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A Maior Fraqueza do Islão
Expor o Islão pela mentira horrenda e escravista que ele é pode parecer um pouco
mais difícil do que expor a mentira igualmente horrenda e escravista do cristianismo,
com vagueza adicional e “fins concisos” aparentemente melhores. Isto é visto como
a força do Islão por muitos que estão enganados em segui-lo e defendê-lo, porém,
o Islão tem uma grande fraqueza da qual não pode e nunca escapará: a sua total
dependência e confiança na Caaba, situada em Meca, é tão -chamado “local mais
sagrado”.
Para começar, o facto de que o Islão escolheu Caaba para ser seu local principal
para qual todo o culto e reverência islâmica sejam dirigidos, é uma piada total e
absoluta. Por quê? Porque Caaba era originalmente de facto um templo pagão.
Como muitos outros templos pagãos da área, ele foi construído na forma de um
cubo simples, cada um dos seus cantos alinha a um dos quatro pontos cardinais
que detinham importância excecional em rituais e ritos pagãos. Antes da “conquista
islâmica”, ele abrigava uma série de estátuas representando os Deuses pagãos e
foi um importante centro de culto e peregrinação pagã. É um facto que o Islão roubou
este templo e sítio, destruindo os artefactos pagãos nele e continuando a usá-lo
para seu próprio benefício. No entanto, isso será abordado em um artigo separado.
A outra razão para este ser um forte ponto fraco é a sua fácil destruição. Isto pode
parecer um evento improvável para alguns, mas é de facto bastante inevitável. Há
muitos grupos anti-islâmicos que já falaram em bombardear Caaba e Meca como
um meio de luta contra o Islão e sua mentalidade terrorista “Jihad”. Não é inédito e
está vivo como uma possibilidade nas mentes de muitos.
Temos que lembrar que o Islão nada mais é do que um programa do inimigo e em
breve se tornará dispensável, uma vez que serviu a seu propósito. Sua destruição
vai deixar as pessoas que o seguiram uma vez com seus corações completamente
desmoralizados e humilhados e, portanto, severamente enfraquecidas. Este é o
objetivo do inimigo, tanto do islamismo como do cristianismo.
Por que a destruição da Caaba significa a queda do Islão? A resposta a esta
pergunta é que, com a destruição Caaba, um enorme pedaço do próprio Islão,
consequentemente morre junto.
Pense nisso: todo muçulmano em todo o mundo dirige suas orações, realizadas
nada menos que cinco vezes por dia, para a “santíssima” Caaba, conforme indicado
pelo Alcorão. Se ela é destruída, eles não têm objeto ao qual possam concentrar
qualquer dessas orações. Ela se foi. Orações cinco vezes por dia, portanto, tornamse inúteis, atos fúteis e desaparecem completamente.
Caaba também abriga o mais importante “Pedra Negra”, uma parte vital do Islão que
é vista como um presente direto de seu chamado “deus”. Os muçulmanos acreditam
que é seu sagrado dever visitar e beijar a Pedra Negra, uma ação supostamente
realizada por Maomé.
Se a Caaba é destruída, portanto, a Pedra Negra é destruído, este “presente” é
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destruído e irá desiludir muitas pessoas muçulmanas em todo o mundo. Isso
também faz da prática sagrada de beijar a Pedra Negra e seguir os passos de seu
amado profeta impossível.
Além disso, Caaba é o centro de toda a peregrinação islâmica, ou Hajj, que é
chamada de “Quinto Pilar do Islão”. Todo muçulmano é obrigado a completar todos
os cinco pilares, a fim de garantir o seu lugar no paraíso e agradar “deus”. Com a
Caaba destruída, o Quinto Pilar também é consequentemente destruído, junto com
suas esperanças de chegar “paraíso”. O que acontece quando você quebrar um
pilar de sustentação de um edifício? Quebrar um dos pilares do Islão é uma derrota
da qual eles nunca vão se recuperar. É análogo à remoção de um dos órgãos vitais
do Islão, sem o qual não pode sobreviver.
Por último e mais importante, o Alcorão afirma que Caaba é a casa do próprio deus,
e é indestrutível e intocável aos considerados forasteiros. Os não-muçulmanos não
são sequer autorizados a pôr um pé dentro dela. Eles veem isso como nada menos
do que o centro de todo o mundo. Imagine se for bombardeada e reduzida a um
monte de cinzas? Eles serão completamente desiludidos sobre o suposto “poder”
de seu deus. Quão forte ele pode ser se ele não pode sequer proteger a sua própria
casa sagrada de ser destruído? A afirmação de que seja indestrutível também será
jogada ao vão, o que significa que as palavras do próprio deus jogadas ao vão. O
centro de seu mundo foi destruído. O próprio coração do Islão foi aniquilado, e os
muçulmanos em todo o mundo começarão a perder sua esperança e fé e,
lentamente, o Islão vai desmoronar.
Tudo o que precisaria é uma bomba. É por isso que a Caaba é a maior fraqueza do
Islão. Bombardear Caaba é o equivalente a bombardear o próprio Islão.
Muçulmanos de todo o mundo irão despir suas burcas e chapéus de oração,
enquanto voltam os olhos para o céu gritando “Foda-se, Alá!” Eu vejo uma grande
oportunidade de Guerra Espiritual aqui! Quem diz que não podemos deixar este
evento preparado e moldá-la para colocar nossa própria vontade?
Temos de continuar a lutar contra este programa sujo que tem escravizado os povos
gentios por tanto tempo. Ele é uma podridão e um câncer no nosso mundo.
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Maomé Nunca Existiu
Tem havido pouquíssimas pessoas no passado que tiveram a coragem de desafiar
a autenticidade de “Maomé” do islamismo e pouca investigação foi feita sobre o
assunto. No entanto, quando se é analisado, torna-se cada vez mais evidente que,
assim como o “Jesus” do cristianismo, Maomé é também um personagem falso,
fabricado para nenhum outro fim senão a destruição, profanação e remoção do
verdadeiro conhecimento antigo dado à humanidade pelos Deuses e a consequente
escravização dos povos gentios.
O Islão e seu falso “profeta” têm amontoado tristeza e sofrimento indizíveis à
humanidade a partir do momento de sua criação. Basta olhar para o Oriente Médio
e outras regiões e países dominados pelo islamismo para ver que isso é verdade.
A pobreza, guerra, destruição, as práticas anti-vida, o abuso de mulheres e crianças,
a total falta de privacidade e liberdade pessoal, a sujeira, a ignorância e a violência
nessas áreas têm suas raízes no Islão e seu Maomé. Para livrar o mundo e as
pessoas gentias deste sofrimento, o mundo deve livrar-se da mentira que é Maomé.
Há toneladas de evidências para provar que essa personagem nunca existiu. O que
mais se destaca claramente é o facto de que a única das chamadas “dontes
ancestrais” de informações sobre a vida de Maomé são extremamente
questionáveis e nunca foi possível ser comprovado precisa e autenticamente.
Como um exemplo, a primeira “biografia” de Maomé não deixou nenhuma cópia
sobrevivente, e mesmo assim é datada de pelo menos 100 anos depois de sua
suposta morte. Muito suspeito, para dizer o mínimo, e a questão tem que surgir, se
este era um personagem tão importante quanto o islamismo afirma, por que as
pessoas esperam 100 anos para documentar a sua vida e conquistas? Além disso,
considerando o facto de Maomé já havia morrido 100 anos na época, a biografia
não poderia ter sido escrita por alguém que o conhecia pessoalmente e, portanto, a
precisão teria sido extremamente questionável. Esta biografia é conhecida apenas
porque ele é mencionado em textos muito mais tarde, e não há cópias ou qualquer
coisa do tipo que já foram encontradas para provar a sua existência. Por quê?
Porque ele nunca existiu, em primeiro lugar.
Há muitos mais exemplos como este. O mesmo que com o “Jesus” do cristianismo,
o único lugar em que a vida e a existência de Maomé estão documentadas está
dentro do Alcorão islâmico. Fora isso, não há nada. Um erudito escreveu: “É um
facto marcante que tais provas documentais, como as remanescentes do período
Sufyanid, não fazem qualquer menção ao mensageiro de Deus. Os papiros não se
referem a ele. As inscrições em árabe nas moedas árabe-sassânidas apenas
invocam Alá, não a seu rasul (mensageiro), e as moedas de bronze árabebizantinas em que Maomé aparece como rasul de Alá, anteriormente datadas do
período Sufyanid, não foram colocadas naquelas do Marwanids. Mesmo as duas
lápides pré- marwanida remancescentes deixam de mencionar o rasul.”
O Alcorão e pseudo-biografias deste suposto profeta afirmam que ele era muito
conhecido, e que as pessoas, muitas das quais eram poderosas no mundo político
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da época, viajaram de todo o mundo para testemunhar seus “milagres” e
ensinamentos. Se assim fosse, haveria muita documentação remanescente para
nós investigarmos, e seria um facto histórico conhecido.
Temos centenas de documentações de Alexandre o Grande, Cristóvão Colombo,
todos os faraós egípcios e outras pessoas poderosas e influentes da história que
viu e interagiram com eles, porque eles eram pessoas reais que existiam em tempo
real e estavam envolvidos em eventos que realmente aconteceram. É da natureza
humana documentar eventos e experiências a fim de preservá-los para as gerações
futuras aprenderem. No entanto, como dito acima, nenhuma documentação deste
homem Maomé ter existido fora dos textos islâmicos, que não podem ser
apresentadas como prova de sua existência.
Quanto às inscrições sobre moedas árabe-sassânidas a citarem “Alá”, que já foi
provado que o nome “Alá” foi ROUBADO do título pagão antigo para o Deus ou
Deusa chefe de uma área, que era Al-Ilah. O Al-Ilah foi o “Deus Supremo” de uma
região. A Deusa Lua Sin recebeu este título em grande parte da antiga Arábia e
muitas ligações foram feitas entre Sin e “Alá”, apenas devido ao facto de que o Islão
ROUBOU este. Isso vai muito mais adentro, no entanto vou abordar, isso em um
artigo totalmente separado em um futuro próximo.
Por outro lado, a documentação histórica real que temos está em contradição com
a versão islâmica da história, que mais uma vez prova que o Islão e seu Maomé são
falsos.
Como um pequeno exemplo, de acordo com a história apresentada pelo Alcorão e
outros textos islâmicos, o Islão se espalhou por boa parte da Arábia pacificamente
e por conversões dispostos de centenas de pessoas. No entanto, a documentação
histórica nos diz que este não é o caso e que a era conhecida como a conquista
islâmica foi uma época de guerra brutal e selvagem perpetrada pelos portadores do
islamismo contra os povos pagãos que residiam na Península Arábica e países do
Leste, como a Índia na época. Templos pagãos tiveram que ser destruídos, milhares
e milhares de antigos textos sagrados cheios do conhecimento dos Deuses foram
destruídos, o Sacerdócio Pagão foi brutalmente torturado e assassinado, as cidades
foram sitiadas e levadas ao chão e centenas e milhares de pessoas morreram como
resultado da propagação do islamismo.
Vários outros artefactos que foram encontrados flagrantemente contradizem o que
o Islão tem apresentado como história e revelam factos completamente diferentes.
Afora isso, mais uma vez, podemos expor as mentiras do islamismo através de sua
conexão com o cristianismo. Este foi provado ser falso. Tudo o que o cristianismo
tem foi descaradamente ROUBADO do paganismo antigo com o propósito da
escravidão e eventual destruição do nosso povo gentio.
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Há, literalmente, milhares de provas para isso. Basta ler todos os artigos contidos
em expondocristianismo.weebly.com pela Suma Sacerdotisa Maxine Dietrich e ver
que isso é verdade, eu também recomendo o livro “The Christ Conspiracy, The
Greatest Story Ever Sold”, por Acharya S.
Quando o inimigo formou sua trindade de mentiras, deram-lhe uma grande falha,
isso é, o facto de que todos os três estão inegavelmente e irrevogavelmente ligados.
Assim, quando um cai, o outro tem que descer consigo. Pelo menos por uma grande
extensão.
O personagem Maomé disse ter sido descendente de Ismael, filho de Abraão (nota:
Maomé foi sempre descrito como um judeu, e não um árabe/gentio!). “Abrão” foi
comprovado ser fictício e foi uma corrupção roubada do Deus hindu Brahma. Isto
foi discutido em expondocristianismo.weebly.com
À medida que a história judaica roubada e corrompida se desenrola, Abraão era
famoso por seus “muitos filhos”. Esta é uma corrupção descarada de Brahma e suas
“muitas formas”. Além disso, a conexão pode ser feita quando tu olhas para “Abrão
e sua esposa Sarai/Sara”. Este foi roubado de Brahma e sua esposa Saraswati, a
Deusa Hindu do Conhecimento. Mais uma vez, como todos os personagens fictícios
inventados pelos inimigos judeus, não há absolutamente nenhuma prova física de
que Abraão tenha existido, ou que o seu assim chamado filho Ismael jamais existiu.
É seguro assumir que qualquer outra pessoa que afirmou ser descendente deles
nunca existiu e, portanto, torna-os fictícios.
Ao ligar Maomé com os personagens judeus, é mais uma mensagem subliminar da
supremacia judaica sobre os gentios. Este é todo o propósito de invenção de
Maomé. Para escravizar o povo gentio que foi cegado pela mentira do islamismo e
colocá-lo sob o poder dos inimigos judeus e seus mestres. Simples assim.
Muitos de outro supostos membros da família de Maomé também não são nada
mais do que as versões roubadas e corrompidas de antigos Deuses pagãos. Um
bom exemplo é “Fátima”, a suposta filha de Maomé, que foi ROUBADA da Deusa
Inanna/Isis/Al-Uzza. Ela deveria ser retratada como “divina” mãe fértil, e a divindade
feminina. Embora, a considerar como terrivelmente as mulheres são tratadas no
islamismo, qualquer reverência de “divindade feminina” é uma contradição total.
Não obstante, a personagem Fátima é roubada da Deusa Al-Uzza, a Deusa árabe
da fertilidade, maternidade e o planeta Vénus, entre outras coisas. Al- Uzza era a
Divindade Feminina árabe original e a mãe sagrada. O Islão tomou esta e
terrivelmente corrompeu-a em “Fátima”, o chamado modelo islâmico de mulher/mãe
e o papel ideal para as mulheres viverem. Isso não é diferente do cristianismo onde
a virgem- judia Maria também foi roubada de Inanna/Isis/Al-Uzza. Uma vez mais, é
um tema comum em todos os programas inimigos.
Assim como este, Maomé acompanhado de seus quatro membros da família, Ali,
Fátima, Hassan e Hussein podem ser vistos como uma Alegoria Espiritual
corrompida (roubada).
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Os cinco juntos são uma representação e a corrupção dos Cinco Elementos da
Alma. Maomé, Ali, Fátima, Hassan e Hussein = Akasha, Fogo, Água, Ar e Terra, os
elementos que compõem tudo o que existe, as forças centrais do Universo. Estas
cinco personagens são as personagens centrais do islamismo. Da mesma que o
Akasha “deu a vida” ao Fogo e Água, que ainda se juntou e deu à luz ao Ar e Terra,
Maomé (Akasha) deu vida a Fátima que se casou/juntou-se com Ali (Fogo e Água)
e eles por sua vez, deram à luz Hassan e Hussein (Ar e Terra). A corrupção
alquímica/espiritual é evidente aqui, e também é evidente que estes nunca foram
pessoas reais, mas alegorias roubadas.
Há inúmeros outros exemplos como este. Outro são os “12 Imames”, que são uma
extorsão das 12 constelações do zodíaco e as 12 grandes Eras que os
acompanham. No entanto, vou escrever sobre isso em muito mais detalhe em um
artigo posterior.
O Alcorão faz muitas mais conexões entre Maomé e outros personagens que são
provadamente fictícios. Um exemplo é Moisés/Musa, que é roubado de numerosos
Deuses pagãos antigos, como os Deuses egípcios Set e Hórus. Para mais
informações sobre isso, consulte expondocristianismo.weebly.com
Maomé também é frequentemente comparado ao e conectado ao “Jesus” cristão,
que mais uma vez foi 100% comprovado ser roubado e fictício. Novamente, veja
Expondo o Cristianismo. Um personagem que é constantemente comparada e tão
profundamente ligado a personagens fictícios é em si fictício.
Os eventos supostamente ocorreram durante a vida de Maomé também não são
nada mais do que corrupções alquímicas. Aqui estão apenas alguns exemplos (há
muitos para listar aqui, mas mais será tratado em um artigo separado):
 O Alcorão relata que quando Maomé era apenas uma criança, dois homens
apareceram a ele e abriram seu peito, recuperaram seu coração e retiram-lhe um
“coágulo negro”, que jogaram fora. O “coágulo negro” é a Pedra Filosofal. A Pedra
Filosofal foi muitas vezes descrita como “negra”, ou seja, a “Pedra Negra” referida
em muitos escritos alquímicos. “Preto” refere-se ao processo alquímico antes da
pedra se transformar e se tornar branca. O preto é base/chumbo. Como já foi dito
antes, a Pedra Filosofal é contida dentro do chakra cardíaco, assim o porquê de
eles terem “removido de seu coração”. Note como Islão remove a Pedra Filosofal
(Verdadeiro Poder Satânica, Divindade etc.) e “lança-a fora”. Esta é uma
poderosa mensagem subliminar.
 O “anjo” (inimigo nórdico) Gabriel aparece ante a Maomé, atinge o lado de
uma colina e faz uma fonte jorrar adiante. Com isso, ele instrui Maomé sobre
como realizar ritual de purificação, também a ensina-lhe as posturas de oração,
“posicionamento, inclinação, prostração e sentar” a ser acompanhado por
repetições de nomes sagrados. Este foi tirado diretamente de yoga e práticas
antigas de mantra do Extremo Oriente!
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 Qualquer pessoa que pratica Yoga e Meditação será capaz de ver isso
facilmente, as posturas que são realizadas junto com Mantras/Palavras de Poder
a fim de aumentar drasticamente a bio-eletricidade. Embora, no Islão, a energia
elevada seja invertida e dirigida não para a pessoa que executa as posturas e
mantras, mas para o pensamento-forma inimigo. Assim como este, “atingir uma
colina, a fazer com que uma fonte jorre” é uma corrupção alquímico. Os chakras
foram muitas vezes retratados alegoricamente como colinas e montanhas em
vários textos antigos em todo o mundo, devido à sua forma verdadeira. A “fonte”
refere-se aos elixires alquímicos que são liberados e “pingam” dos chakras
durante o Magnum Opus.
 Maomé realiza um “milagre”, dividindo a Lua Cheia em duas metades,
fazendo com que uma metade da Lua de brilhe em ambos os lado da montanha.
Mais uma vez, a montanha representa os chakras, e a Lua dividida em dois
representa as duas polaridades da alma.
 O “Isra e Mi’raj”, A Viagem Noturna e a ascensão através dos Sete Céus.
Todo esse evento é uma corrupção alquímica e tirado da elevação da Serpente
Kundalini através dos sete chakras. A palavra Mi’raj significa escada, que se
refere à coluna vertebral onde a Serpente se eleva. O Alcorão relata como
Maomé montou um Cavalo Alado (Um símbolo alquímico antigo!) Para os
“Círculos do Céu”: os chakras. Ele é levado através de cada um, até que
finalmente, depois de passar pelo Sétimo Céu, ele se encontra com “Deus”. É por
demais evidente que esta é uma corruptela de alcançar a “iluminação”, quando a
Kundalini sobe para o sétimo chakra (coronário).
Como eu disse acima, existem muitos outros exemplos disso. A alquimia roubada e
corrompida é surpreendente e flagrante em todo o Islão e seu Alcorão. Isto não só
prova Maomé é falso, mas também prova que o Alcorão é falso. Ao longo de suas
páginas, ele professou esses personagens e eventos como reais, ainda que tenha
sido provado que, pelo contrário, todos esses personagens são fictícios e roubados.
Tudo o que o Islão tem, assim como o cristianismo, foi roubado e corrompido das
religiões pagãs que são milhares de anos mais antigas.
Fontes:
* Muhammad Sven Kalisch, German Muslim states “likely muhammad never
existed”
* Muhammad: his life based on the earliest sources, Martin Lings (Abu BakarSiraj
al-Din)
* Alcorão
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Satan em Sânscrito
Muitos estão cientes que o nome शाथाञ (Satan) se traduz em VERDADE em sânscrito, a
língua original da humanidade. A raiz em sânscrito “Sat”, as vezes “Satya”, significa
“verdade”. “An” é também uma versão abreviada de “Ananta” que significa
“Eterno/Infinito” etc. O nome “Satan” como um todo pode portanto ser traduzido como
“Verdade Eterna” ou “A Verdade Infinita”. Nosso Deus Satan é a Verdade Eterna e Infinita!
Os inimigos judeus também roubaram isso, incorporando em sua imunda “linguagem”
forjada da qual chamam hebraico, modificando o significado deste nome santo para
“adversário”. O que eles estão abertamente falando é que a Verdade eterna e infinita,
Satan, é seu adversário. Verdade é a pior inimiga deles, pois eles não tem nada além de
mentiras. Além disso, Satan também é um nome e palavra de grande poder espiritual e
iluminação. Como a Suma Sacerdotisa também disse neste website, “Satanama”,
também uma versão mais longa de Satan, é um mantra sânscrito extremamente poderoso
que tem sido usado por milhares de anos para chegar a um estado de fortalecimento
espiritual.
“Satan” também pode ser achado em outras diversas poderosas palavras em sânscrito.
Aqui vão alguns exemplos:
 Os “Quatro Kumaras” ou grandes Poderes Espirituais são chamados Sanaka,
Sanatana, Sanandana e Sanatkumara. Os Quatro Kumaras eram chamados de “Filhos
de Brahma”. Brahma aqui parece ser o nome da energia e poder infinito chamado
“Éter”, do qual tudo foi criado, e os Quatro Kumaras representam os Quatro Elementos
Onipotentes, Éter sendo o quinto e o genitor dos demais. Os Elementos são vitais para
toda a existência e formam a alma. Satan deu-nos nossas almas e é mestre sobre os
elementos.
 A palavra em sânscrito Sanaatan ou Sanataana significa “eterno”, “fixo”,
“perpétuo”, “onipresente”, a “criação fixa” e também “antigo” e “duradouro”.
 O termo “Sanatana Dharma” que significa “A Lei Eterna” ou “Ensino Eterno da
Verdade” que era o nome dado a religião seguida pelo povo do Vale dos Indus.
 Santa, que em sâsncrito significa paciente, calmo e brando, ou seja, o estado
meditativo em que a mente está clareada e focada em um ponto. Esta também pode
significar “completa” e “equilibrada”.
 Satnam, que significa “O Verdadeiro Nome”.
 Satsang, que significa “o sábio”.
A palavra em sânscrito para “linhagem”, “raça” ou “descendência” é também “SaMtaana”,
e é usada como um termo para o povo gentio. É interessante que a palavra para raça e
linhagem contenha o nome Satan dentro dela, pois isso prova ainda mais dos povos
gentios serem descendentes de Satan e tão profundamente conectada ao nosso
verdadeiro Deus Criador Satan. SaMtaana também significa “fluência contínua”,
“conectação”, “família” e “filhos”. O nome “Satan” esteve sempre associado com grande
poder e importância. Tudo isso prova ainda mais que Satan/Enki que é verdade, poder e
conhecimento. Satan é o verdadeiro Deus dos povos gentios!
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Animais no Terceiro Reich
Respeito e amor pelos animais vem com uma alma espiritualmente mais avançada.
Cuidar dos animais é tido na mais alta consideração no verdadeiro satanismo, com muitos
animais sendo sagrados e protegidos.
Adolf Hitler e os nazis, que sabemos terem sido satanistas, refletiram esse amor, cuidado
e respeito pelos animais, e tomaram muitas medidas para garantir a segurança dos que
eram domesticados e selvagens. Leis foram aplicadas para a proteção de todos os
animais, desde leões e lobos até peixes e rãs, e qualquer um que fosse considerado
culpado de abuso de animais era punido em conformidade.
Os judeus eram conhecidos por serem os principais culpados do abuso e exploração de
animais, que inclui seu método de abate kosher repugnante e abominável e a utilização
de animais em experiências de laboratório desumanas. Tanto o eram, que as leis nazistas
de proteção aos animais foram rotuladas como “ataques diretos contra os judeus”.
Aparentemente, a proibição da tortura e abate desumano de gado inocentes ou o uso de
outros animais inocentes em experimentos de laboratório horríveis é “antissemitismo”.
Isto revela ainda mais a verdadeira natureza imunda desses judeus.
“Um dos primeiros passos antissemitas de Adolf Hitler na criação de seu Terceiro Reich
foi instituir a proibição do abate kosher de animais.”
- Declaração de um verme judeu imundo.
Para quem não sabe o que “kosher” involve, aqui está um vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=FvlTECbPagI
AVISO: Este é vídeo é explícito e altamente perturbador.
Também se sabe que esses animais foram tratados terrivelmente mesmo antes de
chegarem ao matadouro, sendo chutados repetidamente, eletrocutados, cutucados e
outras coisas horríveis para forçá-los a cooperar com os judeus no comando.
Adolf Hitler e os nazistas fizeram todos os esforços para levar a um fim este tratamento
repugnante dos animais nas mãos de judeus, e para dar aos animais o respeito e cuidado
que eles merecem e que é seu direito de nascimento como seres sagrados e especiais
SATÂNICOS.
Alguns dos esforços do Terceiro Reich para proteger os animais:
 Proibição de abate kosher e vivissecção.
 Animais foram declarados oficialmente como seres com seu próprio direito e não
simplesmente a propriedade de seres humanos.
 Proibição de aprisionamento comercial de animais.
 Regulamentos estritos sobre a caça de animais. Esforços realizados pelo
Reichsführer-SS Heinrich Himmler para proibir a caça de animais completamente.
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 Proibição do uso de animais em teatro ou eventos públicos que causassem
qualquer tipo de dor ou dano ao animal, seja físico ou mental.
 Proibição de alimentação forçada de aves para fins culinários (por exemplo, foie
gras) e outros usos desumanos dos animais nos alimentos.
 O lobo foi oficialmente rotulado espécie protegida, juntamente com muitas outras
espécies.
 A natureza declarada protegida por lei, muitas áreas foram demarcadas áreas
protegidas e o uso comercial do mesmo proibido.
 Negligência e abuso de animais sob posse tidos como ofensa criminal.
 Programas educacionais relativos ao cuidado e proteção de animais instituídos nas
escolas e nas universidades alemãs.
Havia muitos mais, e muitos dos nazis de alto escalão estiveram activamente envolvidos
na proteção e conservação dos animais e da natureza.
Aqui estão algumas fotografias interessantes de Adolf Hitler e Eva Braun com animais:
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Graças à abordagem cuidadosa de Adolf para criaturas indefesas,
a Alemanha instituiu as primeiras leis abrangentes do mundo
contra a crueldade a animais.

Hermann Göring com sau leoa de estimação, e Hermann Göring e sua esposa Emmy,
mostrando o filhote de leão para Benito Mussolini:
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Hermann Göring sentiu fortemente sobre a proteção de animais selvagens e fez
muitos esforços durante a guerra para proteger os animais que estavam sofrendo
como resultado do bombardeio inimigo. Ele até se ofereceu para ter todos os animais
de um zoológico público com segurança escoltados para seu próprio zoológico
particular.
Respeito e carinho pelos animais vem
naturalmente
com
uma
satânica
espiritualmente avançada. Muitos de nossos
animais de estimação, veem a nós como
presentes do Pai Satan e dos Deuses, e muitas
de nossas lindas experiências na natureza são
também presentes. Há coisas de que devemos
trabalhar para proteger e preservar. Lembrese, esta é a Terra de Satan!
Lê-se na imagem: “proibida a vivissecção.” A
prática de matar animais em experimentos
científicos foi banida primeiramente na
Alemanha. Reichsmarshall Goering saúda os
animais de laboratório e eles o saúdam em
retorno.
*As fotografias e descrições acima foram retiradas de www.adolfthegreat.com, este
website pode ser visto pelo arquivo da web em web.archive.org
“Houve um apoio generalizado para bem-estar animal na Alemanha nazista e os
nazistas tomaram várias medidas para garantir a proteção dos animais. Muitos
líderes nazistas, incluindo Adolf Hitler e Hermann Göring, eram apoiantes da
proteção animal. Vários nazistas eram ambientalistas, e proteção de espécies e
bem-estar animal foram questões significativas no regime nazista. Heinrich Himmler
fez um esforço para proibir a caça de animais. Göring era um amante dos animais e
conservacionista. As leis atuais de proteção dos animais na Alemanha são versões
modificadas das leis introduzidas pelos nazistas.
No final do século XIX, abate kosher e vivissecção foram as principais preocupações
em relação à proteção animal na Alemanha. Estas preocupações continuaram entre
os nazistas. De acordo com Boria Sax, a visão nazista sobre proteção dos animais
rejeitava as perspetivas antropocêntricas de animais serem protegidos apenas para
interesses humanos, porém para si mesmos. Em 1927, um representante nazista ao
Reichstag chamou por ações contra a crueldade para com os animais e ao abate
kosher.
Em 1932, o partido nazista propôs uma proibição à vivissecção. No início de 1933,
representantes do partido nazista ao parlamento prussiano realizaram uma reunião
para decretar essa proibição.
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Em 21 de abril de 1933, quase imediatamente após os nazistas chegarem ao poder,
o parlamento começou a aprovar leis para a regulação do abate a animais. Em 21
de abril, foi aprovada uma lei relativa ao abate de animais. Em 24 de abril, a ordem
do Ministério do Interior da Prússia foi promulgada em relação ao abate de
poiquilotérmicos. A Alemanha nazista foi a primeira nação a proibir a vivissecção.
Uma lei que impõe proibição total de vivissecção foi promulgada em 16 de agosto
de 1933, por Hermann Göring, como o primeiro-ministro da Prússia. Ele anunciou o
fim da ‘tortura insuportável e o sofrimento em experiências com animais’. Em 28 de
agosto de 1933, Göring anunciou em uma transmissão de rádio.
Göring também proibiu aprisionamento comercial de animais, impôs severas
restrições à caça e regulamentou o ferrageamento de cavalos. Ele impôs
regulamentos até mesmo na ebulição de lagostas e caranguejos.
Em 24 de novembro de 1933, a Alemanha nazista promulgou outra lei chamada
Reichstierschutzgesetz (Lei do Reich para Proteção Animal), para proteção dos
animais. Esta lei listava muitas proibições contra o uso de animais, incluindo a sua
utilização para o cinema e outros eventos públicos que causam dor ou danos para a
saúde, alimentar aves a força e arrancar as coxas de rãs vivas. Os dois diretores do
Ministério do Interior (Ministerialräte), Clemens Giese e Waldemar Kahler, que foram
responsáveis pela elaboração do texto legislativo alemão, escreveram em seu
comentário jurídico de 1939 que, pela lei, o animal devia ‘ser protegido para si
mesmo’ (um seiner selbst willen geschützt), e fez um ‘objeto de proteção muito além
da lei até aí existente’ (Objekt eines weit über die bisherigen Bestimmungen
hinausgehenden Schutzes).
Em 23 de fevereiro de 1934, um decreto foi promulgado pelo Ministério Prussiano
de Comércio e Emprego, que introduziu a educação sobre leis de proteção animal
em níveis primário, secundário e universitários. Em 3 de Julho de 1934, a lei Das
Reichsjagdgesetz (A Lei de caça do Reich) foi promulgada que limitava a caça. Em
1 de Julho de 1935, outra lei Reichsnaturschutzgesetz (Ato de Consevação da
Natureza do Reich) foi aprovada para proteger a natureza. De acordo com um artigo
publicado no Kaltio, uma das principais revistas culturais finlandesas, a Alemanha
nazista foi a primeira no mundo a colocar o lobo sob proteção.
Em 1934, a Alemanha nazista organizou uma conferência internacional sobre a
proteção dos animais em Berlim. Em 27 de Março de 1936, um despacho sobre o
abate de peixes vivos e outros poiquilotérmicos foi promulgada. Em 18 de março do
mesmo ano, foi passada uma ordem sobre florestamento e proteção dos animais em
estado selvagem. Em 9 de setembro de 1937, um decreto foi publicado pelo
Ministério do Interior que especificava diretrizes para o transporte de animais. Em
1938, a proteção dos animais foi aceita como um assunto a ser ensinado em escolas
públicas e universidades na Alemanha.”
- Trecho da Wikipedia, traduzido do inglês.
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Gentios Devem Pagar Para que Judeus Vivam no Luxo!
Este é o tipo de opulência e luxo que o judeu mediano tem acesso todos os dias,
na terra que uma vez pertenceu a NÓS da qual eles flagrantemente ROUBARAM,
primeiramente removendo, destruindo e execrando nossa verdadeira história antes
de inventar uma história falsa para eles mesmos, impondo-a sobre nosso povo
através de séculos de derramamento de sangue violento que ainda não acabou, e
tomando de nós ILEGALMENTE!
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ISRAEL É UM ESTADO CRIMINOSO!
E ainda, este é um território gentio logo ao lado, como este ficou desde que os
judeus infestaram:
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Observe o contraste extraordinário. Esses lugares são dois mundos diferentes, um
em que os judeus vivem no colo de luxo à custa de nossos povos gentios, e outro em
que nossos gentios sofrem a mais terrível tortura imaginável nas mãos desses judeus
imundos.
Quem paga manter este estilo de vida opulento judaico?? NÓS GENTIOS. Nós
literalmente pagamos com o nosso dinheiro suado que acaba na conta bancária de
Israel ano após ano, bem como em todos os outros aspetos, à medida que nosso
povo é deixado para sofrer e morrer.
Aqui estão algumas informações sobre o quanto os EUA pagam para Israel a cada
ano: josministries.prophpbb.com/topic9678.html
Também foi relatado que Barack Obama pretende aumentar esse montante: “O
orçamento propõe 3075 bilhões de dólares em ajuda militar dos EUA para Israel, 75
milhões a mais que no ano fiscal de 2011. A proposta de auxílio baseia-se nos
entendimentos EUA-Israel, assinado em 16 de agosto de 2007. A ajuda militar dos
Estados Unidos deverá aumentar em mais 25 milhões dólares, para 3,1 bilhões no
ano fiscal de 2013, e permanecer neste nível até 2018, assumindo que o programa
de ajuda externa dos EUA permanece como está. Israel também é devido receber 20
milhões em ajuda aos refugiados integração.”
E é assim apesar do facto de que os próprios americanos estão sofrendo sob uma
depressão econômica, enquanto os judeus estão vivendo confortavelmente. Então,
nós gentios devemos sofrer para que eles vivam no luxo???
O Estado criminoso de Israel também recebe “ajuda” de outros países pelo mundo.
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A Alemanha foi forçada a dar mais de 35 bilhões de dólares para Israel desde a
Segunda Guerra em “compensação” por algo que nunca aconteceu e o povo
alemão sofreu tremendamente como resultado!
ssbiblioteca.webs.com/O_Verdadeiro_Holocausto.pdf
Essa mentira asquerosa tem sido usada desde então para devastar nossos povos
gentios.
Bem como, corporações judaicas pelo mundo e judeus de vários governos põe bilhões
que eles sugam de nós gentios na carteira de Israel. Nossos governos são postos para
financiar Israel e sua agenda de morte e destruição, NÃO para nos ajudar.

O que nossos povos gentios ganham? Devastação e pobreza.
Quantas horas por dia nós trabalhamos, quantos dias por semana, quantos meses
do ano e por quantos anos em uma década? E que tipo de salário NÓS recebemos
depois dos impostos e taxas deduzidos que vão direto para a carteira dos judeus
que estão no controle de toda a indústria da qual somos escravos? E os trocados
são gastos em comida kosher ridiculamente cara que está cheia de todo tipo de
porcarias e impurezas trabalhadas para manter-nos fracos. Nós estamos
atualmente pagando para nos manter escravizados!
O gentio mediano no mundo moderno dificilmente resiste. Centenas de milhares de
nosso povo estão a morrer todo dia devido a pobreza, fome, doença e mais.
Enquanto isso os judeus estão aproveitando em suas mansões.
O POVO PRECISA ACORDAR E VER A ORIGEM DO ESTADO DEPLORÁVEL
ATUAL DO MUNDO. ESSES JUDEUS PRECISAM SER DERRUBADOS E
DESTRUÍDOS! E daí e somente assim que NOSSO povo gentio será livre! Os
judeus veem nosso povo gentio como escravos deles, como “goyim”. Citação do
Talmude judaico:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o messias vier, cada judeu terá 2800
escravos.”
Gentios são tratados pior do que cachorros pelos judeus. Eu tinha uma amiga que
trabalhou por muitos anos como empregada doméstica na Inglaterra. Quatro das
cinco famílias com as quais ela trabalhou eram judaicas, e ela me relatou como
eles a tratavam como um lixo. Ela trabalhava todo dia como uma escrava, gritavam
e a abusavam verbalmente, ela não era autorizada a tocar certas coisas ou entrar
em alguns quartos ou comer a comida deles, como se ela fosse suja e outras coisas
horríveis. Para eles, gentios não são nada além de gado.
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Citação da primeira ministra israelita Golda Meier: “100 árabes não valem uma unha
judaica.”
Rabino Yitzhak Shapiro: “é permissível matar gentios, incluindo crianças e bebés
que ameacem Israel ou violam os mandamentos.”
Do Talmude: “Toda mulher, menina e até bebés gentias são prostitutas.” – e eles
não tem problema algum em abusar e estuprar nossas mulheres e meninas gentias.
Aboda Sarah 37a: “Uma menina gentia de três anos completos pode ser violada.”
Judeus não sentem nada sobre matar nossos povos gentios:
Sanhedrin 59a: “Matar gentios é como matar animais selvagens.”
Uma gentia ativista da paz, Rachel Corrie, foi assassinada em 2003 por um
demolidor israelita quando ele passou o trator por cima de uma casa palestina
enquanto ela estava ajoelhada em frente tentando proteger, independentemente de
ela estar lá e outros ativistas estarem a gritar para que ele parasse. Rachel era
ingénua o suficiente para pensar que um judeuzinho iria dar a mínima para a vida
dela. Artigo original (em inglês): electronicintifada.net/content/photostory-Israelibulldozer-driver-murders- american-peace-activist/4449
Esses parasitas estão a viver às custas de nosso solo, nosso dinheiro e nosso
trabalho duro enquanto que professam que somos gado inútil e a nos tratar como
tal! Novamente, NÓS temos de sofrer das piores formas possíveis para que ELES
podem ter luxo. NÓS devemos trabalhar para a nossa própria destruição. Com o
declínio económico atual, estamos a sofrer ainda mais. A dívida é galopante e nosso
povo está a perder seus lares e propriedade pessoal numa base diária,
independente de trabalho duro de destruir a coluna diariamente.
Quantos de nossos irmãos e irmãs bem aqui nos grupos da Alegria de Satan estão
a sofrer agora mesmo como resultado disso?
Durante qualquer depressão económica, nosso povo sofre fome e horríveis
condições. Você pode garantir que os judeus terão tudo o que eles querem dado a
eles numa bandeja de prata. Eles terão acesso a comida, água limpa, eletricidade e
outros recursos em abundância. Os próprios judeus se gabam disso nos seus
“Protocolos dos Sábios de Sião”, onde eles afirmam que farão nossos povos gentios
sofrerem imaginavelmente enquanto eles garantem que os seus próprios
prosperem.
Eles ainda tem dinheiro e recursos conectados. Eles tem sua rede “Sayanim” em
que judeus são assistidos e protegidos por outros judeus e é assegurado que
nenhum judeu fique de fora:
Enquanto isso, quão dividido é NOSSO povo? Aonde estão NOSSAS redes
colocadas para ajudar e apoiar um ao outro em tempos de necessidade? Essas
divisões foram todas causadas por programas judaicos. Seja seus programas
“religiosos” imundos do cristianismo, islamismo e relacionados, ou seus programas
políticos imundos do comunismo, capitalismo, democracia e daí em diante, seus
programas de divisão de sexos como feminismo e todas as suas ramificações, seu
incitamento de ódio entre as raças gentias e a lista continua.
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Todos estes foram engenhados para dividir e destruir nosso povo gentio.
ELES SÃO A CAUSA DO NOSSO SOFRIMENTO! Se não fosse por eles, nós
seríamos aqueles a prosperar e o mundo seria como devia ser: uma verdadeira
civilização satânica baseada nos mais elevados e belos ideais espirituais. Nosso
povo estaria livre do envelhecimento, decadência, doença, pobreza, ignorância,
depressão, crime galopante e todos os outros resultados horríveis de degeneração
espiritual e física, e nós estaríamos livres disso graças ao conhecimento de
meditação de poder e da Divindade, que foi o presente de nosso Pai Satan para
nós. Ainda sim, este presente lindo e imensurável nos foi tirado pelos judeu e seus
mestres extraterrestres!!!
Não somos só nós que sofremos por causa desses vermes. Nossos animais e
nosso ambiente também sofrem todos os dias. Judeus tem um fascínio por abuso
de animais e isso é especialmente flagrante em seu imundo abate kosher.
Olhe o que se tornou nosso ambiente hoje como resultado das corporações
destrutivas judaicas. Bilhões de acres de terra natural foram totalmente destruídos
pelo mundo para dar lugar a construções de propriedade e administração judaicas,
com o propósito de arrecadar ainda mais dinheiro para esses vermes. Eles
controlam as indústrias mundiais de combustíveis, as gigantescas indústrias
produtoras de papel, como a Mondi, que provocou danos indizíveis ao nosso
ambiente, e muito mais. Isso sem falar no facto que esses são desnecessários, e
que os judeus sabem disso.
O combustível que usamos hoje é extremamente ineficiente e insalubre. Fossemos
livres dos judeus e sua influência, e tivesse o mundo permanecido como ele sempre
deveria ter sido, nós já teríamos desenvolvido uma forma eficiente de “combustível”
baseado em princípios de tecnologia anti-gravidade como foi discutido por Nikola
Tesla. Isso é mais que possível e se tivéssemos recebido os fundos para pesquisa
e desenvolvimento, isso já teria se tornado realidade. No entanto, os judeus
estariam a perder dinheiro e controle se eles permitissem que isso fosse adiante.
Construção, que hoje também é de uma maior questão ambiental, seria muito
diferente se não fosse pelos judeus.
Os antigos Pagãos, com conhecimento dos Deuses, construíram muitas maravilhas
belíssimas que trabalhavam em conjunto e valorizavam o ambiente natural ao invés
de simplesmente jogar concreto artificial sobre ele e substituí-lo com prédios toscos.
Cada construção antiga era cuidadosamente planeada e pensada de acordo com
princípios espirituais ocultos, como as Ley-Lines e alinhamentos com estrelas e
pontos cardeais, e por aí em diante.
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Um exemplo perfeito disso são as pirâmides egípcias, que estão alinhadas com o
Cinturão de Órion, e os antigos templos no Extremo Oriente e Oriente Médio, muitos
dos quais foram erguidos à partir de estruturas naturais já existentes, como
montanhas, e especialmente alinhados e colocados:

Veja também: www.joyofsatan.org/Orion.html
Essa é a beleza que perdemos graças aos judeus.
Construções atuais são simplesmente jogadas em qualquer lugar que tenha espaço,
e o ambiente ao redor é totalmente ignorado, graças à falta de conhecimento que é
resultante dos judeus.
Eles nos tomaram tudo que uma vez tivemos, e eles agora sentam no topo de luxo
absoluto e em um FALSO trono, suas panças gordas cheias do produto do trabalho
gentio, no mundo que por direito é NOSSO. Eles são parasitas que sugaram nossos
povos gentios, mas agora é hora de pegarmos de volta o que é nosso! Eles sabem
que o tempo deles se esgotou. Sim, nós GANHAMOS, mas nós NÃO devemos
deixar a luta. Eles devem ser punidos pelo que fizeram! É tempo de cada irmão e
irmã se levantar e se juntar a batalha. Lute com quaisquer que sejam os meios tu
como indivíduo está apto. Seja guerra online e off-line para educar nossos povos
gentios e principalmente Guerra Espiritual. Todo esforço contribui para na guerra
maior. Depende de nós e a hora é GORA!
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Judeus Compram e Vendem Mulheres Gentias
Como Escravas Sexuais
“É como um carro. Depende de quão valiosa ela é.” - É assim que um dos cafetões
judeus em Israel se refere às mulheres gentias que são constantemente traficadas
para serem usadas como escravas sexuais pelos judeus.
Essas mulheres são atraídas para fora de seus países de origem e longe de seus
amigos e familiares, geralmente por judeus do sexo feminino, e em Israel, sob falsos
pretextos envolvendo ofertas de emprego falsas antes de serem mantidas cativas
nas condições mais deploráveis. Uma vez em Israel, seus passaportes são
destruídos para que elas não sejam capazes de sair e lá elas são informadas de
sua verdadeira finalidade e destino. É dito a elas claramente que não há nada que
possam fazer, que ninguém em Israel estará disposto a ajudá-las e são ameaçadas
de tortura ou até mesmo morte se eles ousarem tentar escapar. A maioria delas são
forçadas ao uso de drogas pesadas, como heroína e cocaína e, eventualmente,
tornam-se viciadas como um meio de mantê-las lá sob controle.
Um testemunho declarou que as mulheres eram mantidas em um porão úmido
debaixo de um hotel em Israel, onde elas tinham apenas colchões sujos no chão
para dormir. Muitas das meninas adoeceram como tuberculose contraída e eram
deixadas para morrer onde as outras também estavam sofrendo de doenças
sexualmente transmissíveis, como clamídia e até mesmo AIDS/SIDA que
contraíram no trabalho. As meninas foram forçadas a “trabalhar” por horas
esdrúxulas, servindo homens judeus idosos e obesos muitas vezes, muitos dos
quais eram “policiais”, advogados e outros israelitas supostamente envolvidos no
Sistema de Justiça Criminal.
“Alguns rabinos, disse a ‘Wake Up or Die’, vão de bicicleta aos prostíbulos. Uma
boa percentagem dos clientes são judeus ultra-ortodoxos.”
“Então, na quinta-feira (noite dos rapazes em Israel), ônibus cheios de judeus
ortodoxos viajam de Jerusalém, Haifa, e pontos além de Tel Aviv por alguns breves
momentos de paixão em um salão de massagens, atrás de uma duna de areia ou
em um beco. Outros clientes são contadores, advogados, policiais e políticos. ‘Todo
o espectro da sociedade israelita é manter as prostitutas nos negócios,’ disse o
Detetive Shachar, veterano na Tel Aviv vice detail.”
*Note como os judeus se referem a essas mulheres gentias como ‘prostitutas’, como
se eles estivessem lá para serem estupradas e abusadas de bom grado!!
Outra judia no artigo também se queixa das mulheres gentias, afirmando que ela
“não tem simpatia” por elas, por elas entrarem em Israel para serem prostitutas e
então lamentar-se das condições, mais uma vez, como se nossas mulheres gentias
tivessem escolhido isso! E, aparentemente, de acordo com esta judia, são os
gentios que estão explorando-as!! Só a mente distorcida e doentia de um judeu
poderia chegar a tal conclusão.
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As mulheres não recebem o lucro que seus cafetões judeus fazem de seu trabalho.
Eles estão lá como escravas. A razão que eu enfatizou é trazer à sua atenção o
facto de que isso não parou de modo algum: nossas mulheres gentias estão
enfrentando essas torturas abomináveis ENQUANTO VOCÊ LÊ ISSO, e pouco ou
nada está a ser feito sobre isso. Os judeus estão autorizados a continuar com essa
tortura do nosso povo, dado que actualmente controlam a mídia, os governos e os
sistemas jurídicos do mundo. Sim, eles estão caindo rapidamente e nós ganhamos,
mas precisamos continuar lutando para ver a ruína e destruição total deles.
Torne nosso povo gentio consciente do que está acontecendo e o que está sendo
feito pelos judeus. Use a internet para difundir esta informação, imprima artigos e
deixe-os em lugares públicos, diga aos seus amigos e familiares se tu puderes, e
utilize quaisquer outros meios de espalhar isso!
Estas mulheres gentias merecem liberdade e justiça pelo que tem sido feito com
elas. Elas certamente não conseguirão isso a partir dos judeus que as escravizam.
No artigo eu estou indo para postar aqui, detalha como quando uma das mulheres
escapou com sucesso, foi até a polícia israelita, acreditando que esta iria ajudá-la.
Quando ouviram de onde ela era, eles prontamente ligaram para seu cafetão e lhe
contaram sobre seu paradeiro, e esperaram por ele para vir e buscá-la novamente.
Um dos policiais tinha reconhecido que ele a havia estuprado antes. Sim, estuprada,
pois as mulheres não estavam dispostas. Eles são escravas.
Eu também gostaria de adicionar aqui: Israel tem feito muito a fazer a polícia judaica
parecer que supostamente “resgatou” essas mulheres. Isso não é nada senão uma
jogada de mídia e notou-se como tal. O artigo fala de como os judeus começaram
fingindo fazer algo sobre isso quando eles foram pressionados por forças externas.
As pessoas tinham consciência do que estava acontecendo em uma situação
particular e Israel estava sob pressão, pois os gentios estavam legitimamente
acusando-os de seus crimes. Eles tiveram que fazê-lo para parecer como se
estivessem fazendo algum esforço para evitar estes crimes, quando na verdade
eles realmente o apoiaram e financiaram. O artigo deixa muito claro que a “polícia”
judaica estava tomando tanto proveito das escravas sexuais dos gentios como
qualquer outro judeu estava. Tem-se observado que Israel tem feito pouco ou nada
na tentativa de impedir esses crimes, apenas a levantar um dedo quando sua
imagem está ameaçada. As mulheres gentias continuam a sofrer terrivelmente e
vão até que algo seja feito a respeito, bem como a fonte disso, que são os judeus.
Muitas das mulheres são russas e estão desesperadas para fugir da pobreza que
elas experimentam no seu país de origem, e é por isso que elas estão ansiosas
para aceitar “ofertas de emprego” e tal em um país estrangeiro. Os judeus se
aproveitam disso, e foram os que causaram as condições de pobreza terríveis na
Rússia em primeiro lugar, com a sua doença do comunismo e das guerra que
travaram em cima deles em que milhões de russos foram mortos por judeus em
campos de morte reais, as Gulags. Temos de manter a luta pelo nosso Povo!
O comércio sexual branco em Israel constitui uma indústria que varia em até um
bilhão de dólares de lucro por ano.
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Gad. Shas. 2: 2: “Um judeu pode violar, mas não se casar, com uma moça nãojudia.”
Tosefta, Abda Zara VIII, 5: “Como interpretar a palavra ‘roubo’. Um goy é proibido
furtar, roubar ou tomar as mulheres escravas etc., a partir de um goy ou a partir de
um judeu. Mas um judeu NÃO é proibido de fazer tudo isso a um goy.”
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando o Messias vier, todo judeu terá 2.800
escravos.”
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “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.”
“Israel tornou-se um destino rotineiro para o tráfico global de mulheres”, observou
Leonard Fein em um Boletim judaico de 1998.
As mulheres coagidas à prostituição: “Os milhares dessas mulheres levadas
anualmente para Israel derivam, principalmente, dos países da ex-União Soviética,
e a forma como elas chegam a Israel é que elas são ‘compradas’, cada uma
custando entre US $ 10.000 e US $ 20.000. E se espera dela, é claro, pagarem o
custo para seus senhores através do que equivale a trabalho escravo - ou, se tu
preferes mais simples e direto ao ponto, escravidão... Algumas 15 e até 12 anos de
idade... Cada mulher rende entre US $ 50.000 e US $ 100.000 para seu cafetão. O
volume de negócios do comércio da prostituição em Israel é de quase 450 milhões
de dólares por ano.” [FEIN, 1998, p. 21]
Em um país de seis milhões de pessoas, esta média é de US $ 75 por ano pagos a
um cafetão para cada homem, mulher e criança em Israel. Existem hoje 150
prostíbulos e lojas de sexo só em Tel Aviv. [SILVER, E., 25/08/2000, p. 32]
Em uma entrevista com Marina, uma prostituta russa, o repórter (judeu) observou
em 1995 que havia nove ou dez redes “russas” de prostituição em Israel. “As
garotas são espancadas regularmente para mantê-las obedientes”, Marina disse ao
repórter “... (A polícia israelenses é) paga regularmente com visitas livres para as
nossas meninas. Um repórter como tu podes achar que estás pegando uma pedra
a da estrada, mas tu podes saber que estás cavando uma montanha.” [XELIM, p.
5]
Como um relatório da Rede Feminina de Israel observou em 1997:
“Todos os anos, centenas de mulheres da antiga Unio Soviética são atraídas para
Israel, ganhando entrada como imigrantes na promessa de encontrar empregos
lucrativos e então são levadas à prostituição por cafetões abusivos.” [BRUTO, N.,
1997, p. 16]
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“Mulheres são vendidas para o negócio do sexo em Israel por entre US $ 5.000 e
US $ 15.000”, informou o Jerusalem Post, em 1998, “enquanto os cafetões que as
compram podem ganhar entre US $ 10.000 e US $ 50.000 por ano por mulher...
2.000 mulheres são trazidas para Israel pela CIS e forçadas por cafetões a trabalhar
como prostitutas. Muitas são trazidas aqui sob falsos pretextos e mantidas contra a
sua vontade.” Como Ira Omait, chefe do Abrigo Haifa de Emergência para Mulheres
disse ao Post: “Estamos rapidamente indo na direção do comércio de menores para
a prostituição e escravidão.” [COLLINS, L., 12-15-98, p. 5] Incrivelmente, como
observado em um editorial do Jerusalem Post em 1998 , “de acordo com Lobby das
Mulheres (um grupo de mulheres em Israel), parte do problema da prostituição é
que não não há lei contra escravidão em Israel”. [Jerusalem Post, 1-13-98, p. 10]
“Mulheres pobres da Ex-União Soviética Atraídas Para Escravidão Sexual”,
entitulou um texto de 1998 da Associated Press. As mulheres forçadas à
prostituição em Israel, observou o artigo, foram trancados em quartos e fornecidos
apenas com comida e preservativos. E a lei israelense sobre o assunto? Em 1996,
150 homens foram presos por lenocínio ou posse de bordéis. Meramente 21 casos
foram a julgamento e nunca ninguém foi condenado por um crime. [LINZER, D., 613-98] Em 1998, um juiz israelense até mesmo ordenou uma companhia de seguros
pagar pelo vício em prostituição de um cliente: “uma companhia de seguros
israelense foi condenada a pagar 300 mil shekels ($ 80.000) para financiar o hábito
de prostituição de um homem ferido em um acidente de carro” [DEUTSCHE
PRESSE-AGENTUR, 4-22-98]
A Anistia Internacional, em seu relatório de 2005 sobre discriminação contra as
mulheres em Israel, disse: O tráfico de mulheres para a prostituição forçada ocorreu
ao longo de vários anos, mas parece ter sido agravada nos últimos 15 anos por
vários fatores, incluindo o aumento das ligações entre os traficantes de Israel e exrepúblicas soviéticas, na esteira da grande onda de imigração de cidadãos desses
países para Israel. Muitas mulheres são atraídas para trabalhar em Israel sob falso
pretexto e depois são forçadas à indústria do sexo. Enquanto muitos estão
supostamente conscientes de que elas irão trabalhar como profissionais do sexo,
elas não estão cientes de que estarão sujeitas a ambientes violentos e exploradoras
até 18 horas por dia trabalhando, sete dias por semana, e até por baixíssimos
salários ou nenhum salário ao todo. Muitas são submetidas a outras violações
graves dos direitos humanos, incluindo estupro, privação de liberdade e servidão
por dívida. As mulheres forçadas a trabalhar como profissionais do sexo são
também sujeitas frequentemente a ameaças de abuso e até de assassinato. Metade
das mulheres entrevistadas pela Hotline dos Trabalhadores Migrantes foram
efetivamente encarceradas por seus “cafetões” e, de acordo com uma pesquisa
realizada em 2003, quase a metade de todas as mulheres “vendidas” para cafetões
informaram que policiais estavam entre seus clientes.
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De acordo com um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Tráfico
de Mulheres (relatório de síntese) emitido no início de 2005, cerca de 3.000 a 5.000
mulheres são trazidas anualmente para Israel e forçadas a trabalhar como
prostitutas, e estima-se que cerca de 10.000 estejam atualmente no país. A maioria
das mulheres que se sabe terem sido traficadas para Israel é da Ucrânia, Moldávia,
Uzbequistão e Rússia e são levadas para Israel através da fronteira entre Egito e
Israel. No curso de sua jornada, muitos são alegadamente estupradas antes que
traficantes as vendam por US $ 8.000- 10.000 dólares.
(Em Israel) policiais estimam que existam 25 mil transações sexuais são pagas
todos os dias. Bordéis são onipresentes. Uma vez que elas (as mulheres)
atravessam a fronteira (em Israel) seus passaportes são confiscados (por cafetões),
suas liberdades restringidas e o pouco dinheiro que elas têm é tirado delas. O
Tropicana do distrito de negócios em Tel Aviv é um dos bordéis mais movimentados.
As mulheres que trabalham lá, como quase todas as prostitutas em Israel hoje, são
russas. Seus chefes, no entanto, não são. “Israelenses amam meninas russas”,
disse Jacob Golan, que possui este e outros dois clubes. “Elas são loiras e de boa
aparência e diferentes de nós e elas estão desesperados. Elas estão prontos para
fazer qualquer coisa por dinheiro.” Michael Specter (judeu), afirma em seu artigo,
“Traficantes de Escravas Ludibriam Mulheres Eslavas”.
O Departamento de Estado dos EUA, em seu relatório sobre tráfico de pessoas em
2001, descreveu Israel como um entre os piores criminosos internacionais em
facilitação de escravidão branca. Eles classificaram Israel no nível 3, um grupo
descrito como “não faz esforços significativos para eles mesmos entrarem em
conformidade com as normas dos ditames do Ato de Proteção ao Tráfico e Violência
de 2000”. Israel foi agrupado com a Albânia, Gabão, Cazaquistão, Malásia e
Paquistão, que também recebeu um “F” por não proteger os direitos humanos.
Relatório da Anistia Internacional sobre a situação:
As autoridades, e em particular a polícia, predominantemente ainda considera
profissionais do sexo traficadas simplesmente como “criminosas” que violaram a lei
Entrada em Israel, em vez de vítimas de graves violações dos direitos humanos que
deveriam gozar de uma protecção eficaz e assistência das instituições estatais.
Consequentemente, as autoridades têm focado suas atividades em deportar
mulheres traficadas em vez de proteger os seus direitos e suprir as suas
necessidades.
Além disso, as autoridades israelenses não realizam qualquer avaliação de risco
dos possíveis perigos que mulheres traficadas que protestaram contra os traficantes
enfrentam depois de serem deportadas de volta para os seus países, deixando-os
e suas famílias vulneráveis a outras violações de direitos humanos, incluindo
represálias e repetição do tráfico.
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As leis não são apenas destinadas a não acabar com este comércio de escravas
sexuais (que é permitido pelo Talmude), como de fato vão tão longe ao ponto de
tornar perigoso e inútil para a vítima gentia dar testemunho contra o seu carrasco
judeu. Elas também garantem que os traficantes não serão acusados com
infracções graves, é uma aprovação silenciosa deste empreendimento da miséria,
que remonta novamente à lei talmúdica.
Sexo pago com garotas loiras russas é uma “instituição nacional”. Até mesmo
rabinos visitam estas “shiksas” em prostíbulos. Uma boa percentagem dos clientes
ou “johns”, na gíria, são judeus ultra-ortodoxos, homens piedosos cujas vidas são
guiadas pela halaka (lei religiosa), que lhes diz quando eles podem ou não podem
fazer sexo com suas esposas. Assim, nas tardes de quinta-feira (noite dos rapazes
em Israel), ônibus cheios de judeus ortodoxos viajam para Jerusalém, Haifa e
pontos além, para Tel Aviv, por alguns momentos preciosos de paixão em uma casa
de massagens, atrás de uma duna de areia ou em um beco. Outros clientes são
contadores, advogados, policiais e políticos. “Todo o espectro da sociedade
israelense mantêm as prostitutas nos negócios”, afirma o detetive Shackar, um
cínico veterano da depravação de Tel Aviv.
Revista Momennt, a “Revista de Cultura e Opinião Judaica”
Os judeus estiveram envolvidos neste tipo cartel de comércio humano antes de
Israel existir: Arraigados em grande parte na Europa Oriental e Central, onde “eles
dominaram o tráfico internacional da área”, judeus estiveram envolvidos em redes
de prostituição que funcionaram, escreveu Arthur Mora (da Associação Judaica de
Londres Para a Protecção de Meninas e Mulheres) em 1903, em “quase todas as
partes da África do Sul e do Norte, para a Índia, China, Japão, Filipinas e América
do Sul e do Norte, e também para muitos dos países da Europa”. [Bristow, p. 1]
Criminosos judeus traficaram mulheres sob seu controle em praticamente qualquer
lugar, incluindo
nvolveram no tráfico de escravas sexuais brancas”, diz Robert
Levine, “trazendo prostitutas da Polônia... Muitas mulheres recrutadas para o
negócio tinham sido presas no âmbito russo e polaco e em todo o Império
Habsburgo pela força ou fraude, e o dilema humano foi grande”. [Levine, p. 66]
Incrivelmente, mesmo na Alemanha, onde os judeus têm uma história tão horrível,
tais problemas relacionados com judeus ainda borbulham sob a superfície. Em
1994, um repórter da US News and World Report observou as observações de um
policial Frankfurtiano patrulhando o Precinct 4: “O cafetão judeu”, diz Albert Fried,
“livremente utilizou mediadores de casamento e agências de desemprego para
enganar suas vítimas - as jovens, solitárias, inocentes, fracas, marginalizadas,
oprimidas” [Frito, p. 14] Começando com uma prostituta em 1890, por exemplo, em
1912, Motche Greenberg teve uma “participação de controlr em oito prostíbulos e
114 mulheres, e ganhava US $ 4.000 por mês, uma quantidade incalculável pelos
padrões de hoje.” [Frito, p. 18]
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“É um fato absoluto”, escreveu Ernest Bell, em seu livro de 1911 sobre a escravidão
branca, “que os judeus corruptos estão agora na espinha dorsal do tráfego
repugnante em Nova York e Chicago.” [BELL, p. 188] “Os instintos criminosos que
são tão frequentemente encontradas naturalmente no judeu russo e polaco”,
escreveu Frank Moss em um volume popular chamado American Metropolis (1897),
“vêm à superfície de tal forma a ponto de justificar a opinião de que essas pessoas
são o pior elemento em toda a composição de Nova Iorque.” [frito, p. 55-56]
Os nacional socialistas também tomaram conhecimento deste (e mais tarde,
quando no poder, colocaram um fim justo para isso dentro da Alemanha enquanto
exporam os judeus por trás deste): O jovem e enfurecido Adolf Hitler prestou
especial atenção ao fenômeno altamente visível dos movimentos de rua judaicos e
das redes de prostituição judaicas em Viena, e ficou furioso que muitas mulheres
não-judeus fossem coagidas neste amplo comércio judaico. “As ligações dos judeus
com a prostituição e sobretudo com o tráfico branco”, escreveu ele no Mein Kampf
, “podiam ser estudadas em Viena, melhor do que em qualquer cidade da Europa
ocidental... Quando, pela primeira vez, vi o judeu envolvido, como dirigente frio,
inteligente e sem escrúpulos, nessa escandalosa exploração dos vícios do
rebotalho da grande cidade, passou-me um calafrio pelo corpo, logo seguido de um
sentimento de profunda revolta.” [Bristow, p. 84]
Referências:
 US State Dept. 2005 Trafficking in Persons Report
 Amnesty International, Israel: Briefing to the Committee on the Elimination of
Discrimination against Women, June 2005
 Michael Specter, New York Times Newsservice p. 1, January 11, 1998
 Moment magazine, the "Magazine of Jewish Culture and Opinion
 Amnesty International, 2005 Report
 Jerusalem Post
 Jewish Chronicle
 Talmude Judaico
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Vaticano Continua a Ruir Após Um Escândalo Depois do Outro
news.yahoo.com/vatican-faces-widening-leaks-scandal-182537865.html
A maioria de vocês já deve ter visto isso nos noticiários. O Vaticano está passando
por mais uma investigação de escândalo depois de mais documentos ultrasecretos terem sido divulgados. Eles estão perdendo sua legitimidade perante os
olhos do mundo a um ritmo acelerado. Temos de continuar a facilitar isso!
Quanto a esses tolos iludidos que fazem percebem a falsidade do Vaticano, mas
ainda se agarram ao cristianismo, seus dias estão contados. Logo, todo este
programa operado por judeus será exposto inteiramente diante dos olhos do
mundo gentio e o nosso povo vai acordar para a Verdade de Satan. Temos de
trabalhar para isso e continuar a educar os nossos povos por todos os meios legais
possíveis. O inimigo está caindo. Seus pilares estão desmoronando e eles estão
perdendo sua fundação.
“O escândalo que vem fermentando há meses atingiu o coração da Igreja Católica
Romana.” – E Lembre-se, a Igreja Católica é a matriz de todas as seitas cristãs,
não importa quão duramente cristãos tentem negar isso.
ssbiblioteca.webs.com
Cada um de nós é um guerreiro de Satan, e todos nós devemos fazer a nossa parte
nesta guerra!
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Judeu Pega 45 Dias de Prisão Por Assassinar
Duas Mulheres Gentias
news.yahoo.com/Israel-sniper-45-days-over-gaza-war-shooting-164134300.html
Em uma outra amostra abominável de quão baixo a vida dos nossos gentios são
aos olhos dos judeus, um assassino judeu foi liberado com uma simples sentença
de 45 dias pelo seu crime que levou à morte de duas mulheres gentias. As mulheres
não estavam fazendo nada, mas de pé no que restava de sua casa, que tinha sido
previamente obliterada pelas mesmas forças judaicas e até exibiram um sinal de
paz quando elas foram abordadas. Apesar disso, os judeus foram em frente e
abriram fogo contra as civis inocentes. É lamentável que elas eram ingênuas o
suficiente para acreditar que teriam a misericórdia e o respeito de um judeu.
Este caso remota ao caso de Rachel Corrie, uma gentia ativista da paz que estava
trabalhando na Palestina para tentar impedir a destruição das casas dos palestinos
inocentes gentios por bandidos israelenses. Ela foi brutalmente morta quando um
dos trabalhadores de demolição israelenses dirigiu com uma escavadeira
propositalmente sobre a casa que ela estava de pé. Mais uma vez, este judeu
assassino saiu sem punição.
Observe como eles vêm para cima com desculpa após desculpa para explicar o
assassinato sem sentido de nossos gentios.
Estes parasitas têm de ser parados. Cabe a cada um de nós continuar a luta. Expôlos diante dos olhos do mundo para que todos possam ver suas verdadeiras cores.
Eles destruíram o nosso passado e roubaram de nós o que é nosso por direito! Eles
insultam e blasfemam nossos Deuses Amados das piores maneiras possíveis, e
eles têm denegrido nossos heróis Satânicos verdadeiros. Eles continuam a matar
nosso povo como gado em um matadouro, e isso não vai parar até que tenham sido
destruídos!
MANTENHA A LUTA! NUNCA DESISTA!
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Media Judaica Admite que os Nazis NÃO Foram
Responsáveis Pelo Massacre de Poloneses Gentios
“VARSÓVIA, Polónia — Os prisioneiros de guerra americanos enviaram
mensagens secretas codificadas para Washington com a notícia de uma
atrocidade Soviética: Em 1943, eles viram fileiras de cadáveres em estado
avançado de decomposição na floresta de Katyn, na borda ocidental da Rússia,
prova de que os assassinos não poderiam ter sido a nazistas que tinham só
ocupado recentemente a região.”
“A polícia secreta soviética matou 22.000 poloneses com tiros na parte de trás da
cabeça. Seu objetivo era eliminar a elite militar e intelectual que poderia colocar
forte resistência ao controle soviético. Os homens estavam entre os alvos na
Polónia – oficiais e oficiais da reserva que em suas vidas civis trabalhavam como
médicos, advogados, professores ou como outros profissionais. Sua perda
provocou uma ferida duradoura na nação polonesa.”
“Mas, voltando aos seus campos de prisioneiros, os americanos carregavam uma
convicção de que eles tinham acabado de testemunhar a prova esmagadora da
culpa Soviética. Os cadáveres em estado avançado de decadência mostraram que
os assassinatos aconteceram muito no início da guerra, quando os soviéticos ainda
controlavam a área.”
É extremamente evidente que um artigo como este fosse divulgado na mídia atual.
Os judeus estão a perder poder, e as pessoas estão acordando!
Como sabemos, a União Soviética era judia por completo, incluindo o próprio
Stalin. Foram os judeus que foram responsáveis pela morte de milhões de homens
e mulheres gentios, e não o contrário!
deathofcommunism.weebly.com/a-maquina-judaica-de-genocidio-chamada-urss.html
Outra coisa que este artigo demonstra, sem sombra de dúvida, é como o governo
dos EUA da época estava trabalhando com os judeus e contra os gentios. Esta
atrocidade é um dos muitos exemplos de como nossos povos tenham enfrentado
destinos horríveis nas mãos do inimigo. Só é preciso pesquisar sobre Dresden para
encontrar um outro exemplo disso. Mais uma vez, os governos judeus foram
responsáveis por este evento terrível.
Nosso povo está acordando, e é hora de intensificar a luta!
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