uma vagina e sua posição 
correcta é vista na esquerda. A yoni é um 
símbolo muito antigo e pode ser visto em 
muitos baralhos antigos de cartas de Tarô, 
como é retratado aqui. 
 

Cristãos a venerar as relíquias, sinos e incenso aceso estão involuntariamente 
imitando rituais hindus que foram criados muitos séculos antes do judeu-
cristianismo. 

 
As posição das mãos para oração foram roubadas também. 
Eles são um antigo Mudra de Yoga. Há estátuas de Deuses 
hindus e também o Buda com a posição das mãos para 
oração  conhecida como o “NAMASTE MUDRA”.  
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As mãos postas, bem como, uma variação, é outro mudra que foi roubado. 
Mudras são usados em meditação para conectar os circuitos menores dos 
chakra nas mãos e dedos. Muitos asanas de Yoga têm estes também. Confira 
quaisquer imagens on-line de posturas de Hatha Yoga. Yoga antecede o 
cristianismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Santos tomaram o lugar dos Deuses Antigos na religião católica pois o papa 
usou este método de substituição para converter politeístas ao monoteísmo. 
Antigos templos pagãos foram destruídos e arrasados por cristãos, e igrejas 
foram construídas sobre estes. Muitos desses templos foram construídos em 
Ley Lines, especialmente na Europa.. 
 
 
* The Blueprint Atlantis, página 267, por Colin Wilson © 2002 
 
1 The Woman‟s Dictionary of Symbols and Sacred Objects, de Barbara G. 
Walker, Página 54. 
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Jeová: um assassino e um mentiroso desde o princípio 
 
 
Êxodo 15:3 
O Senhor é homem de guerra; o Senhor é o seu nome. 
 
A verdade aparece na “Bíblia Sagrada” onde por exemplo, os crimes contra 
crianças são galopantes, a ser o mais notável o maligno “deus” Jeová a fazer 
um sacrifício de sangue de seu filho, [assassinato de criança] que é todo o 
tema do culto/missa cristã, um sacrifício de sangue simulado a provar quem ele 
realmente é. Para obter informações mais detalhadas, consulte O culto/missa 
cristã: Uma simulação de sacrifício humano. 
 
Deuteronômio 2:33-34 
E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a 
todo o seu povo. 
E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com 
os seus homens, mulheres e crianças; não deixamos a ninguém. 
 
Deuteronômio 7:23-24 
E o Senhor teu Deus as entregará a ti, e lhes infligirá uma grande confusão até 
que sejam consumidas. 
Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes 
de debaixo dos céus; nenhum homem resistirá diante de ti, até que os 
destruas.  
 
Êxodo 23:18 
Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado; nem ficará a 
gordura da minha festa de noite até pela manhã. 
 

UM ASSASSINO E UM MENTIROSO DESDE O PRINCÍPIO 
 
Números 25:16-17 
O Senhor disse a Moisés: 
“Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos” 
 
Números 31:17-18 
Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que 
conheceu algum homem, deitando-se com ele. 
Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se 
com ele, deixai-as viver para vós. 
 
Salmos 137:9 
Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. 
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I Samuel 15:3 Vai, pois, agora e fere a Amaleque; e destrói totalmente a tudo o 
que tiver, e não lhe perdoes; porém matarás desde o homem até à mulher, 
desde os meninos até aos de peito, desde os bois até às ovelhas, e desde 
os camelos até aos jumentos. 
 
NÃO É DE SE ADMIRAR QUE AQUELES QUE SE AMARRAM A ESTA 
ENERGIA ASSASSINA CRISTÃ DE ÓDIO HUMANO, COMETAM CRIMES 
HEDIONDOS. 
 
NÃO MATARÁS? 
Lucas 19:27 
E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, 
trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. 
- Jesus de Nazaré, a ORDENAR a outros cometerem assassinato. 
 
HONRA A TEU PAI E TUA MÃE? 
Mateus 10:34-36 
Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada; 
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua 
mãe, e a nora contra sua sogra; 
E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. 
- Jesus de Nazaré 
 

QUANDO FOI QUE SATAN ALGUMA VEZ ASSASSINOU? 
 
Não há nada espiritual sobre a Bíblia ou o cristianismo. Há contradições 
intermináveis e versos opostos na Bíblia. Trata-se de garantir que a Bíblia 
adapte-se a todos os períodos e situações, a fim de perpetuar o programa do 
cristianismo. Alguns interpolações foram secretamente escorregadas por vários 
escritores antigos num pedido de socorro; não diferente dos OVNIs na arte 
antiga (digite isso em algum mecanismo de busca). Para mais informações 
sobre mensagens escondidas, por favor,  veja o Artigo Destruindo o Nosso 
Passado. 
 
A descrição acima é apenas uma pequena amostra do assassinato sem fim, 
tortura, matança de crianças e bebês e outros crimes abomináveis cometidos 
sob as ordens de Jeová, e sim, Jesus de Nazaré. Isso, juntamente com 
conselhos suicidas intermináveis é o tema da Bíblia. Não se deixe levar ou 
enganar pelas tentativas cristãs de confundi-lo. 
 
“Satan” significa “verdade” em sânscrito. Satan não se contradiz. Mesmo um 
advogado em tribunal prova uma culpa pelas contradições do réu. UM 
MENTIROSO E ENGANADOR REAL CONTRADIZ A SI MESMO! 
 

“Destruiremos Deus” - Os Protocolos dos Sábios de Sião. 
 

“Satan” significa “inimigo” em hebraico. 
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Rabino Yaacov Perrin diz: “Um milhão de árabes não valem uma unha judaica.” 
[NY Daily News, 28 de fevereiro de 1994, p.6]. 
 
ASSASSINATO EM MASSA DE GENTIOS: 
 
Êxodo 15:3 
O Senhor é homem de guerra; o Senhor é o seu nome. 
 
Êxodo 17:13-16 
E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. 
Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro, e relata-o 
aos ouvidos de Josué; que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque 
de debaixo dos céus. 
E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O SENHOR É MINHA BANDEIRA. 
E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque 
de geração em geração. 
 
JEOVÁ COMETE MAIS ASSASSINATO: 
 
Êxodo 23:27 
Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e 
farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. 
 
O rabino Yitzhak Ginsburg declarou: “Temos que reconhecer que o sangue 
judeu e o sangue de um goy não são a mesma coisa”. (NY Times, 06 de junho 
de 1989, p.5). “Goy”, ou no plural “goyim”, são palavras judaicas depreciativas 
para “gentio (s)”. Na raiz “Goeti”, é a raiz da palavra “Diabo”. Satan é o Deus 
dos gentios e nosso verdadeiro Deus Criador. “Satan” significa “inimigo”, em 
hebraico. 
 
“JEOVÁ” ORDENA O ASSASSINATO DE MILHARES DE GENTIOS: 
 
Êxodo 32:27-28 
E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Cada um ponha a sua espada 
sobre a sua coxa; e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada 
um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. 
E os filhos de Levi fizeram conforme à palavra de Moisés; e caíram do povo 
aquele dia uns três mil homens. 
 
“JEOVÁ” ORDENA SEU POVO COMETER MAIS ASSASSINATO DE 
GENTIOS: 
 
Levítico 26:7-8 
E perseguireis os vossos inimigos, e cairão à espada diante de vós. 
Cinco de vós perseguirão a um cento deles, e cem de vós perseguirão a dez 
mil; e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. 
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Prof. da Univ. de Jerusalém, Ehud Sprinzak descreveu a filosofia de Kahane e 
Goldstein: “Eles acreditam que é a vontade de Deus que eles cometam 
violéncia contra os “goyim”, um Termo hebraico para os não judeus”. (NY Daily 
News, 26 de fevereiro de 1994, p. 5). 
 
MAIS ASSASSINATO EM MASSA DOS GENTIOS CANANEUS: 
Números 21:3 
O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus; e os 
israelitas destruíram totalmente, a eles e às suas cidades; e o nome daquele 
lugar chamou Hormá. 
 
AQUI HÁ CANIBALISMO – DEVORANDO GENTIOS MORTOS: 
Números 23:24  
Eis que o povo se levantará como leoa, e se erguerá como leão; não se deitará 
até que coma a presa, e beba o sangue dos mortos.  
 
Citação do Talmude judaico: Sanhedrin 59a: “Assassinar Goyim é como matar 
animais selvagens”. 
 
GENOCÍDIO DOS GENTIOS MIDIANITAS:  
Números 25:16-17 
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 
Afligireis os midianitas e os ferireis 
 
Números 31:7  
E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés; e 
mataram a todos os homens. 
 
Citação do Talmude judaico:  
 18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: “Se um goy mata um goy ou um judeu, ele é o 
responsável, mas se a Judeu mata um goy, ele não é responsável”. 
 
Números 31:8  
Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas: 
a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Hur, e a Reba, cinco reis dos midianitas; 
também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. 
 
Citações do Talmude: Yebhamoth 11b: “Relação sexual com uma menina é 
permitida se ela tiver três anos de idade”. 
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jeová criou o não judeu em forma humana para 
que o judeu não tenha de ser servido por animais. O não judeu é, portanto, um 
animal em forma humana, e está condenado a servir o judeu dia e de noite”. 
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FAZENDO DE ESCRAVOS MULHERES E CRIANÇAS GENTIAS:  
31:9-11 
Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas 
crianças; também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e todos os 
seus bens.  
E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e 
todos os seus acampamentos. 
E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. 
 
Citação do Talmude judaico:  
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Toda a propriedade de outras 
nações pertence a nação judaica, o que, consequentemente, tem o direito de 
apoderar-se sem qualquer  escrúpulos”. 
 
MAIS ASSASSINATO EM MASSA E GENOCÍDIO DE GENTIOS. A TOMADA 
DE TODA A PROPRIEDADE GENTIA É UM EXEMPLO FLAGRANTE DO QUE 
FOI FEITO NA ACTUAL PALESTINA (DESCENDENTE DOS FILISTEUS) 
PELO ESTADO BANDIDO DE ISRAEL: 
 
Deuteronômio 2:20-23 
Também essa foi considerada terra de gigantes; antes nela habitavam 
gigantes, e os amonitas os chamavam zamzumins; 
Um povo grande, e numeroso, e alto, como os gigantes; e o Senhor os destruiu 
de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar; 
Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos 
quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles 
até este dia; 
Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que 
habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles.  
 
Citação do Talmude judaico: Hilkkoth Akum X1: “Não mostre misericórdia para 
com os Goyim”.   
 
Deuteronômio 2:30-34 
Mas Siom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto 
o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração 
para to dar na tua mão, como hoje se vê. 
E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Siom, e a sua terra; 
começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. 
E Siom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja, em Jaza; 
E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele, e a seus filhos, e a 
todo o seu povo. 
E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com 
os seus homens, mulheres e crianças; não deixamos a ninguém. 
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Citação do Talmude judaico:  
 Seph. Jp, 92, 1:. “Deus deu o poder judeus sobre os bens e o sangue de todos 
os nações”.  
 
Deuteronômio 2:35  
Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que 
tínhamos tomado.  
  
Citações do Talmude judaico:  
Sanhedrin 57a. “Quando um judeu mata um gentio (“Cuthean”), não haverá 
pena de morte. O que um judeu rouba de um gentio, ele pode guardar” 
 Baba Kamma 37b. Gentios estão fora da proteção da lei e Deus tem “exposto 
seu dinheiro a Israel”.   
 
Deuteronômio 2:36-37 
Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnom, e a cidade que está 
junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse; 
tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou.  
Somente à terra dos filhos de Amom não chegastes; nem a toda a margem do 
ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos 
proibira o Senhor nosso Deus.  
 
OS HITITAS, OS GIRGASEUS, OS AMORREUS, OS CANANEUS, OS 
PERIZEUS, OS HEVEUS E OS JESUBITAS SÃO TODAS NAÇÕES GENTIAS.  
 
Deuteronômio 7:1-4 
Quando o SENHOR teu Deus te houver introduzido na terra, à qual vais para a 
possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os 
girgaseus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os 
jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu;  
E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as 
destruirás; não farás com elas aliança, nem terás piedade delas; 
Nem te aparentarás com elas; não darás tuas filhas a seus filhos, e não 
tomarás suas filhas para teus filhos; 
Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses; e 
a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. 
 
AQUI É ONDE OS JUDEUS SÃO DESCARADOS SOBRE DESTRUIR O 
DEUSES GENTIOS;  
Deuteronômio 7:5-6 
Porém assim lhes fareis: Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas 
estátuas; e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de 
escultura.  
Porque povo santo és ao Senhor teu Deus; o Senhor teu Deus te escolheu, 
para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a 
terra.  
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Deuteronômio 7:21-24 
Não te espantes diante deles; porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, 
Deus grande e terrível. 
E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti; 
não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se 
multipliquem contra ti. 
E o Senhor teu Deus as entregará a ti, e lhes infligirá uma grande confusão até 
que sejam consumidas. 
Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes 
de debaixo dos céus; nenhum homem resistirá diante de ti, até que os 
destruas. 
 
OS GENTIOS FORAM DOUTRINADOS COM A MENTIRA JUDAICA. NÓS 
FOMOS DESCONECTADO DE NOSSOS DEUSES E DA NOSSA CULTURA. 
ESTES FORAM SUBSTITUÍDOS POR PERSONAGENS JUDEUS FICTÍCIOS 
PARA OS GENTIOS PARA ADORAREM SERVILMENTE, QUE CRIA UMA 
CONEXÃO SUBLIMINAR PODEROSA. ESSE TIPO DE COISA É 
RESPONSÁVEL PELA FORMA COMO GENTIOS ESTÃO SEMPRE A 
TRAVAR GUERRAS PARA OS JUDEUS E NEM MESMO PENSAM NO QUE 
ELES ESTÃO REALMENTE A FAZER. O QUE ESTÁ A ACONTECER NO 
IRAQUE É UM EXEMPLO PERFEITO.  
 
Deuteronômio 7:25-26 
As imagens esculpidas de seus Deuses queimarás a fogo; não cobiçarás a 
prata ou ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para ti, para que não te 
enlaces therin, pois é um abominação ao Senhor teu Deus.  
Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim 
como ela; de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. 
 
Deuteronômio 12:27-30 
E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor 
teu Deus; e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor 
teu Deus; porém a carne comerás. 
Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a 
ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto 
aos olhos do Senhor teu Deus. 
Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a 
possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te, que não te 
enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti; e que não 
perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: Assim como serviram estas 
nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. 
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Como se energia humana não fosse o suficiente, tinha que haver sacrifícios de 
sangue de animais, como de costume: 
 
Êxodo 20:24  
Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as 
tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, e as tuas vacas; em todo o lugar, onde 
eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. 
  
Êxodo 24:4-8 
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de 
madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e doze monumentos, segundo 
as doze tribos de Israel; 
E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e 
sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. 
E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias; e a outra metade do 
sangue espargiu sobre o altar. 
E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo 
o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. 
Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis 
aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas 
palavras. 
 
Mais instruções de Jeová para sacrifício de sangue:  
Êxodo 23:18  
Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado; nem ficará a 
gordura da minha festa de noite até pela manhã. 
Êxodo 29:10-31 
E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos 
porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho; 
E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 
Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as 
pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. 
Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de 
sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás 
sobre o altar; 
Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora 
do arraial; é sacrifício pelo pecado. 
Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a 
cabeça do carneiro, 
E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao 
redor; 
E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas 
pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. 
Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar; é um holocausto para o Senhor, 
cheiro suave; uma oferta queimada ao Senhor. 
Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos 
sobre a sua cabeça; 
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E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da 
orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, 
como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os 
dedos polegares dos seus pés direitos; e o restante do sangue espalharás 
sobre o altar ao redor; 
Então tomarás do sangue, que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o 
espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as 
vestes de seus filhos com ele; para que ele seja santificado, e as suas vestes, 
também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. 
Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as 
entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver 
neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações; 
E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães 
ázimos que estão diante do Senhor. 
E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos; e com movimento 
oferecerás perante o Senhor. 
Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto 
por cheiro suave perante o Senhor; é oferta queimada ao Senhor. 
E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com 
movimento oferecerás perante o Senhor; e isto será a tua porção. 
E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que 
foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus 
filhos. 
E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, 
porque é oferta alçada; e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus 
sacrifícios pacíficos; a sua oferta alçada será para o Senhor. 
E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para 
serem ungidos com elas para serem consagrados com elas. 
Sete dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, 
quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 
E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo; 
 
Levítico, todo o capítulo 1 
E chamou o SENHOR a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, 
dizendo: 
Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao 
Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. 
Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito; à porta 
da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o 
Senhor. 
E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor 
dele, para a sua expiação. 
Depois degolará o bezerro perante o Senhor; e os filhos de Arão, os 
sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar 
que está diante da porta da tenda da congregação. 
Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. 



36  spiritualwarfare666.webs.com 

 

E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a 
lenha sobre o fogo. 
Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a 
cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar; 
Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote 
tudo isso queimará sobre o altar; holocausto é, oferta queimada, de cheiro 
suave ao Senhor. 
E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto, 
oferecerá macho sem defeito. 
E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor; e os filhos 
de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. 
Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu 
redenho; e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo 
sobre o altar; 
Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote tudo 
oferecerá, e o queimará sobre o altar; holocausto é, oferta queimada, de cheiro 
suave ao Senhor. 
E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de 
rolas ou de pombinhos; 
E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará 
sobre o altar; e o seu sangue será espremido na parede do altar; 
E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado 
do oriente, no lugar da cinza; 
E fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá; e o sacerdote a queimará 
em cima do altar sobre a lenha que está no fogo; holocausto é, oferta 
queimada de cheiro suave ao Senhor. 
 
Levítico 7:1-5 
E esta é a lei da expiação da culpa; coisa santíssima é. 
No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da 
culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. 
E dela se oferecerá toda a sua gordura; a cauda, e a gordura que cobre a 
fressura. 
Também ambos os rins, e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, 
e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará; 
E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor; 
expiação da culpa é.  
 
Levítico 7:14  
E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será 
do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica.  
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O “SENHOR” PRECISA DE CADA GOTA DESSE SACRIFÍCIO DE SANGUE: 
 
Levítico 7:27  
Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu 
povo. 
 
Aqui, mais sacrifício de sangue é necessário para remover a maldição da lepra 
que Jeová infligiu:  
Levítico 14:34  
Quando tiverdes entrado na terra de Canaã que vos hei de dar por possessão, 
e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão,  
 
Levítico 14:49-57 
Depois tomará, para expiar a casa, duas aves, e pau de cedro, e carmesim e 
hissopo; 
E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes; 
Então tomará pau de cedro, e o hissopo, e o carmesim, e a ave viva, e os 
molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 
sete vezes; 
Assim expiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e 
com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o hissopo, e com o carmesim. 
Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo; assim 
fará expiação pela casa, e será limpa. 
Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, 
E da lepra das roupas, e das casas, 
E da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas; 
Para ensinar quando alguma coisa será imunda, e quando será limpa. Esta é a 
lei da lepra. 
 
Mais exemplos de sacrifícios de sangue para Jeová:  
 
Levítico 8:14-32  
Levítico 9:1-24  
Levítico 14:1-5  
Levítico 14:12-28  
Levítico 23:12-21  
Números 19:1-7  
Josué Capítulo 10 - Nada além de assassinato em massa  
Juízes 1:1-18 Mais banhos de sangue e assassinato em massa  
Juízes 3:27-31 
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A verdade sobre “Jesus Cristo” 
 
 
Muitos de vós que visitam nossos sítios conhecem os factos a respeito do 
nazareno ser um arquétipo judaico fictício para os gentios adorarem 
servilmente. Acima de tudo, o nazareno é uma diversão e distração para 
manter a humanidade longe da verdadeira espiritualidade, de trabalhar em 
avançar as nossas próprias almas. o personagem fictício de “Jesus” foi 
inventado a partir de CONCEITOS espirituais originários do Extremo Oriente, 
como a alquimia espiritual, a energia kundalini, e que é conhecida como o “vril”, 
“chi” e “força vital”. Verdade seja dita, salva-se a própria alma através do 
avanço espiritual e da ativação deste poder. O nazareno é um impedimento 
para isso e inibe a humanidade fazer qualquer coisa espiritualmente, e mantém 
a humanidade escravizada para viver uma existéncia totalmente material. Os 
cristãos não podem argumentar, pois eles não conhecem a verdadeira 
espiritualidade. Eles não a experimentaram. Quantos pregadores/sacerdotes 
cristão podem fazer um diagrama da alma humana?  
 
Uma vez que os olhos estão abertos e se está ciente do conceito da bruxaria, 
pode-se ver claramente como esse personagem foi inventado.  
 
O personagem fictício do nazareno:  
 
Foi usado para remover todo o conhecimento espiritual e substituí-lo com 
arquétipos judaicos, cidades judaicas, vilas e outras porcarias materiais fictícias 
judaicas. A frases tolas “Jesus salva” [ad nauseum] e “nascer de novo” foram 
distorcidas e incorporadas a este personagem fictício. Em outras palavras, 
iludidos foram enganados em acreditar que esse personagem vai cuidar de 
tudo espiritual, desde que esteja em conformidade com a agenda. Isso impede 
que se trabalhe a espiritualidade por conta própria. Não há nada de espiritual 
do nazareno, ou o programa judaica inventado cristão. 
 
A personagem “Jesus” actuou como política para controlo de pensamento. 
Guerras foram travadas várias vezes em crenças e ideias. Quando o inimigo 
controla o que está na mente da humanidade, o inimigo, em seguida, controla a 
humanidade.  
 
Pelo facto do nazareno ser fictício, ele pode ser qualquer coisa e qualquer um. 
Ele é tudo o que o sistema actual reivindica e dita. Ele muda com os tempos e 
está em conformidade com qualquer agenda, não é diferente da Bíblia judaico-
cristã, que tem versos e contradições para se adequar a qualquer argumento 
ou finalidade. É hora de todos acordarem para a corrupção espiritual, que fez a 
humanidade ceder trilhões e trilhões de dólares, almas condenadas, guerras 
desnecessárias, retenção da ciência [perigosamente], e tudo mais a que os 
parasitas kosher levaram seus seguidores gentios iludidos.  O programa 
cristão, juntamente com as doutrinas hediondas do islamismo, impediu e 
preveniu a humanidade de evoluir espiritualmente.  
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Cada acontecimento na vida fictícia do nazareno revela um CONCEITO, 
ROUBADO E CORROMPIDOS DE RELIGIÕE PAGÃS QUE ANTECEDERAM 
O CRISTIANISMO. O nascimento do nazareno é dito ter sido em uma caverna, 
e não em um estábulo. “A Tradição cristã primitiva sugere que Jesus nasceu 
em uma caverna que era usada como um estábulo”.² Muitas doutrinas 
anteriores a cristianismo, como a religião do Taoismo, afirmam que o glândula 
pineal está dentro de uma “caverna”. Há uma área no cérebro em que este 
importante centro espiritual está localizado, que faz sentir oco e é a sede desta 
glândula importantíssima, que é deficiente na maioria das pessoas. Um passo 
muito importante na abertura da alma e no avanço espiritualmente é através da 
ativação da glândula pineal. 
 
Não foram os “Três Reis Magos do Oriente”, que “seguiram a estrela” para o 
lugar do nascimento do nazareno. Esses reis eram magos [Os Magi], também 
conhecidos como praticantes de bruxaria, pois isso é o que um mago é. 
Novamente, isso é simbólico de um conceito, roubado da Alquimia Espiritual. 
Para aqueles que são novos no ocultismo e meditação (a verdadeira 
espiritualidade), você vai ter que fazer alguma pesquisa e estudo [visite o Joy 
of Satan], mas para aqueles de nós que meditam, sabem que a força vital/vril 
condensada, circula através dos chakras, e aparece como uma estrela. Este é 
o verdadeiro significado de “seguir a estrela”.  
 
Mais uma vez, o número três, como o número sete [os sete chakras] surge no 
três magos e isso é simbólico do ida, pingala e sushumna, os três principais 
nadis da alma, e também as três cruzes dos chakras. O conceito de número 
três foi prolífico em religiões pagãs que precederam o cristianismo por 
centenas de milhares de anos, e é simbolizado pelo “Garfo do Diabo” 
conhecido como “Trishul”, que teve origem no Extremo Oriente. O Trishul 
simboliza a energia serpentina atravessando os três granthis (veja Símbolos 
Satânicos). Os números três e sete são amplamente utilizados na tradição 
judaico-cristã da Bíblia onde foram blasfemados e corrompidos.  
 
O “nascimento de uma virgem” é um outro conceito corrompido em que os 
chakras têm que estar limpos e desobstruídos para a energia espiritual subir e 
circular. Em outras palavras, este é o verdadeiro significado de “pura”. A união 
com a divindade fictícia simboliza a espiritualidade divina envolvida no aumento 
da força vital, não o fictício “YHVH”, que nada mais é do que magia judaica 
para escravizar gentios.  
 
A suposta crucificação do personagem impostora foi roubado de cerca de 18 
diferentes Deuses pagãos que estavam pendurados em uma árvore. Na Bíblia 
cristã, há mais do que um versículo que afirma o nazareno foi pendurado de 
uma árvore/madeiro:  
Atos 5:30 - O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, 
suspendendo-o no madeiro (árvore).  
Atos 13:29 - E, havendo eles cumprido tudo o que foi escrito sobre ele, 
levaram-no do madeiro, o puseram na sepultura.  
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O deus nórdico Odin precedeu Jesus Cristo. Odin pendurou-se em uma árvore 
e experimentou uma espécie de morte para obter conhecimento. Através de 
“renascimento”, ele obteve a gnose [conhecimento espiritual avançado], assim 
como o Deus Set egípcio que foi “crucificado” em um “cruz”, conhecida como 
um furka.¹ Este é também o significado da carta do homem pendurado no Tarô. 
Buda também se sentou debaixo de uma “Árvore Bo”. “Bo” vem de “Boa”, que 
significa “serpente”, a kundalini. A árvore é uma antiga representação da alma 
humana, com o tronco sendo simbólico da coluna vertebral e os ramos 
simbolizando os 144.000 nadis com as folhas e frutos que simbolizam os frutos 
da meditação, a força da vida e poderes da mente e da alma. Além disso, 
Krishna, Mársias, Dodonian, e Zeus também penduraram-se em árvores. 
“144.000” é outra corrupção bíblica judaico-cristão de uma alegoria que tem a 
ver com a próprio força-chi ou “força vital”.  
 
Quase tudo na Bíblia judaico-cristã foi roubado e corrompido de religiões do 
Extremo Oriente. A suposta criação bíblica em que se afirma que o fictício 
“Jardim do Éden” era na Mesopotâmia, é para iludir as pessoas e desviar 
propositalmente a atenção do Extremo Oriente, pois este é o lugar onde a 
civilização começou e os verdadeiros ensinamentos espirituais originaram-se. 
Infelizmente, por causa da infestação cristã nessas áreas, muitas das doutrinas 
já foram corrompidas. A cruz latina não era parte do cristianismo até o século 
sete e não era totalmente reconhecida até o século nove. Além disso, a alma 
humana é na forma de uma cruz. Isso revela como o conhecimento espiritual 
foi destruído e substituído por um absurdo. A cruz também representa os 
importantíssimos quatro cantos. O eclipse teria ocorrido durante a suposta 
“crucificação” do nazareno que também simboliza o estágio nigredo na alquimia 
espiritual. Nesta fase é também simbolizado pelo corvo e pelo Sol Negro.  
 
Os três crucificações, com o nazareno a estando no meio [nesta lenda dois 
outros foram supostamente crucificados com o nazareno] é outra alegoria que 
simboliza as três cruzes da alma. Há três maiores secções da alma onde há 
uma crus de energias; o maior a ser o chakra cardíaco que pe neutro (a cruz 
maior), de onde os chakras dos ombros contêm as asas da alma, e os chakras 
dos quadris e das têmporas. 
  
A subida do nazareno aos “Céus” é outro conceito sobre a kundalini subindo 
para o chakra da coroa. Céu, Terra e Inferno são todos os conceitos roubados 
do taoismo, que precedeu o cristianismo e o judaísmo. O céu é simbólico do 
sétimo chakra, também conhecido como o “chakra da coroa”. A terra ou “Reino 
Médio” é um símbolo do chakra do coração e “Inferno” simboliza o chakra base, 
onde a ardente serpente kundalini está adormecida.  
Os “milagres” que o nazareno fictício realizou também são uma ALEGORIA e 
um CONCEITO do que a força vital pode fazer. As profecias do nazareno 
também são ALEGORIAS das habilidades psíquicas que resultam da ativação 
da própria força vital.  
 
Os 12 apóstolos são corrupções dos 12 signos do zodíaco e também 
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simbolizam uma assembleia bruxaria, juntamente com o nazareno, sendo o 13º 
membro. Tradicionalmente, há 13 membros em uma assembleia. Há também 
13 chakras principais na alma humana.  
 
O nazareno viveu por supostos 33 anos. Este novamente, é um outro conceito, 
o das 33 vértebras da coluna humana, onde a serpente kundalini sobe, que é 
um grande avanço para a força vital.  
 
Para encerrar este artigo, minha própria pesquisa mostrou-me o cristianismo 
não tem “2.000 anos de idade”, como tentam alegar que seja. Eu pessoalmente 
acredito que o cristianismo chegou com a Inquisição. Pesquisa revela que o 
Vaticano fez um acordo com extraterrestres conhecidos como “cinzentos” para 
obter riquezas e poder em troca de almas humanas. Para que isso seja 
possível, todo o conhecimento espiritual teve que ser destruído. Não 
diferentemente do comunismo judaico. A Bíblia é um modelo para o 
comunismo e prepara os crentes a aceitarem a escravidão e abuso. Sempre 
que Comunismo judeu assume o controlo, como aconteceu com a ex-URSS, a 
China Vermelha, Camboja, Tibet e todos os outros países, assassinatos em 
massa e torturas seguiram-se, a muito mesmo que com a Inquisição. 
 
“O cristianismo e o comunismo são muito perto espiritualmente e 
ideologicamente. Este é um conceito bastante conhecido que foi adoptado por 
vários pensadores, de Thomas More para Lev Tolstoy. Poucas pessoas sabem 
que o primeiro Estado socialista do mundo foi estabelecido no Paraguai e foi 
baseado nas ideias dos jesuítas católicos antes de Marx ter criado seus 
ensinamentos.” 
 
“A Companhia de Jesus – a Ordem Religiosa Jesuíta – na Igreja Católica, era 
mais ou menos equivalente à KGB na União Soviética.” 
 
As Citações acima foram tiradas do “Pravda” (o principal jornal do Partido 
Comunista e principal jornal da antiga União Soviética), do artigo: Existe 
alguma diferença entre o cristianismo e o comunismo? 
 
 
1 The Woman‟s Dictionary of Symbols and Sacred Objects” por Barbara G. 
Walker, Página 54  
 

2 www.christianitytoday.com  
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YHVH: a verdade sobre “Iavé”, “Jeová” 
Desmascarando a cristandade 

 
 
A Bíblia judaico-cristã sempre usou medo extremo como uma ferramenta para 
manter as pessoas longe do ocultismo, magia, “bruxaria”, e o funcionamento da 
mente. No artigo abaixo, as razões são óbvias. Para que um feitiço tenha 
sucesso, a vítima deve faltar conhecimento necessário, ser uma boa ovelha, e 
apenas “acreditar”.  
 
Êxodo 22:18 – Não deixarás uma bruxa viver.  
 
 “YHVH” ou “Iavé”, “Jeová” não é nada mais do que um sistema de magia 
judaica. “YHVH”, conhecido como o “tetragammaton”, representa os quatro 
cantos e os elementos, assim como o “INRI”, juntamente com os quatro 
evangelhos, estes representam os quatro cantos da magia e os quatro 
elementos que são tão importantes em qualquer trabalho mágico. “YHVH” é 
usado extensivamente na magia (judaica). Os judeus roubaram a Kabalah dos 
egípcios e a corromperam. Ela é principalmente cantada, “Yod, He, Vau, He” 
em diferentes combinações.  
 
O povo gentio foi forçado a engolir o cristianismo a fim de nos privar de todo o 
conhecimento e poder. Aqueles que estão no topo jogam dos dois lados contra 
o meio. O que isto significa é que o inimigo trabalha de dentro de ambos os 
lados, cada lado atacando o outro, enquanto ambos seguem em frente. Isto é 
análogo a um policial que está fortemente envolvido em um processo aberto e 
público antidrogas e, secretamente, vende e incentiva as drogas sem o 
conhecimento de sua família e da comunidade.  
 
O cristianismo foi inventado pelos Terapeutas judeus de Alexandria (Paulo, ou 
“Saulo de Tarso”, foi roubado de Appolonius), para que pudessem controlar o 
mundo usando as antigos poderes conhecidos da mente e da alma. Os judeus 
sabem que o nazareno é um personagem fictício baseado em cerca de 20 
heróis crucificados de panteões pagãos. Com os séculos de crença devota 
nesta entidade e da energia psíquica sendo direcionada a ele através da 
oração, ele assumiu vida própria. Veja Pensamentos formas. Por exemplo, 
Odin pendurado numa árvore, Set foi crucificado numa furka, Buda sentado sob 
a árvore Bo (Boa: novamente, a serpente) para a iluminação, a lista continua. A 
maior parte do personagem nazareno foi roubada do deus persa “Mitra”. Ao 
trabalhar em um feitiço, é sempre importante que uma conexão seja feita.  
 
No caso do cristianismo, todos os antigos Deuses pagãos (gentios) foram 
banidos e substituídos por divindades judaicas fictícias. A hebreia Virgem Maria 
substituiu Astaroth, a lenda do hebreu Moisés foi roubada de Sargon (ambos 
nasceram em segredo, deixados em uma cesta de cana para flutuar no rio e 
serem adotados pela realeza), o hebreu Abraão foi roubado do Deus Hindu 
Brahma, e ambos significam “muitos”. A lista é interminável.  
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Não há nada na religião cristã que não tenha sido roubado de religiões pagãs 
que a antecederam de centenas a milhares anos. Os Deuses pagãos, sendo 
uma poderosa memória racial nas mentes dos gentios foram substituídos por 
personagens hebraicos para serem servilmente obedecidos e adorados. Isso 
preparou o terreno para um imenso poder e controlo.  
 
O cristianismo nunca foi mais que uma ferramenta para remover o 
conhecimento espiritual e poder da população gentia e separar-nos de nossos 
Deuses, ou seja, dando ao nosso Verdadeiro Deus Criador o nome “Satan”, 
que significa “adversário/inimigo” em hebraico. Aqueles gentios que eram 
sacerdotes e líderes foram torturados e condenados à morte. O outros que não 
seguiram sofreram o mesmo, e qualquer gentio que se tinha ao menos a 
suspeita de ter ligações com as antigas religiões era rotulado como um 
“herege” e condenado à morte. É claro, os judeus clamam e gritam sobre a 
perseguição de suas pequenas comunidades pela Igreja Cristã durante a Idade 
Média, mas este é a velha tática de jogar em ambos os lados contra meio e os 
judeus no topo não se importam quantos de seus próprios terão de usar. 
Tomás de Torquemada, primeiro inquisidor-mor da Espanha era judeu.  
 
Os judeus tiveram o controlo total da Igreja Católica (a Igreja Cristã Original) 
desde o início. A maioria dos papas católicos eram de origem judaica, como o 
João Paulo II, que nasceu de uma mãe judia (Katz) e daí reconhecido como 
judeu pelos judeus ortodoxos. Fui criada como católica e me lembro dos bispos 
judeus, tal como o falecido Fulton J. Sheen (variação de „sheeny/reluzente‟) e 
outros de alto ranque do clero católico – eu posso identificar judeus e recordá-
los vivamente. Através da Sacramento católico da confissão, o clero católico 
fez com que todos, ou seja, os líderes gentios e a nobreza ficassem em suas 
mãos. Eles conheciam seus segredos mais profundos e obscuros.  
 
A Igreja Católica é o peão do cristianismo. Desde a Reforma Protestante, os 
judeus também ganharam o controlo dessas seitas. O “Conselho Mundial de 
Igrejas” é um exemplo.  
 
Os judeus tem um vasto estoque de energia psíquica de onde retirar. Os 
judeus designaram-se como “Escolhidos de Deus”, o personagem estrela do 
cristianismo, o nazareno é um judeu: http://www.666blacksun.org/satanic-
national-socialism/jesus-the-jewish-archetype/ (e um pensamento-forma 
poderoso), a Virgem Maria e seu marido José são judeus, os 12 apóstolos do 
nazareno (13 faz uma assembleia, novamente, roubado das antigas religiões 
pagãs) - Todos judeus. Além disso, todos os personagens do Antigo e do Novo 
Testamento foram roubados de personagens gentios e substituído como judeus 
“escolhidos”. 
  
Assim, o gentio cristão comum, ignorante aos trabalhos clandestinos dos 
judeus ao ocultismo, doa mais e mais energia psíquica através da devoção e 
oração para este Vórtice de energia judaica e as pessoas se perguntam como 
esta minoria tem a maior parte da riqueza e poder mundial.  
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Os gentios, ou seja, os cristãos têm estado sob um feitiço muito poderoso 
durante séculos.  
Eles nos separaram de nossos Deuses, nossas tradições e nossa herança 
espiritual e religiosa através de assassinato em massa, substituindo a nossa 
história com nada além de mentiras e com medo do desconhecido, já que todo 
o conhecimento gentio foi retirado de circulação.  
 
A sujeira angelical deles – a maioria têm nomes com as clássicas sete letras: 
Gabriel, Raphael, etc. Estes sete representam os sete chakras e foram usados 
para prender os Deuses dos gentios e fazê-los escravos usando o “Goétia”. Os 
livros negros goéticos ou “grimórios” são todos de origem judaica, como “A 
Chave de Salomão” e “A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago” e muitos mais, 
(estes podem ser facilmente encontrados na internet, digitando seus títulos em 
um mecanismo de busca), todos escritos originalmente em hebraico, pois a 
maioria dos gentios não sabe ler em hebraico. Todos usam os símbolos e 
cânticos hebraicos e direcionam blasfémia intensa contra os Deuses pagãos 
que foram transformados em diabos, demónios e monstros horríveis para 
serem degradados. Os Deuses dos gentios não estão mais presos e algumas 
daquelas profecias complacentes tropeçaram ao dizer coisas como “Azazel 
estará preso até ao final dos tempos”. Posso assegurar-lhe que ele agora está 
totalmente livre.  
 
O cristianismo vai em etapas. Por ser fictício, é espiritualmente duvidoso. 
Alguns cristãos têm por vezes aproveitado este vórtice de energia e obtiveram 
resultados. Grupos de oração e tal usam energia psíquica. Cristãos iludidos 
são orientados a “ter fé”. Acreditar é necessário para qualquer feitiço ou 
trabalho mental dirigido para ter sucesso. No cristianismo, alguns são atingidos 
e a maioria falha. A poucos e distantes sucessos mantém o iludido a acreditar, 
sem saber que não é nenhum “milagre”, mas apenas o poder da mente. O 
objectivo final é o ateísmo. O ateu não acredita em nada e desconsidera 
qualquer coisa “sobrenatural” ou do ocultismo. Ele é então um pato sentado à 
espera de ser manipulada por aqueles que possuem conhecimento oculto e 
poder. 
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O verdadeiro Tetragrammaton: além da exposição do cristianismo 

 
 
Tenho escrito muito sobre alegorias espirituais. A maioria das pessoas comuns 
não pode ver através dos significados ocultos por trás das alegorias e elas 
levam os contos e lendas dos Deuses como literal. Primeiro... Satan e os 
Poderes do Inferno não exigem qualquer adoração servil. Eles são nossos 
amigos. Eles estão e vêm a tentar nos ajudar. Eles são seres extra-terrestres. 
Os judeus estão sempre a atacar quando se fala em seres extra-terrestres. 
 
Com meditação extensa e avançada, como a serpente simbólica, 
experimentamos uma maior sensibilização e a mente se expande (simbolizado 
pelo capuz da cobra naja). Quando tu podes finalmente ver a verdade e ver 
através de todas as mentiras do cristianismo, islamismo e sua feia raiz judaica, 
estes programas não mais são uma ameaça. Chega um momento em que 
nenhuma quantidade de mentira ou coerção pegarão um que tenha visto e 
quem sabe a verdade a acreditar nas mentiras por mais tempo. Eu continuo a 
ler nestes grupos ao aprovar as mensagens, o quanto o cristianismo tomou 
conta das mentes de muitas pessoas aqui. Satan me mostrou mais e mais, pois 
me abri tanto em minhas meditações como em meus estudos. Para saber a 
verdade, é preciso estudar extensivamente nos assuntos “ocultos” dos quais a 
Bíblia ameaça. Eu fiz isso por muitos e muitos anos. 
 
Embora eu tenha feito muitas referências a “Jeová” e ao imundo Judeusus de 
Nazaré, pela enésima vez, nenhuma destas entidades existem. Ambas são 
pensamentos-formas em certa medida e há extraterrestres inimigos, como os 
cinzentos que trabalham sob ordens dos reptilianos lá fora para a escravização 
dos gentios neste planeta, juntamente com alguns inimigos nórdicos que 
posam como estas entidades fictícias e também as promovem. Antes de haver 
câmeras modernas e informações disponíveis sobre extra-terrestres, o ocultista 
Aleister Crowley, quando em transe fez um desenho de “Jeová” e era uma 
ilustração de uma dos cinzentos com cabeça bulbosa. Certo, já disse o 
suficiente, mas se eu não me repetir ad nauseum a dar algumas informações 
sobre isso, os novatos estarão perdidos sobre o que eu estou a escrever. 
 
Se tu mergulhares nos ensinamentos ocultos longe o suficiente e sociedades 
ocultas, como a Maçonaria etc. (grande parte dos ensinamentos espirituais 
foram sistematicamente removidos e o que resta está corrompido). A maioria 
destas organizações sabem dos poderes da alma até certo ponto. Maçonaria, 
antes de ter sido corrompido pelos judeus, era muito espiritual e um “maçom de 
33º Grau” era um dos que teve sua serpente erguida, pois a coluna tem 33 
graus esotéricos. Anteriormente, maçons comunicavam-se com o outro 
telepaticamente. Reconstruir o “Templo de Salomão” tinha a ver com a 
Magnum Opus e a alma.  
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Os judeus pegaram este CONCEITO e corromperam-no para avançar sua 
ganância insaciável e direcioná-lo para a sua agenda comunista de criar um 
estado de escravos gentios. 
 
666 é o quadrado cabalística do sol. 666 é o todo importante chakra solar. O 
verdadeiro significado do “Templo de Solomon” é TEMPLO DO SOL. “Sol” 
“Om” e “On” são todas as palavras para o sol. “Sol” é uma palavra próxima da 
palavra inglesa “Soul” (alma). “Om” é um nome dado pelos hindus ao Sol 
Espiritual e “On” é uma palavra egípcia para sol. O simbolismo do Templo de 
Salomão foi roubado pelos judeus e transformado em um personagem fictício, 
como acontece com o fictício nazareno e quase tudo na Bíblia judaico-cristã. O 
verdadeiro significado do “Templo do Sol” é espiritual. Ele simboliza a alma 
aperfeiçoada, onde os raios do chakra solar (666), que é o centro da alma e 
circula a energia espiritual, irradia em oito raios separados. A alma a brilhar é 
simbolizada pelo Sol. Oito é o número de Astaroth. Esta é também é “A Nova 
Jerusalém”. O nome de “Jerusalém”, também foi roubado e corrompido em 
uma cidade em Israel. “Jerusalém” é um CONCEITO! A alma aperfeiçoada a 
brilhar também é simbólico como “A Luz”. 
 
Agora, a maioria de vós já sabeis que o símbolo insosso de peixe que os 
cristãos usam é na verdade uma vagina virada de lado. Ela é chamada de 
“Yoni”. Se olhares para muitas versões das cartas de tarô, mesmo a ir de volta 
para a Idade Média, vais descobrir que os naipes das paus e espadas são 
muitas vezes em forma de uma yoni. O chakra cardíaco (chakra neutro) 
também tem a forma de uma yoni. A yoni, a simbolizar a vagina, também é 
simbólico de dar à luz uma nova alma e alcançar a perfeição e a imortalidade 
espiritual e física através da Magnum Opus. A porcaria cristã de “nascer de 
novo” é falsa, e equivale a nada menos do que degeneração espiritual e a estar 
rico em mais mentiras. 
 
Há treze chakras principais na alma. Durante muito tempo, o inimigo tem dito 
que o número 13 seja de azar etc., isso é para assustar as pessoas a ficarem 
longe deste número. Não diferentemente de como os filmes de terror são 
usados para assustar as pessoas para o espiritual/ocultismo. Tudo isso liga-se 
um no outro. Quando se faz um ritual, invoca-se os quatro cantos. Para os não 
iniciados, aponta-se o athame, chama-se etc. Para aqueles que conhecem, 
isso é na realidade uma alegoria para vibrar a alma e elevar seus próprios 
poderes. A alma tem quatro direções importantes, a saber, masculinas e 
femininas. 
 
Isto é para que o inimigo usa o “YHVH”, embora este seja uma corrupção. O 
ignorante, estúpido e os tolos estão iludidas em acreditar que este “YHVH” seja 
algum tipo de ser supremo. Novamente, isso é um conceito! Não é apenas um 
conceito que foi roubado, mas claro, foi ainda mais corrompido. Não existe um 
“ser supremo”. Há infinito tanto no microcosmo e o macrocosmo. Não há tal 
coisa como um grande fantasma judeu fodão que “criou tudo” e que é 
omnipotente e todo este estrume que empurram ao público desavisado.  
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Há uma guerra travada lá fora e há ETs que trabalham com os judeus aqui, que 
odeiam a humanidade e querem escravizar o mundo a fim de fornecer uma 
rede pronta e fácil de sanguessuga de energia de almas. Não é diferentemente 
de gado no matadouro. Isto é o que nós somos para eles e tudo depende do 
quanto se é ignorante e desavisado para o inimigo para ter sucesso. Fomos 
cortados de nossos sentidos espirituais. Poucos podem ver o que o inimigo 
está a fazer, mas através da meditação e da serpente de Satan, nossos olhos 
espirituais são abertos. 
 
A voltar aos quatro cantos da alma, ao seguir a a meditação RAUM, deve-se 
vibrar os quatro cantos da alma. IO pode funcionar para todos os quatro, mas 
alguém vai notar uma carga e fortalecimento drásticos se os quatro cantos 
forem vibrados correctamente. IO foi feita a partir da IO grega. Quase todos os 
chamados “mitos” gregos são conceitos espirituais muito importantes, com 
exceção de algumas das lendas dos Deuses, como Heracles, o relato de seu 
nascimento, sua mãe humana teve um momento muito difícil, já que seu pai 
era por um dos Deuses (ET) e os ETs nordicos são muito maiores e mais altos 
do que nós seres humanos. Eu vi um casal que estava perto dos 2,4 m de 
altura, como Anubis. Heracles era um semi-deus, ou seja, ele era metade 
humano. IO é outra alegoria e embora muitos desses Deuses são seres reais, 
suas lendas são alegorias espirituais importantes, como o grego “Argus”, que é 
Agares. Agares é do sexo feminino, mas a alegoria retrata um homem. Os “mil 
olhos” da alma espiritualmente fortalecida. 
 
“Durante suas andanças, ela deparou-se com Prometeu enquanto acorrentado. 
Ele lhe deu esperança. Ele previu que ela teria que vagar por muitos anos. 
Mas, ela viria a ser transformada novamente para a forma humana e daria à luz 
um filho. Ele previu que um descendente desta criança seria um grande herói e 
o iria libertar. Suas previsões se tornaram realidade. Durante suas andanças 
muitas características geográficas foram nomeados para ela, incluindo o Mar 
Iónico e o Bósforo (que significa “caminhar da vaca”). Ela finalmente atingiu o 
Nilo onde Zeus a restaurou a forma humana. Ela deu Epaphus e onze 
gerações depois seu descendente Heracles iria libertar Prometeu”. 1 
 
Ao ir um passo adiante, EA é um outro nome para Satan(a maioria de vós já 
sabe que o nome “Satan” significa “verdade” em uma das línguas mais antigas, 
o sânscrito). EA é pronunciado Ê-Á. “E” como em “peixe”, por exemplo, “sexta” 
etc. Quase todas as palavras em sânscrito final na letra “A”. A letra “A” em 
inglês e em muitos outros alfabetos ocidentais é cônico como as pirâmides e 
muitos outros símbolos espirituais. O cone é um símbolo da energia serpentina 
ascendente da alma. Isso também tem a ver com o foco na coluna. O chamado 
“tetragrama” da alma segue como IOEA. I-Ô-Ê-Á. Estes são as quatro 
vibrações vogais que fortalecem e aumentam as energias dos quatro cantos da 
alma a um nível elevado. Lado direito do corpo, vibrar iiiiii; lado esquerdo do 
corpo, vibrar ôôôô. Frente do seu corpo, vibrar êêêê como na palavra; na sua 
parte traseira, com foco em sua coluna, vibrar ááááá. 
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Agora, pode-se ver que esta vibração foi roubada, alterada e completamente 
corrompida a partir de um CONCEITO PAGÃO, na entidade vil inventada 
judaica “Jeová”. Mais uma vez, reitero que a PALAVRA “DEUS” É UMA 
PALAVRA-CHAVE PARA O “EU” INTERIOR! NÃO HÁ “JEOVÁ” OU “IAVÉ” 
QUE FOI TIRADO DE IDIOTAS CRISTÃOS A TENTAR PRONUNCIAR 
“YHVH”, POIS O J MUITAS VEZES É PRONUNCIADO COMO Y EM VÁRIOS 
IDIOMAS, APÓS ESTE CONCEITO TER SIDO ROUBADO E CORROMPIDO 
PELO JUDEUS. Os cristãos estão tão iludidos que vão além do patético. Os 
judeus têm usurpado e corrompido o conhecimento espiritual a fim de 
escravizar e controlar o mundo inteiro, eles próprios, nos níveis mais elevados, 
tornam-se “deus”. Na verdade, isso é tudo o que é... Uma vibração para 
fortalecer drasticamente a alma. 
 
Ao ir mais longe, eu também escrevi sobre isto antes. Uma vez que tu tens 
bastante conhecimento e os obstáculos à iluminação foram derrubados em sua 
mente, isto pode ser facilmente visto. O nazareno foi roubado e inventado em 
outro personagem fictício judeu para os gentios adorarem servilmente a partir 
da serpente. Quase todas as pinturas ou ilustrações dos chamados “santos” 
(anagrama de Satan), todos eles SÃO RETRATADOS COM AURÉOLAS, QUE 
REPRESENTAM A SERPENTE ERGUIDA DE SATAN! Este não é apenas um 
conceito ocidental, mas também é visto extensivamente no Extremo Oriente 
(de onde o cristianismo roubou quase todo o seu conteúdo corrompido), como 
Buda, também visto com uma auréola. 
 
Agora, ao voltar a essas pinturas que nos é dito serem do nazareno, na 
verdade, eles não são nada mais do que uma ilustração de um homem com a 
sua serpente ascesa, não é diferente de quaisquer outras instruções; mesmo 
com os chamados “santos”. Ao adquirir aparelhos etc., estes normalmente vêm 
com instruções, ou o mesmo que com alguém em uma ilustração que mostra 
os passos certos para usar um aparelho ou o que seja. 
 
O Nazareno não é nada mais do que um personagem judeu inventado que foi 
usado para substituir a serpente. As pinturas são um manual, um conceito, 
representado por um homem. Como eu já escrevi há algum tempo, se o 
mesmo fosse feito com o Bob Esponja, milhões e milhões prostrariam-se diante 
da poderosa imagem do Bob Esponja em reverência, adoração e autodevoção. 
Usar uma esponja para fins de limpeza seria uma blasfêmia e um grande 
sacrilégio. Este então, através da mente de massa, assumiria uma vida própria, 
um pensamento- forma se preferir. Uma esponja adornaria cada altar. Haveria 
gigantes esponjas colossais onde o mais santo faria uma peregrinação 
especial, não para a caixa preta estúpida em Meca, mas para o edifício da 
esponja gigante. A pequena residência de abacaxi do Bob Esponja seria o 
paraíso no fundo do mar, como o objectivo final de todos os indivíduos “salvos”, 
em vez de flutuar até o céu no éter, desceria às profundezas do oceano na 
esperança de encontrar a pequenina casa para passar o resto da eternidade. 
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Brincadeiras à parte, dadas as quantidades infinitas e abundantes de energia 
espiritual que são direcionados a este personagem fictício, o nazareno, a 
sensação equivocada e falsa de crença e com essa mentira escandalosa a ser 
promovida em todos os níveis, embutido nas mentes da população através da 
força, com não há alternativa, não se admira que tenha atingido o nível 
monstruoso que tem. Além disso, este nazareno também foi corrompido a partir 
dos cinco elementos, estilo hebraico. Quando se tem conhecimento suficiente, 
abriu-se a mente e pela graça de Satan, pode-se ver tudo isso. 
 
Cristianismo é empurrado sobre a população sem nenhuma outra alternativa. 
Mesmo ao fazer palavras cruzadas (a maioria é escrita por judeus), essa 
porcaria bíblica cristão tem que estar lá nas palavras/respostas. Quanto ao 
paganismo moderno, Budismo, Wicca e tudo o mais relacionado, foi 
corrompido do Paganismo originalm todos foram cristianizados. Os judeus até 
mesmo vão um passo além em ditar aos gentios que os poderes da mente não 
podem ser utilizados para ganho material, que é uma total piada. 
 
Citação do Talmude: 
22. Seph. Jp, 92, 1: “Deus deu aos judeus o poder sobre os bens e sangue de 
todas as nações.” 
 
Os cristãos fundamentalistas trabalham incansavelmente para remover o Papai 
Noel do natal e substituí-lo com o nazareno, tirar o Coelhinho da Páscoa e, 
mais uma vez, substituir os coelhos e os ovos com o nazareno, e isso inclui 
todos os outros feriados. Para mais informações sobre neste assunto, consulte 
o capítulo “O ano roubado”. As Testemunhas de Jeová também dam um passo 
adiante a trabalhar para remover todos os símbolos que afirmam ser “imagens 
de sepultura”, pois a destruição de símbolos espirituais importantes acabará 
por ser a morte do conhecimento e verdades espirituais. 
 
TODO o ocultismo e os ensinamentos espirituais têm o objectivo final de 
fortalecer a alma, ascender a serpente e realizar a Magnum Opus. Se alguém 
olhar com os olhos abertos, nenhuma quantidade de coerção, mentira ou 
“explicação” vai enganá-lo novamente. A única coisa que se pode fazer a partir 
deste ponto é trabalhar para despertar a humanidade para a verdade! 
 
Salve Satan! 
 
1 Trecho retirado de 
http://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Zeus_s_Lovers/Io_/io_.html 
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JEOVÁ E SACRIFÍCIO HUMANO 

 
 
Deuteronômio 12:27  
E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do 
SENHOR teu Deus; e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar 
do SENHOR teu Deus; porém a carne comerás. 
 
O Bíblia judaico-cristã está repleta de sacrifício de sangue –  sacrifício 
HUMANO. A maioria dos Cristãos confia no que o seu pregador tem a dizer 
e/ou estão com preguiça ou mentalmente desafiados a ler e estudar por si 
mesmos. Quantas pessoas REALMENTE se preocupam em PENSAR? Além 
dos sacrifícios de sangue humano evidentes para Jeová, um após outro banho 
de sangue ocorreram sob a direção e ordens desta entidade sedenta de 
sangue na forma de inúmeras guerras e outros atos de desumanidade.  
 
Textos e escrituras gentias sagradas foram substituídos por esta sujeira judaica 
inventada. Não há nada de espiritual nisso, apenas assassinato após 
assassinato, nenhuma diferença da Hollywood controlada por judeus e sua 
énfase sobre a violéncia, derramamento de sangue e assassinatos sem fim.  
 
Êxodo 22:29 As tuas primícias, e os teus licores não retardarás; o primogénito 
de teus filhos me darás.  
 
Ezequiel 20:25-26 Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, 
juízos pelos quais não haviam de viver; 
E os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo 
tudo o que abre a madre; para assolá-los para que soubessem que eu sou o 
Senhor.  
 
II Samuel, capítulo 21, é outro exemplo de sacrifício de sangue para apaziguar 
Jeová.  
21:6 De seus filhos se nos dêem sete homens, para que os enforquemos ao 
Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: Eu os darei. 
21:9 E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, 
perante o Senhor; e caíram estes sete juntamente; e foram mortos nos dias da 
sega, nos dias primeiros, no princípio da sega das cevadas.  
21:10 Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, e estendeu-lho sobre 
uma penha, desde o princípio da sega até que a água do céu caiu sobre eles; e 
não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo 
de noite.  
 
Quando sete homens são assassinados a sangue frio, a fim de apaziguar 
Jeová na esperança de que ele acabe com a fome, isso só pode ser chamado 
de sacrifício humano.  
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Mais sacrifícios de sangue:  
 
Números 31:25-26 
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 
Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o 
sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação;  
 
31:27-40 E divide a presa em duas metades, entre os que se armaram para a 
peleja, e saíram à guerra, e toda a congregação. 
Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a 
esta peleja, de cada quinhentos uma alma, dos homens, e dos bois, e dos 
jumentos e das ovelhas. 
Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta 
alçada do Senhor. 
Mas, da metade dos filhos de Israel, tomarás um de cada cinquenta, um dos 
homens, dos bois, dos jumentos, e das ovelhas, e de todos os animais; e os 
darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. 
E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. 
Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 
seiscentas e setenta e cinco mil ovelhas; 
E setenta e dois mil bois; 
E sessenta e um mil jumentos; 
E, das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, 
todas as almas foram trinta e duas mil. 
E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 
trezentas e trinta e sete mil e quinhentas ovelhas. 
E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de seiscentas e setenta e cinco. 
E foram os bois trinta e seis mil; e o seu tributo para o Senhor setenta e dois. 
E foram os jumentos trinta mil e quinhentos; e o seu tributo para o Senhor 
sessenta e um. 
E houve de pessoas dezesseis mil; e o seu tributo para o Senhor trinta e duas 
pessoas.  
 
Esse trecho foi tirado de “The Handbook of Jewish Knowledge” por Nathan 
Ausubel © 1964, páginas 302-303  
 
“Jefté, um dos juízes regentes após a conquista de Canaã, havia sacrificado 
sua única filha ao Deus de Israel, em uma celebração de uma vitória militar 
contra os Amonitas, Samuel “o profeta” tinha cortado de uma maneira sacrificial 
do corpo de Agag diante de Deus, Davi, o rei poeta sensível tinha entregado os 
sete filhos de Saul para os Gibeonitas “para pendurá-los para Deus”.  
 
Um exemplo disso pode ser visto abaixo, como o versículo foi mudado em 
Juízes 11:39.  
Nos outros, o ser humano foi substituído por um “cordeiro”.  
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Juízes 11:34-40 
Vindo, pois, Jefté a Mizpá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro 
com adufes e com danças; e era ela a única filha; não tinha ele outro filho nem 
filha.  
E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes, e disse: Ah! filha 
minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam! Porque eu abri a 
minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. 
E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o 
que prometeste; pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amom. 
Disse mais a seu pai: Concede-me isto: Deixa-me por dois meses que vá, e 
desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas 
companheiras. 
E disse ele: Vai. E deixou-a ir por dois meses; então foi ela com as suas 
companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. 
E sucedeu que, ao fim de dois meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu 
nela o seu voto que tinha feito; e ela não conheceu homem; e daí veio o 
costume de Israel, 
Que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar, por quatro dias, a filha de 
Jefté, o gileadita. 
 
Quão óbvio isso pode ficar? Em Juízes 11:35; Jefté “rasga” as roupas. Para 
aqueles de vós que não estão familiarizados com isso, é um costume hebraico 
e também um antigo costume rasgar as roupas após a morte de um ente 
querido. 
“Porque eu abri a minha boca ao SENHOR, e não tornarei atrás”. Ele fez uma 
promessa de sacrificar a sua única filha para Jeová. Também é flagrantemente 
que Jeová exigiu este ato, em troca de sua vitória sobre seus inimigos e “os 
filhos de Amon”, como ele afirmou: “não posso voltar atrás”.  
 
Em Juízes 11:37; sua filha afirma: “Concede-me isto: Deixa-me por dois meses 
que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade”  
“Concede-me isto” e “chore a minha virgindade” Aqui é óbvio que Jeová exigiu 
o sacrifício de uma virgem.  
 
Em Juízes 11:39; Quando ela voltou para seu pai “o qual cumpriu nela o seu 
voto que tinha feito; e ela não conheceu homem” e Juízes 11:40: “as filhas de 
Israel iam de ano em ano lamentar, por quatro dias, a filha de Jefté” Isso é tão 
óbvio, que ele sacrificou sua única filha virgem para Jeová que exigiu este ato, 
em troca de uma vitória para Jefté.  
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CANIBALISMO:  
 
Deuteronômio 28:53-58 
E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te 
der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te 
apertarão. 
Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será 
maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com 
os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem;  
De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer; 
porquanto nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que o teu inimigo 
te apertará em todas as tuas portas.  
E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e 
delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o 
seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha; 
E isto por causa de suas páreas, que saírem dentre os seus pés, e para com 
os seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no 
cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas.  
Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão 
escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o SENHOR 
TEU DEUS, 
 
COMO SE SANGUE HUMANO NÃO FOSSE SUFICIENTE, JEOVÁ DEU 
CLARAS INSTRUÇÕES PARA O ABATE RITUAL DE ANIMAIS, COMO DE 
COSTUME:  
 
Êxodo 20:24  
Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as 
tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, e as tuas vacas; em todo o lugar, onde 
eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. 
 
Êxodo 24:4-8 
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de 
madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e doze monumentos, segundo 
as doze tribos de Israel; 
E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e 
sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. 
E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias; e a outra metade do 
sangue espargiu sobre o altar. 
E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo 
o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. 
Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis 
aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas 
palavras. 
 
Mais instruções de Jeová para sacrifício de sangue:  
Êxodo 23:18  
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Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado; nem ficará a 
gordura da minha festa de noite até pela manhã. 
 
Êxodo 29:10-31 
E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos 
porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho; 
E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. 
Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as 
pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. 
Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de 
sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás 
sobre o altar; 
Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora 
do arraial; é sacrifício pelo pecado. 
Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a 
cabeça do carneiro, 
E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao 
redor; 
E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas 
pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. 
Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar; é um holocausto para o Senhor, 
cheiro suave; uma oferta queimada ao Senhor. 
Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos 
sobre a sua cabeça; 
E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da 
orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, 
como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os 
dedos polegares dos seus pés direitos; e o restante do sangue espalharás 
sobre o altar ao redor; 
Então tomarás do sangue, que estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o 
espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as 
vestes de seus filhos com ele; para que ele seja santificado, e as suas vestes, 
também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. 
Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as 
entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver 
neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações; 
E um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães 
ázimos que estão diante do Senhor. 
E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos; e com movimento 
oferecerás perante o Senhor. 
Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto 
por cheiro suave perante o Senhor; é oferta queimada ao Senhor. 
E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com 
movimento oferecerás perante o Senhor; e isto será a tua porção. 
E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que 
foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus 
filhos. 
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E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, 
porque é oferta alçada; e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus 
sacrifícios pacíficos; a sua oferta alçada será para o Senhor. 
E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para 
serem ungidos com elas para serem consagrados com elas. 
Sete dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, 
quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. 
E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo; 
 
Levítico, todo o capítulo 1 
E chamou o SENHOR a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, 
dizendo: 
Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao 
Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. 
Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito; à porta 
da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o 
Senhor. 
E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor 
dele, para a sua expiação. 
Depois degolará o bezerro perante o Senhor; e os filhos de Arão, os 
sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar 
que está diante da porta da tenda da congregação. 
Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. 
E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a 
lenha sobre o fogo. 
Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a 
cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar; 
Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote 
tudo isso queimará sobre o altar; holocausto é, oferta queimada, de cheiro 
suave ao Senhor. 
E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto, 
oferecerá macho sem defeito. 
E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor; e os filhos 
de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. 
Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu 
redenho; e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo 
sobre o altar; 
Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água; e o sacerdote tudo 
oferecerá, e o queimará sobre o altar; holocausto é, oferta queimada, de cheiro 
suave ao Senhor. 
E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de 
rolas ou de pombinhos; 
E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará 
sobre o altar; e o seu sangue será espremido na parede do altar; 
E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado 
do oriente, no lugar da cinza; 
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E fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá; e o sacerdote a queimará 
em cima do altar sobre a lenha que está no fogo; holocausto é, oferta 
queimada de cheiro suave ao Senhor. 
 
Levítico 7:1-5 
E esta é a lei da expiação da culpa; coisa santíssima é. 
No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da 
culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. 
E dela se oferecerá toda a sua gordura; a cauda, e a gordura que cobre a 
fressura. 
Também ambos os rins, e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, 
e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará; 
E o sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor; 
expiação da culpa é.  
 
Levítico 7:14  
E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será 
do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica.  
 
O “SENHOR” PRECISA DE CADA GOTA DESSE SACRIFÍCIO DE SANGUE: 
 
Levítico 7:27  
Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu 
povo. 
 
Aqui, mais sacrifício de sangue é necessário para remover a maldição da lepra 
que Jeová infligiu:  
Levítico 14:34  
Quando tiverdes entrado na terra de Canaã que vos hei de dar por possessão, 
e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão,  
 
Levítico 14:49-57 
Depois tomará, para expiar a casa, duas aves, e pau de cedro, e carmesim e 
hissopo; 
E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes; 
Então tomará pau de cedro, e o hissopo, e o carmesim, e a ave viva, e os 
molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 
sete vezes; 
Assim expiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e 
com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o hissopo, e com o carmesim. 
Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo; assim 
fará expiação pela casa, e será limpa. 
Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, 
E da lepra das roupas, e das casas, 
E da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas; 
Para ensinar quando alguma coisa será imunda, e quando será limpa. Esta é a 
lei da lepra. 
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Mais exemplos de sacrifícios de sangue para Jeová:  
 
Levítico 8:14-32  
Levítico 9:1-24  
Levítico 14:1-5  
Levítico 14:12-28  
Levítico 23:12-21  
Números 19:1-7  
Josué Capítulo 10 - Nada além de assassinato em massa  
Juízes 1:1-18 Mais banhos de sangue e assassinato em massa  
Juízes 3:27-31 
 
Isto continua e continua. Repetição de infinitos assassinatos em massa e 
derramamento de sangue. O palavra “SANGUE” é usada repetidamente. Você 
poderia pensar que isso tudo seria assim tão óbvio. 
 
Todos nós devemos ter em mente, o nazareno foi o último sacrifício humano; 
também “comer o corpo e beber o sangue” é recitado repetidamente durante 
quase toda missa/culto cristão em todo o mundo. 
 
O artigo acima juntamente com “Jeová: um assassino e um mentiroso desde o 
princípio”, revelam banho de sangue após banho de sangue e a conquista e 
genocídio dos gentios nas mãos dos judeus. 
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A missa cristã e como ela se conecta ao Assassinato Ritual Judaico 

 
 
Devido a séculos de repressão veemente do conhecimento espiritual, a maioria 
das pessoas não são apenas ignorantes, mas também são incapazes de ver 
certas verdades. Esta é a maneira do inimigo de conquistar: criando um ponto 
cego na alma, onde a pessoa é espiritualmente desarmada, o chamado “sexto 
sentido” que falta na maioria das pessoas e, em muitas outras, é 
completamente ausente. 
 
Milhões de pessoas são infelizes e foram enganadas pelos programas cristãos 
e muçulmanos; ambos, cuja única intenção é destruir o conhecimento espiritual 
e substituí-lo com mentiras para a destruição da humanidade e de todos os 
outros seres vivos na Terra. 
 
A Bíblia judaico-cristã adverte seus seguidores sobre os poderes da mente e 
da “bruxaria”, assim não se é capaz de ver através das mentiras descaradas 
que estão ali todos os dias. 
 
Os judeus que são parasitas por natureza, sempre usaram gentios como seus 
hospedeiros espirituais, para alimentar-se a partir deles... Não diferente dos 
alienígenas cinzentos que usam a sua colecção de almas para se alimentar. 
Muitos de vós já estão familiarizados com o “Assassinato Ritual Judaico”. 
Durante os períodos de feriados judaicos, os principais rabinos raptam crianças 
gentias e as usam em seus sacrifícios rituais para Judeová. A criança é levada 
para uma sala nos fundos secretos de uma sinagoga, amarrada a uma cruz e 
em seguida torturado até a morte com o sangue a ser drenado dos quatro 
cantos (mãos e pés), enquanto a criança ainda está viva e consciente e, em 
seguida, o sangue é bebido ritualmente pelos rabinos. Esse acto hediondo foi 
realizado repetidamente ao longo dos séculos e é por isso que os judeus 
sofreram perseguições intermináveis (onde gentios massacraram aldeias 
inteiras de judeus), foram violentamente expulsos de quase todos os países do 
mundo, exceto dos EUA, e foram odiados ao extremo pelas raças gentias. Este 
é apenas um... Eu poderia continuar e continuar infinitamente sobre os crimes 
que os judeus cometeram ad nauseum, mas o objectivo deste sermão é sobre 
como tudo isto está na missa/culto da igreja cristã. Para mais informações 
sobre esta prática, veja o artigo 2000 anos de Assassinato Ritual Judaico. 
 
Não era um título de um livro que eu observou em uma prateleira na biblioteca 
pública, escrito por um rabino judeu e o título era “prosperarás. Isso também 
está na Bíblia. Este título foi em referência aos judeus. Quase todo mundo está 
ciente da riqueza inacreditável material, sucesso e poder nesta raça teve 
durante séculos. Isso resulta diretamente de seu abuso de poder oculto, e tudo 
isso está diretamente ligado ao cristianismo. 
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Como já mencionei muitas vezes antes, a Bíblia judaico-cristã é um livro de 
feitiçaria judaica. Os versos, números, e assim por diante. Para saber isso, é 
preciso saber como feitiçaria, palavras de poder, e acima de tudo, o subliminar 
e os poderes da mente trabalham para trazer as intenções do operador se 
manifestarem na realidade. 
 
Tal como acontece com a maior parte dos trabalhos judaicos, o subliminar é 
usado para fazer a conexão subconsciente necessária para estabelecer uma 
conexão de energia. É preciso conhecer sobre bruxaria e os poderes da mente 
para saber isso. É por isso que a Bíblia nos adverte e trabalha para assustar os 
gentios a mantê-los bem longe de qualquer coisa realmente espiritual...  
 
“Não deixaras uma bruxa viver” e outros lixos sobre “queimando em um lago de 
fogo” etc. Além disso, notei logo no início que lá havia maldições envolvidas em 
alguém a usar os próprios poderes da mente para evitar isso e para manter 
aqueles que se assustam facilmente longe desse tipo de coisa. 
 
“Coma-me... Beba-me.” 
Todo o tema da missa/culto cristão é o de uma simulação de um sacrifício 
humano. A maioria das pessoas não consegue ver isso, nem estão cientes 
disso, devido às suas mentes serem bloqueadas. O nazareno em cada 
missa/culto é crucificado em um sacrifício de sangue para Judeová. Lembro-Me 
muito bem as infinitas frases repetidas usadas pelo padre para que a conexão 
fosse estabelecida: “Este é o corpo de Cristo” e, em daí a estúpida hóstia... 
Onde o crente come o “Corpo de Cristo”. Agora sabemos que o nazareno foi 
pregado naquela cruz, nos quatro cantos, não é diferente dos filhos dos gentios 
que os judeus usam em seus sacrifícios. Isto cria a conexão necessária que 
alimenta as energias para os assassinatos rituais judaicos, trazer sucesso para 
a raça judia, especialmente uma vasta riqueza material. 
 
Cada uma e toda missa católica para um (e com os protestantes, o tema é o 
mesmo), esses mesmos versos são batidos na mente da congregação, mais e 
mais e mais e mais: 
 
“Na noite em que foi traído, tomou o pão e deu-lhe graças e louvor. Ele partiu o 
pão, deu-o aos seus discípulos, e disse: Tomem, todos vós, e coma-o: este é o 
meu corpo que será entregue a vós.” 
 
“Quando o jantar terminou, ele pegou o copo e novamente deu-lhe graças e 
louvor, deu o cálice aos discípulos, e disse: Tomem, todos vós, e bebam dele: 
este é o cálice do meu sangue.” 
 
VÊ A CONEXÃO??? ISSO É FLAGRANTEMENTE UM SACRIFÍCIO 
HUMANO! 
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As pessoas não conseguem ver isso, porque elas foi espiritualmente cegas. Eu 
posso ver todos os tipos de coisas, pois eu derrubei bloqueios em minha mente 
e eu me lembro apenas quatro semanas atrás, ao ouvir canções religiosas de 
natal explodindo nos alto-falantes na loja em que eu estava, era muito evidente 
para mim a forma como estes cristãos iludidos tolos estavam cantando para 
sua condenação. 
 
Para criar a distração necessária e confundir suas vítimas, os judeus sempre 
fingiram ser perseguidos por cristãos. Eles fingem estar em desacordo com o 
cristianismo. Se os bloqueios são derrubados, podemos ver o que está lá bem 
na frente de nós todos os dias. Toda a Bíblia tem tanto a palavra “judeu(s)”, 
“Israel” e relacionados escrito em cada página e, com tudo isso, o povo judeu, 
e seus patriarcas são honrados e exaltados. A Bíblia segue um tema subliminar 
em que os gentios são conquistados várias vezes no Antigo Testamento pelos 
judeus e seu deus Judeová. Depois de toda essa conquista e escravização, o 
nazareno, o aguardado messias judeu entra em cena. Judeu, desde o 
nascimento até a morte.  
 
O personagem judeu nazareno foi inventado a partir de um conceito, este da 
energia vital serpentina. Mais uma vez, para um trabalho de sucesso, em 
muitos casos, deve haver algum tipo de conexão com a mente da vítima. A 
maioria dos cristãos não consegue ver que Judeová foi um assassino e 
mentiroso desde o início. O Novo Testamento se passa com o nazareno, em 
seguida, tornar-se um sacrifício humano... Assassinado e sacrificado para 
Judeová, seu assassino, sanguinário e sádico “pai”. Em sua própria maneira 
distorcida, isso se traduz no assassinato de crianças. Porque a mente de uma 
criança é, em muitos casos, uma lousa em branco no que se diz respeito a 
experiências pessoais limitadas que formam as actitudes colore a 
personalidade, as crianças são as vítimas principais. Cristianismo é notório por 
predar as crianças, assim como os anjos e, claro, os judeus imundos. Eles 
sabem que podem usar a energia das crianças livremente, já que há pouca ou 
nenhuma resisténcia espiritual. 
 
Em seguida, o tema final de tudo isso é a “segunda vinda de Cristo”, que é na 
verdade uma outra farsa destinada a canalizar energias e crenças espirituais 
gentias através da mente da massa para tornar a vinda do messias judeu uma 
realidade. 
 
Citação do Talmude judaico: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier, todo judeu terá 2.800 
escravos.” 
 
A maioria das pessoas estão totalmente inconscientes o exposto acima, e não 
podem ver isso. Eu já escrevi em outro sermão sobre como os judeus usam o 
poder oculto: http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/385  

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/385
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Aqui há um trecho: 
 
***** 
O vídeo abaixo (que eu recomendo todo mundo ver) não é nada novo e 
descaradamente expõe os judeus como abuso de poder oculto, o poder da 
sugestão e do subliminar para fazer a conexão subconsciente manifestar seus 
trabalhos na realidade. As filmagens foram feitas com o objectivo de instituir o 
controlo de armas. Muitas pessoas, como o autor do vídeo relacionado abaixo, 
não tem ideia do poder judaico, alimentando-se e direcionando a energia que 
os iludidos seguidores do programa cristão fornecem a seus mestres judeus, 
estar por trás de tudo isso e só pode fazer suposições equivocadas: 
 
Tiroteios de Sandy Hook e na sala do filme do Batman anunciados no filme “O 
Cavaleiro das Trevas Ressurge”: 
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ  
 
O abuso judaico dos poderes ocultos tem suas raízes em sua gematria. O 11/9 
foi outro... Muito descarado. Um colega de trabalho, há alguns anos, mostrou-
me como uma nota a dobrar notas de $ 20,00 de uma certa forma que as torres 
gémeas pudessem ser vistas em chamas, devido a nota ter sido dobrada, 
então vista de uma certa maneira. Procure na internet por isso, eu não tenho 
tempo para procurar os sítios que o tém. Pouco depois do atentado de 11/9, as 
notas de $ 20,00 foram rapidamente substituídas com uma nova versão. Todas 
as notas antigas desapareceram muito rapidamente. A desculpa usada ante ao 
público era de que elas “poderiam ser facilmente falsificadas”. O verdadeiro 
motivo foi por causa do desenho nas notas e as vibrações subliminares 
realizadas. A nota de $ 20,00 é a mais comummente usada nos EUA. 
 
Outros incluem assassinatos presidenciais. Eu fiz alguma pesquisa sobre isso 
há alguns anos atrás. Nota sobre Lincoln e os nomes, as datas e os números e 
como todos eles se reúnem de uma forma muito assustadora, indicando o uso 
da versão deles de bruxaria. 11/9 é outro flagrante – a data, os voos, os 
números, como „Nova Iorque City‟ (11 letras), basta fazer sua própria 
investigação sobre o assunto. 
 
***** 
A concluir, as doutrinas suicidas e ensinamentos de que a “pobreza é uma 
virtude”, e à rejeição da riqueza material, trabalhar para garantir que os judeus 
prosperar e que toda a riqueza e poder estejam nas mãos deles. Esses 
ensinamentos suicidas são batidos nas mentes dos gentios a partir de uma 
idade muito precoce, certificando-se que será enraizado na mente e ainda 
durará vidas futuras, garantindo a pobreza. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
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Citações do Talmude judaico: 
 
Seph. Jp, 92, 1: “Deus deu o poder judeus sobre os bens e o sangue de todas 
as nações.” 
 
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: “Toda a propriedade das outras 
nações pertence à nação judaica, que consequentemente, tem o direito de 
apoderar-se sem qualquer escrúpulo.” 
 
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: “Quando um judeu tem um gentio 
em suas garras, outro judeu pode ir para o mesmo gentio, emprestar-lhe 
dinheiro e, por sua vez enganá-lo, de modo que o gentio deve ser arruinado. 
Para a propriedade de um gentio, de acordo com a nossa lei, não pertence a 
ninguém, e primeiro do judeu que vier tem pleno direito de aproveitá-la.” 
 
Por trás de tudo, os judeus são os que empurram o cristianismo, embora eles 
tentem enganar o mundo em acreditar o contrário. Vejo isso o tempo todo, 
como eu estou muito consciente disso. Mesmo com as pequenas coisas sem 
importância como livros de palavras cruzadas, a maioria são de autoria de 
escritores judeus e há inúmeras referências ao cristianismo e à Bíblia imunda, 
pois todo mundo deve conhecer os personagens judeus imundos e arquétipos 
de cor. Pois isto é suposto ser de conhecimento cotidiano aceito. 
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A Bíblia sagrada: um livro de feitiçaria judaica 

 
 
Não há nada de “santo” ou nada para o avanço espiritual ou o aperfeiçoamento 
da humanidade na Bíblia. Olhe para os números, os livros, as escrituras, e os 
conteúdos e tu verás para o que ela é realmente, é um livro de feitiçaria 
judaica, da qual eles usam liberalmente, indo ao topo, para avançar sua 
agenda de escravizar as massas. O ponto central deste artigo é explicar em 
termos simples sobre como eles fazem isso. 
 
Para aqueles de vós que não estão familiarizados com a espiritualidade e os 
trabalhos da mente, conhecidos como “bruxaria”, explicarei isso para que tu 
possas entender como isto funciona. Olhe ao seu redor, tudo que vês, a tela de 
vosso computador, vossa cadeira, cama, móveis, os carros, edifícios, janelas... 
Tudo o que vês já foi ideia de alguém antes de se materializar em uma forma 
física na realidade. Agora, eu também quero acrescentar que em alguns casos, 
como com a ciência por exemplo, tempestades se manifestam por conta 
própria, o ar quente úmido colidindo com ar frio e seco, por exemplo, mas a 
maioria de tudo aqui já foi ideia de alguém. 
 
A maioria de vés está familiarizada com os chapéus em forma de cone que os 
bruxos e bruxas clássicos usam. Estes muitas vezes têm estrelas desenhadas 
sobre eles e tal. O significado simbólico do cone é a energia a subir para a 
parte superior da cabeça. Isso também é simbolizado pelas pirâmides egípcias. 
Energia é necessária para manifestar uma ideia em realidade. Energia também 
é como a água, pois vai tomar o caminho mais fácil para fora se não for bem 
dirigida. Um trabalho de bruxaria consciente precisa de energia e foco da 
mente. Quanto mais importante o trabalho, mais deve ser planeaamento antes 
de fazê-lo. Por planear, eu quero dizer uma data em que os planetas estarão 
em favor do trabalho (daí as estrelas sobre os chapéus em forma de cone), 
juntamente com o tempo e conhecimento. Quanto mais forças a trabalhar em 
harmonia para apoiar o feitiço o melhor, especialmente os números, pois a vida 
é feita de números... Tempo. 
 
O trabalho é realizado pelo lado deireito (feminino) do cérebro. Este lado do 
cérebro governa a mente subconsciente e é também o lado passivo do cérebro. 
O lado esquerdo do cérebro é o lado masculino lógico que dirige o trabalho. 
Quanto mais energia é dirigida para um trabalho, mais provavelmente ele se 
manifestará na realidade. Pequenas coisas não necessitam de grandes 
quantidades de energia, mas controlar o mundo e o que revelarei mais adiante 
neste artigo, exige a participação do subconsciente (lado feminino do cérebro) 
mental em massa. A população não tem consciência disto. Esta é a razão pela 
qual uma Bíblia está em quase todas as casas, uma vez que funciona como um 
receptor subconsciente e tem poder subliminar, uma conexão com os números, 
os versos e dados os séculos de grandes quantidades de energia psíquica que 
está a ser derramada para ela a partir dos crentes, ela tem muita potência.  
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Crentes subconscientemente amarram-se na energia e sem o conhecimento 
disto, podem ser controlados desta maneira. Isso é apenas um breve resumo 
de como os poderes da mente e da alma funcionam. Para saber mais, estude 
sobre a mente subconsciente, especialmente como algumas pessoas são 
capazes de obter todo o conteúdo de um livro apenas segurá-lo focar nele, sem 
lê-lo. Isso deve dar-lhe uma ideia do poder que a Bíblia tem. Esta é outra razão 
pela qual os versículos bíblicos são memorizados, pois estes tornam-se 
embutidos no subconsciente, e isso jorra dentro da mente das massas, 
tornando-a uma poderosa ferramenta para o fincuinamento de um feitiço. 
 
Além disso, muitos de vós estão familiarizados com mensagens subliminares. 
A maioria de nós já ouviu falar ou leu sobre como anúncios populares, música 
e outros meios de comunicação usam mensagens subliminares que 
normalmente não são detectados pela mente consciente. Não temos 
conhecimento deles, mas eles funcionam e influenciam as pessoas. No final 
deste artigo, há ligaçãos para vídeos do Youtube que mais demonstram isso. 
Para confundir ainda mais e desorientar a população, estes trabalhos, como o 
9/11, são culpadas sobre Satan, mas com um pouco de pesquisa e estudo, é 
descoberto que o oposto é a verdade. Todos estes são da Bíblia judaico-cristã. 
Isso não é diferente do falso “Holocausto” judaico e da mentira dos “seis 
milhões”. Observe como o número seis é frequentemente utilizado (mais sobre 
isso abaixo). A publicidade nos media sem fim e mais que estes recebem, 
funcionam como uma grande distração e diversão para longe das atrocidades 
reais, assassinatos em massa, tortura e brutalidade cometida pelo programa 
comunista judaico. 
 
Alguns de vós podem lembrar aqui como depois do atentado de 11/9, muitas 
pessoas estavam a dobrar notas de $ 20,00 de uma certa forma que as torres 
gémeas pudessem ser vistas em chamas, devido a nota ter sido dobrada, 
então vista de uma certa maneira. A nota de $ 20,00 é a mais comummente 
usada nos EUA. Pouco depois do atentado de 11/9, as notas de $ 20,00 foram 
rapidamente substituídas com uma nova versão. Todas as notas antigas 
desapareceram muito rapidamente. A desculpa usada ante ao público era de 
que elas poderiam ser facilmente falsificadas. O verdadeiro motivo foi por 
causa do desenho nas notas e as vibrações subliminares realizadas. 
 
O número onze é um número de caos, destruição e desintegração, de acordo 
com a Bíblia. Pelo facto da Bíblia suja estar em quase todas as casas, muitas 
pessoas aderem aos ensinamentos cristãos, e colocam sua fé neles. Como a 
nota de $ 20,00 a Bíblia é uma ferramenta subliminar muito poderosa, muito 
mais do que a nota de $ 20,00. Assim, quando os judeus nos níveis mais altos 
trabalhar sua feitiçaria, eles usam os números e versículos da Bíblia para 
alcançar seus fins. Pelo que eu entendo, alguns dos versos são vibrados em 
zigue-zague em hebraico. Eles também vibram de frente para trás quando eles 
“rezam” em grupos. 
 
Os números 10 e 12 na Bíblia são supostamente números perfeitos. 
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Os 12 filhos de Jacó, menos José (“mas um já não existe.” – Génesis 42:13), 
sem os quais os outros 11 não teriam sobrevivido. 
 
Nota* Génesis é o primeiro livro da Bíblia, Génesis = 1 + 42 + 13 = 56, que 
reduz em 11. Isto é, para além do próprio verso. 
 
Rei Joaquim (2 Crónicas 36:5-6) reinou 11 anos antes de Nabucodonosor o 
leva-lo para o cativeiro (sua queda e o fim de seu governo). 
O rei Zedequias (Jeremias 52:1-11) reinou 11 anos antes de Nabucodonosor 
aprisiona-lo, assassinar sua família e mutila-lo. 
No 11º ano do cativeiro babilónico, Ezequiel profetizou a queda e a destruição 
de Tiro, (Ezequiel 26:1-5). 
No 11º ano do cativeiro babilónico, Ezequiel profetizou a queda e a destruição 
do Egipto (Ezequiel 30:20-26). 
Note também nas escrituras acima, se fizeres uma leitura a mais sobre eles, 
todos eles se rebelaram contra os judeus e foram punidos por isso. O texto 
acima serve como um exemplo... Há muitos mais. 
 
Agora, o número 9 é um número de conclusão e finalização. Observe como os 
versículos bíblicos que enfatizam o número 11, todos relacionados com a 
destruição e queda. 
 
Eu não vou fazer este artigo muito longo, pois vou ter exemplos mais 
detalhados e tal em um futuro próximo. O livro de Jó (sofrimento) é usado para 
amaldiçoar os inimigos dos judeus em muitas circunstâncias. O bombardeio de 
Dresden foi realizado no feriado cristão de quarta feira de cinzas, e a cidade foi 
reduzida a cinzas. Eu poderia citar muitos outros exemplos, mas vê 
semelhanças com a forma como todos se conectam uns com os outros, temos: 
 
Em 15 de março de 2004, havia exactamente 911 dias entre o ataque das 
Torres Gémeas de 11 de setembro de 2001 e os ataques à bomba nos trens 
em Madrid em 11 de Março de 2004. 
 

 Madrid, Spain tem 11 letras.  
 

 Nova Iorque City tem 11 letras. 
 

 Os ataques americanos ocorreram em 11 de setembro de 2001. 
 

 Os atentados de Madrid aconteceram em 11 de março de 2004. 
 

 Havia 911 dias entre os ataques americanos e Madrid (9 + 1 + 1 = 11). 
 

 O atentado de Madrid aconteceu na 11º quinta-feira do ano. 
 

 11 de setembro é o dia 254 do ano (2 + 5 + 4 = 11). 
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 Depois de 11 de setembro há 111 dias restantes para o fim do ano. 
 

 September 11 tem 9 letras e dois números (9 + 2 = 11). 
 

 Março, 11, 2004 tem 5 letras e 6 números (5 + 6 = 11). 
 

 Cada edifício tinha 110 andares (11 x 10 = 110). 
 

 Os ataques aos trens de Madrid deixaram 191 pessoas mortas (1 + 9 + 
1 = 11).  

 
 Em 11 de setembro de 2002, os nomes das 2801 vítimas dos ataques 

ao World Trade Center foram lidos em voz alta no Ground Zero (2 + 8 + 
0 + 1 = 11). 

  
 As Torres Gémeas em pé, lado a lado se parecem como o número 11.  

 
 O primeiro avião a atingir as torres era o voo 11.  

 
 Voo 11 tinha 92 a bordo (9 + 2 = 11).  

 
 Voo 11 tinha 11 tripulantes.  

 
 Voo 77 atingiu o Pentágono (11 x 7 = 77). 

 
 Voo 77 tinha 65 pessoas a bordo (6 + 5 = 11).  

 
 911 é o número para ligar em caso de emergéncia (9 + 1 + 1 = 11). 

 
 Nova Iorque foi o 11º estado adicionado à União Europeia.  

 
 Ilha de Manhattan foi descoberta em 11 de setembro, 1609 por Henry 

Hudson: 11 letras.  
 

 Saudi Arabia tem 11 letras.  
 

 Afeganistão tem 11 letras. 
 
Note como a vibração do número 11 conecta tudo isso com o 9. As Torres 
Gémeas também estavam na forma/estrutura do número 11. Energia astral 
procura o caminho mais fácil, e semelhante atrai semelhante. Não é à toa que 
os maçons, que são controlados por poténcias judaicas, colocam as mãos 
sobre a Bíblia durante a sua iniciação. Dado que todas as páginas da Bíblia 
tem a palavra “judeu(s)”, “Israel”, “Jerusalém” e afins; que o nazareno e quase 
todos os outros personagens são judeus e dado que os judeus proclamam que 
são os “Escolhidos de Deus” e eles são mantidos na mais alta estima e 
exaltação na Bíblia.  
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Não é de admirar que eles sejam tão poderosos e têm secretamente 
governado todo o mundo sem o conhecimento das massas, há séculos. 
 
Satan, ele próprio, também me mostrou como esses trabalhos são como um 
efeito dominó. Uma vez que algo é posto em movimento no astral, a energia 
posta em movimento busca energias semelhantes e as coisas conectam. Com 
a coincidéncia estranha e misteriosa dos números (este é apenas um exemplo, 
há muitos mais), isso revela que não se trata de um acto aleatório, mas um 
flagrante que este foi um trabalho oculto que foi deliberado. 
 
Eu também gostaria de adicionar a énfase judaica sobre o número 6. Por favor, 
não confunda isso com “666”, que tem um significado completamente diferente. 
 
Basta estar atento e vais perceber o que estou a dizer aqui. Por exemplo, os 
seis milhões da farsa do holocu$ to, o comunismo judaico tem seu importante 
feriado em 01 de maio (1 do 5), 1 + 5 = 6. Com isso eu poderia ir muito adiante. 
Israel tem seis letras. Preste atenção às notícias e também a história, qualquer 
coisa relacionada com os judeus e vais ver o que eu quero dizer. Na Bíblia, o 
número seis é o número do homem sem qualquer poder espiritual. O número 7 
tem a ver com os sete chakras e poder espiritual que emanam disso e a 
perfeição espiritual. 6 está aquém. 6 também é um número de trabalhos 
forçados.  
 
O trabalho foi feito por 6 dias e as 7 era um dia de descanso. “O número 6 está 
estampado em tudo que está relacionado com trabalho humano. Vemos isso 
estampado em suas medidas, que eles usam em seu trabalho e no tempo 
durante o qual eles trabalham. E vemos isso desde o começo.” 
 
A énfase judaica sobre o uso do número 6 define uma vibração no astral para o 
avanço de sua agenda, seu estado comunista e a ordem mundial. Comunismo 
é trabalho escravo. Com o estado comunista, os judeus tornam-se “deus” e 
todo o conhecimento espiritual é substituído com o ateísmo materialista. 
Apenas os judeus no topo conhecem os segredos do oculto e eles usam suas 
maldições e feitiços no desconhecimento da população impotente, para o que 
lhes convier. Cristianismo em mais de um sentido é um ponto de partida ao 
comunismo. Além disso, o cristianismo tem tornado a assim chamada “religião” 
em um conceito totalmente repugnante e vil, que muitos dos que estão 
desavisados, aceitam de bom grado e promovem o ateísmo. 
 
Para concluir, como tudo mais, tudo isso é culpado em Satan e os Poderes do 
Inferno pelos tolos ignorantes. A maioria dos cristãos não tem a inteligéncia ou 
a força de caráter para mergulhar no ocultismo. Há também escrituras na Bíblia 
em que os judeus usam para praguejar e a assustar intrusos a ficarem longe de 
realmente entrar no ocultismo. Eu me lembro quando eu era nova no 
satanismo, eu tive uma experiência ruim, mas isso só me dirigiu em e 
aumentou a minha curiosidade. Não se pode ter medo.  
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Os judeus e os seus companheiros alienígenas usaram o medo como uma 
ferramenta de controlo por séculos. Nos países comunistas, o povo vive em um 
constante estado de terror. Isso também está na liga com a Bíblia, pois é toda 
sobre o comunismo judaico. 
 
A Bíblia não é nada mais do que um livro de feitiçaria judaica, portanto, os 
números, a numerologia bíblica, e como a Bíblia é continuamente empurrada 
sobre a população, ela está em quase todas as casas, nos quartos de hotel e 
em qualquer outro lugar. Todo mundo está familiarizado com ela, e conhece o 
que ela se diz ser. 
 
A maioria das pessoas estão plenamente conscientes de que os judeus 
controlam Hollywood e dos media. Aqui está a prova flagrante de mensagens 
subliminares usadas nos media a até 11/9: 
 
WHAT?...Hollywood Predicted 9:11??? [Youtube video] 
https://www.youtube.com/watch?v=3ifu2Uy21yU 
 
The Lone Gunmen Pilot - 9/11, Aired 4th March, 2001, 6 months before the 
World Trade Center attacks. Note- SIX months. 
http://www.youtube.com/watch?v=z3WW6eoLcLI 
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Programação de controlo mental e a Bíblia 

 
 
O artigo abaixo foi actualizado em algumas áreas. Para mais informações, por 
favor leia o “Sermão sobre 666” a seguir este artigo abaixo. 
 
Note que com a queda da Judiação Soviética, os judeus têm vindo a trabalhar 
para reconstruir a religião cristã no fracasso de seu programa cristão ateu. Isso 
lhes permite manter um controlo rigoroso sobre a população, a partir do qual 
eles recuperarão a tempo o antigo controlo que tiveram uma vez. 
 
Podemos ver na ligação de como os judeus usam programação subliminar 
sobre a América que se conecta em seu livro de feitiços da Bíblia sobre a 
população: 1960 mensagens subliminares em câmera lenta (vídeo do Youtube) 
https://www.youtube.com/watch?v=Rnkg-yCPryE 
 
2 Coríntios 12:16 
Seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu 
os prendi com astúcia. 
 
Observe no vídeo do youtube acima, os judeus estão a usar os termos com 
“God” (Deus) repetidamente: 
 
“God is real, God is watching” (Deus é real, Ele nos assiste) = 22 letras 
 
“Believe in government God” (Cremos no Deus governante) = 22 letras 
 
“Obey Consume Obey Consume” (Faça Consuma Faça Consuma) = 22 letras 
 
De acordo com o misticismo cristão e judaico, 22 é o número do alfabeto 
hebraico é o número de Mestres, infinito e conclusão, Quintessência (espírito 
que é Deus no sentido universal nos ensinos herméticos) a mente de Deus e 
Deus. O nazareno profere as sete últimas palavras de finalidade na cruz, que é 
a fase no início do Salmo 22. Ele iguala os 12 signos do Zodíaco e 10 planetas 
do Tarô do qual tal alfabeto é atribuído. Apocalipse, o último livro da Bíblia, 
também tem 22 capítulos. 
 
O número 22 corresponde à carta trunfo “Mundo” do Tarô, a indicar a 
conclusão. Isso indica que o inimigo a completar seu objectivo de conquistar o 
mundo e dominação através do comunismo. 
 
Salmo 66:7 
Ele (Deus) governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as 
nações; que os rebeldes não se levantem contra ele! 
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O livro de Salmos é o décimo nono livro da Bíblia. Observe o verso, 66:7; que 
também soma-se 19 [6 + 6 + 7 = 19]. 19 = 19 = 38 e 3 + 8 = 11, que é um 
número de queda, então o versículo acima, não só ameaça contra a rebelião, 
mas dado os números, ele aponta subliminarmente que a rebelião vai resultar 
em queda e desgraça. 
 
1 Samuel 12:15 
Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao 
mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o era contra 
vossos pais. 
 
1 Samuel é o nono livro da Bíblia. 9 + 12 + 15 = 36, 3 + 6 = 9. 9 é o número de 
finalidade e Julgamento, o poder do próprio Deus. 
 
Colossenses 3:22 
Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não 
servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em 
simplicidade de coração, temendo a Deus. 
 
Colossenses é o 51º livro da Bíblia. [5 + 1 = 6]. Os judeus usam o número 6 
extensivamente, como nos “seis milhões” de seu falso holocu$to. Na Bíblia, o 
número 6 é o número do homem sem qualquer poder espiritual. O número 7 
tem a ver com os 7 chakras e poder espiritual que emanam destes e perfeição 
espiritual. 6 aquém. 6 é também uma série de trabalhos forçados. O trabalho foi 
feito por 6 dias e o 7º foi um dia de descanso. 
 
“O número 6 está estampado em tudo o que está relacionado com o trabalho 
humano. Vemos isso estampado em suas medidas, que usam em seu trabalho 
e no tempo durante o qual ele trabalha. E vemos isso desde o início.” 
 
A ênfase judaica no uso do número 6 define uma vibração no astral para o 
avanço de sua agenda, o seu estado comunista e ordem mundial. Comunismo 
é trabalho escravo. Com o estado comunista, os judeus tornam-se “deus” e 
todo o conhecimento espiritual é substituído com o ateísmo material. 
 
O versículo acima do 51º livro da Bíblia (1 + 5 = 6) defende trabalho escravo. 
Adiante, o versículo 3:22 pode ser multiplicado 3 x 22 = 66, o número total de 
livros na Bíblia, a indicar a conclusão do trabalho estado judaico comunista 
escravista e sua nova ordem mundial. 
 
Romanos 13:1-7 
Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores; porque não há potestade 
que não venha de Deus; e as potestades que há foram ordenadas por Deus. 
Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus; e os que 
resistem trarão sobre si mesmos a condenação. 
Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. 
Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. 
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Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois 
não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador para castigar 
o que faz o mal. 
Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas 
também pela consciência. 
Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, 
atendendo sempre a isto mesmo. 
Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, 
imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. 
 
Os Pais Fundadores queriam que o Grande Selo colocado sobre o dólar por 
uma boa razão, mas nunca colocaram nada sobre o “deus” judeu lá. Referência 
ao “deus” judeu  foi posta na moeda americana pelo presidente judeu Dwight 
David Eisenhower. 
“30 de julho de 1956, dois anos depois de pressionar para ter a frase „Sob 
Deus‟ inserida no Juramento da Fidelidade, o presidente Dwight D. Eisenhower 
assina uma lei a declarar oficialmente „In God We Trust‟ para ser o lema oficial 
da nação. A lei, PL 84-140, também determinou que a frase fosse impressa em 
todo o papel-moeda americano”. 1 Eisenhower era um judeu por sua própria 
confissão, o nome Eisenhower foi retirado do sobrenome judaico Eisenhauer. 
 
“No anuário de classe da Academia Militar de West Point de Eisenhower, 
publicado em 1915, Eisenhower é identificado como um „terrível judeu sueco.” 
 
Não é uma surpresa que a propriedade Kosher da Casa Branca com o 
presidente Franklin Delano Roosevelt, que era de ascendência holandesa judia 
e sua equipe podia ser lidos como uma lista da sinagoga. Para saber mais 
sobre isso, leia o artigo “Guerra banqueiros judeus na América.” 
http://gblt.webs.com/Jewish_Bankers_War_On_America.htm 
 
“Em 1943, Washington não apenas transferiu o coronel Eisenhower para a 
Europa, mas o promoveu ao longo de mais de 30 oficiais superiores mais 
experientes para General de cinco estrelas e colocou-o no comando de todas 
as forças norte-americanas na Europa. 
 
Esta grande “General”, que se escondeu a mijar de medo quando acreditava 
que uma pequena e desarmada Unidade de Comando Alemão estava ante a 
ele durante a guerra, ele pessoalmente ordenou o assassinato de mais de 1,7 
milhões de soldados alemães após a guerra acabar, em seus campos de 
extermínio de prisioneiros. O único crime deles foi defender sua nação e povo. 
Muitos dos acima de onde não qualquer mais velho de 15 anos de idade. Este 
é outro exemplo flagrante de puro ódio talmúdico. 
 
Para ler o artigo completo “Nos campos da morte de Eisenhower”: Um Guarda 
Prisional dos EUA relembra”: http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html 
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“In God We Trust” tem 12 letras. Doze é um número perfeito, que significa a 
perfeição do governo ou a perfeição governamental. Há 66 livros da Bíblia, que 
somam-se 12 [6 + 6 = 12]. 
 
A palavra “Deus” também aparece na Bíblia 4473 vezes, a somar 9, que é o 
número de finalidade e julgamento, o poder do próprio Deus, que é amarrado a 
isso: 
 
Os juízos de “deus” em Ageu 1:11 são enumerados em nove indicações: “E 
mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o 
mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz; como também sobre os 
homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos.” 
 
Ageu é o 37º livro da Bíblia. 3 + 7 = 10; assim Ageu 1 seria 11; aqui 
novamente, nós temos 11. 
 
“A lei foi assinada pelo presidente Eisenhower em 30 de julho de 1956, e o 
lema foi adicionado progressivamente ao dinheiro de papel ao longo de um 
período de 1957 a 1966. [Direito Público 84-851] [18] O Código dos Estados 
Unidos em 36 USC § 302, agora afirma: “In God We Trust” (Nós confiamos em 
Deus) é o lema nacional”.2 
 
Pode-se ver que o dinheiro é um meio poderoso para injetar algo no 
inconsciente da mente do público: 
11/9 truque da nota de 20 dólares [vídeo do Youtube] 
https://www.youtube.com/watch?v=D1SYfqH8J30 
 
Aqui está mais informações sobre mensagens subliminares nos media a ir até 
11/9: O QUE? Hollywood... Previu 11/9?? [video do Youtube] 
https://www.youtube.com/watch?v=3ifu2Uy21yU 
 
Sem rodeios aqui: 
11/9 prenunciado em Super Mario Bros: O Filme [vídeo do Youtube] 
https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg 
 
E podemos testemunhar como os poderes judeus injetam seu “deus” na mente 
das massa novamente: “Eisenhower assinou o projeto de lei no Dia da 
Bandeira, 14 de junho de 1954. Eisenhower declarou: Deste dia em diante, os 
milhões de nossas crianças em idade escolar vão diariamente proclamar em 
cada cidade e cidade, cada vila e casa da escola rural, o juramento de nossa 
nação e nosso povo para o Todo-Poderoso... Desta forma, estamos a reafirmar 
a transcendência da fé religiosa em património e futuro da América, desta 
forma vamos fortalecer constantemente as armas espirituais que sempre serão 
o recurso mais poderoso do nosso país, na paz ou na guerra.  
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A frase „Sob Deus‟, foi incorporada no Juramento de Lealdade em 14 junho de 
1954, por uma resolução conjunta do Congresso, que altera o § 4 º do Código 
Bandeira promulgada em 1942.” 3 

 
Para encerrar, muitas pessoas nos e-grupos d0 JoS mencionam como eles têm 
visto alguns números repetidamente. Isso pode ser um certo número 
recorrentes em uma placa de veículo ou em um relógio digital, em uma 
propaganda, e em muitos outros lugares. Às vezes isso pode ocorrer até 
mesmo por dias, mas isso por si só e por si só é inofensivo. Quando estamos 
conscientes de certos números, isso estabelece uma vibração subliminar e 
antes de conhecê-lo, começamos a ver esses mesmos números com 
frequência em nossas vidas diárias. Este aspecto é muito inocente e muitas 
vezes sem sentido, mas no artigo anterior, os autores estão plenamente 
conscientes do poder dos números e fazem cumprir este para realizar seus 
trabalhos mágicos na realidade através da Bíblia judaico-cristã. É por isso que 
muitos cristãos estão praticamente a coagir a memorização de versículos da 
Bíblia, pois isso embute uma ligação subconsciente.  
 
Fontes: 
 
1 Este Dia na História: www.history.com  
2 Artigo Wikipedia: “In God We Trust”  
3 Ibid  

 

 

SERMÃO SOBRE 666 
 
Como já escrevi em dois sermões a respeito da numerologia bíblica e como a 
Bíblia é um livro de feitiçaria judaica, aqui há mais sobre os números...  
 
A Bíblia tem um total de 66 livros. Como a maioria de vós já sabeis, os poderes 
judeus sempre enfatizam o número 6, como acontece com o seus 6 milhões do 
falso holocu$to e Primeiro de Maio, importante feriado comunista (1 de maio; 
1/5; 5 + 1 = 6) e muitos mais. Esteja ciente disso, especialmente quando vir as 
notícias e ler jornais, revistas etc. Os judeus sempre enfatizam o número 6. 
Este é também corresponde ao quadrado cabalístico de Saturno, que perfaz 15 
por todos os lados, até mesmo na diagonal. Na Bíblia, o número 6 é o número 
do homem sem qualquer poder espiritual. O número 7 tem a ver com os 7 
chakras e poder espiritual que emanam destes e perfeição espiritual. 6 aquém. 
6 é também uma série de trabalhos forçados. O trabalho foi feito por 6 dias e o 
7º foi um dia de descanso. “O número 6 está estampado em tudo o que está 
relacionado com o trabalho humano. Vemos isso estampado em suas medidas, 
que usam em seu trabalho e no tempo durante o qual ele trabalha. E vemos 
isso desde o início.” 
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O número 6 também tem a ver com a escravidão: 
 
Colossenses 3:22 
Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não 
servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em 
simplicidade de coração, temendo a Deus. 
 
O versículo acima do 51º livro da Bíblia (1 + 5 = 6) defende trabalho escravo. 
Adiante, o versículo 3:22 pode ser multiplicado 3 x 22 = 66, o número total de 
livros na Bíblia, a indicar a conclusão do trabalho estado judaico comunista 
escravista e sua nova ordem mundial. 
 
A verdade é... O número de Satan 666 é o número do quadrado cabalístico do 
Sol e indica poder e avanço espiritual. Quase todas as antigas religiões pagãs 
enfatizavam “culto” ao Sol. A palavra-chave “culto” na verdade se traduz em 
foco intenso, como em meditação profunda. Além disso, 6 x 6 x 6 = 216, que 
tem a ver com certas nadis poderosas dentro da alma. O chakra solar é o 
chakra mais poderoso e importante da alma e tem a ver com o trabalho da 
Magnum Opus. O chakra solar é o chakra do Graal, o cálice que contém o elixir 
da vida secretado pela glândula pineal. A Bíblia com 66 livros está aquém de 
realizar a divindade e trabalha para manter a humanidade espiritualmente e 
psicologicamente escravizada. 
 
De acordo com a Bíblia, o número 12 é supostamente um número perfeito, 
sendo o número 13 de Satan. Como seres humanos, temos um total de 13 
chakras principais, não 12. 13 é um dos números de Satan [1 + 3 = 4]. Mais 
uma vez, o número 12 é insuficiente. Nos tempos antigos, havia 13 signos 
zodiacais. 12 também se relaciona com o nosso horário centrado em Saturno; 
60 segundo dentro de um minuto, 60 minutos dentro de uma hora e 24 horas (2 
+ 4 = 6) dentro de um dia. Saturno, como já escrevi acima, vibra no número 6. 
Saturno é o planeta maléfico do sofrimento, trabalho duro, miséria, desgraça e 
perda. Onde quer que Saturno esteja colocado em um mapa astral, este é o 
lugar onde se sofre na vida.  
 
Os poderes judeus designam 12 como a ser o número de “governo perfeito”, 
em outras palavras, a humanidade estar espiritualmente impotente, aquém de 
poder espiritual e realização, e serem objecto de escravidão através do 
governo e domínio total nas mãos dos judeus que executam esse governo. As 
vibrações e mensagens subliminares na Bíblia, põem a humanidade nisso. Em 
contraste, o calendário lunar de 13 meses é baseado no tempo natural da 
Terra. Estamos todos a viver discordante com a harmonia natural da Terra em 
relação ao nosso calendário e temporal. 
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Cristianismo, comunismo, os judeus e a Bíblia 

 
 
Ao expor a Bíblia como um livro de feitiçaria judaica, lembre-se sempre: os 
judeus são extremamente inteligentes em assumir o controlo de ambos os 
lados, os dois lados opostos, que fingem estar a lutar entre si, mas por baixo de 
tudo, eles estão a trabalhar para a sua agenda de escravidão mundial. Assim 
como muitas igrejas cristãs, particularmente o Vaticano, fingem ser contra e 
lutar contra o comunismo, sem o conhecimento da população, eles estão a 
trabalhar para o comunismo, o nazareno ensinou nada além de comunismo, 
seus sermões, e até mesmo sua vida, exactamente como Karl Marx: um 
preguiçoso a viver da caridade alheia como um parasita. As URSS fizeram um 
espetáculo de perseguir um número de judeus (eles gritam o mais alto), 
quando milhões de gentios inocentes foram torturados até a morte, mas esta 
perseguição judaica é apenas para entretenimento, eles não se importam se 
tiverem que sacrificar alguns seus próprios para alcançar seu objectivo de 
escravização e dominação mundial. Por exemplo, Josef Stalin (nome real Josef 
Dugasvilli, que do georgiano significa “filho de um judeu”), afirmava ser 
antissemita, mas dada a sua segunda esposa, também era judia (como eram 
seus filhos), e seus heróis comunistas, como Vladimir Lenin e demais escória 
que ele estava diretamente envolvido. Qualquer idiota pode ver através dessas 
mentiras, que por sua vez, estão lá apenas para enganar as massas. Quase 
todos de toda a liderança comunista e KGB eram judeus e/ou casados com 
judeus e viveram muito bem, enquanto as classes trabalhadoras foram 
brutalizadas além da imaginação. Isso não inclui apenas a URSS, mas todos 
os outros países comunistas também. Antes da queda da “Cortina de Ferro”, a 
URSS também poderia apoiar publicamente qualquer país que fosse contra 
Israel, fingindo serem inimigos de Israel, mas por debaixo de tudo, não é o 
caso, já que ambos trabalham juntos para a mesma agenda. SAIBA DISSO E 
ESTEJA CIENTE DE SUAS TÁCTICAS: NUNCA OS DEIXE TE ENGANAR! 
 
Como tenho estado antes e novamente... apenas como o cristianismo pode 
realmente estar em desacordo com os judeus, quando cada página desse 
Bíblia fedorento tem a palavra “judeu” “judeus” Israel “e outras tretas kosher 
sobre ele e, acima de tudo, o nazareno é judeu desde o nascimento até a 
morte. Dadas as energias espirituais postas em Cristianismo pelos seguidores 
ignorantes, por séculos, os judeus têm uma fonte inesgotável para fazer o que 
quiserem com ele. Este é o seu peão e sua raiz. É por isso que a Bíblia é tão 
cheio de números, versos específicos ( que vibrava em hebraico são seus 
mantras) e dada a Bíblia é plantada em quase todos os lares do mundo, o 
Cristianismo é implacavelmente empurrada e coagida para pessoas (jewsus 
amor ou gravar para a eternidade), a Bíblia age como um meio subliminar, um 
receptor para seu funcionamento. versículos bíblicos são memorizados por 
muitos cristãos. que isso faz mais, é que ele cria um vínculo muito forte na 
mente de muitos, para que os judeus trabalhar suas maldições e seus feitiços 
para “atrair grandes quantidades” da riqueza. Mesmo seus estados Bíblia sobre 
os judeus farás prosperar. TU PAGAS E TE SACRIFÍCAS POR ISSO! 
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A “Bíblia sagrada” serve como uma conexão, como eu mencionei no exemplo 
acima, para seus trabalhos subliminares. Isso não é diferente de ter uma Bíblia 
em sua casa. Isto cria um vínculo subliminal. Eu sei desde o meu último artigo 
“A Bíblia sagrada: um livro de feitiçaria judaica”, eu estava ciente da magnitude 
deste artigo, dado que toca em seus segredos mais sensíveis, raízes e seu 
peão total. Por meio de Satan, os expomos. 
 
Satan tem me protegido. Se ele não tivesse, eu, juntamente com outros que 
estão trabalhando muito duro, já estaríamos mortos. Estamos trabalhando por 
um objectivo maior, por um mundo melhor através de Satan. Temos 
identificado e exposto os problemas. A estrutura do poder judaico trabalha 
incansavelmente para destruir nossos direitos e liberdades civis para que eles 
possam escravizar a todos nós. A ganância judaica não conhece limites. 
Poucos americanos aqui sabem o quão brutal a vida é e foi em também em 
muitos outros países. Os judeus estão a trabalhar muito duro para mudar isso. 
No início da década de 1990, após a queda das URSS, muitos comunistas 
judeus imigraram para os EUA e desde então trabalham para a destruição do 
nosso país, e isso pode ser visto descaradamente em muitas violações abertas 
da nossa constituição e como nosso sistema jurídico foi se deteriorando 
rapidamente. 
 
Os EUA são o último poder nesta Terra que ainda tem algumas leis que 
protegem a liberdade de expressão e de imprensa, ainda que estas sejam 
muito inseguras e muitos de nós são suprimidos e perseguidos, como o que 
está a acontecer agora nos Grupos de Joy of Satan. Se os EUA forem para 
baixo, todos os países menores, que são um pouco livres também cairão, e 
estarão sob o jugo do controlo comunista. Muitos de vós sabem que é um 
crime hediondo negar ou questionar o holoconto judeu em muitos países... 
Resultando em uma pena de prisão automática. Tudo o que o judeu é e faz, é 
culpa é dos gentios. Isso cria confusão e faz um desvio e distração eficazes. O 
mesmo é com Satan... Tudo o que seu “deus” cristão é e faz, amontoarão a 
culpa sobre Satan e nos Poderes do Inferno. Apesar da verdade estar diante 
deles na “Bíblia sagrada”, e pode-se ver que Judeová era um assassino e 
mentiroso desde o início, só é preciso olhar através do Velho Testamento e 
também que vil nazareno ordenou seus seguidores a cometer tanto roubo e 
assassinato: 
 
Lucas 19:27, Lucas 6: 1-5, Lucas 19: 29-35, e quebrar outros mandamentos: 
Mateus 10:34-36. 
 
Cristãos e outros não conseguem ver isso, pois foram iludidos sob um feitiço 
poderoso. Satan, ele próprio me disse há algum tempo atrás como 
horrivelmente os gentios têm sofrido sob o comunismo judaico. Já escrevi 
vários artigos sobre a situação do trabalho escravo na China Vermelha. Essa 
brutalidade é tudo que comunismo judeu é de verdade.  
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Por favor, leia e baixe as seguintes cópias em pdf. O primeiro deles é muito 
grande, mas o segundo pdf (aquele a expor o falso holocu$ to) pode ser 
facilmente baixado e distribuído através de copiar e colar, fazer o upload para o 
seu sítio, distribuí-lo através de correios eletrónicos pessoais para as pessoas 
que tu conheces que podem estar interessadas, e também por meio de copiá-lo 
para um disco. 
 
Trabalho escravo na Rússia Soviética 
Original: http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 
Em português: http://www.libertarianismo.org/livros/aagulag.pdf  
http://ssbiblioteca.webs.com/Realismo%20comunista.pdf 
 
O Verdadeiro Holocausto 
http://ssbiblioteca.webs.com/O%20VERDADEIRO%20HOLOCAUSTO.pdf  
 
Citação do Talmude judaico:  
Nidrasch Talpioth, p. 225-G: “Jeová criou o não judeu em forma humana, de 
modo que o judeu não teria de ser servido por animais. O não judeu é, 
portanto, um animal em forma humana, e está condenado a servir o judeu dia e 
noite.” 
 
A menos que todos nós lutemos por nossas liberdades, todos eles serão 
levados. Tal como acontece com o primeiro livro digital, sobre o trabalho 
escravo soviético, pode-se ver que o mesmo ocorre na China Vermelha e em 
outras partes do mundo: seres humanos descartáveis; sistematicamente 
quebrados, trabalhando até a morte e substituídos por mais gentios. Mesmo 
uma pequena pesquisa abertamente revela que os judeus estão e sempre 
estiveram por trás disso, e que a Bíblia não é nada mais do que um plano para 
o comunismo judaico em seus ensinamentos e doutrinas (tanto no Antigo como 
no Novo Testamento), juntamente com o propósito de suma importância de 
trabalhar feitiços poderosos para os judeus lucrarem muito. Satan tira as 
cortinas em nossas mentes e acorda-nos para a verdade, por isso mesmo 
estamos atentos e podemos ver. As massas ignorantes cristãs e relacionados 
estão sob um feitiço mais poderoso. Esse feitiço deve ser quebrado. 
 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
http://www.libertarianismo.org/livros/aagulag.pdf
http://ssbiblioteca.webs.com/Realismo%20comunista.pdf
http://666moon.webs.com/THE%20REAL%20HOLOCAUST.pdf
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As raízes cristãs do comunismo 

 
 
“A teologia cristã é a avó do bolchevismo.” 
– Oswald Spengler 
 
“O cristianismo e o comunismo são muito perto espiritualmente e 
ideologicamente. Este é um conceito bastante conhecido que foi adoptado por 
vários pensadores, de Thomas More para Lev Tolstoy. Poucas pessoas sabem 
que o primeiro Estado socialista do mundo foi estabelecido no Paraguai e foi 
baseado nas ideias dos jesuítas católicos antes de Marx ter criado seus 
ensinamentos.” 
 
“A Companhia de Jesus – a Ordem Religiosa Jesuíta – na Igreja Católica, era 
mais ou menos equivalente à KGB na União Soviética.” 
 
As Citações acima foram tiradas do “Pravda” (o principal jornal do Partido 
Comunista e principal jornal da antiga União Soviética), do artigo: Existe 
alguma diferença entre o cristianismo e o comunismo? 30/04/2013 
 
“Jornais americanos afirmam que Stalin tenha sido predestinado a salvar o 
cristianismo.” 
– Josef Goebbels 1 
 
O comunismo não é anticristão, como comummente se acredita: 
 
Além disso, a Igreja Católica na China tem mais de 70 milhões de membros e 
está a crescer. Há também a Catedral Católica Changchung na Coreia do 
Norte comunista, a catedral nominal do bispo católico de Pyongyang, a Coreia 
do Norte. A Igreja Ortodoxa Russa trabalharam lado a lado com o Partido 
Comunista na URSS. A violéncia contra o clero durante a revolução, era 
simplesmente para eliminar os elementos czaristas de suas fileiras, e nada 
mais. Stalin abertamente trabalhou com a Igreja Ortodoxa para ajudar o esforço 
de guerra Comunista para o Exército Vermelho durante a Segunda Guerra 
Mundial. Hoje, na Rússia, Clero de alto escalão da Igreja Ortodoxa Russa 
defende abertamente um movimento comunista cristã dentro de sua nação. A 
Igreja Católica também tem’ tinha uma mão forte no comunista, Liberation” 
Teologia” na América do Sul. Ele s não se enganem clero católico poderia 
atravessar a Cortina de Ferro durante a Guerra Fria com facilidade. 
 
80 milhões de Bíblias impressas na China – e contanda ligação para o artigo da 
“Christianity Today”. 
http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.count
i ng/27047.htm 
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“Ernst Bloch (1885-1977) foi um filósofo marxista alemão e teólogo ateu. 
Apesar dele mesmo não ser um cristão, disse que achou a “ponte” entre o 
comunismo cristão e o ramo leninista do marxismo. Uma das principais obras 
de Bloch, o Princípio da Esperança, contém declarações como: “Ubi Lenin, ibi 
Jerusalem (Quando Lenin está, há Jerusalém) e a realização do comunismo 
bolchevique é (parte de) a antiga luta por Deus.” 2 
 
Na verdade, o cristianismo prepara a população para se abrir e aceitar o 
comunismo. Não há nada dentro das doutrinas cristãs ou os ensinamentos do 
nazareno, que entra em conflito com o comunismo de forma alguma. 
Cristianismo É comunismo. 
 

 Ambos os programas trabalham para escravizar, usando o terror, a 
brutalidade, assassinato em massa, e coerção. A Igreja Católica foi a 
KGB da Idade Média, governando através do terror, o uso da força e de 
assassinato em massa. A Inquisição é um exemplo flagrante. 

 
 Ambos os programas proíbem a posse da propriedade privada. O 

cristianismo prepara seus seguidores a um nível subliminar para o 
comunismo. Os cristãos são doutrinados a acreditar que a pobreza é 
uma virtude. Uma vez que este conceito se apodera a mente 
subconsciente, muitas vezes, uma grave falta de dinheiro é resultado, e 
isso às vezes até dura em vidas futuras, falando de uma perspectiva 
espiritual. O que isto significa é que também cria um programa de 
autoperpetuação, e por sua vez cria gerações de pobres. As igrejas 
cristãs, em seguida, aparecem como benfeitores e ajudantes dos 
pobres, quando o tempo todo, foram os ensinamentos cristãos que 
criaram e impuseram o problema. O judeu cria os problemas e, em 
seguida, dá a versão judaica de uma solução maldita para os gentios.  

 
 Não há nada espiritual sobre o cristianismo. O cristianismo é uma 

ferramenta para a remoção de conhecimento e poder espiritual, e 
substituí-los com „orações‟ robóticas sem sentido, repetidas de uma 
forma corrompidas dos mantras do Extremo Oriente, e de doutrinação 
interminável com falsos ensinamentos destinados a dar uma posição e 
história fictícias ao povo judeu nas mentes dos cristãos, o que ao todo 
não é nada espiritual. Há poucos, se houverem, pregadores cristãos que 
possam fazer um diagrama da alma humana, por exemplo. A remoção e 
corrupção do conhecimento espiritual prepara a população para aceitar 
o estado comunista ateu. 
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 Tanto o cristianismo quanto o comunismo apresentam-se como 

programas de fraternidade, promovendo a igualdade, prosperidade, boa 
vontade e uma melhor forma de vida, mas a fazer um exame mais 
detalhado de suas doutrinas e histórias reais, estes são nada mais do 
que uma fachada: terror, assassinatos em massa, tortura, doutrinação 
forçada, e manter a população ignorante é o peão de ambos os 
programas. Qualquer idiota que lê a Bíblia judaico-cristã pode ver 
claramente os relatos intermináveis de assassinato em massa, 
pilhagem, estupro, escravidão, tortura e ameaças de danação eterna se 
as doutrinas não forem levadas a sério ou cumpridas e, acima de tudo, 
como Judeová foi um monstro assassino e predador de gentios, não 
diferente do programa comunista. Para a prova disso, ver “Jeová e 
sacrifício sangue humano: um assassino e um mentiroso desde o 
“Mas esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre 
eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim.” 
Lucas 19:27 
Citação direta de Jesus a defender assassinato 

 
 “Rebelião” é um tabu definitivo e é “do Diabo.” 

 
O cristianismo também prepara seus seguidores para o comunismo, de forma 
que seja doutrinado para suportar injustiças. Quase todo mundo já ouviu as 
escrituras bíblicas sobre “dar a outra face”, “percorrer uma milha a mais”, “amar 
os inimigos”, e assim por diante. Esses ensinamentos trabalham em conjunto 
com o comunismo em destruir o sistema de justiça e direitos pessoais. Crime é 
permitido até ficar tão fora de controlo (como já é), que a população não está 
apenas desanimada para revidar, mas se alguém defender a si mesmo, é 
muitas vezes castigado por isso. O que estes programas judeus fazem é 
armara uma armadilha. A maioria das pessoas eventualmente estarão mais do 
que dispostos a abrir mão de seus direitos em favor de leis ultrarrigorosas, a 
fim de controlar o crime. Ambos os programas proíbem de tomar qualquer 
acção pessoal na maneira de aplicar a justiça, e colocam essa 
responsabilidade nas mãos do estado comunismo e nas mãos do assim 
chamado “deus” para o cristianismo. Qualquer rebeldia ou réplica é uma ofensa 
grave. A aceitação de abusos e injustiças e muito necessário para o 
estabelecimento de um estado escravocrata. Um escravo não deve nunca 
tentar revidar ou se rebelar de forma alguma. O ódio é outro tabu em ambos os 
programas. 
 
Um olhar sobre o nascimento do comunismo: 
 
O comunismo foi criado a partir da organização “A Liga dos Justos”. O lema da 
Liga dos Justos (“Bund der Gerechten” ou “Bund der Gerechtigkeit”) foi “Todos 
os homens são irmãos”, e seus objectivos eram “o estabelecimento do Reino 
de Deus na Terra, com base nos ideais de amor ao próximo, igualdade e 
justiça.” 
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“Em um congresso realizado em Londres em junho de 1847, o Liga dos Justos 
fundiu-se com membros do Comitê Correspondente comunista liderado por 
Karl Marx e Friedrich Engels, a adoção de uma nova carta e um programa de 
organização e reconstituindo-se como a Liga Comunista.” 3 
Esta é a base da doutrina cristã. 
 
Podemos traçar as raízes do comunismo de volta a ideologia liberal radical na 
Europa. Que por si só é o cristianismo disfarçado. Nietzsche declarou sobre a 
Revolução Francesa e sua ideologia liberal como “filha e continuação do 
cristianismo”. 
 
Essa doutrina universalista, igualitária radical é o cerne do cristianismo e do 
liberalismo a serem um passo adentro ao comunismo. Onde liberalismo então 
se transformou em comunismo abertamente: 
 
“Durante a década de 1840 a palavra “comunista” entrou em uso geral para 
descrever aqueles que saudaram a ala esquerda do clube dos jacobinos da 
Revolução Francesa como seus antepassados ideológicos. Esta tendéncia 
política se considerava herdeira igualitária da Conspiração dos Iguais liderado 
por Graco Babeuf de 1795. Os sans-culottes de Paris que tinham sido décadas 
antes a base de apoio de Babeuf – artesãos, jornaleiros, e os desempregados 
urbanos era vistos como uma base potencial para “um novo sistema social 
baseado na produção de máquinas modernas do dia”. 
 
O pensador francês Étienne Cabet inspirou a imaginação com um romance 
sobre uma sociedade utópica baseada em máquina comum de produção – 
“Voyage en Icarie” (1839). O revolucionário Louis Auguste Blanqui argumentou 
em favor de uma elite a organizar uma esmagadora maioria da população 
contra os “ricos”, tomando o governo em um golpe de Estado, e instituindo uma 
nova ordem económica igualitária. 4 
 
Uma análise das tendéncias emergentes do cristianismo para o liberalismo e 
para o comunismo: 
 
O liberalismo é o cristianismo sem Cristo 
“Which Way Western Man?” de William Gayley Simpson 
 
Citação de Revilo Oliver: 
 
“Os outros apóstatas que mencionei, e muitos que agora estão esquecidos, 
juntamente com quase todos os anticristãos dos últimos séculos, exemplificam 
o funcionamento do que pode ser chamado de direito de resíduos culturais. Em 
todas as sociedades civilizadas, quando uma crença de longa data geralmente 
aceita é achada ser inacreditável, boas mentes a abandonam, mas elas 
geralmente mantém crenças derivativas que foram originalmente deduzidas do 
credo que eles rejeitaram, e logicamente dependem disso.  
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Assim aconteceu que os inimigos modernos do cristianismo rejeitaram a 
mitologia, mas mantiveram a fé acrítica nas superstições sociais e éticas 
derivadas dele – uma fé que eles estranhamente chamam de racional, mas 
mantém com um fervor religioso.” 
 
“Eles riem na história boba sobre Adão e sua costela retirada, mas eles 
continuam a acreditar em uma „raça humana‟, descendente de um único par de 
antepassados e, portanto, em uma “irmandade dos homens”. Eles falam de 
“toda a humanidade” dando ao termo um significado untuoso e místico com o 
qual eles não investem termos correspondentes, como „todos os marsupiais‟ ou 
„todos os ungulados‟. Eles tagarelam sobre os „direitos do homem‟, apesar de 
que um momento de reflexão deve ser suficiente para mostrar que, na 
auséncia dos decretos de um monarca sobrenatural, não pode haver outros do 
que aqueles que os cidadãos de uma sociedade estável e homogénea têm, por 
convénio ou costume estabelecido, direitos concedidos a si próprios, e que, 
enquanto os cidadãos podem mostrar bondade para com os alienígenas, 
escravos e cães, tais seres, obviamente, não podem ter direitos.” 
 
“Eles não acreditam que um terço de um Deus se encarnou na região mais 
miserável da Terra para associar-se com camponeses analfabetos, arengar a 
ralé de uma raça bárbara, e magicamente exalta o ignorante e o inculto „fazer 
loucura da sabedoria deste mundo‟, de modo que „os últimos serão os 
primeiros‟ – que eles não acreditam, mas eles se agarram ao ódio mórbido de 
superioridade que faz com que cristãos dotem os que são humildes, inferiores, 
irracionais, perversos, deformados e degenerados.” 
 
“Eles tagarelam sobre a “santidade da vida humana” – especialmente os mais 
vis formas dela – sem refletir que é preciso um deus criador para fazer algo 
sagrado. E eles agitam freneticamente por uma “igualdade” universal que só 
pode ser alcançada através da redução de todos os seres humanos ao nível do 
menor, evidentemente, não sabem que estão apenas ecoando anseio 
frequentemente expressos dos cristãos para se tornarem ovelhas (o mais 
estúpido de todos os mamíferos) conduzidos por um bom pastor, que está 
implícito em todos os contos do Novo Testamento, embora a maioria sem 
rodeios expresse em outro evangelho, que relata Jesus a prometer que depois 
que ele fizer das populações mais civilizados da Terra torturadas e 
massacradas, haverá uma Ressurreição, e os seus animais de estimação 
ovinos irão saltar das sepulturas, todos da mesma idade, todos do mesmo 
sexo, todos da mesma altura, e todos a possuir características indistinguíveis, 
de modo que eles serão tão idénticas quanto as abelhas num enxame.” 
 
“Embora os „cultos liberais‟ e marxistas tenham diferenças doutrinárias tão 
grandes como aquelas que separam luteranos de baptistas, eles são 
basicamente a mesma superstição, e se devemos ou não chamá-los de 
religiões depende de nós restringimos a palavra a crença em seres 
sobrenaturais ou estendê-la para incluir todas as formas de fé cega baseados 
em exCitação emocional em vez de factos observados e razão.  
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Quando esses cultos „ateus‟ gritam seu ódio aos „fascistas‟ e „nazis‟, eles 
obviamente tem que acreditar que as pessoas más estão possuídas pelo Diabo 
e devem, portanto, ser convertidas ou exterminadas para promover a santidade 
e amor. E quando eles veem os „racistas‟, que impiedosamente substituem 
facto e razão pela impensada fé em contos de fadas aprovados, o seu desejo 
de extirpar o mal é tão grande quanto a da multidão cristã que arrastou a 
Hypatia justa e muito inteligente de sua carruagem e amorosamente usando 
conchas de ostras para raspar a carne de seus ossos enquanto ela ainda 
estava viva.” 
 
“Com poucas exceções, os anticristãos, sem dúvida inconscientemente, 
mantiveram em suas mentes uma grande parte da doutrina cristã, e eles ainda 
revivem os elementos mais venenosos do bolchevismo primitivo da 
Antiguidade, que tinha sido atenuado ou suspenso pelas igrejas estabelecidas 
nos grandes dias da cristandade. E hoje, os ateus professos não acham 
estranho que, em todas as questões sociais, eles estejam em acordo 
substancial com os dervixes uivantes e xamãs evangélicos que, subsidiados 
com publicidade pródiga pelo Judaísmo organizado que controla os boob-tubes 
e outros meios de comunicação, participam avidamente na unidade actual para 
reduzir os americanos à imbecilidade total, com todo o tipo de farsa irracional.” 
 
“A teologia cristã é a avó do bolchevismo.” 
– Oswald Spengler 
Podemos testemunhar esta afirmação com a bandeira aberta do comunismo 
cristão: 
 
“Comunistas cristãos procuram alcançar uma mudança social em larga escala. 
Alguns acreditam que, ao invés de tentar transformar a política e a economia 
de um país inteiro, os cristãos devem então determinar o comunismo a nível 
local ou regional apenas.” 
 
A filial latino-americana de Teologia Cristão-Comunista da Libertação, de 
acordo com teólogos como Leonardo Boff, está enraizada no conceito de que 
“a prudéncia é a compreensão de situações de crise radical”. Entre os 
comunistas cristãos, o materialismo histórico é utilizado como uma metodologia 
de análise para definir a natureza da crise em questão como um produto da 
dinâmica político-económica e modalidades derivadas do funcionamento do 
que é chamado de “modo capitalista/imperialista final da produção”. De acordo 
com este subconjunto da Teologia da Libertação, o desafio para o comunista 
cristão é, em seguida, definir o que isso significa (no contexto de “uma análise 
concreta da realidade social concreta”), para afirmar a “opção preferencial 
pelos pobres e oprimidos”, como Praxis (teoria activa) e, conforme ordenado 
por uma ética supostamente “enraizada nos ensinamentos beatos de Jesus”. 
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Teologia Cristão-Comunista da Libertação não é sobre a evangelização em si, 
mas sim sobre o desenvolvimento de um Ortopraxis (ação ética; a condição de 
vir à luz; fazer as obras de Deus), que visa conciliar as “éticas beatas” de 
Jesus, como exposto no Sermão da Montanha, com as lutas sociais existentes 
contra o que é chamado de “neocolonialismo” ou “capitalismo tardio”. Tanto o 
comunismo cristão quanto a teologia de libertação martelam na “ortopraxis” e 
“ortodoxia”. 
 
A narrativa da natureza das lutas sociais contemporâneas é desenvolvida 
através da “análise materialista” utilizando conceitos historiográficos 
desenvolvidos por Karl Marx. Um exemplo concreto é o movimento paraguaio 
Sin Tierra (sem terra), que envolve-se em ocupações de terras diretamente e o 
estabelecimento de produção socializada cooperativa agrícola em 
asentamientos. O contemporâneo paraguaio Sin Tierra opera de uma forma 
muito semelhante ao da era Diggers Reformista. Para Camilo Torres (o 
fundador do grupo guerrilheiro colombiano ELN), o desenvolvimento desta 
ortopraxis significa celebrar a Eucaristia católica só entre as pessoas 
envolvidas na luta armada contra o exército do Estado colombiano, enquanto 
lutando ao lado deles. 
 
Comunistas cristãos mantem os versículos bíblicos em actos 2 e 4 como prova 
de que os primeiros cristãos viviam em uma sociedade comunista. A pregação 
de Thomas Wharton Collens é uma boa descrição de fontes bíblicas a serem 
usadas com o objectivo de uma sociedade de propriedade comum; Prof Jos P. 
Miranda, “Comunismo en la Biblia” (1981), traduzido como “Communism in the 
Bible” (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1982). 
 
Mas, além disso, eles também citam numerosas outras passagens bíblicas 
que, em sua opinião, apoiam a ideia de que o comunismo é o sistema social 
mais ético e que é inescapavelmente constitutivo do reino de Deus na Terra. O 
mais citado desses trechos bíblicos são tomados dos três Evangelhos 
sinópticos, que descrevem a vida e ministério de Jesus. 
 
Uma das observações mais famosas de Jesus quanto aos ricos podem ser 
encontrados em Mateus – 19:16-24 (o mesmo evento também é descrito em 
Marcos 10:17 e Lucas 18:18-25, e a metáfora de um camelo passar pelo 
buraco de uma agulha é comum a ambos Mateus e Lucas). 
 
21 Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o 
aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. 
22 Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos 
bens. 
23 Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico 
dificilmente entrará no reino dos céus. 
24 E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma 
agulha do que um rico entrar no reino de Deus. 
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Jesus também descreveu “cambistas” (isto é, aqueles envolvidos em troca de 
moeda) como “ladrões” e os expulsou do Templo em Jerusalém. Isto é descrito 
em Mateus 21:12-14, Marcos 11:15 e João 2:14-16. 
 
Além disso, actitudes comunistas e implicações pode ser encontradas em 
Levítico 25:35-38. Mais significativamente, isso faz parte da Lei de Moisés, e 
como tal é o mandamento em vez de exortação ou veiculação de opinião. Este 
facto tem pesadamente sobre subsequente discussão da questão do abandono 
voluntário ou compulsivo de riquezas, seja como uma eventual exigéncia de 
ganho da graça cristã ou como um meio de alcançar as intenções divinas para 
a ordem social humana. 5 
 
“A teologia cristã é a avó do bolchevismo.” 
– Oswald Spengler 
 
 
Referências: 
 
1 Página 108, The Goebbel‟s Diaries, editado e traduzido por Louis P. Lochner 
© 1971 pela Universal-Award House, Inc., 1948 por Doubleday & Company, 
Garden City NY. 
 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism  
 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just  
 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League  
 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism  
 
“Which Way Westeern Man?”, por William Gayley Simpson 
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Iluminação nos Illuminati 
 
 
No muito emoldurado assunto dos maçons e dos Illuminati, aqui está uma 
breve história dos eventos que levam à subversão dos maçons por judeus e a 
verdade dos Illuminati: 
 
Rothschild contratou um filho de um rabino judeu chamado Adam Weishaupt 
para criar uma fachada pseudo-maçónica (os Illuminati) e armou-o com fundos 
maciços e contactos. O palco estava montado. 
 
A história registra que em 1 º de maio de 1776, o Dr. Adam Weishaupt fundou a 
Ordem Bávara dos Illuminati. Weishaupt era Professor de Direito Canónico 
Judaico na Universidade de Ingolstadt, na Baviera, Alemanha. Ele nasceu de 
pais judeus e, mais tarde “converteram-se” ao catolicismo romano. Ele se 
tornou um membro do alto escalão da Ordem dos Jesuítas, a quem 
posteriormente ele saiu para formar sua própria organização a pedido claro da 
recém-formada “Casa de Rothschild”. 
 
Era a crença do judeu Weishaupt que apenas alguns poucos escolhidos 
poderiam ser qualificados com suficiente “iluminação” para guiar e governar o 
mundo. O problema era, onde poderia encontrar suficientes intelectuais 
“portadores de luz” para começar a bola de neve? Em seguida, ele os achou 
em várias lojas e ordens daqueles dias, tais como as várias lojas maçónicas, a 
Ordem Rosacruz e outras ordens legítimas e sinceras da antiguidade. Isto é 
confirmado mais uma vez por Edith Starr Miller, em seu clássico, Occult 
Theocracy: “Como a organização dos Illuminati se desenvolvia, assim fez suas 
ambições, que terminaram em uma conspiração para subverter a Maçonaria ao 
seu objectivo de dominar o mundo por todos e quaisquer meios. Depois de 
obter o controlo de certas lojas maçónicas, Weishaupt e seus associados 
imprudentemente alardearam seu crescente poder.” 
 
Weishaupt tomou o nome “Spartacus”, porque como o guerreiro romano, ele se 
dedicou a libertar as massas oprimidas da opressão de todas as monarquias e 
poderes religiosos, seu desejo de sacudir o jugo de limitação inclui não apenas 
os governos e religiões organizadas, mas também a instituição do casamento, 
e até mesmo a família. 
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Weishaupt queria um sistema de dimensões verdadeiramente globais, mesmo 
que trouxesse uma revolução violenta e rios de sangue em todo o mundo. Sua 
“ditadura benevolente” teve seis pontos principais que lidam com a abolição de: 
 

1. Governos ordenados ou nacionalistas em forma de monarquias.  
2. Propriedade privada.  
3. Direitos de herança.  
4. Patriotismo às causas nacionalistas.  
5. A ordem social nas famílias, as leis de proibição sexuais e todos os 

códigos morais.  
6. Todas as disciplinas religiosas baseadas na fé em um Deus vivo, ao 

contrário de fé na natureza, no homem e na razão.  
 
Isso é quase palavra por palavra do MANIFESTO COMUNISTA de Karl Marx é 
estes seis pontos também são perfeitamente compatíveis com os protocolos 
em geral, (mais uma vez provando sua legitimidade). 
 
A visão de Weishaupt para um mundo futuro era um comunismo total, com 
todas as posses, até mesmo as crianças, tidas em comum. É mais interessante 
saber que Karl Marx não foi o verdadeiro fundador da revolução comunista 
mundial. Seu verdadeiro pai era Adam Weishaupt, fundador da “Ordem 
Maçónica” dos Illuminati-Marschalko 
 
“A grande força da nossa Ordem está em sua ocultação; deixá-la nunca 
aparecer em qualquer lugar em seu próprio nome, mas sempre coberto por um 
outro nome, e outra ocupação. Nada é mais apto do que os três graus mais 
baixos da Maçonaria. O público está habituado para a isso, espera pouco 
disso, e portanto, tem pouco conhecimento disso.”– Adam Weishaupt 
 
Em seu início, o Illuminati não era uma ordem maçónica, e Weishaupt se não 
entraria em uma loja até 1777, quando ele recebeu a indução na Loja Theodore 
de Bon Conseil em Munique. No entanto, uma vez dentro Maçonaria, 
Weishaupt imediatamente viu o seu valor potencial de ser um veículo para a 
realização de seus sonhos Illuminati. Para criar uma união oficial entre os 
Illuminati e Maçonaria, Weishaupt começou a organizar o Congresso de 
Wilhelmsbas no Castelo de William IX de Hesse-Kassel, a ocorrer em 16 de 
julho 1782. Que especial ainda, que era importante, tanto em tamanho e 
aspirações, contou com a presença de todos os representantes da elite de lojas 
maçónicas. 
 
Foi também ali que a decisão foi tomada para permitir os anteriormente 
excluídos judeus a conceder admissão na Maçonaria. O credo Illuminati alegou 
que todas as pessoas são iguais (comunismo/cristianismo). 
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No entanto, havia outra razão, tacitamente, a mudança na política maçónica 
contra os judeus, era necessário dinheiro, e os judeus eram os principais 
banqueiros da Europa, um papel que assumiram desde o momento da queda 
dos Cavaleiros Templários. E não se esqueça do Rei William IX que estava em 
dívida no momento, e foi em geral, um indivíduo psicopata. 
 
Quando chegou o momento para uma votação sobre sua admissão no 
Wilhelmsbad, os judeus estavam tão ansiosos para ganhar o dia em que 
encheram o salão completamente com outros apoiadores judeus. Não foi muito 
tempo depois que a adesão dos Illuminati incluiu uma abundância de famílias 
de banqueiros judeus, incluindo os Rothschilds, a Oppenheimer, o 
Wertheimers, os Schusters, Speyers e Sterns. 
 
Novas lojas predominantemente de judeus foram formadas em Frankfurt, a 
capital financeira dos Rothschild na Europa, e logo toda a Maçonaria Illuminada 
faria à cidade da sua sede mundial. 
 
A primeira ordem de negócio para os judeus Illuminati-iniciados, foi para 
manifestar seu profetizado Sião, um mundo governado pelo povo escolhido do 
Senhor. Os planos foram postos em movimento para os judeus finalmente 
terem a sua “terra de leite e mel”, que havia sido prometida a eles por tanto 
tempo (em suas próprias mentes judaicas) e ela seria o mundo inteiro. 
 
A oportunidade para manifestar seu Sião chegou com a Revolução Russa, que 
foi financiada pelos banqueiros judeus. Um deles, o judeu alemão Karl Marx, 
catalisou o evento com a publicação de seu Manifesto Comunista. 
 
Karl Marx, cujo nome verdadeiro era rabino Mordechai Levi, era um membro da 
Liga dos Justos que levaria à criação da Liga Comunista. Em 1841, Moses 
Hess trouxe Marx para uma sociedade chamada “Liga dos Justos”. O lema da 
Liga dos Justos (Bund der gerechten) era “todos os homens são irmãos”, e 
seus objectivos eram “o estabelecimento do Reino de Deus na Terra, com base 
nos ideais de amor ao próximo, igualdade e justiça.” 1 
 
O líder da revolução bolchevique, Lénin, que em ambos os lados de sua família 
era de linhagem judaica, contribuiu com o seu plano para um governo 
centralizado, que seria controlado por uma oligarquia judaica. Depois que Lenin 
e seus companheiros Illuminati levantaram suas bandeiras no final da 
Revolução Russa, o seu novo governo comunista surgiu com os judeus a 
ocupar pelo menos 75% de seus mais altos cargos, e acabou com 60 milhões 
de gentios assassinados pelos judeus no momento em que o comunismo 
acabou. Muitos deles assassinado em um sistema organizado de todos os 
campos de execução por comissários judeus. 
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Para mais informações, consulte sobre trabalho escravo na Rússia soviética: 
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf  
Em português: http://www.libertarianismo.org/livros/aagulag.pdf  
http://ssbiblioteca.webs.com/Realismo%20comunista.pdf 
 
Os banqueiros judeus também tomaram outro tactica e aos poucos construiram 
um império de instituições financeiras para supervisionar uma infra-estrutura 
capitalista que iria governar o mundo. Como banqueiro judeu e patrono 
Illuminati, Amshel Rothschild, é conhecido por essa famosa frase: “Dê-me o 
controlo das finanças do município, e não me importarei com quem governa o 
país!” Isto leva a Comunismo no final. Os judeus mantém toda a riqueza e 
poder, e os gentios são reduzidos à escravidão total na nova ordem da judiaria 
mundial. 
 
As nações se reunirão para homenagear o povo de Deus: todos as fortunas 
das nações passarão para o povo judeu, marcharão em cativeiro por detrás ao 
povo judeu e se prostrarão diante deles, os seus reis trará os seus filhos, e 
suas princesas vão amamentar seus filhos. Os judeus vão comandar as 
nações, pois eles vão convocar povos que nem sequer sabem que os vão 
servir. As riquezas do mar e das nações virão aos judeus por seu próprio 
direito. 
“Qualquer pessoa do Reino que não servir Isreal será destruída” 
-Isidore Loeb (Le Litterature des Pauvres dans la Bíblia). 
 
Quais foram os efeitos da subversão da Maçonaria pelos judeus, dentro desta 
organização? A Maçonaria baseia-se judaísmo. “Elimine os ensinamentos do 
judaísmo do ritual maçónico e o que restará?” 
– The Jewish Tribune (Nova Iorque, 28 out 1927) 
 
“Nas actuais nações, a Maçonaria é apenas um benefício para os judeus” 
-Theodore Herzl (fundador e líder do sionismo internacional) 
 
“Nós fundamos muitas associações secretas, das quais todas trabalham para o 
nosso propósito, sob os nossos pedidos e nossa direcção. Uma das muitas 
conquistas da nossa Maçonaria é que aqueles gentios que se tornam membros 
de nossas Lojas, nunca devem suspeitar que estamos a usá-los para construir 
suas próprias prisões, cujos terraços vamos erguer o trono do nosso rei 
universal dos judeus, e nunca devem saber que estamos ordenando-lhes a 
forjar as cadeias de seu próprio servilismo para o nosso futuro Rei do Mundo” 
Discurso de abertura feita na convenção B‟nai B‟rith em Paris (publicada no 
Diário Católico, fevereiro 1936) 
 
Aqui deve ser óbvio o porquê de o Terceiro Reich proibir tais organizações na 
Alemanha. São órgãos do comunismo judaico. 
 
 
Fonte: 1 The Coming Gnostic Civilization, por M.A. Pinkham 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
http://www.libertarianismo.org/livros/aagulag.pdf
http://ssbiblioteca.webs.com/Realismo%20comunista.pdf
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A verdade sobre a “Nova Ordem Mundial” 
 
 
Há muita confusão sobre a Maçonaria, A Nova Ordem Mundial, os Estados 
Unidos, e onde todos estes se posicionam em relação ao satanismo 
verdadeiro. A razão para a confusão é devido à infiltração. Os maçons 
originais, que foram os principais responsáveis pela criação dos Estados 
Unidos da América, de Washington DC e muitas outras cidades dos Estados 
Unidos, onde a arquitetura foi especialmente desenhada e geograficamente 
organizada para um objectivo futuro, usando o conhecimento oculto, tinha uma 
ideia completamente diferente de uma Nova Ordem Mundial. 
 
Esta NOM que nossos Pais Fundadores (quem eram quase todos maçons) 
tinha em mente era baseada em princípios luciferianos. Os objectivos desta 
NOM eram: 
 

1. Estabelecer um país livre onde os cidadãos podiam escapar da 
opressão severa do cristianismo e aprender os segredos antigos do 
passado por eles mesmos, sem qualquer medo de perder suas vidas.  

 
2. Os Estados Unidos iam tornar-se a “Nova Atlântida”, e foi concebido 

para estabelecer um precedente para outras nações do mundo a 
seguirem no que diz respeito ao conhecimento espiritual.  

 
3. Estabelecer uma nação livre, onde cada indivíduo poderia tornar-se o 

melhor que ele ou ela quisesse ser. 
 

4. Os outros objectivos da presente NOM podem ser encontrados nas 
doutrinas originais dos Estados Unidos.  

 
Agora, o que aconteceu com o exposto, e onde esta *outra* NOM, que é dos 
judeus e está a acontecer hoje é uma outra história. Lembro-me de perguntar 
ao Pai Satan sobre a Maçonaria há algum tempo atrás, quando eu estava 
confusa com as informações conflitantes. Sua resposta foi que “eles foram 
infiltrados” e ele também me disse que a Maçonaria de hoje é muito diferente 
da original, que era baseada em princípios luciferianos. 
 
Eu li logo depois disso como Mayer Amschel Rothschild, pai da dinastia 
multimilhonária de banqueiros judeus usou sua posição de confiança: 
 
Aqui está um trecho do livro Rule by Secrecy, por Jim Marrs, © 2000, páginas 
58-59: 
 
“Essa dinastia bancária secreta foi iniciada por Mayer Amschel Bauer, um 
judeu alemão nascido em 23 de fevereiro de 1744, em Frankfurt...” 
“O jovem Mayer estudou para se tornar um rabino. Ele estava particularmente 
educado em Hashkalah, uma mistura de religião, lei hebraica, e razão.” 
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“A morte de seus pais obrigaram Mayer a deixar a escola rabínica e tornar-se 
um aprendiz em uma casa bancária. Aprendendo rapidamente o comércio, 
tornou-se agente financeiro tribunal para William IX, administrador real da 
região de Hesse-Kassel, e um maçom proeminente.  
Ele insinuou-se para William, que era apenas um ano mais velho do que ele, 
juntando-se o seu interesse na Maçonaria e antiguidades. Mayer iria procurar 
moedas antigas e vendê-las a seu benfeitor, a preços muito reduzidos. 
Considerando a sua formação rabínica, juntamente com suas pesquisas sérias 
em antiguidades, ele certamente desenvolveu uma compreensão profunda dos 
mistérios antigos particularmente aqueles da Cabala judaica. Foi durante este 
mesmo período em que a metafísica da Cabala começaram a fundir-se com as 
tradições da Maçonaria.” 
 
Os judeus se infiltram em todas as fontes de poder gentio que puderem. De 
dentro, ou eles ganham o controlo total ou buscam as apodrecer e destruír por 
meio da corrupção. 
 
A NOM judaica é um estado escravista mundial, encabeçado e dirigido por 
judeus. Essa NOM é exactamente o oposto do que foi pretendido pelos maçons 
originais que eram gentios; 
 

1. O Messias judeu, na forma de “Jesus” (a conexão de magia simpática 
onde todas as orações cristãs e energia psíquica são formadas) unirá os 
judeus e estabelecerá um estado comunista mundial comandado por 
Israel. Israel foi roubada aos palestinos com base na história fictícia dos 
judeus na Bíblia, e foi especialmente escolhida por causa de estar no 
cruzamento dos três principais continentes: Europa, África e Ásia; e 
centrada em poderosas ley lines. É daí que os judeus pretendem ter 
domínio total e controlo sobre os gentios de todas as nações, culturas e 
a raças do mundo.  

 
2. As pessoas vão estar marcadas com códigos de barras como gado (que 

é o significado da palavra judaica pejorativa “goyim” para os gentios) 
para garantir esse controlo total. Implante de microchips é outra 
possibilidade para garantir que gentios possam ser rastreados como 
animais. 

 
3. Todo o conhecimento espiritual será sistematicamente retirado do povo 

gentio (os verdadeiros objectivos tanto o cristianismo e o comunismo) 
através de assassinato em massa e tortura, como foi feito durante a 
Inquisição e recentemente (nos anos de 1950) quando o comunista 
chinês Mao Tse-tung marchou sobre o Tibete e queimou seus mosteiros 
e abateu e torturou até a morte seus líderes religiosos. Tibete, devido ao 
seu isolamento nas montanhas do Himalaia, continha muito material na 
forma de doutrinas antigas dos ensinamentos espirituais originais, muito 
antes da chegada do judaísmo, cristianismo e seus comparsas. 

 



Expondo o Cristianismo  97 

 

4. O conhecimento espiritual e poder oculto estará firmemente nas mãos 
dos judeus para o controlo total do mundo. Os judeus se tornarão 
“deus”. 

 
5. Quase todos sem envolvimento, judeus “comuns” e neutros vão estar 

muito felizes em participar dessa nova classe dominante de seus irmãos 
quando chegar o tempo. 

 
6. O programa de mistura de raças apagará ainda mais todas as 

identidades raciais e culturais para o controlo total. Com a perda do Eu 
através da destruição da identidade racial e cultural, a história pode ser 
reescrita de qualquer maneira que for boa aos judeus.  

 
Eles têm feito isso por muitas eras, sem o conhecimento da maioria da 
população gentia. Isso já foi feito com o satanismo (a religião original da 
humanidade), onde os ensinamentos originais, sacerdotes, sacerdotisas, outros 
líderes espirituais e pessoas com conhecimento, junto com suas bibliotecas, 
foram sistematicamente destruídos. 
A Igreja Cristã teve a liberdade de definir o satanismo da forma como bem 
entenderam, devido ao pouco remanescente do passado no que diz respeito ao 
conhecimento e à verdade. A Bíblia não é nada mais do que uma história 
fabricada do povo judeu que eles nunca tiveram. 
 
Por causa da doutrinação em massa e alimentação à força destas crenças, a 
mente das massas criou um poderoso Pensamento-Forma que tem ajudado o 
povo judeu em sua busca pela conquista do mundo. 
 
7. Os seres humanos não serão nada mais do que almas perdidas sem 
identidade, liberdade, conhecimento ou individualidade; apenas um número em 
serviço total de um estado escravista judaico. 
 
A descrição acima é completamente o oposto da NOM pretendida pelos 
Maçons originais que eram gentios. Infelizmente, mais uma vez, este está a 
jogar em ambos os lados contra o meio para o controlo total. Rituais modernos 
na Maçonaria que são voltadas para a segunda vinda do messias imundo e 
uma fusão de todas as religiões do mundo está agora bastante diferente 
daquela a anos atrás em que os registros foram removidos e selados em 
segredo. 
 
**Veja: The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret 
of Freemasonry, por Christopher Knight and Robert Lomas, © 2000.  
 
É muito evidente uma vez que o feitiço é quebrado, como os judeus tomaram o 
controlo e abusaram do poder oculto em sua busca para se tornarem “deus”. 
Se alguém fizer a pesquisa e estudo necessário, pode-se descaradamente ver 
a correlação entre a Bíblia judaico-cristã, o comunismo e a versão judaica da 
Nova Ordem Mundial.  
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Embora o livro: “Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top 
Leaders”, por James D. Shaw e Tom C. McKenney, foi escrito de uma 
perspectiva cristã, que contém muita informação útil sobre a Maçonaria 
Moderna. Ao chegar ao 33º grau (este nos dias de hoje é muito diferente da 
posição original, onde o conhecimento espiritual foi obtida e os 33 graus 
representam a coluna vertebral e a kundalini), o maçon é normalmente 
convidado a participar dos Illuminati, uma organização comunista com os 
mesmos objectivos de uma Nova Ordem Judaica Mundial. 
 
A Bíblia judaico-cristã é, como o objectivo da moderna Maçonaria infiltrado 
judaica, “todas as religiões são uma só”. Isto é bastante evidente dado que 
tudo na religião cristã foi roubado de religiões de todo o mundo, tanto a leste 
como a oeste, e seu nazareno (a conexão psíquica para o Messias judeu), é 
composta por cerca de 18 ou mais Deuses pagãos, como Odin, que estava 
preso a uma árvore. Qualquer um que esteja familiarizado com o ocultismo e 
os poderes da mente sabe que deve haver uma ligação na qual a a energia 
psíquica é canalizada. 
 
Os judeus se infiltraram em quase todas as organizações gentias. A Golden 
Dawn está repleta de símbolos hebraicos, anjos hebraicos, os nomes de deus, 
aleph-bet judaico e assim por diante. Wicca também está vai por este caminho, 
com énfase em alguns grupos de anjos judeus, a “lei-tríplice” judaica, que é 
vem das seis pontas (divisão de três) da “Estrela de Davi”, que os judeus 
adoptaram recentemente (nos últimos 100-150 anos) e foi roubada da “Estrela 
de Vishnu” Hindu. A énfase no número 1 (monoteísmo judaico, onde tornam-se 
“deus”) que é antinatural, pois leva-se 2 para criar e até mesmo criaturas 
assexuadas devem ligar-se para se reproduzir em algum ponto. 
A verdade é: poder psíquico gentio, através do cristianismo e do outro lado (os 
judeus jogam dos dois lados contra o meio e controlam ambos os lados), as 
Lojas Ocultas, está a ser canalizado sistematicamente para tornar a vinda do 
messias judeu, juntamente com uma Nova Ordem Judaica Mundial, uma 
realidade. 
 
Por causa da infiltração total e do controlo de posições-chave, muitos gentios, 
ou seja, os cristãos, estão confusos pensando que estas NOM sejam uma, que 
na realidade são duas ideias distintas. Por causa do poder oculto usado, eles 
estão cegos para o facto de que este monstro está em seu próprio quintal, por 
assim dizer, e eles estão enganados em fervorosamente trabalhar para isso. 
Os Pais Fundadores dos Estados Unidos usaram o poder oculto para fins 
beneficentes no estabelecimento de uma nação livre, onde antigos 
ensinamentos e conhecimento espiritual possam florescer sem medo de 
censura. Também deve ser por demais evidente, não há NADA “espiritual” 
sobre a “religião” cristã. Ela é e sempre foi materialismo puro. 
 
Os cristãos não têm o conhecimento da anatomia de sua alma, como curar a si 
mesmos ou para outrem, ou qualquer outra coisa de natureza espiritual. Toda 
essa chamada “religião” não é nada mais do que falsa.  
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Os cristãos que atingem estágios avançados do cristianismo assumem um 
olhar pastoso artificial, aquele infame sorriso cristão colado no rosto. Isso 
ocorre porque sua vida inteira gira em torno de mentiras, para o ponto onde 
eles começam a assumir uma aparéncia artificial e a se parecerem fisicamente 
com as mentiras que eles estão tão mergulhados. Isto é parte de sua punição, 
o que acabará por levar a sua condenação eterna por meio da degeneração de 
suas almas, devido ao seu conhecimento espiritual para repreendido, xingando 
e blasfemando contra o verdadeiro Deus Criador da humanidade, que não é 
outro senão “Satan”. 
 
 
Referências: 
 
1 Second Messiah: Templars, the Turin Shroud and the Great Secret of 
Freemasonry, por Christopher Knight e Robert Lomas 
 
Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top Leaders, por 
James D. Shaw 
 
Embora o livro acima tenha sido  escrito por um cristão convertido iludido, ele 
expõe a Maçonaria moderna como outra frente comunista para aNova Ordem 
Mundial Judaica. 
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O Templo de Salomão 
 
 
Agora, para aqueles de vós que pensam que a Maçonaria moderna seja de 
Satan, pense novamente. Os judeus doutrinam os cristãos a promover sua 
agenda de muitas maneiras diferentes, porque o crente cristãos amarra-se na 
energia judaica, pois o cristianismo é outro programa judaico para os gentios e 
um importante instrumento que eles usam. Os cristãos constantemente 
promover mentiras e desinformação sobre o verdadeiro satanismo, como as 
alegações de que os Illuminati e a “Nova Ordem Mundial” do comunismo são 
de Satan. Nada poderia estar mais longe da verdade. Satan representa e apoia 
a liberdade e rebeldia, NÃO escravização! Maçonaria moderna, que era 
originalmente uma ordem gentia, foi infiltrada e tomado por judeus. 
 
Aqui está um trecho do livro Rule by Secrecy, por Jim Marrs, © 2000, páginas 
58-59. Isso explica como a Maçonaria foi infiltrada por um judeu. Logo depois, 
muitos outros judeus entraram e destruieram a Maçonaria de dentro; retiraram 
conhecimentos e rituais espirituais e prepararam a organização para o avanço 
do comunismo: 
 
“Essa dinastia bancária secreta foi iniciada por Mayer Amschel Bauer, um 
judeu alemão nascido em 23 de fevereiro de 1744, em Frankfurt...” “O jovem 
Mayer estudou para se tornar um rabino. Ele estava particularmente educado 
em Hashkalah, uma mistura de religião, lei hebraica, e razão.” “A morte de seus 
pais obrigaram Mayer a deixar a escola rabínica e tornar-se um aprendiz em 
uma casa bancária.  
 
Aprendendo rapidamente o comércio, tornou-se agente financeiro tribunal para 
William IX, administrador real da região de Hesse-Kassel, e um maçom 
proeminente. Ele insinuou-se para William, que era apenas um ano mais velho 
do que ele, juntando-se o seu interesse na Maçonaria e antiguidades. Mayer 
iria procurar moedas antigas e vendê-las a seu benfeitor, a preços muito 
reduzidos. Considerando a sua formação rabínica, juntamente com suas 
pesquisas sérias em antiguidades, ele certamente desenvolveu uma 
compreensão profunda dos mistérios antigos particularmente aqueles da 
Cabala judaica. Foi durante este mesmo período em que a metafísica da 
Cabala começaram a fundir-se com as tradições da Maçonaria.” 
 
Os judeus se infiltram em todas as fontes de poder gentio que puderem. De 
dentro, ou eles ganham o controlo total ou buscam as apodrecer e destruír por 
meio da corrupção. 
 
A Maçonaria moderna está agora voltada para o avanço do comunismo judeu e 
a versão judaica da reconstrução do “Templo de Salomão”. Qualquer um que 
sabe sobre a construção bíblica deste edifício conhece nossos Demónios, ou 
seja, Asmodeus, foram brutalmente abusados e coagidos a construí-lo contra 
sua vontade pelo judeu “Salomão” ou “Shlomo”.  
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Como citado em Legends of the Jews, por Lewis Ginzberg, Asmodeus estava 
“em cadeias”. Como a maioria de nós já sabemos, os Demónios (deuses dos 
gentios) Goéticos (Góticos) foram amarrados e degradados por séculos. 
Asmodeus explicou muito para mim e respondeu a maioria das minhas 
perguntas. O “Templo de Salomão” judaico é uma alegoria e o tema subjacente 
da Bíblia judaico-cristã. A Bíblia inteira é uma ferramenta subliminar a usar 
poder psíquico dirigido das massas, e reforçado com poder oculto e magia. 
 
É mais ou menos assim: Salomão tinha uma vasta riqueza inimaginável. O 
“Templo de Salomão” simboliza o povo judeu (Israel) como um todo. 
 
1 Reis 4:1 Assim foi Salomão rei sobre todo o Israel. 
1 Reis 4:20-34 
Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar em 
multidão, comendo, e bebendo, e alegrando-se. 
E dominava Salomão sobre todos os reinos desde o rio até à terra dos filisteus, 
e até ao termo do Egito; os quais traziam presentes, e serviram a Salomão 
todos os dias da sua vida. 
Era, pois, o provimento de Salomão cada dia, trinta coros de flor de farinha, e 
sessenta coros de farinha; 
Dez bois cevados, e vinte bois de pasto, e cem carneiros; afora os veados e as 
cabras montesas, e os corços, e aves cevadas. 
Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifsa até Gaza, 
sobre todos os reis do lado de cá do rio; e tinha paz de todos os lados em redor 
dele. 
E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo 
da sua figueira, desde Dã até Berseba, todos os dias de Salomão. 
Tinha também Salomão quarenta mil estrebarias de cavalos para os seus 
carros, e doze mil cavaleiros. 
Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a 
todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão; coisa nenhuma deixavam 
faltar. 
E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar 
onde estava, cada um segundo o seu cargo. 
E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de 
coração, como a areia que está na praia do mar. 
E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do oriente 
e do que toda a sabedoria dos egípcios. 
E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, ezraíta, e 
Hemã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol; e correu o seu nome por todas as 
nações em redor. 
E disse três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco. 
Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hissopo 
que nasce na parede; também falou dos animais e das aves, e dos répteis e 
dos peixes. 
E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis 
da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 
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1 Reis 10:21-26 
Também doze leões estavam ali sobre os seis degraus de ambos os lados; 
nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. 
Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os 
vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro; não havia neles prata, 
porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. 
Porque o rei tinha no mar as naus de Társis, com as naus de Hirão; uma vez 
em três anos tornavam as naus de Társis, e traziam ouro e prata, marfim, e 
bugios, e pavões. 
Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como 
em sabedoria. 
E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus 
tinha posto no seu coração. 
E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas, e 
armaduras, e especiarias, cavalos e mulas; isso faziam de ano em ano. 
Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha mil e 
quatrocentos carros e doze mil cavaleiros; e os levou às cidades dos carros, e 
junto ao rei em Jerusalém. 
 
“Salomão”, também teve várias centenas de esposas e uma superabundância 
e todo o resto. 
 
Ok, agora o que acontece com os gentios? Continue a ler... 
 
1 Reis 9:20-22 
Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, perizeus, heveus, e 
jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, 
A seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel 
não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil, até hoje. 
Porém dos filhos de Israel não fez Salomão servo algum; porém eram homens 
de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus 
carros e dos seus cavaleiros. 
 
Os gentios que não foram “COMPLETAMENTE DESTRUÍDOS” pelos “Filhos 
de Israel” foram feitas em ESCRAVOS. ENTENDEU??? 
 
Os Deuses gentios foram escravizados pelos judeus e cruelmente maltratados, 
a seguir com assassinato em massa e escravização dos povos gentios 
restantes. Asmodeus explicou-me que o “Templo de Salomão” é o “império dos 
judeus”. 
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O Nazareno é outra alegoria, onde os 12 apóstolos representam as 12 tribos de 
Israel, e ele os une. Toda a Bíblia maldita é nada mais do que um poderoso 
trabalho subliminar com uma alegoria em que os judeus criam sua própria 
história fictícia (roubada e distorcida de lendas gentias), usurpar todo o 
conhecimento (Salomão pediu ao “Deus” judeu por sabedoria, pois o 
conhecimento é a chave para todas as coisas) dos gentios que foram 
assassinados em massa e torturados até a morte como bruxas e assim por 
diante (aqueles que tinham conhecimento oculto), e os gentios remanescentes 
são então escravizados nas mãos dos judeus, que controlam toda a riqueza e o 
poder. As escrituras bíblicas acima dizem tudo. 
 
O Nazareno também é dito ser um descendente direto de “Salomão”. Todo o 
tema do programa cristão é o das dívidas e dever. “Adão e Eva” “pecaram”, por 
isso a humanidade deve pagar. Este é apenas um dos inúmeros exemplos. 
Todo mundo tem que se arrepender e pagar. Portanto, há a mensagem 
subliminar sobre dívida e dever. Todo mundo tem que se arrepender. Este lixo 
subliminar é martelado na mente dos gentios desde o primeiro dia. 
 
“O poder do pensamento unificado de um número de pessoas é sempre muito 
mais do que o soma de seus pensamentos individuais: seria mais quase 
representada pelo seu produto”  - O Corpo Astral e Outros Fenómenos, 
Tenente Coronel Arthur E. Powell © 1927 
 
Maçonaria, antes de ter sido corrompido pelos judeus, era muito espiritual e um 
“maçom de 33º Grau” era um dos que teve sua serpente erguida, pois a coluna 
tem 33 graus esotéricos. Anteriormente, maçons comunicavam-se com o outro 
telepaticamente. Reconstruir o “Templo de Salomão” tinha a ver com a 
Magnum Opus e a alma. Os judeus pegaram este CONCEITO e corromperam-
no para avançar sua ganância insaciável e direcioná-lo para a sua agenda 
comunista de criar um estado de escravos gentios. 
 
666 é o quadrado cabalística do sol. 666 é o todo importante chakra solar. O 
verdadeiro significado do “Templo de Solomon” é TEMPLO DO SOL. “Sol” 
“Om” e “On” são todas as palavras para o sol. “Sol” é uma palavra próxima da 
palavra inglesa “Soul” (alma). “Om” é um nome dado pelos hindus ao Sol 
Espiritual e “On” é uma palavra egípcia para sol. O simbolismo do Templo de 
Salomão foi roubado pelos judeus e transformado em um personagem fictício, 
como acontece com o fictício nazareno e quase tudo na Bíblia judaico-cristã. O 
verdadeiro significado do “Templo do Sol” é espiritual. Ele simboliza a alma 
aperfeiçoada, onde os raios do chakra solar (666), que é o centro da alma e 
circula a energia espiritual, irradia em oito raios separados. A alma a brilhar é 
simbolizada pelo Sol. Oito é o número de Astaroth. Esta é também é “A Nova 
Jerusalém”. O nome de “Jerusalém”, também foi roubado e corrompido em 
uma cidade em Israel. “Jerusalém” é um CONCEITO! A alma aperfeiçoada a 
brilhar também é simbólico como “A Luz”. 
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Referências: 
 
The Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top Leaders, por 
James D. Shaw © 1988 
Embora o livro acima tenha sido escrito por um cristão convertido iludido, ele 
expõe a Maçonaria moderna como outra frente comunista para a Nova Ordem 
Mundial Judaica. 
 
Second Messiah: Templars, the Turin Shroud and the Great Secret of 
Freemasonry, por Christopher Knight and Robert Lomas © 2001 
O livro acima revela como muitos ensinamentos espirituais importantes e rituais 
foram sistematicamente removidos da Maçonaria moderna. 
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A verdade sobre a caridade cristã 

 
 
• “Pelo facto das igrejas serem isentas de impostos, o cidadão comum paga um 
adicional de $925,00 por ano em impostos para apoiá-las”. 
 
• “De acordo com a Receita Federal, as doações da igreja somam mais de 
DEZENOVE  BILHÕES de dólares por ano. “Isso não inclui os lucros de 
empresas, participações societárias, investimentos em títulos, centros de 
aposentadoria ou de arrendamento”. 
 
• “A Igreja Mórmon sozinha recolhe pelo menos 4,3 bilhões dólares por ano de 
seus membros e outros $400 milhões do seus muitos negócios de empresas 
compradas com isenção de impostos o dinheiro doado”. 
 
• “As igrejas são proprietárias de 81 bilhões de dólares em imóveis isentos de 
impostos no Texas e 1,3 bilhões de dólares no Estado de Los Angeles sozinho. 
Pense então no valor de imóveis detidos por eles em Nova Iorque, Chicago, 
Boston, e em todos os estados – o montante envolvido é impressionante”. 
 
• “Cada dólar de imposto que a igreja evita pagar, você como um pagador de 
impostos individual deverá pagar”. 
 
• A crescer em poder e propriedade, as igrejas cristãs possuem 20-25% de 
todos os bens imobiliários nos Estados Unidos. 
 
-Extraído de “The Book Your church Doesn‟t Want You To Read” - Tom C. 
Leedom, editor 1993. 
 
Sobre o tema do aborto, esta é definitivamente uma questão pessoal, mas eu 
quero expor o que está sendo feito nos bastidores dos movimentos cristãos 
“pró-vida”. 
 
Primeiro, eu quero mencionar que se cristianismo não tivesse nos reprimido, 
haveria controlos de natalidade mais eficazes. Abstinéncia forçada não é 
saudável e não funciona. 
 
Quanto à igreja cristã e a posição católica sobre a proibição do controlo de 
natalidade e aborto, isso é mais um monte de dinheiro a fazer barulho. As 
crianças são os únicos que pagam. As intenções subjacentes a esta 
propaganda colocada à disposição do público, vêm com o pretexto de boa 
vontade e humanitarismo. Nos bastidores, há a história verdadeira. 
 
Ateus Americanos fizeram uma exposição sobre “Madre Teresa” há alguns 
anos atrás. Esta mulher recebeu milhões se não mais em doações. A maioria 
do dinheiro não foi contabilizado. 
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O maior número de vítimas do movimento pró-vida são países de terceiro 
mundo. A maioria desses países na África, América Central e do Sul e Ásia 
foram explorados e infestado com cristianismo. Os missionários estão sempre 
voltando para estas áreas do mundo, como anfitriões de primeira linha para a 
sua agenda viciosa, pois essas pessoas são pobres e analfabetas. 
 
Para se alimentar, vestir e dar moradia a um indivíduo na maioria desses 
lugares, custa apenas 10 centavos de dólar por dia e uma tigela de arroz. As 
crianças estão andando emagrecidas, em trapos e sujas. A taxa de mortalidade 
é alta e as igrejas usam isso para arrecadar milhões e milhões em doações 
isentas de impostos para “dar” a essas crianças. O facto triste é que pouco ou 
nada disso alcançará essas crianças. Pela taxa de mortalidade infantil ser 
muito alta devido à fome e a doença, a Igreja Católica explora esse com a 
proibição de controlo de natalidade e aborto. Este por sua vez, fornece a igreja 
com mais crianças propaganda a serem usadas para arrecadar mais dinheiro. 
Mantenha bebês infelizes a vir. 
Com a marcação da moeda ocidental em cada um desses países, as igrejas 
poderiam facilmente dar ao luxo de ter todo o terceiro mundo a viver 
decentemente. Isso não é nada mais do que um dinheiro trágico fazendo 
barulho. Em raros casos em que essas pessoas são ao menos investigadas, a 
sujeira encontrada nelas é interminável. A igreja cristã com toda a sua riqueza 
de isenção de impostos e financiamento organizou em um poderoso bloco 
eleitoral. 
 
“Eles têm amarrado muitos senadores e deputados, tendo seus próprios grupos 
de pressão religiosos, que foi quase impossíveis de impor qualquer tipo de 
legislação fiscal ou violações fiscais contra eles, permitindo-lhes continuar a 
ganhar poder com fundos ilimitados”. ¹  
 
No México, pessoas pobres descalças esfarrapadas caminham por uma 
estrada poeirenta escaldante por 15 milhas para assistir a uma igreja pródiga 
que leva uma porcentagem de sua renda, enquanto vivem em condições sub-
humanas em casas com chão de terra batida e uma lata de papelão ondulado 
para um telhado. O igrejas estão repletas de ouro e continuam a receber o 
dízimo dessas pessoas. 
 
Caridade cristã é uma farsa. Eles dão o mínimo possível ante ao público para 
manter uma imagem humanitária, mas a maioria das doações enchem os 
bolsos de seus pregadores e são canalizados para actividades criminosas 
organizadas. Os problemas que as pessoas levam a eles raramente são 
aliviados. Viciados em drogas são orientados a orar e assim por diante. Eles 
estão privados de meditação de poder que iria curar seus problemas. Pessoas 
permanecem impotentes no sistema cristão e são usadas para exploração. 
Novatos que vêm para “Jesus” são tomados em uma e outra vez, mas “Jesus” 
não dura muito tempo e a pessoa se “desvia” em condições piores do que 
antes, já que além de seus problemas e circunstâncias infelizes que eles 
trouxeram, “Jesus” caga neles. 
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A maioria das doações cristãs financiam a guerra e actividades criminosas 
organizadas. 
 
O “Conselho Nacional e Mundial de Igrejas” inclui membros Luteranos, 
Episcopais, Baptistas, Presbiterianos, Metodistas e outras denominações. 
 
“O Conselho Mundial de Igrejas e sua afiliada, o Conselho Nacional de Igrejas 
são apoiados por dólares doados discretamente por igrejas que ajudam a 
financiar as operações secretas selecionadas e guerras”. “As igrejas principais 
apoiam causas de esquerda e assassinatos, e igrejas fundamentalistas apoiam 
causas de direita e assassinatos. O sangue está nas mãos de cada doador”. 
 
“Em testemunho arrepiante dado na American University, em Washington DC, 
e  televisionado sobre a C-Span em 12 de dezembro de 1989, o ex-agente da 
CIA John Stockwell contou como os Cristãos Contras invadiam as cabanas de 
moradores inocentes. Ele os viu arrastar um homem  de uma casa e castrá-lo 
na frente de sua esposa e filhos. Esses selvagens em seguida estupraram sua 
esposa, e em seguida, cortaram os seios com as baionetas. [Suas] crianças 
aterrorizadas foram forçadas a assistir. Novamente, essas atrocidades foram 
parcialmente financiadas pelos  dólares colocados nos pratos de coleta das 
igrejas de bairro que contam aos fieis que essas doações especiais vão para 
os “fundos de fome no mundo”. Para agravar a tragédia, os nicaraguenses são 
pessoas maravilhosas, amam americanos e ainda não conseguem entender  
por que a América iria fazer isso a eles” ². 
 
“Jesus” não cura dependentes químicos 
 
Não é nada, mas um dinheiro enorme a fazer barulho e exploração de seres 
humanos. Algo deve ser substituído por algo, e não nada. A vítima cristã 
geralmente se “desvia”. Pessoas com graves vícios em drogas precisam 
consertar os pontos fracos e os buracos em suas auras e capacitarem-se com 
a energia de que necessitam para que elas não recaiam no vício novamente. 
As igrejas cristãs não fornecer nada disso. Elas só atraem pessoas que estão 
desesperadas para explorar o dinheiro delas. A vítima paga com o dinheiro e a 
bunda e é presenteada com novos problemas que não tínhamos antes. O 
nazareno e sua laia sugam a autoestima da vítima, a confiança e as suas 
energias vitais, colocando-a a uma recaída ao vício. A recaída é interpretada 
como a vítima sendo o “pecador” que precisa arrepender-se (ainda mais 
redução de autoestima, valor pessoal e confiança em si mesmo, que são tão 
drasticamente necessários para superar o vício). Isso cria um ciclo vicioso de 
crueldade e exploração humana. 
 
Satan nos dá força, autoestima e poder para vencer dependéncia em drogas. 
Quando a pessoa está com os chakras e a aura saudáveis, não se almejar 
esses tipos de substâncias para compensar deficiéncias psíquicas. 
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O salário Casa do Capelão 1993 foi de US $ 115,300.00  
O salário do capelão do Senado era sobre o mesmo com um adicional de $ 
300.000,00 orçamento, incluindo salário para secretários e escritórios. ² 
 
Para encerrar, os serviços sociais com o departamento de bem-estar e de outro 
estado/governo executar as agéncias, a Cruz Vermelha e assim por diante, 
todos fazem centenas de vezes, mais para ajudar o underprivilaged e 
indigentes que faz as igrejas Cristão. Além disso, ao contrário das igrejas 
cristão e missões, eles não exigem a sua liberdade, a sua mente e sua alma.  
 

 
Referências: 
 
¹ The Book Your church Doesn‟t Want You To Read por Tom C. Leedom, editor 
1993  
Capítulo intitulado “The Ride Tax-Free”, páginas 341-349  
² Ibid  
³ Ibid 
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A Nova Ordem Mundial e as igrejas cristãs 

 
 
Muitas vezes ouvimos o falatório histérico de cristãos que afirmam que “Satan” 
está a por em prática uma “Nova Ordem Mundial”, onde os seres humanos 
estarão com código de barras como gado e perderem todos os seus direitos e 
liberdades. Esta NOM é dito ser um “Estado comunista mundial”. Cristianismo 
tem uma história de culpar o Diabo por tudo o que não concorda, ou na 
realidade, os seus próprios crimes contra a humanidade. Este artigo não é 
escrito para fazer quaisquer declarações políticas, apenas para por os 
indivíduos iludidos na linha. Com bastante pesquisa e bom senso 
simplesmente, Satan não tem nada a ver com isso. Isso é de inspiração 
judaico-cristã, a Igreja Católica, o Conselho Nacional e Mundial de Igrejas (dos 
quais a maioria das Igrejas protestantes pertencem e apoiam) estão 
trabalhando para isso, canalizando a maior parte de suas contribuições para 
isso por política, e estão no mais altos níveis de abuso de poder oculto para 
alcançar esses fins. Claro que, com as incessantes acusações mutantes, 
sempre vai-se ouvir muitas vezes de Cristãos iludido: “Oh, não! Esso NÃO É A 
MINHA igreja!”. Os protestantes condenam os católicos, ignorando 
completamente o fato de que suas seitas, em muitos aspectos fazem paralelo 
com o catolicismo e todas as seitas cristão teve suas origens na igreja cristão 
original, a Igreja Católica.  
 
Para resumir, o satanismo não coloca restrições sobre as pessoas. Satan 
defende individualidade, liberdade e o progresso da espécie humana. Satan 
não representam o caos, como alguns acreditam. É preciso conhecê-lo para 
apreciar. Satan é muito consistente. Ele defende leberdade e rebelião, não uma 
NOM comunista onde judeus no comando escravisam as massas gentias que 
tornam-se apenas um número e o que chamam “seres humanos úteis”. 
 
Citações do Talmude judaico: 
Baba Necia 114, 6: “os judeus são seres humanos, porém as nações do mundo 
não são seres humanos, mas bestas apenas.” 
 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier, todo judeu terá 2800 
escravos.” 
 
Nidrasch Talpioth, p. 225-G: “Jeová criou o não judeu em forma humana, de 
modo que o judeu não teria de ser servido por animais. O não judeu é, 
portanto, um animal em forma humana, e está condenado a servir o judeu dia e 
noite.” 
 
Cristãos iludidos e outros facilmente culpam Satan e os “satanistas”, quando se 
trata de ser sujeito a marcação com “código de barras” como animais. Para 
começar, se alguém olhasse atentamente, pode-se ver que esses não são os 
ensinamentos de Satan, mas da Bíblia judaico-cristã, onde pessoas são 
referidas como “ovelhas”, o corpo é de propriedade de “deus”, a vida sexual, os 
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desejos e luxúrias, com quem se está tendo relações sexuais e tantas outras 
coisas QUE SÃO INSIGNIFICANTES PARA O AVANÇO ESPIRITUAL são 
tratados como questões importantes na Bíblia judaico-cristã. 
 
Agora, que tal caos? Esta é outra táctica comunista e é muito flagrante aqui 
nos EUA, onde os judeus trabalham para instituir o comunismo por utilizar 
todos os meios, dentro ou fora dos tribunais para desmontar o sistema legal e 
estabelecer confusão na população. A “Bíblia Sagrada” é um dos textos mais 
confusos já escritos. A maioria das pessoas nem se deu o trabalho de lê-la e 
ainda assim se chamam “cristãos”. Olhe para as contradições infinitas e, claro, 
o ensinamentos do nazareno:  
 

 Ele roubou (Lucas 19: 29-35, Lucas 6:1-5),  

 Ele mentiu (Mateus 5:17, 16: 28, Apocalipse 3:11)  

 Ele defendeu homicídio (Lucas 19:27)  

 Ele praticou crueldade contra os animais (Mateus 8:30-32) 

 Ele exigiu que um de seus discípulos desonrasse seus pais e familiares 
(Lucas 9:59-62)  

 
Estas são apenas uma pequena amostra dos mandamentos que ele não só 
deu mau exemplo por quebrá-los, mas ordenou que outros o fizessem também. 
Contradições como estas em ensinamentos religiosos prepararam o palco para 
a confusão e caos. 
 
O número de seitas cristão que violentamente discordam e condenam as 
demais falam por si, para não mencionar todas as guerras que mudam a vida 
que são essenciais para esta NOM, quase todas foram incitadas pelo 
cristianismo e tinham a ver com essa religião. Perdoar o próximo eternas 
“setenta vezes”, como o nazareno ensinou e dar a outra face incentivam nada 
além de caos e crime. As pessoas são doutrinadas a serem prefeitos escravos 
e vítimas. Seus próprios corpos são de propriedade de algum estranho que 
decide seus pensamentos mais profundos, desejos e sexualidade. Quanto à 
ideia de pessoas sendo marcadas com código de barras, ISSO FOI DITO POR 
“JEOVÁ”, E NÃO SATAN!  
 
Cristãos e outros são bem rápidos em trocar acusações – “Foram os católicos”, 
“Oh, não! Foram os protestantes!” Eles não podem compreender o que esse 
tipo de coisa é, e tem acontecido há séculos em suas próprias igrejas e é todo 
o tema da sua própria Bíblia. Eles têm contribuído para isso financeiramente, 
fisicamente e espiritualmente. SEJA UM ESCRAVO! É muito mais fácil para 
eles acusarem Satan do que perceberem que foram enganados por seu próprio 
“deus” e seu próprio ministério. Satan foi convenientemente usado tanto como 
uma distração como bode expiatório durante séculos pelas igrejas cristãs. 
Simplesmente ponha a culpa de tudo em Satan, pregue ao mundo que eles são 
“bons”, “humanitários” e acima de tudo, “deus”. Uma mentira repetida e 
executadas com frequéncia suficiente acabará por ser acreditada, não importa 
o quão ridículo seja.  
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Trilhões e trilhões de dólares foram canalizados para promover esta mentira 
publicamente, enquanto seus principais líderes religiosos clandestinamente 
trabalham para escravizar o mundo como eles fizeram no passado através de 
sua raiz, o Igreja Católica. Os protestantes não foram diferentes com os seus 
julgamentos assassinos das Bruxas de Salém e o comparecimento obrigatório 
às igrejas na América Colonial. LIBERDADE NÃO É EM QUALQUER FORMA 
COMPATÍVEL COM JUDEU-CRISTIANISMO!  
 
Cristianismo não é espiritual em nenhum aspecto. Eles são na verdade, uma 
instituição política posando como uma frente religiosa/espiritual. Seguidores 
são enganados em viver para a própria morte, dando todo o conhecimento 
oculto e poder assim sendo indefesos e inofensivos contra aqueles que têm 
esse conhecimento, poder e sabedoria de como usá-lo. Eles são iludidos a 
pensar que seu “deus” vai punir essas pessoas quando o tempo chegar, eles 
foram preparados por gerações para serem escravos descerebrados e suas 
almas por gerações a rejeitar a verdadeira espiritualidade, atrofiaram em poder. 
O objectivo está quase cumprido e terá êxito se esses idiotas não acordarem. 
 
Eu li que as igrejas de Billy Graham agora têm DVDs e sistemas de alto-
falantes estéreos. O que isso tem a ver com espiritualidade? Sua frente de 
caridade cristã é uma piada. A maioria das doações, que totalizam a casa dos 
trilhões de dólares, são canalizados para o Conselho Mundial de Igrejas onde 
eles são usados politicamente, para o financiamento de guerras e outras 
actividades terroristas. Organizações seculares, tais como as agéncias de bem-
estar do condado local são as que, na verdade, fazem o maior trabalho para os 
necessitados. Este sai dos bolsos dos contribuintes, e não das igrejas cristãs. 
 
Os líderes de ambos o cristianismo e governos totalitários em si são 
extremamente materialistas. 
 
Quando olhamos para a Igreja Católica, através dos séculos, vemos que como 
eles sugavam até a última gota de dinheiro de famílias atingidas pela pobreza, 
viúvas e até mesmo gerações de famílias que foram alvo da inquisição, a 
própria igreja foi acumulando e acumulando ouro, prata, conhecimentos 
valiosos, artefatos e pedras preciosas em quantidades intocadas. 
 
Além de receber e recolher todo o ouro, prata e outros objetos de valor de que 
eram capazes de apreender, a Igreja Católica adquiriu grandes quantidades de 
bens imóveis, a maioria desses também foi conseguida através dos 
assassinatos em massa e extorsão realizadas pela Inquisição. A Igreja Católica 
de hoje é sem dúvida a instituição mais excepcionalmente rica da face da 
Terra. A quantidade de dinheiro, terra, tesouros, artefatos, e outras explorações 
materiais da Igreja Católica sozinha é além da imaginação.  
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Mesmo durante a Idade das Trevas, quando a pobreza era generalizada, 
principalmente por causa de cristianismo em si, encontramos estas catedrais 
enormes e fabulosamente ricas, construídas no meio da privação extrema da 
população, com altares e absides de ouro ornamentado com abóbadas, 
colunas e paredes decoradas. Basílicas, catedrais, abadias, baptistérios, 
mosteiros, conventos e igrejas magníficas foram construídas. Praticamente 
todos esses eram tão abastados e grandes em comparação com o ambiente 
pobre daqueles tempos, que suntuosamente destacaram-se como o principal 
repositório de toda riqueza material – ouro, prata e suntuosidade arquitetónica - 
tanto de sua época e como de sua localização geográfica.  
 
A Igreja Católica durante a Idade das Trevas estabeleceu-se como a 
governadora incondicional sobre toda a Europa. A Igreja Católica tinha domínio 
completo sobre os reis e rainhas, militaria e governou pelo terror. Ninguém 
estava livre em qualquer aspecto. Conhecimento foi destruída e/ou removido 
da população, pois para criar um estado escravo perfeito, os escravos devem 
ser analfabetos e sem poder. Os assassinatos em massa cometidos por Josef 
Stalin, Mao Tse-Tung e outros ditadores totalitário foram repetições da 
inquisição cristã. Os nomes e os rostos mudam, mas ainda é a mesma agenda 
com as mesmas pessoas. Mao marchou sobre o Tibete, assassinando e 
torturando tibetanos nativos em massa. O exército chinês, sob as ordens de 
Mao, atravessou montanhas íngremes e terreno perigoso com o objectivo 
principal de destruir conhecimento antigo, independentemente do que os livros 
de história afirmem. O monastérios tibetanos, por causa das montanhas que 
cercam Himalaia, foram isolados do resto do mundo e como resultado foram 
capazes de manter o antigo conhecimento  o controlo dos cristãos destrutivos. 
Qualquer pessoa que tenha qualquer conhecimento sério ou poder espiritual é 
uma ameaça para o Estado. Escravos não deve nem ter conhecimento nem ter 
acesso ao poder oculto. Conhecimento e poder são mantidos nas mãos de 
alguns controladores. Claro, os “Ministérios do Portão Oriental” de Billy Graham 
estavam autorizados a inundar a China com Bíblias, um projeto que chegou na 
casa dos milhões de dólares – todos os impostos isentos.  
 
O conceito de dominação mundial por um seleto grupo que governa com mão 
de ferro e uso assassinato em massa e terror para atingir seus objectivos é 
explicitado através de toda a Bíblia judaico-cristão. 
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Conceitos: O estado possui e controla todos os bens. A lista abaixo contem 
paralelos e ensinamentos na Bíblia judaico-cristã: seu corpo não é o seu, ele é 
propriedade de “deus”.  
 

 Não ter impulsos sexuais, se o fizer, o dono de seu corpo vai fazer o que 
lhe agradar com ele e “lançá-lo no inferno” (regra de terror): Mateus 
5:27-30  

 O “senhor” tem o controlo sobre todos os seus relacionamentos 
pessoais: Mateus 19:9 

 Sem liberdade de expressão: Mateus 5:33-37; 12:36  

 Deixe que o joguem na prisão: Mateus 5:25 

 Não se defenda ou golpeie de volta, seja o escravo perfeito: Mateus 
5:39-44; Lucas 6:27-30; 6:35 - Os mansos são os melhores escravos, 
“manso” significa “submisso”: Mateus 5:5  

 Viva pela sua morte, não importa a vida que você tem agora. Este é um 
clássico em como executar um estado escravo. Não vale a pena lutar 
pela vida: Mateus 5:12  

 Destrua a unidade da família para criar o caos: Mateus 10:34-36 Lucas 
12:51-53  

 Deixe o caos reinar: Mateus 18:21-22  

 Não possua qualquer propriedade: Mateus 19:21-24, Marcos 12:41-44, 
Lucas 6:20; 6:24, 6:29-30  

 Abandone sua família: “Pai, mãe, irmãs e irmãos” – isso é o que um 
estado totalitário pede e recompensa crianças para que entreguem os 
seus pais a serem executados: Mateus 19:29  

 Mais escravidão e servidão: Êxodo 21:07; Êxodo: 21: 20-21; Levítico: 
25:44-46, Lucas 6: 40 - o estado é perfeito. Lucas 12: 47, Efésios: 6:05;  

 Colossenses 3:22, 1 Timóteo: 6: 1; Tito 2: 9-10, 1 Pedro 2:18  

 O nazareno, bem como os ensinamentos do Antigo Testamento, exigem 
obediéncia total e completa e reforçam este conceito através do medo e 
terror. Pregadores iludem suas congregações a acreditar que “Jesus te 
ama”. Eles gritam e clamam “fora de contexto”, mas eles são os únicos 
que perdem a mensagem inteira e estão “fora de contexto”. 

 O nazareno nunca ensinou à humanidade qualquer coisa de 
independéncia ou avanço. Cristãos sussurram sobre como esta entidade 
curou os aflitos, mas ele nunca ensinou ninguém como curar-se ou 
mesmo a entender a natureza da doença. Ele cercou-se, principalmente, 
com os ignorantes e servis. A religião cristão dá ao retardado mental 
altíssima estima. 

 
O verdadeiro mal é o mestre do engano e das mentiras: “ele engana as 
nações”. Pagar para a própria condenação é um tema comum aqui. Seu nome 
não é SATAN/LUCIFER, MAS IAVÉ/JEOVÁ! 
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Cristãos ter-se despojado de todo o poder e conhecimento oculto, têm 
financiado e trabalhado por tudo isso durante séculos e agora eles põe toda a 
culpa no Diabo. Eles Não podem ver que é isso é o seu próprio “deus” e o 
nazareno. 
 
Conhecimento oculto pode ser usado por qualquer pessoa para qualquer 
finalidade. 
 
Qualquer tolo pode ver facilmente que o exposto acima não é de Satan, nem 
tem nada a ver com ele e os ditos  grupos “ocultos” estão infiltrados de cima a 
baixo pelos Jesuítas católicos e outros que desejam iludir aqueles que podem 
ser luciferianos ou pagãos e mantê-los sob seu controlo. Isto pode ser visto em 
seus símbolos ocultos judeu-cristãos, como nomes de “deus” Jeová/YHVH  e 
de anjos. 
 
É óbvio, além de tudo isso, a Igreja Católica ficou furiosa pela revelação dos 
escândalos de pedofilia. Essas acções foram planeaadas e deliberadas. O 
Papa e o alto escalão do clero agiram indignados e rancorosos quando 
expostos ao mundo. Eles não estavam nada arrependidos. Nós todos sabemos 
que o estupro infantil faz personalidades instáveis e isso é necessário para 
adicionar o caos para o cumprimento de seus objectivos. Pessoas iludidas que 
são espiritualmente e psicologicamente perdidas. 
 
 
Referências: 
 
Vatican Assassins : Wounded in the House of My Friends, The Diabolical 
History of the Society of Jesus Including: Its Second Thirty Years‟ War (1914-
1945), its Cold War (1945-1990), and Its Assassination of America‟s First 
Roman Catholic President, por John Fitzgerald Kennedy (1963) de Eric Jon 
Phelps, 2001  
 
The Secret History of the Jesuits, por Edmond Paris, traduzido do francês, 1975  
 
An Atheist Speaks, por Madalyn Murray O‟Hair, 1986  
 
Billy Graham and His Friends pela Dra. Cathy Burns, 2001  
 
Our Constitution, the Way It Was, pelo Dr. Madalyn O‟Hair, edição revista, 1988  
 
The Cross and the Sickle...Superchurch, por Billy James Hargis e Bill Sampson, 
1982  
 
The Book Your church Doesn‟t Want You To Read, por Tom C. Leedom, editor 
1993 
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Assassinos, ladrões e mentirosos: 
O cristianismo não tem nada próprio 

 
 
A Bíblia judaico-cristã NÃO é tão antiga quanto se acredita ser, e não esse 
programa vil a qual eles que eles chamam de “religião”. A verdade pode ser 
vista nas catedrais góticas. Elas foram ORIGINALMENTE PAGÃS. 
Independentemente do que os livros de história populares reivindiquem (e 
muitos apoiam a mentira judaica do cristianismo), parece que o cristianismo 
entrou em cena a partir da Inquisição, especialmente na Europa. Isso é quase 
idêntico em todos os aspectos de uma revolução comunista, onde assassinato 
em massa, tortura e privação de mesmo os mais básicos dos direitos humanos 
é instituída. 
 
“O cristianismo e o comunismo são muito perto espiritualmente e 
ideologicamente. Este é um conceito bastante conhecido que foi adoptado por 
vários pensadores, de Thomas More para Lev Tolstoy. Poucas pessoas sabem 
que o primeiro Estado socialista do mundo foi estabelecido no Paraguai e foi 
baseado nas ideias dos jesuítas católicos antes de Marx ter criado seus 
ensinamentos.” 
“A Companhia de Jesus – a Ordem Religiosa Jesuíta – na Igreja Católica, era 
mais ou menos equivalente à KGB na União Soviética.” 
As Citações acima foram tiradas do “Pravda” (o principal jornal do Partido 
Comunista e principal jornal da antiga União Soviética), do artigo: Existe 
alguma diferença entre o cristianismo e o comunismo? 
 
Os judeus e os seus companheiros cristãos têm destruído o passado e 
reescrito uma história fictícia em conformidade com a sua agenda. Eles tentam 
alegar que algumas religiões pagãs foram mantidas para facilitar a entrada da 
população no cristianismo, mas eu fortemente questiono isso, como deveria 
qualquer pessoa pensante inteligente, pois TUDO o que eles têm FOI 
ROUBADO DE RELIGIÕES PAGÃS ANTECEDENDO O CRISTIANISMO. As 
Testemunhas de Jeová conhecem todos os elementos pagãos da religião 
cristã, mas estão iludidos pelo nazareno. O nazareno foi roubado e corrompido 
de pelo menos 18 ou mais Deuses pagãos que representavam um conceito. 
COMO OS JUDEUS, A RELIGIÃO CRISTÃ NÃO TEM NADA PRÓPRIO! 
 
Confira a Praça do 
Vaticano. O obelisco 
egípcio no meio da roda 
satânica do ano:  
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 Aqui está outro do teto do vaticano staircase. Note o 
desenho das varas runicas galdor, mas os druidas e 
outros pagãos foram assassinados em massa pela 
inquisição; a pena por usar runas era a morte 
automática. 
 
 
Observe todos os Deuses egípcios no Museu do 
Vaticano. Se alguém se preocupar em fazer a 
pesquisa necessária, é óbvio que quase tudo o que o 
Vaticano tem foi ROUBADO. O Egito é condenado 
na Bíblia judaico-cristã, e ainda, se você ler através 
de tudo no sítio e fazer mais pesquisas, é evidente o 
quanto a religião judaico-cristã tem ROUBADO e 
corrompido do Egito!  
 

Estes Deuses acabaram no que é conhecido como “Goétia” nos grimórios 
blasfemos escritos por judeus. O reino de Satan foi roubado dele!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Deuses egípcios no  
                                     “corredor de estátuas” 
 
 
 
 
 
 
ANUBIS SEKHMET 
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Mais imagens de deuses pagãos no Vaticano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apollo (muitas imagens de Apollo, como a abaixo, foram mostradas como o 
nazareno). 
Muitas imagens que passaram e assumiram ser do nazareno, contem uma 

figura masculina com uma auréola ou com os raios 
como mostrado na foto acima, ou a quatro cantos a 
representar a coroa e os chakras das têmporas. As 
pessoas foram doutrinados a acreditar que estas 
são do nazareno, quando na realidade, todos eles 
são um modelo de homem humano com sua 
kundalini erguida. Isso é um conceito! Este 
conceito foi roubado de deuses pagãos e é de 
Satan, a kundalini erguida é o que é chamado de 
“Invocar o Diabo”. E é o que se manifesta no halo 
visto em tantas pinturas antigas. 
 

Uma vez que todos entendam o verdadeiro 
significado de todos os símbolos, o véu é cai e 
os judeus não podem mais empurrar suas 
besteiras. Esta é a principal razão pela qual a 
Bíblia judaico-cristã ameaça qualquer um que 
estuda o ocultismo ou práticas do oculto a 
“queimar em um lago de fogo”. 
 
Pinturas das catacumbas, que datam dos 
séculos 3 e 4 CE têm essa mesma imagem 
masculina.  
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Algumas imagens são de são Marduk, alguns são de Apolo e outros Deuses 
pagãos. O livro “A Catacumba Desconhecido” é interessante e revela muito 
sobre a arte pagã visto nas catacumbas. Agora, aqui estão os chamados 
“CEMITÉRIOS cristãos” também conhecido como as “catacumbas”: Aqui está 
alguma imagem rotulado como um sainto – na realidade, o pastor foi 
ROUBADO DE HERMES, TAMBÉM CHAMADO THOTH. 
Observe novamente os quatro cantos novamente. 
 
Aqui está outra pintura típica de que todos afirmam que seja de “Paulo”. isso é 
apenas uma imagem de um homem: 

 
Certamente não tem o nome do homem sobre ou perto da pintura. Pessoas 
são ovelhas, a maioria acredita que tudo o que é dito sem duvidar, e sem 
cessar são avisados a “confiar” e “ter fé”. 
 
Quanto às imagens com o cordeiro, o cordeiro representa Áries e quando o Sol 
está em Áries, que é o melhor momento para começar a grande obra da 
alquimia e não tem NADA A VER com o cristianismo.  
 
Olhe para este babaca caloteiro e sua réplica da coroa egípcia do Faraó: 

 
QUE VERGONHA PARA ELE!!!! 
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O HOMEM VERDE PAGÃO, é visto nas catedrais em toda a Europa:  

 
 
Gárgulas, que são Demónios de hierarquia menor também são vistos em linha 
em quase todas as grandes catedrais na Europa: 
 
Esta estátua, localizada na Catedral de Estrasburgo, parece ser de um génio 
da Assíria: 

 
 
Há muito mais disso. Muitos textos de história chamam estas “três grandes 
religiões” significando judaísmo, cristianismo e islamismo. Agora, se eles são 
tão grandes e tão originais, por que é que não têm nada de seu próprio? 
Islamismo nem ao menos permite que a figura humana seja pintada. Suponho 
que isso seja para não deixar nada continuar. 
 
Isso foi e isso é agora: A HISTÓRIA ESTÁ A SER DESTRUÍDA E A SER 
REESCRITA COM MENTIRAS! 
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O ano roubado 

 
 
A nossa Roda Solar gentia satânica/pagã foi roubada e está no centro do 
Vaticano: 
 

 
 
Com a chegada do Cristianismo, os templos pagãos e importantes centros 
religiosos foram destruídos e arrasados. Estas estruturas foram construídas em 
cima de poderosas ley lines para se alinhar com as energias da Terra. Igrejas 
cristãs foram então construída sobre os templos pagãos e locais de 
aprendizagem destruídos. Tudo das origens dos gentios foi amaldiçoado e 
condenado como “mal”. Esta etapa garantiu que a energia psíquica poderia ser 
aproveitada e dirigida para a adoração dos judeus e para impor uma infinidade 
de mentiras.  
 
A véspera de Beltane, ou “Walpurgisnacht”, a “Festa de Valborg”, Festa de 
Beltane, Primeiro de Maio, um antigo e importante feriado gentio/pagão (a 
saber: “gentio” é uma palavra que significa “pagão”). Essa festa é em honra a 
Baal/Belzebu.  
 
Beltane/primeiro de maio, foi substituída pela “páscoa”. Em vez de nossos 
deuses e aduaneiras originais, a invensão judaica do nazareno é o foco da 
adoração servil e energia psíquica. Primeiro de maio também foi substituído 
posteriormente com um maior dia de celebração para o comunismo judaico. 
 
A “Páscoa” foi roubada de Astaroth. Originalmente conhecida como “Ashtar”. 
Este feriado coincide com o Equinócio da Primavera, quando dia e noite têm 
igual duração. Conhecida como “Eastre” para os anglo-saxões. Como a deusa 
da fertilidade, ela foi associada a coelhos e ovos. Os cristãos roubaram este 
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feriado e ditorceram seu significado. Outros nomes incluem: Easter, Eastre, 
Eos, Eostre, Ester, Estro (Estro/Cio é quando um animal entra na época de 
acasalamento) Oestrusm,Oistros e Ostara. Mais uma vez, o “Cordeiro de Deus” 
foi roubado do signo zodiacal de Áries, o Carneiro, que ocorre a cada 
primavera.  
 
Tudo acima foi roubado e corrompido em focar e adorar a judeu fictícios, o que 
cria uma ligação psíquica poderosa. 
Citação do Talmude  judaico: Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias 
vier, todo judeu terá 2800 escravos”. 

 
Solstício de verão pagão: roubado e substituído pelo 
“dia de São João” em honra de “São João Baptista”, 
outro personagem judeu inventado, roubado de um 
conceito alquímico hindu para gentios a adorarem 
servilmente e concentrar energias psíquicas 
 
Dia de Lammas/Lughnassadh: substituído com “dia 
da assunção”. Novamente, concentração na judia 
fictícia Virgem Maria, para os gentios honrarem 
servilmente e concentrar energia psíquica para 
reforçar uma mentira. 
 
Dia das Bruxas/Samhain foi substituído pelo “dia de 
todos os santos”. 

 
O Yule/Solstício de Inverno foi substituído com o “Natal”. Esta é a maior 
blasfémia! Novamente, foco total na invenção judaica do nazareno e seu 
nascimento falso, pais judeus falsos, e falso de tudo mais. Essa merda é 
empurrada nas mentes dos gentios de todo do mundo, criando um vórtice 
psíquico massivo de energia que promove uma mentira monstruosa e 
insidiosamente destrói nossa memória e herança cultural. Todo o Yule foi 
infestado com a porcaria do nazareno, de “advento” da circuncisão do 
nazareno judeu no oitavo dia na sinagoga por um rabino. 
 
Imbolc foi substituído pela “quarta feira de cinzas”, que foi roubada de um 
antigo rito hindu de aplicar cinzas sobre o ponto do terceiro olho no meio da 
testa. 
 
Fundamentalistas cristãos vêm a trabalhar para erradicar todos os vestígios de 
Origens pagãos destes feriados para reforçar e manter a mentira do 
cristianismo a ir forte. Como já afirmei várias vezes, a história foi e está a ser 
reescrita. A verdade é substituída com mentiras que promovem a supremacia 
judaica e sua agenda de uma nova ordem mundial em que serão “deus”. 
Rebelião, que é associada com Satan, é intensamente desencorajada, a fim de 
estabelecer esta nova ordem mundial judaica onde todos os gentios serão 
escravos marcados com código de barras. 
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Além disso, a cultura gentia/pagã está a ser implacavelmente atacada 
subliminarmente em filmes – a Hollywood judaica (em breve vou ter um artigo 
muito detalhado e completo sobre esta com abundância de exemplos) tem feito 
gentios serem iludidos e doutrinados e, em muitos casos, FORÇADOS a 
amaldiçoar e condenar o nosso povo e louvar os judeus. Os judeus tem um 
histórico em enganar os gentios a fazer o seu trabalho sujo para eles e 
condenando a nós mesmos. Um exemplo flagrante é a actual guerra no Iraque, 
que está a ser travada por Israel, por quase todas as nações, como apenas 
quatro soldados judeus relatados a terem morrido na guerra. 
 
Músicas robóticas e orações nas igrejas cristãs, juntamente com os trilhões de 
dólares arrecadados através do dízimo e tal, CONDENAM A NÓS GENTIOS! 
Gentios cantam e rezam pela sua própria condenação. Afirma-se no talmude 
que os gentios “defecam no próprio deus”. Satan é Deus! 
 
“Destruiremos Deus” – os Protocolos dos Sábios de Sião 
 
“Repreendeste os gentios, destruíste os ímpios; apagaste o seu nome para 
sempre e eternamente.” – Salmos 9:5 
 
No Dia das Bruxas passado, notei em uma loja de Dia das Bruxas, o 
fornecimento de máscaras extremamente hediondas do Diabo, retratando o 
nosso Criador Deus Satan. O Dia das Bruxas é o meu feriado favorito, com 
direito a vestir-se, festejar e tal, mas o que foi para o nosso Deus Criador é 
outra questão. Não é apenas um grande insulto ao nosso Deus Criador, mas 
um enorme tapa no rosto para todos os gentios. 
 
O coelhinho da Páscoa, que antecede o cristianismo, foi atacado 
implacavelmente por cristãos fundamentalistas, juntamente com o Santa Claus 
(Papai Noel), também conhecido como conhecido como “Nick”, “Nicolas”, 
“Nicolau”, e é um anagrama de “SATAN” – o vermelho, o branco e o preto – 
“Nick” é também outro nome de Satan.   
 
Os judeus usam cristãos iludidos para fazer o trabalho sujo para eles e riem de 
sua estupidez. Eles próprios sabem que o nazareno não é real e só foi 
inventado e inexoravelmente empurrado para escravizar os gentios e criar um 
vórtice maciço de energia psíquica gentia para trazer o seu “Messias” a 
realidade. 
Por ser falso, o cristianismo é um passo ao comunismo judaico, onde todos e 
quaisquer vestígios de conhecimento espiritual são retirados à força, como foi 
feito com o Inquisição. Isso garante que todo o conhecimento oculto e poder é 
mantido nas mãos dos judeus para escravizar completamente e controlar as 
massas e se tornarem “deus”.  
 
Citação do Talmude  judaico:  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier, todo judeu terá 2800 
escravos”. 
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Por que o cristianismo ataca a sexualidade 
 
 
A igreja cristã tem feito tudo ao seu alcance para suprimir e controlar 
sexualidade. A energia sexual é a força de vida criativa que libera a Kundalini, 
e é uma ameaça direta à sua agenda de escravizar a humanidade.  
 
Não há nada de espiritual no cristianismo. O cristianismo é uma ferramenta 
para remover todo o conhecimento espiritual e espiritualidade. Isto foi realizado 
de forma eficaz por atacar o segundo chakra, que é o chakra sexual, 
mantendo, assim, a serpente Kundalini presa na base. Para que a energia 
Kundalini suba, e suba com segurança, todos os chakras devem estar livres e 
abertos. Inibições psicológicos manifestam-se nos chakras, que são os 
principais componentes da alma e criam bloqueios que impedem a ascensão e 
a circulação de energia espiritual, tanto nos 7 principais chakras e nas 144.000 
nadis.  
 
Cristianismo, islamismo, e outros programas relacionados para destruir 
espiritualidade veementemente atacam a sexualidade de qualquer forma que 
eles possam, seja heterossexualidade, homossexualidade, etc. Eles trabalham 
para causar inibições sexuais, culpa, vergonha, e transformar algo bonito e 
espiritualmente fortalecedor em algo feio. Poucos, se houver, cristãos ou 
muçulmanos, estão cientes do que a espiritualidade realmente é. Todos esses 
programas têm nefastos conceitos espirituais substituídos por personagens 
impostores judeus, lugares judeus, e outros arquétipos judeus fictícios, como 
Jesus, o nazareno. Jesus foi utilizado como um diversão e distração, privando 
seus seguidores de acessar a verdadeira espiritualidade e trabalhar em suas 
almas. Verdade seja dita, salvamos nossas próprias almas. “Jesus” é um 
personagem fictício judeu que nada mais é do que um impostor de um 
CONCEITO. 
 
Kundalini liberta a alma e também abre a psique. A igreja cristã também tem 
feito de tudo em seu poder para nos impedir de se comunicar com seres como 
Satan e seus demónios, e deliberadamente nos privaram do conhecimento e 
poder. Isso mantém a nós todos no escuro, e nos cortar de nosso verdadeiro 
Deus Criador.  
 
“DESTRUIREMOS DEUS” - Protocolos dos Sábios de Sião. 
 
A repressão sexual cria um desequilíbrio na base e no segundo chakra, que 
afeta no nível emocional (chakra), isso se estende para o próximo chakra e daí, 
temos mais um desequilíbrio, criando medo e culpa, e outros distúrbios 
emocionais e psicológicos. Devido a privação, não há saída e a humanidade 
degenera espiritualmente de geração em geração. Cada geração foi doutrinada 
e condicionada a ver a sexualidade da forma judaico/cristã/muçulmana. 
Aqueles de nós que são totalmente livres dessa influéncia são poucos. 
Sexualidade = Vida, libertação e progresso espiritual.  
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A Igreja sabe disso e negou esse conhecimento a população em geral ao longo 
dos séculos.  
 
Agora, quando eu mencionar “a Igreja”, refiro-me àqueles no topo, e não o 
sacerdote pedófilo médio ou ministro. O sacerdócio católico é um excelente 
exemplo do nível de doutrinação, ignorância e estupidez todo o caminho com 
obediéncia cega. 
 
Os estupros e assédios infantis são as principais ilustrações do que ocorre 
quando alguém conscientemente suprime o poderoso apetite sexual, que é a 
força vital em si.  
 
Devido à supressão desse conhecimento, a humanidade está operando em 1/5 
– 1/10 do potencial total. Os centros de energia permanecem fechados e 
dormentes, privando o mundo de outras dimensões, bloqueando potencial 
espiritual, mental, emocional e físico a fim de manter o poder nas mãos de uns 
poucos “escolhidos”. 
 
Tudo isso é o uso de magia negra nos níveis superiores que foi proferida 
através dos séculos. O movimento Nova Era ensina desamparo, e fortemente 
desencoraja qualquer forma de magia negra para garantir que esse poder 
permaneça nas mãos de poucos. Justiça e retidão são fortemente 
desencorajados e atacados. As pessoas estão sendo doutrinados a ser vítimas 
e escravas. O medo é usado incessantemente, não é diferente do comunismo 
judeu, que é onde o cristianismo eventualmente leva.  
 
Entusiastas da Nova Era que praticam magia também estão desequilibrados. 
Os antigos egípcios sabiam que para ser perito, é preciso ser versado em 
ambos os aspectos brancos e negros de magia. Magia Negra é reprimida e 
controlada por poucos no poder no topo que fazem uso liberal do mesmo. A 
pessoa média não é apenas ignorante a esse fato, mas impotente contra ele. 
 
A difamação e a exclusão das mulheres nas religiões do Caminho da Mão 
Direita é também para um propósito específico. Como Thoth disse, tudo vem 
em dupla para o equilíbrio e harmonia. Dois é a força criativa. A energia 
feminina dentro de todos nós é o subconsciente e a psique. O aspecto feminino 
nos conecta com as dimensões superiores da mente em equilíbrio para o lado 
lógico masculino do cérebro. Os dois idealmente deveriam trabalhar juntos em 
harmonia. A energia kundalini é a parte feminina da alma. Ao atacar e denegrir 
as mulheres, suprime-se essa energia subliminarmente. 
 
Destruir essa energia feminina é fundamental para a agenda do inimigo. Uma 
vez que esta energia feminina está completamente subjugada, a intuição e a 
consciéncia mais elevada são desligadas e se tornam dominadas pela 
consciéncia inferior. Os chakras abaixo do coração, que é o ponto de 
desligamento e conector dos sete chakras, permanecem desconectados e 
resulta em um grave desequilíbrio.  
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A Igreja e seus comparsas no controlo estão bem conscientes do desequilíbrio 
que ocorre quando essa energia feminina é cortada. O chakras trabalham 
todos juntos. O que ocorre então é uma perda total de um sentido muito 
importante, também conhecido como “sexto sentido”. A humanidade é cega 
espiritualmente e por isso, tornaram-se vítimas totais. Este é o objectivo da 
Igreja Cristã, para preparar para os gentios a serem escravos ignorantes e 
inquestionáveis que são incapazes de lutar nas mãos de mestres judeus [o 
Estado comunista]. Por exemplo, quando um judeu adepto lança uma 
maldição, a vítima gentia que foi doutrinada com as mentiras do cristianismo é 
impotente e sucumbe a ele. Ele ou ela não pode sequer vê-lo chegar, e nem ao 
menos estará ciente. Desta forma, os judeus são “deus”.  
 
Citação do Talmude  judaico:  
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier, todo judeu terá 2800 
escravos”. 
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A Inquisição: 
Uma história cristã de tortura, assassinato em massa e 

destruição da vida humana 
 
“O cristão resolve achar o mundo mau e feio, e faz o mundo do mau e feio”. 
- Frederico Nietzsche  
 
Hoje, a igreja cristã não tem o poder que já teve, no entanto, temos assistido os 
abusos cristãos a crianças, estupro de crianças, abuso sexual e outros atos vis 
que revelam a verdadeira natureza de muitos cristãos e os efeitos que seu 
“deus” tem sobre seus seguidores. Os escândalos de pedofilia são apenas uma 
pequena amostra do que cristãos são capazes.  
 
Anos atrás, quando a igreja cristão tinha total controlo sobre o governo, a vida 
humana e o espírito, podemos ver da inquisição, o quão doente são essas 
pessoas e até que ponto eles vão chegar para te fazer aceitar “Jesus”. Assim 
como é visto nos inúmeros abusos cristãos das crianças de hoje, anos atrás, 
com a inquisição, meninas de nove e meninos de até dez foram julgados por 
bruxaria. Crianças mais jovens foram torturados para extrair testemunho contra 
seus pais ¹. As crianças foram então açoitadas enquanto eles viram seus pais 
queimar.  
 
O cristianismo foi o primeiro comunismo. A igreja Católica foi a NKVD e KGB 
da idade média. Para informações mais detalhadas, leia The Gulag 
Archipelago, por Aleksandr Solzhenitsyn. 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gulag_Archipelago 
 
Cristianismo e comunismo, ambos programas judaicos, são sistemas quase 
idénticos de assassinato em massa, tortura e escravidão em massa. 
“O cristianismo e o comunismo são muito perto espiritualmente e 
ideologicamente. Este é um conceito bastante conhecido que foi adoptado por 
vários pensadores, de Thomas More para Lev Tolstoy. Poucas pessoas sabem 
que o primeiro Estado socialista do mundo foi estabelecido no Paraguai e foi 
baseado nas ideias dos jesuítas católicos antes de Marx ter criado seus 
ensinamentos.” 
“A Companhia de Jesus – a Ordem Religiosa Jesuíta – na Igreja Católica, era 
mais ou menos equivalente à KGB na União Soviética.” 
As Citações acima foram tiradas do “Pravda” (o principal jornal do Partido 
Comunista e principal jornal da antiga União Soviética), do artigo: Existe 
alguma diferença entre o cristianismo e o comunismo? 
 
Verdade seja dita, a maioria dos inquisidores e do clero cristão eram judeus.
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Um caso registrado na cidade de Silésia de Neisse, revela que um enorme 
forno foi construído, ao longo de um período de dez anos, mais de mil “bruxas 
condenadas”, algumas tão jovens quanto dois anos de idade foram queimadas 
vivas ². Muitas vítimas também eram muito idosas, algumas na casa dos 
oitenta. Isso não fez diferença para a igreja.  
 
A igreja cristão assassinou, torturou, mutilou e destruiu milhões e milhões de 
vidas tanto diretamente através da Inquisição e, indiretamente, através de 
todas as guerras que incitou. Os danos e destruição que essa religião vil 
perpetrou contra a humanidade é além da compreensão. A maioria das 
pessoas nem sequer estão conscientes dos fatos. Entre os anos de 1450 a 
1600, a igreja cristão foi responsável pela tortura e cremação de cerca de 
30.000 supostas “bruxas” ³. 
 
Durante o reinado do Imperador romano Constantino, 306-337 dC, as doutrinas 
da Igreja cristão foram considerados como a base de lei 4. Hereges (pessoas 
que se opunham aos ensinamentos da igreja) foram procuradas, torturadas e 
finalmente assassinadas. A heresia era uma crime contra o Estado, bem como 
a Igreja. Por centenas de anos, os governantes civis tentaram acabar com 
todas as heresias. 
 
Já em 430 dC, os líderes da igreja declararam a heresia punível com a morte. 
Em 906 dC, “A Canon Episcopi” foi o primeiro órgão da igreja a proibir 
expressamente o uso de bruxaria 5. Antes da Inquisição foi em pleno 
andamento, a igreja aceitou hereges de volta ao redil, nos termos que 
considerou razoáveis. O seguinte é um exemplo:  
 
Durante três domingos, o herege era despido da cintura para cima e açoitado 
da entrada da cidade/vila por todo o caminho até a porta da igreja. Ele/ela tinha 
que negar-se permanentemente carne, ovos e queijo, exceto na Páscoa, 
Pentecostes e Natal, quando ele/ela está a come-los como um sinal de 
peniténcia. Por 20 dias, duas vezes por ano, ele/ela devia evitar peixes e 
durante 3 dias em cada semana, jejum de peixe, vinho e óleo, se seu/sua 
saúde permitisse. 
 
Ele/ela tinha que usar vestes monásticas com uma pequena cruz costurado em 
cada peito. Tinha que ouvir a missa diária. Sete vezes por dia, tinha que recitar 
o canónico, e além disso, pelo Pai Nosso, dez vezes por dia e vinte vezes a 
noite. Tinha que observar total abstinéncia de sexo. Todo mês ele/ela tinha 
relatar a um padre que mantinha o herege sob observação. Ele/ela seria 
segregados do resto da comunidade 6. 
 
Não há data precisa para o início da Inquisição, a maioria das fontes concorda 
que manifestou-se durante os primeiros seis anos do reinado do Papa católico, 
Gregório IX, entre 1227 e 1233. O Papa Gregório IX, é muitas vezes referido 
como o “Pai da Inquisição”.  
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A Inquisição foi uma campanha 
de tortura, mutilação, 
assassinato em massa e 
destruição da vida humana 
perpetrada por cristãos. A igreja 
cresceu em poder até ter total 
controlo sobre a vida humana, 
tanto secular quanto religiosa. 
O Vaticano não estava satisfeito 
com os progressos realizados 
pelos líderes regionais em 
extirpar a heresia. O Papa 
Inocéncio III encomendou seus 
próprios inquisidores que responderam diretamente a ele. Sua autoridade foi 
oficializada na bula papal de 25 de março de 1199 7. Inocéncio declarou que 
“qualquer pessoa que tentasse construir uma visão pessoal de Deus que entra 
em conflito com o dogma da igreja deveria ser queimado sem piedade” 8. 
 
Em 1254, para facilitar o trabalho dos inquisidores, o Papa Inocéncio IV 
decretou que os acusadores poderiam permanecer anónimos, impedindo as 
vítimas de confrontá-los e defenderem-se. Muitas igrejas tinha um baú onde 
informantes poderiam receber acusações escritas contra os seus vizinhos. Três 
anos depois, ele autorizou e oficialmente tolerou a tortura como um método de 
extrair confissões de heresia 9. 
 

 As vítimas eram torturadas em um quarto, então, 
se eles confessassem, eram levados para fora da 
câmara para outra sala para confessar aos 
inquisidores. Desta forma, poder-se-ia reivindicar 
as confissões que eram dadas sem o uso da 
força. A Lei inquisitorial substituiu a lei comum. 
Em vez de inocente até que se provasse o 
contrário, era culpado até que se provasse o 
contrário. 
 
Inquisidores enriqueceram demasiadamente, 
aceitando subornos e multas dos ricos que 
pagaram para evitar serem processados. Os ricos 
foram os principais alvos para a igreja que 
confiscou seus bens, terra e tudo o que tinham 
por as gerações. O Inquisição assumia todos os 
bens das vítimas após a acusação. Houve muito 
pouca ou nenhuma chance de provar inocéncia, 

esta foi uma forma da igreja católica enriquecer. Papa Inocéncio afirmou que 
desde que “deus” castigava os filhos pelos pecados de seus pais, eles não 
tinham o direito de serem herdeiros legais da propriedade de seus pais.  
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A menos que os filhos deliberadamente denunciassem seus pais, eles ficariam 
sem um tostão. Inquisidores acusavam até os mortos por heresia, em alguns 
casos, cerca de setenta anos após a morte. Eles exumavam e queimavam os 
ossos do acusado e confiscavam todos os bens de seus herdeiros, deixando-
os sem nada 10. 

As acções dos inquisidores 
tinham efeitos devastadores 
sobre a economia, que 
deixou comunidades inteiras 
totalmente empobrecidas 
enquanto a igreja estava 
empanturrada com riqueza. 
Eles também prejudicaram 
a economia, mantendo 
certas profissões suspeitas. 
Inquisidores acreditavam 
que a palavra impressa era 
uma ameaça a igreja e 

interferiu com a comunicação iniciada pela invenção da imprensa no século 
quinze. Cartógrafos,  mercadores viajantes e comerciantes foram todos 
colocados sob intensa suspeita como uma ameaça contra a igreja. 
 
Embora a igreja tenha começado a assassinar pessoas que considerava 
hereges no quarto século, e novamente em 1022 em Orléan, estatutos papais 
de 1231 insistiam que hereges sofressem morte pelo fogo. Queimando 
pessoas até a morte impedia derramamento de sangue. João 15:6 “Se alguém 
não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e 
lançam no fogo, e ardem”. Esta citação do nazareno incitou tudo isso. 
A pedofilia testemunhada hoje é apenas um pequeno exemplo da insanidade e 
das mentes distorcidas da maioria dos cristãos e onde qualquer poder que 
obtenham os leva. 
 
A caça às bruxas, 1450-1750 eram o que R H Robbins (The Encyclopedia of 
Witchcraft and Demonology) chamou de “pesadelo chocante, o crime mais 
abominável e a mais profunda vergonha da civilização ocidental”. Neste 
período de 300 anos, a Igreja aumentou o assassinato em massa e a tortura 
sistemática de seres humanos inocentes. Torturadores eram permitidos tanto 
tempo quanto eles precisassem para torturar suas vítimas. A maioria dos 
tribunais exigia que antes da tortura, a vítima deveria ser completamente 
depilada, alegando que qualquer demónio deixado nos pelos da vítima poderia 
intervir para amortecer a dor que os torturadores infligiam para a vitima 11. 
 
Médicos estariam presentes se parecesse que a vítima iria morrer pela tortura. 
O vítima seria então permitida recuperar-se um pouco mais antes da tortura ser 
aplicada. Se a vítima morresse durante a tortura, inquisidores alegavam que o 
Diabo interveio com o propósito de poupar a vítima de mais dor ou impedindo-
as de revelar os  sua segredos 12.  
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Aqueles que desmaiavam recebiam vinagre em suas narinas serem 
reanimados. 
 
Famílias das vítimas eram obrigados por lei a ressarcir os tribunais pelos 
custos da tortura. Fazendas inteiras foram apreendidas pela igreja. Sacerdotes 
abençoavam os instrumentos de tortura antes de serem utilizados. Alguns 
dispositivos foram utilizados para infligir dor máxima, provas irrefutáveis da 
mente cristão doentia: 
 
Berço de Judas 

 
 
 
 
 
A vítima era puxada por 
uma corda ou corrente e, 
em seguida, baixada ao 
ponto. O torturador 
controlava a pressão, 
anexando pesos na 
vítima ou balançando ou 
levantando e deixando 
cair a vítima de várias 
alturas. 
 

Brodequin (as botas): 
O Brodequin foi usado para esmagar as 
pernas, apertando o dispositivo manualmente, 
ou utilizando um martelo para bater nas 
cunhas para esmagar os ossos até que a 
medula óssea jorrasse para fora. Pessoas que 
desmaiavam foram ainda condenadas por 
perder a consciéncia a ser um truque do 
Diabo, a fim de escapar da dor. 
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Queimando os pés. Óleo, banha de porco e gordura eram aplicados nos pés 
antes de serem queimados. Uma 
tela era utilizada para controlar ou 
aumentar a dor, pois a exposição 
ao fogo era posta e tirada para o 
sofrimento máximo. Além disso, 
como uma variação, algumas 
vítimas eram obrigados a usar 
botas de couro ou metal grandes 
em que água fervente ou chumbo 
fundido eram vertidos. 
 

Suspensão e Strappado 

 
 
As mãos da vítima eram amarradas atrás das costas. Elas eram então 
arribadas até o teto da câmara de tortura por uma roldana e uma corda. 
Luxação seguia-se. Cristãos preferiam este método, uma vez que deixava 
marcas visíveis de tortura. Pesos eram muitas vezes amarrados à vítima para 

aumentar a dor e o sofrimento. Squassation era uma forma 
mais extrema da tortura. Neste método implicavam-se 
pesos tanto quanto centenas de libras, puxando os 
membros das vértebras. Seguindo isso, o inquisidor cristão 
iria soltar rapidamente a corda para que a vítima caísse em 
ao chão. No último segundo, o inquisidor cristão voltaria a 
puxar a corda. Isso deslocava praticamente todos os ossos 
do corpo da vítima. Quatro aplicações eram consideradas 
suficientes para matar mesmo a mais forte das vítimas. 
 
Muitos foram pendurados de cabeça para baixo, assim se 
seguia até o estrangulamento 
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Forquilha do Herege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este dispositivo foi muitas vezes utilizado para silenciar a vítima no caminho 
para a fogueira ardente, de modo que elas não pudessem revelar o que havia 
ocorrido na câmara de tortura ou se defender de qualquer maneira. 
 
Rasgo da carne 

 
 
O clero cristão deleitava-se ao rasgar carne humana. A Igreja Católica 
descobriu que um ser humano poderia viver até que a pele estivesse arrancada 
até a cintura quando esfolados vivos. Muitas vezes, os esfoladores eram 
aquecidas na brasa e usado nos seios das mulheres e na genitália de ambos 
os sexos. 
 
Esfoladores de mamas 
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A Cadeira de Tortura de Ferro era cravejada com espinhos. A vítima era 
amarrada nua e um fogo era aceso debaixo da cadeira. Objetos pesados 
também eram usados, que eram colocados sobre a vítima para aumentar a dor 
dos espinhos. Golpes com marretas eram também infligidos. Muitas vezes, 
outros dispositivos tortuosos foram aplicados com a cadeira, tais como a pinça 
esfoladora de carne mostrada acima e esmagador de pernas. 

 
 
Esmagador de Crânios. 
Este fala por si. O clero cristão preferiu este dispositivo, porque ele não deixava 
marcas visíveis, a menos que o crânio fosse completamente esmagado, o que 
acontecia. 
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O Suplício 
 

O Suplício, também chamado “a Escada” 
era outro dispositivo que foi usado 
extensivamente. O procedimento era colocar 
a vítima nua ou quase nua horizontalmente 
na escada ou suplício. Cordas eram usadas 
para ligar os braços e as pernas, como um 
torniquete. O nó poderia ser firmemente 
torcido para esticar a vítima para onde os 

músculos se rasgassem e os ligamentos e ossos quebrassem. Muitas vezes, 
objetos pesados foram colocados sobre a vítima para aumentar a dor. Isso foi 
considerado pela igreja a ser “uma das formas mais leves de tortura”. 
 
A Roda 

A vítima nua, era deitada de barriga para baixo no 
chão ou sobre o doca de execução, com os seus 
braços e pernas abertos, e amarrados a estacas 
ou anéis de ferro. Cruzetas de madeira eram 
colocadas sob os punhos, cotovelos, tornozelos, 
joelhos e quadris. O inquisidor, em seguida, 
esmagava membro após membro e junta após 
junta, incluindo ombros e quadris, com a borda de 
ferro da roda, tomando cuidado para não 
acarretar a morte da vítima. Havia lascas de 
ossos quebrados, sangue jorrado em todos os 
lugares e todo o esqueleto da vítima era 
esmagado e destruído. Seguidamente, o os 
membros foram despedaçados “entrançado” aos 

raios da roda grande. A roda deve ser um dos mais terríveis de todos os 
instrumentos de tortura. A ideia é que os membros das vítimas são quebrado e 
entrelaçados em torno dos raios da roda, ligando-os isso. 
 
A roda tem de ser um dos mais terríveis de todos os instrumentos de tortura. A 
ideia é que os membros das vítimas são quebrados e entrelaçados em torno 

dos raios da roda, anexá-los a ele. 
 
O Parafuso. 
O parafuso é um dispositivo onde os polegares da 
vítima eram colocados e sistematicamente 
esmagados. Dispositivos semelhantes foram usadas 
nos dedos. Parafusos foram frequentemente 
aplicados ao mesmo tempo que os dispositivos de 
tortura Strappado e outro para infligir mais dor. 
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A tortura por água 
 
A vítima era despida e deitada a um banco ou mesa 
e um funil era inserido e pressionado para o fundo 
de sua garganta. A água era derramada no funil na 
enche com o nariz da vítima a ser beliscado, 
forçando ele/ela a engolir. Após ser repetido vezes 
suficientes para que o estómago da vítima 
estivesse quase a rebentar, a bancada ou mesa era 
então inclinada, com a cabeça da vítima apontando 
para o chão. A água no estómago colocava 
pressão dolorosa sobre os pulmões e o coração da 
vítima. Assim não havia apenas uma dor incrível, 
mas também uma sensação de sufocamento. 
Inquisidores também batiam em cima do estómago 
com malhos, a ponto de causar ruptura interna. Em 
outra variação, a vítima era obrigada a engolir 
grandes quantidades de água juntamente com 
longos cabos atados. Os cabos eram então 
violentamente arrancado da boca da vítima, 
resultando em desentranhamento. 
 

A Dama de Ferro, também conhecida como a “Virgem 
Maria”. 
A parte frontal deste dispositivo era esculpida com uma 
estátua da virgem vadia, no interior havia espetos, facas 
afiadas ou pregos. Alavancas moveriam os braços da 
estátua, esmagando a vítima contra as facas e pregos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Outros dispositivos e métodos: 
 

 Alimentação forçada de alimentos excessivamente salgados que 
resultavam em sede extrema, então, a negação da água. 

 Imersão em água fervente misturada com cal. 

 Arrancões para frente e para trás por dois ou mais inquisidores com 
cordas ligadas a uma coleira de ferro com espinhos. Este rasgava a 
carne no pescoço da vítima. Variações usavam parafusos que poderiam 
ser apertados. 
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 As orações de fezes. Uma placa de espinhos em que a vítima era 
forçada a se ajoelhar. 

 Grilhões que eram equipados com pontas de ferro 

 Vítimas lentamente a assar sobre o fogo. 

 “Caminhada da Bruxa” implicava em forçar uma vítima a andar por dias 
e acabar quando estivesse completamente exausta. Uma variação desta 
era por a vítima a sentar-se de pernas cruzadas em cima de um 
banquinho de madeira, sendo privada de movimento ou sono. Algumas 
vítimas tinham oitenta anos de idade. 

 “Thrawing”. Semelhante ao colar de ferro com espinhos, apenas uma 
corda era amarrada firmemente ao redor da cabeça e a vítima era 
puxada para frente e para trás. 

 “Turkas”. Esta eram uma variação das pinças utilizadas para arrancar 
unhas. 

 Muitos foram jogados em masmorras imundas, sem luz ou contacto 
humano, Além disso, sendo muitas vezes acorrentadas ou confinados 
nestes. 

 “A pontuação acima da respiração”: a antiga crença de que o 
sangramento de uma bruxa acima da boca e do nariz iria quebrar um 
feitiço incitou inquisidores a rasgar a carne, fincar com agulhas e outros 
instrumentos sobre o rosto da vítima. 

 
Galileu Galilei, o famoso italiano astrónomo e 
físico foi uma das vítimas mais notáveis da 
inquisição. Uma carta em que ele tentou 
demonstrar a teoria de Copérnico, de que a Terra 
não é o centro do universo, foi encaminhada por 
alguns de seus inimigos (cristãos) para os 
inquisidores em Roma. Ele foi julgado em 1633 e 
condenado por heresia. Ele foi forçado a se 
retratar (retirar publicamente sua declaração) e 
foi condenado à prisão perpétua sob prisão 
domiciliar. Em 1979, o Papa João Paulo II 
declarou que a Igreja Católica Romana “pode ter 
se enganado em condená-lo”, e ele estabeleceu 
uma comissão para estudar o case 13. Em 1993, 
a Igreja Católica “oficialmente” perdoou Galileu. 

 
Em outras palavras, o perdoou por ensinar que os planetas giram em torno do 
Sol, e não a Terra. 
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Perdas de vidas humanas: 
 

 Salzburg, Áustria, 1677-1681: mais de 100 mortos 

 Região basca dos Pirineus; 1608, advogado Pierre de Lancre foi enviado 
para o região para “erradicar e destruir aqueles que adoravam Deuses 
pagãos”. Mais de 600 torturados e assassinados. 

 Juiz de bruxas Henri Boguet c.  1550-1619 enviou cerca de 600 vítimas 
para a morte em Borgonha, muitas delas crianças jovens que foram 
sistematicamente torturadas e, em seguida, queimadas vivas. 

 Uma mulher grávida foi queimada viva e do trauma, ela deu à luz antes 
de morrer. O bebê foi jogado de volta para as chamas. 

 Cidade sueca de Mora, 1669: mais de 300 mortos, entre eles, 15 
crianças. 36 crianças com idades entre 9 e 15 anos que foram 
espancadas com varas em suas mãos uma vez por semana, durante 
todo um ano. Vinte das crianças mais jovens, todos com idade inferior a 
9 foram chicoteadas em suas mãos na porta da igreja por três domingos 
consecutivos. Muitos mais foram severamente espancados por crimes 
de feitiçaria. 

 Na Escócia, sob o governo de Oliver Cromwell, um total de 120 em um 
único mês foram assassinados em 1661. Estimativas do total de mortos 
foi de 17.000 entre 1563 e 1603. 

 Em Wurzburg, na Alemanha, um chanceler escreveu um relato gráfico 
no ano de 1629: “... Existem trezentas crianças de três ou quatro anos, 
que se diz que tiveram relações sexuais com o Diabo. Vi crianças de 
sete anos condenados à morte, e pequenos alunos de dez, doze, 
quatorze e quinze anos de idade...” Entre os anos de 1623 e 1633, cerca 
de 900 “bruxas” foram condenados à morte todo p Wurzburg. Isto foi em 
grande parte mantido pelos jesuítas. 

 O Cronista de Treves relatou em 1586 que toda a população feminina de 
duas aldeias foi dizimada por inquisidores. Apenas duas mulheres foram 
deixadas vivas. 

 Casos notáveis incluíram a Ordem dos Templários, Joan of Arc, que foi 
acorrentada pelo pescoço, mãos e pés e trancados em uma jaula de 
ferro apertada, Galileo, que afirmou que a Terra girava em torno do Sol e 
não era o centro do universo como a igreja ensinava (veja acima). 

 
Os relatos acima foram tiradas do Cassel Dictionary of Witchcraft por David 
Pickering. 
 
No domingo, 12 março de 2002, o Papa João Paulo II pediu desculpas pelos 
“erros de sua igreja durante os últimos 2000 anos”. 
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O programa e o objectivo cristão 
 
 
Citação do Talmude judaico: 
Libbre David 37: “Informar alguma coisa a um Goy sobre nossas relações 
religiosas seria igual à morte de todos os judeus, pois se os Goyim souberem o 
que ensinamos sobre  eles, certamente nos matariam abertamente”. 
 
Com bastante pesquisa, cristianismo e companhia podem ser resumidos, 
revelando seu verdadeiro propósito. Testemunhas de Jeová sabem de tudo das 
origens pagãs dos feriados, tais como Natal e Páscoa. Eles estão iludidos 
quanto ao nazareno, como o nazareno também é um conceito roubado, a partir 
de cerca de 18 ou mais Deuses pagãos crucificados que eram pendurados em 
árvores, como Odin. Tudo no programa cristão é FALSO, ROUBADO, 
CORROMPIDO E DISTORCIDO!  
Todo o propósito do cristianismo é PREPARAR os gentios para ser servilmente 
obedientes e adoradores de seus mestres judeus em uma nova ordem mundial, 
onde os judeus tem controlo total e completo, a menos que as pessoas 
acordem e impeçam isso. 
 
Como pode ser visto a partir dos artigos neste sítio, o Panteão dos Deuses 
gentios/pagãos (adoração subliminar) foi substituído por arquétipos judeus 
fictícios com o programa do cristianismo. Com isso, os judeus alcançaram um 
status especial do qual não merecem – serem os “escolhidos de Deus”. Tudo 
isso é subliminar, pois cria uma mentalidade de escravo, autossacrifício, 
mentalidade servil em suas vítimas, que prontamente aceitam os judeus a estar 
no comando. Os arquétipos judeu fictícios, como o nazareno, criam uma 
poderosa associação subconsciente com o que é conhecido coma “a parte 
Divina do cérebro” e agem para transferir essa mentalidade de culto para os 
judeus que pretendem governando o mundo. Não há nada de espiritual sobre o 
cristianismo. A Bíblia não é nada mais do que uma história fictícia dos judeus, e 
intensa blasfémia contra o Deuses gentios e nosso verdadeiro Deus Criador, 
Satan, que significa “inimigo” em hebraico. Provamos tudo isso no sítio.  
 
Citação do Talmude judaico:  
 Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier, todo judeu terá 2800 
escravos”. 
 
Além dos trabalhos subliminares, os gentios estão gravemente ameaçados se 
entrarem para o “oculto”, a fim de remover todos os poderes da mente e alma e 
manter esses poderes no círculo de mestres judeus governantes para o abuso 
e exploração total dos gentios. Pelo fato do orgasmo sexual ser a porta de 
entrada para o poder e o avanço da a alma, as doutrinas cristãs sempre 
trabalharam incansavelmente para suprimi-la. O cristianismo calcifica nas 
mentes de suas vítimas que eles não são nada mais do que propriedade. Suas 
mentes, almas e corpos pertencem a “Jeová”, que na realidade são os judeus 
dominantes no topo que são mestres no poder oculto.  
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Citações do Talmude:  
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jeová criou o não judeu em forma humana para 
que o judeu não tenha de ser servido por animais. O não judeu é, portanto, um 
animal em forma humana, e está condenado a servir o judeu dia e de noite.” 
   
Seph. Jp, 92, 1: “Deus deu aos judeus poder sobre os bens e sangue de todas 
as nações”.  
 
A degeneração das mulheres nestes programas é uma tentativa deformada, 
pervertida e doente e novamente, subliminar, como a supressão da 
sexualidade humana, de privar gentios do poder oculto. Isso tem suas origens 
no Extremo Oriente nos ensinamentos de “Shakti”, que representa o aspecto 
feminino (subconsciente e poder da kundalini) da alma humana. O aspecto 
masculino é o lado esquerdo-lógico do cérebro. Ambos devem trabalhar em 
conjunto para alcançar resultados materiais, que é o objetivo do yoga. Ao 
suprimir o lado feminino da cérebro, os poderes da mente e da alma são 
completamente dormentes e inacessíveis.  
 
Tabuleiros Ouija, astrologia e outras formas de adivinhação também foram 
estritamente suprimidas na tentativa de privar os gentios de se comunicar com 
nossos verdadeiros Deuses que foram vergonhosamente e horrivelmente 
blasfemados e rotulados como “maus”. Nossos Deuses foram vítimas do horror 
judaico e Hollywood e outros temas degenerativos e insultantes, onde os 
gentios são iludidos a zombar, xingar e temê-los, enquanto trabalham para a 
própria condenação e pagam a bunda por isso, não só com a doação de 
trilhões e trilhões de dólares, mas também com energia psíquica. Os judeus 
tiveram uma longa história de iludir os gentios a pagar por sua própria perdição 
e ruína. A guerra no Iraque é um exemplo flagrante, onde milhares de homens 
e mulheres jovens americanos morreram ou estão permanentemente 
incapacitados – tudo por Israel. 
 
OS GENTIOS PRECISAM ACORDAR! 
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A Bíblia: uma conspiração judaica e uma farsa sobre os gentios 
 
 
A Bíblia é uma conspiração judaica. Os cristãos estão iludidos sob um feitiço 
poderoso. O cristianismo não é nada mais do que um programa cruel, com os 
objectivos de:  
 
• Forçar os gentios a ceder todo o conhecimento oculto e poder, daí todo o 
poder psíquico estará nas mãos de judeus seletos para o controlo total.  
 
• Doutrinar as massas gentílicas ao pacifismo e uma mentalidade escrava de 
servidão  
 
• Incentivar os gentios em ceder todo o dinheiro e bens materiais, que são 
canalizados nas mãos dos judeus dominantes e seus lacaios gentios como Billy 
Graham  
 
• Preparar as massas dos gentios para um estado comunista mundial 
escravista com governantes judeus no controlo.  
 
• Canalizar energia psíquica e orações gentílicas para a “segunda vinda de 
Cristo”, que é, na realidade, o Messias judeu, pois qualquer trabalho da mente 
deve ter uma conexão.  
 
• Separar os gentios de seus próprios Deuses tribais e SemiDeuses, cujas 
identidades foram alteradas e substituídas por personagens judeus fictícios. 
Nosso Verdadeiro Deus Criador foi denegrido, cruelmente e hediondamente 
insultado e blasfemado e relegado como o “inimigo da humanidade”.  
 
Citação do Talmude judaico: “Que o seu nome e memória sejam apagados.” 
 
A lista é interminável e é o que foi feito foi tão flagrantemente óbvio. Agora, 
todos nós sabemos que o nazareno é fictício. Os próprios judeus sabem disso 
e não acreditam nele pois ele é uma mentira baseada em cerca de 20 ou 
mais “salvadores” crucificados roubados de panteões pagãos em todo o 
mundo. 
 
Eu coloquei um monte de tempo e esforço em pesquisar a Bíblia, pois tantas 
pessoas têm  
sérios bloqueios por causa da doutrinação intensa com o cristianismo e o poder 
psíquico que tem ido nele. É óbvio que a Bíblia é uma farsa e uma mentira.  
 
 “Nós agora devemos nos esforçar para responder à pergunta que surge 
naturalmente na mentes de todos que veem pela primeira vez, a semelhança 
nas lendas dos hebreias e as de outras nações, a saber: tem os hebreus 
copiado de outras nações, ou tem outras nações copiado dos hebreus?  
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Para responder a esta questão; primeiro dá-se um breve relato ou história do 
Pentateuco e outros livros do Antigo Testamento, a partir do qual temos lendas, 
e mostra-se sobre em tempo foram escritos e, segundo, mostra-se que outras 
nações tinham essas lendas, muito antes daquele tempo, e de que os judeus 
copiaram deles.” 
– Bible Myths and Their Parallels in Other Religions, por T. W. Doane © 1882, 
página92  
 
A Criação: 
 
“Estruturalmente, Génesis 1-11 apresenta uma fascinante visão sobre como a 
Bíblia evoluiu de uma colecção de mitos politeístas e lendas de várias culturas 
em uma conta monoteísta mais coerente da história de Israel.” 
– 101 Myths of the Bible por Gary Greenburg 2000; Página 3 
 
Em resumo, todos os personagens na Bíblia foram roubados religiões pagãs 
gentias e substituídos por personagens judaicos: 
 

 Monoteísmo judaico foi roubado do egípcio Akhenaton 
 A criação judaica foi roubado da criação egípcia 1 
 O uso que o Senhor judaica da palavra para criar foi roubado do  
 Egípcios (o judeu Iavé substitui Ptah) 2 
 “Haja Luz” foi roubado do Épico Theban da criação. 3 
 O “firmamento no meio das águas” foi roubado da criação egípcia 4 
 Adão e Eva foram roubadas dos egípcios Geb e Nut 5 

 
Eva vinda da costela de Adão foi roubada do épico de Enki e Ninhursag: 
 
“Meu irmão, que te dói?  
Minha costela me dói” 
ANET, 41. 
Ninti cujo nome significa 
“Senhora do Rib”, curou costela de Enki 6 
 
Punição e perda da imortalidade de Adão e Eva foram roubados da história 
mesopotâmica de Adapa (o judeu Iavé substitui o sumério Enki) 7 
 
Os judeus Caim, Abel e Seth foram roubados de Osíris, Set e Hórus. 8 
 
O conflito entre Caim e Abel foi roubado de Set e Osíris, e conforme a história 
se passa, é mais tarde com base nos sumérios Dumuzi e Enkimdu 9 
 
O judeu Sansão foi roubado de Heracles: 
 
A remoção de seus olhos é baseada em Édipo, e a derrubada dos pilares foi 
roubada do conto egípcio sobre Re-Herakhte 10 
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A história judaica de Jacob e a escada foi roubada dos rituais funerários 
egípcios para o rei falecido: 
 
“Glórias a ti, Escada de Deus, Salve, oh Escada de Set. Suba, oh Escada de 
Deus, suba, oh Escada de Set, suba, oh Escada de Hórus, sobre o qual Osíris 
foi o céu.” 
 
“A Escada egípcia consiste dos corpos de duas divindades egípcias sobre a 
qual Osíris ascende aos céus, foi substituída por uma escada com vários seres 
sobrenaturais, anjos a subir e descer entre a Terra e o céu.” 11 
 
 
O judeu Moisés foi roubado de vários Deuses e reis, a depender da fase de sua 
vida: 
 

 Sargon (o nascimento e abandono no rio, serem resgatados pela realeza 
etc.) 

 As andanças no deserto foram baseados na Deus-Sol Baco, como visto 
nos Hinos de Orfeu 12 

 A passagem Hebraica de “40 anos no deserto”, afirmada no livro judaico 
de Êxodo. 

 
As subsequentes “40 dias e 40 noites” andanças no deserto do judeu nazareno 
foram roubadas: “a luta de Set e Hórus no deserto durou quarenta dias, como 
comemorado nos quarenta dias da Quaresma egípcia, durante os quais Set, 
como o poder de seca e esterilidade, fez guerra contra Hórus na água e 
germinação do grão enterrado... Esses quarenta dias foram estendidos para 40 
anos, e confessadamente assim pelos judeus.” 13 
 

 O judeu Josué foi roubado das Divindades egípcias Shu e Nun. 14 
 A judia Débora foi roubada da Deusa egípcia Neith. 15 
 O judeu Noé foi roubado do sumério Ziusudra. 

O deus judeu fictício Iavé na história de Noé substituiu o deus sumério Enlil, 
também conhecido como Baal e Belzebu 

 O filho judeu de Noé, Kham, foi roubado de Belus 16 
 O judeu Nimrod foi roubado do Faraó egípcio Sesóstris 17 
 O judeu Abraão foi roubado do Rei Hariscandra dos Sankhayana-Sutras 

Hindus 
 O judeu Isaac foi roubado de Rohita, filho do Rei Hariscandra  

Nessa história, o deus judeu fictício Iavé substituiu o deus hindu Varuna 18  
 O personagem judeu Daniel foi roubado do egípcio Neferti 19 
 O judeu Jonas e a baleia; Jonas foi roubado do personagem Hindu 

“Saktideva” encontrado na Somadeva Bhatta. 
 As “Doze Tribos de Israel”, assim como os doze discípulos de Cristo são 

baseadas nos doze signos do zodíaco. 
 O judeu Ló e sua esposa foram roubados dos gregos Orfeu e Eurídice  

Nessa história, o deus judeu Iavé substitui o deus grego Hádes 
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 Os judeus Jacó e Esaú foram roubados de Hórus e Set 20 
 A judia Rebeca foi roubada da Deusa egípcia Ísis 21 
 O judeu José com os onze irmãos foram roubados do egípcio 

Psammetichus 22 
 A história de José e a esposa de Potifar foi roubada dos egípcios Anúbis 

e Bata 23 
 “As Dez Pragas” contra o Egipto foram roubadas e muito exageradas e 

alteradas do Papiro de Ipuwer 24 
 Os dez mandamentos foram roubados do Código de Hammurabi 

O judeu Iavé substitui o Deus-Sol sumério Shamash, também conhecido como 
Azazel 25 

 O judeu Davi a matar o filisteu Golias foi roubado de Thor a jogar o 
martelo em Hrungnir, atingindo-o na testa. 26 

 O judeu Jó foi roubado do ugarítico Keret, e o judeu Iavé substitui o 
Deus “El”. 

 
O judeu “Jó”, foi roubado de uma história escrita no idioma ugarítico (escrita 
cuneiforme), escrita por volta de 1400 aC por “Ilimilku, o Escriba”. Este épico 
envolve “Keret” e o Deus “El”, e NÃO Jó e Jeová. Tragédias familiares de Keret 
e doenças são comparáveis com a história de Jó. No conto original, “Satan” 
nunca sequer entrou em cena. Aqui, o judeu Jeová substitui El. 27 
 
 
 
Ao criar Deuses opostos, um “bom” e outro “mal”, os judeus foram capazes de 
manipular o mundo além da imaginação. 
 
O livro judaico de Provérbios, juntamente com os escritos no livro de 
Eclesiastes foram roubados dos ensinamentos do egípcio Ptah-Hotep. 28 
 
Muitos dos escritos no livro judaico de Josué foram roubados das Cartas de El 
Amarna 29 
 
O livro judaico de juízes é composto de material roubado: 
 

 História de Aqhat  
 Diário de Wen-Amon  
 Almanaque Gezer 30 

 
Os livros judaicos de Samuel e Reis contem material roubado de: 
 

 As Profecias Mari 
 Estela da Messa  
 O Escrito de Karatepe  
 Os Anais de Salmanasar III 
 O Obelisco Negro de Salmaneser III 
 Os Anais de Tiglate-Pileser III  
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 Os Anais de Sargon II  
 O Escrito de Siloé  
 O Escrito Yavne-Yam  
 As Cartas Lachlish  
 O Arad Ostraca  
 Os Anais de Senaquerib 
 Os Anais de Nabucodonosor II  

 
Mais material roubado nos livros bíblicos de Esdras e Neemias de: O Cilindro 
de Ciro, 31 
 

 O judeu Mordecai foi roubado do Deus babilónico Marduque 32 
 A judia Ester e o livro judaico de Ester foi roubado de Ishtar, também 

conhecida como Astaroth, Astarte, Afrodite, Ísis, Ashtar. 33 
 A judia Virgem Maria “Rainha do Céu” também foi roubado de Astaroth 
 O judeu João Baptista foi roubado de Anup, que batizou Hórus.  

Ambos perderam as cabeças. 34 
 O judeu Judas foi roubado de Set. 35 
 O judeu Mateus foi roubado de Thoth 36 
 O judeu Tomás foi roubado de Tammuz 37 

 
“Como Jesus, o deus grego Hermes também foi envolvido em roupas de panos 
e colocado numa manjedoura, assim como foi também Dionísio.” 38 
 
Os Deuses dos gentios foram parar nos grimórios de blasfémia. 
 
Esta citação da Enciclopédia Católica é muito reveladora: 
“Da mesma forma, os gregos e os romanos podem ter adorado suas 
divindades, carinhosamente acreditando que elas fossem boas. Mas a Bíblia 
cristã declara que todos os Deuses dos gentios são Demónios.” 
Enciclopédia Católica: Devil Worship 
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 
 – OS DEMÓNIOS SÃO OS DEUSES DOS GENTIOS! 
 
“Nenhum outro povo foi tão consciente da primazia final através de uma 
intervenção sobrenatural. Isso deu-lhes coesão e coragem para perseverar em 
face da perseguição e dizimação. A convicção de que todos os judeus um dia 
partilharão seu destino divino como membros da raça dominante do mundo fez 
deles orgulhosos e lhes permitiu sobreviver não assimilados entre as nações 
da Terra.” 
 
“Incluído na herança prometida estava um libertador ou messias para trazer „O 
Reino‟. Esse messias seria tanto um temporal, líder humano que, com seus 
exércitos iria derrubar os inimigos de Israel, ou um ser sobrenatural que faria a 
mesma coisa, a estabelecer também um “eterno” reinado judeu.” 
 

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
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“O imperialismo judaico serviria como o libertador aguardado a destruir os 
inimigos e dar o seu espólio para Israel. Quanto Larson diz: esse Messias deve 
trazer julgamento sobre os gentios, e eles passam a serem os escravos de 
Judá....” 
 
Os dois parágrafos acima foram trechos tirados de “The Christ Conspiracy: The 
Greatest Story Ever Sold, por Acharya S. – 1999, retirados das páginas 325 e 
326. 
 
O objectivo da Bíblia sempre foi: 
 

 Dar ao povo judeu uma história que nunca tiveram. 
 Dar ao povo judeu uma posição especial como os “Escolhidos de Deus”. 
 Capacitar o povo judeu a avançar em seu objectivo de dominação 

mundial. 
 Manter todo o poder oculto, psíquico e mental sob o controlo dos judeus 

e desarmar as populações gentias psiquicamente. 
 Para o cabal secreto judaico de aproveitar e direcionar tanta energia 

psíquica quanto possível para a vinda de seu “messias”, que unirá os 
judeus e governará o mundo (este é o Cristo fictício: os próprios judeus 
sabem que cristo é fictício, o “Templo de Salomão” e várias outras faces 
do mesmo tema). 

 
Os gentios foram desarmados e alimentados à força com a filosofia antivida 
suicida do cristianismo. 
 
Devido ao grande número de personagens, números e histórias terem sido 
roubadas e alteradas a partir de fontes gentias, eles são fortes o suficiente na 
memória racial gentia a serem usados como uma ferramenta poderosa para a 
manipulação psíquica.  
 

 
Referências: 
 
1 101 Myths of the Bible por Gary Greenburg © 2000 páginas 3-24 
2 Ibid, páginas 11-13 
3 Ibid, página 14 
4 Ibid, página 17 
5 Ibid, páginas 43-44 
6 Ibid, página 55 
7 Ibid, páginas 56-57 
8 Ibid, página 9 
9 Ibid, páginas 68-69 
10 Bible Myths and Their Parallels in Other Religions por T. W. Doane © 1882, 
capítulo VIII “Samson and his Exploits” páginas 62-76 
11 101 Myths of the Bible, página 144 
12 Bible Myths and Their Parallels in Other Religions, página 51 
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13 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold por Acharya S. ©1999 
página 244 
14101 Myths of the Bible páginas 254-255 
15101 Myths of the Bible páginas 258-62 
16101 Myths of the Bible páginas 103-104 
17101 Myths of the Bible páginas 103-104 páginas 101, 102 
18 Bible Myths And Their Parallels in Other Religions página 39 
19 Old Testament Parallels: Laws and Stories from the Ancient Near East by 
Victor H. Matthews and Don C. Benjamin 1991 páginas 235-240 
20 101 Myths of the Bible páginas 135-137 
21 101 Myths of the Bible página 138 
22 101 Myths of the Bible página 175-179 
23 101 Myths of the Bible páginas 180-181; Old Testament Parallels páginas 41-
45 
24 101 Myths of the Bible página 206 
25 Old Testament Parallels páginas 62-67 
26 Bible Myths and Their Parallels in Other Religions páginas 90-91 
27 Old Testament Parallels páginas 201-211 
28 Old Testament Parallels páginas 184-188 
29 Old Testament Parallels páginas 77-80 
30 Old Testament Parallels páginas 85-105 
31 Old Testament Parallels páginas 109-143 
32 101 Myths of the Bible página 292 
33 101 Myths of the Bible páginas 292-293 
34 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold página 177 
35 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold página 171 
36 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold página 171 
37 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold página 172 
38 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold página 191 
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A mensagem subliminar da Bíblia judaico-cristã: 
supremacia judaica sobre os gentios 

 
 
Há um “sacerdócio”secreto judaico que remonta a milhares de anos. Este 
“sacerdócio” controlou e sempre teve um nível muito mais elevado de 
conhecimento além de qualquer coisa que a maioria sabia. Eles permitiram que 
a população trabalhasse como a construção de catedrais e quando foram 
estabelecidas novas sociedades, esta sociedade de magos tomaria as 
posições de poder religioso e político e garantiria que qualquer conhecimento 
avançado em circulação fosse removido do domínio público e posto em suas 
escolas e organizações secretas. A hierarquia de decisão do Vaticano não são 
nada mais do que criminosos organizados, que têm causado à humanidade 
destruição, miséria, sofrimento e dor incalculáveis. A Igreja Católica e a religião 
cristã são equipadas a níveis mais elevados, e são ferramentas dos judeus que 
são seus mestres. Os judeus são os que controlar as Igrejas cristãs, 
especialmente o Vaticano Católico a partir do qual todos as outras Seitas 
cristãs evoluem. 
 
Nos níveis superiores, eles sabem o verdadeiro poder do sol, do magnetismo, 
da mente, o os efeitos dos planetas no comportamento humano, como 
manipular o tempo, a energia, e eles têm usado suas organizações secretas 
para criar instituições na arena pública tais como religiões e partidos políticos 
para remover conhecimento oculto e mantê-lo fora de circulação. O Inquisição 
foi um bom exemplo, pois mesmo falar de qualquer assunto oculto ou esotérico 
seria assinar a própria sentença de morte.  
 
A fim de maximizar o poder de sua agenda, igrejas cristãs foram construídas 
em cima de Ley Lines. Ley Lines são áreas na terra que tem energia 
geomagnética amplificada. O corpo humano é composto e funciona a base de 
bioeletricidade. Nossos pensamentos são feitos de impulsos elétricos. Através 
da meditação e trabalho com nossos próprios centros de energia, podemos 
aprimorar nossos pensamentos para ter uma saída elétrica mais forte e afetar 
nosso ambiente. Quando aquele que é qualificado usa a energia da Terra junto 
com energia do pensamento direcionada, amplia-se significativamente o poder 
por trás dos pensamentos e direção da energia através da vontade. Templos 
pagãos foram destruídos e Igrejas cristão foram erguidas em seu lugar. Rituais 
especiais também foram conduzidos por essas travessias de energia na grade 
da Terra. Sacrifícios humanos e animais produziam extremo medo na vítima. 
Esta energia de medo dirigida que eles usavam para controlar era bombeado 
para esses vórtices de energia da Terra. O que acontece é que esta energia, 
ampliada milhares de vezes, cria um estado vibracional dentro do campo da 
Terra em que todos nós vivemos. Pelo que eu entendo, ele circunda a Terra 
como uma teia de aranha. Esta é o razão pela qual o cristianismo tem um 
poder tão forte sobre muitos. Medo é a palavra de quatro letras que controla o 
mundo e é muito eficaz.  
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Além disso, as pregações chocantemente cheias de emoção e as doutrinas 
que foram repetidas indefinidamente dentro dessas estruturas tinha todo o 
poder que precisavam para fazer o seu trabalho. Juntamente com a utilização 
da energia da congregação ignorante, e um poderoso fornecimento constante 
de energia foi e foi disponível para ser dirigido e manipulado pelos adeptos do 
inimigo para a condenação do povo. Antigas obras de arte, através da 
Renascença são a prova do controlo que a igreja Cristã tinha sobre as pessoas 
em todos os aspectos de suas vidas.  
 
Há pouquíssimas pinturas, esculturas e outras obras de arte que não retratam 
o nazareno ou a virgem vadia e companhia. Isto também vale para a música 
durante esse período. Criar qualquer número de obras não cristãs era sujeitar a 
si mesmo a ser condenado como herege. A energia da oração por si só que 
tem ido para esta instituição vil está além da imaginação. Uma pessoa sozinha 
que se fixa sobre um pensamento ou ideia gera energia do pensamento, pense 
no que milhões de pessoas podem fazer.  
 
Infelizmente, dada a ganância, isso não foi o suficiente para os alienígenas 
nefastos e seus escravos humanos que dirigem esta rede de destruição. Tinha 
que haver guerra. A produção de energia humana é mais poderosa em 
momentos de grande medo, quando enfrenta a morte ou quando se está a 
morrer. Quanto mais violenta, melhor. Qualquer um que esteja familiarizado 
com o velho testamento da Bíblia deve estar bem ciente das guerras 
intermináveis promovidas pelo chamado “Jeová”, que é dominação judaica, e 
assassinato em massa, tortura e genocídio dos gentios. Essa imundície 
pervertida doentia é forçosamente empurrada nas mentes dos gentios desde o 
primeiro dia, criando um pensamento subliminar poderoso, que se manifesta 
em realidade. 
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O ubíquo nazareno 

 
 
O nazareno é composto por nada além de lendas roubadas, identidades 
roubadas e um monte dos ensinamentos hipócritas e contraditórios sem 
sentido e inúteis. Eu não acho que haja um personagem em toda a história que 
seja tão fictício como esse idiota do nazareno, e por ele ser uma mentira, pode 
mudar de acordo com os tempos. 
 
Ele foi inventado para ser nada mais do que uma distração para as massas, 
com a intenção de retirar todo o conhecimento espiritual e poder da população 
e colocá-lo nas mãos de uns poucos no controlo em detrimento do todo. 
 
O cristianismo sobreviveu porque sempre se adaptou aos tempos, como está a 
fazer hoje. A igreja cristã finalmente admitiu insidiosamente que a Terra não é 
plana. Se eles não o tivessem, nunca teriam sobrevivido. Este é apenas um de 
vários exemplos. 
 
Agora, o nazareno colocou um rosto de Nova Era. Os ensinamentos dos 
Deuses originais e conhecimentos antigos são de repente atribuídos ao 
nazareno. Isto é, se eles vêm do Egito (alguns indivíduos de QI de dois dígitos 
tem a estupidez de alegar que ele foi um “faraó”). 
 
Nas décadas de 1960 e 70, ele era o ideal hippie. Agora, ele é o grande mestre 
dessa porcaria de nova era e a piada da “lei tríplice”, o que naturalmente inclui 
os anjos nefastos e misticismo judaico-cristão. Durante as Cruzadas, ele era o 
guerreiro cristão, levando os exércitos cristão para o abate de todos em seu 
caminho – “Avante Soldados Cristãos”. No Islamismo, ele ainda existe, mas 
desta vez, não como “filho de Deus”, mas como um profeta. 
 
Ele parece estar em todos os lugares e está em conformidade com todas as 
tendéncias, e cada cultura. Apenas aflija a pobre vítima profissional em dois 
paus cruzados e lá está ele. A única coisa que *é* real sobre este palhaço 
onipresente são os ensinamentos suicidas projetados para transformar toda a 
sociedade em escravos maleáveis. A subjacente mensagem nunca muda. 
 
Isso é análogo a um roedor aparentemente inofensivo que traz parasitas letais 
que infestam o local como o que aconteceu com a Peste Bubónica da Idade 
Média. 
 
Por ser fictício, ele pode ser feito no que quiserem, desde que seja feito 
insidiosamente. Ele pode ser qualquer coisa, a qualquer momento e em 
qualquer lugar. Por um lado, ele é celibatário e “filho de Deus”. Por outro lado, 
a fim de adaptar-se à liberdade sexual de hoje, ele agora tem relações sexuais 
com Maria Madalena. 
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Pelo fato de um novo conhecimento ter vindo do Extremo Oriente, é claro, lá 
estava ele dos “13 aos 30” de idade, já que não há registro escrito, para que 
eles possam fazer qualquer coisa que desejarem. Desta forma, eles podem 
atribuir muitos dos ensinamentos orientais a ele e reivindicar “tudo é um”. Sim, 
“tudo é um” até que alguém mencione “Satan”, então ou há negação ou 
defensiva desses palhaços. 
 
Porque a homossexualidade está se tornando mais aberta, agora as partes do 
evangelho de São João, que foram convenientemente excluídas, afirmam que 
ele teve relações sexuais com outro homem. Ele pode ser qualquer coisa, a 
qualquer hora e em qualquer lugar. 
 
O nazareno nunca deu quaisquer respostas diretas sobre qualquer coisa. 
Desta forma, qualquer pregador da Bíblia é livre para citar aqui e ali, como bem 
entenderem. Suas parábolas se adaptam a qualquer situação, em qualquer 
momento e não dizem nada. Elas podem ser interpretados de 100 formas 
diferentes. Basta colocá-la em uma vara e começar a pregar por aí! 
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Jesus Cristo, o nazareno: o pior pecador de todos 
 
 
S Cristãos acreditam que o nazareno era perfeito, um pacificador, amoroso, um 
ser que cura e compreende. A maioria está com preguiça de ler os fatos. A 
Bíblia pode ser o mais livro comprado, mas é o menos lido. 
 
O nazareno era desleixado, indolente e preguiçoso. Ele nunca trabalhou como 
todos. 

 Ele vagabundeou e viveu pelo trabalho e esforço dos outros. 
 Ele era um convidados rude e chato que muitas vezes insultava seus 

anfitriões. 
 Ele ROUBOU e mandou que outros p fizessem. 
 Ele tolerou e defendeu ASSASSINATO. 
 Ele é um dos piores hipócritas que já existiram. 

 
Os Sete Pecados Capitais: 
 
Orgulho  
O nazareno era uma pessoa muito arrogante, egoísta e vaidosa. Sua enorme 
sensação de orgulho e autoexaltação negativa foi observada em muitas das 
escrituras: 
 
Ele era arrogante o suficiente para insultar o seus anfitriões e deixá-los com a 
carga de trabalhar enquanto ele monopolizava toda a atenção, o que indica um 
extremo senso de autoimportância: 
 
Lucas 10:38-42  
E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e certa 
mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa; 
E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés 
de Jesus, ouvia a sua palavra. 
Marta, porém, andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-se, disse: 
Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me 
ajude. 
E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com 
muitas coisas, mas uma só é necessária; 
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. 
 
Qualquer pessoa que não o ama mais do que seus próprios pais, não é digno 
dele. O que aconteceu a honrar teu pai e mãe? Aqui, o nazareno coloca-se 
acima dos membros da família de seus seguidores, mais uma vez, indicando 
orgulho e extrema arrogância: 
 
Mateus 10:37 
Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem 
ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. 



160  spiritualwarfare666.webs.com 

 

O prazer de ser massageado com óleo caro era mais importante do que vender 
esse óleo e dar o dinheiro aos pobres. 
 
Marcos 14:3-7  
E, estando ele em betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, 
veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo 
puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lho derramou sobre a cabeça. 
E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram: Para que se fez 
este desperdício de unguento? 
Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros, e dá-lo aos pobres. E 
bramavam contra ela. 
Jesus, porém, disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. 
Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando 
quiserdes; mas a mim nem sempre me tendes. 
 
O nazareno chamava os outros seres humanos de “cães” e “porcos”, indicando 
que eles são inferiores a ele: 
 
Mateus 7:6  
Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, 
não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. 
 
Ele afirmou que era “maior” do que Jonas e Salomão:  
 
Mateus 12:41-42  
Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se 
arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do 
que Jonas. 
A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará; 
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que 
está aqui quem é maior do que Salomão. 
 
Inveja 
O nazareno era tão invejoso que qualquer devoção ou afetos não poderiam ser 
mostrados para ninguém além de si mesmo, até mesmo familiares próximos, 
que ele exigiu que seus discípulos abandonassem suas famílias. 
 
Lucas 9:59-62  
E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu 
vá a enterrar meu pai. 
Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos; porém tu 
vai e anuncia o reino de Deus. 
Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro 
dos que estão em minha casa. 
E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás, é apto 
para o reino de Deus. 
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Há muitos mais escrituras que expõem abertamente o caráter invejoso e 
ressentido do nazareno. Estas são indicadas neste artigo. 
 
Ira 
Por causa de um sentimento excessivo de orgulho, autoimportância exagerada, 
arrogância e uma crença enorme de ser o primeiro e ter o direito, o nazareno 
era frequentemente sujeito ao pecado da ira: 
Mateus 11:20-24  
Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte 
dos seus prodígios o não se haverem arrependido, dizendo: 
Ai de ti, Corazim! ai de ti, Betsaida! porque, se em Tiro e em Sidom fossem 
feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, 
com saco e com cinza. 
Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, 
do que para vós. 
E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno; 
porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se 
operaram, teria ela permanecido até hoje. 
Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma, no dia do 
juízo, do que para ti. 
 
O nazareno está sempre a condenar, insultar e ameaçar os outros: 
 
Mateus 23:33  
Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? 
 
Marcos 3:5 
E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do 
seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe 
restituída a sua mão, sã como a outra. 
 
João 2:15 
E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os 
bois e ovelhas; e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas;  
 
No versículo acima, o nazareno está condenando a ganância e ganhar dinheiro 
no templo, mas por suas acções e demandas, o nazareno é o mais ganancioso 
de todos. 
 
O nazareno deixa claro que ele vem para trazer a guerra e conflitos a Terra, 
ódio e inimizade entre os membros da família, quebrando a unidade da família 
e de casa: 
Mateus 10:34-36 
Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada; 
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua 
mãe, e a nora contra sua sogra; 
E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. 
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Ele mostrou impaciéncia e chateação com a presença de um pai cujo filho não 
podia falar, que pediu-lhe ajuda. Seu tempo pessoal e energia eram mais 
importantes do que gastar alguns segundos para ajudar uma criança pequena 
que estava prejudicada. 
 
Ele também insultou os seus discípulos e aqueles ao seu redor a quem 
falarama-lhe em resposta ao pedido de ajuda. 
 
Marcos 9:19 
E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula! até quando estarei 
convosco? até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me o. 
 
Ganância 
O desgosto do nazareno pelo trabalho era altamente impraticável. Porque ele 
viveu da caridade de outros, houve momentos em que a caridade não poderia 
satisfazer as suas necessidades, de modo que ele teve de roubar. 
 
No sábado, ele e seus discípulos se serviram de milho de um fazendeiro. 
Quando perguntou por que ele violou a lei por comer no sábado, justificou o 
roubo por chamar-se “senhor do sábado”. 
 
Lucas 6:1-5  
E aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, passou pelas searas, e 
os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as 
comiam. 
E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos 
sábados? 
E Jesus, respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve 
fome, ele e os que com ele estavam? 
Como entrou na casa de Deus, e tomou os pães da proposição, e os comeu, e 
deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só 
aos sacerdotes? 
E dizia-lhes: O Filho do homem é Senhor até do sábado. 
 
A preguiça e ganância do nazareno muitas vezes o levou a mais roubos: Ele 
enviou dois discípulos para roubar um jumento e um asno. Ele não teve 
nenhuma consideração quanto ao fato de ter tomado os animais acarretaria 
alguma dificuldade a quem ele roubou. Aqui, além do ato de roubar, o nazareno 
não tem a coragem de ir e roubar esses animais por si mesmo, ele ordena que 
os outros a façam. 
 
Lucas 19:29-35 
E aconteceu que, chegando perto de Betfagé, e de Betânia, ao monte chamado 
das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, 
Dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um 
jumentinho em que nenhum homem ainda montou; soltai-o e trazei-o. 
E, se alguém vos perguntar: Por que o soltais? assim lhe direis: Porque o 
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Senhor o há de mister. 
E, indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. 
E, quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o 
jumentinho? 
E eles responderam: O Senhor o há de mister. 
E trouxeram-no a Jesus; e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, 
puseram Jesus em cima. 
  
Preguiça 
O nazareno sempre foi conhecido por seu ódio ao trabalho físico. O nazareno 
também odiava lavar-se e tomar banho: aqui, o nazareno desencoraja a lavar: 
 
Mateus 15:1-2, 19-20  
1 Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, 
dizendo: 
2 Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? pois não 
lavam as mãos quando comem pão. 
19 Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, 
fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. 
20 São estas coisas que contaminam o homem; mas comer sem lavar as 
mãos, isso não contamina o homem. 
 
Marcos 7:1-9  
E ajuntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de 
Jerusalém. 
E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, 
isto é, por lavar, os repreendiam. 
Porque os fariseus, e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não 
comem sem lavar as mãos muitas vezes; 
E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras 
coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, e os jarros, e os 
vasos de metal e as camas. 
Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus 
discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos 
por lavar? 
E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, 
hipócritas, como está escrito:Este povo honra-me com os lábios,Mas o seu 
coração está longe de mim; 
Em vão, porém, me honram,Ensinando doutrinas que são mandamentos de 
homens. 
Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens; 
como o lavar dos jarros e dos copos; e fazeis muitas outras coisas semelhantes 
a estas. 
E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa 
tradição. 
  
Além disso, o trecho no deserto fala por si. (Mateus 4: 1-2) 
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Gula  
A gula é um desejo desordenado de consumir mais do que o que se exige. 
Embora o nazareno pregasse abstinéncia, ele não pretendia isso para si 
mesmo. Ele fica na defensiva sobre as queixas dirigidas a ele e seus 
seguidores, que estão sempre a ser vistos a comer e beber. 
 
Lucas 5:33-35 
Disseram-lhe, então, eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, 
e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e 
bebem? 
E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o 
esposo está com eles? 
Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, 
jejuarão. 
 
Ele era conhecido como um comilão e beberrão. 
 
Lucas 7:34  
Veio o Filho do homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e 
bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. 
 
O nazareno ficava irado quando suas fontes de refeições gratuitas não 
estavam disponíveis. Uma vez que ele amaldiçoou uma figueira por não ter 
qualquer fruta. A árvore morreu. 
 
Marcos 11:12-14, 20-22 
12 E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. 
13 E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia 
alguma coisa; e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era 
tempo de figos. 
14 E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os 
seus discípulos ouviram isto. 
20 E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde 
as raízes. 
21 E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu 
amaldiçoaste, se secou. 
22 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus; 
 
Luxúria 
A luxúria é um desejo desordenado pelos prazeres do corpo. O nazareno 
pregou o celibato para os seus seguidores, mas por ser o hipócrita que ele é, 
não aplicou esses ensinamentos para si mesmo. Tanto homens* quanto 
mulheres colocavam favores sexuais para ele como outros o fizeram na forma 
de alimento, abrigo e outras necessidades. 
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Lucas 8:1-3  
E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em 
aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus; e os doze iam 
com ele, 
E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de 
enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demónios; 
E Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, e Suzana, e muitas outras 
que o serviam com sua substância. 
 
*Há passagens excluídas do evangelho de Marcos. O nazareno teve relações 
sexuais com  
um de seus discípulos, enquanto os outros dormiam no jardim antes de sua 
crucificação. 
 
O nazareno defendida e incentivada ASSASSINATO por motivos egoístas: 
Lucas 19:27 
E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, 
trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. 
 
O nazareno não só DEFENDEU A ESCRAVIDÃO, mas incentivou e tolerou 
o abuso de escravos: 
Lucas 12:47 
E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez 
conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites; 
 
Além do Sermão da Montanha, sendo antivida e contra a natureza (artificial), as 
acções do nazareno, falam muito mais alto do que suas palavras e revelam a 
sua verdadeira natureza, a de um grande hipócrita: 
Mateus 5 
1 E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, 
aproximaram-se dele os seus discípulos; 
2 E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: 
3 Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; 
O nazareno não foi nada “pobres de espírito”. Ele era arrogante, auto justos e 
sempre colocar suas próprias necessidades e desejos antes dos outros. 
Lucas 10:38-42  
Mateus 10:37  
(Veja as escrituras acima)  
 
4 Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.  
 
Mateus 8:21-22  
21 E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente 
vá sepultar meu pai. 
22 Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus 
mortos. 
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5 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra; 
“Manso” significa “humilde”. Leia o parágrafo acima das escrituras revelando o 
orgulho e a arrogância do nazareno.  
 
6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão 
fartos; 
 
O nazareno abertamente defendida e incentivada caos e anarquia. Estes 
ensinamentos antiéticos, suicidas, antividas têm trabalhado para minar e 
destruir sistemas legais, resultando na punição da vítima, enquanto criminosos 
são recompensados e encorajados em seu comportamento. O resultado final é 
o colapso da civilização. Qualquer espécie que não consegue se defender 
acabará extinta. Se o corpo humano ignorasse os germes, bactérias e vírus 
que o invadem, quase todas as pessoas estariam mortas em menos de um dia. 
Estes ensinamentos são antivida e projetados para destruir vidas humanas. 
 
Mateus 5:38-44 
Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por dente. 
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mau; mas, se qualquer te bater na 
face direita, oferece-lhe também a outra; 
E, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa; 
E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. 
Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. 
Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. 
Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, 
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos 
perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; 
 
7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.  
 
O nazareno não foi nada “misericordioso”. Ele está sempre condenando, 
ameaçando e amaldiçoando pessoas.  
 
8 Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.  
 
O nazareno não foi nada “puro de coração”.  
 
Ele MENTIU: 
João 5:31  
31 Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. 
 
O nazareno disse aos seus discípulos que não morreriam antes de sua 
segunda vinda: 
 
Mateus 16:28  
Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a 
morte até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. 
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Apocalipse 3:11 
Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a tua 
coroa. 
 
Ele roubou: 
Lucas 19:29-35 
Lucas 6:1-5  
(Veja acima)  
 
Ele foi um dos piores hipócritas que já viveram. 
Mateus 5:19 
Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e 
assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus; aquele, 
porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. 
 
9 Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de 
Deus; 
 
Mateus 10:34-36  
Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada; 
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua 
mãe, e a nora contra sua sogra; 
E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. 
 
10 Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque 
deles é o reino dos céus; 
 
O nazareno condena a justiça e trabalha contra ela, veja as outras escrituras 
desta página. 
 
Mateus 5:11 
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, 
disserem todo o mal contra vós por minha causa. 
 
Este é flagrante sobre ódio contra a humanidade nutrido pelo nazareno. 
 
O nazareno pregou automutilação: 
Mateus 19:12 
Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe; e há eunucos que 
foram castrados pelos homens; e há eunucos que se castraram a si mesmos, 
por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. 
 
Um “eunuco” é um homem castrado, em outras palavras, um macho com as 
bolas cortadas. A Igreja Católica rotineiramente castrava meninos do coro, a 
fim de evitar que as suas vozes mudassem. 
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Mateus 5:29-30  
Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de 
ti; pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu 
corpo lançado no inferno. 
E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, 
porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu 
corpo lançado no inferno. 
 
O nazareno praticou CRUELDADE AOS ANIMAIS: 
 
Mateus 8:30-32  
E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. 
E os demónios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que 
entremos naquela manada de porcos. 
E ele lhes disse: Ide. E, saindo eles, se introduziram na manada dos porcos; e 
eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um 
despenhadeiro, e morreram nas águas. 
 
Nenhum indivíduo na história foi fornecido com mais desculpas. Confusão, 
deformação distorção e a mentira do que esta entidade ensinou e fez é comum 
entre aqueles que são iludidos, simpáticos e/ou simplesmente estúpidos. 
 
Muitos argumentam que essa entidade nunca existiu e/ou não é importante. As 
pessoas que mantém essas opiniões são tão iludido e insensatas como 
aqueles que acreditam que o nazareno era um indivíduo justo. Ser ou não uma 
entidade existe fisicamente é irrelevante. Os efeitos que esta criatura teve 
sobre a humanidade tem permeado todos os aspectos da sociedade em que a 
maioria de nós vive. Há milhões e milhões que adoram essa criatura e a 
promovem em todos os níveis, implacavelmente. O impacto que esta entidade 
causou a humanidade é horrível. Quase toda guerra foi foi travada por 
propósitos religiosos do “caminho da Mão Direita”. Milhões e milhões têm 
distúrbios psicológicos graves e inibições que os impedem de viver uma vida 
normal e saudável. 
 
A lista de crimes contra a humanidade perpetra-se por causa deste indivíduo 
que continua a agir. 
 
Não importa se a entidade é um mito ou existiu fisicamente e historicamente. 
Essa entidade é uma realidade através de todas as grandes esforços e 
injustiças dos quais têm realizado a todos nós por séculos e deve ser 
destruída. Aqueles que tomam uma posição pela liberação pessoal e a 
liberdade estão lutando incessantemente contra cristãos nos tribunais, pois 
eles trabalham incansavelmente e obsessivamente para privar cada homem, 
mulher e criança da sua liberdade e suas vidas. 
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Os Jesuítas 
(a companhia de Jesus) 

 
 
Do livro “The Secret History of the Jesuits”, de Edmond Paris, traduzido do 
francês, 1975: 
 
Sobre o autor “Edmond Paris”: 
“Ao expor tal conspiração, ele colocou sua vida em risco”. “Edmond Paris 
nunca me conheceu, mas eu o conhecia sem o ter encontrado pessoalmente, 
quando eu, com outros jesuítas sob o juramento extremo e indução, estávamos 
sendo informado sobre os nomes das instituições e pessoas na Europa que 
eram perigosas para os objetivos da Instituição da Igreja Católica Romana. Seu 
nome foi dado a nós. “Os trabalhos de Edmond Paris no Catolicismo Romano 
trouxe a promessa por parte dos jesuítas: 1) destruí-lo, 2) destruir sua 
reputação, inclusive sua família e, 3) destruir sua obra.” 
-Dr. Alberto Rivera  
(Ex-padre jesuíta) 
 
“Os jesuítas secretamente e incansavelmente trabalham para duas grandes 
metas para a Instituição Católica Romana: 1. “O poder político universal” e 2. 
“Uma igreja universal em cumprimento das profecias do Apocalipse 6, 13, 17 e 
18”. ¹ 
 
Os Jesuítas (Companhia de Jesus) são os espiões e o esquadrão da morte do 
Igreja Católica. Pessoas que acreditam que esta instituição seja “religiosa” ou 
“espiritual” estão redondamente enganadas. É e sempre foi política em todos 
os aspectos. É uma frente política que opera para controlar as pessoas 
utilizando-se de muitos personagens fictícios e cerimónias religiosas roubadas 
de religiões anteriores a ela por todo o mundo. A separação entre Igreja e 
Estado não significa nada para a Igreja Católica, que trabalha incansavelmente 
e impiedosamente para dominar o mundo, por qualquer meio possível. Esta 
instituição foi construída sob assassinatos em massa, tortura, extorsão, crime 
organizado, mentiras e a privar a humanidade da verdadeira espiritualidade. 
Ela tem controlado os reis, rainhas, nobres, presidentes, governos e quase 
todos no poder. 
 
Há alegações sobre um “Papa negro”. Isso é apenas um mito; um mito para 
desviar a responsabilidade do papa católico e seu clã de criminosos. Na 
verdade, eles empregam o conceito de hegelianismo, jogando ambos os lados 
contra o meio para obter o controlo. Isso é análogo a alguém que prega 
abertamente contra o uso de drogas ilícitas, abertamente trabalha para a DEA 
fingindo combater o uso de drogas ilícitas e em segredo, opera um 
contrabando de drogas e rede de distribuição direitamente da DEA, ou um 
policial corrupto. Enquanto o Igreja Católica afirma abertamente ser uma 
instituição religiosa e de caridade, ela secretamente executa e controla as 
actividades do crime organizado. 



170  spiritualwarfare666.webs.com 

 

Os protestantes são todos muito felizes em condenar os católicos e desenterrar 
a sujeira sobre eles como se a transferéncia da culpa tirasse a necessidade de 
explicar como tamanha degeneração e acções odiosas poderiam ocorrer 
repetidamente dentro das igrejas cristãs. Claro, todos nós sabemos que Satan 
foi um bode expiatório para esses criminosos o tempo todo, pois eles são muito 
iludidos e doutrinados para ver que foi o seu próprio “deus” que sempre os 
enganou. 
 
Inácio de Loyola foi o fundador dos jesuítas. A Reforma Protestante causou 
sérios danos ao controlo inconteste da Igreja Católica no momento em que 
apareceram em cena. 
 
Ele chegou à conclusão de que a única maneira que a Igreja Católica poderia 
recuperar o poder que perdeu seria impor cânones e doutrinas sobre o poder 
temporal do papa e não apenas destruir vidas através da Inquisição, como os 
sacerdotes e as freiras dominicanas costumavam, mas também infiltrar-se 
secretamente em todas as áreas da vida. 
 
“A constituição da Companhia de Jesus foi finalmente elaborada e aprovada 
em Roma por Paulo III, em 1540, e os jesuítas se colocaram à disposição do 
papa, prometendo-lhe obediéncia incondicional” ². 
 
Inácio estava mais consciente do que qualquer outro líder católico que o 
precedeu de que a melhor maneira de controlar um homem viria a se tornar 
mestre de sua mente. “Nós o imbuímos a forças espirituais que ele iria achar 
muito difícil eliminar mais tarde.” “... forças mais duradouras do que os 
melhores princípios e doutrinas; Estas forças podem chegar novamente a 
superfície, por vezes, depois de anos sem sequer mencioná-las, e se tornaram 
tão imperativas que a vontade encontra-se incapaz de se opor a qualquer 
obstáculo, e tem de seguir seu impulso irresistível”. ³ 
 
É preciso sempre lembrar que a Igreja Católica tem muito conhecimento 
esotérico a sua disposição por séculos de confisco, saques e remoção 
sistemática desses materiais da população. Os jesuítas usaram esse 
conhecimento em detrimento de humanidade. Sem o conhecimento da maioria, 
os jesuítas infiltraram-se em todos os países do rosto da terra e foram expulsos 
por muitos. Através do sacramento católico da confissão, os jesuítas ganharam 
o controlo de reis e rainhas, príncipes e nobres. Eles ainda ofereceram 
importantes cargos políticos abertamente. Ao todo não seria surpreendente que 
chantagem fosse frequentemente usada. 
 
“Sempre que um país era infestado de jesuítas, eles conseguiam tomar o 
controlo. Isso foi feito por meio de infiltração. Logo depois, as autoridades 
começaram a consultá-los com questões importantes, grandes doações iriam 
começar a fluir e em pouco tempo, eles ocupariam todas as escolas, os 
púlpitos da maioria das igrejas e os confessionários de todas as pessoas de 
alta patente” 4. 
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“O público praticamente desconhece a responsabilidade esmagadora realizada 
pelo Vaticano e seus jesuítas no início das duas guerras mundiais, uma 
situação que pode ser explicada em parte pelas finanças gigantescas à 
disposição do Vaticano e seus Jesuítas, dando-lhes poder em muitas esferas, 
especialmente desde o último conflito” 5. 
 
“Nenhum estado sofreu tanto quanto a Polónia sofreu sob o domínio dos 
jesuítas”. “E em nenhum outro país, além de Portugal, a sociedade foi tão 
poderosa”. “Enquanto a Polónia ia rapidamente em direção a ruína, o número 
de estabelecimentos jesuítas e de escolas crescia tão rápido que o general fez 
da Polónia uma congregação especial em 1751” 6. 
 
Ensinamentos do Extremo Oriente foram corrompidos com a chegada e 
infestação dos Jesuítas. O Jesuíta Robert de Nobile se estabeleceu na Índia 
para converter as massas ao catolicismo lá. Fiel à natureza de um jesuíta, ele 
se infiltrou na casta sacerdotal brâmane (sempre atraente para as classes 
dominantes). “Ele copiou as roupas, hábitos e modo de vida dos brâmanes, 
misturando seus ritos com os cristãos, todos com a aprovação do Papa 
Gregório XV”. Ele converteu mais de 250.000 hindus 7. 
 
Isto, mais do que provavelmente, é o lugar de onde vem muitos dos 
ensinamentos ridículos da nova era com a sua promoção do nazareno, 
ensinamentos sobre “karma” e anjos – infiltração cristã. 
 
“Na América do Sul, eles conquistaram os nativos que foram, posteriormente, 
forçados a viver sob rigoroso catolicismo. Os jesuítas os vigiavam... eles 
puniam os menores erros... chicote, jejum, prisão, pelourinho na praça pública, 
de peniténcia na igreja, estes são os castigos que eles usam”. 
 
“O culpado era vestido com as roupas de um penitente, era escoltado à igreja 
onde ele confessou sua culpa. Em seguida, era chicoteado em praça pública 
de acordo com o código penal... Os culpados sempre recebiam este castigo, 
não só sem murmurações, mas também com acções de graças... O culpado a 
ter sido punido e reconciliado, beijava a mão de quem o afligiu, dizendo: “Que 
Deus possa recompensá-lo por me libertar, por esta punição leve, dos 
tormentos eternos que me ameaçavam” 8. 
 
“Vamos compor poemas, mas que nossos poetas sejam cristãos e não 
seguidores de Pagãos que invocam musas, ninfas da montanha, ninfas do mar, 
Calíope, Apolo etc... ou outros deuses e deusas. Além do mais, se estes 
tiverem de ser mencionado, que seja com a visão de caricatura-los, pois eles 
são apenas demónios” 9. 
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A Igreja Católica Romana foi uma das proprietárias de terras mais ricas da 
África do Norte. No México, eles tinham minas de prata e refinarias de açúcar, 
no Paraguai, chá e plantações de cacau, fábricas de tapetes e também o 
controlo sobre a oferta de alimentos pois possuíam o gado e “exportavam 
80.000 mulas por ano”. “E para fazer um lucro ainda maior, os padres não 
hesitaram em fraudar os cofres do Estado, como pode ser visto na história bem 
conhecida das chamadas caixas de chocolate descarregadas em Cadix que 
estavam cheios de pó de ouro”. 10 Ibid, p. 68 
 
Sete de janeiro de 1960, em Roma, houve uma conferéncia de cúpula que 
ocorreu com a intenção de trazer uma coexisténcia pacífica entre os soviéticos 
e o bloco do Leste e o Oeste. Nos EUA, o Cardeal Spellman (que tem várias 
fotos em revistas e jornais de pé ao lado de líderes mundiais importantes) 
pediu aos católicos para mostrar hostilidade aberta ao Sr.  Khrushchev, quando 
visitou os Estados Unidos e foi um dos convidados acolá. O Cardeal Ottaviani, 
secretário do Santo Ofício, fez um discurso mais veemente na Basílica de 
“Santa Maria Maior” contra os soviéticos e as poténcias ocidentais que 
estiveram envolvidos no projecto de paz 11. 
 
Pode-se perguntar a que propósito uma guerra serve quando uma instituição 
como a Igreja Católica Igreja está se esforçando para controlar o mundo. Nada 
é mais conhecido a humanidade por mudar vidas, criar devastação e abrir as 
pessoas para o domínio mais do que a guerra. Ambos os lados do conflito são 
auxiliados e financiado por aqueles com a intenção de estabelecer a 
dominação do mundo e a criação de um estado escravocrata. 
 
No final da guerra, todos os países envolvidos estavam em dívida com os 
banqueiros internacionais, muitos deles de propriedade e operados pelo 
Vaticano. Isto não é para desconsiderar outros que estão trabalhando pelos os 
mesmos objetivos. Todas as partes envolvidas usam uns aos outros para 
alcançar essas metas, ao longo do caminho, ambos desprezam uns aos outros 
por ganância e buscam a destruição de outro, se o objetivo for alcançado, o 
vencedor leva tudo. O que todos eles têm em comum é a adoração do mesmo 
“deus”. 
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Os dez mandamentos 
 
 
Êxodo 20 
I Não terás outros Deuses diante de mim.  
Tu, não te encurvarás a elas nem as servirás; 
 
É evidente o nazareno está alegando que ele é “deus”. Então, onde fica Jeová 
nisso? 
Mateus 4:7 
Jesus disse-lhe: Também está escrito: Tu não tentarás o Senhor teu Deus. 
(Aqui ele está obviamente referindo a si mesmo)  
8 Novamente o Diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os 
reinos do mundo e a glória deles; 
 
Mateus 28:18 
E Jesus veio e falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na 
terra.  
 
Tito 2:13 
Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande 
Deus e nosso Salvador Jesus Cristo; 
(Agora, “Jesus” é deus?) 
 
Filipenses 2 
10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e  
coisas na terra, e debaixo da terra; 
 
II Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não 
terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 
Então, qual é o nome desta entidade? Jeová? Iavé? Ambos JHVH e YHVH 
significam eu sou que eu sou. Qual? Shibboleh? Isso faz tanto sentido quanto 
ele.  
 
III Lembre-se do dia de sábado, para santificá-lo.  
Lucas 6:1-5  
E sucedeu que, no segundo sábado após o primeiro, que ele foi pelas searas, e 
os seus discípulos iam colhendo espigas de milho, e comeu, esfregando-os em 
suas mãos.  
E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos 
sábados?  
E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido tanto como isso, o que Davi 
fez, quando se teve fome, ele e os que estavam com ele;  
Como entrou na casa de Deus, e demorou e comer os pães da proposição, e 
deu também aos que estavam com ele, o que não é lícito comer, mas para a 
sacerdotes?  
E ele lhes disse: O Filho do homem é Senhor do sábado.  
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IV Honra a teu pai e a tua mãe:  
Mateus 10:37 
Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim, e ele ama 
o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim.  
Lucas 9: 59-62  
E disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me primeiro a vá 
sepultar meu pai. 60 Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem os seus 
mortos; porém tu vai e anuncia o reino de Deus.  
Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me ir primeiro oferecê-
los despedida, que estão em casa na minha casa.  
E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás é apto 
para o reino de Deus.  
Mateus 10: 34-36  
não que vim trazer paz à terra Pense: Eu não vim trazer a paz, mas uma 
espada.  
Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua 
mãe e a nora contra sua sogra.  
E os inimigos do homem serão os da sua própria casa.  
 
V: Não matarás.  
 
Jeová comete um assassinato:  
 
Êxodo 23:27  
Vou mandar o meu terror adiante de ti, e vai destruir todas as pessoas a quem 
tu virás, e eu vou fazer todos os teus inimigos virarem as costas a ti. 
 
Jeová ordena o assassinato de milhares de pessoas:  
 
Êxodo 32:27-28  
E ele disse-lhes: Assim diz o SENHOR Deus de Israel: Cada um ponha a sua 
espada ao seu lado, e entrar e sair de porta a porta em todo o acampamento, e 
matar cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um seu vizinho.  
28 E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés: e caíram do povo 
naquele dia cerca de três mil homens. 
 
Jeová ordena que seu povo cometa mais assassinatos: 
 
Levítico 26:7-8  
E vos perseguir seus inimigos, e eles cairão diante de vós pela espada. Cinco 
de vós perseguirão a um cento deles, e cem de vós a dez mil para o voo, e os 
vossos inimigos cairão diante de vós pela espada. 
 
É mais do que óbvio, o “senhor” não se importa em assassinar ou mandar 
outros cometerem assassinato: 
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Números 1:51  
E, quando o tabernáculo partir, os levitas derrubá-lo, e quando o tabernáculo se 
houver de ser lançado, os levitas configurá-lo, e o estranho que se chegar deve 
ser condenado à morte. 
 
Assassinato é tão importante para Jeová, ele tem de se repetir: 
 
Números 3:10 E tu põe Arão e seus filhos, e eles devem esperar em seu 
escritório do padre: e o estranho que se chegar será morto. 
 
Mais assassinato: as pessoas estavam com fome e sem comida: 
 
Números 11:01 E quando as pessoas reclamaram, ele desagradou ao Senhor, 
e o Senhor o ouviu, e sua ira se acendeu, e o fogo do SENHOR ardeu entre 
eles, e consumiu os que estavam nos confins do acampamento.  
11:02 E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se 
apagou. Mais assassinatos em massa nas mãos do “Senhor:”  
Números 21:03 E o SENHOR ouviu a voz de Israel, e entregou os cananeus, e 
totalmente, a eles e às suas cidades destruídas, e ele chamou o nome do lugar 
Horma. 
 
Agora, temos canibalismo sob a direção de Jeová: 
Números 23-24: Eis que o povo se levantará como leoa, e levante -se como um 
leão novo: ele não se deitará até que devore a presa, e beber o sangue dos 
mortos. 
 
Jeová ordena mais assassinato em massa: 
 
Números 25:16-17 
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 
Afligireis os midianitas e os ferireis 
 
Números 31:7-11 
E pelejaram contra Midiã, como o Senhor ordenou a Moisés, e mataram todos 
os homens.  
E eles mataram os reis dos midianitas, ao lado do resto dos que foram mortos, 
a saber, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, cinco reis de Midian: Balaão também o 
filho de Beor, mataram à espada. 
E os filhos de Israel tomou todas as mulheres midianitas, e os seus 
pequeninos, e tomou o despojo de todo o seu gado, e todos os seus rebanhos, 
e todos os seus bens.  
E eles queimaram todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus 
acampamentos castelos, com o fogo.  
E tomaram todos os despojos, e toda a presa, tanto de homens como de 
animais. 
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Jeová comete mais assassinato em massa: 
 
Deuteronómio 2:20-37 
Também essa foi considerada terra de gigantes: gigantes habitaram nela em 
vez de idade e os amonitas lhes chamam Zamzummims;  
Um povo grande, e numeroso, e alto, como os gigantes, mas o SENHOR 
destruiu diante deles, e eles conseguiram eles, e habitou em sua lugar:  
Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, quando ele 
destruiu os horeus diante deles, e eles conseguiram eles, e habitou em sua 
lugar até hoje:  
E os Avims que habitavam na Hazerim, até Azzah, os Caphtorims, que saíram 
de Caftor, destruíram, e habitou na seu lugar.)  
Mas Siom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porque o Senhor 
teu Deus endureceu o seu espírito, e fez o seu coração obstinado, para que 
pudesse entregar ele na tua mão, como hoje se vê.  
E o SENHOR me disse: Eis que tenho começado a dar Siom e a sua terra 
diante de ti; começa a possuí, para que possas herdar sua terra.  
Então Siom nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja, em Jasa.  
E o SENHOR, nosso Deus, entregou-o antes de nós, e nós o feriu, e seus 
filhos, e todo o seu povo.  
E tomamos todas as suas cidades, nesse momento, e destruiu totalmente os 
homens, e as mulheres, e os pequeninos, de cada cidade, deixamos ninguém 
para permanecer: 
Somente o gado tomamos por presa para nós mesmos, e os despojos da 
cidades que havíamos tomado.  
Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnom, e desde o cidade que 
está junto ao ribeiro, até Gileade, não havia uma cidade muito forte para nós: o 
Senhor nosso Deus nos entregou tudo para nós:  
Somente à terra dos amonitas não chegastes, nem vos em qualquer lugar do 
rio Jaboque, nem às cidades da montanha, nem vos que o Senhor nosso Deus 
nos proibiu. 
 
Números 31:17-18 
Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças, e matar todas as 
mulheres que tem o homem conhecido por mentir com ele.  
Mas todas as meninas, que não conheceram homem, deitando-se com ele, 
manter as viver para vós.  
 
Os assassinatos em massa cometidos e dirigidos por Jeová preenchem a 
maior parte do Antigo Testamento. As escrituras acima são apenas uma 
pequena amostra. Incluir todos eles aqui levaria páginas e páginas em 
demasia. 
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Tal pai, tal filho: citações do nazareno:  
 
Lucas 19: 27  
27 Mas os meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, 
trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. 
 
Mateus 10: 34-36  
34 não que vim trazer paz à terra Pense: Eu não vim trazer a paz, mas uma 
espada. 
 
VI Não cometerás adultério.  
Êxodo 22:16-17 
Se um homem seduzir uma virgem que não for desposada, e se deitar com ela, 
ele deve certamente dotá-la para ser sua esposa.  
Se o pai dela inteiramente recusar dar-lha, pagará ele em dinheiro de acordo 
com o dote das virgens.  
 
2 Samuel 12:11-12 
Assim diz o Senhor: Eis que levantarei o mal contra ti da tua própria casa, e 
tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual 
se deitará com tuas mulheres perante este sol.  
Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel, 
e antes do sol.  
 
Lucas 8:  
3 E Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, e Suzana, e muitas outras, 
que os serviam com os seus bens.  
 
VII Não furtarás.  
 
Jeová ordena seus hebreus roubarem os egípcios: 
 
Êxodo 3  
21 E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e deve acontecerá 
que, quando sairdes, não deve ir vazio.  
22 Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua peregrina em sua casa, 
jóias de prata, e jóias de ouro, e vestes, e vós ponha los sobre vossos filhos e 
sobre vossas filhas, e sereis estragar a Egípcios. 
 
Jeová rouba a terra dos cananeus;  
 
Levítico 14:34 
Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu dou-lhe um possessão, e 
eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa posse; 
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Assassinato e roubo sob as ordens de Jeová: 
 
Números 31:1-11 
E falou o SENHOR a Moisés, dizendo:  
Vinga os filhos de Israel dos midianitas; depois serás recolhido ao teu povo. 3 E 
Moisés falou ao povo, dizendo: Braço alguns de vós para a guerra, e deixá-los 
ir ao encontro de Midiã, e a vingança do Senhor dos midianitas.De cada tribo 
mil, de todas as tribos de Israel, vós vos enviar para a guerra. 
Assim foram entregues dos milhares de Israel, mil de cada tribo, doze mil 
armados para a guerra.  
E Moisés mandou à guerra, mil de cada tribo, e com eles Fineias, filho de 
Eleazar, o sacerdote, para a guerra, com os instrumentos sagrados, e as 
trombetas para explodir em sua mão. 
E pelejaram contra Midiã, como o Senhor ordenara a Moisés; e mataram todos 
os homens.  
E eles mataram os reis de Midiã, ao lado do resto dos que foram mortos; a 
saber, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, cinco reis de Midiã; Também a Balaão, 
filho de Beor, mataram à espada. 
E os filhos de Israel tomou todas as mulheres midianitas, e sua pequeninos, e 
levou o despojo de todo o seu gado, e todos os seus rebanhos, e todos os seus 
bens.  
E eles queimaram todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus 
acampamentos castelos, com o fogo.  
E eles levaram todo o seu despojo, e toda a presa, tanto de homens como de 
animais.  
 
Tal pai, tal filho: 
 
Lucas 19: 29-35  
E sucedeu que, quando chegou perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte 
chamado Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos,  
Dizendo: Ide à aldeia que está defronte, no qual a sua entrar achareis preso um 
jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou: solta-lo, e trazê-lo para cá.  
E se alguém vos perguntar: Por que estais perder ele? Assim direis a ele, 
Porque o Senhor precisa dele.  
E os que tinham sido enviados a sua maneira, e encontrou mesmo como lhe 
havia dito: eles.  
E, quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhes disseram: Por que perder 
o jumentinho?  
E eles disseram: O Senhor precisa dele.  
E levaram-no a Jesus e, lançando os seus mantos sobre o jumentinho, e que 
Jesus montasse. 
 
Lucas 6:1-5  
E sucedeu que, no segundo sábado após o primeiro, que ele foi pelas searas, e 
os seus discípulos iam colhendo espigas de milho, e comeu, esfregando-os em 
suas mãos.  
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E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos 
sábados? 
E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido tanto como isso, o que Davi 
fez, quando se teve fome, ele e os que estavam com ele; 
Como entrou na casa de Deus, e demorou e comer os pães da proposição, e 
deu também aos que estavam com ele, o que não é lícito comer, mas para a 
sacerdotes?  
E ele lhes disse: O Filho do homem é Senhor do sábado.  
 
VIII Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 
Há centenas de versos que provam que Jeová é um mentiroso prolífico. Ele e 
seu nazareno, profetas e seguidores deram falso testemunho contra Satan. 
Algumas mentiras de Jeová: 
 
Génesis 2:16  
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela: porque 
no dia em que tu comeres certamente morrerás. Adão viveu mais 930 anos: 
 
Génesis 5:5 
Todos os dias que Adão viveu foram novecentos e trinta anos, e ele morreu.  
 
IX, X Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a do teu 
próximo esposa, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o 
seu jumento, nem coisa alguma que é do teu próximo.  
Os inúmeros versos, muitos listados acima, mostram como Jeová não tem 
respeito por seres humanos ou por seus bens. Ele cobiçava a terra dos 
cananeus, exige implacavelmente sacrifícios de sangue de humanos e animais 
e continuamente rouba de outros. 
 
Lucas 8:3  
E Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, e Suzana, e muitas outras, 
que os serviam com os seus bens.  
 
Lucas 19:29-35  
E sucedeu que, quando chegou perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte 
chamado Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos,  
Dizendo: Ide à aldeia que está defronte, no qual a sua entrar achareis preso um 
jumentinho, sobre o qual ninguém jamais montou: solta-lo, e trazê-lo para cá.  
E se alguém vos perguntar: Por que estais perder ele? Assim direis a ele, 
Porque o Senhor precisa dele.  
E os que tinham sido enviados a sua maneira, e encontrou mesmo como lhe 
havia dito: eles.  
E, quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhes disseram: Por que perder 
o jumentinho?  
E eles disseram: O Senhor precisa dele.  
E levaram-no a Jesus e, lançando os seus mantos sobre o jumentinho, e que 
Jesus montasse.  
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A verdade sobre os Anjos 
 
 
Entidades Angelicais parecem seguir o mesmo padrão ao lidar com pessoas. 
Conhecidos por diferentes nomes, como “vigilantes”, “guardiões”, a sua 
verdadeira natureza é a de privar a humanidade de progredir em qualquer 
forma, especialmente na área do poder da mente ou o conhecimento sobre a 4 
ª dimensão/astral. Eles são como guardas em um campo de concentração. As 
“torres de vigia”, para manter a humanidade em cadeias, escravizadas e sem 
poder.  
 
Aqueles que estão de fora e mergulham no ocultismo um pouco mais 
profundamente, muitas vezes, experimentam experiéncias desagradáveis (mais 
uma vez, o medo é usado como um meio de controlo). De uma forma ou de 
outra, aqueles que estão de fora muitas vezes são enganados em relação aos 
anjos. 
 
É claro que há variações, mas aqui é o que procurar, verás isso se ler alguma 
coisa sobre  experiéncias das pessoas: 
 
Entidade angelicais intrusas: na maioria das vezes a criatura é intrusa e dá-se 
a liberdade para sobrepor a psique de alguém totalmente sem ser convidada. 
 
A entidade usa amor para diminuir as defesas da vítima: isto é feito 
deliberadamente e mascara suas verdadeiras intenções. A vítima (seres 
humanos são emocionalmente vulneráveis: quantos erros graves foram feitos a 
mercê de nossas emoções?) sente o “amor” e é enganado a acreditar que este 
seja um visitante benigno. 
 
A entidade não explica muito ou dá a vítima qualquer conhecimento valioso: a 
maioria das perguntas não são respondidas, e se elas são, são em enigmas ou 
sem sentido. Qualquer informação dada ou é incorrecta ou incompleta. 
 
Muitas vezes, a entidade faz uma declaração de que ela está vindo para avisar 
a vítima e/ou a humanidade de “caminhos errantes”: Isso muitas vezes tem a 
ver com qualquer coisa que a entidade considere como uma ameaça ao seu 
controlo total, na maioria dos casos jogando em cima da capacidade de 
defender a si mesmo: o uso da humanidade do poder da mente para 
autodefesa psíquica é EXTREMAMENTE ameaçador para estes predadores 
alienígenas, pois sua principal ferramenta de controlo é através da mente. A 
pior preocupação deles é se a humanidade descobrisse a verdade e 
alcançasse os mesmos poderes da mente que possuem. Eles pregam um falso 
conceito de “paz e amor” para desarmar a humanidade e fazer da Terra 
indefesa. Suas próprias convicções relativas a este conceito são feitas 
descaradamente claras em toda a Bíblia cristã onde são portadores de tortura, 
sofrimento e morte. O livro do Apocalipse/Revelações diz tudo. 
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A entidade, em muitos casos proporciona profecias negativas: na maioria das 
vezes, este prevê ruína pessoal, um desastre para a vítima, para seus entes 
queridos ou outros que são próximos. A entidade, então, oferece falsa garantia 
de que ela permanecerá com o vítima por tudo isso, mas não levanta um dedo 
para impedir isso. 
 
A entidade, em muitos casos, como com pessoas da nova era ignorantes 
(desavisadas), atuam como curandeiros quando canalizados. Como de 
costume, não há conhecimento de qualquer valor que seja dado, e o 
curandeiro, bem como o paciente, permanecem impotentes sem a assisténcia 
da entidade, tornando-se escravos. 
 
Eu tenho lidado com essas entidades e elas são tudo menos benevolentes. 
Eles são portadores da morte, desgraça e as suas vítimas por escolha são 
crianças. Eu vi isso muitas vezes. As pessoas que entram em magia angelical 
ou são extremamente arrogantes ou suas vidas pessoais acabam em desastre. 
Um gajo que foi para este tipo de coisa tornou-se severamente deprimido e nas 
drogas. 
 
Quando eu era criança, minha mãe me disse que seus pais tinham uma 
menina vários anos antes de ela nascer. Esta menina, aos dois anos de idade 
(eles eram cristãos) teria apontado e dito “anjo! anjo!”. Logo em seguida, ela 
bateu a cabeça num carro quando este freou em uma parada e logo depois 
morreu de complicações. 
 
Uma mulher cristã que estava esperando um bebê foi visitada por um anjo. O 
anjo disse a ela que o bebê seria morto. Real amável. É claro que o bebê 
nasceu morto. 
 
Os anjos do apocalipse despejam fogo, pragas e todos os outros tipos de 
sujeiras a humanidade. 
 
Anjos depredam filhos, e tomam suas almas para serem usadas para 
hospedagem de energia que anjos e outras entidades ETs se alimentam. 
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OOOOOOOOH! ARMAGEDDON! Como as Testemunhas de Jeová 
preveem o “Fim do Mundo” a mais de 100 anos 

 
 
Aqui tem algumas citações humorísticas (das Testemunhas de Jeová) de seu 
material e das revistas A Sentinela e Despertai!: 
 
1877 - O FIM DO MUNDO... está mais perto do que a maioria dos homens 
supõe* do livro: “Three Worlds and the Harvest of this World” Jehova‟s 
Witnesses and 
Prophetic Speculation; 1877 
 
1889 - Nos capítulos seguintes, apresentamos provas de que o 
estabelecimento do Reino de Deus já começou... E que a batalha do grande 
dia do Deus Todo-Poderoso (Apocalipse 16:14), que terminará em 1914 com a 
derrubada completa da governos humanos, já começou. [A edição de 1915 
deste livro mudou de “dC 1914” para “1915 dC”]. *Do livro “The Time is at 
Hand”; 1889 
 
15 de julho de 1894 - Nós não vemos nenhuma razão para mudar o futuro – 
nem poderíamos mudá-los se quiséssemos. Eles estão, nos acreditamos datas 
de Deus, não na nossa. Mas tenha em mente que o fim de 1914 não é a data 
de início, mas do fim do tempo de angústia. 
 
1904 - O estresse do grande tempo de angústia estará em nós em breve, em 
algum lugar dentre 1910 e 1912 - que culmina com o fim dos “Tempos dos 
Gentios,” Outubro de 1914. * Do livro “The New Creation” 1904 
 
Primeiro de maio de 1914 - Não há absolutamente nenhum motivo para os 
estudantes da Bíblia questionarem que a consumação desta era do evangelho 
está agora mesmo à nossa porta... A grande crise... que consumirá os céus 
eclesiásticos e a terra social está muito próxima. *Reimpressões da Sentinela. 
 
Quando não ocorreram os eventos de 1914, eles foram reprogramadas para 
1918-1925 
 
No livro “The Finished Mystery”, o armageddon estava para começar “na 
primavera de 1918”. Haveria de ter uma “anarquia abrangente em todo o 
mundo”, na “queda de 1920”. A edição de 1917 afirma que o Apocalipse 11:13 
seria cumprido “no início de 1918” (no “terremoto”) e na “queda de 1920” (no 
“fogo”). A edição de 1926 é novamente alterada. 
 
A Sentinela, 1 de setembro de 1922: “A data 1925 é mais distintamente 
indicada por as escrituras, pois é fixada pela lei de Deus para Israel...” 
 
A Sentinela de abril de 1923: “Nosso pensamento é que 1925 está 
definitivamente  resolvido pelas escrituras”. 
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Então, o que aconteceu quando 1925 chegou? 
 
A Sentinela – 1 de janeiro de 1925: “Com grande expectativa, os cristãos têm 
olhado adiante para este ano. Muitos confiantemente esperaram que todos os 
membros do corpo de Cristo seriam levados a glória celestial durante este ano. 
Isto pode ser conseguido. Não pode ser”. 
 
O que aconteceu ao final de 1925? 
 
A Sentinela – setembro de 1925: “É de se esperar que Satan tentará injetar nas 
mentes dos santos o pensamento de que em 1925 deveriam ver o fim da obra, 
e portanto, seria desnecessário para eles para não fazer mais nada”.  
 
** De repente, Satan, e não “deus”, é quem profetizou. 
 
1930 - “O grande clímax está próximo” 
 
1931 - “O reino de Deus começou a operar. Seu dia de vingança está aqui e o 
Armageddon está próximo”. 
 
1933 - “O testemunho esmagador da profecia e dos fatos comprobatórios 
mostram que a purificação do santuário foi realizado e isso indica que 
Armageddon se aproxima. 
 
1939 - “A batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso está muito próxima” 
 
Havia 44 mais previsões, 42 a partir da Sentinela, de maio de 1940 a abril de 
1943. 
 
Primeiro de setembro de 1944 - “O Armageddon está próximo”. 
 
1946 - (após a Segunda Guerra Mundial) “O desastre do Armageddon... está à 
porta”. 
 
1950 - “A Marcha começou! Onde? Do campo do Armagedom para a “guerra 
do grande dia do Deus Todo-Poderoso”. 
 
1953 - “O Armagedom está muito perto, ele vai afetar a geração que agora 
vive” * O ano de 1954 foi considerado por muitas testemunhas a ser “O Ano”.  
 
1955 - “Tornou-se claro que a guerra do Armagedom está perto de seu ponto 
de começo”. 
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1958 - “Quando Armagedom será travado? Jeová, o grande guardião do tempo 
tem programado o Armagedom para vir próximo ao “tempo do fim”. Esse tempo 
está próximo. Como ouvir?... Ninguém sabe a data, mas sabemos que será 
muito em breve. Como sabemos que será muito em breve? Porque o tempo 
que resta para o Diabo, agora que Cristo arremessou o diabo a Terra, é 
chamado de “um curto período de tempo” (Apocalipse 12:12). 
 
Despertai! Outubro de 1968: afirmou que “certas pessoas” tinham falsamente 
previsto o fim do mundo, e o que faltava era “orientação de Deus”. 
 
* Mas agora, supostamente, esta falsa profecia acabou:  
 
1971: Eles têm “todas as provas”, e Deus está a “guiá-los”, e “é esmagador”. 
Agora o Armagedom ocorrerá em 1975. 
 
1972: “Na mente da Testemunha de Jeová mediana, não há dúvida de que a 
data de 1975 está correcta”. 
 
1976 A Sentinela: 15 de março – “Reconciliação através da misericórdia de 
Deus antes do Armagedom”.  
 
22 de setembro – “Um desastre global sem paralelo na história da humanidade, 
está muito próximo”. 
 
15 de dezembro – “Segurem-se! A promessa se aproxima de seu 
cumprimento!” 
 
1979 A Sentinela: 15 de junho – “Um dia do julgamento em mãos” 
 
15 de outubro – “Coragem, o milénio está próximo” 
 
Primeiro de novembro – “Neutralidade cristã como a guerra de Deus se 
aproxima”. 
 
Um psiquiatra observou que há um hospital psiquiátrico que referem como “A 
Sentinela”, pois está cheio de testemunhas de Jeová. 
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Cópia de uma cartilha de confissão católica 

 
 
Isso é patético, mas contribui para uma boa risada. Esta é uma cópia de uma 
cartilha confissão católica. Humor à parte, ao ler isso, é mais do que óbvio que 
essas pessoas estão gravemente DOENTES. 
 
Isso é tão antivida e um exemplo perfeito de como o “deus” alienígena odeia a 
humanidade e qualquer coisa humana. Cada traço humano é coberto aqui, o 
que nos faz humanos. Estes princípios são tão anti-humanos e alienígenas. O 
que é pior, é a forma como eles empurram estes ensinamentos doentes sobre 
as crianças inocentes e destroem mais vidas. Essa “religião” doente precisa 
chegar ao fim e logo não é o suficiente! 
 
Além de contar a NATUREZA de nossos pecados, devemos também lembrar, 
tanto quanto possível, a NÚMERO de vezes que os praticamos, contando 
também (e somente) as CIRCUNSTÂNCIAS que, por vezes, pode até fazer um 
pecado venial ou mortal, um pecado mortal ainda pior. Já não confessei um 
pecado grave ou disfarcei isso? Tenho sido culpado de irreveréncia para este 
sacramento por não examinar minha consciéncia com cuidado? 
 

 
Não consegui realizar a peniténcia a mim dada pelo confessor ou desobedeci 
qualquer de suas instruções? Tenho negligenciado o dever de Páscoa de 
receber a Sagrada Comunhão ou não confessei os meus pecados dentro de 
um ano? Tenho quaisquer HÁBITOS de pecados graves para confessar 
primeiro (impureza, alcoolismo etc.)? 
 
Primeiro Mandamento  
 
• Sou ignorante sobre o meu catecismo (Ato de Contrição, Credo dos 
Apóstolos, Dez Mandamentos, Sete Sacramentos, o Pai Nosso)?  
• Será que eu voluntariamente duvidei ou neguei qualquer um dos 
ensinamentos da Igreja (heresia)?  
• Já tomei parte ativa em qualquer culto não católico? 
• Sou membro de qualquer sociedade secreta ou anticatólica?  
• Será que eu conscientemente leio qualquer literatura anticatólica? 
• Pratiquei alguma superstição (horóscopos, cartomantes etc.)?  
 
Segundo Mandamento  
 
• Já usei o nome de Deus em vão por meio de palavrões? 
• Já reclamei ou murmurei contra Deus (blasfémia)? 
• Tenho criticado sacerdotes ou outros consagradas a Deus? 
• Jurei pelo nome de Deus ou falsa ou imprudentemente?  
• Quebrei qualquer promessa privado?  
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Terceiro Mandamento 
 
• Perdi missa aos domingos ou festejos por minha culpa? 
• Fui atrasado para a missa por minha própria negligéncia?  
• Fui desatento a missa ou de alguma forma irreverente para o Santíssimo 
Sacramento? 
• Fiz o trabalho servil desnecessário (trabalho físico) ou compras no Domingo?  
 
Quarto Mandamento 
 
• Fui desrespeitoso com meus pais ou os negligenciei? 
• Já falhei na obediéncia ou reveréncia a outros em autoridade? 
• Já maltratado minha esposa ou filhos? Eu fui desobediente ou desrespeitosa 
com o meu marido?  
 
Quanto aos meus filhos: 
 
• Tenho negligenciado suas necessidades materiais? Eu falhei para cuidar de 
seu primeiro  
batismo ou sua instrução religiosa adequada? 
• Já lhes permiti negligenciar seus deveres religiosos? 
• Será que eu não os disciplinei? 
• Tenho dado mau exemplo a eles? Ter interferido com sua liberdade de casar 
ou seguir uma vocação religiosa?  
 
Quinto e Oitavo Mandamentos  
 
• Já briguei com alguém?  
• Já xinguei alguém ou quis o mal dela? 
• Já tive prazer com a desgraça de ninguém? 
• Existe alguém com quem eu me recuso a falar ou me reconciliar? 
• Eu menti sobre qualquer um (calúnia)? 
• Será que eu apressadamente julgeui alguém de um pecado grave? 
• Já me envolvi em fofocas (detração) ou propagação de escândalo? 
• Já dei ouvidos a um escândalo sobre o meu próximo? 
• Tenho ciúmes ou inveja de alguém? 
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Sexto e Nono  
 
• Neguei meu cónjuge os seus direitos matrimoniais? 
• Pratiquei o controlo de natalidade? 
• Abusei dos meus direitos matrimoniais de algum outro modo? 
• Eu já cometi adultério ou fornicação? 
• Tenho tocado ou abraçado o outro impuramente? 
• Pequei com outras do mesmo sexo? 
• Cometi masturbação ou de outra forma pequei impuramente comigo mesmo? 
• Já nutria desejos lascivos com alguém? 
• Tenho desejos e outros pensamentos impuros?  
• Deixei de vestir-me modestamente?  
• Tenho feito algo para provocar ou ocasionar pensamentos impuros nos 
outros? 
• Li literatura indecente ou olhei para fotos indecentes? 
• Já assisti filmes ou programas sugestivos? 
• Já permitido meus filhos ou outras pessoas sob minha responsabilidade de 
fazer essas coisas?  
• Usei linguagem indecente ou contei histórias indecentes?  
• Tenho bom grado de ouvir essas histórias? 
• Já me gabei de meus pecados? 
• Pequei contra a castidade de qualquer outra forma? 
 
Sétimo e Décimo Mandamentos 
 
• Já roubei alguma coisa? 
• Já danifiquei a propriedade de alguém por minha culpa?  
• Tenho enganado ou defraudado o outro? 
• Já recusei ou negligenciei o pagamento de dívidas? 
• Tenho negligenciado meus deveres ou fui negligente no meu trabalho? 
• Já recusei ou negligenciei a ajudar alguém em necessidade urgente? 
• Deixei de pagar impostos? 
 
Outros pecados  
 
• Fiz conscientemente com que outros pecassem? 
• Cooperei nos pecados dos outros? 
• Pequei pela gula? 
• Já me embriaguei? 
• Já usei drogas? 
• Fui motivado pela avareza? 
• Já fiz indulgéncia de ostentação ou vanglória? 
• Já recebi a Sagrada Comunhão ou outro sacramento, no estado de pecados 
mortais? 
• Existe algum outro pecado que preciso confessar? 
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Liberte-se do cristianismo 
 
 
Medo, vergonha, controlo e “pecado” foram usado como ferramentas para te 
manipular? És forte o suficiente para reconhecer que tens mentido? 
 
Estás disposto a admitir para ti mesmo que tens sido vítima e que precisas de 
ajuda? 
 
Estágios de controlo do cristianismo na vida de alguém: 
 

 A tornar-se cada vez mais preocupada com a igreja/estudo bíblico  

 Frequência à igreja ou a leitura da Bíblia excessivas 

 Uso da igreja/Bíblia / oração para evitar a vida e/ou problemas  

 Pensando ou citação compulsivas das escrituras 
 

A descrição acima é a fase da perda de controlo. 
 

 Compulsiva frequência à igreja ou citação das escrituras 

 Obsessivas orações, proselitismo, testemunho, atendimento 
reavivamentos e cruzadas em uma base frequente 

 Contribuições financeiras excessivas 

 O aumento da dependência do “Senhor” 

 Sentimentos de culpa se perderes uma função na igreja 

 Recusa de pensar, duvidar ou questionar os ensinamentos ou 
autoridade cristãs 

 Incapacidade de discutir questões religiosas de forma sensata  

 Frequência à Igreja, oração e actividades religiosas começam a interferir 
com o trabalho ou escola 

 Sentimentos de impotência 

 A pregar que sexo e nudez são malignos, sujos 

 Sentimentos de vergonha sobre a nudez, o seu corpo ou os corpos dos 
outros 

 Sentimentos de ódio ou ressentimento em relação aos outros que têm 
crenças diferentes 

 Cruzadas, trabalho missionário e comunas demoradas 

 Máscara sorridente é um estágio avançado do cristianismo onde os 
sentimentos são negados e um pastoso sorriso artificial é usado em 
todos os momentos. Esta é uma evidência gritante de extrema negação 

 Pensamento simplista preto e branco 

 Fortes sentimentos de baixa autoestima, vergonha, auto-ódio, culpa. 

 Jejum excessivo ou o uso de alimentos para “alimentar” outras áreas de 
sua vida que estão seriamente carentes 

 O proselitismo no trabalho = perda de emprego 

 Isolamento progressivo, ruptura de relações 
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 A assistir apenas programas religiosos na TV; excluindo todos os 
programas não-religiosos 

 A evitar actividades seculares (entretenimento, educação) 

 Incapacidade de tomar qualquer crédito pessoal para realizações, 
sempre a dar o crédito para o “Senhor” 

 Não tomar qualquer responsabilidade pessoal, contar com o “Senhor” 
para controlar toda a sua vida 

 Gritos de socorro; mental, emocional, colapso físico = hospitalização 
 
Um ou mais dos sintomas acima indicam que existe um problema sério. A fim 
de descobrir se algo é bom ou mal, devemos dar-lhe o poder. Isto é o que 
acontece com o cristianismo progressista. No final, não mais existe uma 
identidade pessoal. A vítima torna-se uma concha e uma outra coisa assume. 
Se tiveres chegado até aqui, não é tarde demais para sair e ficar de fora. 
 
TODAS fraudes, mentiras e embustes têm um grande tema em comum, que é 
a FALTA DE CONHECIMENTO. Uma vez que se sabe, não se pode mais ser 
iludido e enganado. Bilhões de dólares, assassinatos em massa e acima de 
tudo, mentiras e medo foram usados para separar-nos de nosso verdadeiro 
Criador. Aqueles no controlo têm lucrado com os frutos de suas mentiras ao 
longo dos séculos e mantêm seu poder à custa da ignorância e miséria 
humana. O nosso verdadeiro Criador, Satan, nos dá conhecimento para que 
possamos nos elevar acima do nível de um animal. O falso deus e seus 
comparsas alienígenas olham para baixo em cima de nós e querem nos 
escravizar. Satan se preocupa com sua criação humana e quer nos ajudar. O 
maior passo é superar o seu medo e estudar e aprender. Uma vez que tu 
sabes, o cristianismo e seus falsos ensinos não podem mais ser uma ameaça. 


