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  אני שליח ה'
  10/12/2020דניאל,  כ"ד כסלו ה'תשפ"א  

  ערב נר ראשון של חנוכה
  
כל יום,  ,כל היום רוצה לבכותאני  ,אבא, אבא   

אני לא מפסיק לרצות לבכות. אני יודע מה 
כמה שזה  ,מחכה לנו, כמה שיהיה לנו קשה

  מבחן בשביל עם ישראל.
כדי להתחיל את תהליך ה' ברא את אדם וחוה    

ירידה  תהיהישראל. ה' ידע כי -התשובה של עם
כל הדורות עד היום. זה אולי נראה משונה משך 

, אבל הקב"ה הוא הכל יכול. הוא היה לאנשים
עם הנחש, מנוע את הנסיון של אדם וחוה יכול ל
 -הוא רצה שהנשמות שלנו  דווקא ,דווקאאבל 

, ושאנחנו נלחם יום יום ייוולדושל עם ישראל 
של העולם הזה ואז  נגד היצר הרע עד סוף הזמן

  אנחנו נעלה ונעלה ונעלה.
  
רי בסוף אנחנו בסוף, כמעט לגמוהגיע הזמן    

הירידה, ובעתיד הקרוב אנחנו נתחיל את 
כל לעשות את העליה והעליה. אבל לא כל אחד י

אדם -בןואם יהודי באמת.  כי לא כל יהודי הוא
נפטר לפני העליה זה לא אומר שהוא לא יהודי, 

חשבונות גלל זה אומר שה' רוצה לקחת אותו ב
  הוא יחזיר אותו בתחיית המתים.ו שמים

  
 תיעצרו לזמן, עוד מעט הירידה אבא הגענ   

אבל עד אז הרשעים מתכננים , ועם ישראל יעלה
לא רק בארץ ישראל  ,בשבילנו סבל מאד גדול

אלא בכל העולם. הם שיכורים מהשקר, הם 
שיכורים מההרגשה שהם שולטים על כל 

ובאמת כך זה נראה, זה נראה שהם  ,העולם
של הקורונה  הענייןשולטים על כל העולם. כל 

לא  תומקרי המורובם הגדול של ה מתוכנן. הי
כל מפרסמים היה מקורונה, וכל המספרים שהם 

  . שקרהרוב זה יום 

    גניזה טעון      אוטיסטים מבחורים מסרים      ד"בס

 אני

 שליח

  ה'
  
משתפים פעולה עם יש אנשי רפואה ש   

הרשעים על מנת להגדיל את מספר המתים. 
החברא קדישא אומרים שאין שינוי משמעותי 

  במספר המתים השנה.
  
  -מתוך החדשות    

 בחודשי בארץ התמותה נתוני של בדיקה
 במספר ירידה חלה שדווקא מראים הקורונה

 הקורונה בחודשי בארץ הכללי הנפטרים
 בחודש המתים מספר•  קודמות שנים לעומת

  .הכללי מהממוצע אחוזים בכעשרה נמוך יוני
, 80 הוא הקורונה נפטרי של הממוצע הגיל   

 נפטרים של הממוצע הגיל יותר או פחות שזה
 הגל של בשיא, האחרון יוני בחודש. בישראל

 בישראל הכול בסך נפטרו, הקורונה של השני
. איש 2,982, קורונה כולל, שונות ממחלות

 ביוני פטירות של ביותר הנמוך בנתון מדובר
 עשרה של ירידה - האחרונות השנים 5-ב

 ישראל של שהאוכלוסייה למרות, אחוזים
  .אנשים אלפי בעשרות גדלה

 ירידה הייתה הקודמים בחודשים גם   
  ...הקודמות בשנים החודשים לעומת בנפטרים

  
לפי רשות האוכלוסין בחודש יוני השנה נפטרו 

אדם פחות מאשר ממוצע הפטירות -בני 323
  (מתוך החדשות)   שנים קודמות. 5-ב
  

  
שיכורים  הם כל כךאנשי השלטון בכל הארצות    

בטוחים שהם יכולים לעשות ו עם ההצלחה שלהם
אמנם הם פוחדים  .להצליחונגד הקב"ה כל דבר 

דבר אחד שהעולם יגלה את הסוד שלהם, אבל מ
הקב"ה יעלה את עם וזה שהם מפחדים פחד מות, 

  נגד הרשעים.  ,ישראל, ואז הכל יתהפך נגדם

שהשלטון ביד שלהם, הם  הוא המצב עכשיו   
 ם עוד גל של איזה מחלה אולי זהמתכנני

מצב כאילו יותר גרוע או משהו חדש, קורונה, 
אני לא יודע. אבל מתכננים כבר עוד גל, בדיוק 

 יש חיסוןוחוגגים שסוף סוף כשאנחנו שמחים 
מגיפה יותר עוד והכל נגמר אז הם מתככנים לנו 

  יוריד אותנו למטה שוב. מסוכנת מקורונה וזה
ה עושה את כל זה, נותן א שהקב"יהאמת ה   

 לא לפחד - עם ישראללהם לעשות את זה. 
אני יודע שיש אנשים  אסור לשתף אתם פעולה.ו

חשובים שאומרים שזה פיקוח נפש וצריך לקבל 
את החיסונים, וצריך לעשות את מה שהם 

רק אומרים, זה נכון זה פיקוח נפש, אבל זה לא 
כים זה פיקוח נשמה! אנחנו צרי ,פיקוח נפש

לא משנה עם ה' ושאר ילדעת את האמת לה
זה המבחן שלנו ואנחנו צריכים , מה, זה הסוף

  לעמוד בזה.
  
וזה הכל היה מתוכנן, הם הפיצו את הקורונה,    

אמרו שימותו מיליוני אנשים והכניסו פחד, 
הפחד הזה אפשר להם לעשות סגר בלי 
התנגדות של הציבור, ומשכו את הסגר עם 

בילות של מס' קונים מקסימלי הרבה תקנות מג
בחנויות וכו' וזה הביא לנפילה כלכלית קשה 
מאד, אלפי פשיטות רגל ומאות אלפי בני אדם 

  ללא עבודה, וזה היה מתוכנן.
לא יאפשרו שימוש במזומן, רק בעתיד הקרוב    

להם שליטה על כל  תהיהבכרטיסי אשראי וכך 
העולם והם כבר על השתלטו על כמעט כל 

ות בעולם, על הבנקים, על המשטרות, הממשל
  הצבא, מוסדות הבריאות, המזון, האו"ם וכו'.

כל ושתף אתם פעולה יממי שבו גיע למצב נו   
סכום איזה הם יתנו לו  ,בית שלועם ה להישאר
כל חודש, אבל אם הוא לא יעשה בבנק של כסף 

לדוגמא אם הוא לא יסכים לקבל  מה שהם רוצים
הכל ו את חשבון בנק, ואת החיסון אז יסגרו ל

, בלי חשמל בלי אוכל ,יעלם, הוא יהיה בלי כלום
  וכו'.

של השטן, זה לא אנושי,  הםהתכנונים שלהם    
זה נגד הכל. גם ליהודים וגם הגוים צריכים 

והיהודים  להבין את זה, אבל היהודים בודאי.
העולם כמו שהיה לפני הקורונה  – צריכים להבין
רים למצב אחר, מצב אנחנו עובלא יחזור ו

כמו שהיינו במדבר אחרי יציאת  יותר שמימי
אנחנו נחיה רק על ניסי ניסים. יהיו מצרים. 

 והרבה שילכו נגד מה שאני אומר, אבל ז
  האמת, ניסי ניסים.

אנחנו צריכים לסמוך אך ורק על הקב"ה,    
לא לקחת ונראה ניסי ניסים. שיהיה ברור לכם 

אנשים בכל את הביא יזה שקר! זה  את החיסון,
  תחת לשלטון שלהם.עבדים  העולם להיות

  
יותר קשה ועוד  מגיפהיביאו עוד והרשעים    

. וזה מדהים איך כל הרשעים זהחיסונים ל
שלטון הרשעים מתחת לל מצליחים לאסוף את כ

זה כתוב ו בכל הארצות, זה עובדהשל השטן 
בעתיד הקרוב ו אבל ה' לא יתן להם, שיהיה ככה

הר וכוכב השביט כמו שקוראים לזה בזיגיע 
כדור הארץ, אבל לא בהקדוש, וזה יהרוס הרבה 

 ֵאׁש ַּפִחים ְרָׁשִעים ַעל "ַיְמֵטר ארץ ישראל.ב
(תהילים י"א : ּכֹוָסם ְמָנת ִזְלָעפֹות ְורּוחַ  ְוָגְפִרית

 השמים מן עליו ירדו דוד: כמטר ו'). מצודת
   בהם. וילכד

שני שליש העולם בנבואות שברור זה כתוב    
יחרב ושליש אחד ישאר בלי פגע, וזה ארץ 

 ָּבּה ְׁשַנִים ִּפי ְיהָוה ְנֻאם ָה<ֶרץ ְבָכל ְוָהָיה" ישראל. 
  " (זכריה יג ח).:ָּבּה ִיָּוֶתר ְוַהְּׁשִלִׁשית ִיְגָועּו ִיָּכְרתּו

כמו  תגדלפלאים,  יפלא תתרחבוארץ ישראל    
יו חאנשים  מיליוניםשל  שמיליוניםה פעם תשהי
חורבן בית המקדש השני שטחה של אחרי  פה.

יותר ותה יותר קטנה וה' עשה אא"י קטן. 
 השיכול שוויץכמו  תהיהלא מדברית. כדי שהיא 

ואנשים יבואו לגור פה במיוחד,  למשוך תיירים
לא. כל השנים האלה מעט מאד אנשים היו גרים 

של ארץ גדולה שכחו את ה בארץ ישראל.
מהיהודים. תמיד היו יהודים צדיקים חוץ  ,ישראל

שידעו את הגדלות של ארץ ישראל והתיישבו 
 ,, ואלה באו לשם שמים חזרו לארץ ישראלפה

ישיבות וכו' תמיד הקדושה  ,הקימו בתי כנסת
  בארץ ישראל.היתה 



את הכל, כמעט הרסו והציונים הגיעו ואז    
המטרה של הציונים כשהגיעו לארץ זה להרוס 

הרוס את הקדושה ולהביא אתם את את הכל, ל
הם שולטים  השקר של העולם הגדול של הגוים.

יהודים  רצחוהם , וכדי להגיע לזה פה עכשיו
יש כאלה  שעמדו בדרכם השטנית. תמימים

שהרגו אותם ממש בכוונה, ויש כאלה שהרגו 
את הנשמות שלהם, או ניסו להרוג את הנשמות 

ל שלהם. החלשים התכופפו להם וירדו, אב
הבנים והבנות של אלה שהיו  ,בהרבה מקרים

, חזרו בתשובה ונהיו שומרי חלשים עלו עכשיו
  .ותומצ

ה אך כל ההיסטוריה של כדור הארץ נברא    
ויעלה  שהוא יגדלכדי עם ישראל ורק עבור 

ביכולת אלא  במספרים דווקאלאו רוחנית, 
להתקרב לקב"ה, להבין את האמת ולחיות את 

  האמת להגיע לקב"ה.
אני בוכה, כי אני לא יודע כמה יהודים  ,אבא   

זה לא תלמיד חכם שיבינו מה שאני אומר. יגידו 
, זה זה אוטיסט ?מה"יגידו , שאומר את זה

בוא תכתוב שהנבואה  דווקאח"ו. אבל  "מטומטם
בזמן הזה מהשוטים והקטנים, ואני בין השוטים 

ה' בחר אותי ואני האלה. וזה אמת. זה אמת. 
  ה'.שליח של 

, אבל אנחנו שמשיח כבר פהאגיד לכם  ואני   
עוד לא מוכנים לקבל אותו. הוא חייב להיות פה 

הרשעים לא  ,כבר, והעולם הולך להתפרק
  יצליחו.

לא לפחד, לא  -אני מבקש רק מעם ישראל    
הפסיק לציית ולהתכופף לדרישות שלהם, לא ל

להתבודד עם זה התפילות ומה שהכי חשוב  עם
להרגיש אותו, להרגיש את הקשר הקב"ה ו

שלכם אתו. עד עכשיו בהיסטוריה האחרונה 
אפילו החרדים מהקשר , היהודים התנתקו

כו האמיתי עם הקב"ה, כי כל החיים שלנו נהפ
ענקיות בכמויות  סופרמרקטיםים, גשמילחיים 

כסף כסף  ,עם כל מיני דברים, מודה שמודה
משוך תכסף. הרשעים דאגו שכל הגשמיות 

זה אף  ,מרוויחיםמה כנו חזק, ולא משנה אות
  פעם לא מספיק.

לנו את כל  ייקחולנו את הכסף,  ייקחועכשיו ו   
ירוצו כמו כלבים קטנים הרוב, הגשמיות, ו
כבר מפחדים מאד  הם מפחדים, הםאחריהם כי 
חופש והרכוש רוצים לקחת לנו את ה כי הרשעים

אותנו ולהפוך אותנו לעבדים. הם רוצים לבודד 
משפחה, חברים וכו'  – מבני אדםו ב"המהק

-יאין לנו עבודה וגם אולהביא אותנו למצב בו 
  .להרוויח אפשר

ניתן את הם מתכננים להביא אותנו למצב בו 
הנשמה שלנו ח"ו, רק שיתנו לנו איפה לגור 

לא משנה אם  ,לא משנה מה ,לאכול ומשהו
אפשר לשמור שבת או לא, לא משנה אם רוצים 

שלא התורה הדות לזרוק את לסגור את כל הי
  נדע, אולי לשרוף אותה ח"ו.

דור האחרון זה עכשיו! העבודה שלנו זה ה   
ה' אתנו, אנחנו צריכים  "לא, עד כאן!"להגיד 

להוכיח מי אנחנו. האם אנחנו נאמנים לקב"ה עד 
אנחנו מתכופפים לעגל הזהב כי אם הסוף, או 

 שאנחנו מוכניםכל כך עד חלשים , אנחנו חלשים
, התילהחליף את הקדושה הגדולה, האמת לאמ

השקר , האמת האמת האמת בשביל השקר
  שלא קיים.

עם ישראל קחו שק ואפר, תשימו את השק על    
הגוף ואת האפר על המצח ותדברו עם ה', 

במדבר  תזכרו ואל תפחדו, כמו שהוא נתן לנו
מהמים של הברז נקיים אוכל ומים נקיים יותר 

, ובעיקר נתן לנו את התורה היום, נתן לנו הכל
כל  אתעם התורה אפשר לעבור והקדושה! 

הצרות בלי פגע, אפשר עם התורה להגיע עם 
  הקב"ה לנצח נצחים.

  
  כל העולם שקר אחד גדול

  24/11/2020שמעון, ח' כסלו ה'תשפ"א   
  
 וכולם שערים מאה ברחובהיום  הלכתי אני   

. שמחים ונראים מחנויות ויוצאים לחנויות נכנסים
 לבית נכנסים, פירות עם יוצאים לירקן הולכים

 מיני לכל כדורים מיני כל עם ויוצאים מרקחת
 שמפו או לפנים קרם עם יםיוצא לפעמים. בעיות
 שקונים יש. שמחים וכולם מחייכים וכולם לשיער

 לא אחד אף אבל, ספרים שקונים יש, נעליים
  .המתח את מרגישים לא לפחות, במתח

 ישתנה המצב הקרוב שבעתיד יודע אני אבל   
 יותר עוד יהיו הם. ישמחו לא האנשים ורוב

 לגדו מאוד בלבול יש עכשיו. מהיום מבולבלים
 כל של העולם בכל הממשלות, העולם בכל

 החדשים החולים על יום יום מודיעים, הארצות
 וזה מהקורונה נדע שלא, מתו כמה וגם בקורונה

  .העולם בכל ארץ בכל
 כביכול מתו כמה זהמפרסמים  שלא מה   

 אותם רצחו פשוט וכמה חולים בבתי מהזנחה
 שכדי וברור, אומרים לא זה את החולים בבתי
 אנשים שרוצחים, העולם בכל מצב כזה יהשיה

 המדינות כל בין קשר איזה להיות חייב, בכוונה
בתי ש הוא היום והמצב. החולים בתי כל ובין

 גופה כל על, מת כל על כסף מקבליםהחולים 
 על ושכתוב החולים מבית אותם להוציא שיכולים
 וזה. שקר שזה וכמובן, מקורונה שמתו הניירות

 כדאי אז מהמתים מרוויחים יםחול בתיש נכון
  . להם

 העולם שכל, לנו אומר זה? לנו אומר זה ומה   
 של שהמספרים ברור. גדול אחד שקר, כולו
, מהמחלה שחולים ואלה מהקורונה שמתו, אלה
, הגיונית לא מאוד מאוד בצורה מנופחים הם

 כל בין פעולה השיתוף את מראה רק זה אבל
  .סוכןומ ענקי השקר כמה ועד הארצות

 בכל היום בשליטה שהם, לרשעים שיש תדעו   
 איך סודית תוכנית, ישראל כולל, הארצות

 על, המדינות כל על, העולם כל על להשתלט
 איך מזה ויותר. העולם של האוכלוסיות כל

 שחיים האנשים מספר את במהירות להוריד
 כאילו סרטים היו. מאוד מפחיד וזה, הזה בעולם

 את שמורידים איך שמראים דמיוני שזה
 מעטים רק בו ומשאירים, העולם של האוכלוסיה

 את לשרת בשביל שתספיק אנשים כמות. מאוד
 השחורה העבודה את לעשות בשביל, הרשעים

  .אמיתי זה - בכלל דמיוני לא וזה עבדים בתור
  
 הם שלהם התוכניות אבל, תוכניות להם יש   

. וזכרו שמו ימח לשטן שמתפללים אנשים של
 הכי הכח, חזק הכי הוא שהשטן בטוחים והם
 לוקחים לא הם אחד דבר אבל. שקיים חזק

 הוא ה"שהקב וזה, מספיק לא לפחות, בחשבון
 לרשעים יתן לא והוא, מלבדו עוד ואין יכול הכל

 שולטים שהם הרשעים. רוצים שהם מה לעשות
 םוה ישראל כולל, מדינה כלעל  כמעט כיום

  .היהודים את שונאים
 מה של חלק היה, וזכרו שמו ימח רהיטל   

, החדש העולמי הסדר או נטייהאילומ שנקרא
 יש. העולם על להשתלט יכולים שהם שהאמינו

 היטלר את שהבריחו כך על הוכחות הרבה
 ומת לארגנטינה הגיע שהוא עד לכנסיה מכנסיה

 כדי כסף הרבה קיבל היטלר. 90 בגיל שם
 ףכס הרבה קיבל הוא. הגיע שהוא למה להגיע

, מרוקפלר וגם, וֶונדרבילט הענק מהעשיר
  . ועוד רוטשילד

 העולמי לסדר ששייכים היום של הגויים   
 לזה קוראים שלפעמים כמו או החדש

 ששייכים יהודים כמה גם שכולל, האילומינטי
 – אחד מדבר ורק אך מפחדים הם. זהל

 הדת את להרוס גדול עניין להם יש. מהיהודים
 יהודי כל להרוג רוצים הם. ושלום חס, היהודית

 ה"שהקב יודעים הם אחד מצד כי, העולם בכל
 מצד אבל, מהשטן יותר חזק וכמובן ומעבר מעל
 הם. האמת שזו להאמין רוצים לא הם שני

 שהם בטוחים אופן בכל אבל, האמת שזו יודעים
. הצלחתם מכל שיכורים כבר הם. לנצח יכולים
 הם ,יהודים מיליון ששה מעל שרצחו ואפילו
 בפנים כי, האמיתיים מהיהודים מפחדים עדיין

 הכל ושהוא הכל את ברא 'ה שרק יודעים הם
, שלנו הקטן המסכן הארץ בכדור רק לא. יכול
  .לזה ומעבר היקום בכל אלא

 את הקימו האלה שהרשעים תדעו, ישראל עם   
, ושלום חס פה יהיה שזה כדי ישראל מדינת

 לא זה לאב. היהודי העם של הסופי הפתרון
 מאוד מעט בסוף ישארו המדינות ומכל כך יהיה
 יתחילו מעט שעוד ממלחמות כל קודם. אדם בני

 או) הזוהר לפי( מהשביט מהכוכב מזה וחוץ
  .לזה קוראיםהגויים ש כמו הניבירו

, הארץ לכדור ויותר יותר שמתקרב והכוכב   

 שוב שיצא עד פעמיים הארץ כדור ליד יעבור
 הוא. שמימי כוכב זה בירוני הכוכב. למרחקים

 פעמים וכמה כמה הארץ כדור את עבר כבר
 מצרים יציאת בזמן, המבול בזמן כולל בעבר

 וזו הארץ לכדור מאוד קרוב כבר הוא'. וכו
 בכל אויר מזגב יםשינויל האמתית הסיבה
 והדרומי הצפוני שהקטבים הסיבה זו. העולם
 האוקיינוסים ומפלס מדהימה במהירות נמסים

 שבסופו לכך יגרום וזה. מדהימה במהירות להעו
 כל וכן פלורידה כמו נמוכים מקומות דבר של

 רק וזו למים מתחת יהיוהמזרחי בארה"ב  החוף
  .אחת דוגמא

 מאוד ארוך זנב יש ניבירו לכוכב לזה בנוסף   
 מטאורים עם זנבות לשני שמתפצל מאוד

 הארץ כדור על נופלים שכבר ואסטרואידים
 מדברים לא לרוב אבל, נזק הרבה ההרב ועושים

 גורמת גם אלינו השביט של הקרבה. זה על
 גם. הארץ כדור בכל געש הרי של להתפרצויות

 פעם שאי ממה יותר הרבה יש אדמה רעידות
 השביט או לניבירו שיש המגנטית המשיכה. היו

, נמסים והדרומי הצפוני שהקטבים לכך גורמת
 על שיפלו םואסטרואידי למטאורים גורמת וגם

 את מושך וזה נזק להרבה גורם וזה. הארץ כדור
 שבגלל וכנראה. שלהם לתזוזה וגורם הקטבים

 הימים לחופי מגיעים מתים דגים של טונות זה
 סיבה שום לכך מוצאים לא אבל העולם בכל

 שבאים וחיות דגים של סוגים מיני וכל. ומחלה
 יש כ"כ. העולם בכל וזה סיבה בלי מתים מהים
 רחוק הלא ובעתיד הארץ בכדור שינויים ההרב

 אוכל לחוסר יגרמו האלה מהדברים הרבה
 להם כי מאיתנו אכפת לא לרשעים אבל. בעולם

-עם מסעדות, בתי לאדמה מתחת בונקרים יש
קולנוע, בריכות שחיה ומגדלים שם אפילו אוכל 
והם מתכננים לבלות שם כאשר הכוכב יעבור 

מה, הם עוד לא פני האד-ויגרום להרס עצום על
  יודעים שה' יכין להם הפתעה.

 עמוק עמוק ענקיים בונקרים יש הארצות בכל   
 לאליטה גם, בונקרים יש בצבא גם, באדמה

 אנגליה מלכת בשביל כמו ומדינה מדינה שבכל
 מתחת גם ויש. שלה המלכותית המשפחה וכל

 רכבות של קשרבארה"ב  הבונקרים בין לאדמה
. לבונקר מבונקר מהירותב לטוס כמעט שיכולים

 רוסיה כולל, סין כולל העולם ובכל ב"ארה בכל
 ענקיים בונקרים יש הארצות כל כמעט וכולל

 החיים את יצילו הם ששם חושבים שהרשעים
  .להם יעזור לא זה אבל, שלהם

 על שכתבתי, ישראל מעם מחילה מבקש אני   
 שהם ואיך לעשות רוצים הרשעים מה ההסברים

 חייבים אתם אבל. כמעט מקום בכל שולטים
 חזק יותר הרבה כח שיש ולהאמין לדעת

 הכל ה"הקב – זה, הזה והכוח נטיימהאילומ
 אדם אפילו ישאר לא ובסוף אותנו יציל הוא. יכול
 אחדו ה"הקב נגד שהולך הזה בעולם אחד

  .אמת – זה ה"הקב של השמות
 בנשמות ,שלכם בלבבות תבדקו ,ישראל עם   

, 'ה עם שאתם מרגישים באמת אתם אם שלכם
 יהודים הכביכול אלו כי יהיה מה משנה לא

 הלא הרשעים של חלק ולהיות להישאר שרוצים
 יהודים כאילו שהם הרשעים היהודים. יהודים

 הם - הרשעים הגויים עם להישאר מעדיפיםו
, שימותו לפני אבל, אותם יגמור 'ה. יעלמו כולם

  .מלבדו עוד שאין ברור יראו הם
 אבל, הרשעים כל, יעלמו הרשעים, שראלי עם   

 מיכי  ברור שיהיה .יחיה – 'ה בעזרת ישראל עם
 הוא אז, לשטן מתפלליםה הרשעים בצד שהולך

 היהודים של בצד כיםשהולאלו  .איתם יחד יעלם
 שאתם מה תבחרו .לנצח ישרדו האמיתיים

 מי יודע 'ה כי, לשקר אפשר אי אבל, רוצים
  .באמת מה חושב

 מקומות יש אבל, הרוס יהיה שהעולם דעיו אני   
 עיר לה שקראו העיר, ירושלים כמו, יהרסו שלא
 לה שיש עיר. נצחים לנצח שקיימת עיר, דוד

 לא אחד אף, לנצח שתעמוד עיר, משלה חיים
 כל את תציל ירושלים ובכלל אותה להרוס יוכל

  .'בה המאמינים
 להיות לא, מכם מבקש אני, ישראל עם   

 שעושים להא רק כי תשובה תעשו עקשנים
 מבקש אני. השקר את לעצור יכולים – תשובה

 רוצה ה"הקב, בתשובה תחזרו, תתפללו, מכם
 וזקנה זקן כל, וילדה ילד כל, יהודיה וכל יהודי כל



, נמוך הכי הדור אנו. נצחים לנצח איתו שיהיו
 שרוצה מי. גבוה הכי הדור יצא שלנו מהדור אבל
 הנשמה כל עם, הלב כל עם בטוח באמת' ה את
 שזה לפני לירושלים שיגיע גם וכדאי ינצל הוא

  .מאוחר מדי יהיה
 שנה 2,000 אחרי הביתה תחזרו, ישראל עם   

 לא מדגיש אני שוב אבל. הזמן הגיע ,גלות של
 לשכוח ולא. ישראל לארץ אלא ישראל למדינת

 והוא יכול הכל הוא רק ה"הקב – דבר עוד
 הצדיקים כל ואת המלאכים כל את ברא בעצמו

 מה כלאת ו הכל את ובכלל אדם בני כל ואת
 בסוף ממש אנחנו כי, זה את לשכוח לא. שקיים

  .בעולם וענקיים גדולים שינויים ויהיו
 רוצים נחנוא אם ,לשכוח לא, ישראל עם   

 ולבקש להתפלל צריכים נחנוא יותחל להמשיך
 ולבקש נושל העברות כל על מחילה ה"מהקב

נחנו א ואם. אותנו להציל ולםע של מריבונו
 היא דמעה שכל תדעו בדמעות להתפלל יכולים
  .שבכה היהודי ושל ישראל עם על סנגור

  
  גאולתכם זמן הגיע ענווים

  26/11/2020   א"תשפ כסלו' י, גולדן בנימין
  
 מאוד שהוא חג חוגגים ה"בע אנחנו מעט עוד   

 מבוגרים אנשים זה אם, ישראל עם כל על אהוב
 החג את לחגוג שמחכים, קטנים ילדים זה אם

, שמחה הרבה בזה ישש נכון. כולם את שמשמח
 או צעירים או מבוגרים הם אם גם היהודים
. חנוכה נרות להדליק מאוד נהנים קטנים הילדים

 מיוחדים מאכלים שאוכלים מקומותגם  יש
 שרים ',וכו לביבות של שונים סוגים כמו וטעימים
 מתקרבים אנו ועכשיו בחנוכה ושמחים ורוקדים
  .לחנוכה

 יהיה איך היא, במחשבה לי שיש השאלה   
 דואג אני, לי ברור לא זה? השנה שלנו חנוכה
 כמעט ובכלל מרגיש אני פסח מאז כי, מאוד
 לרעה מאד השתנה העולם שכל, רואים כולם
 ואנו. מסוכן ומאוד מאיים מאד מקום ונהיה

 פה חזק מאד גם זה את רגישיםמ היהודים
  .ישראל בארץ

 הארצות, כולם על לאיום נהפך העולם   
, אנגליה כמו, אירופה ברוב שיש הדמוקרטיות

 משהו, אחר למשהו נהפכו הברית ארצות וגם
 מגפה הכביכול הקורונה את יש. מאיים

 יש הקורונה ובעקבות העולם כל על שהשתלטה
 חוקים ,והגבלות קשים מצבים הרבה כך כל

 אוכלוסיית על הורידו שונות שממשלות קשים
 העולם ועל, ישראל מדינת על כולל, הארץ כדור
 כמו בחיים לנו שהיו, בסיסים הכי הדברים. כולו

 כבר, ספר לבית והולכים בבוקר שקמים ילדים
 את משנים כי, לפעמים קיים או, כמעט קיים לא

 בגאולה שאנו, אחד דבר ברור. הזמן כל החוקים
 זה, שקורה מה מכל ברור וודאי זה, השלמה

  .השלמה הגאולה שלפני הבירור שזה ברור
 החנוכה תהיה איך, בדיוק יודע לא אני   

 ששולטים שהרשעים בטוח אני אבל? השנה
 לחגוג לנו יתנו לא בעולם הארצות בכל כמעט

 ובשלווה בשקט חנוכה את, שלנו החג את
 םע של השחרור את מסמלת חנוכה. ובשמחה

 העמים כל של והנורא הגדול מהשקר ישראל
. ודור דור בכל שקיים ההיסטורי השקר. מסביבנו

 להפריד להשתדל לגויים רשות שנותן השקר
 שיש, בטוחים והם, ה"הקב - בוראנו לבין בינינו
 מיני כל לעשות, אותנו להרוג אפילו רשות להם

 - בוראנו לבין בינינו להפריד כדי נוראיות פעולות
 זו עכשיו כי, להם ילך לא זה אבל .ה"הקב

  .האחרונה המלחמה
 שנאמנים אלה, ישראל עם, הקטן והעם   

 דוד בן משיח שלו והשליח ה"להקב אחוז במאה
 שהם אפילו, יפסידו - נגד שהולכים ואלה, ישרדו
 ישראל עם, אנו. ישרדו לא הם יהודים כאילו

 יהיה זה, הזאת למלחמה להתכונן צריכים
  .בשלבים

 עכשיו נכנסים אנוו התחיל כבר הראשון השלב   
 בשבילנו מתכננים שהרשעים - השני לשלב

 העולם כל על השליטה וזה העולם כל ובשביל
 תחת יהיו שכולם רוצים הם. האוכלוסיות כל על

. רשעים של, זרה עבודה של, רשעות של שלטון
 שם יש אחד לכל, בשמם להם לקרוא אפשר

 סדר או לומינטיאי להם לקרוא אפשר - אחר

 או וליתתהק הכנסיה או החדש העולם
, בעצמו השטן או הרפובליקנים או הדמוקרטים

 שבכל הרשעים אותם הם אבל. וזכרו שמו ימח
 את לחסל שרוצים, הארץ כדור של ההיסטוריה

 דבר ברור. מצליחים לא - 'ה וברוך ישראל עם
 בשביל הזה לעולם חזרו הרשעים שכל, אחד

 כל ועם ישראל-עם עם וןהחשב את לגמור
 עם נגד גדולות עברות עברו רק לא הם. העולם
 הם, השני נגד אחד גם אלא, ה"והקב ישראל

  .השני נגד אחד גדולות עברות עשו
 ויהודי יהודי כל נצטרך הקרוב שלנו בחנוכה   

 אלה וגם ומצוות תורה שומרי גם. עמוק לחשוב
 טוב לחשוב נצטרך. ומצוות תורה שומרי שלא

 מי: שלנו השכל בתוך, שלנו הלב בתוך עמוקו
 נצטרך .בכלל הזה העולם מה, אנחנו מה, אנחנו

 עצמנו בתוך עמוק עמוק נפש חשבון לעשות
 זה מה, מוות זה מה, חיים זה מה: ולחשוב
 שלנו מעברות סובל מי, העברות מי נגד, עברות

 שאנחנו ברור הרי זה. בעצמנו אנחנו מאשר חוץ
  .שלנו מהעברות שסובלים הראשונים

, שקר מלא שהוא - היום שלנו העולם הוא מה   
. זרה עבודה ומלא זימה מלא, עברות מלא

 מקריבים עוד, יודעים לא אתם אולי, שלנו בעולם
 המזבח על מבוגרים וגם ילדים - אדם בני

 שבכל, יודעים אנחנו. אמת וזו - רבה באכזריות
 כדי תמימים ילדים חוטפים יום כל העולם

 שזה שחשבנו, עברות מיני בכל בהם שתמשלה
 לא זה אבל, ביותר לפרימיטיביים אולי שייך
, שלנו לדור שייך זה, קודמים לדורות רק שייך
 ועקום אכזרי יותר ואולי פחות לא שלנו הדור
 'ה מעט שעוד וברור הקודמים הדורות מכל

 שנהפך בעולם שיישאר ומי הכל את ישנה
 עם אחוז הבמא שהם אלה רק הם, לגהינום

 עוד ואין יכול הכל שהוא, ה"הקב ,העולם בורא
  .מלבדו

 לזה קוראים שאנחנו העולם עלגם  שולט הוא   
 מה כל ועל שקיים מה כל עלוגם  הארץ כדור
 רוחניים עולמותב אלא גשמית בצורה קיים שלא

 יכולים שהם חושבים באמת הטיפשים והרשעים
 – םעול הבורא את, ושלום חס, ולנצח להתגבר

  .יכול הכל
 יעקב, יצחק, אברהם את ברא 'ה, ישראל עם   

 שזה, שבסוף כדי שלנו וצדקניות הצדיקים וכל
 הנמוך מהמקום יעלה ישראל עם, מעט עוד

) טומאה שערי חמישים( דרגות 50 מינוס ביותר
. הזה בעולם להשיג שאפשר גדול הכי לגובה
, מזה ליהנות יכולים גם העולם אוכלוסיות שאר
 נראה לא אבל, הנצח שזה, מזה חלק יותולה

 שתגיע הגדולה בשמחה ישתתף הגדול שהרוב
  . הקרוב בעתיד

 אסונות יש. מתפרק הארץ כדור ,תתבוננו   
 והדרומי הצפוני הקטבים. יום כל ענקיים טבע

 הקרח מכל ועולים עולים האוקיינוסים מי, נמסים
 מזג שינויי יש. והדרומי הצפוני בקטבים הנמס

 שבגלל ואומרים מתחמם העולם, קיצוניים אויר
 צונאמים, העולם בכל ענקיים הוריקנים יש זה
 החופים על מתים שוכבים במיליונים דגים'. וכו

 ומטאורים אסטרואידים, ענקיות בערימות
 לשריפות גם וגורמים הארץ בכדור פוגעים
 אוכלוסיית אבל. ענקיים ולצונאמים ענקיות
, המנהיגים של השקר על סומכים העולם

 שנפלט חמצני דו הפחמן בגלל שזה שאומרים
, והבל שטות של אחרות סיבות ועוד מכוניותהמ

 והמציאות אומריםהם ש מה שקר הכל זה אבל
  .שכתבתי זו היא האמתית

 כפי השביט או שהניבירו מאחר זה לכל בנוסף   
 זנב כמו זה, זנבות שני לו יש, בקבלה שמתואר

 מטאורים של זנבות נילש שמתפצל אחד
 את מחמם וזה מגנטי מאוד שזה, ואסטרואידים

 את מחמם וזה מתכתי שזה הארץ כדור פנים
  .הארץ בכדור לשינויים וגורם. הכל

 ועוד עוד נראה אנו קצר זמן בעוד, ישראל עם   
 שלא, מלחמות יהיו גם, ענקיים טבע אסונות

 ערים להרוס קר בדם שאפשר להאמין נוכל
  .אחת בבת אנשים של יליוניםמ ולהרוג

 הזאת השנה של פסח עד ישתנה העולם כל   
 יהיה הכל פסח שולחן ליד כשנשב, א"תשפ

 שמאמינים, האמיתי ישראל עם, ואנחנו אחרת
 כי, נשמח אנחנו  ה"בהקב מהותנו כל עם מאוד
 ברור סוף סוף רואים אנחנו. בחיים עוד אנחנו

 ולוקחים זה את שמבינים הגויים וכל האמת את
 הם – ה"בהקב והביטחון האמונה את עצמם על
 ה"בהקב אחוז במאה גם יאמינו הם כי. ינצלו גם

  .ובתורתו
, הצרות עם שגמרנו אומר לא זה, רגע ומאותו   

 והשלב ברורה יותר הרבה תהיה האמת אבל
 האויבים הם מי, אויב מי לגלות יהיה זה הבא
 יהיה אזו – יעשה ה"הקב זה ואת מבפנים שלנו

 עם של רציני חלק על חלמנו לא כי. הלם לנו
 זה, מאמינים באמת שלא הגויים וגם ישראל

 ומי ה"בהקב באמת מאמין מי – כולם את יגלה
  .הצגה באמת עושה

  
 האמיתיים היהודים ישארו, דבר של בסופו   

 בית וכשיהיה. באמת שמאמינים והגויים ביותר
, תקורבנו להקריב שיכנס מי תבינו, המקדש

 הבית בתוך מקומן את להן שיהיה נשים כולל
 מהשמיים ישר יבוא הזה המבנה כל. המקדש
 בכלל שקיים מה כל על שולט ה"שהקב ומאחר

. נצחי מבנה יהיה זה, הארץ כדור על רק ולא
 וכשנצא הנצח את נרגיש בפנים נהיה וכשאנחנו

 לגמרי אחר עולם, אחר לעולם נצא משם
 נעלה ואנחנו רגוע, טוב יהיה הכל הזה ומהרגע

 מה .ממש ה"מהקב חלק שנהיה עד ונעלה
 ,שבועארך שי משהו לא זה עכשיו עד שאמרתי
 הכל את קיצרתיכי  שנה חציאו  שבועיים
  .מאד בהרבה

 הדרך – לשרוד שרוצה מי, ישראל עם אבל   
 אמונה ודרך המצוות דרך, התורה דרך זו לנצח

 וכול והוא נצח והוא מלבדו עוד שאין - שלמה
 עם זה את שמקבל ומי. אליו שייכים ואנחנו טוב
 אותם וגם. נצחים לנצח יגיע הוא - מהותו כל

 שפה אלה וגם הבא בעולם שנמצאות הנשמות
 אבל, כולם את יציל 'ה – אדם בני של בגוף
  .ישרוד לא העולם אוכלוסיית של הגדול הרוב

 הכל הוא רק ה"הקב – ישראל עם, לשכוח לא   
, חנוכה נרות ליד נשב השנה כשאנחנו. יכול

 לשיר מאוד כדאי – הסופגניות את ונאכל
 כמעט הגלות כי, משמחה  ולרקוד בשמחה

 כל של הגדול והסבל בפתח והגאולה בסוף
  .בזיכרוננו בקושי יהיה האלה השנים

 זה לגאולה הדרך – לשכוח לא – ישראל ועם   
. ובמשיחו ה"בהקב וביטחון באמונה ורק אך

. ה"הקב יד על נשלח הוא מיםשמש להאמין
 מה כל עושה הוא אבל, יכול הכל לא הוא משיח

 שרק אמר לאברהם החסד .לעשות לו אומר 'שה
 נחזור אם אבליקבלו משיח  יהודים 7,000-כ

 משבעת יותר הרבה הרבה יהיו אז בתשובה
  .יהודים אלפים
  ...גאולתכם זמן הגיע ענווים ענווים

  
  !לפחד לא ישראל עם

  3/12/2020בנימין, י"ז כסלו ה'תשפ"א   
  

 כ"כ במצב שאנו להאמין קשה. חנוכה מעט עוד
, שנאה, אלימות, בלבול יש העולם בכל, קשה

 שמגביל הסגר. קשות בעיות, בכסף בעיות
 הולכים לא ילדים. ביותר קשה בצורה אנשים

. לא לפעמים, הולכים כן הם לפעמים, ס"לביה
. עבודה אין כי, לעבודה ללכת יםיכול לא ההורים

 אנשים ויותר יותר העולם ובכל ישראל בארץ פה
 משכורת שאין אומרת זאת. עבודה להם חסר
  '.וכו דירה שכר לשלם, אוכל לקנות כסף ואין
 המצב על שמרוויחים אנשים ויש, מקומות יש   

 סוגי בכל שעובדים אלה כגון ,כסף הרבה
, הצגות אין, רבידו כבר אין. ותרופות הרפואה

, העולם בכל קטסטרופה כמעט הוא המצב
 את לבודד כבר מוכנים לא עצבניים אנשים
 הןב שיש מסכות לעטות כבר מוכנים לא, עצמם

 בכל ובכלל .בריא זההאם  שאלה סימן גם
 זו לגברים ביום פעמים 3 תפילה אפילו העולם
נותנים רק ו כנסת בתי את שסוגרים בגלל. בעיה

  .להתפלל מטר 2 מרחקב אנשים 10-ל
 מאתנו לוקחים טוב בזה יש אחד מצד ,בקיצור   

-חופשות, טיסות, מסעדות, בתיה( הגשמיות את
 זה םע חיים אנשים שהרבה מלון, הצגות וכו')

 זו כי זה עם לחיות יכולים לא שכבר טובזה ו
 רק השטחי הבידור כל. שקר זה, עיניים אחיזת
 של הצד ,שני מצד. היהודית הנשמה את מקלקל

 זה את לנו להרוס משתדלים הרשעים ,הקדושה



 לתלמוד ילדים את לשלוח אפשר-שאילמצב  עד
 עם ללכת לא וגם הבנות של ספר לבית או תורה
 להפריד משתדלים. כנסת בבית להתפלל האבא

  .שלהם והנכדים והסבתות הסבים בין
 קשה ויותר יותר כספית בעיה יש מהכל ויותר   

 הרבה. האנשים רוב את איגמד שהכי מה וזה
 יודעים לאו לבנקים רב כסף חייבים אנשים מאד
 כסף אין בתים שבהרבה וברור. להחזיר איך

 בהתחלת. קשה ויותר יותר נהיה וזה לאוכל
 וכסף לאוכל שדאגו צדיקים היו הזה המצב
 אבל. מאד עזר זה, להם שאין אלה בשביל
 ולכן. הקשה המצב בגלל, נעלם גם זה עכשיו

  .נעלם גם זה לאט טלא
 הם יהודים ואנשים חנוכה יגיע מעט עוד   

, שמיים לשם בחנוכה לשמוח עצמם את יכריחו
 רועדים הרבה בפנים אבל, קשה המצב כי

 בארץ גם אבל, ישראל בארץ רק לא מפחד
 איזו תהיה שבחנוכה פעם אמרתי. ישראל
 בכל תהיה הרגיעה אם יודע לא אני. רגיעה
 יודע כן אני אבל, נוכהח של חלק או חנוכה

 צרות, גדולות הכי הצרות יתחילו חנוכה שאחרי
 בכל יהיה וזה להיות שיכולות חלמנו שלא

 כך כל לא אבל, יהיה גם ישראל בארץ, העולם
  .הארץ בכדור מקומות מיני בכל כמו קשה

 כל לו שחיכינו הרגע מגיע ,ישראל עם   
 מחכים אנחנו בגלות שאנו זמן כל. ההיסטוריה

 השלמה לגאולה להגיע כדיו השלימה לגאולה
 להוכיח כדי מאוד קשים מבחנים לעבור נצטרך

 יהודי. רוצים באמת שאנו מה שזה ה"לקב
 את לקבל שנזכה" אומר פעמים הרבה אמיתי
 מישהו ברחוב פוגש כשהוא וזה" צדקנו משיח
. מכיר שהוא מיהודי נפרד כשהוא או מכיר שהוא

 אבל. אמיתי הודיי של השפתיים שעל משהו זה
 מה משנה שלא, ה"לקב להוכיח נצטרך עכשיו

 עושה הוא מבחן איזה משנה ולא, עכשיו שקורה
 יודעים אנו כי, בשמחה זה את נקבל אנחנו, לנו

 .שלמה גאולה של התחלהזו ה שעכשיו

 - ברור לכם שיהיה רוצה אני, ישראל עם   
 לפניכמו שהיו  להיות יחזרו לא שלנו החיים

 הולך השקר כל. הזה לעולם הגיע השהקורונ
 הרבה עם וענקיות קשות מלחמות יהיו. להיעלם

 היה לא המבולזמן שמ טבע אסונות יהיו. הרס
 הביאו והמים מתים דגים מיליוני כבר. דבר כזה

 איום לזיהום גורמים הם ושם לחופים אותם
 זה לפעמים, מתים דגים של ערימות. ונורא
 מתפרצים כבר שגע הרי. מ"ק של לאורך נפרס
 נמסים והדרומי הצפוני והקטבים הכיוונים מכל

  .מאד גדולה במהירות
לו  קוראים שהגויים הכוכב גם יגיע בהמשך   

ואחרי הכוכב  שביטו הל קוראים ובזוהר ניבירו
 ומטאורים אסטרואידים של מיליונים עםזנב 
כוכב השביט הוא בעצם . ואחרי נסחבים שהם

 לכת כוכבי שבעהעם  שמש מיני של מערכת
 ואסטרואידים מטאוריםעכשיו  כבר. סביבו

 הם מעט עודו הארץ כדור על נופלים מערכתהמ
 גדולות מלחמות להיות הולכות. ויותר יותר יפלו
 ערים להרוס שיכול, ביותר מפחיד נשק עם

 יהיו שהם חושבים והרשעים קלות בקלי ענקיות
 מתחת עמוק עמוק שלהם הבונקרים בתוך

 מן קשות הפתעות להם יהיו בלא, האדמה
 .השמים

 כמו קשה כך כל תסבול לא ישראל ארץ   
 ישראל ארץ את יהרוס לא 'ה כי, אחרות ארצות

 זו העולם בכל ביותר הבטוחה העיר, הקדושה
גם אם  בטוחים יהיו לא הרשעים אבל. ירושלים

 .ירושליםהם ב

 בארצות עודחיים ש ישראל מעם מבקש אני
 נכון. לארץ להגיע תדללהש בגלות שונות

 ממשלה, גוים של ממשלה הם פה שהממשלה
 השגנב ממשלה, קר בדם יהודים השרצח

 בהם לבצע לארץ לחוץ נשלחו שחלקם תינוקות
  .ניסיונות

 בעיה היתה לא המדינה אתמו הקילאלה ש   
 גופנית אותם הרגו שלא אלה וגם. יהודים להרוג

 כל עם ניסו הם. רוחנית להורגם חזק השתדלו
 אבל, ישמור' ה, ה"הקב לבין בינם להפריד כוחם

 על מאוד כועסים והם קצת רק, הצליחו לא הם
 תשובה בעלי הרבה יש האחרונות בשנים .זה

 עם נהיו החרדים של הקהילות זה עם יחד אבל
 ממש וזה הזהב עגל עם, גשמיות יותר הרבה

  .ה"הקבשהיא  האמת לבין בינם הפרדה שהוע
השקר מתגלה ואנחנו רואים איך  'ה ברוך אבל   

 נגדבגלוי ובלי בושה  יםלכוה הציונים הרשעים
 עם עכשיו במיוחד, והיהודית הדת ונגד ה"הקב

. האמיתי היהודי הלב את מרגיז וזה הקורונה
 לצאת מוכנים רבים חרדים יהודים ופתאום
 של נסבלים הבלתי החוקים נגד להילחם לרחוב

 ושלום חס, בינינו להפריד רוצים שרק, הרשעים
 .ה"הקב עולם בורא לבין

 אתם, לשרוד רוצים אתם אם - ישראל עם   
 גם צריכים. ה"הקב על לגמרי לסמוך חייבים
 .להצילנו לויכ ה"הקב שרק ילדינו את ללמד
 עד ול ומעבר היקום כל לזה ומעבר העולם ושכל

 לנצח נגיע' ה עם נהיה אם. ה"לקב שייך סוף אין
 אבל, בדיוק זה מה יודעים לא שאנו נצחים
 מילים מספיק שאין טוב כ"כ משהו שזה יודעים
 , זה את לתאר

 מבחן לעבור הקרוב בעתיד נצטרך - ישראל עם
 לו נאמנים שאנו 'לה להוכיח נצטרך, קשה

 יהיה אפשר אי, לשקר אפשר אי. ולמשיחו
 ולראות אבינו אברהם של אחיו כמו בצד לחכות

 להחליט ואז. המבחן את לעבור יכול היהודי אם
 זה את יעבור 'ה עם שבאמת מי רק .אני איפה

 של והתחלה זה של הסוף יבוא ואז. בקלות
 בצירי קשים עוד שהכאבים לידה כמו. הטוב
 זה ומתוק טוב חמוד תינוק כשיוצא אבל, לידה
 .הסבל כל את שווה

, ישראל לארץ להגיע תשתדלו - ישראל עם   
 מתחת יהיה ומקנדה הברית מארצות הרבה
 של וחלק אנגליה כמו ארצות הרבה גם, למים

 "יע יפגע ה"הקב העולם בכל ובכלל .אירופה
  '.וכו געש הרי, מטאורים

, ישראל םפגוע בעל רוצה לא 'שה תדעו רק   
 הדרךו נמוך כ"כ ירדנו כי ברירה אין אבל

 ביציאתהיא כמו שהיה  אותנו לעלות היחידה
רצו ללכת  ישראל שלא-מעם 80%מצרים כאשר 

עם האמת ומתו במכת החושך. היהודים שלא 
הולכים עם האמת ולא עושים תשובה באמת לא 

  ישארו בחיים.
  
ת לבי נגיע אנו. גדולה שמחה תהיה בסוף   

 ומעבר מעל תהיה והשמחה שלישיההמקדש 
 'ה עם תהיו. להרגיש יכול עכשיו שהדמיון ממה
 אנו גדולות היותר הצרות כשיתחילו, משיחו ועם
 בידיים כביכול לגמרי עצמינו את לשים רךנצט
 שנולד שתינוק כמו. לפחד נפסיק ואז ה"הקב של

 אבל, הלידה תהליך מכל, טראומה, לידה עובר
 הוא ואז אימו של לידיה מגיע דבר של בסופו

 ואז שלה הקרבה ואת ואהבה החום את מרגיש
. מחדש שנולדנו נרגיש אנחנו גם כך. נרגע הוא

 ילד ויהודייה יהודי כל קמחב ה"שהקב נרגיש
 .נצחים לנצח נמשיך ואז וילדה

 תדעו 'ה עם להיות !לפחד לא ישראל עם   
 את כשעברו במצרים כמו מצבים שנעבור
 מאשר חוץ כלום להם קרה שלא ואפילו. המכות
 לא כי מתו י"עמ של 80% שאז חושך במכות

  .ממצרים לצאת רצו
 עם ולהיות ממצרים לצאת שרצו יהודיםה גם   

 פשוטהיתה  מכה כל כי. פחדו הם גם ,ה"הקב
 זה אופן בכל, בהם הפגע שלא אפילו המפחיד

 יהודי, ברד מכת כשהייתה למשל. היה מפחיד
הברד ירד על המצרי ולא , מצרי גוי ליד שעמד

  על היהודי.
 להעביר נוכל לא אנו מעט עוד ישראל עם   

 בלתי כמעט יהיה לארץ בחוץ. לכולם מסרים
  .מסרים להעביר קשה יהיה בארץ גםו אפשרי

 לארץ ותבואו תתעוררו - מכם מבקש אני   
 100% שהוא אמיתי שיהודי ותדעו בהמוניכם

-תלבי ויגיע ישרוד הוא לו ונאמן ה"הקב עם
 שקיים משהו ואין נצחים ולנצח 3-ה המקדש

 מכל להיפרד תצטרכו אבל, מזה טוב יותר
. םהאסורי רצונותה מכל, המיותרת הגשמיות
 להתבודד, 'לה להתפלל תורה ללמוד תשתדלו

 כל על מחילה ממנו ולבקש ה"הקב עם לדבר
 את ולחנך בנפרדעבירה  כלעל  ,שלכם עברותה

 לא ואז עולם לבורא נאמנים להיות גם הילדים
 .לפחד ממה יהיה

 כדי ורק אך ה"הקב י"ע נוצר הזה העולם כל   
 אפילו, הנצחית לאמת ישראל עם את להביא

  .לנצח להישארכדי  נוצר לא הארץ רכדו

 ה"הקב על סומכים אנחנו אם כי, לפחד לא   
 לטוב אותנו יביא הוא רצונו את ועושים 100%ב

 .לדמיין יכול שלנו שהדמיון מה דל ומעבר מעל

  .די בלי חי – חי ישראל עם
  
  נצחים לנצח ממנו חלק שנהיה רוצה' ה
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המצב  ,מה להגידכבר אבא אני לא יודע אבא 
בלתי נסבל מצב גרוע וממצב הולך להיות 

דואגים שיהיה הם אבל  ,ואנשים לא תופסים
שיהיה להם ספורט שיהיה להם  ,להם בידור

יש כאלה שאין להם בכלל  ,מסעדות וכו'
מצב כ"כ האין להם מה לאכול, וכמעט משכורת 

לא מבינים מה , יםקשה ורוב האנשים מבולבל
 ,שיבינוכדי אני חייב לחזור שוב  . אזשקורה

כי הקב"ה ברא את יבינו היהודים שבמיוחד 
שלנו הוא יחד והעתיד  ,העולם בשביל היהודים

, הקב"ה רוצה רוצה אותנו קב"הה. הקב"ה עם
אבל לצערי  ,שנעבור את כל זה ונגיע איתו לנצח

יכול הכל ה' הוא . הרב רוב היהודים מבולבלים
הוא רוצה , ה' אוהב אותנו וברא אותנו 'הלנצח, 
  .יחד איתו אותנו

  
נתחיל עם הכסף, יש קודם את  ,עם ישראל   

של  לוסיהללמד את האוכ הבא היאהקורונה ש
חוקים ולשלוט  העולם שאפשר לעשות כל מיני

אם לא מתנהגים כמו שצריך ו על איך הם יתנהגו
עכשיו ד אפשר לתת עונש. חוץ מזה הדולר יור

 .כנית שלהםוזה חלק של התו בצורה קשה מאד
שימוש בכסף בכלל לא יהיה בעתיד הקרוב 

כל אחד יצטרך רק  .הם ישתלטו על הכלן, מזומ
ליונים יאפילו אם יש לך מו את הכרטיס אשראי

זה יהיה , וה כלוםובבית במזומן זה לא יהיה ש
ויש להם  רק נייר -מה שזה באמת שווה רק 

  לעקוב אחרי כולם.   נולוגיות כדיכבר מזמן טכ
עם ישראל, ה' שלח את הרשעים האלה ללמד    

הכל הוא נותן לנו -אותנו שאין עוד מלבדו ובסך
לא  ף אחדרוצה שהיהודים יבינו שא 'ה .את הכל

ישראל אם הקב"ה לא -יכול להשתלט על עם
כדי שנבין מה התכניות מאשר, וה' מאשר זאת 

השקר  ,ל השקרשל הרשעים ושנעזוב את כ
שאנחנו השקר  ,שאנחנו הכנסנו לחיים שלנו

לו שאנחנו מאמינים בקב"ה יאפו חיים בשביל
  אותנו עד הסוף. ההגשמיות פשוט תפס

כל הקורונה  -עם ישראל עוד פעם אני חוזר    
זה שקר, איך הם עושים את זה שיש אנשים 

יש להם הרבה אנשים במאפיה  ,שמתים וכו'
חולים לבחור -בבתי לא בעיה וזו שלהם

 .אנחנו יודעים בטוח שהם עשו את זה ,רבנותוק
להחליט על בן אדם פה ושם זה לא בעיה 

גמור אותו לדאוג באיזו שהיא צורה לו מפורסם
הם מומחים בזה, זה לא קשה לקחת כמה ו

מתו מהמחלה פרסם שהם ולמפורסמים אנשים 
הזאת ואחרי זה לתקוע מספרים שאין להם שום 

  .בסיס
לא ראינו אלפי קברים חדשים, נכון שיש    

כמו חולים ממש וזה לא בעיה  הרבה אנשים
מקורונה ולא ממשהו הוא מת שהם אומרים ש

(מספר האנשים לפי החברא קדישא  .אחר
זה פחות או יותר אותם המספרים שנפטרו) 

  .מלפני המגיפה
מה שהם עושים של זה רק חלק  ,עם ישראל   
לא ללכת , כותילשים מסהם מצווים עלינו  .לנו

זה רק , וזה אסורואסור זה פה ולא ללכת שם ו
לפחד  ,להכין אותנו להיות עבדיםעוד שלב ב

  מהם ולהיות עבדים שלהם.
אנחנו לא מסכימים אז הם מתכננים ואם    

 מי ,זה לא סתםויש מחנות פימה  ,אותנו לגמור
יכול לראות את זה באינטרנט אף אחד  -שיכול 

נכון יוק בשביל מה הם הוקמו, בד לא יודע
מקרה של במיועד לשימוש שזה  תשפימה אומר

אבל לבנות כ"כ הרבה מחנות בשביל  ,אסון טבע
שאולי יהיה מחנות פימה בארה"ב)  800(מה? 

יש  ,אף אחדשם אין בינתיים אסונות טבע? אבל 
כך -כלזה , בלי עבודהאחזקה רק עובדים, צוות 

  .עולםהם קיימים בכל הולא הגיוני 
 כסות היא הסוכנות ולפיה קשר תאוריית קיימת

 משטרה למדינת הברית ארצות להפיכת לכלי
 אזרחים לכליאת ביצוע כזרוע שתשמש



 לכליאת בדומה( ריכוז מחנות במעין אמריקאים
 תוך, מחדש חינוך או) הברית בארצות היפנים
 עקב שיוכרז חירום מצב בשל, החוקה ביטול
 זו תאוריה. אדם ידי אסון או טבע אסון

 הבונים ולפיה נוספת לתאוריה מתקשרת
 והם צללים ממשלת מפעילים החופשיים
  .זו תוכנית מאחורי שעומדים

אני יודע שאמרנו את זה קודם אבל תבינו זה    
נכון היו אסונות טבע ופימה ו !זה לא סתם! אמת

נזק לבתים שהיה להם אלה לחילקה כסף 
 נאמיןשכדי קיים זה ווכו'  (מאסונות טבע) שלהם

  .לאסונות טבע כתשפימה שיי
יהיה ברור שהם אמרו  ,של הכסף לענייןנחזור    

להם כל מיני סיבות  ויהי ,מצב שלא יהיה מזומן
לשלוט כדי אבל זה בסך הכל  ,לעשות את זה

 בצורהלא ינסו לשלוט עלינו  התחלה הםב .עלינו
לא כ"כ לאט לאט ואולי א לאט לאט וזה יבגלויה, 

  אבל זה יגיע. ,ין להם הרבה זמןכי א
, יש את הכסףיש את העניין של  ,עם ישראל   

עוד ענין של לנו יש ו של הקורונה העניין
מלחמת עולם שלישית והם  תהיה .מלחמות

יש להם נשק שאי אפשר  ,מתכננים את זה
בסרטים אולי אפשר לראות מה  ,לחלום על זה

גם כי הם  ?למה זהושבאמת יכול להיות מזה, 
(תעשיית הסרטים על הוליווד גם שולטים 

מכה קשה מאד כי יש בהוליווד היום בארה"ב). 
סגר, אם בגלל הא"א בקליפורניה לעשות סרטים 

או , ליזיהמבאתה רוצה לראות משהו זה רק בט
כסף לעשות סרטים כבר אין להם ובמשהו בבית 
  .פייפן ב"ה כהאבל הוליווד הל ,אולי פה ושם

שקר שקר, זה היה  ?הוליוודה היכי מה זה    
שקר שאנשים הסתכלו על זה  ,שקר מגעיל ,גס
הכי  ,דבר הכי טוב שרק יכול להיותאילו זה הכ

ועשו  בלבלוהם בשקר הזה ו ,הכי נעיםו נחמד
, לדוגמא ליארדי אנשיםימשטיפת מח ל

כל ו שהחיסונים זה דבר טוב ולא מסוכן.
המקומות כמו דיסנילנד ומקומות כאלה לא 

  זה היה חלק של התכנון., ותפקדים כברמ
עם עם הרשעים, מי שהולך  ,עם ישראל   

רק מי שהולך עם הקב"ה  ,לא ישרוד - השקר
  ישרוד.

יותר ויותר  ,היה יותר ויותר קשהנהעולם    
צריכים  עם ישראלאנחנו  ,אז לא לחכות, מפחיד

מדבר לא כמו שצריך, אני  תלחזור לדת היהודי
, אני מדבר גם עם החרדים ,רק עם החילונים

לחזור צריך כל יהודי . הדתי לאומי וכו' ,הדתיים
  .לקב"ה

בעתיד הקרוב נהיה במצב כמו אחרי יציאת    
אוכל ולא  נולא היה למצרים, כשהיינו במדבר, 

 יינואת כל מה שה בניסי ניסים נומים וה' נתן ל
 .אנחנו נגיע לזהו המצביהיה זה , צריכים

 ,נשאר נאמנים לקב"ה, אם כשאנחנו נגיע לזהו
היה לנו תהיה לנו בעיה של מים ולא תאז לא 

, היה לנו בעיה איפה לגורתבעיה של אוכל ולא 
יפתור את כל  'היה לנו שום בעיה, התלא 

אנחנו צריכים  ,הוא ידאג לכולנו ,הבעיות שלנו
כהכל יכול, לא ללכת עם האמת של להאמין בו 

האמת היא  העולם הזה כי האמת הזו היא שקר,
כדור את  ,אחד והוא ברא את הכלה' שיש לנו 

מה שאנחנו רואים עם , כל מה שישואת הארץ 
עם  ומה שאנחנו לא רואיםשלנו  העיניים

  .זה בשבילנוכל ברא את , ה' םהעיניי
  
להיות אך ורק , עם ישראל תחזרו בתשובה   

ה שיש בכל האמת היחיד וזוועם תורתו עם ה' 
  היקום ומעבר לזה.

וכדי  ,רוצה שנהיה חלק ממנו לנצח נצחים 'ה   
לא  ,נצטרך עוד פעם ללכת למדברלהגיע לזה 
לבטוח מדבר של העולם הזה ולא למדבר סיני א

הוא ו שהוא הכל יכולבו עם כל הנשמה שלנו, 
והוא יתן לנו כל הוא יתן לנו מים ויתן לנו אוכל 

  והוא יעשה לנו ניסי ניסים. מה שאנחנו צריכים
  

יעבור ין את מה שאמרתי ובוטח בקב"ה מי שמב
 100מי שלא מאמין  ,יחסית את הצרות בקלות

  .כל לשרודוהוא לא יאחוז 
  בגאולה והיא תהיה. אנחנו צריכים להאמין

. כל הזמן בירידהאנחנו עד היום וחוה ומאדם 
כל צדיק ענק היה ו היו תמיד צדיקים ענקיים

 לנו אתישלח  'וגם עכשיו ה .מתאים לדור שלו

הוא יהיה זה שיוביל אותנו בסופו , משיח בן דוד
ה' יתן לנו את כל מה  םשל דבר למדבר רוחני וש

זה  ,עם ישראל לא לשכוח ,אבל ,שאנחנו צריכים
אנחנו  ,הרבה זמן ארךזה לא יו קורה עכשיו

לא רוצה להגיד דברים קשים  , אניבסכנה גדולה
לשקר את  אפשר-יא ,אבל הגיע הזמן שנאמין

או שאנחנו עם הקב"ה או שאין לנו  - עצמנו
  עתיד.

זה לא אומר שהם לא  ,יש יהודים שנפטרים   
הם מאד אהובים , יתכן מאד שהיו עם הקב"ה

את הסבל שהם יעברו ה והוא לא רוצה "על הקב
 ,המציאות וזואבל מה שברור  ,שאנחנו נעבור

. כבר התחילו להרגישואנשים עוד מעט נרגיש 
 ,ן החרדים לשקר שלהםיש מתנגדים גם ביכבר 

קורה שמה  יםפסובכל העולם יש אנשים שת
  .באמת

 ,אנגליה, בפה ובכל העולם מחנות פימהיש    
דרום אמריקה וגם במזרח  ,רוסיהב ,אוסטרליהב

 אני ,רק בארה"במחנות פימה, לא הרחוק יש 
הרבה שונה בזה לא לא רוצה להיכנס לזה אבל 

של  הענייןכל  .ריכוז של הנאציםהממחנות 
הנאצים היה נסיון לראות אם אפשר להמשיך 

שלהם לחסל את כל היהודים והם עם התכנונים 
המרכז הכי לא הצליחו ב"ה. באירופה שהייתה 

הם הצליחו להרוג  גדול של יהודים בכל העולם
  היהודים. רובאת 

 ֶאל ָּכלְמִדינֹות, ָהָרִצים ְּבַיד ְסָפִרים "ְוִנְׁשלֹוחַ 
 ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ּוְלַאֵּבדּוְלַאֵּבדּוְלַאֵּבדּוְלַאֵּבד    ַלֲהרֹגַלֲהרֹגַלֲהרֹגַלֲהרֹג    ידידידידְלַהְׁשמִ ְלַהְׁשמִ ְלַהְׁשמִ ְלַהְׁשמִ ַהֶּמֶלְך 
 הִּבְׁשלֹוׁשָ , ֶאָחד ְּביֹום ְוָנִׁשים ַטף ְוַעד ָזֵקן ִמַּנַער
; ֲאָדר הּוא חֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלחֶֹדׁש ָעָׂשר

  ָלבֹוז:"  (אסתר ג,יג), ּוְׁשָלָלם
ה' יציל כל  ,לא יצליחוהרשעים הפעם וגם    

מתפלל אם הוא  ,מתיהודי אמיתי שמבין את הא
לעשות מנסה ושיעזור לו לעשות תשובה קב"ה ל

 –יעשה תשובה מי שלא . תשובה זה יציל אותו
  ה' ישמור.

אני מתפלל שאנחנו נצא מזה יחד ו זה המצב   
אז נוכל ו ,עם אמונה ובטחון בקב"ה ,עם הקב"ה

אני לא שלהמשיך לנצח נצחים בשמחה והרגשה 
של הרגשה , את זהאיך לתאר יודע אפילו 

יכולנו של שמחה שאף פעם לא  ,שלמות
  .בעולם הזהלהרגיש 

הוא  הרובז, כוכבאלינו לח וה' ש ,עם ישראל   
זה מיני שהשביט, אני רק מזכיר לכם נקרא 

של השמש שלנו ושבעה עשירית שמש בגודל 
זנב אחריו יש , כוכבי לכת מסתובבים מסביבו

ליוני ימבאורך  מטאורים ואסטרואידיםעם מיליוני 
 ,הזה עומד לעבור ליד כדור הארץק"מ. הכוכב 

 כדור הארץוכבר משפיע על הוא מגנטי מאד 
למוות של  ,האווירבמזג  גורם לשינויים קיצונייםו

הנראית ליארדי דגים בכל העולם בלי סיבה ימ
  לעין ולמדענים אין כל הסבר.

קוטב הצפוני המסת קרחונים בגורם להכוכב    
 הואשלפני נוסים עולים ועוד האוקיי, מי והדרומי
כבר משפיע מאד על כדור פה, הוא יעבור 

י, התפרצויות של צונאמהוא גורם לגלי  ,הארץ
-ועוד הרבה אסונותשריפות ענקיות , הרי געש
יהרוס  כוכבכמו שכתוב בנבואות הו טבע וכו'.

שני שליש של כדור הארץ, אתם אפילו לא 
רשעים וה יכולים לדמיין לעצמכם מה יהיה פה.

פחדים גורם שיודעים על הכוכב וההרס שהוא 
והם יודעים כי כאשר כדור הארץ  ממנו מאד

ל כאן גשם של ויעבור בתוך הזנב שלו, יפ
אסטרואידים במשקל של טונות והם מטאורים 

לכן הם גנבו כסף מכל  ,יהרסו ערים שלמות
  העולם כדי לבנות הבונקרים שלהם.

לגמור עם כדי הכוכב הזה נשלח ע"י הקב"ה    
הם בנו  .גמור עם השקר של הרשעיםל השקר,

בונקרים ענקיים הכי משוכללים עם כל 
ויש שם  ,הצעצועים האלקטרוניים שיש

הם  ,לא יודעים את זהטכנולוגיות שאנחנו אפילו 
בתוך הבונקרים יודעים איך לגדל אוכל 

  .עמוק מתחת לאדמהשנמצאים 
 יש להם בכל ארה"ב רשת של בונקרים   

ענקיים המחוברים ביניהם בתעלות עם רכבות 
מהירות שיכולים להגיע מצד אחד של היבשת 

  לצד השני בזמן קצר.
 ,נשלח לעזור לנו להאמין בקב"ההכוכב    

כי  , מאד לא לפחד,להיות איתו ולא לפחד
גוים וגם ל ליהודים האמיתיים זה לא יעשה כלום.

אבל  שמאמינים בקב"ה גם לא יעשה כלום.
ים אחרים שלא עושים תשובה אני לא רוצה אנש

  .איתם לחשוב מה שיהיה
זה אמיתי, זה אמיתי. אתם לא  ,עם ישראל   

רוצים לחשוב  ,רוצים לטעות ולא רוצים לפחד
אני רק רוצה לעזור  .שאנחנו מפחידים אתכם
יותר אני לא  .זה הכל .לכם להציל את עצמכם

יד עם ישראל זה רק לטובתכם אני לא היח יכול.
שאומר את זה יש עוד אנשים שיודעים את זה 

עובדה וזה יהיה בעתיד הקרוב, העתיד  ווז
  הקרוב.

  
דניאל, אתה רוצה להגיד עוד כמה מילים על ש. 

 שק ואפר ? תשובה עם עצרות 

כל היהודים, עוד  ,אני מבקש מכם להשתדלת. 
  ללבוש. שקים, לא הכי נוחמאד יחלקו 

הם היו מתפללים  היו בצרות יהודים כאשר ה   
אנשים שאבדו צער.  עם זה כדי שירגישו

משפחות וכו' במלחמות וכו' ורצו לשבת ולבכות 
היו צדיקים שכל  .עליהם אז הם היו לובשים שק

הזמן היו הולכים עם שק חוץ משבת וחגים וכו' 
 וגם לשים אפר על המצח ,של אבל מלכי זה ס

נבכה על העבירות שלנו  ,וזה שאנחנו נבכה
נקה את הנשמות שלנו ואז אפשר יהיה להציל ונ

  את עם ישראל.
כדאי פשוט לארגן אנשים ולבכות להתפלל    

ולבכות על כל העבירות שלנו. אבל להיות 
רציניים עם זה להיות אמיתי עם זה ולא לשקר 

הוא כי לשקר אפשר -יאת הקב"ה א .לעצמכם
ותצטערו תצטערו וה' יציל אתכם  .יודע את הכל

 על עם ישראל םכשלוהתפילות  בעזרת ה'. הבכי
הבכי שלכם  ,כן להציל הרבה יהודים.  יםיכול

היהודי את אבל  ,יכול להציל הרבה יהודים
 יהיה עצמכם. שתצילו הוא הראשון 

שזה  מקווהאני  ,אין לי יותר מה להגיד עכשיו   
ראל שנזכה אני מברך את כל עם יש .יעזור לכם

  לקבל משיח צדקנו ברחמים ובשמחה וביחד.
  

  לעבדות אותנו להכניס ינסו הרשעים
  7/12/2020בנימין, כ"א כסלו, ה'תשפ"א  

  
 דבר. להגיד מה יודע לא כבר אני,  אוי,  אוי, אוי

 שנה לפני אותו שהכרנו כמו העולם -ברור  אחד
 יותר מתרחקים אנחנו יום וכל. קיים לא כבר

 למקום נהפך כולו העולם. שהיה ממה  ויותר
 סכנה של במקומות רק לא הוא והפחד. מפחיד

 או מסוכנות פראיות חיות שיש איפה ונגל'ג כמו
 קיימת עוני בשכונות שהסכנה גדולות ערים
 בין אם אותנו, מסכן ממש העולם כל כיום. בגדול

 גדולה בעיר או געש הר ליד או במדבר גרים אנו
 לא, במיוחד יפים מים מפלי ליד או ומודרנית

  .בסכנה האדם בני אנו, גרים אנו איפה משנה
, צונאמי כמו אסונות יש. השתגע פשוט הטבע   

, ענקיים הוריקנים, שמתפרצים געש הרי
 האוקיינוסים. נמסים והדרומי הצפוני הקטבים

 כמו החופים מעט ועוד גדותיהם על עולים
 וזה ויעלמ ב"ארה של והמערבי המזרחי החופים

 גדולה הכי הסכנה. הסכנות של קטן חלק רק
 להשתלט שרוצים רשעים יש. אדם מבני באה

 דורות דורי כבר האלה הרשעים. העולם כל על
 העולם את להפוך כוחותיהם כל עם משתדלים

 זה הרב לצערי ובדורנו. שלהם פרטי להיות
 ענקית בבהלה העולם כל. מצליחים שהם נראה

 המתפללים הרשעים של דמיון פרי שזה ממגפה
  .לשטן

 ביותר קצר בזמן שהם איך ברור רואים אנחנו   
 באנשים לעולם המלא שלנו העולם את הפכו
 באנשים מלא. מהחיים ליהנות רוצים שרק

 בשביל לשלם כדי כסף מספיק להרוויח שרוצים
 דבר שום. כסף עם לקנות שיכולים ההנאות כל
, ליהנות ,כייף מלעשות חוץ אותם מעניין היה לא

  .מהחיים וליהנות החושים כל עם להשתולל
 מה על שחושבים מאוד מעטים יש לזה בנוסף   

 על שחושבים אלה בין? הזה העולם קיים ולמה
 בעיקר, היהודים הם ה"לקב ומתפללים זה

 וקדושה טהרה של חיים לחיות שרוצים היהודים
 מצוות לתורה ילדיהם את ולגדל תורה ולימוד

 בין אפילו מעטים הם אבל. טובים ומעשים
 החיים את מחפש לצערי הגדול הרוב. היהודים

  .הגויים של העקומים



. העולם כל את ושינתה הקורונה באה ופתאום   
 האמונה את בגדול שדוחה שבעולם ברור

 רשעות להיות צריכה שהיתה ברור, ה"בהקב
 בעולם בינתיים שולט השטן כי, ענקיות במידות
 שהם מרגישים עיםשהרש מאז אבל. שקיים

 שפתאום הרבה יש עכשיו דווקא בעולם שולטים
 כל. להם משקרים שהרשעים ורואים מתעוררים

 הם מזה גרוע ויותר שקר זה – הזו המגפה
 המחלה את ומאשימים קר בדם אנשים רוצחים
 מיני כל עושים שהם אלא זה רק ולא. הזאת
 הדמוקרטיה את לנו לקצץ המחלה בשם דברים
 יש. עליה שומר מאוד המערבי העולם שרוב

 אלא לגמרי לא אולי, זה את שתופסים  בודדים
 להם שלוקחים מבינים אבל, חלקי באופן רק

 לא הם ואם. לעבדות אותם ומכניסים, חופש
 פחות לא עבדים יהיו הם בגדול ויתנגדו יקומו

 האחים מלחמת לפני ב"ארה בדרום מהכושים
 היוש מהיהודים פחות לא ואפילו באמריקה

  .במצרים עבדים
 יהודי אני כי אליכם מדבר אני – ישראל עם   

 על ואפר הגוף על שק עם הזמן כל בוכה ואני
 התקרבנו כי לבכות להפסיק יכול לא ואני. המצח
 כך כל ואנחנו המשיח של לזמן מאוד מאוד

 להיות זה מה יודעים לא אנו. מהאמת רחוקים
 של נבבז חזק מחזיקים עוד אנחנו, באמת יהודי
  מחטא אותנו למשוך לו ונותנים הזהב העגל
. ושלום חס, כלום מאתנו ישאר שלא עד לחטא

 לא קודם לנו שהיו החיים, אתכם מזהיר אני
 קרוב שלא ומי עכשיו עד שהיו כמו להיות יחזרו
 וכל ,לגמרי העולם בכל וזה ישרוד לא – ה"לקב

 – גויים או יהודים נולדו הם אם בין הרשעים
  .מהם זכר יהיה לאו יעלמו

 העם להיות אותנו ברא 'ה – ישראל עם   
 הגענו עכשיו. ממנו חלק להיות, שלו רטיהפ

 יביא וזה שהיה כמו העולם של אחרונים לרגעים
 כל. לגמרי אחרת למציאות, קדוש למקום אותנו

 לא – התורה נגד דברים, העקומים הדברים
 ישארו, יהיה לא גם – לזה שמשתוקק מי. יהיו
 ולתורתו ה"לקב שמאמינים היהודים קור אך

 כמו לחיות שלהם הלב כל עם ומשתדלים
  .ישרדו כאלה רק – לנו מכתיב ה"שהקב

 ה"בקב שמאמין גוי גם – להגיד רוצה אני שוב
 מאוד מעט יהיו אבל, לשרוד יכול התורה לפי וחי

 כי, ישרדו יהודים כמה יודע לא גם אני. כאלה
 שרוצחים מיותוהגש הלוקסוס בכל טובעים הרוב

  .הטהורה היהודית הנשמה את
 שהכרנו כמו העולם בסוף שאנחנו ברור   

 איפה – סופית להחליט צריכים ואנחנו. אותו
 והטראמפים הביידנים כל .להיות רוצים אנחנו

 רק הם, שקר הכל – נשיאים להיות שרצים
. בשטן שמאמינים הרשעים של חוטים על בובות

אחת  ובשנייה אותו ברא 'ה השטןאת  גם אבל
 וגם בשטן המאמינים כל את לגמור יכול 'ה

  .יעלם בעצמו השטן
 א"תשפ הזאת השנה חנוכה אחרי, ישראל עם   

 לקחת ינסו הרשעים. יותר עוד ישתנה העולם
 כסף. לעבדות אותנו ולהכניס שלנו החופש את
 בכל הריכוז מחנות את ויש. כלום שווה יהיה לא

 כדור. להגדו לשקר המתנגדים בשביל העולם
 דבר של ובסופו קשה מאוד פגוע יהיה הארץ

  .מהמציאות בכלל יעלמו הרשעים
, ה"לקב תחזרו – מתחנן אני – ישראל עם   

. מהרשעים תפחדו אל, זמן יש עוד כל תחזרו
 יכול הכל שהוא ה"הקב עם איתו ורק אך תהיו
  .מלבדו עוד ואין
 ספק אין. עכשיו קורה – בנבואות שכתוב מה כל

 אנחנו ואם.  אמת הוא – ה"הקב. אמת שזו
 בעולם מקום לנו יהיה לא אז השקר את רוצים

  !יכול הכל שהוא ה"הקב של
 ולשבת להתאסף – אמיתי יהודי מכל מבקש אני
 – המצח על ואפר הגוף על שק עם הרצפה על

 שמרגישים עד רב בכי מתוך תשובה ולעשות
 מלכות עול מקבלים אתם ואם! מתפוצץ שהלב
 שיכול בעולם דבר יהיהלא  זא באמת שמים

  .אלהה ליהודייה או ליהודי רע לעשות
 ואוהב אותנו ברא 'ה, תשכחו אל ישראל עם   

 רוצה והוא שברא אחר עם מכל יותר אותנו
 לזה ומעבר שלישיה המקדש לבית נגיע שכולנו

 כל על בוכה והוא איתו יחד נצחים לנצח –
 שקר על שלהם החיים את שמבזבזים היהודים

, לנו תמחל, לנו תסלח ה"הקב, אוי אוי אוי .רגמו
, עושים שאנחנו מה יםדעוי לא אנחנו כי

  .לתמיד אתך נהיה אנחנו עכשיו אבל, התבלבלנו
  

  כל החיסונים באים לשעבד אותנו
  8/12/2020דניאל,  כ"ב כסלו, ה'תשפ"א   

  
 אמנם אסור מודאג. מאד מודאג, מאד אני אבא,
 פשוט אבל עושה, שהוא מה יודע' ה כי לדאוג
שיקבל  מי אבא על הלב לי כואב הלב, לי כואב

עצמו. כאילו שיש  את החיסון. הוא מסכן את
 שזה שמייצרות את זה כדי חברות כביכול כמה

אמין, אבל בעצם כל החיסונים באים  יותר יראה
  לשעבד אותנו וגרוע מזה.

  
כבר מאז נפוליאון הרשעים ניסו להשתלט על    

א הצלחה. לא הייתה להם העולם, אך לל
 –הטכנולוגיה, אך כיום יש להם את כל הכלים 

וכו'. הם הגיעו לרמה  תקשורתמחשבים, 
 שהם מאמינים גבוהה והם מאד טכנולוגית

להם  העולם. יש כל על להשתלט יכולים
  בזה. מושג לנו וידע שאין טכנולוגיה

לדוגמא בתחום התרופות, הם יודעים את  
עלינו אך הם לא  לא עההידו התרופה למחלה

 על כספים של טונות עושים מגלים את זה. הם
 ואין להם אכפת לא אנשים. מיליוני של הסבל
 רשעים כך כל הם אדם. לבני רגש בכלל להם
 שמבדיל רגש, ומה בלי רובוטים כמו כבר שהם
 שהם תשוקות להם זה שיש רובוט לבין בינם

 לעצמם תרופה למחלה פיתחו הם. לשטן שייכים
  .אחת דוגמא רק לעמים וזו לא אבל הזאת

אנשים היו יכולים להירפא לגמרי מהמחלה    
 מרוויחים הם רוצים שהם מה לא זה הזו, אבל

  .האדם בני של סבלם על הרבה מאד
  
 בכל הרוצחים מכל יותר רוצחים עסק לנו יש   

 לא הם, מצפון בלי שכל בלי לב בלי ההיסטוריה
 כך גדולה-כל עותחשבון לאף אחד. הרש עושים
 זה מהיום לא השטן וזה עובדים עם שהם בגלל

  .שנה אלף מלפחות
 מאנגליה הסתלקו הוקמה הם ב"כאשר ארה   

 האבות כל אגב דרך. משלהם מדינה ובנו
 עולמי מסדר היו כולם הם ב"ארה את שהקימו

 מה זה אבל שמות מיני בכל לזה קראו. חדש
 כל טכמע על שולטים הרשעים האלה .היה שזה

 שלהם למקסימום להגיע להם נותן' וה העולם
  .יפלו ואז
 יהיו להיות שעומד הזה הסגר אבא אבל   

 גם זה בחנוכה חנוכה אחרי זה אחרי מצבים
 בשביל זה בלילה סגר בלילה סגר קשה יהיה

 ומסיבות ההדלקות עם לחרדים מאד להפריע
 זה בבית לבד יהיה משפחה שכל רוצים ושמחה

 יותר סגר של התחלה זה בלא קשה מאד יהיה
 מרגיש אני, מה רק. פשוט יהיה לא זה חזק

 כל של חולשה של נקודה איזה יש אופן שבכל
 שלהם הנפילה את התחיל כבר' שה הזה העסק

 ויותר יותר לעלות עוד צריכים הם לא עוד אבל
   אותם יפיל הוא ואז

  שאלות ותשובות
  ש. ה' יפיל אותם ע"י כוכב השביט?

 אנחנו יספיק, לא זה אבל. נראה זה ת. ככה
 אז תשובה נעשה ואם תשובה לעשות צריכים

 לנו לעשות יוכלו לא הם לנו קל יותר הרבה יהיה
 לפחד ולא ה"הקב עם להיות חייבים רע. אנחנו

 רוצה' שה יודעים שאנחנו מה לעשות מהם,
 לעשות רק לפחד לא. שצריכים מה זה מאתנו

 זה אם בתפילה זה אם לעשות לנו אמר' שה מה
 לבית הולכים לא הילדים אם דבר, בכל דבר בכל

 ללמד צריכים ,טוב יותר זה אולי דבר אין הספר
 וזת הבנים וא ללמד צריכים אבותה ,בבית אותם

, ספרה בתירוב מ טובה יותר שלנו, העבודה
' לה קרוב יותר זה .היום של הישיבותהחדרים ו

 נותנים מלמדת האמא אם מלמד, האבא אם
 אדם בני להיות אותם דיםלעשות, מלמ מה להם

  אהבה. להם ונותנים שצריך כמו יהודים
 גדול בלבול יהיה כסף של קשות בעיות יהיה   

 והביטחון האמונה את להפיל להם לתת לא אבל
 לאבד לנו אסור אבוד נראה הכל אם אפילו שלנו
 של הקרבה הגבוהה הרוחנית מהרמה זה כהוא
  ה."לקב

 נותן הוא ה"הקב נגד להילחם יכולים לא הם   
 בלי ואז שלהם השיאים לשיא להגיע עכשיו להם

 הרשעים כל את יפיל הוא להתאמץ בלי בעיות
 השטויות כל עם שלהם הטכנולוגיות כל עם

 אפילו ישאר לא שלהם הרשעות שלהם. מכל
 יצטרכו שימותו לפני שילכו לפני אבל מהם גרגיר
  טעינו להגיד

 מאד מעכשיו להיות שעומד אבא יודע אני   
) 1(המסר בקורונה  קודם שאמרתי כמו קשה,

 כ"אח אבל בחנוכה רגיעה קצת אולי שתהיה
 לא לפחד! לא יותר, הגדול הקושי את יתחיל
  לפחד!

 איזה רק להם היה ממצרים שיצאו ישראל-בני   
 הזה הבצק את אכלו הם בצק, של קטנה חתיכה

 היו הם חלשים, היו לא הם יום, משך שלושים
 מרים ובאר מן היה כ"אח אותם. מילא זה חזקים

 מעלה הזה מהעולם כאילו אותנו לוקח' ה .'וכו
 עולם' בה בטחון של לעולם לאט לאט אותנו
  אז טוב, יותר הרבה טוב, יותר עולם שמימי יותר

 ה"בקב ובטחון אמונה סבלנות, אנחנו צריכים
 זה ואופן, פנים בשום התורה נגד ללכת ולא

 מאיימים שהם נההסכ מאשר מסוכן יותר הרבה
 כל את יציל' ה בסוף, אנחנו ישראל עם. עלינו

 האמיתיים. הנאמנים לו, היהודים הנאמנים
 אבל גוי אפילו לו הנאמנים רק ישרדו אחרים לא

  .ה"לקב נאמן שיהיה העיקר
  
  אמיתי יהודי שהוא ידע כותב שאני מה שמבין מי

  8/12/2020בנימין, כ"ב כסלו ה'תשפ"א   
  
 בחור גולדן בנימין שוב אני הז – ישראל עם

 שלי המהות כל עם, שלי הלב כל שעם אוטיסט
 נגד במלחמה ינצח, ינצח ישראל שעם רוצה אני

  .השטן נגד הרע היצר
 של מתקדם יותר לחלק נכנסים עכשיו אנחנו

 כל על להשתלט שרוצים הרשעים של התוכנית
. הקורונה עם מאתנו צחוק עושים הם. העולם

 שאנחנו כאילו העולם ולכל אלינו מתנהגים
  .סתומים, מבינים לא, מפגרים
 מאוד אני אבל, אוטיסט באמת אני אומנם

 טוב מכיר אני, 'לה קרוב מאוד אני, אינטליגנטי
 כח יש ישראל שלעם יודע ואני ישראל עם את

 אנחנו כי, הזה הכח את לנו ויש שמימי כח, אדיר
 סיני הר על לנו נתן ה"והקב ה"הקב של אהובים

 רק. נצחיים חיים", ונשמע נעשה" כשאמרנו
 רוחני ולעלות ולעלות לעלות נבחר שלנו העם

 אבל, נצחים נצח לזה שקוראים למצב ולהגיע
 את להוכיח נצטרך הזה למצב, לשם שנגיע עד

 ברור להראות נצטרך. שמים כלפי עצמינו
. לגמרי תורתו ועם איתו באמת שאנחנו ה"לקב
 נצטרך, ישראל עם, אנחנו, זה את לעשות וכדי

 אנחנו איפה חשבון לעשות, בית בדק לעשות
 שזה האמת עם שלנו בקשר זה ברגע עומדים

  .ה"הקב
 איך שנים הרבה כבר מתכננים הרשעים
 עם עובדים שהם ומאחר. היהודים על להשתלט

 את גם ברא ה"שהקב ברור יודעים הם השטן
 חס, יכול עצמו שהשטן בטוחים הם אבל. השטן
. שלו העם את לרצות לא ה"לקב לגרום, ושלום

 לא עכשיו ישראל עם של הגדול שהרוב ברור זה
 עם כן – יחסית גדולה לא קבוצה ורק ה"הקב עם

 בעצמו ה"הקב. יעלם השטן בעתיד אבל, ה"הקב
 יהיה הוא, השטן יהיה לא כבר הוא, אותו יגמור
 ה"הקב את שירת הוא הכל בסך. אחר משהו

 ישראל עם על שלט אכשהו תמיד כי, בנאמנות
' ה של שליח היה הוא. 'ה רצון את עשה הוא

 הדורות את להוריד ניסה הוא, אותם לבחון
 לבין ביניהם ולהפריד היהודים של האחרונים

 ולהגיד אותו לדחות צריכים היו היהודים. ה"הקב
. לעברות אותם למשוך לשטן לתת ולא" לא" לו

 עם הצליח לא הוא אבל. ישראל לעם המבחן זה
 יודע אני זה ובגלל, 'ה ברוך, היהודים כל

 לגמרי יחזור האמיתי ישראל עם מסוים שבשלב
 את למחוק שרוצים הגוים נגד וילחם ה"לקב

  .ותורתו ה"הקב - היא והאמת מהעולם האמת
 עם אליכם מדבר אני – ישראל עם, ישראל עם

 אפר ועם גוף על שק עם ויושב בעיניים דמעות
 שתחזרו עליכם מתפלל אני. המצח על

 אתכם להציל יכול זה רק כי, בתשובה
 כל לאורך ומשתדלים שחולמים מהרשעים



 הווה מהעבר ישראל עם את למחוק ההיסטוריה
 היהודים את ברא ה"שהקב יודעים הם. ועתיד
 וזה, שלו הנבחר העם, שלו האישי העם להיות

 אבל. היהודים דווקא למה. כולם את שמרגיז מה
 י"ע אהובים אנחנו. ה"לקב םקרובי הכי אנחנו
 רק, אותנו לגמור יוכל לא אחד ואף ה"הקב
  .ו"ח, ה"הקב

 הם העולם ובכל ישראל במדינת פה הרשעים
 כמו שמות כמה להם שיש. הרשעים אותם

 מלטה אבירי, החדש העולמי הסדר, האילומינטי
' ה כי, ישראל עם לפחד מה לנו אין אבל'. וכו

 יכולים לא הם, 'ה עם שאנחנו זמן וכל. איתנו
  .כלום לנו לעשות

 שלנו האחרונה האפשרות זו – ישראל עם
 אל'. לה נאמנותנו ואת עצמינו את להוכיח
 נגד חזק שיהיה מי כי תפחדו ואל תדאגו

  .ויחיה ינצח – הרשעות
 לסוף במהירות מתקרבים אנחנו ישראל עם   

 יהיה זה - השלמה הגאולה של ולהתחלה הגלות
 ערך של ירידה - לפנינו. קל יהיה לא, קשה

 אוכל חוסר יהיה בעתיד. לאפס כמעט הכסף
 שכבר הגדולים טבע האסונות בגלל העולם בכל

 במראה ענק שינוי ויהיה. הארץ בכדור פוגעים
 בגלל הארץ כדור של הפנימי ובמצב החיצוני

 שמסתובבים לכת כוכבי שבעה עם שמש המיני
 וחבס הוא זה ובגלל. מגנטי מאוד שהוא סביבו
 וזה ומטאורים אסטרואידים של זנבות שני איתו

 ומחמם הארץ כדור על מגנטית משיכה שעושה
 הצפוני קטביםהמסת הל וגורם הארץ כדור את

 ויש, האוקיינוסים כל את ממלא וזה, והדרומי
 המערבי החוף הקרוב שבעתיד מציאות

 לא כמעט פלורידה כולל ב"ארה של והמזרחי
  .שעולים יםהמ בגלל כלום מהם ישאר

 אבל אתכם להפחיד רוצה לא אני ישראל עם
 ושנמאס כבר הגאולה את רוצים שבאמת יהודים

 הם. העולם על שהשתלט הענק מהשקר להם
 זה שכיום אפילו לגאולה ומחכים' לה נאמנים

 ובטחון האמונה שעם מאמינים הם. מאוד מסוכן
' ד אהבת ובעיקר מצוותיהם ושמירת שלהם 'בה

 יהודים. ישרדו משפחותיהם עם יחד הם שלהם
 נגד שלנו הגדול שהנשק לדעת חייבים אתם

 זה, ה"לקב בינינו להפריד שרוצים הרשעים
 יציל זה – ה"לקב ואהבתנו ובטחון האמונה

  .שלנו המשפחות ואת אותנו
, הזה העולם של השקר את תעזבו ישראל עם
 אותנו שמקלקלים והכיפיים המשחקים את

 יהודי. מצוות שומרים נואנח זה עם שיחד אפילו
, אמיתי משהו רוצה הוא. כזה מכייף נגעל אמיתי
 את ולא הקדושה התורה לפי משהו, נקי משהו

 שבדורנו  השקר. הזה העולם של השקר כל
 מסוכן שלנו האוכל ואפילו הטמטום לשיא הגיע

 זה היום אבל – לנו מסוכנת שלנו והשתייה, לנו
  .כייף נקרא

 וזה, לאמת לחזור חייבים אנחנו ישראל עם
 אך הם האמיתיים החיים נכון יותר או, שהעולם

 וכל. ה"להקב והגשמית הרוחנית הקרבה ורק
, להימחק חייבים בעולמנו עכשיו שיש השטויות

 את הורגת רק שלא רוחנית מחלה עושה זה כי
 דוחים לא אם הנשמה את מוחקת גם אלא הגוף

  .זה את
 יםמשחק איתנו ישחקו הרשעים ישראל עם

 אסור אבל, הקרוב בעתיד ומפחידים מסוכנים
  . מהם לפחד לנו

 אנחנו. ובתורתו ה"בקב חזק להחזיק רק צריך
 עם ורק אך להיות מהותנו כל עם לרצות חייבים

 של היהודים. הסוף עד אליו נאמנים, ה"הקב
 אדם חטא מאז. נמוך הכי נפלו הזה הדור

 יותר, נמוך יותר דור עכשיו עד היה לא הראשון
 לרוב שלנו הדור. מדורינו מבולבל יותר, שטחי
. הזה העולם של ההנאות את, השקר את רוצה
 היהודים אבל.  מצוות שומרי כאילו שהם אפילו

 הם - מלבדו עוד שאין - ויבינו לאמת שיתעוררו
 בעולם לשקר מקום אין. יעלמו - והשאר ינצלו
  .אמת רק יש שם הבא

 פשוט לא מאוד שזה נכון. לפחד לא ישראל עם
 לפני לנו שיהיה הקשה העתיד את לעבור

 שכתבתי מה שמבין מי אבל, השלמה הגאולה
 מכל יותר שרוצה יהודי. אמיתי יהודי שהוא ידע
 להקריב, השלישי המקדש לבית להגיע דבר

 ולחיות השקר את לעזוב ירצה והוא. קורבנות

  .ינצל הוא. אמת לגמרי שהוא ה"לקב קרוב
 כרגע שהרוב ישראל עם לכ על ובוכה יושב אני
 שכל יודע אני. האמיתי מצבם מה מבינים לא
 עצמי ובשביל ישראל עם בשביל רוצה שאני מה
 יהיה וזה עולם לבורא צמוד, לנצח להיות זה

  .פעם אף יגמר שלא גדול הכי התענוג
 מבחן לנו יהיה – הקרוב בעתיד ישראל עם

 עם ומי האמת עם מי לראות כדי, מבחן אחרי
 החלטה לנו שתהיה צריכים אנחנו עכשיו. השקר
  .להיות רוצים אנחנו איפה ברורה

 הלב כל שעם, ישראל עם כל על מתפלל אני
 עם 'ה עם להיות יבחר הלב כל עם יהודי שכל
  .נצחים לנצח עולם בורא

   
  למים מתחת היהי העולם רוב

  15/12/2020דניאל,  כ"ט כסלו התשפ"א   
  

 לא אני. חיים אנחנו עולם איזה, אבא אוי ,אבא
, סרט כמו משהו בטח זה אבל סרטים ראיתי
 יכול לאאני , מאורגן רשע כזה. בלהות סרט

  ?כך כדי עד להאמין
 מתי רק, בהיסטוריה נסתכל אנחנו אם   

 הם זריותאכ באיזה, לירושלים נכנסו שהרומאים
 אבל, בעולם כזה דבר כבר היה אז. יהודים רצחו

 לא בכלל להם אין עכשיו כי, גרוע יותר זה עכשיו
 הם עכשיו אבל ,רצחו פעם. בכלל רגש ולא שכל
 אין. להם שאומרים מה שעושים רובוטים כמו

 וזה! זריקה להם יש – רובה להם ואין חרב להם
 כך לכ לא רק, זה את שעושים ראשונה פעם לא

  .בגדול
הם רצחו , שלהם ההצלחות על שיכורים הם   
, אפריקה כמומקומות באנשים  הרבה כך כל

 שיקרו כי נשים הרבה הרבהגרמו לעקרות ל
יה ה זה, להם נותנים הםהחיסון ש מה להם
  !שקר

 אנשיםנת ע"י מתוכנ איה היום הרשעות   
 מה. סדיסטים גם הם אבל, לשלוט שרוצים
 רוצה לא דניאל אני, פחידמ פשוט היום שהולך
 בשום, שלהם הזריקה את ואופן פנים בשום
 אפשר לסמוך-שאי הוכחות המון יש! ואופן פנים
 והתרופות (ארגון המזון FDA-על ה בכלל

  .עושיםהם ש הבדיקותהאמריקאי) ו
 מהמחלה מתים אנשים כמה יודעים אתם   

 זהשמה,  את להגיד רוצה לא אני? הידועה
 כבר כי – ?מחריד כ"כ זה הלמ. מחריד משהו
 חולים רפאל איך אנשים הרבה גילו שנים לפני

 ובלי הגוף את להם להרוס בלי, הזאת מהמחלה
, אבל אותם להרוג ובלי החיים את להם להרוס

 בשיטות שונות הפסיקו את הפעילות שלהם כי
 בדם אנשים להרוג נהנים הם, תכניות להם יש
 ללכת אומץ ורשד זה. בגדול זה על ולהרוויח קר

 בצורה שולטים והם שולטים הם כי נגדם
 הםש פחדה עם שולטיםרשעים ה. מפחידה

 את מפחידיםהם  .שקר שהוא מצביוצרים ע"י 
 הרופאים רוב איך מבין לא רק אניו האנשים
  !תםיא הולכים

  
. לגמרי אחר למצב עוברים אנחנו ,ישראל עם   

הרשעות שלהם.  את מגליםו חושפים הרשעים
 להבין רוצים כולם לא א כולם מבינים את זה,ל

 ירצו לא הם ברור יהיה שזה אחרי אפילו. זה את
, שקר הכל זה ישראל עם אבל. זה את להבין

 את לנו יש? ישראל-עם עם מה אתנו ומה
 שלנו והביטחון האמונה שזה טוב הכי החיסון

, אותם לגמור יכול אחת בשנייה הוא כי. ה"בקב
, במבחן אנחנו עכשיו כי םאות גומר לא הוא אבל

זה ה שהעולם לשכוח ולא. גדול במבחןאנחנו 
דרך החיים שהייתה עד היום  ,לגמרי השתנה
 לגאולה קרוב מאד הגענו אנחנו נגמרה.

 מתלות עוברים אנחנו זה ובגלל, השלימה
 להיות, ה"בקב מלא לביטחון אדם בבני מסוימת

  .אמיתי יהודי
 שלהם ניםהחיסו את לקחת צריכים לא אנחנו 

 בריאים להיות כדי. ביותר הגדול סימןיש בהם ש
 אחוז מאה להיות צריכים אנחנו ושלמים ושמחים

. אומר שהוא מה ולעשות ה"הקב עם ורק אך
 וכל התורה דרך אומר שהוא מה יודעים ואנחנו
 ורבנים ח"ת י"ע מהתורה שיצאו קודשה ספרי

 רבנים שיש זה היום אותי שמפחיד מה. גדולים
הם  .אותי מפחיד וזה מהקורונה דיםשמפח

 את לקחת לאלהגיד לקהילות להם  מפחדים
  .החיסון

 בטחון ,'בה בטחון צריכים אנחנו ,ישראל עם   
  .הסוף עד ממש בטחון, הסוף עד

 ,יהודי - ברור שיהיה רוצה שאני דבר עוד 
 מהרצונות לפחד אפשר מחטא לפחד אפשר
 'ה עם אנחנו אם אבל, חטאים לעשות שלנו

 שנולד יהודי. אתנו יהיה 'ה אז מתגברים ואנחנו
 רוצה, בסדר להיות ורוצה בתשובה חזר, יהודי

 מה לו אין – לנו מכתיבה שהתורה כמו לחיות
  .לפחד

 לא! לפחד לא! מהמוות לפחד לא, דבר עוד   
 לנו לעשות יכולים לא הם, מהרשעים לפחד
 לא אנחנו ,אותנו הורגים הם אם אפילו, כלום

 זה אם. אחר למקום עוברים פשוט אנחנו, מתים
 הדבר כי אחר מקום שיש להאמין ליהודי קשה
 פשוט שאנחנו לחשוב זה במוות מפחידהכי 

 עבירות לנו יש אם או, יותר קיימים ולא נעלמים
 לא אנחנו אבל. מעונש מפחדים אז קשות

 כל, סיני בהר שהיו שלנו הנשמות, נעלמים
 לא' ה. סיני בהר היו היהודים כל של הנשמות

 יכריח הואאחת מהנשמות האלה. -אף על יוותר
. תשובה נעשה ואנחנו תשובה לעשות אותם

, לזה מוכנים להיות הזה מהרגע צריכים ואנחנו
  . שלנו העתיד זה כי
, ייהרס העולם שליש שני, ייהרס הזה העולם   

 והחלק, עוד מספיק קשה אחד ,קשה מאד אחד
 כתוב זה. יעלם לא וישראל ירושלים של

 זה ,עובדה וז, לא או כן להגיד מה אין, בנבואות
 לא וירושלים ישראל ארץ. בנבואות שכתוב מה

 יהיה העולם רובו הם ישארו שלמות, יהרסו
היא ש כאילו ראהת ישראל ארץ. למים מתחת

 מאד הגבוה תהיה וירושלים, המים פני על צפה
 רק לא היא ירושלים. אותה לראות יכולים שכולם

אנחנו, הנשמות היהודיות נצחי.  משהו היא, עיר
סיני נכנס לבית המקדש השלישי -שהיו בהר

  ומשם נמשיך לנצח עם הקב"ה.
  
 כברהם , משתנים הזה רגעהמ החיים   

 שלנו החיים כל חנוכה אחרי בגדול אבל, והשתנ
 לעולם קשורים להיות רוצים לא ואנחנו, ושתני

 דבריםה כלו המלחמות כלו הרצח כל עם הזה
 קשורים להיות רוצים אנחנו. קשים הכי הכי
 כי הזאת לנקודה אותנו הביא הוא, בלבד ה"לקב
 חוזר שלא ומי. בתשובה שנחזור רצה הוא

 שהנשמה כנראה אז, שמתנגד ומי, בתשובה
 מי, ה"הקב שעם מי אבל. סיני בהר היה לא שלו

 יהודי להיות חייב הוא, מדבר שאני מה שמבין
  .יהודיה או
 ולא חזקים להיות חייבים אנחנוש ספק ןאי 

 סיכוי יש כי, מדברים שהשקרנים מה לשמוע
 אבל. שקר זה שיגידו מהו שידברו מהכי  ענק
, שלנו הקדושה לתורה נלך אנחנו זה במקום אם
, התשובה את נמצא שם – קדושה הספרי כל

 הגאולה את נמצא שם, הריפוי את נמצא שם
 ראשי עם ולא, הרופאים עם ולא. השלימה
 עם רק. כלום עם ולא הצבא עם ולא, המדינות

  .איתו רק, ה"הקב
 זה ,בנו אדם שבני דבריםוגם לא נישען על    

 וכל ותורתו ה"בהקב חזק נחזיק אנחנוייעלם, 
 ונעלה ונעלה, הקדושה כל ,מזה שיוצא מה

לנו  יהיהדבר  של בסופו, זה רק לא. ונעלה
 ספק ןאיומי שחי עם השקר, . קל יותר הרבה

  .עלםייו מאדיסבול  אדם הבן דבר של שבסופו
 נצחים לנצח ימשיך, די בלי עד חי ישראל עם   

  .  ה"הקב עם ורק אך נצחים לנצח נלך ואנחנו
  

  שאלות ותשובות
  ? דניאל 5 י'הג על אומר אתה מהש. 
 ויש, מפחיד הוא 5 י'הג נכון, לפחד לא ,אבאת. 

. דיםימפח יותר עודהם ש אחרים דברים להם
 כל את מגלים עכשיו שהם איך מעניין זה

 או כולם את להפחיד פתאום האלה הדברים
 רוצים הם. לפחד צריך מזה, כולם על להשתלט
, אותנו יהרוג מקסימום 5 י'הג, עלינו להשתלט

 אותנו להפוך יכול 5 י'הג גרוע יותר אבל
 שכל בלי לאנשים שיהפוך את האנשים, לזומביס

 .מה משנה ולא הםלאומרים ש מהרק  יםוששע
 שהם מה לנו וי אוי ,עקומים כולם שהם ומאחר
  .מאתנו לדרוש יכולים



 את יציל' ה ,יתן לא' ה, לפחד לא אבא אבל   
 - אחד תנאי רק יש. האמיתיים היהודים

 סתם. זכויות לו שיהיו, תשובה יעשה יהודיהש
 לעשות שיכול מישהו ,זכויות בלי מישהו להציל
 צריכים? ישראל לעם רע עוד דבר של בסופו

 לעשות עכשיו הזמן הגיע. זכויות עם אנשים
  .תשובה

אמרו  -למה שהרשעים מתכננים  דוגמא הנה   
 שלא הרעיון את לזרוק ככה מישהו שלחוברדיו, 
 יש כי? למה. שנה עוד לפחות להתחתן צריכים

 הם. צפוף מדי יותר ,התקהלות מידי יותר
 הדבר את להרוס רוצים הם הסוף עד רשעים

 ואשה שגבר הנישואין. הנישואין וזה קדוש הכי
 שהם ואחרי, דשיםוהק דשוק זה מתחתנים

 ה"הקב כי, שלישיה הם זוג לא הם אז התחתנו
  .שלהם לנישואין שייך גם
 והם !רשעים ,עקומים הםרואים ש, אבא   

 הדברים כל את לעשות להם יתן' שה חושבים
 לא הם אבל. אותם יגמור 'ה בסוף אבל, האלה
 - יעלמו לא הם ,ימותו לא הם ,העיניים את יסגרו

 עוד ואין יכול הכל הוא' שה יתפסו שהם עד
 יעזור לא. רע רע רע זה מה ירגישו ואז, מלבדו

  .אותם ימחוק 'ה אבא להם
 אל ,יכול הכל הואו ה"הקב את לנו יש ,אבא   

 שהם מקסימום, אותנו להפחיד להם תיתן
 יקים' ה אבל, נואות להרוג זה לעשות יכולים
 אין. המקדש לבית אותנו ויחזיר מהמוות אותנו

 את עכשיו להם תןונ' ה, מהרשעים לפחד מה
 ואז, בעצמם בטוחים כ"כ שיהיו כדי לשלוט הכח
 לא הם, לתאר אפשר-ישא מכות להם יתן הוא
 בצורה ימותוש ולפני ,פה קורה מה ,זה מה יבינו
 עוד שאין לתפוס יצטרכו הם ,ביותר קשה

  . זהו .מלבדו
 בכבודו שבא ביבי ותמונות עם פרסום ישש. 

למטוס עם החיסונים  פנים קבלת לעשות ובעצמו
 את נותנים לאעצמה  ובגרמניה מגרמניהשהגיע 

הם שולחים את החיסון  ,האלה החיסונים
  ?לא מעניין עבורנו.

 ,שלהם התכניות מה משנה לא. מאד מענייןת. 
 יהיו ודיםוהיה חזק יפלו הם ,בסוף יפלו הם

  . רבה בשמחה
 ,ברדיו מוח שטיפתעושים  האחרון בזמןש. 

 לעשותוברחובות, פרסום הקורא  בעיתונים
 את לקבל בתור עומד החרדי בוריצוה חיסונים
המראה כי רק  סקר עלכמו כן קראתי . החיסון
מה . סוןיהח את לקבל מסכימים מהחרדים 20%

  דעתך?
 , אולי,יסכימו 20%אפילו אם  יודע לא נית. א

 ודאימפרסמים.  שהם מה שטויות סתם זהו
 רבנים יש, מוכנים לא החרדים רובש ודאיו

 לא יגידו הם אבל לקחת לא להגיד שמפחדים
שיש בעיה  יודעים הם דבר של בסופו כי לקחת

  עם החיסונים.
יתחילו הבעיות וזה לא יהיה רק אחרי תקופה    

 שלא אלהפשוט, ויתחילו לראות את התוצאות ו
  .לקחתי שלארוך ה' ב יגידו קבלו

הכל  בסךתכננו  שהם כמו מתקדמים לא הם   
 אני .בלגן ויהיהיבוא קודם ויכול להיות שהכוכב 

 את לקבל לא זה ברגע אחד דבר רק יודע
 ה' ישמור. .רעל רק זה חיסון לא זה כי החיסון

  
  המוות סם הוא שהחיסון ברור

  22/12/2020דניאל, ז' טבת ה'תשפ"א    
  
 כ"כ אנשים? אתנו יהיה מה וחושב יושב אני   

 רבנים כמהכי  ששמעתי הלב לי כאב ,מבולבלים
 בנאדם כל. החיסון את לקחת אומרים כביכול

 את יצרו הם איך לראות יכול קטן הכי הגיון עם
, עלילות הקורונה את בונים הם ואיך החיסונים

 הםו 'ב קורונהעכשיו ו' א קורונה, הקורונה על
 את רק לא אנגליה את תוקףהוא ש םאומרי

 תסריט כמו זה. אירופה בכל כבר, הוא אנגליה
 את מסדריםהם  איך שמראה הוליוודי סרט של
 ישו .העולם כלל משקריםהם  איך ,העולם כל

 שפשוט אנשים או שחקנים או מומחים להם
כך -, שקר שהוא כללשקר מוכניםו מפחד רועדים
  .לאנושות מסוכן

 ואפילו מתגלה שמשיח לפניי כ ידעתי אני   
 לא השקר אבל ,שקר מלא עולם יהיה אחרי

רשעים מזמן, ההתחיל  זה ,עכשיו התחיל

הזה  לדור שהגענו עדדור לדור מ זה אתהעבירו 
 ,נמוך כך כל ירד דורשה להאמין קשה שפשוט

  .יהיהשכך  בנבואות כתוב אבל
 אנשים יש ,אבא. זה את חיים אנחנו עכשיוו   

 רוצה םה כי, לא הרובאבל  ,יתיא שיסכימו
אבל הם לא יחזרו כי הם היו  ,שהיו לחיים לחזור

ת המיותר הגשמיותוכל  ה"הקב של התורה נגד
  הזו הרסה את העולם רוחנית וגשמית.

 כלא ידוע, לחיסון אישור נתנו שכאילו FDA-ה   
 שכל המודרנית הרפואה ובכלל, במיוחד אמין
 כמה שכםה עלטפיחה  הלעצמנת נות הזמן
 שהעולם וכמה ומתקדמים וטובים חשובים שהם

כל מיני מ אנשים להצילבלעדיהם  יכול לא
 אמתעושים את זה, אבל ה שהם כמו מחלות
 הם מאשר אנשים יותר רוצחים הםהיא ש
 הרפואה של הגדול האויב ולכן. מרפאים

. ולא האלטרנטיבית הרפואה היא המודרנית
 בגלל תמ !רצח ,מת אותורופא אחד, מצאו 

 להבריא יכולים גם פשוטים שדברים מצא שהוא
 רופאים נגד נלחמווגם עכשיו הם  .אנשים

 וויטמינים ,פשוטות תרופות עם מאד שהצליחו
  .ימים כמה תוך הקורונה את רפאל ומינרלים

  
 תפתחו ,ישראל עם? להגיד אפשר מה ,אבא   

 תדעו חיים אתם עולם באיזה תבינו !העיניים את
 ועוד אחד עולם בורא לנו יש ,חדא ה' לנו יש

, האדם בני של הרפואות את נצטרך לא מעט
 למעשהו. אותנו ירפא' ה כי מחלה מכל נתרפא

 מאיזו מת אדם בן אם .אותנו מרפא כן הוא
 הזמן שהגיע בגלל מת הוא ,נדע שלא מחלה
הוא מת בגלל מחלה, ש רואים אנחנו. שימות

  .שלוהתיקון של  סוףההיה פשוט  זה אבל
כאשר בני ישראל  ,ככה מתו לא פעם אבל   

 בתוכם נשכבו הקברים את חפרו, הלכו במדבר
 בלי לפחד בלי הבא בעולם היו הם הבקר ועד

כדי להגיע  שלהם התרופה התהי ווז. להתלונן
 אין עכשיו .שלהם העבירותלעולם הבא בגלל 

 - אחד דבר ברור אבל הזאת הרמה את לנו
החשמל  ,יפלו הטכנולוגיות כל הקרוב בעתיד

ם יאנש שכל החיים שלנו תלויים בזה לא יעבוד,
לקב"ה עם  הנאמניםבכל העולם ישתגעו, ורק 

  ישרדו. ה"בקב אחוז מאה מלא בטחון
 רע הרבהכך -לכ דייןיש ע שלנו בדור  

 נגד עקומים דברים הרבה כ"כ ,שמסתובב
 אבל נקי לגמרי לגמרי להיות אפשר-שאי התורה

 שמגיעים לפני שלו יקיםהצד את רפאמ ה"הקב
 מכל ומתרפאים תשובה עושים הם ,ב"לעוה

 משקר שבאים המחלות ומכל הרוחניות המחלות
 אבל !מתרפא הכל ,טובים כך כל לא מעשים או
 לנאמן נהפך ולא הזה בעולם פה שנשאר מי

   !סיכוי לו אין !סיכוי לו אין ותורתו ה"לקב
 ,השקר כל את הורס פשוט' ה ,ישראל עם   
 ,סרטים מייצרים בקושי ,תנהרס ליוודהו

 השקר ,אנק'הג וכל סטודיו-אליוניברס ,דיסנילנד
 ,עוד פתוח בפלורידה אולי ,סגור ,כבר םיקי לא

 מתחת תעלם בכלל פלורידה, ייסגר זה גם אבל
  .למים

 לחזורהיא  הפשוטה התרופה ,ישראל עם   
 להבין ,שלנו המהות כל עם ,הלב כל עם ה"לקב
 באמת רוצים אנחנו אם ,בדומל עוד שאין

, נצחים לנצח לחיותו המחלות מכל להבריא
 ה"לקב אחוז מאה נאמנים להיות צריכים חנונא

  !אחרת תרופה אין היחידה התרופה ווז ותורתו
 כדור , אתהעולם את ברא הוא ,אותנו ברא ה'   

 ואת הצדיקים ואת הרשעים את ברא הוא ,הארץ
 ,כלואת ה ותהחי כל , אתכולם ואת הבינוניים

 יהיה לא יפלו כולם ,הרשעים כל את יגמור הוא
 הזה מהעולם הולכיםהם ש ולפני ישאריש אחד
 מאוחר יהיה זה אבל ,ה"הקב את יהללו הם

 הרשעות, בתשובה לחזור יוכלו לא הם .בשבילם
  .בתשובה לחזור יוכלו לא הם ה,גדול כ"כ שלהם

 ,בתשובה לחזור יכוליםעוד  אתם ,ישראל עם   
 שייכים והם יהודים שנולדו רשעים הרבה יש

 נשמה באמת להם שיש מאמין לא , אנילרשעים
  .צורה בשום יינצלו שהם מאמין לא ,יהודית

 כל ,הרבה לא ,זמן עוד לנו יש ,ישראל עם   
 קשה שיהיה בצורה יתהפך מעט עוד העולם
 למה יחזור לא העולם - בטוח אחד דבר. להאמין

 ,ייהרס זה ,יחזור לא זה ,הקורונה לפני שהיה
 כ"כ אוהביםאנחנו ש המודרניזציה כל

 שנטוס ,ועוד ועוד עוד לנו שתהיה ומשתוקקים
 זה מה ,חתונה ,מצוה בר ,לשם נטוס ,לפה

זה גם לא משנה לאן והעיקר זה לטוס ו משנה
 את איבדנו ,ההבנה את אבדנו הוא שקר.

 את איבדנו ,'ה אהבת את איבדנו ,הרגישות
 אבל רק, תורה לומדי הרבה יש ,התורה אהבת

 זה למה ,אומר זה מה ,לומדים כמו שצריך מעט
 ענווים שהם שלומדים אנשים מעט יש ,חשוב
  .ישרים והם מידי מפותח אגו להם שאין

 ,אותנו להציל אחת דרך רק יש ,ישראל עם   
 דווקאלאו  המוות סם הוא שהחיסון ברור

לצאת  בשאנשים ימותו מזה, אבל דבר רע חיי
מזה. אי אפשר לסמוך על החיסון כי הרשעים 
שהמציאו את הקורונה, המציאו גם את החיסון 

בחיסון יש  כי החיסוןמ בעיותיהיו כל מיני  הזה.
 את יעצור' ה, אבל פיתחו שהרשעים חי חיידק

 בעתיד שלב באיזה זה את , ומה שיעצורזה כל
וישכחו  הארץ כדוריהי שינוי עצום בכל  ,הקרוב

  רונה.בכלל מהקו
 ,לאמת תבואו ,עצמכם את תצילו ,ישראל עם   

 לקחת לא ,החיסון על לסמוך לא ,'לה תבואו
 אותנו ביאמ ה"שהקב תדעו ,החיסון את בכלל

 מלא בטחון צריכים אנחנואחר עכשיו,  להילוך
 כי ,הכל את לבדוק בלי לרופאים לשמוע ולא

 עליהם לסמוך שאפשר רופאים יש שלנו בדור
 זה תחום בכל וכמעט ,אפשר שאי הרבה ויש

 משנה לא זה אם ,רפואה זה אם. הדבר אותו
-אי נפשיות בעיות ,ברפואה ודאיו ודאי ,מה

 הם לאנשים שנותנים הכדורים כי לסמוךאפשר 
  .לא פעם אףאת זה. מרפאים  לא פעם אף
 זה' בה טחוןיב'! בה טחוןיב ,ישראל עם   

 הוא' בה בטחון ירגיש אדם שבן כדי! התרופה
 ,יכול הכל שהוא' בה להאמין צריך, להאמין ריךצ

 כל ,שלכם הבחירה זה ,לומר מה לי אין ,לא ואם
 חיי, רוצה הוא מה לבחור צריך גוי כל וגם יהודי
  .נצחל מוות - הפוך או נצח

  שאלות ותשובות
 הזריקהש. יכול להיות שהם מתכננים ש

 קיבלתי הנה יגידו, אז תשפיע לא כאילו ראשונה
אין שום תופעות לוואי, אין בעיות,  התרופ חצי
  אין בעיה לקחת את החצי השני? ואז בסדר הכל
 ירגישו לא הם רק הראשונה גם, ישפיעכן  זהת. 
  .מתוכנן הכל זה ,זה את
  ? זמן אחרי זה את שירגישו מתוכנןזה  אזש. 

ת. גם הראשונה תשפיע, רק שהם לא ירגישו 
 אוחרמאת זה, וכאשר הם ירגישו זה כבר יהיה 

  . מידי
 אני מרחם ל כל רב שנותן אישור לחיסון.   

 הרדיו, ובכלל זה חשוד שכל יום העיתונים
מלאים בענייני הקורונה ה ושלטים ברחובות

שופכים על וכמה זה חשוב לקחת את החיסון, 
רק זה צריך לעורר וני שקלים כל יום ויזה מיל

  שמשהו לא בסדר פה. האצלנו את המחשב
אלף בני אדם  50ם בארץ איזה כל שנה מתי   

שלשום מתו כך " –ואף פעם לא ראינו פרסום 
מתו כך וכך וכו', זה הכל להכניס אתמול וכך, 

  לאנשים פחד כדי שירוצו לקבל את החיסון,
אפילו שהיו עבדים במצרים, מהיהודים  80%   

ואפילו שראו את הניסי ניסים של המכות 
 להיות ורצ, הם ממצריםבמצרים, לא רצו לצאת 

 80%-בין ה להיות רוצים לא אנחנוו המצרים כמו
אנחנו רוצים להיות עם  ממצרים יצאו שלא

  .הקב"ה
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
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