מגלות לגאולה

חלוקת עלונים לזיכוי הרבים .טל0527-111-333 :

בנימין :רוצים לדעת מי אנחנו שאומרים את כל
הדברים האלה כבר  26שנים?
אנחנו מקבלים מהשמים מה לכתוב במסרים .וכל
אחד מאיתנו נשמה חשובה וזה כתוב" :א''ר יוחנן
מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן
הנביאים וניתנה לשוטים" )בבא בתרא יב(
ָברּ ,כִי ִאם ָּגלָה סֹודֹו ֶאל ֲע ָבדָיו
ׂשה ה' ּד ָ
"ּכִי לא יַ ֲע ֶ
ִיאים "...עמוס ג',ז' *
ַהְּנב ִ

תוכן העניינים )קורונה (1-4

כביכול יש מגפה * אם אנחנו עם ה'  -ה' יהיה איתנו
* יהודים אמיתיים צריכים לאהוב אחד את השני *
שתדעו שניו-יורק לונדון ופריז בסכנה גדולה! * רק
תחזיקו מעמד עוד קצת * בקרוב נקבל את בית
המקדש השלישי  -הכניסה שלנו לנצח נצחים *
מוצאי שביעית משיח בא * והעיקר ,לא לפחד כלל *
העולם הוא כמו סדום ועמורה * לפנינו אסונות טבע
ומלחמות שאי אפשר להאמין * וזה סופה של מדינת
ישראל * כוכב השביט עפ"י המקורות * המסרים של
האוטיסטים הם כמו בתקופת הנביאים * רוב העולם
יהיה מתחת למים * קריאה ליהודי התפוצות לעלות
ארצה מגדולי ישראל * זהו זה – מגיעים לסוף * נגיע
לנצח ונבכה משמחה * אל תפסידו את הנצח *
כאשר כל הבנקים יפלו * ברגע זה לעלות לארץ
ישראל * אנחנו האהובים הכי גדולים של הקב"ה *
העולם לא יחזור להיות כמו שהיה * תקשיבו טוב,
המגפה תעלם כמו שהיא הגיעה * הכל לטובתנו *
אתם לא מבינים? זה הסוף! * העולם הזה גוסס *
ולהתכונן לסוף של העולם הזה * זה יהיה כמו לצאת
מבית הסוהר ,בדיוק * אני שליח של הקב"ה * ערים

בס"ד

מסרים מבחורים אוטיסטים

קורונה

טעון גניזה

דניאל ,ירושלים2/1/2007 ,

כן ,כן ,כן ,יהיה מצב עוד יותר קשה בעולם,
הרבה יותר קשה .העולם ,חלק רציני ממנו חייב
להיחרב  -ולא יעזור כלום ,זה בנבואות ,דברים
שחייבים להיות .יש נבואות שלא חייבות לצאת
בדיוק ,ויש נבואות שחייבות ,וחלק של העולם
חייב ויהיה ,וחלק לא .וזה יפחיד מאד מאד,
נבואתו של הפרנפורטער
והעולם יהיה במצב מאד מבולבל וקשה .וכל מיני
אחרי המסר של דניאל "שתדעו שניו-יורק לונדון דברים שסמכנו עליהם כמו הצבא האמריקאי ,ה-
ופריז בסכנה גדולה!" )מופיע בחוברת קורונה SOCIAL SECURITY (3באמריקה ,הביטוח הלאומי
חפשנו את המקור והנה היא לפניכם:
פה ,צה"ל ,הדולר הנצחי ,היורו הגבוה ,וה-
* גדולתו של הפרנקפורטער.
 POUND STERLINGהחזק ,והרפואה והטכנולוגיה
* על ספרו )צילום כריכה  +עמ' רס באידיש(.
וכל הדברים שהעולם המודרני שאנחנו סומכים
* תרגום לעברית.
עליהם במקום על הקב"ה .כל זה יתפרק ויהפוך
הפרנקפורטער.
של
לנבואתו
הקשורים
* מסרים
לאפר ,יעלם מהעולם כאילו לא היה אף פעם.
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גדולתו של
הפרנקפורטערהפרנקפורטער( היה דניאל ,ירושלים ,ח' אדר התש"פ
רבי ישראל פרלוב מסטולין )

4/3/2020

האדמו"ר השישי בשושלת קרלין.
אבא ,אבא ,אבא ,העולם מתהפך ,העולם
הבית אהרן אמר עליו שהוא נשמת רש"י ,ונשמה מתהפך ,אתה מבין אבא? הרשעים משתמשים
כזאת אינה יורדת לעולם הזה אלא אחת לחמש מאות ב"מגיפה" כביכול על מנת לעשות מה שהם
שנה .הרב ברוך מנדלבוים" ,הרב מטורוב" ,פרסם רוצים .דבר ראשון הם רוצים להפיל את הכלכלה
איגרת לחסידי קרלין ובה
לגמרי ,עד הסוף! אתה מבין? וזה כבר יורד .כדי
כתב כי בנשמתו של רבי
שכולם יהיו עבדים ,שלא נגיד מילה ,שניתן להם
ישראל מקנן ניצוץ של
לעשות מה שהם רוצים ,אתה מבין אבא?
משיח בן דוד .קיבל את
ומי זה "הם"? כולם שואלים אותי – מי זה
לו
כתב הנשיאות נמסרו
"הם"? – הם זה השלטון בכל המדינות .כולם
בטקס הבר מצווה שלו.
שייכים לקבוצה אחת .ואבא ,זה כל-כך ברור
בגלל גילו הצעיר נודע
כבר ,אולי יש מגיפה ,אבל הם עברו את הגבול
בשם 'הינוקא מסטולין'.
אבא .כמעט כל אחד יכול לראות את זה בעיניים
שלו.
ענקיות יעלמו מהעולם * החגיגה נגמרה * עולם של מתוך ספרו -

משוגעים * היום הגדול והנורא מתקרב * לחיות לנצח *
רוב האנושות תיעלם * אין זמן ,השעון מתקתק * אוי
ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה * אני אתחיל עם
העתיד * משיח כבר נמצא פה * משקרים לנו בגדול *
הגאולה כבר פה * הם מתכוונים להפוך את כולנו
לעבדים.

ניתן לקבל חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות.
לפרטים חייגו0527-111-333 :

נבואתו של הפרנפורטער על חורבן
פריז לונדון וניו-יורק

דניאל ,י"ג כסלו ה'תשפ"א 29/11/2020

העולם נהיה משוגע לגמרי ,כ"כ משוגע
שאנשים לא יודעים איפה שמאל ואיפה ימין,
איפה למעלה ואיפה למטה ,מבולבלים .לכן אני
מזהיר אתכם – הפרנפורטער שהיה ידוע ברוח
הקודש שלו אמר שפריז לונדון וניו-יורק יחרבו,
לכן אני מבקש מכולם  -תיזהרו ,כל היהודים
שיכולים להגיע לארץ ,תקומו ותעלו ארצה .ניו-
יורק ,פריז ולונדון על הכוונת ,תקומו ותבואו .אם
אני הייתי במקומכם הייתי קם ועוזב את ניו-יורק
לונדון ופריז ומגיע לפה.
ומעניין שבדיוק עכשיו מדינת-ישראל שצריכה
להיות הבית לכל יהודי ויהודייה – פתאום מדינת
ישראל נעולה ליהודים שאין להם דרכון ישראלי.
יש סימן שאלה גדול – למה? כל הזמן הייתה
עליה ,עליה ,עליה.
הם רוצים להפסיק את העליה בדיוק עכשיו כדי
שתראו עם מי יש לנו עסק .הם לא יהודים ולא
ציונים ,הם לא נותנים ליהודים להגיע לפה.
אתם צריכים ללכת לשגרירות הישראלית
בהמוניכם ולדרוש את זכויותיכם לעלות ארצה,
להכריח אותם לתת לכם אישור ,יהיו להם בושות
לא לתת ליהודים לבוא.
עם ישראל ,לא לדאוג ,ה' יפתח את הדלתות
ולמי שיש רצון עז לקיים את המצווה לגור בארץ-
ישראל  -יגיע בעזרת ה'.
וחובה על כל מי שיש לו משפחה או חברים
בחו"ל לשכנע ולשדל אותם לעלות ארצה עכשיו,
)המשך בעמ' הבא( עוד מעט יהיה בחו"ל פחד
מאד גדול ובמיוחד ליהודים אבל אז יהיה יותר
קשה לצאת.

"פרי ישע אהרן"

מתורגם לעברית -
תחת הכותרת "ראה מה
באספקלריה
שיקרה
המאירה".
עמ' רס סימן תצ"ו" :מה שאנחנו רואים! המלחמה הזו
)מלחמת העולם הראשונה( היא כמשחק ילדים,
המלחמה האחרונה תהי' שתים או שלושה דקות,
והעולם תהא נראה כמו יער חרוך ,האתם רואים את
העיר פריז ,ניו-יארק ,לונדון – מי שירצה לדור שם
יצטרך להכין עבורו אהל )קבר( ,את הדולר האמריקאי
ידביקו על כתלי הבתים") .צילום המקור באידיש בעמ'
הבא(.

יְוָנִים
נִ ְקּבְצּו
ָעלַי
קומו ועלו לארץ ישראל
בנימין ,חשון תשע"ו 11/2015
אנחנו בסוף .אתם צריכים להציל את עצמכם,
אתם לא יכולים לשבת שמה כבר .אתם לא
מבינים כי בארה"ב הם כבר מוכנים לשים את
החבל מסביב הצוואר שלכם .אתם לא מבינים
את זה .הם סוגרים עליכם מבלי שתדעו .הכל
מוכן .ורק יהיה איזה משהו יהיו להם סיבות
להכניס אתכם למחנות .אמנם לא יהיו שם רק
יהודים ,יכניסו שמה גם גוים ,אם זה נותן לכם
הרגשה יותר טובה .אני מזהיר אתכם :הסוף
מאד קרוב.

תשובה היא התשובה
מוישל'ה ,כ' אדר ב' ,תשע"א.
שקר ,שקר ,שקר ,כל העולם הזה שקר ,ורק
היהודים האמיתיים ששומרים מצוות כמו שצריך
)כמו שכתוב "קדושים תהיו" שזה :לימוד תורה,
טהרת המשפחה ,שמירת העיניים ,הלשון,
שמירת הברית ,צניעות ,שבת וכו'( הם מחזיקים
באמת .האמת רק איתם ,ולא בשום מקום אחר
בעולם ,והם מעטים מאד .ואם עד עכשיו חשבנו
שהעולם מלא שקר ,וחשבנו שתפסנו וראינו "בול"
בדיוק מה השקר ,יתגלה עוד מעט שקר ,כמו
שלא חלמתם ,שקר על השקר .זאת אומרת,
שברגע שנחשוב שהגענו לאיזה הבנה מי
השקרנים ומה השקר ,יתגלה שקר עוד יותר
גדול.
תראו ,אנחנו עוד מעט נראה את זה ברור
מאד ,יהיה בלבול ענק יהיה ,יותר מעכשיו.
והשקר מסתיר את הסכנה העצומה בארץ ובכל
מקום בעולם .יש סכנות מכל מיני מקומות בכל
מיני צורות והשקרים העצומים מסתירים את זה.
אני מציע לכל היהודים בחו"ל וגם בארץ
להבין שאתם בסכנה גדולה מאד! ,אתם
חושבים שהכל לא כל כך מסוכן" ,אפילו שזה
שקר ,מה כבר יעשו? יהרסו את כל העולם?"
אבל באמת ,אין להם גבול ,כי מדובר על
קבוצה של מטורפים ,אלה שמנהיגים את העולם,
הם המטורפים ,והבן אדם הפשוט הוא הטיפש
שמסתובב ורוקד לפי החליל של המטורפים,
ומאמין למה שיש להם להגיד ,מעניין מאד.
ומי בין היהודים חושב בכלל שכולנו בתוך
הטירוף הזה? מי חושב שאולי תשובה היא
התשובה? מי חושב שהפתרון הוא שנתקרב
לה'? לברוח מהשקר ולהתקרב לאמת?
כמה יהודים חושבים על זה? אני לא מדבר על
הגויים ,רק על היהודים .מי חושב על זה? להיפך,
הרוב הולכים יותר לשקר כי הם בפניקה גדולה,
כי הם רגילים להחזיק ולהישען על השקר .כי רק
את זה הם יודעים ,ובטוחים בזה ,ושכחו
שהקב"ה מנהיג את העולם ,ולא השקר.

* דניאל :ומה היא האמת? האמת היא
שכל הקורונה הזו עשויה ע"י הרשעים
שפיתחו ופיזרו את זה בכל העולם.
* אוי ואבוי למי שייקח את החיסון
לקורונה ,וכדאי לדעת שהבדיקות לא
לטובתנו.

וכל החיים שלנו פה בעולם הזה הם רק נסיון,
בלזרוק את השקר וללכת לאמת .השקר יעלם
ותישאר רק האמת ,אבל תאמינו לי ,הרבה
אנשים לא ישארו ,כי אין הרבה אנשים שמבינים,
רואים ורוצים את האמת הפשוטה .וכשנגיע
לעולם של אמת ,זה יהיה כ"כ פשוט ,וכ"כ מובן,
ואלה שחיים את השקר ,לא יבינו את זה בכלל.
אוי לי ,אוי לנו ,מה לעשות ,מה לעשות .אבל
שוב אני חוזר על מה שאמרנו עד עכשיו ,האמת
זה הקב"ה ,פשוט מאד .יהודים יהודים ,כל אחד
עם נשמה יהודית באמת ,תחזרו לקב"ה ,תחזרו
אליו ,פשוט ,זה כל כך פשוט ,אתם לא מבינים?
זה כל כך פשוט!.
וכשהאמת תתגלה ,ואלה שמסוגלים להבין את
האמת סוף סוף יבינו ,אז הכל יהיה כל כך פשוט,
למחלות הכי קשות  -הרפואה תהיה פשוטה
ביותר ,נגיד "איך לא חשבנו על זה? פשוט
ביותר" ,כל דבר בחיים שלנו יהיה פשוט וישר
ובלי בעיות ,ונוכל לעלות מעלה מעלה ברוחניות,
וקרוב יותר ויותר לאור הגנוז ,להרגשה הטובה
ביותר שקיימת בכלל .עם ישראל ,עם ישראל,
בואו ,בואו לאמת ,בואו לקב"ה ,תחזרו בתשובה.
...גם כלכלית הכל
הולך ליפול ,לא
סתם ,לא סתם .הם
חושבים שהם מכינים
כבר את העתיד של
הדולר ,מכינים שזה
יפול .תחכו ותראו.
וכשהדולר יפול ,הכל
יפול .אבל בכדי
להציל את עצמם הם
רוצים לעשות מטבע חדש ,אבל ה' יכין להם
הפתעות גדולות ביותר.
צילום מהספר "פרי ישע אהרן עמ' רס )באידיש(

)המשך המסר פריז לונדון וניו-יורק יחרבו(
עוד מעט יהיה בחו"ל פחד מאד גדול ובמיוחד
ליהודים יהיה יותר קשה לצאת ,אבל אלה שיגיעו
לארץ עם אהבה גדולה לקב"ה ,רצון גדול לקבל
את משיח צדקנו ולהגיע סוף סוף לבית המקדש
השלישי ,בסופו של דבר הם ירקדו וישמחו ויודו
לקב"ה שהציל אותם.
ומי שרוצה בכל ליבו ועושה השתדלות להגיע
ולא מצליח – ה' ידאג להביא אותו לארץ-ישראל.

בעזרת ה' המשיח יתגלה השנה
בנימין ,ירושלים ,כ' תשרי ה'תשפ"א 7/10/2020
אנחנו במצב קשה ביותר ,קשה ביותר ,פה
בארץ יש מצב מעניין מאד  -מאשימים את
החרדים על כל מה שקורה עם הקורונה ,הם לא
הולכים לחילונים לבדוק אצלם מה קורה ,רק אצל
החרדים ,אבל מה שיותר מעניין שזה קורה גם
בעיר ניו יורק ,גם שם מאשימים את החרדים
ולמה? כי יש שם יותר ממיליון יהודים.
בארץ אפשר להגיד שהחילונים שונאים את
החרדים ,אבל למה בניו יורק?
כי בניו יורק רוצים לסגור את כל האזורים
החרדים :בורו פארק ,וויליאמסבורג ,ברוקלין,
מונסי וכו' וזה יקח להם קצת זמן .ראש העיר של
ניו-יורק הוא אנטישמי גדול ומושל מדינת ניו יורק
גם הוא אנטישמי והוא הופיע בתקשורת והאשים
את היהודים החרדים בהפצת הנגיף וברקע של
נאומו הוצגה הלוויה ענקית בוויליאמסבורג
בהשתתפות של עשרות אלפי יהודים חרדים ללא
מסכות וללא שמירת מרחק ,הוא לא ציין שזה
צילום של הלוויה של הסטמר רבה זצ"ל מלפני
 17שנים .וזה גורם לאנטישמיות מעל ומעבר
ובגלל זה הדקו את הסגר סביב האזורים של
היהודים החרדים בלבד.
וזה פשוט מעניין לדעת ,כי זה ממש מתאים
בדיוק למה שדברנו כבר על  800מחנות הפימה-
קמפס שנמצאים בכל אמריקה והם בעצם מחנות

ריכוז עם גדרות-תיל גבוהות ,מגדלי שמירה,
רכבות מיוחדות להוביל אנשים לשם ,ובחלקם יש
תאי גזים וכו' והם יותר משוכללים מהמחנות
שבנו הנאצים ימח שמם וזכרם לפני השואה.
והם התחילו כבר לסגור את האזורים של
החרדים ,להרוג כמה שאפשר בבתי חולים ואת
השאר הם מתכננים להביא לפימה קעמפס כדי
שכביכול לא ידביקו את כולם ,הבנתם?
ש .האם כדאי להגיד לאנשים שיברחו מניו יורק?
ת .ודאי האנשים בכל האזורים האלה של
החרדים כבר מפחדים להתקרב אפילו לבתי
חולים ,הם מעדיפים להישאר בבית ולחפש טיפול
טבעי אחר לעזור להם ובדרך-כלל זה באמת
עוזר ,אבל רואים עכשיו ברור את התכנית של
הרשעים.
בגלל שהם מגדירים את מדינת-ישראל כמדינה
אדומה הם מונעים מהיהודים שרוצים לעלות
ארצה את האפשרות הזו ויש להם כבר את
תוכנית "הפתרון הסופי" של הבעיה היהודית
בכל העולם .הם מתחילים עם החרדים שהם
הקרובים ביותר לקב"ה כי הם מפחדים מאלה
שקרובים לה'.
עכשיו ,אותם רשעים שולטים בכל העולם ,יש
להם אותה תוכנית וזה קורה גם פה ,יש להם
מחנות כמו פימה בכל מיני מקומות בארץ ,אולי
הם לא נראים כמו פימה אבל הם כמו מחנות
פימה ויש להם אותה מטרה בכולם.
ואנחנו יודעים שזה קיים גם באנגליה ,בכל מיני
מקומות באירופה ,וברור שגם הגרמנים לא כל-
כך שמחים עם היהודים ויש הרבה אנטישמיות
שמה ,בלגיה בכלל מלאה אנטישמיות וגם
באוסטרליה .ומה שאמרתי על המחנות זה לא
סתם ,זה אמיתי!
ועוד מעט אנחנו מגיעים לשלב גם עם מלחמות
וגם עם זה שרוצים לגמור את היהודים .אבל למה
לגמור דווקא את היהודים? מה עשינו שזה כל כך
שמפריע להם? אנחנו גם עם קטן יחסית לכל
העולם אז למה הם רוצים לגמור אותנו? כי אנחנו
עם הקב"ה ,הם יודעים שהקב"ה הוא האמת ,ולא
רק שהוא האמת הוא יצר את כל היקום ,הוא הכח
העליון והם רוצים להוכיח את ההיפך!
ואיך הם מאמינים שהם יכולים להחליש ח"ו
את הכח של הקב"ה? הם בכלל לא יכולים להבין
עד כמה הקב"ה הוא ענק ואינסופי ,הם חושבים
שאם הם יחלישו את האמונה של עם-ישראל
בקב"ה ואז הם יוכלו להשתלט על הכל ,על כל
העולם וגם על כל היקום.
אבל הם טיפשים ,אין להם שכל ,כי מי שיודע
מה זה אומר "הקב"ה" אשר ברא את כדור
הארץ ,את כל העולם ואת הכל ,הקב"ה ברא כל
מה שקיים – בכדור הארץ ,ביקום וכל מה
שמעבר לזה והוא שולט על הכל ,כל היקום
ומעבר לזה שייך לקב"ה ,אי-אפשר לתאר את
מה שהוא ברא ,הוא הכל יכול ,והרשעים לא
תופסים את זה ,הם לא תופסים בכלל.
והם אפילו מסכנים את עצמם עד הסוף כדי
לחסל ח"ו את הכח של הקב"ה .הם מסתכלים על
עם ישראל והם מקנאים ,הם מקנאים בעם
ישראל כל הזמן מאז אברהם אבינו .אבל לא
יעזור להם ,עמ"י ישרוד .אני לא יודע כמה מעם
ישראל ישרדו ,אבל עם ישראל ישרוד .אלה שהיו
בהר סיני וקבלו על עצמם להגיד נעשה ונשמע -
כולם ישרדו ,כל עם ישראל וכל אלה שעכשיו בגן-
עדן ואפילו אם קצת יותר נמוך מגן עדן ,כולם
יעמדו ,כולם יחזרו לעולם הזה בתחיית המתים.
אנחנו נכנס לבית המקדש ,נקריב קורבנות,
נשמח ,נרקוד ,נשיר ,נתפלל לה' ונגיד לו תודה
על כל מה שהוא עשה בשבילנו .והוא יעלה אותנו
מעלה מעלה ,וכאשר אנחנו נצא מבית המקדש
השלישי נהיה במציאות אחרת לגמרי לאו דווקא
בכדור הארץ אלא לעולם אחר לגמרי ,אתם
מבינים? זו תהיה מציאות אחרת לגמרי ויותר אני
לא יכול להגיד.
ליהודים בגולה ,אני רק יכול לבקש ולהתחנן
לכל עם ישראל תבואו לא"י תעזבו את הבתים
הגדולים שלכם באמריקה ,בניו יורק בקליפורניה,
בטקסס ומכל מקום אחר ותעלו לארץ ישראל.
כדאי להגיע לפה אפילו אם אתם צריכים לגור
באהל זה עדיף מאשר להישאר בחו"ל.
בחו"ל יש סכנה ענקית ,יש שינויים גדולים מאד
בטבע בגלל כוכב השביט הכתוב בזוהר ,הגוים

קוראים לו ניבירו או פלנט איקס או לא משנה מה,
הכוכב מתקרב עם כל כח המשיכה שלו ]הוא
גדול פי שבע מכדור-הארץ[ עם מיליוני מטאורים
והאסטרואידים שהוא סוחב איתו ]בגלל כח
המשיכה שלו[ הכוכב שהוא בעצם מיני שמש עם
שבעה כוכבי לכת ]הסובבים אותו[ וזה עם הרבה
כח שה' נתן לו .הוא כבר עבר ליד כדור הארץ
שלנו הרבה פעמים גם ביציאת מצרים.
אבל עכשיו הכוכב יעשה הרס ענקי פה בעולם
הזה והרס שאי אפשר לתאר ,אבל עם ישראל לא
לפחד כי הקב"ה יציל אותנו .אין לכם מה לפחד
אם אתם יהודים אמיתיים ואם אתם מאמינים בלי
שאלות מי זה הקב"ה .ובסופו של דבר אנחנו עם
ישראל נהיה חלק מהקב"ה ואי אפשר בכלל
לתאר במילים את הקב"ה שהוא כל כך גדול ,כל-
כך חשוב ,כל-כך שולט על כל מה שקיים.
עם ישראל אני מבקש מכם ,תחזרו בתשובה,
תחזרו לארץ ישראל למקום שה' נתן לנו במיוחד,
ואז תוכלו להיות בטוחים ובלי פחד ,אנחנו לא
נסבול כמו אלה בארה"ב שהם נשארים שמה ,לא
נסבול כמו הגוים באירופה ,באפריקה ובכל מיני
מקומות בעולם ,אנחנו לא נסבול כמוהם.
אני מבקש מכם  -תקומו תיקחו את החפצים
שלכם ותגיעו לפה ,ואל תגידו לי שאתם לא רוצים
לעזוב את הדירה שלכם או הבית המפואר שלכם
באמריקה ,זה היה בכלל נגד הדין לבנות בית של
אבן מחוץ לארץ-ישראל ,בית שיכול להחזיק
מעמד להתקיים כל כך הרבה שנים ,זה אסור
ולמה? בגלל מה שקורה עכשיו  -אין לכם חשק
לעזוב אותו ואתם רוצים להישאר ואני אומר לכם
שאתם צריכים להרגיש שעדיף לגור באוהל
בארץ-ישראל מאשר בארמון בגולה ,ואל תעלו
למדינת ישראל חס ושלום! לא למדינת ישראל,
רק לארץ-ישראל ,זה המקום שלנו לא לשכוח את
זה ,רק בארץ ישראל נינצל.
וכמו שתמיד אנחנו מסבירים  -אם יש יהודי
שאין לו כסף והוא לא יכול להגיע לארץ ישראל
באופן טבעי ,ה' ירים אותו באופן שמימי ויביא
אותו על כנפי נשרים.
עם ישראל תתכוננו ,כי זה הסוף! ואולי זה יקח
קצת זמן ,אבל לא הרבה זמן .בעתיד הקרוב
משיח יתגלה ואין לכם מה לפחד .תבואו וה'
ישמור עליכם ,תבואו מיד ,אפילו אם הרשעים
שולטים על המדינה ,כי עוד מעט הם לא ישלטו,
הם יעלמו ,יעלמו עם כל הרשעים.
עם ישראל חי ,חי בלי די ,לא לשכוח אין עוד
מלבדו! לא לשכוח את זה ,זה המפתח לנצח.
שאלות ותשובות )קטעים(
לא לפחד ה' איתנו ,לא לפחד מהמשטרה
שלהם ,כי זה הכל שקר שקר שקר ,כל הקורונה
זה שקר שקר .כן ,זה מין שפעת אבל לעשות
מזה מה שהם רוצים הם פשוט עושים מאיתנו
צחוק ,עושים לנו בושות ואנחנו כבר מבולבלים
ועייפים .וזה לא ימשך .
המצב הכלכלי כבר נופל בכל העולם ,הרשעים
אומרים – "לא ,אין שום בעיה עם אלה שאין להם
עבודה ואין להם כסף" אבל זה הכל שקר שקר
שקר .גם באמריקה עושים את אותו הדבר גם
באירופה גם בכל מקום .לא לשמוע מה
שמדברים ,ברדיו הכל שקר ,מה שמדברים
בטלוויזיה זה שקר ,הכל שקר ,בעיתונים שקר
שקר שקר ,פה ושם יש איזה אמת אבל סך
הכל הרוב שקר.
המכות שהיו במצרים יחזרו וזה לא יפריע
ליהודים האמיתיים .ויש לנו עוד את הכוכב
שצריך לעבור עם כל ההרס וזה כבר עשה הרס
ויהיה עוד יותר הרס ,ויהיה משהו מפחיד מעל
ומעבר .אבל מי שעם הקב"ה ובוטח בו ,לא יפחד.
ש .מישהו אמר שביל גייתס הוא כמו היטלר.
ת .היטלר? הוא פי אלף גרוע מהיטלר!
...
זה התחיל חזק באמריקה וזה הגיע לכל העולם
ועכשיו הדור שלנו במצב רוחני מאד קשה כי
הגשמיות המיותרת שארה"ב מפיצה לכל העולם
מושכת את רוב היהודים כולל החרדים כלפי
מטה ,לכיוון הכסף ,התענוגות ,הבילויים ,הסגידה
ליופי והפאר החיצוני וכל זה ממש עבודת אלילים.
דואגים כל-כך ללבוש ,מבזבזים על זה הרבה
כסף אבל הלבוש לא בסדר כי זה מושך עין לכיוון
הנשים ,החצאיות הקצרות והצמודות והפאות
הנוכריות ,הם ממש יצאו מדעתם ,פשוט נהיו כמו

הגוים .אומרים שזה צנוע אבל זה לא צנוע! ובאים
לחתונות וה' ישמור עם פאות ועם כל הבגדים
והאיפור כאילו באו מאיזה עיתון של אופנה וזה
פשוט מחריד כי זה נגד התורה.
אבל עם ישראל כמו שבאירופה היהודים שהיו
במחנות הריכוז הצליחו לעשות תשובה ברגע
האחרון והגיעו לגן-עדן ,אנחנו צריכים להתפלל
שגם אנחנו נוכל לעשות תשובה ברגע האחרון
ולהגיע לבית המקדש .אחים ואחיות יקרים
ואהובים שלי ,בואו נעשה תשובה עכשיו ולא
ברגע האחרון ,כי אני יודע שיפלו על כדור-הארץ
מיליוני אסטרואידים ומטאורים כמו שנפלו על
סדום ועמורה וגם לא עלינו ,יפלו כמה פצצות
קטלניות ביותר שיכולות למחוק מהמפה ערים
ענקיות .אז למה לא נחזור בתשובה עכשיו,
למה?
ש .מעניין למה לא מחפשים תרופה לנגיף ,למה
מחפשים דווקא חיסון?
ת .אני לא יודע מדוע ,אבל הסיבה היא מסוכנת
לכולנו .חוץ מזה את החיסון אפשר להכניס לכולם
ותרופה צריכים לחכות שיהיו חולים...
אין ספק כי אלפים כבר הבריאו מכל מיני
דברים טבעיים שאפשר לקנות בחנויות טבע .הם
רוצים חיסונים שמכניסים משהו לגוף שלא ברור
לאף אחד מה זה וכך הם יכולים לשלוט על
הגוף ולהכניס לו חומר שפשוט אני לא הייתי
רוצה להכניס לגוף שלי בשום פנים ואופן.
כל הקורונה הזה נוצר ע"י הרשעים שרוצים
להשתלט על בני-אדם .הקב"ה יצר את הקורונה
הראשון האמיתי שהוא וירוס קל מאד והרשעים
הוסיפו לו תוספת מסוכנת...

סוגרים ופותחים ,סוגרים ופותחים עד-
שיסגרו אותנו ולא יפתחו
דניאל ,ל' בתשרי ה'תשפ"א 18/10/2020
עם ישראל עם ישראל ,הקשיבו הקשיבו,
העולם מתפרק לפני העיניים שלנו .לא רק בארץ
אלא בכל העולם :בארה"ב ,באירופה ,באנגליה
ובכל מקום ,הכל מתפרק מול העיניים שלנו.
אנחנו היהודים המאמינים כבר מבינים שזה זמן
משיח צדקנו ,זה הזמן של הגאולה השלימה,
אבל עוד לא קבלנו את המשיח ,לכן אנחנו
בבלבול גדול כי כל יום קורים דברים משונים:
אסונות טבע ,בעיות משפחתיות ,מחלות כמו
הקורונה וכו' ,כל הזמן צרות צרות ועוד צרות .ולא
רק צרות – צרות משונות.
עם ישראל ,את המגיפה הזו ה' שלח דרך
רשעים ,רשעים שרוצים להשתלט עלינו ולהפוך
אותנו לעבדים ומתכננים להתפטר ממי שלא
יסכים ,הם רוצים להרחיק אותנו מהקב"ה שהוא
הכל יכול .עם ישראל זה לא קורה רק בארץ ,זה
לא רק בארה"ב ,זה קורה בכל העולם ובדרכים
משונות ומנהלים את זה רשעים שהם עובדי
השטן.
זו מגיפה משונה כי בני אדם יצרו את זה ,כן,
בני אדם יצרו את זה .הקורונה זו מחלה שהיא
ידועה הרבה שנים ]גילו עד כה מספר זנים של
הנגיף[ .כמו שאמרנו עד עכשיו הנגיף הוא כמו
השפעת אבל הם יכולים בשיטות שונות להחמיר
את המצב ע"י הבדיקות ,הטיפולים וכו'.
הסיבה לכל המגיפה הזו היא סיבה רוחנית
הנגרמת ע"י חוסר קדושה וחוסר צניעות הגורמים
לעבירות קשות וכו' .הרפואה למגיפה היא לעשות
תשובה אמיתית ושלימה בכל החיים שלנו –
במעשים ,בהתנהגות ,במחשבות ,ברצונות ,בלבוש
בכל .להפסיק לרוץ אחרי עגל הזהב והגשמיות
שרוצחת אותנו וגורמת לנו להיות כמו הגויים .אנחנו
צריכים לשנות את צורת החיים כדי שהקב"ה ישמח
איתנו וירפא אותנו מכל נגע ואז נוכל להגיע בעזרת
ה' בסופו של דבר לגאולה השלימה.
ועכשיו הירידה שלנו מהקדושה והצניעות
הביאה לנו כל מיני מלחמות קשות ולמרות כל
הסבל עדיין לא חזרנו בתשובה אז ה' שלח לנו
את הקורונה.
עם ישראל ,אתם רוצים לצאת מזה? תחזרו
לקב"ה! תפסיקו עם השטויות! תפסיקו עם
הגשמיות! תפסיקו עם החוסר צניעות שהיא
הבסיס לקשר שלנו עם הקב"ה.
עם ישראל מספיק להסתובב עם פאות ולא
משנה מאיזה סוג הם ,כל הפאות נראות כמו
שיער אמיתי" .אמר רב ששת שער באשה ערוה",

רש"י" :תאוה היא") .מסכת ברכות כ"ד (.הם
ממש יצאו מדעתם ,פשוט נהיו כמו הגוים .נשים
הולכות עם חצאיות צרות וקצרות ,ולפי ההלכה
זה צריך להיות רחב וארוך ,ממש ארוך ,לא שני
ס"מ מתחת הברך אלא עד הקרסול .הבגד צריך
להיות רחב שלא יראו את צורת הגוף ,כיסוי ראש
צריך להיות מטפחת ואם יש לך רצון חזק להיות
כמו האימהות הקדושות שלנו אז גם עם רדיד
ושאל .הצוואר חייב להיות מכוסה ,ע"י מטפחת
או רדיד וכו'.
וכל הפאות היום הם נגד הדין! זה שיער
אמיתי! וגם אם זה לא שיער אמיתי ,זה נראה
כמו שיער אמיתי .וזו עבירה כי כל בחור או אברך
שמסתכל על אשה שהיופי שלה זה היופי של
הרחוב החילוני הגויי וזה כביכול היופי של
הפריצות .ואם הוא מסתכל עליה ויש לו מחשבות
לא צנועות – היא תקבל את העונש בשבילו!
ואם היא מאד יפה וככה מסתובבת והרבה גברים
מסתכלים עליה ,אז יהיו לה הרבה מאד עבירות,
שנגרמו בגללה ,כי כל הבחורים והאברכים האלה
הסתכלו עליה והרגישו משהו לא טוב.
עם ישראל יש הרבה דברים בכיוון הזה של
הטומאה שקורים עכשיו בין היהודים החרדים .זה
טינופת רוחני! א"א להמשיך ככה ,א"א! יש בעיות
כאלה בגדול! בענק! בינינו.
וחוץ מזה יש התעסקות עם שטויות וזה לא
בדיחה ,היום כבר לא יכולים לעשות את זה ,אבל
עד עכשיו היו למשל הולכים לדיסני-לנד או
מקומות דומים עם סוכה מתקפלת .הולכים
למקום לא צנוע ומלא פריצות ,מקום טיפשי,
מבזבזים את הכסף ,את הזמן ,את השכל וגם
את הלב היהודי .ואז פתאום רוצים לאכול,
מעמידים את הסוכה שלהם .הם חושבים שהם
צדיקים ,אבל הם לא צדיקים כי זה אסור .כי כל
המקום הזה זה טינופת! בכל המקום זה אין
צניעות! כל המקום הזה זה גשמיות מהתחלה
ועד הסוף ,שמקלקל את הרוח ואת הנשמה של
היהודי ואת הלב שלו ,זה מכניס את הגויות אליו.
וזה לא עוזר לו להביא סוכה ,הסוכה שלו בדיסני-
לנד לא שווה כלום! כלום! זה שווה רק לשטן
שגנב לו את הלב היהודי.
עם ישראל יש לנו הרבה הרבה עבירות ,הרבה
עבירות גם בבין אדם לחברו .יש את הגאווה ,את
ההרגשה שאנחנו יותר טובים ממישהו אחר ,כי
אנחנו עדה אחת והוא עדה אחרת .אנחנו צוחקים
מהם והם מרגישים נחותים ,זה אסור זה רע
מאד .אנחנו צריכים לאהוב כל יהודי ,לרצות
לעזור ,להציל ואפילו לתת צדקה בשבילם.
אוי לו למי שמזלזל בהם ,לא לזלזל בהם אם
הם קצת כהים ,או אם יש מבטא אחר ,או מנהגים
אחרים או מארץ כזאת או כזאת .זה אסור ושנוא
מאד בשמים ,הקב"ה רוצה שנאהב כל יהודי
ויהודי ,שנעזור לו ,אם אנחנו צריכים עזרה
שיעזרו לנו ,עם ישראל – אנחנו משפחה אחת.
לא משנה מאיזה גלות הגענו ,אנחנו עם אחד.
עם ישראל ,תחשבו קצת ,תעמיקו ,חלק לא
קטן של האברכים היום הם שטחיים ,לימוד
התורה שלהם לא יכול להיות לימוד אמיתי ,זה
תורה 'בערך' לפי הרצונות שלנו .כן ,אפשר
ללמוד מהבקר עד הלילה ולהיות ריק ,או להיות
בכיוון הלא נכון.
עם ישראל הגיע הזמן! הסגר שעושים פה,
עושים ואח"כ פותחים ,עושים ופותחים ,עד
שיסגרו אותנו ולא יפתחו .יסגרו אותנו וישימו
אותנו במקומות שלא הייתם חולמים על זה
בחלומות הכי הכי גרועים .בארה"ב יש מאות
מחנות השמדה הדומים למחנות הריכוז של
הנאצים בכל מיני ארצות ,מחנות היכולים לאכלס
המון אנשים ,הם הרבה יותר משוכללים ובחלק
גדול מהם יש גם תאי גזים .הארגון שהעלה את
היטלר לשלטון ותכנן אז את המחנות הוא אותו
ארגון שבונה את מחנות ההשמדה בימינו.
למנהיגים בארץ ישראל ,באמריקה ,באירופה
וכו' יש מטרה אחת  -קודם כל להתפטר
מהיהודים ,במיוחד המאמינים כי הם לא מוכנים
להיות עבדים תחתם כי הם עובדי ה' בלבד,
ואחרי זה להשתלט על כל העולם.
בניו-יורק באמריקה סוגרים את כל האזורים של
היהודים החרדים בלבד ,ולמה? כי זה הולך
להיות עוד יותר גרוע .הפחד שלי ושל הרבה
אנשים שאנחנו יודעים שיש מחנות פימה

בארה"ב ,ויש רכבות להביא אותם למחנות.
אנחנו לא יודעים בדיוק עד איפה מגיעה הרשעות
שלהם .זה לא סתם ,לא רק אני יודע את זה,
הרבה אנשים יודעים את זה אבל לא רוצים
לחשוב על זה .
עם ישראל אנחנו רוצים לשרוד ,ועוד מעט יגיע
כוכב השביט ,הוא כבר גורם לאסונות טבע),(1
והכוכב עוד יגרום לאסונות טבע מעל ומעבר.
עם ישראל ,אנחנו נשרוד אם אנחנו עם הקב"ה
מאה אחוז מליון אחוז אם לא אז אוי ואבוי לנו.
עכשיו אנחנו צריכים לחזור לקב"ה לגמרי וזה
החיסון והתרופה לכל המחלות וכל המצבים
הקשים שיהיו .זה פשוט ,לחזור לאמת ואם אנחנו
עם האמת אז אין לנו מה לדאוג.
לדעת כי בשנייה אחת הרשעים יכולים לגמור לנו
את הכל ,לסגור את החשמל ,לסגור את המים ,הם
שולטים על הכל .אם רק יסגרו את שני הדברים
האלה זה יכול להביא אותנו לבעיה קשה ביותר.
לסגור את כל המקורות לא להביא אוכל לערים,
יהיה קשה מאד .עכשיו אני מבקש מכם ,הקב"ה
בוכה על העם שלו ,בוכה והדמעות יורדות למטה
ועושות לנו בעיות קשות ,כי אנחנו גורמים לזה כי
אנחנו לא יהודים כמו שצריך להיות .
עם ישראל ,תחזרו לאמת ,לקב"ה לגמרי ובלי
ספיקות ואם נחזור ה' יציל אותנו ולא יהיה לנו
במה לפחד .אז חייבים ברגע זה לחזור לקב"ה
לגמרי ,גם בלב גם בנשמה בהכל .ואם נעשה את
זה  -כולנו נינצל לנצח נצחים.
)הייתה הפסקה ואחרי זה המשכנו בתקשור(
הקורונה היא מחלה שאפשר לרפא אותה
בקלות יחסית .הנפטרים היו זקנים שסבלו מעוד
מחלות רקע ,או מתו מסיבה אחרת ואמרו שהם
מתו מהנגיף ,יש אנשים שפשוט לא קבלו את
הטיפול הנכון בבתי חולים וחוץ מזה הם גם
משקרים בכמות הנפטרים .אני לא אכנס לזה.
אבל זה לא כמו שהשלטונות בכל הארצות רוצים
שנאמין שזו מגיפה מסוכנת בגלל הנגיף.
יחד עם זה ה' שלח את המגיפה הזה דרך
הרשעים כדי לעזור לעם ישראל לעשות תשובה,
לפתוח את העיניים של עם ישראל כדי לראות
את האמת .שאפילו אם יהודים שומרים מצות,
זה לא אומר שהם ממש עם ה' .יש חילונים שלא
שומרי מצוות שעם קצת דחיפה יגיעו לאמת .זה
הזמן שה' בחר להביא אותנו ממש לגאולה
השלימה .וכל נשמה שתנצל היא נשמה טהורה
שעמדה בהר סיני ,קבלה את התורה ואמרה
נעשה ונשמע.
אנחנו נעבור מהדור הכי נמוך ברוחניות לדור
הכי גבוה רוחנית .ה' שלח את הקורונה כדי
להעמיד אותנו במבחן ,אבל גם ללמד אותנו מה
זה אמת ומה זה שקר ,ובסך הכל אם אנחנו לא
עם הקב"ה אין לנו לאן ללכת.
אבל מי שיעבור את כל זה למרות כל
האנטישמיות ,גם בארץ שכביכול יהודים נגד
יהודים חרדים ,או סתם שנאה ,סתם פחדים
שמביאים לשנאה .אלה שלא מפחדים ויודעים
שאם נתפלל בבית הכנסת ,נמשיך ללכת
לחדרים ,לתלמוד תורה ולבתי יעקב וכו' זה מה
שיבריא אותנו ,לחזור לקב"ה .אם האברכים ישבו
בכוללים וימשיכו ללמוד ,והבחורים ילכו לישיבות
וימשיכו ללמוד ,זה מה שיציל אותנו כי זה מוכיח
שיש לנו דור שרוצה אמת ,רוצה להיות עם ה'.
זאת הישועה ,זאת הישועה.
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הרשעים היום הם המשך של הנאצים
בנימין ,ח' חשוון תשפ"א 26/10/2020
שלום ,עם ישראל מה עוד אני יכול להגיד לכם?
אני חשבתי היום על מה אני אדבר? כבר שנים
שאני מדבר אל עם ישראל 26 .שנים אני משתדל
להביא לכם את האמת כדי שתוכלו להתכונן למה
שעומד להיות ועכשיו אנחנו כבר בתוך המצב
הקשה הזה ,עמוק בפנים .אנחנו מבולבלים ולא
יודעים מה לעשות .מצד אחד עושים לנו קשיים
בגלל הכביכול המגיפה ,אבל אנחנו לא מבינים,
כשאני אומר "כביכול" הכוונה היא שאמנם נכון
שאנשים חולים אפילו מאוד ואנשים אפילו מתים

מזה אבל בכל אופן זה עשוי ע"י בני אדם שלקחו
נגיף שקראו לו קורונה שלא היה מסוכן במיוחד
לאף אחד ,והוסיפו לזה משהו שיכול באמת
להביא בן אדם הרבה סבל ובמקרה הרע למוות
שלא נדע ,אבל זו לא הבעיה.
הבעיה זה שאנחנו עם ישראל  -מבולבלים ,אם
היינו באמת קרובים להקב"ה לא היינו צריכים
לדאוג בכלל ,הקורונה לא היתה משפיע עלינו
בכלל ,כלום ,אפס ,אבל מכל השנים שלנו בגלות
ואפילו עם השנים שלנו שהיינו עם ארץ משלנו,
עם בית המקדש הראשון והשני ,גם אז
התבלבלנו וירדנו והפסדנו את הבית המקדש
הראשון ואח"כ את בית המקדש השני .קשה
להאשים אותנו כ"כ כי היה קשה אבל היו לנו
שנים רבות שאנחנו כן היינו כמו שה' רצה ,וכן
עשינו מה שהוא דרש ,וכן הראינו את האהבה
שלנו ואת האמונה המוחלטת לקב"ה .אבל עכשיו
אנחנו בסוף ,וכבר שנים רבות שעגל הזהב שולט
עלינו ,וזו בעיה קשה .הגשמיות תפסה אותנו
אחרי מלחמת העולם השניה וגם לפני.
וזה מאוד קשה ,מאוד קשה לנו שהגשמיות
עלתה לגבהים שאף אחד לא חלם שהיא יכולה
להגיע ,ולאט לאט עם ישראל נכנס לשקר הגדול.
זה לא התחיל אחרי מלחמת העולם השניה ,זה
התחיל לפחות לפני  200שנים ,זה התחיל כבר
ברגע שהקימו את ארה"ב באופן רשמי ב.1766-
אחרי זה היה נפוליון ומלחמותיו ואחרי זה התחיל
הזמן שכולם רצו את החופש שלהם ,הנשים רצו
חופש גם להצביע בבחירות וכולם רצו חופש .ואנו
עכשיו מבולבלים מכל הדברים האלו ומכל העולם
הזה שמושך אותנו אליו.
לקחנו את עגל הזהב ,שמנו לו ציצית ,פאות
וכיפה ואמרנו זהו .זה היהדות וזה היידישקייט.
אבל זה לא יידישקייט וזה לא יהדות ,זה שקר!
ורוב היהודים כבר לא מבדילים .יש לנו את
היהודים הרפורמים ה' ישמור ,שלפחות חצי מהם
כנראה גם לא יהודים כבר .ויש את היהודים
הקונסרבטיבים שהם לא פה ולא שם .ויש את
היהודים האורתודוקסיים שמשתדלים אבל גם
הם טובעים בדרך כלל בגשמיות .ואפילו אם אין
להם גשמיות הם חולמים שיהיה להם גשמיות.
ואחרי זה יש את החרדים ,החסידים ,הליטאים
ואפילו אלה שיושבים ולומדים חייבים להתמודד
עם החיה הזאת שקוראים לה "עגל הזהב".
טוב עם ישראל ,המסיבה נגמרה ואנחנו כבר
מרגישים מאוד ברור שהעולם של הגויים והעולם
של
והעולם
הרפורמים
היהודים
של
הקונסרבטיבים ושכחתי את המזרחיסטים שגם
הם נגדנו ,ואנחנו נחשבים פה בארץ ישראל
כחרדים והם מאשימים אותנו פה שבגללנו הנגיף
הולך מאחד לשני וממלא את הארץ עם המחלה.
במיוחד מאשימים אותנו ,ולמה אותנו? כי יש לנו
הרבה ילדים ,דירות קטנות ,בקיצור אנחנו
פרימיטיביים.
בעיר ניו-יורק סוגרים אך ורק את היהודים
החרדים באזורים כמו וויליאמסבורג ,בורו-פארק,
חלקים של קווינס ששייכים לחרדים וכו' .למה
דווקא את היהודים סוגרים? אותם וגם את הבתי-
ספר וגם את החנויות שלהם? כי הם יהודים ,הם
יהודים מאמינים והם לא רצויים ,אז מאשימים
אותם ,בגלל שיש להם הרבה ילדים ,בגלל
שמתפללים בבית כנסת יותר מדי אנשים זה
מביא את המחלה וכל הסיבות שלהם זה שטויות.
אבל זה לא נגמר כאן ,בזה לא נגמרו הצרות
שלנו עם הקורונה .כי אחרי זה יהיה משבר כספי
ענק בכל העולם וזה יהרוג את עגל הזהב ,הוא
כבר גוסס ,כי המצב כל כך קשה .ואחרי זה יהיו
מלחמות בכל העולם וזה כבר לבד יכול לגמור
הרבה מאוכלוסיית העולם כי לרשעים יש נשק
שאני לא יודע אפילו איך לתאר את זה ,זה כל
כך מסוכן ,זה יכול פשוט להרוג אלפי אלפי או
מאות אלפי אנשים בבת אחת .ויש עוד תופעה
לפני זה וזה מפחיד אותי עוד יותר ,כי רואים
שהרשעים היום הם המשך של הנאצים ,תראו
את המחנות פימה ,שנבנו כבתי סוהר עם תאי
גזים והכל מאוד משוכלל ,מסודר יפה ,נראה כמו
אולי בית מלון ,אבל עם גדר תיל ועם עמדות
לשמירה כמו בבית סוהר .ואפילו יש להם דרכים
לשכנע את החולים כי שם יטפלו בהם ,ואולי יגידו
שלוקחים את אלה שלא חולים לשמור עליהם
במחנות פימה .ודרך אגב יש מחנות פימה כמעט

בכל העולם כולל רוסיה כולל אנגליה ,כולל
אירופה וכו' ,ואפילו יש במדינת ישראל ,אבל זה
עוד לא מספיק להחזיר אותנו בתשובה.
אחרי כל זה יגיע כוכב השביט שה' שולח וברור
דבר אחד שזה לא יהיה פשוט .השביט כבר
משפיע קשה מאוד על כדור הארץ ,מאות רעידות
אדמה בלי סוף כל יום וחלקם ענקיות .בכל מיני
מקומות בעולם יש מזג אויר משונה ביותר.
האוקיינוס האטלנטי עולה מאוד על גדותיו
והקטבים הצפוני והדרומי נמסים במהירות
מפחידה .יש גם הרי געש שמתפרצים אחד אחרי
השני ויש גם פתאום שריפות משונות ענקיות בכל
העולם כולל בקליפורניה ,סיביר וכו' שמזהמים
את האוויר בכל העולם.
אנו עומדים לפני כל-כך הרבה דברים
מפחידים :הקורונה ,הרשעים ,האנטישמיות,
מחנות פימה ,מלחמת עולם ,אסונות טבע ,הכוכב
וכו' אבל הדבר הכי מפחיד זה שעם ישראל עדיין
מתגעגע לעגל הזהב במקום להרים את עצמו
ולחזור לאמת ולהיות יהודים אמיתיים ,יהודים
שמאמינים ,שיש להם בטחון ואמונה בקב"ה
לגמרי ,שרוצים שהילדים שלהם יהיו הערליכע
יידן ,יהודים אמיתיים כמו שה' רוצה .שכחנו
שלהיות צנועים גם הגבר וגם האשה ,לחיות
בקדושה כי זה מה שה' רוצה מאיתנו וה' שונא
זימה .יהודים אמיתיים לא רוצים את הפאות ואת
השמלות שנותנות ליהודיות מראה חיצוני של
גויות ,שמושך עין של גברים למחשבות לא
טובות ,זה לא מה שה' רוצה .גברים שיש להם
פאות ארוכות וזקנים ארוכים ואפילו מתלבשים
עם מעילים ארוכים ,אבל מסתכלים על נשים
שלא צנועות ,זה לא מה שה' רוצה.
ה' רוצה יהודים צנועים וקדושים "קדושים
תהיו" ואת זה שכחנו .ברוך ה' פה ושם מתחילים
להשתנות ,אבל עוד לא תפסנו ש"קדושים תהיו"
זה הבסיס של הכל .מי שהולך נגד זה ,הולך נגד
הקב"ה ,הולך נגד האמת ,שזה הקב"ה ,הוא
הולך נגד התורה הקדושה .קשה לו להיות יהודי
אמיתי .בחוץ כשמסתכלים עליו הוא לבוש כחרדי
אבל לא מתנהג כחרדי .אז מתבלבלים .גם הוא
בעצמו מתבלבל ,כשהוא מסתכל במראה והוא
רואה במראה יהודי חרדי עם זקן עם פאות עם
שטריימל עם כובע שחור עם מעיל ארוך ,אבל
הוא לא מבין מי הוא ,כי בפנים הוא לא כמו
מבחוץ ,כי מזמן כבר יש לו מחשבות לא טובות,
הוא נהנה שאשתו נראית כמו פרוצה והוא שכח
מה זה להיות יהודי אמיתי .הוא שכח בכלל שיש
מושג  -הלכות צניעות ,קדושה וכו'.
עם ישראל ,כסף לא יהיה ,לכסף כמעט אין
ערך כלל .בכל הארצות הרשעים גנבו את הכסף
בשביל לבנות לעצמם בונקרים לוקסוס ענקיים
להתחבא מפני ההרס שהכוכב יגרום לכדור
הארץ .בונקרים שנבנו רק עבור אנשי האליטה
ואנשי האחזקה .והם עובדי עבודה זרה ,הם
מאמינים בשטן ,הם מאמינים שהשטן הוא בורא
העולם ,חס ושלום .אבל ה' יעניש אותם בגדול
והם יעלמו ,אבל מה יהיה איתנו ,עם ישראל?
אני מבקש מהקב"ה שיעזור לעם ישראל
לעשות תשובה ממש בלי סבל ושלא יהיה מצב
שרק מעט יהודים אמיתיים ישארו לקבל משיח.
אנו יכולים לעצור את הירידה החדה שלנו,
אנחנו יכולים בעזרת ה' להציל את עצמנו בזה
שנחזור לאמת .תבינו הקב"ה אמת ותורתו אמת,
ואנו חייבים לקחת את עצמנו בידיים ולחזור
בתשובה באמת .בעתיד לא תהיה לנו כמעט שום
גשמיות בכלל להישען עליה ,נצטרך להיות אך
ורק עם אמונה ובטחון בה' .גם לא יהיה אוכל
מספיק ובוודאי לא יהיו את כל סוגי המאכלים
שבסופו של דבר הורגים כל כך הרבה אנשים כי
הם לא מתאימים לגוף שה' ברא לנו .לא יהיה
כסף לקנות מה שאנו רוצים ,לא יהיה כלום
כמעט .יהיה מצב כמו שהיינו במדבר .אבל אם
נעז הפעם ללכת נגד הקב"ה או להתלונן יותר
מדי ,לא ישאר לנו איך לעשות תשובה .אבל אם
אנחנו עכשיו ברגע זה ניקח את עצמנו בידיים
ונתחיל ללמוד גם נשים גם ילדים מה זה יהודי
באמת ונתחיל לחיות עם כל הלב שלנו כיהודים
באמת ,אז נעצור את הסבל שעומד להיות ואת
המוות של כל כך הרבה יהודים שייעלמו אם
אנחנו לא נעשה תשובה כמו שצריך.

לכל יהודי ויהודיה יש לב יהודי ,לכל יהודי
ויהודיה יש קשר עם הקב"ה ,אבל אם היהודי
בעצמו חותך חס ושלום את הקשר הזה ומעדיף
את עגל הזהב אז הוא אבוד וכנראה שהוא לא
יהודי אלא ערב רב.
עם ישראל ,הקב"ה אוהב אותנו יותר מכל עם
בעולם .הוא ברא את כולם .כדור הארץ זה מקום
ארעי זה לא מקום שיהיה לנצח ,בית המקדש
השלישי יהיה לנצח נצחים ,ואנחנו ,כל היהודים
האמיתיים נלך ביחד לבית המקדש ונקריב
קורבנות וכשנצא משם ,נגיע לעולם אחר לגמרי,
לעולם שמיימי ,לעולם יפה ,לעולם עדין ,לעולם
מלא אהבה ,לעולם מלא קדושה וזה יהיה
משהו שאין לי מילים לתאר את ההנאה שתהיה
לכל יהודי אמיתי .זה ימלא אותנו עם אהבת ה'
יותר מכל אהבה ,תהיה לנו אהבת ה' .וכל
האהבות השטחיות שמשכו אותנו לכל מיני
עברות גסות וטיפשיות ,זה יעלם ,זה יעלם
לגמרי .הכל יהיה יפה ,אבל יופי שאני לא יודע
לתאר .עוד מעט נראה ,נדע מה זה ,אבל צריכים
להכין את עצמנו לזה ,צריכים להכין את עצמנו
שנוכל לחיות בכלל בעולם כזה טוב .כי כמו
שאנחנו עכשיו יש לנו איזו גסות ,איזו טיפשות,
איזו חוסר עדינות וחוסר אהבה אמיתית לקב"ה
שמפריע מאוד ובגלל זה הקורונה משתוללת
בגללנו .נכון הם צדקו ,זה בגללנו ,כי אנחנו לא
מתנהגים כמו שיהודי צריך להתנהג ,אנחנו
חייבים להשתנות ,אבל מהר ,כי ממש אין זמן!
אני יהודי אוטיסט .כשאני ברחוב או בין אנשים,
צוחקים עלי ,אבל אני מעדיף להיות כך מלהיות
כמו שאתם ,כי אני טהור ויש לי כל הזמן קשר
ישיר עם הקב"ה .אני לא צריך את עגל הזהב כדי
לשמוח ,כדי להיות שמח .אני הייתי בגן עדן
ובאתי לפה אך ורק לעזור לעם ישראל .פחדתי,
כי פחדתי שהלכלוך של בני האדם יפריע לי
מאוד ,אבל ברוך ה' אין לי שום רצון לכיוון הזה,
רק לקשור קשר עם הקב"ה.
עם ישראל ,זו צריכה להיות מטרתנו לעלות
ולעלות ולעלות עד שנגיע ממש לאמת שהיא
הקב"ה ותורתו ועם רצון עז אפשר להוריד את כל
הדברים שנדבקו בנו כשהיינו בין הגויים .את כל
הלכלוך שנדבק בנו מהגויים ולהיות באמת
יהודים אמיתיים ולעבור לגור בארץ ישראל לא
במדינת ישראל ,בלי צה"ל ,בלי הכנסת ,בלי
הגשמיות המיותרת ,רק עם הקב"ה והוא יתן לנו
כל מה שאנחנו צריכים .לא צריכים סופרמרקטים
ענקיים ,לא צריכים כסף ,לא צריכים כלום! רק
את הקב"ה ורק להאמין ויותר מלהאמין – לבטוח
בו .שני הדברים האלה "אמונה ובטחון" הולכים
ביחד .מי שאין לו אמונה ובטחון כנראה שהוא לא
עובד על זה מספיק או שהוא לא יהודי אמיתי.
אין זמן עם ישראל ,אין זמן ,משיח כבר פה הוא
עוד לא התגלה ,אבל הוא כבר פה ,ברגע
שיתגלה הכל ישתנה ,הכל הכל ישתנה וזה עומד
להיות בעתיד הקרוב ומי שלא מוכן לא ישרוד.
אני רוצה להסביר לכם ,יש לנו פה כבר את
משיח צדקנו ,הוא עדיין לא יכול לגלות את עצמו,
אבל הוא פה וזה סימן גדול שאנחנו צריכים
למהר ולעשות תשובה ,כולם.
יש יהודים שיודעים כבר את האמת אבל עגל
הזהב והשקרים מבלבלים את הרוב הגדול,
בעזרת ה' ברגע אחרון יתפסו את האמת .לא
לשכוח שכולנו מתגלגלים פה בעולם הזה לא
פעם אחת ,כל פעם באנו לתקן משהוא אחר וכל
פעם אנחנו עוברים את החיים וכל פעם יש
משפט עלינו בשמים וכל פעם יש לנו פחות או
יותר נקודות של חיוב או שלילה ,אבל בסופו של
דבר הנשמה היהודית תנצל ,אפילו אם האדם לא
רוצה ,ה' יכריח אותו .בסך הכל אלה שלא יחזרו
בתשובה הם לא שייכים לעם ישראל.
אנחנו לקראת הסוף ,אבל לפני שנגיע לסוף
הרשעים מתכננים מצבים מאד קשים עבור
אוכלוסיית העולם .אחרי זה יהיה עולם אחר,
עולם אחר לגמרי .מי שלא עם ה' הוא לא יוכל
לשרוד בעולם שכולו טוב .הרבה חושבים שהם
ינצלו אבל הם לא מבינים באמת שהם לא חיים
כמו שצריך ואפילו לא משתדלים להשתנות
ולעשות תשובה כי הם שקועים בגשמיות.
יש יהודים שרחוקים מהיהדות וברגע אחד
יכולים להבין עמוק עמוק בתוך הנשמה שלמעשה
כל חייהם הלכו בדרך השקר ובשנייה יכולים

להפוך ליהודים הקרובים מאוד לה' ,יהודים עם
אמונה ובטחון ,יהודים שיודעים את החשיבות של
לימוד התורה ,קיום מצוות וכו'.
השינוי יכול להיות מיידי עם כל הנשמה ומצד
שני זה יכול ללכת בכלל בכיוון הלא הנכון וזה
המבחן שלנו .הגיע הזמן ,הגיע הזמן ,צריכים
להתכונן עם כל הלב ועם כל הנשמה למה
שחיכינו אלפיים שנה .והמשיח פה וזה לא יקח
הרבה זמן עד שהוא יתגלה.

נהיה חלק של הקב"ה ונמשיך לנצח נצחים
דניאל ,ט"ז חשון ה'תשפ"א3/11/2020 ,
אוי אבא אבא ,מה אני אגיד ,מה אני אגיד,
העולם רועד עכשיו ,פשוט .ארה"ב ,לא מבינים
מה קורה להם ,כל המדינה הגדולה הזאת שהיא
כביכול שולטת על כל העולם הולכת להתמוטט,
פשוט רואים ברור את יד ה' .אבל קשה להאמין,
האמריקאים עצמם מסתובבים בהלם ,איך זה
קורה? אך קורה כזה בלגן? אנשים קונים נשק
להגן על עצמם ,אבל נגד מי? נגד אמריקאים! נגד
הצבא האמריקאי! יש אמריקאים כושים ,יש
אמריקאים פורטוריקנים ,יש אמריקאים לבנים,
יש אמריקאים מכל הצבעים בכל הסגנונות ,פעם
היתה אמריקה אחת עכשיו היא מתפרקת והיא
בשיא העושר שלה .איך זה קורה?
ברגע שארה"ב תתפרק הכל יתפרק וזו
התוכנית של הרשעים ,והקב"ה נותן להם לעשות
את זה .מי שחושב שטראמפ צדיק והשני ביידן
לא ,או מי שחושב שביידן צדיק וטראמפ לא ,יש
לי חדשות בשבילכם  -לשניהם יש את אותו בוס
וזה קיים בכל הארצות של אירופה ובאנגליה
ובאוסטרליה וברוסיה וכו' וכו' וגם בא"י סדר
עולמי חדש או האילומינטי מכוונים את הכל .וזה
כדי להחליש את כולם ולהשתלט ,הפרד ומשול.
אז הם מרגישים כבר שהם מצליחים מאד בגדול.
פה בארץ כולנו מרגישים שיש פירוק ועושים
בכוונה דברים לפרק אותנו עוד יותר .למשל ,היום
אמרו שיש בעיה ,בית המשפט פסק שחייבים
לקבור חייל גוי ליד חייל יהודי ,אסור שיהיה
הפרדה ,זה לבד יפרק את החברה בארץ ויוציא
חשק גדול מיהודים לתת לילדים שלהם ללכת
לצבא כי הם הולכים נגד הדין .הילד המסכן
שהוא גם נתן את החיים שלו בשביל מדינת
ישראל הוא יצטרך לשכב ליד גוי לנצח או עד
תחיית המתים אם הוא יקום ,אנחנו לא יודעים
כמה שזה יפריע למסכן הזה או למסכנה הזו
שצריכה לשכב ליד הגוי אבל בודאי זה לא יהיה
טוב .הם אפילו מצאו רבנים לאשר את זה.
זה רק דוגמא קטנה למה שהם עושים וכל יום
יש להם רעיונות חדשים בכל העניין של הקורונה
הזה :לא לתת ליהודים להתפלל בבתי כנסת ,לא
לתת לבחורים ללכת לישיבות ,לא לתת איזה
ילדים קטנים ללכת לחדר ,או בנות ללכת לבית
יעקב ,זה הכל להכין אותנו לבום הגדול ביותר
ולהשתדל להפוך אותנו לגוים.
אז אני רק רוצה להזכיר לכם שכל הסדר עולם
החדש הזה הם המשך של הנאצים ,הם העלו
את היטלר לשלטון ,הוא היה אחד מהם.
עם ישראל ,אולי פעם לא רציתם להאמין לנו
אבל עכשיו אין ספק! אנחנו אמרנו ברור אחרי
שנפלו מגדלי התאומים שזו ההתחלה של הסוף,
ותשימו לב זה בדיוק כך ,מאז כל העולם
התבלבל ,כל העולם משונה ,כל העולם נהיה
משהו אחר לגמרי ,משהו מפחיד ,אמנם
הטכנולוגיה התפתחה ,יש לנו טלוויזיות שיכולים
לעשות כל מיני קונצים ,יש איפון ואנחנו יכולים
לדבר וגם לראות את אותו בנאדם שאנחנו
מדברים איתו אחד בארץ ואחד יושב בקנדה או
לא משנה איפה ,כל הטכנולוגיה כל הצעצועים
הם נתנו לנו כדי לבלבל אותנו ,כדי להכניס אותנו
למין שכרון כזה של משחקים והנאות ורשות
לעשות מה שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים,
הכל שקר ,הכל להפריד אותנו מהקב"ה ,ואם
אנחנו רוצים את האמת אז אנחנו צריכים לזרוק
את הצעצועים ולהתקרב להקב"ה .להתנתק
מהגשמיות ,אנחנו חייבים לחזור לקב"ה אבל
בשלימות ,לא בכאילו ,בשלימות ,לא לחכות שמא
הכל ישתנה ויחזור למה שהיה ,זה לא יחזור ,זה
יהיה יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע ורק מי
שלא מפחד מהם ודבוק לקב"ה יכול לשרוד,
למה? כי רק כזה בנאדם יש לו נשמה יהודית,

ויש גם בין הגוים אנשים שיבינו את האמת וה'
יציל גם אותם.
אנחנו היהודים חייבים לחזור לאמת שהיא
הקב"ה ותורתו ומי שלא יעשה את זה אז הוא לא
יהודי אפילו אם הוא חושב שיש לו הוכחות
שהגיע ישיר מדוד המלך ,הוא לא יהודי ,משהו
בדרך קרה ,הוא לא יהודי ח"ו.
אנחנו ,עם ישראל ,נצטרך להיות אמיצים
להידבק אך ורק לבורא שלנו שזה הקב"ה ולא
לזוז ממנו! לא לזוז ממנו! כי מי שלא נידבק
בקב"ה אז אין לו בשביל מה לחיות ,הוא לא
יחיה! רק אלה שעם הקב"ה בלי פחד מהרשעים,
זה לא אומר שאנחנו צריכים לרוץ להפגנות וכו'
זה גם יכול להיות ,אני לא יודע ,העיקר שבלב
ובנפש ובנשמה אנחנו עם הקב"ה ,זה כולל לקום
כל בוקר ולהתפלל ,גם בצהרים וגם בערב ,גם
לעשות את כל המצות שאנחנו יכולים לעשות.
אנחנו צריכים לחיות כמו יהודים ,להתחתן
להביא ילדים לעולם וגם את זה לעשות לפי
הדינים ,אי-אפשר למחוק דינים שלא נוחים לנו,
אי-אפשר לקבור יהודי ליד גוי ,ובכלל אי-אפשר
ללכת לצבא של גוים ,ויש גוים שולטים בצה"ל,
היה גוי שהוא היה אלוף גדול ,כאילו יהודי ,איך
זה יכול להיות? הוא היה אפילו ראש ממשלה!
איך זה יכול להיות? אמא שלו היתה גויה וכאשר
הם באו לארץ הרבנות לא רצתה לקבל את הגיור
שלה והיא לא רצתה להתגייר אחרי זה .החברים
שלו אמרו לו  -מה אכפת לך תעבור איזה גיור,
משהו ,אבל הוא לא רצה בשום פנים ואופן .הוא
מאד אהב את אשתו היהודיה ,הילדים שלו
יהודים והוא קבר אותה בחוה שלו .כשהוא מת,
כדי שלא יהיו סקנדלים כי אי-אפשר היה לקבור
אותו בבית קברות של יהודים אז הוא נקבר
בחווה ליד אשתו .הוא היה גוי ,אבל חי כאילו
שהוא יהודי ולא פרסמו שהוא גוי ,הוא היה אדם
חשוב בצבא והיה ראש ממשלה כאשר החזירו
את גוש קטיף ,מתאים לו לעשות את זה.
בכל אופן אנחנו צריכים לא לשכוח שמדינת
ישראל היא לא א"י ,מדינת ישראל שייכת אך ורק
לגוים ולא ליהודים ,מדינת ישראל הוקמה רק
בגלל שהיא היתה חלק של התכנית של
הרשעים ,ובגלל זה רוסיה ואמריקה שניהם
הצביעו בעד הקמתה באו"ם ,לתת ליהודים לקבל
חתיכת אדמה פה באזור ומאז מדינת ישראל
קיימת כדי להרוס את הדת היהודית ולהשתלט
על כל העולם ,רק מה שהם לא קולטים שהקב"ה
לא יעזוב את העם שלו .בתוך כל יהודי יש את
הנשמה שקשורה אך ורק לקב"ה ,לבורא העולם,
אפילו אם פה ושם היהודי שוכח מי האבא
האמיתי שלו והוא הולך לכיוונים לא טובים ,שוכח
את התורה ח"ו ,בסופו של דבר ,היהודי האמיתי
עם הנשמה היהודית חוזר למקור שלו.
הרשעים לא מבינים שעם כל הטכנולוגיה ו
הצבאות שלהם וכו' הם לא יכולים לנצח את ה',
הם רק מנסים ,והרבה פעמים בהיסטוריה הם
ניסו להפריד בין עם-ישראל לקב"ה אבל זה לא
עובד וגם הפעם זה לא יעבוד כלל.
היהודים האמיתיים עם הנשמה ,עם הלב ,עם
המהות היהודית ,אפילו שהם רחוקים מאד,
יחזרו לאמת .עם ישראל ,לא לפחד ,לא לפחד,
אלה בחו"ל תבואו לארץ אפילו אם אתם לא
יודעים איפה שתחיו ,זה יהי הרבה יותר טוב
מאשר להיות בחו"ל .אלה בארץ לא לפחד ,לחזור
לקב"ה ,אלה שרחוקים תחפשו מישהו שיכול
ללמד אתכם מה זה להיות יהודי ,ותדבקו לקב"ה
עם כל הלב.
אבל עוד מעט העולם יהיה בלגן כמו שלא
חלמתם שיכול להיות ,תשתדלו להגיע לארץ
בהקדם האפשרי ,אח"כ יהיה הרבה יותר קשה
אפילו שאין לכם כלום תגיעו ,תגיעו מכל הארצות,
תשבו פה ,תתקרבו לקב"ה ,והוא יציל את כולנו,
את כל העם שלו .אל תפחדו תתחילו לקרוא
ולהבין ,תתחילו להפנים את התפילות ,תתחילו
לאהוב את הקב"ה ,לקשור קשר חזק איתו ואז
לא תפחדו ,תלמדו את הבנים והבנות שלכם מה
זה יידישקייט באמת ולא יידישקייט כאילו.
העולם האמיתי הוא לא כאילו ,הוא אמיתי,
אבל הרשעים מוכרים לכם עולם שהוא כאילו.
הכאילו הזה יעלם לגמרי.
כל כדור הארץ עכשיו בסכנה ,יהיו אסונות טבע
ענקיים ,יהיו מצבים של מלחמות קשות ביותר עם

הרס שלא חלמנו על זה ויש גם את כוכב השביט
עם המטאורים שהוא סוחב איתו שכבר נופלים
על כדור הארץ ויש המון אסונות טבע שאנשים
לא יודעים על זה כי לא מחפשים ובקושי
מפרסמים עליהם.
העולם במצב קשה ביותר ,אבל עם ישראל
אנחנו נשרוד! אנחנו נשרוד! ונגיע בסופו של דבר
למציאות של עולם שכולו טוב ,שכולו עם הקב"ה
הבורא של הכל ,הכל יכול ,ואנחנו לא נצטרך
לבכות יותר ,נשמח בשמחה גדולה כי אנחנו
נהיה עם הקב"ה ותורתו עד הסוף ,נהיה חלק של
הקב"ה ונמשיך לנצח נצחים.

רוב היהודים האמיתיים מבינים שזה
הסוף של העולם כמו שהכרנו אותו
בנימין ,י"ח חשוון ה'תשפ"א 5/11/2020
עם ישראל ,היום זה יום אחרי הבחירות
בארה"ב .בינתיים אנחנו לא יודעים בדיוק מי
ניצח? הדמוקרטים או הרפובליקנים ,טראמפ או
ביידן .ואני אומר לכם שזה לא משנה מי ינצח ,כי
שניהם באותו צד ,בצד של השטן עצמו ,יימח
שמו .הרשעים רוצים לעשות מלחמת אחים
בארה"ב ,זה מתוכנן כבר מזמן ואפילו יש חיילים
זרים בתוך הצבא אמריקאי כדי להילחם נגד העם
האמריקאי .והרבה אנשים מבינים ,ששני
המועמדים לנשיא ארה"ב ,המדינה החזקה בכל
העולם ,הם נגד האוכלוסיה האמריקאית .יש
תכנונים לגמור את כל המתנגדים להם וזה לא
רק תכנון של הרשעים בתוך ארה"ב ,זה קורה גם
בתוך כל מדינה בכל העולם.
אלה שרוצים להשתלט על כל העולם כבר
שולטים באירופה ,באנגליה ,ברוסיה ,באיטליה,
בטורקיה ,באוסטרליה ,ברוב דרום אמריקה וכו'.
רוב העולם כבר מתחת לשלטון של הרשע .וכמו
שביל גייטס ,ימח שמו ,אמר בלי בושות שצריכים
לקצץ ולדלל את אוכלוסיית העולם למשהו כמו
שני מיליארד במקום שמונה מיליארד אנשים
בעולם .אני לא זוכר מדויק כמה הוא רוצה שיחיו,
אבל מעט מאוד .רוצים אותם בתור עבדים .עצם
המחשבה הזאת והידיעה שיש כזה דבר בעולם,
כזו רשעות בעולם ,זה לבד מפחיד בצורה בלתי
רגילה ,אבל זו עובדה.
בקרוב יתחילו הבעיות הגדולות לכל תושבי
העולם ,אבל אני כותב רק מהזווית של ההשפעה
שתהיה על היהודים .ותדעו שגם במדינת ישראל
יש אותו שלטון ,מבן-גוריון ועד היום הם שולטים.
אני לא מדבר על החיילים המסכנים ,שלא
מבינים ,שלהיות חייל בצה"ל זו לא מצווה .אבל
אם בלב שלהם הם מוכנים למות ,כדי להציל
יהודים אחרים ,סימן שהם גם יהודים אמיתיים,
אבל נחזור לנושא.
פה במדינת ישראל וגם בכל העולם רוצים
להתפטר מהיהודים המאמינים ,בגלל זה הביאו
את הקורונה כדי לבלבל את אוכלוסיית העולם
עם כל מיני חוקים ודרישות ,מצאו תרוץ טוב כדי
לבלבל את האוכלוסיה של העולם .הסגר בעיר
ניו-יורק ,בוויליאמסבורג ,בבורו-פארק וכו' בא כדי
לבודד את היהודים ,הם מתכננים לעשות את זה
בעוד מקומות כמו מונסי וכו'.
עכשיו מה התכנון הסופי? ברור – זה כדי
להתפטר מהיהודים המאמינים ,ויש דרך
להתפטר מהם ,הם לא למדו את זה מהנאצים,
הם ההמשך של הנאצים ,ויש בשביל זה "מחנות
פימה" בכל ארה"ב ,מיליוני אנשים יכולים להיכנס
לשם ,אבל המחנות הם לא בשביל לצאת ,אלא
רק בשביל להיכנס .ובנוסף לזה כנראה שיש
תכנונים כאלה בשביל עוד סוגים של אנשים ,לא
רק היהודים ,אבל היהודים מפריעים להם הכי
הרבה .הרשעים מקבלים את ההנאה הכי
הגדולה כשהם מתפטרים מהיהודים וזה בכל
העולם .יש מחנות כאלה או דומים ,אפילו
במדינת ישראל יש .במדינת ישראל רוצים
במיוחד להתפטר מהיהודים החרדים .הם כבר
ניסו בכל מיני דרכים השייכים לקורונה .וזה ברור
שהם בעצמם תכננו והכניסו לפעולה את המגיפה
של קורונה ,כדי לחסל בכל מיני צורות גם יהודים
וגם גויים כמה שאפשר .ולגרום לבן אדם הפשוט
להפוך לעבד של הממשלה עולמית ,ממשלה
שתשלוט על כל העולם.
אני יודע ,שהיהודים בכל העולם מתחילים
להרגיש את האמת ,אבל אני רוצה להסביר מה

האמת ,שיהיה לכם ברור ,האמת היא – הקב"ה,
הוא ברא את העולם ואת כל מה שקיים בכלל ,גם
מעבר לגבולות של כדור הארץ .כל מה שקיים –
הוא ברא .הוא ברא מה שאפשר לראות עם
העיניים שלנו ומה שאי אפשר לראות בעיניים
שלנו ,הוא ברא את הבן אדם ,את החיות וכל מה
שיש פה בכדור הארץ .הכוכבים ,הירח ,השמש
וכל מה שיש מעבר לזה שאנחנו לא רואים ולא
מודעים שקיים ,את העולם הרוחני והגשמי.
ה' ברא את הכל .הוא ברא ,כי הוא – הכל יכול
ואין עוד מלבדו .עם ישראל ,הקב"ה ברא את הכל
בשבילנו ,אבל מאז אדם וחוה ,ואחרי זה מאז
קבלת התורה ,היהודים יורדים ,יורדים ויורדים
עד שהגענו למאה העשרים והגיעו למקום הכי
נמוך .לא רק היהודים ,אלא כל האנושות.
הבעיה היא ,שהיהודים בהר סיני אמרו "נעשה
ונשמע" ,אבל שכחנו את זה וירדנו נורא ,למקום
מאוד מאוד נמוך .יחד עם זה ,כמה שירדנו ,עוד
מעט נעלה ונהיה הדור הגבוה ביותר ,שהיה אי
פעם ,אבל זה לא יהיה קל .היהודי חייב אמונה
ובטחון בקב"ה ,הוא היה חייב לרצות למלא את
כל הדרישות ממנו ,שכתובים בתורה .הוא צריך
לאהוב ולבטוח בד' ובתורתו וזה צריך להיות כל
החיים שלו ,שמזה הוא שואף להגיע לשלמות,
להיות יהודי אמיתי ,יהודי שלומד תורה ,שרוצה
להיות קרוב לאמת ,שרוצה להיות קדוש ,טהור
יהודי שרוצה לבנות משפחה ,אבא ,אמא ,ילדים,
לגדלם לתורה ,מצוות ,מעשים טובים ,וקירבה
לקב"ה .אהבת ד' שלו צריכה להיות יותר מאהבת
עצמו .ולפחות כמו שהוא אוהב את עצמו.
הוא לא צריך לפחד מהאיומים שרוצים להפריד
בינו לבין אבינו שבשמים  -הקב"ה .אין מה לפחד
עם ישראל .אם אנו באמת עם ה' ,אם אנו באמת
מרגישים אחד עם הקב"ה ,אין לנו מה לפחד ואין
לנו מה להיכנע לרשעים .כי אפילו אם מצליחים
לפגוע בנו ,ח"ו ,ה' ירים אותנו ויביא אותנו בסופו
של דבר לבית המקדש השלישי .ואפילו אם
היהודי צריך בכל אופן לעבור את המוות ,ה' יציל
אותו ויביא אותו בחזרה לעולם שכולו טוב.
בעתיד כמעט כל כדור הארץ יהיה מתחת
למים ,אבל לא ארץ ישראל .עוד מעט יהיו
מלחמות קשות ביותר עם הרס עצום .ההרס לא
יהיה בארץ ישראל ,פה אולי קצת ,אבל לא יהיה
הרס ממש גדול .הרשעים יברחו מפה ואנחנו
העם שיישארו ,היהודים האמיתיים ,שיישארו,
ישארו ויעלו מעלה מעלה ובסוף נקריב קורבנות
בבית המקדש השלישי וכו'.
עם ישראל ,זה הזמן ,שצריכים להראות
לקב"ה ,שאנו איתו ועם שליחו .השליח שלו כבר
פה ,אבל הוא לא יכול להתגלות ,כי אנחנו עוד לא
מוכנים לקבל אותו .הרבה מאוד יהודים מעדיפים
לקבל בחזרה את כל הגשמיות ,שעוד מעט ה'
יקח מהם ,מאשר לקבל את משיח צדקנו .אבל
כל הגשמיות הזו רק הורגת אותנו ,היא לא בונה
אותנו ,זה לא יתן לנו נצח נצחים .כל הגשמיות
הזו תיעלם .ויש יהודים ,שכנראה הם לא יהודים
באמת ,שירצו ללכת עם העגל הזהב ,יעזבו את
הארץ ,ימותו ולא יקבלו משיח צדקנו.
עם ישראל ,משיח פה! תפסיקו את הוויכוחים
אחד עם השני ,תפסיקו עם המחלוקות .נצטרך
לעבור ביחד מהמצב היום אל מתחת לשלטון של
השליח ב  -ה הידיעה ,של הקב"ה ומלך המשיח,
שנשלח כבר לעם ישראל ושהוא נמצא כבר פה!
כשעם ישראל יתאחד וילך עם השליח של ה',
משיח בן דוד ,אז זו תהיה הגאולה השלמה .אני
מאמין ,שרוב היהודים האמיתיים מבינים ,שזה
הסוף של העולם כמו שהכרנו אותו.
אני מבקש מכם ,מכל הלב ,עם דמעות בעיניים
שלי ,לזרוק את הגשמיות המיותרת ,להתלבש
בצניעות רבה בלי פאות ,בלי איפור ,בלי להראות
את צורת הגוף ,גם גברים! להשתדל לעשות
קשר עם הקב"ה ,שהוא אבינו והוא מלכנו והוא
אוהב אותנו .תלמדו את הילדים תורה ,תדריכו
אותם לאהבת השם ,גם לבנים וגם לבנות .וכל
אלה ,שיזרקו את עגל הזהב ויבואו בהכנעה,
באהבה גדולה ,בביטחון מלא אל הקב"ה – כל
אלה יקבלו נצח נצחים.
עם ישראל ,בעתיד הקרוב יתחיל הסבל הכי
גדול ,מי שיכול להגיע לארץ ישראל להתיישב
פה ,יהיה לו הרבה יותר קל .אבל לא לשכוח -
באים לארץ ישראל ולא למדינת ישראל .עם

ישראל ,לא משנה מה קורה ,לא לשכוח שה' אתכם,
אבל גם אתם צריכים להיות איתו לגמרי וזה יביא
אותנו לנצח נצחים .אני רק רוצה שוב לומר לכם ,משיח
כבר פה ,אבל עם ישראל עוד לא מוכן לקבל אותו.
בעזרת ה' משיח יוכל לגלות את עצמו בעתיד הקרוב,
הכל תלוי בכם עם ישראל ,אתם צריכים להתפלל שה'
יעזור לכם להגיע לרמה כזאת ,שתוכלו לקבל אותו
בשמחה ובאמונה עמוקה בהקב"ה ותורתו.

אני לא מבין איך אתם לא מבינים את המצב
בנימין גולדן – כ"ג חשון תשפ"א 10/11/2020
אני יושב ואני בוכה ,כי עם ישראל לא מבין,
פשוט לא מבין .אנחנו במצב קשה ביותר ,קשה
ביותר ,בלגן בכל העולם .הקורונה זה שקר גמור.
נכון ,אנשים חולים ,אפילו מתים ,אבל הרוב
הגדול של המתים הם או קורבנות של הרפואה
או מתים ממשהו לגמרי אחר ,והמספר של חולים
ומתים מוגזמים לא סתם .ברור שהארגון
שמכירים אותו בשם האילומינטי או סדר עולמי
חדש ,מתכננים להשתלט על כל העולם ח"ו,
לדאוג להוריד בגדול את אוכלוסיית העולם ,אבל
זו לא הבעיה הגדולה .הבעיה הגדולה זה שעם
ישראל היהודים לא עושים מה שה' רוצה שיעשו.
או שהם חילוניים לגמרי או שהם מסורתיים או
שהם מזרחיסטים או "יאנג יזראל" )אמריקאים
מודרניים( ויש גם חרדים שלא עושים מה
שהקב"ה רוצה מהם .אפילו שהם לומדים תורה
הם פשוט הפכו את היהדות למשהו אחר לגמרי.
ברוך השם ,יש קבוצה קטנה יחסית של יהודים
אמיתיים ,שרוצים אך ורק לעשות את רצון ה',
אבל בינתיים הם מעטים.
עם ישראל ,הגיע זמן ,הגיע זמן להשתנות,
לחזור בתשובה ,לעזוב את הגשמיות המיותרת.
נשים להתלבש בצניעות וגם הגברים צריכים
להתלבש בצניעות .נשים צריכות לזרוק את
הפאות ולכסות את הראש עם המטפחות שגם
מכסות את העורף ואת הצוואר .צריכים להיראות
מכובדים ולא זרוקים ,בוודאי נשים צריכות להיות
בלי איפור .ולא רק זה ,אנו צריכים להיות עם ה'.
אנו נכנסים לתקופה שהכסף יעלם .אנו צריכים
להתכונן ,זה לא יהיה קל ,כי לאגור אוכל זה לא
יהיה מספיק והרבה יהודים חרדים פה בארץ אין
להם מספיק כסף לקנות כמות גדולה של מזון,
מים וכו' .גם באיזה שלב זה יגמר .אם אנו לא
סומכים לגמרי על הקב"ה ,אם אנחנו לא בוטחים
בו – אז אי אפשר יהיה לשרוד ,בלי ספק שהוא
יתן לנו כל מה שאנו צריכים .רק המאמינים בו
בהקב"ה יכולים לשרוד.
עם ישראל אין זמן ,משיח כבר פה ,הוא פה
והוא פועל לעזור לכל היהודים .עם ישראל,
העולם מבולבל ואלים ומפחיד .גם מדינת ישראל
במצב כזה .הדבר היחיד שיכול להציל אותנו עם
ישראל ,זה שאנו נעשה תשובה מלאה ,שאנחנו
נתקרב מאוד לקב"ה .שאנחנו נתפלל על ביאת
המשיח ,אבל עם ישראל צריכים לרצות .אם כל
עם ישראל יקח על עצמו לעשות תשובה עם כל
הלב ,אז בעתיד הקרוב נקבל משיח בשמחה
וששון ,אבל זה לא נראה ,שככה זה יהיה.
העולם רועד ,העולם בסכנה גדולה ,המקום הכי
בטוח בעולם זה ירושלים עיר הקודש .
מה שאני כותב עכשיו זו אמת .אני יודע
שהרבה יהודים לא רוצים להאמין בזה ,אבל זו
האמת .בעתיד הקרוב כל אחד ,כל יהודי אמיתי
יאמין בזה ,כי זו האמת .העולם ,כדור הארץ
ישתנה לגמרי ,רוב כדור הארץ יהיה מתחת
למים .מטאורים ,אבנים גדולות מהחלל ,מכוכב
השביט ,יפלו על כדור הארץ וישנו את כל הטבע,
אבל א"י ,לא מדינת ישראל ,א"י תגדל ,תהיה
הרבה יותר גדולה ממה שהוא עכשיו ובגלל זה
יהיה מספיק מקום בשביל כל היהודים ,שרוצים
לבוא לארץ ישראל .אני רק מתפלל שכל היהודים
האמיתיים מכל העולם בסופו של דבר יגיעו לארץ
הקודש ויקבלו את פניו של משיח ומשם יגיעו לבית
המקדש ונקריב קורבנות ונשכח מכל הסבל שעברנו.
עם ישראל ,אנחנו עכשיו בתוך הגאולה ,זו התחלה
ויותר מהתחלה .רוב האנשים בעולם רועדים מפחד,
גם מהקורונה וגם מזה שלא יהיה כסף בעתיד הקרוב
וגם מפחד שהולכות להיות מלחמות מאוד מאוד קשות
עם הרבה הרס .יש כל מיני סיבות לפחד ,אבל עם
ישראל האמיתי ,שלא עוזב את הקב"ה ואת משיחו –

ישרוד .עם ישראל חי לנצח.

אני בוכה כל היום על עם-ישראל
דניאל ,כ"ד בחשוון ה'תשפ"א 11/11/2020
אבא ,אני עצבני ,אני עצבני כי אנשים לא
תופסים ,יהודים לא תופסים באיזה סכנה אנחנו,
סכנה מפחידה ביותר ,אתם חושבים שאני עצבני
בגלל הקורונה .מהקורונה? לא ,זה לא
מהקורונה .אתם חושבים אולי שזה מהסדר עולם
חדש? לא ,ה' יכול לגמור אותם בשנייה .אולי
תחשבו שזה בגלל איזה קבוצה של רשעים
שרוצים את רעתנו? לא ,זה רק בגלל שעם
ישראל היה יכול לגמור את כל הסכנות ,אם רק
היה עם הקב"ה ותורתו באמת.
אם אנחנו ,כל היהודים האמיתיים היינו עם
אחד שרואה את האמת ומקבל את האמת
שהקב"ה הוא הכל יכול ואין עוד מלבדו ,הוא
שולט על הכל הוא ברא את הכל ,את כל העולם
ומעבר לעולם הזה ,הרבה לכל הכיוונים בחוץ
בפנים ,עמוק ,שטחי הכל ,הוא הכל הכל עד אין
סוף – אז היינו כבר מזמן בבית המקדש,
אבל אנחנו עדיין לא רוצים לקבל את האמת,
ואפילו היום שכל העולם במצב קשה עדיין רוצים
ומשתוקקים לחזור למצב שהגשמיות ,העגל
הזהב שולט עלינו.
אם כל עם ישראל היה בא בבת אחת לקב"ה
בבכי ,בהכנעה שאנחנו כולם יודעים שאין עוד
מלבדו ,שאנחנו רוצים להיות הילדים שלו שוב,
העם שלו שוב ,אנחנו רוצים להתקרב לקב"ה כמו
ילד לאבא שלו ,לבורא שלו ,הכל יכול שלו ואז
באמת כל הרשעים וכל הדברים הלא טובים שהם
נגד התורה הקדושה תורת משה היה נעלמים.
אם עם ישראל היה מקבל את הקב"ה כהכל
יכול ,עם כל הלב ,עם כל המהות של עם ישראל,
אם היינו מקבלים באמת את הקב"ה ,מאמינים
בו ,סומכים עליו ,רוצים אותו ומוכנים לעשות הכל
רק כדי להיות העם שלו  -אז כל הרשעים היו
נעלמים ,כל הבעיות היו נפתרות והיינו יכולים
כבר לבנות את בית המקדש השלישי.
אבל זה לא ככה ,זה בכלל לא ככה ,רוב
היהודים ובוודאי רוב הגוים  -רואים שמשהו לא
בסדר בעולם שלנו ,ואפילו מקבלים את זה שיש
רשעים פה שרוצים להרוס כל דבר שאפילו אצל
הגוים נחשב לדרך החיים הנכונה .אבל אנחנו
רוצים את הגשמיות ,רוצים לחזור למה שהיה -
וזה לא יהיה ,זה נעלם ,וזה לאט לאט ולא כ"כ
לאט לאט ,נעלם לגמרי ,לא ישאר .עוד מעט
אנחנו לא נזכור בכלל איך היה פעם.
עם ישראל ,כואב לי ,כואב לי ,גם לי יש נשמה,
ואני בוכה כל היום בגלל שאני יודע איזה סבל
מחכה לכם .אל תאמינו היום  -לא ברפואה ,לא
בבנקים ולא בשום דבר ,לא לראש העיר ולא
לראש ממשלה ולא אף אחד .יש גם רבנים
השקועים בעולם הגשמי שאי-אפשר לסמוך
עליהם ,ויש רק דבר אחד שאפשר לסמוך עליו -
וזה הקב"ה ותורתו .וזה הכל ,אין עוד ,אין עוד,
לא קיים משהו אחר.
ה' בשניה אחת יכול לחסל את כל הרשעים ,הוא
יכול להחזיר לכדור ארץ את הטבע האמיתי והיפה
שנותן ושופך עלינו את הטוב ,אם אנחנו רוצים
לשרוד לנצח נצחים – אנחנו צריכים להיות עם
הקב"ה ,אל תתנו לרשעים למנוע מכם להתפלל.
הם רוצים לעשות עוצר ,אז חושבים אז אולי
בשבע בערב אולי זה יהיה בשש ,אולי זה יהיה
לפני מעריב ,מה נעשה? לא יהיה לכל אחד מנין?
 לא לתת להם לשלוט עלינו כמו עבדים כי אנחנורק נפסיד מזה .הם רוצים לשבור את האוכלוסיה
של העולם ובעיקר רוצים לשבור את היהודים ,כי
הם יודעים שליהודים יש את האמת.
אל תשכחו לרגע  -הקב"ה הוא הכל יכול ולא
השטן ימ"ש וזכרו ,וה' בסוף ישחוט את השטן
מול העיניים של המאמינים בו ואז כולם יעלמו.
עם ישראל אל תתבלבלו! החיים כמו שהיו לא
יחזרו! אפילו 'בכאילו' הם לא יחזרו ,תתחילו
להבין מה זה אמת ומה זה שקר ועם כל הכוחות
ובלי פחד ללכת עם האמת.
כמו שאמרנו ,יהודי אמיתי לא מת אף פעם,
הוא לא נעלם מהמציאות ,הוא פשוט עובר
למקום אחר עד לתחיית המתים.
אבל ,כדי לזכות בחיי הנצח צריכים להיות
יהודי אמיתי ,או אפילו גוי אמיתי שמבין את
האמת ומכיר את האמת ומוכן להקריב את עצמו
בשביל האמת .ומה ההקרבה? אפילו אם זה

מוות ח"ו שלא נצטרך לעבור את זה .אבל הבן-אדם
לא נעלם ,אולי הוא צריך איזה תיקון בגהינום ואחרי
לא לפחד ,לא
זה הוא יחזור בתחיית המתים.
לפחד מהם ,עוד מעט יהיו דברים מאד קשים
בעולם הזה ,תהיה גם מלחמה נוראית ,בכל העולם
יהיו קודם מלחמות ,ואח"כ מלחמה אחת בכל מקום,
משהו שאני לא יודע לתאר.

אבל חוץ מזה תקשיבו טוב ותבינו מה שיש לי
להגיד ,כשיהיה לנו קצת רגיעה אז יגיע הכוכב
ועמו הרבה אסונות טבע ,המצב יהיה קשה ואז ה
משיח יופיע ,אבל לא רק משיח אחד ,יהיו עוד
כמה יהודים שגם הם יהיו בטוחים שהם המשיח
ויהיו יהודים שיאמינו להם .ואז יהיה לנו בלבול
גדול ,ויהיה כזה משיח אחד שאומר שהוא משיח
והשני יגיד שהוא משיח והשלישי יגיד שהוא
משיח וכו' אבל לא לשכוח דבר אחד  -אדם נמשך
גם ליצר הרע שלו .מי שיציע את מה שכל בן אדם
רוצה ,אז הוא ילך לכביכול המשיח הזה .אז
תעבדו על עצמכם לרצות אך ורק את הקב"ה
ותורתו ,ואז לא תתבלבלו.
אפילו אם מישהו יראה מאד מאד צדיק ,כי
למעשה לא כולם יראו כמו צדיקים גדולים ,היהודי
צריך לדעת מה האמת ומה לא האמת .לא שהם
משקרים ,אבל מציעים עתיד לא אמיתי ,שגם לא
רצוי .זה לא יהיה מובן כ"כ ,אולי לכמה מהם ,אבל
לא לשכוח ,כדאי גם לפתוח ספר וללמוד להתפלל
לקב"ה שאת המבחן האחרון כולנו נעבור.
עם ישראל תתחילו להתפלל ברצינות,
ותתפללו שנבין מה האמת ומה השקר .למשל
שאומרים שיש חיסון  -אני לא מקנא במי שיקבל
את החיסון .חוץ מזה הם אומרים 'אין חיסונים
בשביל כולם בהתחלה'  -מה זה אומר? יתנו
בהתחלה את החיסון למי שנמצא בסיכון – אלה
החולים ,אלה עם תסמונת דאון וכל מיני אנשים
עם בעיות כאלה ,זקנים מגיל מסוים שהם הרבה
אוכלוסייה בעולם ,ולבריאים הצעירים הם החליטו
שהם לא צריכים לקבל את החיסונים בגלל
שהקורונה נגמרה ,אבל ישלטו עליהם לגמרי
בגלל המשיכה שלהם אל הגשמיות והתכנון
שלהם זה להרוג כל מי שלא הולך לפי הרצונות
של הרשעים .זה דוגמא אחת לתכנון שלהם .יש
להם הרבה תכנונים ,אז תזהרו! תזהרו!
התכנון של הרשעים הוא לדלל את אוכלוסיית
ְתה
ְהי ָ
ְׁש ָבה ו ָ
ׂש ִרּיָה ו ָ
העולם ב " .90%וְעֹוד ָּבּה ֲע ִ
ְל ָב ֵער" )ישעיה ו יג( .אם אנחנו באמת עם ה'
ויודעים שהוא הכל יכול ,הוא אוהב אותנו ורוצה
רק את טובתנו ,ואם אנחנו לא מפחדים ללכת נגד
כל הרשעים ולהישאר נאמן להקב"ה  -אז יהיה
לנו את האמת וחיי נצח.
עם ישראל ,אני לא יודע מה להגיד עוד ,אני
מקווה שהבנתם מה שאמרתי ,אני חושש
שהרבה לא הבינו אבל אולי תתחילו להבין בימים
הבאים בשבועות הבאים ,כי אין לנו הרבה זמן
להכין את עצמנו.
לא לשכוח להתפלל ,ולא לשכוח להגיד תהלים
עם כל הלב .לא לשכוח לדבר עם הקב"ה ,לעשות
איזה התבודדות ,רק אתם עם הקב"ה ,רק הבן
אדם עם הקב"ה .לא צריך ללכת לשדה בשביל
זה ,אפשר בבית להסגר באיזה חדר ,תחפשו את
הקב"ה ,תתחברו אליו וזה מה שיציל אתכם ,רק
זה יציל אתכם.
הקב"ה יכול ברגע אחד לחבק את כל היהודים
בעולם ,הוא יכול לחבק גם את הגוים אם הם רוצים
לחזור בתשובה ,אבל עכשיו זו לא הבעיה שלי ,הבעיה
שלי היא עם-ישראל האהובים של הקב"ה.

השמחה תהיה מעל ומעבר
בנימין ,כו חשוון ,ה'תשפ"א 13/11/2020

עם ישראל ,אני אוהב אתכם ,אני אוהב כל יהודי
ויהודיה ,כל תינוק וכל ילד וילדה ,אני אוהב את
עם ישראל ,אני אוהב את הסבים ואת הסבתות
שלכם ויותר מהכל אני אוהב את הקב"ה.
אני רועד מפחד ממה שאני יודע שעומד להיות,
אתם עוד לא תופסים? נכון ,יש סימנים ברורים
שעומד להיות מצב ,מה אני אגיד ,קטסטרופה
בכל העולם ואני רועד מפחד .כשאני חושב על כל
היהודים והאנשים וכל המשפחות עם אבא אמא
ילדים סבים וסבתות וכו' ,מה יהיה?
הרשעים בטוחים שהם שולטים בכל העולם,
הם בטוחים ,שהקב"ה נתן להם רשות להרוג
יהודים וזה כבר התחיל בזה שרוצחים יהודים

תהיה מעל ומעבר ,יקפצו וירקדו משמחה ,יצחקו
בבתי-חולים ,ואומרים שהקורונה הרגה אותם.
העולם מלא רשעים ,ולא סתם רשעים .כל משמחה ויבכו גם משמחה ,על זה שסוף סוף,
הרשעים שחיו אי פעם בכל ההיסטוריה של משיח צדקנו הגיע ,כדי לעזור לנו עם ישראל
העולם חזרו לעולם הזה .מדובר על כל הגויים לחזור לארץ ישראל ולשמוח להיות פה.
הרשעים הידועים מההיסטוריה .הגויים ההם
חזרו עכשיו ,חלקם כאילו יהודים ,אבל זה לא יכול לכל יהודי יש את הכוח לעצור את כל ההרס
ולהביא את הגאולה השלמה בשמחה ובששון
להיות שהם יהודים.
מה יהיה עם ישראל? כמה זמן זה יקח עד בנימין ,כח חשוון ,ה'תשפ"א 15/11/2020
עם ישראל ,עד עכשיו הבאנו לכם מסרים קשים
שתבינו שצריכים לעשות תשובה מלאה .גם
הילדים ,גם המבוגרים ,אפילו התינוקות יכולים מאוד .ברור לכולם שהולך להיות בלגן גדול
לעשות תשובה .בלי תשובה אין לנו מה לעשות .ומסוכן ואפילו קטלני מאוד בעולם שלנו .אני יודע
העולם משתנה לגמרי וישתנה לגמרי .אנחנו לא גם שיהיו מלחמות קשות ויהיה הרס עצום בעתיד
תופסים בדיוק שמשהו מאוד לא בסדר ,אבל הלא רחוק .אני גם יודע שזה הכל קורה בגלל
העולם ממש לא בסדר .ואנחנו צריכים לעבוד שעמ"י לא נמצא במצב רוחני טוב כמו שה' רוצה.
וגם אני יודע ,שהשם ברא את העולם ,את כדור
חזק עם הרבה כוחות ,הרבה דיבורים ,הרבה
דפים שכתוב עליהם שאין עוד מלבדו .ה' לא הארץ ,כדי להביא את עם ישראל להר סיני ולתת
יוותר אפילו על נשמה אחת של יהודי אמיתי ,לנו ,עם ישראל ,את התורה הקדושה .כדי שנוכל
אבל נעבור דברים מאוד קשים ומי שעם ה' ,מי לחיות על פיה ולהגיע לנצח נצחים .כדי שנוכל
לחיות כמו שה' רוצה שנחיה .כדי שנהיה צדיקים
שמשתדל מאוד להיות עם ה' – ישרוד.
אני מרגיש מלחמות גדולות שיכולות עם טיל וצדקניות ,שנחיה אך ורק כדי לעשות את רצון ה'.
אחד להרוס ערים שלמות .אני מתפלל כל הזמן אבל היצר הרע נכנס חזק ומושך את היהודים
לקב"ה ,שיציל את כל היהודים .אבל זה לא יכול הטובים התמימים לעשות עבירות ובכל
להיות שכל היהודים ינצלו כי הרבה מאוד שהם היסטוריה של עם ישראל אנחנו עולים ויורדים עד
כביכול יהודים ,הם באמת ערב רב או רק גוים שהגענו לשנה הזאת תשפ"א ,או  2020למניינם
שלא מאמינים בקב"ה ולא רוצים להאמין בו .אז ואנחנו שוב חיים בעולם של עגל הזהב שמושך
אני מבקש מכל יהודי ,מכל משפחה ,אמא ,אבא ,אותנו כל הזמן לכל מיני סוגים של גשמיות.
אנחנו היום במצב שאנחנו בטוחים שהחיים
הילדים ,סבים וסבתות ,דודים ודודות וכו' להגיע
הגשמיים שלנו הם שיביאו אותנו לגאולה שלמה,
לארץ לפני שזה יהיה מאוחר.
העולם בתהליך של שינוי ועומד להשתנות כי אחרי הכל אנחנו חרדים .אני מדבר עכשיו
מאוד .זה כבר התחיל וזה יהיה מאוד קשה .לחרדים ,כי אחרים מזמן הלכו לאיבוד ונהפכו
המקום הכי בטוח בעולם זה ירושלים .ולא לפחד ,לעבדים של עגל הזהב .אבל הבעיה היא
רק לא לפחד ,להתפלל עם כל הכוחות שיש ,כי שהחרדים גם סובלים מאותה בעיה של רדיפה
מי שיכול לקשור קשר חזק עם הריבונו של עולם ,אחרי גשמיות וכשהחרדים יורדים זה מוריד את
אז כל המעבר שלו מחו"ל לארץ-ישראל יהיה כל העולם כולו וזה יביא הרס לעולם הגשמי
הרבה יותר קל .מחכים לכם עם ישראל ,אבל זה החומרי הזה ,כמו שהוא עכשיו.
אני דואג שהנבואה של החסד לאברהם ,כי
יכול להיות עם הרבה סבל או זה יכול להיות בלי
סבל בכלל ,תלוי בכם .אתם צריכים להבין שכל ישארו בסוף רק  7,000יהודים שיקבלו את
הארצות בעולם יסבלו נורא מהאסונות טבע המשיח עלולה להתקיים חס ושלום ,ולכן אני
רוצה לבקש מכל עם ישראל גם מהחרדים ,גם
שעומדים להיות.
ולא רק זה ,גם אנחנו עם ישראל נצטרך לעבוד מהלא חרדים וגם מהחילונים לחזור בתשובה.
הדבר הכי חשוב שיכול לעצור את הסבל הכי
קשה כדי להגיע לארץ ישראל ,אפילו אם יש לכם
דרכון ישראלי .לא לפחד וכבר לארוז את גדול שעומד להיות בעתיד ,זה להתפלל לקב"ה
החבילות ולהגיע לפה לארץ ישראל .ולא לשכוח ,עם כל הלב .לכל יהודי וכל יהודיה יש את הכוח
שאתם באים לארץ ישראל ולא למדינת ישראל .ע"י תשובה ותפילה מעומק הלב לעצור את כל
ולא לפחד ,אין ממה לפחד .אלה שבאים לארץ ההרס שעומד להיות ולהביא את הגאולה
השלמה בשמחה ובששון.
ישראל ,ה' יעזור להם לשרוד.
אנחנו האוטיסטים רוצים למנוע את כל ההרס
ובסוף גם המאמינים ,וגם אלה שיחזרו
בתשובה מכל הניסים שיראו ,יהיו בהלם .אבל הזה ,את כל הרצח הזה ,את כל הדם שעומד
בסופו של דבר הם ישמחו ,כי יבינו שה' איתם .להישפך ,ולצערנו כבר נשפך.
כשנח יצא מהתיבה וראה את כל ההרס שהיה
הם ירגישו את זה וירצו באמת לשמוח אפילו
שהרבה כביכול יהודים לא יזכו להמשיך לחיות ,מהמבול ,הוא בכה וביקש מהקב"ה שירחם על
כי חלק מהם וודאי ילך לגן עדן כדי שלא יצטרכו בני האדם .ה' ענה לו איפה היית כשבנית את
לסבול את הצרות ואסונות הטבע והמלחמות התיבה? אתה לא התפללת על הדור שלך
שינצל ,איך זה יכול להיות ,שעכשיו יש לך
שיהיו בדור שלנו.
אנחנו בדור הנשלט ע"י רשעים שרוצים טענות? וזה המצב היום ,יהיה הרס גדול אפילו
יותר מהמבול שהיה אז אם לא נעשה תשובה.
להשתלט על כל העולם ,אבל ה' לא יתן.
אבל איך הדור הזה בכלל יכול לעשות תשובה?
אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו
חייב בדור שכולו זכאי )סנהדרין צח א( ע"כ לשון זה דור ששקוע כל כך עמוק בתוך הגשמיות,
הגמרא .והכוונה בזה שבדור בו יבוא משיח בתוך השקר .החילונים וודאי ,גם המאמינים וגם
העולם יתחלק לשתי קבוצות זכאים )צדיקים( או החרדים ,לא כולם ,אבל הרבה .אתם לא יכולים
חייבים )רשעים( וצריך כאו"א לעמוד בניסיונות להאמין ,איזה הרס בא מזה שעם ישראל מתפלל
במסירות נפש כדי שיזכה להיות חלקו עם לעגל הזהב ולא להקב"ה .נכון לא כולם ,אבל אצל
הצדיקים לנצח נצחים .אנו עם ישראל חייבים החרדים יש הרבה .אצל החילונים והמזרחיסטים
להיות כל הזמן בתפילה ,כי מי שעם הקב"ה ,וכו' זה הרוב הגדול ומאחר שה' בונה על עם
ישראל את העתיד ,אם עם ישראל יעשה
הקב"ה יהיה איתו ואיתו אין מה לפחד.
ארץ ישראל תגדל ותהיה אז אפשרות להכניס תשובה אז הכל יבוא הרבה יותר בקלות.
עם ישראל ,הדרך היחידה לעצור את כל זה ,זו
את כל היהודים בתוך ארץ ישראל ,אחרי שתגדל
ואז נתחיל לבנות את בית המקדש השלישי .את תשובה אמיתית .כל יהודי ויהודיה צריכים לשבת
הבסיס אנו נצטרך לעשות ומה שירד מהשמים להתבודד ולדבר עם ה' ולהתפלל על עם ישראל.
יכנס לתוך הבסיס שיהיה בנוי ,ועליו יהיה כל לא לבקש שה' יתן לו את הכסף שהוא צריך ,לא
הבית המקדש .אחרי זה יהיה עולם אחר ,העולם בקשות גשמיות ,צריך לבקש מה' שיעזור לנו
האחר יהיה שקט ובלי דחיפות ,בלי לדבר לשון לעשות תשובה מלאה .שנחזור ממש בתשובה
שלמה ,שנחיה שוב אך רק לשמח את הקב"ה.
הרע או פגיעה באנשים.
עם ישראל ,ה' אוהב אתכם .לא לשכוח ,אתם דרך תפילה ,דרך מצוות ,דרך רצון להיות כל
האהובים ביותר של הקב"ה ,אבל אבא רוצה מאוד ,הזמן עם הקב"ה ותורתו .לחיות ) 24/7עשרים
וארבע שעות ביממה שבעה ימים בשבוע( עם
שגם ילדיו יראו בחזרה את האהבה שלהם אליו.
עם ישראל ומעט הגויים ,שישרדו שישרתו את קשר עם בורא עולם ולהצטער על כל השנים
עמ"י ,ירגישו את השמחה הגדולה והרוגע ,שסוף שבזבזנו עם השקר .ולהבטיח שנחזור לאמת
סוף אחרי כל כך הרבה אלפי שנים הגענו לנחלה .ולהגיע להרבה מאוד דמעות .חייבים להצטער
ואני לא יודע איך לתאר את השמחה ,כי זה לא עם כל הכח על כל העבירות שעשינו ,ורק לרצות
יהיה רגיל .זה יהיה עמוק בתוך האדם והשמחה לקבל משיח צדקנו .ואז נהיה ראויים שוב להיות

עם ישראל האמיתי ,העם הנבחר ,עם ישראל
שה' ברא אותנו ,כדי שנוכל לקבל את התורה
ולהמשיך להיות הנאמנים לו לנצח נצחים .רק זה
יציל אותנו ,ולא החיסון נגד הקורונה ולא צבא
חזק ולא ערימות של כסף.
הדבר היחיד שיעזור לנו זה לבקש מחילה
מהקב"ה .ולהתפלל שיסלח לנו ,שייתן לנו את
משיח צדקנו .שיביא אותו ,שנקבל אותו ,שנכתיר
אותו .ואז נשמח ונרקוד ונתפלל ונבכה משמחה
ונחזור לאמת.
האמת היא שאין עוד מלבדו .הקב"ה ברא את
הכל ,הוא יצר את כדור הארץ ואת כל מה שעל
כדור הארץ .אדמה .מים .עצים ,שמים ,שמש
וירח וכו' וכו' והוא גם ברא את כל העולמות
הרוחניים שמעבר לזה ,שהם כ"כ גדולים שאי
אפשר לתאר .ובכל אופן ,כ"כ חשוב לקב"ה העם
הקטן הזה ,שהבטיח בהר סיני "נעשה ונשמע"
וקיבל את התורה .ועכשיו אם נחזור לזה אז נוכל
להמשיך לנצח נצחים יחד עם הקב"ה.
עם ישראל ,בלי הקב"ה חס ושלום ,אין לנו
תקווה להילחם נגד כל הרשעים ,שמנסים
להשתלט על העולם .אנחנו העם הכי אהוב על
הקב"ה ואם נעשה תשובה ,אז נצליח להגיע
לנצח נצחים ,כדאי ,כי אם לא...

שק ואפר יוצע לרבים
דניאל ,ז' כסלו ה'תשפ"א 23/11/2020
אבא ,המצב הוא קשה מאד אתה יודע ,המצב
היום כמו נדנדה פעם למעלה פעם למטה.
הרשעים מבינים שאם כל הזמן זה יהיה קשה
ובלי תקוה ,אז אנשים יתחילו ללכת נגדם כי כבר
נמאס לכולם ,נמאס לכולם שאין להם כסף ,נמאס
לכולם שיש כל הזמן סגר ולא יכולים לזוז וכו'.
הלחץ על הבן אדם היום הוא עצום ,ועד כדי כך
שכבר אנשים לא אכפת להם הקורונה ,העיקר
שיוכלו לנשום אויר וללכת לים וכו' וכו' לעשות
דברים שסגרו אותם ולא יכולים .הם רוצים
בחזרה את החיים שפעם היו להם ,לא את החיים
האלה שאין כסף ,אין כלום ,הילדים בבית ,אי
אפשר לעבוד ,אין עבודה ,אין פרנסה וכו'.
אז מה הרשעים עושים? כל פעם שמרגישים
שבני האדם כבר לא יכולים לסבול ,משנים את
הכיוון ופותחים  -אולי מסעדות או קניונים וכו' כדי
לתת הרגשה שהנה יש גם חיסון וזה יגמר ואחרי
שמרגישים משוחררים קצת וכאילו הבלגן ניגמר
ואז פתאום הרשעים אומרים – רגע ,החיסון לא
יהיה מוכן כ"כ מהר ועוד לא עברנו את זה.
עם ישראל ,העולם לא יחזור למה שהיה
והעולם יקבל עוד מכה כמו במצרים ,מכה עוד
יותר גדולה .בני אדם כבר הגיעו לגבול של מה
שהם מוכנים לסבול ולשתוק ועכשיו הולך להיות
בלגן .וזה שהם כל פעם משנים את המצב ,פעם
פתוח ,פעם סגור ,שוב פתוח וחוזר חלילה  -זה
מבלבל את כולם ,עד כדי כך שלהרבה מאד
אנשים כבר לא אכפת להם ,אכפת להם רק
לחזור לחיים כמו שהיה להם – וזה לא יהיה.
עכשיו זה המצב ,מה אנחנו יכולים לעשות?
אנחנו צריכים פשוט להביא את האמת לכולם וכל
מי שיפיץ את המסרים שלנו לכל מי שלא יודע את
האמת זה יביא לו הרבה זכויות והרבה שמירה.
ומה היא האמת? האמת היא שכל הקורונה
הזו עשויה ע"י הרשעים שפיתחו ופיזרו את זה
בכל העולם .בדרך הטבע זה לא היה קורה
ובקרוב יום אחד זה ייעלם .אבל העולם מבולבל
וכל מקום שאדם נמצא – יש סכנה.
רוב האנשים פשוט הרימו ידיים כבר ולא יודעים מה
לעשות .וכשהחדשות באות והקריין אומר בטון רציני
כמה אנשים כבר מתו היום מקורונה או נדבקו
מקורונה ,אנשים לא רוצים לשמוע כבר כי לא
מאמינים .ואלה שמאמינים הם אנשים בפאניקה
שסוגרים את עצמם ,והחיים שלהם זה לא חיים.

העולם מבולבל לגמרי .חוץ מזה ,באופק,
והרשעים גם אומרים את זה  -שהולכת להיות
מלחמה גדולה ענקית .כל הזמן נותנים רמזים
שהולכת להיות מלחמת העולם השלישית.
כל העולם בלגן ,מה לעשות? מה יהיה
העתיד? עכשיו אבא ,זה ברור שזה הסוף של
העולם כמו שהכרנו אותו ,עולם שפעם היה מלא
הנאות רגשיות בלי סוף ,לטוס לכל מיני מקומות,
לא לפחד משום דבר ,הכל היה בסדר לא משנה
מה בנאדם עושה .אפשר להביא אנשים עקומים

לעשות מצעד )גאווה( בירושלים בלי בעיות ,אף
אחד לא יעצור אותם ,אין משהו נגד זה ,כל דבר
עקום שאפשר להביא ולעשות עושים ולא שמים
לב בכלל מה שהקב"ה רוצה ומה שהקב"ה אומר,
זה לא מעניין.
ועכשיו העולם העקום מקבל את העונש ,את
הבלבול ,והבלבול הזה גם קיים בין החרדים ,כי
כל הדברים האסורים האלה משכו את הרוב.
עכשיו לאנשים אין כבר כח לדברים האסורים
והעקומים ,זה כבר לא כ"כ מעניין .כל מה
שאנחנו רוצים זה לחזור למשהו נורמלי ,שנחזור
לשיווי משקל ,לאיזה משהו מוכר לנו ,אבל גם זה
לא יהיה .זה העונש שה' הביא לעולם וזה עוד לא
נגמר ,הרבה סבל יהיה בעתיד ורק אלה
שמתקרבים לקב"ה ולתורתו ,רק אלה ישרדו.
התורה של עם ישראל היא לנצח ורק מי שעם
כל הכוחות שלו חי חיים כמו שכתובים בתורה ,או
משתדל לחיות ככה  -יוכל לשרוד .ויש יהודים
שיוכלו לחזור לאמת בשנייה!
רוב העולם לא הולך לכיוון של הקב"ה ,הוא אפילו
מעז ללכת בלי פחד נגד הקב"ה ותורתו ,אפילו בין
היהודים .עכשיו העולם הולך להיכנס למין מצב של
התאבדות ,כי הוא איבד את השליטה ,איבד לגמרי את
השליטה ,והכל מסתובב ומסתובב בצורה לא ברורה.
כל העולם מתחת למין סימן שאלה וזה כבר הסוף.

זה יקח עוד קצת זמן ,הרבה אנשים יתבלבלו
עוד יותר ,נגיע למצב של תהו ובהו ,ואז הכל
יתבהר ונראה את האמת כי רק הקב"ה ותורתו
זה האמת ,ורק כך אדם יכול לחיות .ומי שזה
יותר מדי בשבילו ,וזה לא משנה אם הוא יהודי או
גוי – הוא יעלם! הוא לא יהיה יותר!
ואלה שמקבלים את האמת שהיא הקב"ה ,הם
יגיעו לנצח נצחים .עוד פעם שיהיה יותר ברור -
כל העולם נברא אך ורק כדי שבני האדם בעיקר
היהודים יקבלו את התורה ויחיו לפי התורה.
והתוכנית היא שבני האדם בעיקר יהודים אשר
חיים לפי התורה יחיו לנצח נצחים ,כי הם יהיו
אלה שמוכנים לחיות חיים לפי התורה ולא חיים
של רדיפה אחרי הגשמיות והתענוגות של העולם
הזה ,אלא משהו הרבה יותר גבוה וחשוב ,וזה
האמונה והביטחון שהקב"ה הוא הכל יכול ,שהוא
ברא את העולם ואת כל הסובב אותו ,והקב"ה
יודע מה טוב לנו ואנחנו חייבים לעשות את רצונו
לגמרי בלי שאלות .ורק היהודים שעושים את זה,
וגויים שרוצים עם כל הכוחות שלהם להצטרף
לזה ,רק אלה ישרדו בסוף.
אבא ,רציתם לדעת אם זה הזמן לשים שק ואפר,
כן ,זה הזמן ,ודאי ,אבל אני לא יודע במצב של היום
כמה עוד מוכנים לעשות את זה ,לא מאמין עוד
שיהיו המונים .אבל כאשר הרשעים יתחילו בצורה
ברורה יותר לבלבל את האוכלוסיה של העולם ,אז
ודאי וודאי שהיהודים עצמם ירצו לעשות תשובה עם
שק ואפר ,יבינו שצריכים להוריד את כל הגשמיות
ולהגיע לקב"ה עם לב שבור ועם רצון לעשות
תשובה ,עם רצון שלחיות רק לפי התורה וזו הדרך
היחידה לגאולה השלימה ,ואם לא  -אז אין חיים.
בכל הדורות כאשר היהודים היו במצב של
סכנה הם רצו שהקב"ה יסלח להם ,כי הם ידעו
ברור כי כל הצרות שהגויים עושים להם – זה בא
מהעבירות שלהם ולכן לקחו שק שבימים ההם
היה עשוי מבד קשה שאפילו עם בגדים מתחת
לשק זה גרם לאי-נוחות לגוף .השק מסמל אדם
שבא בהכנעה לאבא שלו לקב"ה לבקש מחילה,
האפר ששמים על הראש הוא סמל של עצב ,של
מוות ואז ישבו כמו באבל על הרצפה והתפללו
ובכו ובכו ובכו כי הצטערו מאד שלא הלכו בדרך
הנכונה .היו כל מיני תקופות שצדיקים גדולים
הלכו עם שק באופן קבוע מתחת למעיל שלהם כי
עם-ישראל לא התנהג כמו שצריך והם ניסו
לעשות תשובה כל הזמן עבור כל העם .הם
בעצמם סבלו כי הבד כאב והזכיר להם כל הזמן
שצריך להתפלל חזק בשביל עצמו ובשביל כל
עם-ישראל וזה מה שצריכים לעשות עכשיו.
המצב עכשיו איום-ונורא ומסוכן ביותר וזה לא
רק מסוכן ליהודים – זה מסוכן לכל האנושות.
הרשעים רוצים במיוחד להיפטר מהיהודים וזה
לא פשוט .אני מבקש מכל יהודי שיכול לעשות
את זה לקחת על עצמו כמה זמן כל יום – לשבת
על הרצפה ,לשים אפר על המצח ולבכות
ולהתפלל על עצמו ,על המשפחה שלו ועל עם-
ישראל .שכולנו נחזור בתשובה שלימה מיד

ושנשרוד ונחיה אפילו שלרשעים יש תוכניות
איומות במיוחד נגדנו.
הרשעים מפחדים מאיתנו למרות שאנחנו העם
הכי קטן בעולם כי הם יודעים ברור שאם אנחנו
נעשה תשובה הם לא יצליחו להשתלט על העולם
וזה יהיה הסוף שלהם.
כל כדור הארץ הזה שנראה כל כך ענקי עם
אוקיינוסים ענקיים ,עם מדינות ענקיות ,עם
שליטה על אוכל ועל כל מה שבן אדם צריך – כל
זה ייעלם ולא ישאר מזה כלום .ואז נעבור לעולם
חדש ,עולם אחר עולם שכולו טוב לא נצטרך יותר
לדאוג ולא נצטרך יותר לפחד ,מה שכן נצטרך זה
להיות  100%עם הקב"ה ותורתו.
ישארו בעיקר היהודים ,אפילו שאנחנו עם קטן
מאד לעומת כל העמים ,רק שרידים של העמים
האלה ישארו ורק אלה שמוכנים לקבל על עצמם
את הקב"ה ואת תורתו .אף אחד אחר לא ישרוד.
הסט"א ,השטן יעלם ,ה' יהרוג אותו ויזרוק אותו
הוא לא יהיה ,ורק טוב יהיה בעולם .רק הטוב
האמיתי ,הטוב הרוחני ישאר בעולם.
עם ישראל אני חושב שאם אנחנו נתחיל
להתפלל לה' באמת ,ולהבין באמת מה העיקר
ומה הטפל ,אז טוב באמת לחלק שקים.
אם נשב על הרצפה ונבכה ונצטער על כל
העבירות שלנו נגד הקב"ה ,אם נבכה על כל
הטיפשות שלנו ונבכה באמת עם כל הלב ,אז ה'
יציל אותנו אם זו תהיה תשובה אמיתית וזה
יעזור לנו .אבל אם לא נעשה את זה ברצינות עד
הסוף ואחר-כך חס ושלום נחזור לעבירות שלנו
אז הדין יהיה קשה ה' ישמור ,כי זה יהיה חוצפה
מעל ומעבר לעשות 'כאילו' ,לעשות הצגות שוב.
העולם עומד להתפרק להיות משהו אחר
לגמרי ,ומי שלא הולך לכיוון של הקב"ה לקבל
אותו כהכל יכול  -יעלם! יעלם! ולא ישאר זכר
ממנו ,לא ממנו ולא מהילדים שלו ולא מכלום.
עם ישראל ,תחזרו לה' לאמת .עם ישראל,
המצב הוא רציני ביותר והחיים הנצחיים שלנו
בסכנה אם אנחנו לא עם הקב"ה ותורתו
ב .100%רואים שכל העולם הוא בסכנה ענקית!
עם ישראל תחזרו בתשובה ,כי רק עם ישראל
ישרוד וכמה מהגוים שמבינים ומצטרפים לעם
ישראל .מעטים יחסית ישרדו .מי שעם הקב"ה -
הקב"ה יהיה איתו ,מי שעם הקב"ה ומבין שהוא
הכל יכול ישרוד.

לעורר רחמי שמים
עצרות תשובה ותפילה
דרושים מתנדבים לארגון תפילות עם שק ואפר
באזור מגוריהם .שקים ,אפר ועלונים יחולקו חינם
למארגנים .לפרטים – 0527-120-948
"ו ִַיּ ֵתּן ֶאת קֹלוֹ ִבּ ְב ִכי" )בראשית ,מ"ה(
כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכיה,
כך הקב"ה אינו גואל את ישראל ,אלא מתוך
ילם"
אוֹב ֵ
וּב ַת ֲחנוּנִ ים ִ
בכיה ,שנאמר " ִבּ ְב ִכי ָיבֹאוּ ְ
)ירמיה ל"א( ]בראשית רבה צג יב[
אוֹבילֵם" )ירמיהו לא ח(
נוּנים ִ
וּב ַת ֲח ִ
" ִבּ ְב ִכי ָיבֹאוּ ְ
מצודת דוד :על ידי תשובה ותפילה אגאלם.
"וכל העם מתקבצים ומתכסים בשקים .ונותנים
אפר במקום הנחת תפילין כדי שיכלמו וישובו ,וכל
אחד ואחד נוטל ונותן בראשו.
ואחר כך מעמידים ביניהם זקן חכם ואומר
לפניהם דברי כבושים שמעוררין הלב לתשובה...
ומוסיף בעניינים אלו כפי כחו עד שיכניע לבם
וישובו תשובה גמורה".
)שולחן ערוך אורח חיים סימן תקע"ט(
"הלובש שק ומתפלל לפניו יתברך ושואל ממנו
שאלתו קורעין ומבטלין כל גזר דין שבעולם בכח
סגולת לבישת השק ואין תפילתו חוזרת ריקם".
)חסד לאברהם ,מעיין רביעי ,נהר מב(.
אמר רב איבו :לפי שתפס יעקב אבינו את השק,
לפיכך אינו זז לא ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו -
עד סוף כל הדורות) .בראשית רבה פד כ(
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 1איך לטפל בקורונה
"הפרוטוקול של ד"ר זלנקו"

ד"ר זאב )ולדימיר( זלנקו ,יהודי אמריקאי יוצא
רוסיה ,למד בישיבת "אור התמימים" בכפר חב"ד,
סיים את לימודי התואר לד"ר לרפואה בארה"ב,
ובשנת תש"ס קיבל את רישיון הרופא שלו .עם
תחילת פעילותו כרופא ניהל את מרפאת חסידי
סאטמר במונרו ,מרפאה המשרתת כ35,000
מחסידי המקום.
במרפאה במונרו ,ד"ר זלנקו הפחית את כמות
האשפוזים ב 84אחוז ! אחוזי ההישרדות שלו )בין
הנבדקים חיובית לקורונה( היו  99.3אחוז ,כאשר
בבתי האבות בניו יורק היום  50%מתים!!.
הרב יהורם אולמן מסידני ,אוסטרליה ארגן מפגש
בנושא הקורונה ,בהשתתפות מומחים .במפגש עלה
כי מי שהשתמש בסל התרופות של ד"ר זלנקו לפי
המרשם") ,הפרוטוקול" ,כפי שד"ר זלנקו קורא לו(,
לא חלה כלל ,ואם חלה ,הבריא מיד.
הרב יהורם אולמן בירר אצל ידידים ברחבי
העולם ,ארה"ב ,קנדה ,דרום אמריקה ומצא כי
מאות הבריאו ,או שלא חלו כלל למרות עומק
החשיפה שלהם לקורונה ,לעומת אנשים שלא לקחו
את התרופה ,וחלקם נפטרו ל"ע
במפגש הועלו הטענות כי מערכות הרפואה
בארה"ב ובישראל מונעות מהציבור את התרופה
בזדון .ד"ר זלנקו מוסיף ,שלא צריך את ה"מערכת",
כל אחד יכול ליטול את הטיפול ,שנמצא ,כ"תוסף
תזונה" ללא מרשם רופא ,לא רק בתור טיפול
למחלה ,אלא גם כטיפול מונע .למי שעוד לא חלה.
מסר מד"ר זלנקו לתושבי ארץ ישראל:
שלום ,כאן ד"ר זלנקו שנה טובה וגמר חתימה
טובה .זה מעציב אותי שאני צריך לצלם את הסרטון
הזה לתושבי ארץ ישראל .אבל מצאתי זלזול בדבור
עם הממשלה שלכם .הדרך שבה המגיפה מטופלת
בא"י היא פשע ...זה מאד מעציב אותי לשמוע שכ"כ
הרבה אחים ואחיות שלנו מתים ללא צורך ,יש
טיפול מאד יעיל .בבקשה ,אל תקשיבו לממשלה
שלכם ,הם מציבים שיקולים פוליטיים וכלכליים על
פני החיים שלכם .רפואה שלמה ושה' יברך את א"י
וכל היהודים.
הטיפול של ד"ר זלנקו ללא מרשם רופא להשגה
בחנויות טבע  -למניעה 500 :מ" ג קוורצטין25+
מ"ג אבץ פעם ביום .לטיפול :כנ"ל ,פעמיים ביום
למשך שבוע מיד עם הופעת תסמינים ,בלי לחכות
לתוצאות הבדיקה .בריאות לכולם.
האתר של ד"ר זלנקוthezelenkoprotocol.cOm :
הכתבה המלאה -
hageula.cOm/news/world/20024.htm

מכתב שקבלנו:

אינני רופא .אני גר בבני ברק .מלמד בחידר,
כשבועיים לפני הפסח נודע לי על מרפא המתמחה
קלינית בצמחי מרפא עם ניסיון של עשרות שנים
המשתמש בשרף עץ הלבונה לרפא תוך יום אחד
שפעת ,וירוסים וחיידקים .נודע לי על מספר מקרים
של חולי קורונה שהיו במצב קשה )חום ,שיעול כבד,
סכרת נעורים( יומיים אחרי שלקחו את הלבונה –
הבריאו לגמרי ובלי תסמינים כלל.
הוראות שימוש :לוקחים  8גרגירים שזה כחצי
גרם 4 ,פעמים ביום ,לועסים כמו מסטיק רבע שעה
ובולעים .התחלתי לחלק את גרגירי הקורונה
לשכנים ,מכרים ,תושבים הסמוכים אלי ברחוב.
התגובות שזרמו אלי מעידים על הצלחה של מאה
אחוז! ניתן לקנות את גרגירי הלבונה בבתי-טבע
במחיר של כמה שקלים .המכתב מכיל רשימה
ארוכה של שמות אנשים וטלפונים שנרפאו...

יש תרופה לקורונה.

המצגת " -דר סלאי מנו קטע  ,3רופאים מדברים"
קיצורים  -הידרו = .הידרוקסיכלורוקווין.
שלום ,שמי ד"ר סלאי מנו  ,אני רופאה ביוסטון,
טקסס ,רופאת משפחה .טיפלתי באופן אישי ביותר
מ 350חולים בקורונה ,חולים עם סוכרת ,עם לחץ
דם גבוה ,עם אסתמה ,חולים זקנים ,אני חושבת
שהמטופל הכי מבוגר שטיפלתי בו הוא בן .92
והתוצאה היתה זהה ,נתתי להם הידרו .אבץ,
זיטרומקס וכולם החלימו.
בחודשים האחרונים ,טיפלתי ב– 350חולים ולא
איבדתי אפילו אחד .אף אחד ממטופליי לא מת.

ומעל כל זה ,כמניעה  -אני לקחתי הידרו .בעצמי,
נתתי אותו לצוות שלי ולהרבה רופאים שאני מכירה.
אנחנו בקליניקה לא עוטים מסיכה כירורגית ואף
אחד מאיתנו לא נדבק .זה עובד .כך שכרגע ,הגעתי
עד וושינגטון די.סי .לומר לאמריקה ,אף אחד לא
צריך למות מזה .המחקר שגרם לי להשתמש
בהידרו .הוא המחקר שנעשה ב  – NIHב – ,2005
במחקר נאמר שזה עובד.
אני עצבנית ,מדוע אני עצבנית? אני רואה אנשים
שלא יכולים לנשום .אני רואה חולי סוכרת יושבים
במרפאה שלי ,חושבים שזה עונש מוות ,קשה להם
לנשום ,אני מחבקת אותם ואומרת להם  -יהיה
בסדר ,אתם תחיו ואנחנו מטפלים בהם והם חיים.
אף אחד מהמטופלים שלי לא מת.
עכשיו אם יש מידע על מחקר הטוען שהידרו .לא
עוזר ,אני יכולה להגיד לכם שזה מזויף , ,אני רוצה
לדעת מי עשה את המחקר ,מי עומד מאחוריו ,כי
אין סיכוי שאני טיפלתי ב– 350חולים ואף אחד לא
נפטר ,אלא מצבם השתפר ,אתם תגידו לי שזה לא
עבד .אני עדות חיה .הגעתי היום לוושינגטון להגיד
לאמריקה .אף אחד לא צריך לחלות .לווירוס יש
תרופה :הידרו ,.אבץ וזיטרומקס.
אנשים נוסעים שעתיים לקליניקה שלי כי
הרופאים מפחדים לתת הידרו .כי הם מפחדים
מוועדת הרופאים )אשר אסרה את השימוש
בתרופה זו( .אני אומרת לכל הרופאים האלה ,אתם
יושבים ורואים אמריקאים מתים ,אתם כמו הנאצים
הטובים שראו איך הורגים יהודים ולא דיברו.
רודפים אחריי ומאיימים עליי ,קיבלתי איומים
שידווחו עליי לוועדת הרופאים ,אמרתי להם לא
אכפת לי ,אני לא אתן לאמריקאים למות .אם זו
הגבעה שעליה ימסמרו אותי ,אז זו תהיה הגבעה.
לא אכפת לי ,אתם יכולים לדווח עליי לוועדות ,אתם
יכולים להרוג אותי ,תעשו מה שתרצו ,אבל אני לא
אתן לאמריקאים למות והיום אני כאן לומר זאת.
אמריקה – יש תרופה לקורונה .קוראים לטיפול
הזה ,הידרו .אבץ וזיטרומקס .אנשים ,אנחנו לא
צריכים למות ,יש תרופה לקורונה.

והמנהל לתרופות פרסם "מה לעשות? והתשובה –
כלום חוץ מלהתחסן" .היתה תכנית חיסונים
פדרלית לחיסונים והיא הופסקה בגלל שאנשים מתו
מהחיסון .אז תכנית החיסונים הופסקה ומה קרה?
האם כולם נדבקו בשפעת החזירים? לא ! זה פשוט
התנדף ונעלם .כך הטבע ,מערכת החיסונית שלנו
והעולם עובדים .יש כל מיני וירוסים בכל מקום,
המערכת החיסונית שלנו מוכנה להסתגל לכל בעיה
וויטמין סי עוזר לה לעשות את זה.
היה ניסוי ע"י ד"ר אנקואנג מאו מנהל מחלקת
חרום בב"ח רוגין בשנגחאי בסין אשר טיפל בקבוצה
של  50חולי קורונה ע"י עירוי של ויטמין סי .משך 7
ימים ,החולים קשה קבלו  20,000מ"ג ליום
והבינוניים  10,000מ"ג .כולם החלימו וללא כל
תופעות לוואי .ואלה חדשות מאד חשובות ,לטפל
בקורונה עם  100%הצלחה!.
כל הפרסומים שלי על הטיפול הזה ברשת
נמחקו .ההצהרה הראשונה שלי – 'המגיפה יכולה
להיבלם מיידי ע"י מינון גבוה של ויטמין סי' – רוקנה
מדפים של ויטמין סי ברחבי העולם .ומיד לאחר מכן
ארגון הבריאות העולמי פרסם כי ויטמין סי חסר
ערך .אז לפחות אני יודע שקראו את דברי.
יום אחד כשאני לא יהיה כאן ,אם מישהו יגיד
'האם אנדרו שאול הזה עשה משהו בחיים?' תוכלו
לומר ,טוב ,הדיווחים שלו הגיעו לכל האנשים
מסביב לעולם ,בגלל שהם שיתפו אחד את השני
בלי לחכות שהרופאים יאמרו ,בלי לחכות להסכמת
אתרי החדשות.
אז אנחנו לוקחים יותר ויטמין סי ,והמערכת
החיסונית שלנו הופכת לחזקה ומפסיקים להקשיב
להפחדות ולפאניקה שהתקשורת מזינה ומלבה על
בסיס יומיומי.
אני מקבל התכתבויות מכל העולם ,אנשים
מדווחים שהם מבקשים מהרופאים ומבתי החולים
להשתמש בויטמין סי .אני מספר לכם את זה כי
אכפת לי מהמשפחה שלכם .תודה רבה .

מחקר חדש :דבש וקצח הגינה מועילים
מאוד לטיפול בקורונה) .רוטר (30/11/2020

המחקר בוצע בפקיסטן ע"י חוקרים ורופאים
מומחים .מחקר מבוקר על  313משתתפים הראה
שטיפול בדבש וקצח הגינה הקטין את זמן החלשות
הסימפטומים בחצי ואת חיסול הנגיף ב 4ימים .זמן
אשפוז קצר הרבה יותר למקרים הקשים .ואחוזי
תמותה קטנים הרבה יותר במקרים הקשים )4%
לעומת (19%

 2קורונה בארץ
קטע מתוך דיון בוועדת הקורונה בכנסת.

כל יום פרי – ותהיה לי בריא.

קטעים מהסרט -
"התרופה הטבעית לוירוסי הקורונה  -ויטמין סי"
מאת ד"ר אנדרו שאול.
)הערות :בממוצע בכל  100גרם של פרי או ירק יש
כ 100-מ"ג ויטמין סי * ניתן לראות את הסרט
באתר (knowheretoknow.com -
לסגור את כל כדור הארץ בגלל חשש מוירוס
מראה חוסר הבנה כיצד הוירוסים עובדים ואיך
מערכת החיסון של הגוף נלחמת בהם ,ומה הגוף
צריך על מנת להילחם בהם .עברנו מגיפות כאלה
בעבר ואף אחת מהן לא השביתה את העולם.
מערכת החיסון יכולה תמיד להסתגל לכל וירוס.
וירוס הקורונה הוא שינוי של וירוס אחר שכבר היה
קיים ,ובגלל השינוי קשה לאנשים עם מערכת חיסון
חלשה להתמודד איתו .ניתן לחזק אותה ע"י ויטמין
סי וזה כתוב בכל ספרי הלימוד שאי פעם נכתבו.
ובכן ,הכל תלוי במינון שתיקחו .זה נכון לגבי
תרופות וכמעט לכל דבר בחיים .אם אתה בא לקנות
בית עם  $30זה לא מספיק ,וככה זה עם ויטמין סי,
כמות צנועה של ויטמין סי תמנע תחלואה ,כמות
גדולה של ויטמין סי יכולה לרפא מחלה .אפילו כמות
צנועה של  200מ"ג ליום תמנע מוות מ  8מתוך 10
זקנים חולים בדלקת ריאות 20 ,מ"ג ליום ישפרו את
רמת החמצן בתינוקות עם דלקת ריאות חמורה .אז
כמות קטנה תציל ממוות ומנה גדולה תעזור לך
להחלים מהר ,ומינון מאד גבוה ירפא את המחלה.
וזה פורסם כבר לפני  70שנה.
מגיפה ששיתקה חצי עולם ניתנת למניעה.
מערכת החיסון שלנו היא המשחק היחיד בעיר,
במוקדם או מאוחר זו הדרך שעוצרים כל וירוס .זאת
הדרך שה' ברא אותנו.
משך השנים גיליתי שהשימוש בויטמין סי באמת
עובד .כך גידלתי את ילדי והם מעולם לא קבלו
אנטיביוטיקה .אני אומר את זה כבר ארבעים וארבע
שנים ,למה? בגלל שזה מה שעושה את העבודה.
לפני כ 50שנה היתה מגיפת שפעת החזירים

יש לי עדות כי  23%הנפטרים באחד מבתי החולים
הגדולים בוודאות לא נפטרו מקורונה .היו נפטרים
בתאונת ורשמו שסיבת המוות קורונה .פרופ' גרוטו
אמר בבירור  -לא משנה ממה נפטר ,אם בבדיקה
מגלים קורונה – רושמים כסיבת המוות – קורונה.
אנחנו עומדים מול ציבור שמסתכל עלינו ורוצה
לדעת על סמך מה אנחנו מקבלים החלטות כ"כ
קשות ,שאנחנו מבוססים על משהו אמיתי.
לא הייתי מביאה לוועדה כאן שום נתון אם לא
היה לו  200%אמינות ואני אומרת את זה
לפרוטוקול .לא אחשוף את מקור הנתונים כי אנשים
אמרו להם שאסור להם לדבר.
אמרו לי שבתי-החולים לא הגיעו למצב של אי
יכולת לטפל בחולים אבל יש פה עומס ,יש צוותים
שמותשים מטיפול של חצי שנה בחולי הקורונה אבל
לא קיבלו שום תגבור של כוח-אדם ,לא קיבלו אף
מיטה נוספת ,דיברנו על זה בוועדה הקודמת שצריך
לתגמל אותם שצריך לשחרר תקנים תקועים .יש
קריאה של שרים לצאת לסגר ,כי מערכת הבריאות
קורסת ,אבל במדינת ישראל מתים כל חודש 3000
איש ואף פעם לא עצרנו מדינה!

האמת של קריסת בתי-החולים

מתוך עיתון במשפחה ,כ"ח חשוון תשפ"א ,עמ' 39
מאת פרופ' האוורד עמיטל ,מנהל לשעבר של מח'
קורונה בב"ח שיבא וכיום מנהל המחלקה לרפואה
פנימית ב'.
התפרסמו בתקשורת כותרות לא מדויקות,
לדוגמא על קריסת בתי החולים בצפון .המצב תואר
כדרמטי במיוחד .בפועל הועברו  3חולות לבי"ח
שיבא כאשר אחת מהן שוחררה למחרת...
מתוך הטלויזיה ערוץ 12
שידור חי עם גדי סוקניק,

1/10/2020

מתוך הטלויזיה הישראלית -גדי סוקניק.
אחרי שראיתי את התשדירים האלה הבנתי שהכל
תרמית ,שיש פה טירוף מערכות ,שיש פה ממשלה
מטורללת שפשוט לא שולטת בעניינים ,שהכל
ספינים הכל שקרים .לא נתנו שום מידע ,כל נתון
שניתן הוא נתון מעוות לא אמיתי .והשיא זה עכשיו
הסגר הפאשיסטי הזה שהוטל שלא לצורך על
אזרחי מדינה .המדינה נלקחה בשבי .אזרחים
טובים של מדינה שנהגו יפה מאד ,אגב בחדשים

הראשונים כבר הבינו שהכל זיוף .אין להאשים את
האזרחים ,הממשלה עושה צעדים מטורללים
וחושבים שזה ישפיע וכשזה לא משפיע מאשימים
את האזרחים...

עדויות מבתי-חולים.

מתוך הכתבה:
סדרת עדויות מצמררת מעלה קול שוועת
המאושפזים במחלקות הקורונה ,נמנעים מהם
צרכים חיוניים המסכנים את חייהם * "אבא שלי מת
מרעב ומצמא ,הלשון המקולפת שלו אחרי  4ימים
שלא נתנו לו כוס מים עומדת מול עיני עד עכשיו"
אומר הרב יהודה פ'" .אבא לא הואכל ולא הושקה
משך ימים .לא נותנים להיכנס לבקר את החולים
כדי שלא יראו מה קורה שם ,רוב הזמן הצוות לא
נכנס כלל .סיפר לי חולה כי לילה שלם ניסה להשיג
שמיכה ולא היה עם מי לדבר .כבר ביום השני
התקשר אבא מהמחלקה ובכה על מצבו ,הוא אמר
שהוא הולך להזמין משטרה בגלל ההתעללות שהוא
עובר שם" .בתו של ל.ש .מתארת "אני בטוחה
שאנשים מתים ,הרופאים לא מאפשרים לבני
המשפחה להיכנס והתוצאות נוראות"

מתוך המצגת " -עדויות רבות וכתבות על
קורבנות הקורונה".

קטע מעיתון העסקים "גלובס":
ב"ח )בארה"ב( מקבל  $11,000על חולה עם דלקת
ריאות 13 ,אלף  $על חולה קורונה ו  39אלף  $אם
החולה נזקק למכונת הנשמה )פי .(3

רופאים מאשימים :חולי קורונה בבית החולים
הוזנחו ומתו ,מחלקת מונשמים ריקה מאחיות ,מדי
חמצן מקולקלים ,מטופלים שצועקים שעות לעזרה
ואין עונה 21 .חולי קורונה מתו בגלל מחדלים
וטעויות .באופן חסר תקדים התייצבו  9רופאים
ממחלקת הקורונה לפני ההנהלה ואמרו :ככה אי-
אפשר להמשיך.
* אפיק סויסה ,בחור מאשדוד ,שוחרר לאחר  70ימי
אשפוז :מודיעים לי שמרדימים ומנשימים אותי
למרות שהרגשתי טוב!
* שרונה שקמה :אבדתי את בעלי ,גיסי וחמי באותו
חודש .אנחנו המומים ,איך לא יידעו אותנו
שמרדימים ומנשימים אותם?
* דיה בוארון מלכה :בעלי היה בבידוד בבית.
הרופאה אמרה שצריך לפנות אותו לב"ח לבדיקות.
בב"ח אמרו לנו שלמחרת ישחררו אותו .פתאום
המצב הדרדר ,הרדימו והנשימו אותו בלי לומר לנו.
אחרי  4ימים נפטר.
* מלכי אוברלנדר מאשדוד חושפת את ההודעות
של בעלה דוד ז"ל ממחלקת הקורונה בב"ח .טוענת
"אף אחד לא מתייחס לרווחת החולה ,לא מים ,לא
מקלחת ,לא כלי להתפנות .מתייחסים רק למדדים
ולמסכים כאילו מדובר במכונות ולא בבני-אדם.
* אסף קפלן :אחרי שאבי נפטר באפריל ,עשו לו 3
בדיקות קורונה וכולן שליליות .בבדיקה במסוף
המשטרה צויינה סיבת מוות – קורונה.

בסוף השבוע הפגינו מיליוני אנשים בברלין
ולונדון .לא עוד סגרים ,לא מסכות ,לא כפייה של
חיסונים ,זה המסר מהמפגינים האלה .רק בברלין
היו  4מיליון מפגינים .תמונות וידאו מברלין ,מיליוני
אנשים התאספו במחאה לסגרים שמתרחשים,
בדרישה שארצותיהם לא יהיו יותר נתונים לחוקים
דרקוניים וכפיית לבישת המסיכות ,סגירת בתי
הספר ,וכמובן כפיית החיסונים הצפויה ,שהרבה
גורמי ממשל רשמיים מנסים לחייב .המשטרה
ניסתה לחסום רחובות ולמנוע ממפגינים לצעוד ולא
יכלו .גם בלונדון ראינו כמות עצומה של מפגינים.
התקשורת בגרמניה ,באנגליה ובארה"ב לא דיווחו
על הפגנות אלה  -לא אמרו מילה.
בברלין היה נאומו המדהים של רוברט קנדי,
הקשיבו לדבריו "ממשלות אוהבות מגיפות ,הם
אוהבים מגיפות מאותה סיבה שהם אוהבים
מלחמות ,כי זה נותן להם את האפשרות לאכוף
שליטה על האוכלוסיה ,שאחרת האוכלוסיה לעולם
לא היתה מסכימה".
המרכז לבקרת מחלות פרסם נתונים על נתוני
התמותה בארה"ב ,ממש פצצה – מתוך 165,000
מתים פחות מ 10,000 -מתו רק מקורונה .הרוב
המוחלט היו זקנים מאד עם  2.6מחלות חמורות
נוספות .הבנתם?
לסיכום ,אנו מגלים כי התמותה מקורונה זהה
למה שקורה בכל שנה בעונה של שפעת קשה,
ואנחנו לא סגרנו את הכלכלה ,לא יצרנו תכניות
לכפיית חיסונים בגלל עונת שפעת ,לא סגרנו
אוכלוסיות שלמות והכרחנו אותם ללבוש מסכות,
לא השארנו ילדים בבית ולא אסרנו על אנשים
להיפגש בציבור משום עונת שפעת .זה לא קרה.
אני רוצה לציין שיותר ויותר אנשים מתעוררים,
מיליוני אנשים מתעוררים בכל יום להבנה הזאת.
זאת הסיבה שאנו רואים התקהלויות מאסיביות
שהתאספו בברלין ,לונדון ועכשיו נודע על
התארגנות גדולה באוסטרליה ששם הסגר יצא
לגמרי משליטה...

נמצאו חיובים לסטרפטוקוקוס וקבלו זריקות ,איך
יתכן שכולם נדבקו בסטרפטוקוקוס? אתם גורמים
להצטברות חיידקים בגרון .הדברים האלו פשוט
גורמים לאנשים לחלות .והעובדה שאתם ממשיכים
עם התיאטרון הפוליטי הזה וכולנו יודעים את זה
וזה לא תקין!
די כבר ,ההצגה נגמרה ,המסך ירד ,הקהל הלך
הביתה ,תפסיקו עם זה!

האוסטרלים חיים בחברה הנשלטת ע"י פחד.

Australians are living in a society
מקור:
overtaken by fear: Alan Jones

השדרן אוסטרלי המפורסם אלן ג'ונס יוצא מכליו
בשידור חי של רשת  Sky Newsלגבי תרמית מגיפת
הקורונה.
תגידו ,האם אני היחיד שנמאס לו לשמוע באופן
חוזר ונשנה על מספר הנבדקים שנמצאו חיוביים?
אני לא מטומטם ,אבל אני לא יודע מה זה אומר חוץ
מאשר שאם מעלים את מספר הבדיקות ,סביר
שתמצאו יותר אנשים שיימצאו חיוביים .עד היום
נפטרו  129האם זו מגיפה ?
האם מישהו יכול לענות על זה בבקשה? מה גילם
של הנפטרים? מה היה מצבם הבריאותי לפני
שנפטרו?
כשהממשלה מודיעה שיש מקרים חדשים ,מדוע הם
לא אומרים לנו כמה מהם חולים קלים? ומדוע לא
אומרים לנו ואמר את זה ראש הממשלה שהרוב
המכריע של האוכלוסייה כלל לא בסיכון? התגובה
של הממשלה מעציבה מאוד ומדאיג מאוד.
הסקנדל הזה היא הבעיה של הממשלה ,אנחנו
חיים בסוג של דיקטטורה רפואית .הוראות
מתפרצות ונפלטות ,יום כן יום לא .אין שום הסבר
מדוע מלכתחילה לא היתה דגש ושמירה על
האנשים הזקנים שבסיכון והתייחסו אל כל הציבור
כאילו שהוא בסיכון!
מה שקורה למעשה זה חורבן חברתי וכלכלי.
 99%מהאנשים שחלו היו חולים קלים ,אנשים
כותבים לי שהם לא יכולים לראות את המשפחה
לאן נעלמה השפעת ?
ישנם הרבה עדויות כי רושמים את סיבת המוות שלהם ,את הילדים שלהם ,הם לא יכולים ללכת
לבי"ס או לצאת מהבית בלי מסיכה.
כקורונה גם לאנשים שלא נפטרו מקורונה.
האם לפוליטיקאים יש מושג למה הם גורמים?
בגרף המצורף שהוכן ע"י ארגון הבריאות העולמי
מתאריך  28/10/2020ניתן לראות ברור כי מחודש האם הם מודעים לכך שהם פוגעים באותם אנשים
שהם טוענים שהם רוצים לעזור להם?
אפריל  2020אין יותר שפעת...
אישה אחת כתבה לי שהרגע היתה בחנות .היא
נתנה להם שטר של  $5והמוכר אמר שהוא לא יכול
לקבל מזומן כי אז יצטרך לשטוף את הידיים !
כל החברה נשלטת ע"י הפחד .פחד שמושרש ע"י
הפוליטיקאים ,בשל תגובה למשהו שהוא לא
מגיפה .מפצלים משפחות ,עסקים נסגרים,
מתקבלות החלטות ע"י אנשים שאין להם מושג מה
קורה!
השדרנית אלן קרייט העלתה בתוכנית אתמול
ציטוט של דיוויד שארק ואני מצטט" :מה שמוזר
בקורונה שהוא לא יוצר מחלה רצינית ,אך באותו
זמן אנחנו גורמים לכך שהכלכלה נופלת .הנזק שזה
עשה הוא נזק עצמי" .וזה נכון ,אבל הנזק נעשה
כלפינו ולא על ידנו ,אלא ע"י פוליטיקאים .חיסונים
או לא חיסונים  -אין חיסון ל לטימטום...

מתוך המצגת "אני ומשפחתי נדבקנו בקורונה
אבל ידענו איך לטפל בעצמנו"10/6/2020 .

נאום לפני המועצה המחוזית בפלורידה -
)(county commissioners board meeting
התאכזבתי מאד מהפגישה הקודמת ,כי לא
נאמרה אפילו מילה אחת על מה שיש לעשות כאשר
נדבקים בנגיף .בפגישה הקודמת דיבר אדם שסיפר
שנדבק בנגיף ,הוא היה מבועת והתבודד בדירתו
במשך חודש כשהוא חולה ולא ידע מה לעשות.
המחוז הזה עושה שירות גרוע מאד לציבור בכך
שלא מדבר כלל על הדרכים בהם אדם יכול להגן על
עצמו מהידבקות בנגיף ,מלבד המסיכות המגעילות
האלה שגורמות לסטרפטוקוקוס בגרון ,פצעים
מסביב לפה וכל מיני דברים נוראים אחרים ורק על
המסיכות אתם מדברים.
במשפחה שלי  -אני נדבקתי ,בעלי נדבק ,אבי
שהוא בן  70נדבק ,אמי נדבקה ,חברתי הטובה
ביותר שהיא בהריון נדבקה ובעלה ,הילדים שלי
כולנו נדבקנו במהלך הקיץ ,אבל נחשו מה?
ידענו מה לעשות כדי להגן על עצמנו ,לא חייתי
בפחד ,לא התחבאתי בביתי מפוחדת ,ידעתי כי אני
 3קורונה בעולם
 130הפגנות עם מיליוני משתתפים בלונדון וברלין צריכה לקחת אבץ ,ויטמין סי ,קוארטיצין ,כינין שזו
נגזרת טבעית של הידרוקסיכלורוקווין ,שמן אורגנו,
נגד הסגר .מתוך המצגת של בן סוואן –
"ל 94%מהמתים מקורונה היו  2.6מחלות כרוניות" ויטמין די ,ויטמין אי ,ויטמין סי.
אבי הלך לחוף הים לשעתיים כל יום ,והוא נרפא
מהר יותר מכולנו.
הנהלת המחוז הזה גורמת לנזק משמעותי.
שמעתי את ד"ר אלונזו ש ציינה שאם באת במגע
עם מישהו שנדבק בקורונה ,אך עטית מסכה
ושמרת על ריחוק ,אז אינך צריך לדאוג.
אם המסיכה באמת עוזרת אז מדוע 60%
מהמאומתים בניו-יורק שהו בביתם לאורך כל
התקופה? זה בולשיט ,וכולכם מודעים לזה! ואתם
מאפשרים את זה ,דוחפים את כל התעמולה באופן
קבוע  -אבל אתם לא מדברים על דברים אמיתיים
שיכולים לעזור לאנשים בפועל.
אני החלמתי ולמרות שהמסיכה מקשה על
הנשימה .אני מתנגדת לבזבוז של  4מליון דולר על
מסכות שישלחו לאנשים שאינם בריאים .האם אתם
יודעים שבמישיגן סגרו בית ספר שלם מכיוון שכולם

רופאים מכל העולם יוצאים בהאשמה חסרת
תקדים על ניהול המגפה.

מכתב זה הותיר רושם ברחבי העולם .עד כה הוא
נחתם על ידי  530רופאים 1,839 ,אנשי מקצוע
בתחום הבריאות ו 13,388-אזרחים.
אנו ,רופאים בלגיים מבקשים להביע את דאגתנו
העמוקה מהתפתחות המצב סביב הקורונה .אנו
קוראים לפוליטיקאים לקבל מידע באופן עצמאי
וביקורתי בתהליך קבלת ההחלטות וביישום צעדי
הקורונה הכפייתיים .אנו מבקשים דיון פתוח ,בו
מיוצגים כל המומחים ללא כל צנזורה .לאחר
הבהלה הראשונית העובדות מראות כעת תמונה
שונה לחלוטין – אין יותר כל הצדקה רפואית לשום
מדיניות חירום .ניהול המשבר הנוכחי הפך לחסר
פרופורציות לחלוטין וגורם יותר נזק מתועלת .אנו
קוראים להפסקת כל האמצעים ומבקשים להחזיר
מיידית את הממשל הדמוקרטי הרגיל שלנו ואת כל
חירויותינו האזרחיות.
יתר על כן ,מדיניות הדיכוי הקפדנית בנושא
קורונה מנוגדת מאוד לכל הנוגע למניעת מחלות.
בתחילת המגיפה ,הצעדים היו מובנים וזכו לתמיכה
במקור ניבא ארגון הבריאות העולמי מגיפה שתגבה
מיליוני קורבנות ,נגיף מדבק מאוד ,שלא היה
בנמצא טיפול או חיסון עבורו .זה הוביל למצב חירום
עולמי ,שמעולם לא נראה בתולדות האנושות .אך
בהדרגה העובדות הראו כי אין שום דבר שונה ממה
שאנחנו רואים מידי שנה.
בדיקת ה PCR-מציגה תוצאות חיוביות שגויות
רבות ,בדיקה זו הוכנסה לשימוש בהליך חירום
ומעולם לא נבדקה ברצינות ,אפילו ממציא השיטה
הזהיר במפורש כי בדיקה זו נועדה למחקר ולא
לאבחון .בדיקה זו מכפילה את החומר גנטי וכל
זיהום )למשל נגיפים אחרים ,פסולת מגנום של נגיף
ישן( עלול לגרום לתוצאות חיוביות שגויות.
הבדיקה אינה מודדת את כמות הנגיפים בדגימה.
זיהום אמיתי ,פירושו נוכחות מסיבית של נגיפים,
מה שנקרא עומס נגיפי .אם מישהו נמצא חיובי ,אין
זה אומר שאותו אדם נגוע בפועל מבחינה רפואית
מכיוון שבדיקה זו אינה מצביעה על מחלה פעילה
אין בכך כדי להצדיק את הצעדים שננקטו

המבוססים אך ורק על בדיקות אלו.
סגר  -אם נערוך השוואה של גלי התחלואה
במדינות עם סגר למדינות שלא הטילו סגר
)שבדיה ,איסלנד( אנו רואים עקומות דומות .כך
שהסגר לא הוביל לשיעור תמותה נמוך יותר .רק על
אנשים עם מערכת חיסונית חלשה יש להגן
באמצעות היגיינה או ריחוק חברתי.
נראה שלרוב האנשים יש כבר חסינות לנגיפי
שפעת ונגיפים אחרים .זה אושר על ידי הממצאים
על ספינת הנופש "נסיכת היהלום" שבודדה עקב
כמה נוסעים שנפטרו מקורונה .רוב הנוסעים היו
קשישים ומועדים להדבקה באוניה אבל  75%לא
נדבקו .כך שגם בקבוצת סיכון גבוהה ,הרוב עמידים
בפני הנגיף.
מחקר שפורסם ב  Cellמראה שרוב האנשים
מנטרלים את נגיף הקורונה על ידי חסינות טבעית
תוך שהם סובלים מתסמינים מעטים או ללא
תסמינים כלל .לכן ,לרוב האנשים יש כבר חסינות
מולדת מכיוון שהם כבר היו בקשר עם גרסאות של
אותו נגיף.
אמרו שהנגיף מדבק מאוד ויהיו מיליוני קורבנות?
התמותה הסתברה כנמוכה פי כמה וכמה מן הצפוי
וקרובה לזו של שפעת עונתית רגילה ) ,(0.2%ניתן
לזהות בבירור את הקבוצות הפגיעות ביותר .הרוב
המכריע של הנפטרים היו בני  80ומעלה .הרוב
) (70%מהנפטרים שהיו מתחת לגיל  70סבלו
ממחלת רקע או השמנת יתר .הרוב המכריע של
הנגועים מעל  98%לא חלו או חולי קל או החלימו
מאליהם .בינתיים ,קיים טיפול זול ,בטוח ויעיל למי
שמראה תסמינים חמורים של מחלה בדמות
הידרוקסיכלורוקווין ,אבץ ואזיתרומיצין ,וכשטיפול
זה מיושם במהירות ,הוא מוביל להחלמה ולרוב
מונע אשפוז .כמעט אף אחד לא צריך למות עכשיו.
התפשטות הנגיף מתרחשת על ידי הדבקה
טיפתית )השתעלות( או במקום סגור ללא איוורור,
לכן אין הדבקה באוויר הפתוח .מחקרים מראים כי
אנשים בריאים או נשאים שנבדקו ונמצאו חיוביים
ללא סימפטומים אינם מסוגלים להעביר את הנגיף,
לכן ,אנשים בריאים אינם מסכנים זה את זה.
העברה באמצעות חפצים כגון כסף או עגלות קניות
לא הוכחה מדעית .כל זה מעמיד בסימן שאלה את
כל המדיניות של ריחוק חברתי וחובת מסכות
לאנשים בריאים – מאחר אין שום בסיס מדעי לכך.
מסכות  -מסכות יעילות כאשר יש מגע עם קבוצת
סיכון ,בבית חולים ובתי אבות .מסכות אצל אנשים
בריאים אינן יעילות כנגד התפשטות מחלות
נגיפיות.
למסכות יש תופעות לוואי  -מחסור בחמצן כאבי
ראש ,בחילות ,עייפות ואובדן ריכוז המתרחשות די
מהר .מידי יום אנו רואים חולים עם תופעות אלה.
בנוסף ה CO2המצטבר מוביל ליצירת חומציות
רעילה .בחדרי הניתוח בבתי החולים בהם הצוות
עוטה מסכות יש ויסות מדויק של לחות/טמפרטורה
עם זרימת חמצן כדי לפצות על עטיית המסכה.
גל קורונה שני?
כעת דנים בגל שני בבלגיה אך בחינת הנתונים מ-
 3/9/2020מראה כי למרות העלייה במס'
ההדבקות ,לא חלה עלייה במקרי מוות ובאשפוזים
בב"ח לכן זה לא גל שני אלא בגלל מס' מוגבר של
בדיקות .זה מצביע על כך שהצעדים שננקטו ביחס
לאוכלוסייה העובדת ולצעירים לא הגיונית .הרוב
המכריע של הנדבקים החיוביים באוכלוסייה
הפעילה כמעט ואינה מפתחת תסמינים עקב
מערכת חיסונית מתפקדת היטב .אז שום דבר לא
השתנה ושיא המגיפה הסתיים.
חיסון:
מחקרים על חיסוני שפעת מראים כי תוך  10שנים
הצלחנו רק  3פעמים לפתח חיסון בעל יעילות של
יותר מ .50% -החיסון לקשישים אינו יעיל .מעל גיל
 75היעילות כמעט ואינה קיימת .בשל המוטציה
הטבעית של הנגיפים החיסון הוא לכל היותר פתרון
זמני .חיסון שלא נבדק ומאושר בנוהל חירום כאשר
היצרנים חסינות חוקית מפגיעה אפשרית ,מעלה
שאלות קשות .איננו מעוניינים להשתמש בחולים
שלנו כבעכברי מעבדה .בקנה מידה עולמי צפויים
 700,000מקרים של פגיעה או מוות כתוצאה
מהחיסון.
התקשורת :נראה כי אנשי התקשורת ניצבו לרוב
לצד הממשלה .דווקא במקום שצריכה להיות
ביקורתית .התקשורת היום דומה יותר לתעמולה
מאשר לדיווח אובייקטיבי .הסיפור הרשמי לפיו
הסגר היה הכרחי ולא ניתנה במה לאנשים ומומחים
להביע דעה אחרת והם זכו להתעלמות או ללעג.
הופתענו גם מהמחיקות של סרטונים ומאמרים
הרבים של מדענים רבים .הדבר אינו משתלב עם
מדינה חוקתית חופשית ודמוקרטית.
ההפגזה הבלתי פוסקת של מספרי החיוביים
והמתים שפורסמו יום אחר יום ,שעה אחר שעה
מבלי לפרש נתונים אלה ,מבלי להשוות אותם
למקרי שפעת בשנים אחרות ,מבלי להשוות אותם
למקרי מוות מסיבות אחרות ,גרמה לפסיכוזה
אמיתית של פחד באוכלוסייה .זה לא מידע ,זו
מניפולציה .אנו מצטערים גם על תפקידו של ארגון
הבריאות העולמי בכך ,שקרא להשתיק את כל
הדעות השונות מההנחיות שלהם ע"י צנזורה
תקשורתית חסרת תקדים.
אין מצב חירום ,מזעזעת אותנו העובדה
שהממשלה משתמשת בבריאות כגורם לחוקי
החירום .אנחנו כרופאים המטפלים בנגיף אשר
התמותה שלו מתקרב לשפעת עונתית ,נוכל רק
לדחות את הצעדים הבלתי מידתיים הללו.

 על כן ,אנו דורשים סיום מיידי של כל האמצעים. אנו מטילים ספק לגבי היועצים המומחיםהמתכנסים מאחורי דלתיים סגורות.
 אנו קוראים לבדיקה מעמיקה של תפקיד ארגוןהבריאות העולמי וההשתקה השיטתית של כל
הדעות המנוגדות ,זה לא מקובל במדינה דמוקרטית
הנשלטת על ידי שלטון חוק.

 4בדיקות הקורונה

היא שואפת להגדיל את שיעור הבדיקות ל25,000-
בכל יום בסוף אפריל ,וביקשה מחברות פרטיות
לסייע בהגברת ייצור הבדיקות.
חברת ייצור אחת ,היצרנית היוקרתית יורופינס,
אמרה ביום שני למעבדות בבריטניה כי המסירות
יתעכבו מכיוון שחלקי הליבה היו מזוהמים בנגיף
הקורונה .זה לא אמור להשפיע באופן משמעותי על
מאמצי הבדיקה של בריטניה ,אמרו מקורות
בממשלה.

למה סגרו את המפעל בארץ?

הדר קנה ,דהמרקר28.04.20.-
באפריל  ,2019שמונה חודשים לפני
התפרצות מגפת הקורונה ,נאלץ דניאל לב,
הבעלים והמנכ"ל של חברת שיאון מדיקל
שמייצרת מטושים ,לסגור את המפעל
בקיבוץ הגושרים ולהעבירו למקסיקו.
אין ארוחות חינם.

הבדיקות הן מלכודת איומה.

המצגת "הרב ד''ר יצחק דוד סמיט  -אזהרה -
הבדיקות הן תרמית  -אל תשתפו איתם פעולה -
חובה להפיץ".
כאן רב יצחק דוד סמית' עם אזהרה דחופה
לבטיחות ילדיכם והקהילה היהודית .כרב ,עו"ד
וסטודנט למחלות זיהומיות ,וכבעל נסיון עם
השחיתות בסידיסי אני מתקשר כדי להזהיר אתכם
שהבדיקות הן מלכודת איומה ,הקהילות סובלות
מבריונות ולעולם אינכם יכולים להציל את עצמכם
ע"י כניעה לבריונות.
דיברתי עם ראשי ישיבות בלייקווד ועם רבנים
אשר תומכים במאמץ להזהיר את הקהילה .כל אחד
חייב לדעת ברור כי הבדיקות לקורונה הן מלכודת!
הבדיקות הן מלכודת! הבדיקות הן מלכודת!
הקהילה שלנו בניו ג'רזי במוקד לתכנית הבריאות
של המושל שנקראת 'התאוששות והתחדשות'
שדורשת בדיקות קורונה תכופות ביותר לכולם
והוכחת תוצאה שלילית ,כדי שיוכלו לקבל גישה
לבתי ספר וחנויות ,איתור מגעים מאסיבי ואז בידוד
של אנשים ומשפחות במרכזי בידוד ממשלתיים.
ילחצו עליכם להישמע לכל הצווים האלה כדי
שיסכימו לפתיחת בתי כנסת וישיבות .ישכנעו אתכם
לעשות את זה כל עוד שזה מרצון ,ואז זה יהפוך
לחובה .זה שקר וזו מלכודת.
פקידי בריאות הציבור רוצים לעצב מחדש את
האינטראקציות האנושית)מפגשים בין אנשים( ,ובתי
כנסת וישיבות הם מטרה.
אינכם יכולים לנצח בניסיון לשחק את המשחק
שלהם .הם חכמים בהרבה מהעסקנים ,הם מנצלים
את העסקנים .המושל מינה את העסקן אבי-שנל
לוועדת הממשל ,לא משום שהמושל זקוק לעצתו
של אבי שנל ,אלא משום שהמושל זקוק לגישה כדי
ליישם את התכנית בקהילה היהודית.
העסקנים טוענים שיהיו רק בדיקות אקראיות
בקבוצת ילדים ,זה שקר ומלכודת! כל הילדים
יבדקו! העסקנים טוענים שיותר בדיקות ישפרו את
המספרים ,זו מלכודת! המושל ישנה את
הסטנדרטים בלי להניד עפעף .המספרים אינם
רלוונטיים להחלטות ,וגם שני ילדים חיוביים עשויים
להוביל לסגירת בית ספר.
העסקנים רוצים שתחתמו על כתב ויתור .קראתם
אותו? האם ברור לכם שאתם חותמים על הסכמה
לגבי כל הבדיקות והטיפולים עם הילד שלכם – גם
אם תעשו את הבדיקה אצל הרופא שלכם אתם עדין
נופלים למלכודת הבדיקה.
העסקנים רוצים שתמלאו טפסים על בריאות וזהות בני
משפתחכם .לאן הולך המידע? הידעתם כי המושל הקים
מאגר נתונים חדש כדי לעקוב אחר תוצאות כל בדיקות
הקורונה בניו ג'רזי ? הבדיקות הן מלכודת! מובילים
אתכם לכיוון עריצות של בריאות הציבור שתשלוט בכל
אספקט של חייכם ,כיצד ועם מי מותר לכם להיות בקשר,
ועם מי וכיצד אתם יכולים לחיות.
בקרוב מי שיצאו חיוביים בבדיקות יוצאו מבתיהם.
אל תחתמו על טפסי ויתור ועל האישורים .אם
חתמתם על כתב הוויתור או האישור ,אפשר לבטל
את זה .אפשר להוריד עותק בשפתכם באתרים –
EDSLAW.NET SAVEOURFREEDOMS.ORG
הציפו את המנהלים והמנהלנים שלכם עם טלפונים
ודרישות שהישיבות המתמקדות בלימוד תורה לא
ישמשו כלי ליישום אידיאולוגית בריאות הציבור.
ישועת ה' כהרף עין והיא מתחילה באי ציות.
ניתן להשיג אותי במספר .973-771-6503
ניתן לשלוח לי מייל לכתובת
COM.GMAIL@PASSAICCLARITY
הצלחה רבה ובשורות טובות.

המצגת" :בדיקות הקורונה נועדו לאיסוף די.אנ.אי.
הלכתי לעשות בדיקת קורונה בגלל שבית הספר
של הילדים דרש זאת והתחייבנו להיבדק .אז פה
עושים את הבדיקה חינם .באתי עם  2הילדים שלי.
למטוש לאיסוף דגימות היה מצורף דף קטן .ומה
כתוב כאן? "מכשיר חדשני לאיסוף די.אנ.אי!".
בכל אופן לא כדאי לעשות בדיקה אלא אם
הכריחו אתכם .הם אוספים את ה DNA -שלנו .זה
סוג של ניסוי נאצי ,הם אשכרה אוספים את הDNA -
של כולם ,בשביל מה? בשביל מה הם צריכים את
ה DNA-שלי כדי לדעת אם יש לי וירוס? תשאלו את
עצמכם.

בית משפט בפורטוגל קבע :בדיקת הקורונה לא
אמינה ,הבידודים לא חוקיים) .רוטר (21/11/2020

בית המשפט לערעורים בפורטוגל פסק שבדיקת
הקורונה לא אמינה וזה לא חוקי לשלוח אנשים לבידוד
ע"פ תוצאה חיובית בלבד.
אם מישהו נבדק ונמצא חיובי ,כאשר הבדיקה
הסבירות שאותו אדם אכן נדבק הינם פחות מ,3%
כלומר  97%שגויה!”

הרצאה נוספת מהרב יצחק דוד סמית.

אזהרה_דחופה_למנהיגי_קהילות_ניו_יורק
מאת רבי יצחק דוד סמית ,ניו יורק
כרגע מתפרסמות בציבור הודעות ע"י עסקנים
וראשי ישיבות .האמת היא שגורמי ממשל מתנהגים
לאנשים בבריונות ומכניסים אותם למלכודת נוראה
בכל עיר ומחוז ואנחנו כולם בסכנה גדולה בגלל מה
שעושים העסקנים בעלי ההשפעה.
אתם נשמעים בפאניקה ולחוצים ,וזה הגיוני כי
התנדבתם להיות בידי הבריונים .אני מבקש מכם
מיד לסגת מההודעות שעשיתם כדי "להציל" את
היהודים אבל רימו אתכם כדי לבצע תוכנית של
"בריאות" הציבור .הם לא יכולים לעשות את זה
בלעדיכם ,הם צריכים אתכם .אחרת הם לא יכולים
לגרום לאנשים להיבדק ,ללבוש מסיכות אלא אם כן
אתם משתפים פעולה ומבצעים את ההנחיות
שלהם.
מה שאתם לא מבינים זה שיסגרו את הישיבות
ובתי הכנסת בכל מקרה רח"ל .הם צריכים אתכם
כדי ליצור את התירוץ לסגירת בתי הכנסת
והישיבות וזה יכול להיעשות רק ע"י בדיקות ,בגלל
הבדיקות הם יכולים לומר שיש מספר גדול של
מאומתים ועל סמך זה הם יכולים לדרוש מסיכות,
ריחוק חברתי וסגר .והכוונות שלהם זה לסגור
אנשים יותר ויותר ולמעשה לקחת אנשים למחנות
בידוד כתוצאה ממספר המאומתים שאתם יוצרים .
אתם יצרתם את מספר המאומתים בגלל שאתם
מעודדים אנשים להיבדק וזה הכל באחריותכם.
הממשל לא יכול לעשות את זה .הממשל מבקש
מכם לעשות בדיקות לאנשים למרות שאין חוק כזה.
אתם רוצים להרגיש חשובים אז אתם הולכים
לפגישות איתם ,הם מאיימים לסגור את בתי הספר
והישיבות אז הם אומרים לכם לעשות בדיקות.
בשביל שהם ישאירו את ב"כ וב"ס והישיבות
פתוחים אם רק תעשו יותר בדיקות אז הם יניחו
לכם .זה לא נכון ,זה שקר .הכוונה שלהם היא
לסגור את בתי הכנסת ובתי הספר והישיבות.
ואותו דבר בא"י .זה לא משנה מה תעשו .ככל
שתנסו לרצות בריון הוא יקח מכם יותר.
אבל במקום לשמוע בקולם ולהפחיד את כולם
שיצייתו אתם צריכים להראות התנגדות או לזוז
מהדרך .אתם חושבים שאתם עוזרים ליהודים אבל
למעשה אתם מובילים אותם למלכודת כל כך
גדולה שלא תדעו לצאת ממנה .משתמשים בכם
למטרת הרס היהדות והרס האנושיות ולקחת
מאנשים את הזכות שה' נתן להם לנשום
בחופשיות ,להיפגש ולהתפלל ,להיאסף וללמוד
תורה ולהעביר את התורה מדור לדור.
מושל ניו ג'רזי אמר שהוא לא היה צריך לסגור
שום בית כנסת כי הרבנים עשו את זה בשבילו.
אל תבואו בתור מנהיגי הציבור אם אתה לא
מכירים את ההיסטוריה ,איך הגרמניים והרוסים
רימו את היהודים להגיע לבאבי-יאר .אתם מובילים
את האנשים שלכם לחורבן נורא בגלל שאתם
בורים ,אם לא קראתם את הספרים שמסבירים איך
הם רימו את האוכלוסיה כדי שיקשיבו להוראות ,אין
ערכות הבדיקה נגועות בקורונה.
לכם סמכות להנהיג בכלל.
מקורbimmae.com :
הדרך היחידה לשרוד את זה ,זה חוסר ציות
נתן זאבי ,כתב בארץ ובטחון 25/11/2020
מאסיבי ,קחו את הפלאפון שלכם ותשאירו אותו
דיווח :ערכות בדיקת קורונה שנשלחו מסין ונבדקו במקווה במים שהממשל לא יוכל להשיג אתכם כי
בבריטניה נמצאו מודבקות בקורונה.
הם מנצלים את העובדה שאתם אהובים בקהילות
נמצא כי ערכות בדיקה שהועברו לבריטניה היו שלכם .הם מנצלים את זה כדי שתעשו מה שהם לא
מזוהמות בנגיף קורונה .ממשלת בריטניה אמרה כי

יכולים להשיג בלעדיכם .ויש לי חדשות בשבילכם
הכנעה תמיד מובילה לעוד הכנעה.
אל תשלו את עצמיכם שיש לכם השפעה על
הממשלה ,יש לכם אפס השפעה! ההשפעה היחידה
שיש לכם בחוסר מוכנות להשתתף במלחמה נגד
התורה ,נגד ה'.
הם תכננו את זה במשך שנים ואל תדמיינו
שאתם יכולים עליהם כי אתם לא .ועובדה היא כי
עשיתם כל מה שהם אמרו לכם עד עכשיו ,אתם לא
יכולים להם ,פשוט אל תגיעו לפגישות .אל תענו
לטלפונים ,תנו להם לשבור את הראש...
אל תשלחו אנשים לבדיקות ,תנו לאנשים לדעת
שרימו אתכם ,שעשיתם טעות ולא להיכנע להם ,יש
לכם זכות מהתורה לומר את האמת ,אל תהפכו
השליחים שלהם ואל תהיו השופר שלהם ,אל
תהפכו לפקידים שלהם נגד היהודים.
אל תרדפו אחרי האנשים שלא מתנדבים להיות
עבדים לשלטון ,הם כמו שבט לוי שלא הצטרפו
לעבדות והובילו את עם-ישראל לצאת מהגלות,
ותבין שמגילת אסתר היא התרחשות אמיתית
שקוראת גם בזמנינו ,כפי שלמדנו להבין אותה .אז
תזכו להבנה שהיא הרבה יותר גדולה משלי .ותזכו
לאומץ רוח הרבה יותר ממה שקיים כרגע.
שנה טובה לכולם שכל "מחשבות המן" יבוטלו
לאלתר ונזכה לביאת גואל צדק כעת ממש.

האם הבדיקות לקורונה בטוחות?

ישנם הרבה פרסומים "הלוחצים" על הציבור לעשות
בדיקות לקורונה ,והן אף מוגדרות "מצילות חיים".
הייתה דרישה מ 75אלף מורים לבצע את הבדיקה
ובנוסף יש כיום חיוב מכל מי שרוצה לטוס או
להיכנס לאזורים מסוימים לבצע את הבדיקה .לפני
מס' ימים הסתובב אוטו עם רמקול באזורנו עם
קריאה בנוסח" :עקב התגברות התחלואה מתבקש
הציבור להגיע לבדיקה ב ."...לאחרונה אף היה
פרסום" :משרד הבריאות ומפעל הפיס יגרילו 300
אלף שקלים בחודש בין הנבדקים לקורונה".

* בדיוק מסיבה זאת אינני מתכוונת ללכת להיבדק.
* אם אתה חולה וחובש מסיכה ויש לך וירוס שעוד
לא הגיעה למוח ,הוא יעבור מהפה למסיכה
ומהמסיכה לאף ומשם למוח ,כך שתהיה גם בעיה
במוח...
* נשבע שנראה שיש פה מזימה
* בשבדיה הולכים בלי מסכות בכלל
* אולי מה שהחדיר את הוירוס למוח היה המטוש?
* יתכן כי בדיקת המטוש מהאף מזרזת את נדידת
החיידק למוח.
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מתוך המצגת" :רופאים אומרים לא לסגר"

* ד"ר סיל גריי מצפון קרולינה בעל  20שנות נסיון
ברפואה בבתי חולים :כאומה איננו יכולים להחזיק
מעמד בנזק ההרסני שגורם הסגר המתמשך הזה.
* ד"ר ג'פרי קושניצר מניו-יורק :היה לי חולה עם
כאבי ראש ולקח לנו שבועיים למצוא תור ל ,MRI
שעה אחרי הבדיקה הרדיולוג מתקשר ואומר שיש
לו גידול במוח .ראיתי ילד משותק מפחד ,כי אמא
שלו אמרה לו שאם יוריד את המסכה יקבל קורונה
וימות.
* ד"ר ל.אנדריי מבולטימור :לקוחות אומרים לי
שהם מפחדים לבוא לקבל טיפול ,לקוח אחד חיכה
כ"כ הרבה זמן עד שהוא נהיה משותק.
* ד"ר דוויד הסה מויסקונסין" :רוב הזמן ישבנו בבית
או חיכינו במרפאות הריקות שלנו".
* ד"ר מולי רוטנפורד" :אני מטפלת בנפגעי חרדה,
היו לי כמה חולים שחזרו להתמכרויות ולשתייה
בגלל שהיו מבודדים.
* ד"ר קארי וויליס" :התקשורת יצרה אוירה של פחד
שפשוט גורמת לאנשים לחשוב שהם הולכים למות,
אם הם רק יוציאו את הראש מהדלת".
* ד"ר טוני דייל מאוסטין טקסס" :הפחד מהמחלה
הזאת הפך לבעיה יותר גדולה מהמחלה עצמה".
* ד"ר סימונה גולד מלוס-אנג'לס" :אם מוציאים
ילדים ונוער מהחיים הנורמליים שלהם מחוץ לב"ס
ללא עבודה ,הם בסיכון לדיכאון חרדה והרס עצמי".
* ד"ר מארק מקדונלד" :למה אנחנו גורמים להם
טראומה ע"י שמכריחים אותם ללבוש מסכות,
להתחבא מהחברים שלהם ,לא לשחק ולא לאכול
ביחד ,אומרים להם בעצם שאם הם לא עושים את
זה שהם ימותו או יהרגו אנשים אחרים .לדעתי זו
התעללות בילדים".
* ד"ר לי מאריט מאומאה :התרופה הכי טובה נגד
פחד היא ידע.

להלן מס' כתבות בנושא:

לציבור הרחב ,אלא מחייבים אותם לומר נגד
דעתם ,ולכל הפחות לשתוק ולא להביע דעה כלל.
בעבר כאשר היה מדובר ב'שפעת מקסיקו'
ורופאים שאינם משועבדים ל'משרד הבריאות'
פרסמו דעתם השלילית על החיסון ,ופירטו הרבה
פרטים בזאת ,והוסיפו שמטרת החיסון למעט
אוכלוסיית העולם .ובשנה שלאחריה הכניסו את
החיסון הנ"ל לתוך החיסון של השפעת היום.
רבים מהרופאים הבכירים ותלמידיהם ועוד ,נמנעו
מלקבל את החיסונים הנ"ל .ובעבר התקשרו אלי
מראשי השלטונות ,מדוע אני מביע את דעתי
ברבים ,כי זה מזיק להם ,ולא בושו בעצמם ,כאשר
הם בעצמם נמנעו מלקבל החיסון.
אי לכך הנני רואה חובה לעצמי לפרסם הדברים,
בכדי למנוע צער ונזק ויתירה מזו ,מאחינו בני
ישראל.
ובדבר החיסון נגד 'שעלת' אשר ידוע שרבים
ניזוקו ממנו רח"ל ,ועד לאחרונה עוד ראיתי ילדים
שמיד לאחר קבלת החיסון הגיעו למצב של פיקוח
נפש ממש ,ועל הרופאים מופעלים לחצים עצומים
לא לפרסם המקרים שילדים מאושפזים לאחר מתן
החיסון ,ומותר לחלל שבת עבור הילדים שהסתכנו
בזה ,וידוע לי בידיעה גמורה ,שישנם ילדים שעדיין
מאושפזים בבתי חולים מאז קבלת החיסון ועוברים
ייסורים רבים ונוראים.
ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב ,ויראו
רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח ויגדלו ויעשו פרי
לתפארת בית ישראל  .אהרן ראז

קטע מתוכנית רדיו עם הרב בן-לולו
ערוץ "קול-חי" .כסלו ,תשפ"א

"בקשר לחיסון נגד שפעת ,גיסי ז"ל היה בריא
לחלוטין ,בן  63אבא ל 12-ילדים .אמרו לו :תשמע,
כדאי לך לעשת את החיסון נגד שפעת .הוא הלך
לקבל את החיסון הזה .אחרי החיסון הוא חלה
בשפעת ואחרי חודשיים הוא נפטר...

חוברת הסברה בנושא הסכנות שבחיסונים:

ד"ר לורנס פאלבסקי
למד בב"ס לרפואה בניו-יורק ,משך  9שנים נהל את
מחלקת הטיפול נמרץ בבית החולים "הר סיני" ,כיום
עובד במרפאה הפרטית שלו.
בתחילת הקריירה שלי סברתי שחיסונים הם דבר
בטוח כפי שלמדו אותי .באחד הפעמים אמר לי
אחד הלקוחות – האם אתה יודע שהחיסונים
מכילים כספית? היות ונשבעתי את שבועת
הרופאים ,החלטתי לבצע מחקר בעניין החיסונים.
מחקרי העלה את הממצאים הבאים:
א .בחיסונים יש כספית הגורמים למחלת הסרטן.
ב .בחיסונים יש אלומיניום אשר חודר למוח וגורם
להפרעות קשות של קשב וריכוז ,אוטיזם וכו'.
ג .החיסונים נוסו על בעלי חיים וגרמו למחלות
קשות ותמותה ולמרות זאת משתמשים בהם
לחיסון.
ד .בעשור האחרון אנו עדים לעלייה משמעותית
בתופעת האוטיזם והפרעות קשב וריכוז ועוד.
ה .לא מצאתי ולו מחקר אחד שמראה כי החיסונים
בטוחים בריאותית ואז התחלתי באמת לדאוג.
ו .אני יכול מדעית ובאמתחתי הוכחות וראיות
ברורות לחלוטין על מנת להראות את הקשר.

חיסון עם אלומיניום.
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מצאנו במחקר כי במוח של חולי אלצהיימר
ואוטיסטים ישנן כמויות אלומיניום גבוהות ביותר.
חקרנו איך האלומיניום מגיע למוח ואיך הוא משפיע
ומצאנו כי ישנם תאים המסתובבים בגוף כמו עובדי
ניקיון .הם אוספים פסולת שהגוף רוצה להיפטר
ממנה .התאים מגיעים לאזור של הזרקת החיסון אך
במקום להיפטר מהם הם עוברים לתוך המוח
ופוגעים ביכולת של תאי המוח לתקשר זה עם זה
כראוי והרבה אנשים סובלים מהפרעה מוחית בגלל
האלומיניום שבחיסונים .ולכן ,אני אומר שלהתחסן
זה רק אם מישהו מוכיח לכם שהחיסון יציל את
חייכם ! אני לא אסכים בשום אופן לקבל חיסון אם יש
בו אלומיניום.

פגיעה באף מגבירה את הסיכון לחיידקים להיכנס
למוח :מחקר חדש מאוניברסיטת גריפית
באוסטרליה הראה כי נזק לרירית חלל האף מגדיל
את הסיכון לחיידקים להגיע למוח ,ועלול לגרום
לבעיות בריאותיות ארוכות טווח .המחקר מראה כי
פגיעה ברירית האף יכולה להגביר את פלישת
החיידקים דרך עצב הריח המתווך את חוש הריח
ומוביל ישירות מחלל האף למוח .הזיהום של העצב
מגדיל מאוד את הסיכון לזיהום במערכת העצבים
המרכזית.

מחקר :מדענים שניתחו גופות של נפטרי קורונה
מצאו שהנגיף עלול לחדור ישירות למוח דרך האף.
הממצאים עשויים להסביר את הפגיעות
הנוירולוגיות מהן סובלים על פי מחקרים כ80%-
ממחלימי הקורונה שאושפזו בעקבות מחלתם.
פורסם3/12/2020 :
חלק מהתגובות הקוראים -
* אולי זה המטושים המזוהמים שלכם?
* מכניסים את המטוש מאוד עמוק .שאלתם פעם
למה? הרי אם הקורונה כל כך מדבקת בטח היא
היתה גם בחלק החיצוני של האף ולא היה צריך
לדחוף כל כך עמוק .אבל בכוונה הדריכו אותם
לדחוף עמוק...

מתוך הסרט "לעולם לא אסכים לקבל חיסון שמכיל
אלומיניום" .פרופ' כריסטופר אקסלי ,המומחה
המוביל בעולם לחשיפה אנושית לאלומיניום.

בס"ד
הרב אהרן ראז
רב בית החולים 'בקור חולים' ירושלים
מחבר ספר תפארת שמואל על משמרת שלום
טלפונים057-3185462 02-5383158 :
חורף תשע"ה
לרבים השואלים האם לעשות חיסון נגד שפעת
כיון שהרופאים ועוד לוחצים מאוד בעד מתן
החיסונים ,אך אינם מפרסמים את המקרים הקשים
שקרו לאחר מתן החיסון נגד שפעת ,שישנם
מהמחוסנים שהגיעו עד שערי מוות רח"ל ,ומונעים
מהרופאים ויועציהם לומר ולספר את הידוע להם

המצגת :האם אפשר לסמוך על חברת

פייזר?

החיסון מגיע בקרוב אך אני לא אדבר עליו אלא
על החברה שמאחוריו .החברה תייצר  100מליון
מנות עד סוף השנה ,ומיליארד מנות בשנה הבאה.
בהתחלה זה לא יהיה חובה ,אבל אם לשפוט לפי
ההזמנות הגדולות ,יש תכנית לשכנע אנשים
להתחסן ויהיו הגבלות על אלה שלא יסכימו.
בריטניה הזמינה  30מיליון מנות חיסון מהחברה
כדי לחסן את העם הבריטי ,אז זה הגיוני לבדוק את
החברה בתחום הבטיחות והאתיקה .הרי הם
חייבים להיות אמינים במאבק למען האנושות ,נכון?
מה שאני עומד לספר לכם זה רק  20%מרשימת
השחיתויות שלהם ,אחרת הסרטון הזה ימשך
שעות .אם אתם רוצים לראות את הרשימה המלאה
חפשו .the mirror project pfizer-
 1פייזר קיבלה את הקנס הפלילי הגדול ביותר
בהיסטוריה של ארה"ב ,כחלק מהסדר עם תובעים
פדרליים בסכום של  2.3מיליארד דולר עבור הפצה
לרעה של תרופות ,תשלום שוחד ולרופאים.
 2הם היו מעורבים במכירת שסתומי לב פגומים
שהובילו למותם של יותר ממאה איש .החברה
שלמה קנס של  11מיליון דולר.
 3נגד פייזר היתה גם תביעה ייצוגית עם הסדר של
 60מיליון דולר על 'רזלין' – תרופה נגד סוכרת,
שגרמה למטופלים למות מקריסת כבד.
 4בבריטניה הם נקנסו ב 90מיליון פאונד בגלל
העלאת מחירים לא הוגנת של תרופה לאפילפסיה
באלפיים וחצי אחוזים.
 5בשנת  2004פייזר הסכימה לשלם  430מיליון
דולר לסבסוד קנסות פלילים של רופאים ,שרשמו
את תרופת האפילפסיה 'נוירונטין' לחולים שעבורם
התרופות לא אושרו.
 6בשנת  2010חבר מושבעים פדרלי מצא כי פייזר
ביצעה הונאת סחטנות בשיווק התרופה .החברה
שלמה  20מיליון דולר ל 4000-רופאים כדי שידברו
לטובת החברה.
 7בשנת  2012שילמה קנס של  45מיליון דולר
בגלל ששיחדו רופאים ואנשי מקצוע אחרים בתחום
הבריאות כדי להגדיל מכירות במדינות זרות.
 8פייזר נתבעו בבית המשפט הפדרלי בארה"ב ע"י
משפחות ניגריות ,שהאשימו את החברה בניסויים
של אנטיביוטיקה חדשה ומסוכנת על ילדים בלי
הסכמת ההורים ,ושימוש בילדיהם כשפני נסיון
אנושיים .פאנל מומחים רפואיים הגיע למסקנה כי
פייזר הפרה את חוק הבינלאומי ,והחברה הסכימה
לשלם  75מיליון דולר להסדרת התביעות בניגריה.
הרשימה נמשכת ואני לא רוצה לשעמם אתכם,
אבל תשאלו את עצמכם ,אם זה היה יצרן מכוניות,
הייתם קונים מהם מכונית? האם פייזר אמינה
מספיק שיינתנו לה המפתחות לחיסון האוכלוסיה
עם משהו שהוכן תוך כמה חודשים ,ועם רקורד כזה
של בטיחות ואתיקה? אני יודע מה אני חושב,
ואתם?

משתתף בניסוי החיסון לקורונה הגיש תביעה על
נזקים נוירולוגיים) .חדשות רוטר (30/11/2020
אדם בגיל  40מהודו שהשתתף בניסוי הגיש תביעה
על תופעות לוואי קשות .בתביעה הוא דורש גם
שהניסוי יפסק 10 .ימים לאחר קבלת החיסון
הראשון טען שהרגיש כאבי ראש חזקים מאוד
בחילות וכשהמצב החמיר פונה לטיפול נמרץ.
בטופס השחרור נרשם שהוא סבל מפגיעה מוחית.

החיסון המסוכן.

רוב המחלות מתגלה רק שנים רבות לאחר החיסון.
ישנו סעיף בעלון לצרכן של החיסונים המציין בבירור כי
החיסון לא נבדק באם הוא מסרטן או עלול לגרום
למוטציות או פגם בפוריות .כאשר חברות החיסונים
מציינות בעלון לצרכן כי יש בחיסון נוכחות של רקמת
)תאים( עוברים זה מגן עליהם מפני כל התחייבויות לנזקי
חיסון .לפיכך ,הוסיפו בעלון לצרכן ברשימת מרכיבי
החיסון את ) MRCתאי עוברים זכריים( ו ) WI-38נקביים(.
כרגע קיימות הצעות חוק במדינה המתכוונות להסיר
את הדרישה להסכמת הורים לצורך מתן חיסונים
ותרופות אחרות לילדים וזה חשוד ביותר!
כל האמור לעיל מראה את הסכנה החמורה שבתוכניות
חיסון מסיביות בכפייה ומחייב מצב חירום בכל הקהילות.
ההיסטוריה מוכיחה כי אלה מאיתנו שנמצאים בעמדה
לחנך ולהציל אנשים מסגידה לחיסונים ולא פעלו  -הם
ישפטו על ידי האלפים הרבים שנפגעים מדי יום על ידי
החיסונים .הם גם יימחקו וישכחו מההיסטוריה כמו אלה
שנשארו שקטים במהלך תקרית קמצה ובר קמצה
שהביאו לחורבן בית המקדש השני.
גרמניה הנאצית השתמשה בחיסונים במחנות ריכוז כדי
לגרום למוטציות קבועות בגנים היהודיים כחלק מהניסויים
הרפואיים .אחרי השואה מרבית המדענים הגרמנים
הובאו לארה"ב להמשך הניסויים וברור שאנחנו הופכים
להיות חלק מאותו ניסוי אך הפעם בהתנדבות .למרבה
הצער ,תעמולה ושטיפת מח גרמו לנו להאמין שהממשלה
וחברות התרופות פועלות לטובתנו.
אני כבר לא יכול לשתוק .כל מי שמדבר על התועלת
של חיסונים נהנה מקבלת כסף מהממשלה וכולנו צריכים
להתעורר לפני שיהיה מאוחר מדי.
כיום המצב הוא כזה שאם ילד לא נפגע מחיסון זה
ממש נס ,לצערי הרב בחודשים האחרונים מגיעות
מליקוד ,ארה"ב מאות שיחות חירום הקשורות להתקפים
ותופעות לוואי בילדים מיד לאחר חיסונים .על מנהיגי
הקהילה לפקוח את עיניהם למובן מאליו.
ברוך ה' ישנם מספר מנהיגים קהילתיים בארה"ב
שהוארו במידע שלי ופועלים לקבוע את דרך הפעולה
הנכונה .אל נא תייעצו לאנשים להתחסן כדי לפייס את
הממשלה או מחשש לאנטישמיות .בואו לא נקריב
מעטים מתוך מחשבה שזה יעזור לאחרים .בואו נעבוד
יחד ולא נפחד לעמוד על שלומו של כל ילד ,על ידי
התנגדות ברורה לכל פעולה ממשלתית עד שנדע שהיא
בטוחה .אין לי ספק כי אלה מאיתנו שלא יגנו עלינו מפני
הסכנה האדירה הזו ,יהיה דם ילדינו על ידיהם .אנא ,לכל
הפחות ,עצרו מייד את כל ההמלצות לחיסון ויצרו איתי
קשר למידע נוסף .אני מאמין בכנות שמנהיגי התורה
האמיתיים יבינו את הסכנה המיידית העצומה של המצב
הנוכחי .כל יום נשפך דמם של ילדים רבים לטובת ספק
של הגנה עתידית ,שאולי הם אפילו לא יזכו לראות.
אנו חיים בתקופה של רדיפה וצועדים כצאן לטבח .בנינו
לעצמנו  3אלילים :רפואה ,דמוקרטיה וכסף ואנו עוד
סוגדים לממשלות בהן אנו חיים...
המלים האלה יוצאות מליבי .אני מתפלל שייכנסו לליבו
של כל יהודי ,לעזור לנו להבין את הצורך להפסיק את כל
החיסונים...
בכבוד רב  -יעקב וישנבסקי
נ.ב .כל המידע במכתב זה מבוסס על עובדות
ונתונים מדעיים .אנא צרו איתי קשר בכל שאלה
ואביא את המקורות לכל הצהרות במכתב זה.
]אחרי המסמך המזעזע הזה בקשנו לשאול את
דניאל האוטיסט מה דעתו והוא ענה" :כל מי שאומר
ללכת לקבל חיסון הרי הוא נביא שקר"[

מאת :יעקב וישנבסקי.BS ,
 36רח'  12ליקווד NJ 08701
טלפון  215-421-8539פורסם9/2/2020 :
רקע :עובד כ 20-שנה בתפקידים שונים בענף התרופות.
שימש בין היתר כאחראי במנהל התרופות האמריקאי על
שלמות הניסויים הקליניים ונתוני הייצור של תהליכי מחקר
ופיתוח תרופות.
להלן קטעים ממכתבו למנהיגי הקהילה היהודית:
התוודעתי לסוגיה רפואית ,מוסרית וערכית מטרידה
ומעוררת שעלי להביא לידיעת מנהיגי הקהילה היהודית
שלנו .יצרני החיסון עושות שימוש כיום בטכנולוגיה חדשה
המשתמשת ברקמות עוברים שהופלו והן זולות כאמצעי
לגידול אנטיגנים )נוגדנים( לייצור חיסונים .חיסונים רבים
מכילים תאי גזע עובריים )שנלקחו מעוברים אחרי הפלה(
העלולים לגרום למוטציות )שינויים( בגנים של מקבל
החיסון ,כ 70%-מתאי הגזע של המתחסן עלולים להיות
מוחלפים והם יכולים לשנות את התוכנית הגנטית של
האדם לזה של אדם אחר!
שינויים אלה מסוכנים מטבעם ,הם עלולים לגרום
לשינויים והפרעות באישיות כמו גם ליקויים בריאותיים
שיעברו לדור הבא ,הם עלולים לגרום לזכרים לפתח
נטיות ,מאפיינים ודפוסי התנהגות נשיים ,וכן להיפך.
)כאשר זכר המקבל חיסון הנוצר מתאי גזע של נקבה או
נקבה המקבלת חיסון מתאי גזע של זכר( .אני מכיר
באופן אישי יותר מעשרה מקרים של בלבול בין המינים
ושוחחתי עם רבנים רבים שראו לאחרונה עלייה במקרים
כאלה בקרב ילדים.
בנוסף לכך ,הרבה תאי זרע נלקחים מתינוקות שהופלו
בגלל מומים ופגמים גנטיים המועברים למקבלי החיסונים.
הגנים הזרים בחיסונים גורמים ל:
 מספר רב של מקרי מוות. עליה במספר מקרי סרטן. הרבה תלמידים שאינם מסוגלים ללמוד תורה. זוגות שאינם יכולים להביא ילדים לעולם. אנשים שאינם יכולים להינשא עקב פיגור וכו'. -שינויים במהות המוסרית והרוחנית היהודית.

למרות שהיה ברור שעל העלון שבאריזה היה כתוב
שזו יכולה להיות תגובה לחיסון .ולא פחות מטריד
עבורי היה זה שהם לא דיווחו על זה לאף אחד
כאילו שזה מעולם לא קרה.
כשראיתי שזה קורה שוב התחלתי להבין את
שהמערכת שלנו ממש פגומה והיה ברור לי שאני
לא יכול לקחת בזה וסירבתי לחסן את הילדים
במרפאה שלנו.
בכל שנות הקריירה שלי נתתי שבעה חיסוני
טטנוס ועל כל אחת מהפעמים האלה אני מתחרט
כי לא ידעתי מה שאני באמת צריך לדעת על
טטנוס.
התחלתי לעבוד עם אוכלוסייה של ילדים שלא
קיבלו חיסון ,רבים מהם חלו בכל המחלות ילדות
האופייניות והתפקיד שלקחתי על עצמי היה איך
לטפל בילדים האלה ,מכיוון שאף אחד מהפציינטים
שלי לא קיבל חיסון הייתי צריך ללמוד איך לטפל
בילדים האלה וגיליתי שיש מעט מאוד רופאים שיש
להם ניסיון בזה.
ואני יכול להגיד לך שאחרי  35שנים ככל הידוע לי
לא היתה אצלי אף תוצאה שלילית בטיפול במחלה
שכביכול ניתן לחסן נגדה ,אף ילד לא מת אצלי
מחצבת ,אבעבועות רוח או שעלת .היו לי אלפי
ילדים עם זה וכולם נרפאו.
שמתי לב כי המטופלים שלי כמעט ולא סובלים
ממחלות כרוניות באסתמה ,אקזמות ,הפרעות קשב
וריכוז וכו' אז לא הייתי ממש טוב בלטפל בזה כיוון
שאף אחד מהפציינטים שלי לא לקה בהן ,אבל כן
הגיעו אליי פציינטים ממרפאות אחרות שסבלו
ממחלות כרוניות  -כל אלה היו ילדים שקיבלו
חיסונים .ראיתי שיש שתי קבוצות שונות של ילדים,
האחת שלא קיבלה חיסונים ונמצאת בבריאות
מצוינת והקבוצה השניה...

קטעים מהסרט "זריקה באפילה".

)(A SHOT IN THE DARK

"החיסון היחיד שהוא בטוח הוא זה שלעולם לא
משתמשים בו"
)ג'ימס שאנון ,המכון הלאומי לבריאות ,ארה"ב(.
הסרט מתחיל בהצגה של קטעים מהתישקורת
)שטיפת מח( המציגים אנשים מפורסמים )כמו
טרמפ ואובמה( הנואמים על הצורך והחובה
להתחסן.
...עדותו של רופא:
התחלתי לשמוע סיפורים מהורים ,לא עשרות ,לא
מאות ,אלא אלפי סיפורים מהורים שלקחו ילד בריא
לגמרי למרפאה ,ואחרי החיסון הם גילו שהילד
שלהם איבד הרבה מהבריאות שלו .איבוד יכולת
הדיבור ,התקפים ,מוות ,אסטמה ,אלרגיות ,אוטיזם,
לקויות למידה ,מחלות מעי דלקתי וכו') .במקרה
פורסם היום י"ג כסלו תשפ"א בחדשות  -מחקר
מגלה :תוך  14שנים הוכפל מספרם של החולים
במחלות מעי דלקתיות בישראל(.
לכל ההורים נאמר שזה לא קשור לחיסונים!
ראיתי מאות מקרי סרטן וכולם קיבלו חיסון .ראיתי
מטופלים במרפאה שלי במשך יותר מעשרים שנה
שבחרו שלא להתחסן ,הם הילדים הכי בריאים
שראיתי אי פעם .יותר ויותר הורים מבינים את
הסכנות שבחיסונים ,וזו הסיבה שאנחנו רואים לחץ
מופעל להחל חובת חיסונים .אנחנו מניחים שאם
נתחסן נקבל הגנה ,אלו הנחות שמעולם לא הוכחו
בצורה מדעית.
קרלה גריבנה לקחה את ביתה הבריאה לחיסון
שפעת ,למחרת היא מעירה אותה ומוצאת אותה
משותקת מהצוואר ולמטה.

קטעים מראיון עם הרופא ד"ר תומס קוואן.

מחבר הספר "המיתוס של המחלות המדבקות"

18/9/2020

הלכתי לבית ספר לרפואה ,רציתי להיות רופא
משפחה ואז היתה לי חוויה ששינתה את חיי,
חודשיים לאחר תחילת ההתמחות הייתי במרפאה
היה שם ילד אחרי זריקת חיסון שניה של DPT
)דיפתריה טטנוס( שנפגע באופן חמור עד כדי כך
שאני לא חושב שהוא שרד .זה היה כמובן הלם
עבור כולנו ,כיוון שזה היה ברור לגמרי שהתינוק
היה בסדר גמור כשהוא נכנס ואז היתה לו פגיעה
מוחית קשה לאחר זריקת החיסון וזה קרה די הרבה
באותו זמן ואז אמרתי לעצמי ,אני לא הגעתי
לרפואה כדי לפגוע בתינוקות.
מה שעוד הטריד אותי מאוד מעבר לעובדה ...לקחתי את בני בן השנתיים לחיסון המחומש
שכרגע פגענו בתינוק היא שהרופאים פשוט שיקרו הרביעי שלו ,ובתוך שעות ספורות מהחיסון ראיתי
להורים ואמרו להם שאין סיכוי שזו תגובה לחיסון אותו סובל מעוויתות ,הוא נכנס למצב הלם היה

מחוסר הכרה ובסופו של דבר הוא אובחן עם נזק
מוחי כולל לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז...
ראינו ילדים שהופכים לנכים וחולים כרוניים .אחד
מכל שש ילדים הוא בעל לקות למידה .מדוע מספר
כה רב של ילדים מחוסנים נעשים חולים?
...שעות ספורות אחרי שבני קיבל את החיסון
המשולש ואבעבועות הוא נעשה חולה מאד ,הפך
לאוטיסט ,הוא הפסיק לדבר ,איבד כישורים
חברתיים ,הפסיק לשלוט על צרכיו...
יש רופאים שהיו רוצים שתהיה חולה – כן ,כי ככל
שאתה חולה יותר הוא מרוויח יותר כסף .אני אישית
לא חולה .הילדים שלי מעולם לא חלו ,הם מעולם
לא חוסנו והם לא נעשים חולים .כי חלב האם היא
הדרך שלהם להתחסן וזהו זה...
...החיסונים מכילים בין היתר :פרוטאין מביצה,
ג'לטין מחזירים ,חלקי רקמות מעוברים שעברו
הפלה  -תאי ריאה אנושיים ,בלוטת יותרת המוח,
כליות ,טחול ,לב ,לשון...
...המרואיין קורא מרכיבי החיסון :כספית  -מסומן
על התווית כמאוד רעיל .אפקט מצטבר עלול לגרום
נזק לכליות ,למערכת הנשימה ,למערכת העצבים,
מצוין במפורש שיכול לגרום לבעיות במערכות
הרבייה וההתפתחות ,כלומר שזה יכול לגרום
לדברים כמו אוטיזם והפרעות התפתחויות אחרות.
אלו חומרים רעילים לאין שיעור ,וזה מה שבתוך
החיסון.
החיסון לשפעת המכיל כספית מוצע עכשיו לכל
הנשים ההרות לכל הפעוטות ולכל הילדים על בסיס
שנתי .זה צריך להיפסק .הרבה רופאים לא יודעים
שתימרוסל זה כספית.
מחקר זה מביא הוכחה אפידמיולוגית חזקה
לקשר בין חיסונים המכילים כספית לבעיות
בהתפתחות.
האלומיניום – מה קורה כאשר אתה מזריק אותו
לתינוק שלך? האם עשו על זה מחקרי בטיחות?
מעולם לא! והחומרים האלה שבחיסונים ,כאשר
הם מוזרקים לנשים בהריון – הם עוברים למוח של
העובר וזה גורם לאנצפלופתיה )נפיחות מוחית(
וזוהי תופעת לוואי ידועה בכל חיסון שאנחנו
מקבלים
אז כאשר אומרים לכם שהחיסונים הם יעילים
ובטוחים ' אתם צריכים לדעת ששילמנו מעל 3.5
מיליארד דולר כפיצויים לילדים שנפגעו או נפטרו
בגלל החיסונים.
...האמא מספרת" :בגיל שנה וחצי הוא קיבל את
החיסון ,שלשה ימים לאחר מכן החלו בעיות של
חום ,סרפדת ,פריחה ,נפיחות במרפקים ,אחרי
חודשיים הוא הפסיק לדבר ,אחר  8חודשים הוא
התקרר והחלו אצלו עוויתות בפנים ,לאחר מכן
אובחן כאוטיסט .חשבתי שע"י החיסון אני מגינה
עליו אבל בסופו של דבר פגעתי בו למשך שארית
חייו .בית המשפט לנפגעי חיסונים פיצה אותנו ב-
 55אלף דולר ,אני מתחרטת שלא בדקתי את
הנושא לעומק ,אבל עכשיו זה מאוחר מדי...

כוחות הצלה הוזעקו הבוקר אל בית המשפחה בעיר החרדית,
ופתחו בפעולות החייאה על התינוקת שאיבדה את הכרתה •
לפני כשבוע קיבלה חיסון ובימים האחרונים פיתחה חום • מאמצי
ההחייאה נמשכו במרכז הרפואי 'שערי צדק' ,אך למרבה הצער
נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה.
כתב חרדים  10מציין ,כי ביום שישי ביצעו צוותי הרפואה של
איחוד הצלה החייאה על תינוקת בת שמונה חודשים שלא
התעוררה משנתה בביתה בביתר עילית .למרבה הנס כשחזר
דופק פינו אותה לבית החולים שערי צדק במצב קשה”.
חיים טוויל ו' כסלו התשפ"א 22.11.2020 /

פעוטה ,בת למשפחה חרדית ,כבת שנה וחצי  -לא
התעוררה הבוקר משנתה בביתה בשכונת קריית מטרסדורף •
איש הצלה" :ביצענו פעולות החייאה בניסיון להציל את חייה ,אך
למרבה הצער בתום מאמצי החייאה נקבע מותה".
חיים טוויל כ"ד כסלו התש"פ 11:23 22.12.2019 /

כונני איחוד הצלה שהוזעקו אל הזירה פתחו בפעולות החייאה,
אולם למרבה הצער לא נותר אלא לקבוע את מותה • "בני
המשפחה סיפרו כי הפעוטה לא התעוררה משנת הלילה".
חיים טוויל ט"ז סיון התשע"ט 12:29 19.06.2019 /

לאחר שחשה בימים האחרונים שלא בטוב :פעוטה בת
כשנה פונתה במצב אנוש מביתה בשכונת סנהדריה
המורחבת בירושלים לבית החולים • בבית החולים קבעו
הרופאים את מותה.
עבדתי בחדר מיון עמוס  20שנה ,הייתי בקו
ביום חיים טוויל י"ח אדר א' התשע"ט 21:03 23.02.2019 /
האש ,היו ימים שקבלתי  300חולי שפעת
ומעולם לא חליתי בשפעת! יודעים למה? אני
שוטפת ידיים ולוקחת ויטמין די ולא לקחתי חיסון
לשפעת! אני לא מסכימה עם חיסוני השפעת שלכם,
אומרים לנו שזה חינם וזמין בכל מקום ומשחדים
אותנו עם שוברי מתנות...
לא אכפת לי שאתם אומרים שאין קשר בין
חיסונים ל אוטיזם לחיסונים ,יש קשר! ראיתי מול פעוטה בת  9חודשים איבדה בשבת בבוקר את ההכרה
עיני ילד בריא לחלוטין יפיפה בן שנתיים
מקבל את בביתה במודיעין עילית • לרופא שגר בסמיכות לא נותר
הזריקה הזו והופך לילד אוטיסט במצב חמור.
אלא לקבוע את מותה • ביום רביעי בצהרים נפטרה
...
ראיתי גרף של תוחלת החיים בכל מדינה ,אנחנו הפעוטה רבקה בן שושן ע"ה בת החצי שנה.
במקום ה .34-במתן חיסונים אנחנו במקום הראשון ,חיים טוויל כ"ז שבט התשע"ט 19:33 02.02.2019 /
איך זה יכול להיות? בארה"ב ניתנו בשנת 5 1962
חיסונים ,ב 24 1973-חיסונים ,כיום  72חיסונים!
קטע מדיון בוועדה נגד מתן חיסונים חובה:
ב 20-שנה האחרונות היו  2מקרי מוות מחצבת ,ו-
 127מקרי מוות בגלל החיסון ,ואי אפשר להתעלם
שרק  10%מהמקרים מדווחים ...אז אם אנחנו
מודאגים משני מקרי מוות למה אנחנו לא מוטרדים
מ 127-מקרי המוות מסיבוך כתוצאה מהחיסון?...
המושל גרי בראון חתם ואישר היום את הצעת
טרגדיה בירושלים :פעוט כבן עשרה חודשים לא התעורר
המחייבת קבלת חיסונים בבתי-ספר...
משנתו ונפטר .רופאים וחובשים באיחוד הצלה ביצעו
קטעים מ "זריקה לאחור"
בפעוט פעולות החייאה ממושכות ,אולם למרבה הצער לא
ד"ר ראשיד בוטאר חושף את שקר הקורונה נותר להם אלא לקבוע את מותו.
ד"ר ראשיד בוטאר ,נמצא בדירוג של
 50הרופאים חיים טוויל ל' כסלו התשע"ט 18:56 08.12.2018 /
הכי טובים של ארה"ב כבר מעל  20שנה.
סיים תואר כפול באוניברסיטת וושינגטון בביולוגיה
ותאולוגיה ,למד רפואה וכירורגיה ,שירת בצבא
האמריקאי כרופא מנהל יחידת טיפול נמרץ.
הוא חבר בוועדה הקלינית של טוקסיקולוגיה של
המתכות ורפואה מונעת ,הוא חבר בוועדה של
רפואת טיפול נמרץ וקיבל סטטוס של חבר אקדמי
בשלוש קהיליות רפואה שונות .כיום הוא מנהל את
המרפאה הקלינית לרפואה מתקדמת בקליפורניה
וצפון קרולינה ,מרפאות אלה מתמחות במענה איש הצלה" :לדברי בני המשפחה התינוק לא התעורר
לצרכים של מטופלים שיש להם מערכת חיסונית משנתו .ביצענו בו פעולות החייאה ממושכות בניסיון
שאינה מתפקדת כראוי ובנושאי רעילות.
להציל את חייו" • הועבר ל'מעייני הישועה' ,שם לא נותר
ספרו הראשון – " 9צעדים לשמור על בריאותך"
למספר לרופאים אלא לקבוע את מותו.
הגיע לדרגת רב מכר בינלאומי ותורגם
חיים טוויל * י"ג תשרי התשע"ח 10:06 03.10.2017 /
שפות) .המשך בטור השמאלי(.

השבוע הוא הכין סרט החושף את התרמית
המונצחת בכל העולם ע"י ארגון הבריאות העולמי.
לסרטו היו מיליוני צפיות בכל העולם לפני שנמחק.
באוניברסיטת צ'פל היל בצפון קרולינה בוצע
מחקר על שינוי גנטי ושילוב של מס' וירוסים כדי
ליצור וירוס יותר מדבק ויותר אלים ,בשנת 2014
ממשלת ארה"ב החליטה להפסיק מחקר זה העלול
לגרום למגיפה .ד"ר פאוצ'י העביר מיליוני דולר לסין
על מנת שיוכלו להמשיך במחקר הזה למרות
שנדרשו להקפיאו .וכל פעם שאני מדבר על זה אני
רותח ,כי הוא עבר על החוק ויצר שרשרת אירועים
שהובילה לסגירת העולם ,הוא עשה מהלכים בניגוד
להחלטות הממשלה ,הוא השתמש בכספים של
משלמי המיסים ,מימן מחקרים שהובילו לקורונה.
יש תיעוד מ 2017של פאוצי בנאום באוניברסיטת
ג'ורג'טאון בו אמר שתהיה מגיפה בזמן הזה .איך
הוא ידע ב 2017-שתהיה מגיפה? אתה לא יכול
לנבא את השוק שלושה ימים קדימה .איך הוא ידע
שתהיה מגיפה?
הם סוגרים את הכלכלה כשהם יודעים למעשה
שאין לזה בסיס .אין כזה וירוס שקופץ  2מטר ,או 4
מטר זה מידע מוטעה לחלוטין .ומה שהכי מרגיז
אותי ,זה שיש אלפי רופאים ומדענים בעולם
שיודעים שזו תרמית ולא אומרים כלום .אולי בגלל
שהם מפחדים מחרם חברתי או פחד שיאבדו את
הרישיון שלהם.
כל מדען וכל רופא שיודע שזו בדיחה חייב לדבר.
כל תחומי המדע הושלכו לאסלה .פשוטו כמשמעו.
כולם מתעלמים מזה .מתעלמים מכל ההיבטים
הבסיסיים של איך גוף האדם עובד .את הפיסיולוגיה
של גוף האדם זרקו לפח ,מתעלמים מכל היבט
בווירולוגיה ,מדע הוירוסים ומחלות מדבקות.
ויש את הבדיקות שנרשמות כחיוביות בטעות,
בדיקות שאנו יודעים שאי אפשר להשתמש בהן
למטרות אבחון ,ועכשיו החליטו להשתמש בזה
לאבחון .יש מחקרים שמראים שאם קיבלת בעבר
חיסון לשפעת ,יש סיכוי סביר שתמצא חיובי
לקורונה .אלקים יודע מה הוזרק לאנשים האלה
ובנוסף ,כדי להראות שיש כאן
במהלך השנים.
מגיפה הם גורמים לרופאים לשנות את סיבת המוות
לקורונה גם אם לא נעשתה בדיקה לזה
התקשורת מפיצה סרטונים שבהם עושים שימוש
בבובות דמה כדי להראות שאנשים מתים .כולם
חלק מזה ,אנשים מפחדים לבוא לבי"ח .הרופאים
יושבים בבי"ח משחקים שחמט וקלפים כי הם
באפס מעשה ,יש בי"ח שמפטרים אחיות כי אין
להם מספיק עבודה.
הם דוחפים אג'נדה של פחד ,פחד ,פחד .פחד
שגורם לחץ נפשי מצד אחד ונפילת הכלכלה מצד
שני ומה זה גורם? זה מחליש את המערכת
החיסונית וגורם ליותר חולי .אני רוצה לדעת כמה
באמת נפטרו מקורונה ודרך אגב מספרי המתים
נמוכים יותר משפעת עונתית.
בערוץ הטמבליזיה  CBSהראו אחות שבוכה
שיתנו לה מסיכה כדי שתוכל לטפל באנשים בלי
לסכן את המשפחה שלה ואז מגלים שהיא בכלל לא
עבדה בבי"ח ,היא בכלל דוגמנית ...כמות החומר
המוטעה שמוצג בתשקורת ,התרמיות ,טקטיקות
הסחה ,וכל זה כדי למנוע מהציבור לדעת את
האמת ,פשוט לא ייאמן.
אנשים צריכים להתעורר ולהבין שיש כאן מרכיב
ענק של פשע .אתה זוכר את מלחמת המפרץ
הראשונה ,למה אנחנו נכנסנו למלחמה זו?
התקשורת אמרה לעולם שאנחנו נכנסים לעיראק
כדי לשמור על כווית ,כי עיראק הציתה אש בבארות
הנפט .אתה זוכר את זה?
אז סמל ראשון רפאל מדינה מדרום קרולינה ,חבר
מאוד טוב שלי ,שירת איתי בקוריאה אמר לי ,אני
לא יודע מה מפרסמים ,אבל אני יכול לומר לך כי
 300מהשריפות האלה ,אני ו 11מהחברים שלי
יצאנו עם שישה ג'יפים והצתנו את השריפות האלה.
זה מסוג המידע שהתקשורת לא מעבירה ,אנחנו
יצרנו את השריפות שווא האלה כדגל הסוואה ,כדי
שתהיה לנו סיבה מוצדקת להיכנס לשם.
מה האג'נדה )התוכנית/מטרה( שלהם כרגע?
גם עכשיו זו אג'נדה ,עושים הטעיה כדי להביא
למצב שהחיסונים יהיו חובה .לפני  30שנה היה
מקרה אחד של אוטיזם ל ,10,000-היום זה  1ל –
 ,32וממה זה נגרם? מהחיסונים! ובא פאוצי
והממזרים האלה ואומרים לי שהחיסון בטוח ואני
יכול להזריק אותו לגוף שלי? על גופתי המתה! אין
שום סיכוי שאני ארשה למישהו לקחת את הזכות
הבסיסית שלנו על הגוף שלנו.
כדי לדחוף את מדיניות החיסונים ,יש בתקשורת
הרבה שקר ,מספרי המתים לא מגיעים אפילו
לרמת התחלואה משפעת עונתית ,לכן משנים את
סיבת המוות בתעודת הפטירה .כל זה שקר אחד
גדול וזה קורה למעשה בכל העולם ,כולכם צריכים
להבין ,שזו תרמית.
והרופאים ששומרים על שתיקה?! אם אתם לא
חלק מהפתרון ,אתם חלק מהבעיה ,אתם יוצרים
ומנציחים את המצב ,אתם חייבים לדבר ולא לדאוג
לביטחון הפרטי שלכם ,אמרו את האמת בגלל
ששאר העולם זקוק לזה .לא אכפת לי מה יקרה לי,
אני כן דואג לילדים שלי ולנכדים שלי .אכפת לי מה
יהיה בעתיד ,בעתיד של כולנו ,העתיד של המין
האנושי!
זה מה שמדאיג אותי.

אלה שיודעים כבר מבינים את זה .אתה רק צריך
להקשיב לד"ר ג'ודי מיקוביץ ,מה היא עברה ,איימו
על הקריירה שלה ,ועל החיים שלה .הם מנעו ממנה
משפט ,שמו אותה בכלא .אני אומר לך עכשיו,
האנשים האלה ,גייתס פאוצ'י וכל הממזרים
המשרתים שלהם ,אם תיקח את האנשים האלה
ותכניס אותם לכלא ,אתה תראה שהעולם שלנו
יהיה כל כך מדהים ,יפה ושופע.
ביל גייתס אמר שהוא מעוניין בדילול אוכלוסיית
העולם דרך מתן חיסונים ,אני לא מבין איך בן אדם
יכול לצאת עם כזו הצהרה שאולי  700,000ימותו
מהחיסון ,ותבינו שצריך להוסיף עוד לפחות 3
אפסים בסוף המספר הזה ,כי זו כמות האנשים
שימותו מזה ,אבל הם יאשימו בזה את הקורונה
וישתמשו בזה כדי להצדיק חיסון לעוד אנשים .זה
בדיוק מה שקורה.
בנושא החיסונים לתינוקות -
נתחיל מזה שמערכת החיסון לא מספיקה להיבנות
לפחות עד גיל חצי שנה-שנה ועדיין אנחנו נותנים
לתינוקות בני יומם חיסונים ביום הראשון למה?
מאיזו סיבה? כי אנחנו רוצים להגן עליהם )?!( להגן
עליהם מפני מה!? ממה אתם מגינים עליהם?
מפני מה אתם מגינים על ילד שהמערכת החיסונית
שלו עדיין מתפתחת? כדי להמריץ את קליטת
החיסון בגוף ,ע"י הוספת חומרים שמדכאים את
מערכת החיסון  -ניקל ,אלומיניום כספית,
פורמאלדהיד ,ואז מוסיפים אדג'ובנטים כמו דנא,
חלקי דנא של בני אדם ,חלקי דנא שעברו מוטציה,
כל הזבל הזה ששמים בחיסונים ונכנס לגוף ,נותנים
את זה למישהו כדי להגביר את מערכת החיסון,
מדכאים להם את מערכת החיסון ונותנים להם את
זה בתקופה שבה המערכת החיסונית בכלל לא
יכולה להגיב ,אז תגידו לי איפה ההיגיון בזה? אין
שום הגיון והרופאים כמו רובוטים ממשיכים למלא
אחר תוכנית החיסונים הזו.
כל מי שיגיד שהחיסונים הם נחוצים ,הם או
 100%בורים ,או שיש להם אג'נדה חשודה .יש
להם מניע כלכלי ,כיוון שזה שקר בוטה! אין שום
הצדקה לחסן גוף של תינוק שרק נולד ,כי הגוף לא
מסוגל אפילו להגיב אליו.
הרעיון לחיסון טוב אבל המוצר גרוע .והמערכת
שלנו מושחתת ומעוותת .מידת הצנזורה
שמתרחשת כרגע זה כשלעצמו צריך להפחיד
אנשים ,שיש דברים מצונזרים .צנזורה נועדה למנוע
את חשיפת האמת.
מוחקים סרטים שלי כמעט בכל מקום ,אף אחד לא
יגיד לי מה להגיד.
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באירלנד אוכלוסייה בת  9מיליון איש .כל שנה
נפטרים  30אלף 10,000 ,ממחלות לב10,000 ,
מסרטן .עד כה היו  98נפטרים מקורונה וגם אלה
כנראה היו נמנעים אם היה ניתן טיפול מונע בזמן,
אנחנו כמדענים ורופאים אומרים שההגבלות
גורמות יותר נזק מאשר תועלת .ויש להפסיק את
הסגר ,הריחוק החברתי והמסיכות ,ואת כל
הבידודים ,ולהחזיר את המצב למצב הרגיל .
ד"ר מיכאל לורדפורסט משבדיה שבדיה קיבלה
הרבה תשומת לב בינלאומית כי לא היה אצלנו סגר,
מסיכות והגבלות .אנחנו כעת מדינת גן העדן
מבחינת העולם ,חשבו שיהיה אסון בשבדיה וגילו
שאנחנו לא מתנו בשבדיה הם 'המציאו' מתים.
כאלפיים איש הומתו ע"י רופאים בשבדיה ,נתנו
לחולים סופניים תרופות המדכאות תפקודי נשימה
ופשוט הרגו אנשים בבתי אבות .חברי ואני צילמנו
כמה סרטונים על זה וזה פורסם בכל העולם .זו גם
הסיבה שהשתתפתי בהקמת ארגון זה .אנחנו
מעודדים את כולם לדווח למשטרה על כל המקרים
הללו כמקרי רצח.
אמרתי לאזרחי שבדיה שעלינו להפסיק לשלם
מיסים ,בגלל שבכך אנחנו מסייעים לרוצחים
באמצעות תשלום מסים ,אנחנו נחשבים כמסייעים
לרצח בשבדיה .אני מבקש מכולם להתנגד לעריצות
הרפואית .זה מאד מוזר לנו לבוא לגרמניה ודנמרק
ולראות את כל הצגת המסכות הזאת ,זה מגוחך.
בשבדיה אין יותר קורונה .אצלנו היא הסתיימה.

אוי ואבוי
למי שיקבל את
החיסון לקורונה

רופאים מדברים.

מתייחסים אלינו כמו אל חמורים.

מתוך הסרט "זכויות האזרח מוגבלות ברחבי העולם
ללא הצדקה רפואית".
כנס ברית הרופאים העולמית נערך ב.10.10.2020 -
ארגון  ACU2020וברית הרופאים העולמית
מביאים עדויות מנציגי המדינות באירופה החברות
בארגונים ,על המציאות בכל מדינה והאמת אותה
הם נחושים לחשוף לעולם.

ברוכים הבאים לעוד שימוע של ועדת החקירה החוץ
פרלמנטרית לחקירת הקורונה .שמי ד"ר הייקן
שינינג והיום אנו כאן בכנס רופאים מארצות שונות.
ואנו נדון כאן במצב באירופה .אנו רואים שאין ראיות
מוצקות למגיפה וזה מסר טוב לאנשים אבל המסר
הגרוע הוא שזכויות האזרח מוגבלות.
יש ארצות שנמצאות בסגר ללא הצדקה רפואית
כמו תאילנד .בתאילנד יש  70מתים וכ3000-
חיוביים ,אלו מספרים מאד מאד נמוכים ,אבל אנחנו
רואים שגם שם קיימים הגבלת זכויות אדם וסגרים.
פרופ' דולורס קאהיל מאירלנד ,אחת המייסדות
של ברית הרופאים העולמית .
שלום לכולם אני שמחה להיות בכינוס ...יש לבדוק
האם מדיניות הממשלה לא גורמות יותר נזק
מתועלת .ולדעתי המקצועית – הסגרים ובעולם
גורמים יותר נזק מתועלת.
ב 11במרץ כשראש ארגון הבריאות העולמי הכריז
על מגיפה היו  4000נפטרים שהם  1%מתמותת
השפעת לשנה ולא היתה סיבה להכריז על מגיפה.
החדשות הטובות הם שכעת יש טיפולים טובים,
כמו משאפי סטרואידים והידרוקסיקלוריקווין.
ולמעשה ניתן למנוע את כל מקרי המוות הללו,
ואפשר גם לחזק את המערכת החיסונית באמצעות
תזונה ,וויטמינים סי די ואבץ.

ד"ר זקס קוקס מבריטניה מה שקורה בשבדיה זה
מעניין מאד ,כי למרות שעשינו סגר עקומת המתים
אצלנו היתה זהה לשבדיה .השפעת הסגר היא אפס
ולא היה שום הבדל .פרופ' ווהאוס שהוא אפידמיולוג
ויועץ לממשלה טוען שהסגר הוא אסון מונומנטי
ברמה עולמית ויש להפסיק זאת .התירוץ של
הממשלה להטיל סגר היה הפאניקה .עכשיו
הפאניקה עברה ויש להפסיק את הסגר.
פורסם כי  90%מבדיקות עם התוצאות החיוביות
הן שגויות ואין לנו באמת אנשים חולים .זה
התפרסם בתקשורת השבוע  ,86%כן 86%
מהמקרים החיוביים היו ללא סימפטומים ,אלה
אנשים נורמליים ובריאים ,ואין לנו שום סיבה ושום
תירוץ להמשיך עם הסגרים...
ד"ר אלקה דקלרק מהולנד ,אין אצלנו מגיפה או
התפרצות מחלה מידבקת ,המילים האלה הם שקר!
כעת אנו יודעים שהקורונה זה וירוס שפעת רגיל,
התחלנו בהכנת תביעה משפטית כנגד ממשלת
הולנד להעלות את הנושא לדיון יחד עם קבוצה
גדולה של רופאים ואחיות ,כי יצרנו קשר עם 87
אלף אחיות שלא רוצות את החיסון שמכינים לנו ,הן
לא מוכנות להיות שפני הניסיונות.
אין שום סיבה לפאניקה ,היא מתודלקת בגלל
בדיקות הפי סי אר השגויות ב !90%-אנחנו חייבים
להתייחס לתסמינים הקליניים ולעובדות .אצלנו
עכשיו בהולנד מפרסמת התקשורת הרגילה
שבדיקות הפי סי אר אינן נכונות ואני שמחה על כך.
אז יש תקוה .תודה.
ד"ר הנריך פיצטנר ,חבר בפרלמנט הגרמני
אנו כאן למען החופש והחירות זו מטרתנו היום
במצב זה .אין שום מגיפה בכלל לא בעולם לא
גלובלית ולא בגרמניה ,אין מגפה ,זו פשוט הונאה
שנכפתה על האנשים כדי לדכא אותם ולקחת את
החירות שלהם.
לפני יומיים אמר לי חולה במרפאה שהוא כ"כ
חרד וכבר איבד את שמחת החיים בגלל שהוא
שומע כל היום רק קורונה קורונה קורונה בכל מקום.
מקרי המוות רבים מתרחשים עקב הצעדים שנכפו
עלינו בשם המלחמה בווירוס ,שאפילו לא זוהה.
בקשתי בפרלמנט שיגידו לי איך מבחינים בין
אנשים שאובחנו כחיוביים ובין אלה שחלו בפועל.
והתשובה היתה – אין לנו נתונים .זה ממש סקנדל
שהממשלה כופה אמצעים המובילים לשעבוד ,בלי
לדעת אפילו על סמך מה היא מבססת אותם.

ד"ר מוחמד עדאל מאנגליה ,חבר בלשכת
המנתחים המלכותית של אנגליה
כל הסגרים ,המסיכות והריחוק החברתי פגעו
בחייהם של מיליונים ברחבי תבל .עם השפעה
הרסנית על הכלכלה ,החינוך ,הבריאות ,החקלאות,
על התעשייה והתעסוקה .בכלל המון אנשים אבדו
את מקור פרנסתם לחלוטין ,הדבר גורם לחרדה
ודיכאון ,קשרים חברתיים ומשפחתיים נותקו .זהו
נזק בלתי הפיך תוצאה של מגיפה מזויפת.
לצערי בגלל הסגר הזה בבריטניה אלפי קשישים
הועברו לבתי אבות בלא כל תנאים מתאימים ,עם
שירותי בריאות עלובים ,והתוצאה היתה מותם
המיותר של  78אלף קשישים שניתן היה להציל.
 90%מהשירותים הרפואיים הופסקו ונוצרו תורי
המתנה ארוכים לטיפולי חירום .ברשימה היו 2.7
מליון איש לפני הסגר וכעת  6.5מיליון ממתינים
לשירות רפואי.
אנו מודאגים מאד מהאמצעים שננקטו כדי
להילחם בוירוס שאנו יודעים היום שאינו קטלני כלל.
שיעור התמותה מהוירוס אינו גבוה יותר מאשר
וירוס שפעת רגיל .לכן כל האמצעים שננקטו כגון
סגר ,ריחוק חברתי ,מסכות ,הוכחו כבלתי מתאימים
ובלתי קבילים ! אני דורש מכל מקבלי ההחלטות
להודות על האמת ,אתם נשבעתם את שבועת
הרופאים ,שאין לגרום נזק למטופל.
ד"ר הייקן שינינג  -אנו רואים הרבה תמריצים
כספיים הניתנים בגלל הקורונה ,כמו למשל בארה"ב
 רופא חדר מיון מקבל  $19,000אם הוא קובעשחולה סובל מקורונה .ויש להוסיף  39אלף דולר
אם החולה מקבל טיפול במכונת הנשמה .בגרמניה
מקבלים  15אירו על כל בדיקת קורונה .אלה
תמריצים כספיים אשר לא תורמים לגילוי האמת.
ד"ר אלקה דקלרק מהולנד  -עבדתי בבית אבות
והתבקשתי לסמן מטופלים שנפטרו כנפטרים
מקורונה ,אפילו בלי לבצע בדיקת קורונה.
ד"ר מיכאל לורדפורסט משבדיה
המצב הזה הביא אותי למחשבה מה לעזאזל קורה
כאן? אם אתה מתנגד להוראות אתה מאבד את
עבודתך ואינך יכול לפרנס את עצמך .יש להתנגד
לעריצות הזו .רוב הרופאים מעוניינים להתנגד אך
מפחדים לאבד את עבודתם.
הם משתמשים בנו כמו עם חמורים – המקל והגזר.
תעשה מה שאומרים לך ותקבל גזר כלומר בצע
כסף ומצד שני מקל – הפחד שיפטרו אותך.
פרופ' דולורס קאהיל מאירלנד
גם באירלנד רופא מקבל  30אירו על כל מטופל
שמופנה לבדיקת קורונה.
כפי שאנחנו יודעים ,כל הנוכחים כאן נאלצו
להתמודד עם התנכלויות.
התקשורת בגדול מתעלמת מכל מידע שיכול
לעזור לאנשים להישאר בריאים .למה הם לא
מספקים מידע רפואי אמין? למה לא מספרים
לחולים שהם יכולים בקלות לחזק את המערכת
החיסונית ,למנוע את המחלה ולמנוע מוות?
אנחנו מסכנים את הקריירה שלנו ,את המוניטין
שלנו ,את יכולת ההשתכרות העתידית שלנו ואת
רווחת משפחותינו ,כדי להביא את האמת ל אנשים
רגילים ברחבי העולם .האמת היא שאין מגיפה ,אין
כל סיבה לצעדים הננקטים ע"י פוליטיקאים .יש לנו
מערכת חיסונית ששומרת על בריאותנו ,ויש
טיפולים בטוחים ויעילים.
אנחנו אומרים לעולם – עליכם לקום ולשאול את
הפוליטיקאים ,את התקשורת ,את ארגוני הרפואה,
את האוניברסיטאות ,את היועצים המדעיים של
הממשלה ושאר משרתי הציבור שהם מיישמים
מדיניות הגורמת נזק פי  40יותר מאשר תועלת,
אתם הורגים פי  20מאשר מצילים ,ואתם עושים
זאת במסווה של דאגה לאנשים.
אנחנו מנסים היום לחשוף את השקרים ולגלות
את האמת ששיעורי התמותה מקורונה אינם גבוהים
מאלו של שפעת רגילה ,והיו נמוכים אף יותר מכך
אם האמת לגבי הטיפולים והתרופות היתה נאמרת.
אנחנו רופאים הנאבקים היום למען חופש ואמת,
אנו מעמידים בסכנה את הקריירה ואת המוניטין
שלנו כי אנחנו אוהבים את מטופלינו ,את
משפחותינו ,ואת ארצנו ,ואנחנו רוצים לראות את
האמת מנצחת בסופו של דבר.
=================================
הערות :לזיכוי הרבים ניתן לקבל חינם עלונים אלה
ואחרים לחיזוק הקדושה והצניעות ואת הדיסק
"מגלות לגאולה" * ניתן להוריד את המסרים
מהאתר  * DANi18.COMניתן לצלם ולהעתיק את
המסרים לזיכוי הרבים * שמיעת מסרים בטל:
* 0799-177-555 * 077-263-8885
שמיעת המסרים בארה"ב * 646-585-3064
דרושים מפיצי עלונים לבתי-כנסת בחו"ל .כל המציל
נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו! ברכה מיוחדת
לחיים ארוכים ,פרנסה בשפע ושמחת חיים לכל
היהודים הטובים העוזרים להפיץ את האמת.
לפרטים 0527-111-333 :מגלות לגאולה ,ירושלים
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