
  מגלות לגאולה
  0527-111-333חלוקת עלונים לזיכוי הרבים.   טל: 

  
 ֶאל סֹודֹו ָּגָלה ִאם ִּכי, ָּדָבר' ה ַיֲעֶׂשה לא ִּכי"

 יוחנן ר''א'  *  "ז',ג עמוס..." ַהְּנִביִאים ֲעָבָדיו
 מן נבואה ניטלה המקדש בית שחרב מיום

  :  יב בתרא בבא" לשוטים וניתנה הנביאים
  

 * יהודים מגפה יש כביכול - מסרים קודמים
 שתדעוהשני *  את אחד לאהוב צריכים אמיתיים

 רק * !גדולה בסכנה ופריז לונדון יורק-שניו
 בית את נקבל בקרוב קצת * עוד מעמד תחזיקו

נצחים *  לנצח שלנו הכניסה - השלישי המקדש
 מתחת יהיה העולם כלל * רוב לפחד לא, והעיקר

 את תפסידו אללסוף *  מגיעים – זה למים * זהו
 זה * ברגעיפלו  הבנקים כל הנצח * כאשר

 הכי האהובים אנחנו*  ישראל לארץ לעלות
 כמו להיות יחזור לא העולם ה *"הקב של גדולים
 של לסוף ולהתכונן*  גוסס הזה העולם* שהיה

 הסוהר, מבית לצאת כמו יהיה זה*  הזה העולם
 לנצח לחיות מתקרב * והנורא הגדול היום * בדיוק

*  לקורונה החיסון את שייקח למי ואבוי אוי* 
 סוגרים, ופותחים סוגרים*  בגדול לנו משקרים
 הם*  יפתחו ולא אותנו עד שיסגרו ופותחים
 אותי בחר' ה * לעבדים  כולנו את להפוך מתכוונים

  * 'ה של שליח ואני
חינם לזיכוי הרבים חוברות קודמות, כמו ניתן לקבל 

  לקבל הסכמות של גדולי עולם.כן ניתן 
+  

  אשמים אנחנו -האסון במירון 
  30/4/2021דניאל,  י"ח באייר ה'תשפ"א,  ל"ג בעומר 

 אסון להיות שעומד הרגשתי אני ,אבא אבא אבא   
 ותומצ שומרי הכביכול ישראל עם קאושדו אסון .ענק

  !גדולים הכי החוטאים אנחנו כי, זהמ הרבה הכי יסבלו
 אנחנו לאט לאט כי? גדולים הכי חוטאיםה אנחנו למה

 מוכנים לא משה בתורת מחזיקיםה מצוותה שומרי
 בתור נעלמים לאט לאט אנחנו. השקר את לעזוב

  , אמיתיים יהודים
 של המצבהבעיה הגדולה היא חוסר קדושה,    

 של מקרים, איומה בצורה ירד ישראל בעם הצניעות
 הפוסקיםבגלל שו מקום בכל ניאוף כמו עבירות

את  עודדדבר המ קלה בצורה פוסקיםות בלעיתים קרו
 .לסבול יכול לא' הבירה שע, המשך העבירה

 הוא" (ירושלמי זימה שונא אלה של "אלוקיהם
  )':ב הלכה', י פרק סנהדרין

"...כולם שואלים על מה עשה ה' ככה לנו ומה יש 
  לתקן לעצור את מידת הדין הנוראה והשיב:

  ."ונשים שיתחזקו בצניעות..להתחזק בתורה 
(ניתן לקבל חינם עלונים לחיזוק הצניעות והקדושה 

  ).0527-120-948בקול הצניעות,  טל: 
  
 לנו שיש נכון. גבול כל ועבר החרדים בין עבירותה   

 צריכיםפוסקים ש שרבניםכאשר  אבל, בינינו צדיקים
-דבר שבדרך שזה, הקורונה בגלל תכנס בתילסגור 

 מנהגי את לשנות תנוימא דורשים מסוכן.כלל לא 
 ולא השקר של אחד צדרק  שומעים ,שלנוהתפילות 

 לפני האמת של השני צדאת ה לשמוע רוצים
 לפתוח ,כנסיות בתי לפתוח אפשר שאי שפוסקים

 עם פסח סדר בלי בבית זקנים להשאיר, ישיבות
נעשה ע"י הרשעים כדי לשלוט על  הכל זה. והמשפחה
  החרדים ולהפריד בין היהודים לקב"ה.היהודים 

  

  ליהודים בחו"ל
  תעלו עכשיו ארצה

  אני לא יודע
  אם תהיה לכם

 הזדמנות נוספת!

  

  גניזה טעון      אוטיסטים מבחורים מסרים       ד"בס
  
  

ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים  ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ָלּמָ ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ָלּמָ ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ָלּמָ ָלּמָ
    ַאּיֵה ֱאֹלֵקיֶהםַאּיֵה ֱאֹלֵקיֶהםַאּיֵה ֱאֹלֵקיֶהםַאּיֵה ֱאֹלֵקיֶהם

ּגֹוִים     ַדע ּבַ ּגֹוִיםִיּוָ ַדע ּבַ ּגֹוִיםִיּוָ ַדע ּבַ ּגֹוִיםִיּוָ ַדע ּבַ     ִיּוָ
    וּ וּ וּ וּ ְלֵעיֵנינְלֵעיֵנינְלֵעיֵנינְלֵעיֵנינ
ם    ִנְקַמתִנְקַמתִנְקַמתִנְקַמת םּדַ םּדַ םּדַ     ּדַ

פּוךְ  ָ פּוךְ ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ָ פּוךְ ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ָ פּוךְ ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ָ   ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ
  )י עט תהלים(

  

  
  
 לא אתה, אבא. חכמים תלמידי של גב יש שקרלו   

, להבין רוצים לא היהודים אבל. מבין בטח אתה? מבין
 כ"כ שהם הזריקות את יש, הגשמיות את רוצים הם

 בשביל לא? למה, זה את לוקחים והם מסוכנות
 בודקים היו אם כי, שלהם הבריאות על בדיוק לשמור

 ואפילו, ממש סכנה שזה רואים היו באמת זה את
 עוד הם אם אפילו ,גדלה הסכנה זמן שעובר אחרי

 וז כי, שלא להגיד אפשר ואי, גדלה הסכנה בחיים
  .שנדע רוצים שלא רבים מות מקרי ויש עובדה

 בגלל הזה מהעולם שנעלם יהודי כל על בוכה אני   
  .להתדרדרות קץ לשים עומד' ה אבל, השקר

האמת ואת  את רואיםה אמיתיים שהם היהודים וכל   
 הרב ולצערי. יעלו הםהשקר והולכים בדרך האמת, 

 הגוים רובהם ש, הרשעים הגוים עם יחד יעלמו השאר
 זכות שום להם ואין היהודים את שונאים , הםבעולם

  .ישרדו - ה"בקב שמאמינים יםיגווה .לחיות להמשיך
 העולם בכל, התחילו כברהטבע  אסונות, אבא אבל   
 לא, להאמין לא משהו ומעבר מעל טבע אסונות יש

 גרוע יותר יהיה וזה, שצריך כמו זה את מפרסמים
 שהיא מלחמה, אושתב מלחמה לנו ויש. גרוע ויותר
 שיהיה עד יגדל וזה יגדל וזה, בקטן אבל התחילה כבר
 הרס כמה ולעכל להאמין לנו קשה אולי שעכשיו הרס
  .מקום בכל יהיה

כיום להרבה  !תופסים לא !תופסים לא אנשים, אבא   
 הם, תורה למדו שלא חילונים שלחרדים יש רצונות 

 התשוקות ,שלהם לתשוקות אסירים הם כי מסכנים
 .הסוף זה, להיות יכול לא וזה עליהם שולטים שלהם
עד  אבא זמן הרבה יקח לאוזה  לסוף מגיעים אנחנו
  .מויתגש הסוף של הנבואות כל, יתגשם שזה

 תהיו אל, טיפשיים תהיו אל ישראל מעם מבקש ואני   
 לשום להגיע אפשר-שאי, סוף לזה שאין תאוות בעלי

 כי. ותורתו ה"הקב דרך רק, האלה התאוות דרך סיפוק
 לימוד ודרך תוהמצו דרך קרוב ולהיות' ה אהבת
 גדולה הכי הנאהה וז ה"לקב קרוב להיות התורה

  .בעולם מתשקיי
 שהביאו האבות, הקרבנות כל על בוכה פשוט אני   
 אותם להכניס שושלה בני שלהם הילדים את לב תוםב

 להסתפר ,חלאקה לעשות אותם הביאו, ומצוות לתורה
 על נרצחו הם, יהודי כמו ראותלה הפאות את לקבל
כבר  הםתדעו ש אבל. עליהם לבכות צריכיםו 'ה קידוש

  .בלבד שמים לשם זה את עשו הם כי עדן גןב
לילדים,  חלאקה לעשות אבל תדעו שזה לא מספיק    

 שומר יהודי להיות צריכים, זה בשביל להקריב צריכים
 רצון של שמץ כל להוציא צריכים ,הלב כל עם מצוות
 פשוט שלנו הדור אבל. אסורות תשוקות אסור,

  .כולם לא' ה ברוך, מבולבל
 לאסון לזה גרמו עצמם שהשוטרים שאומרים יש   

 הם טכנית אם שאפילו ברור לכם אומר אני אבל, הזה
 מאנשים הוראות קבלו אם אפילו תדעו, זהל גרמו
 אנחנו אופן בכל, השמד בממשלת חשובים יותר

  .אשמים
 עם לנו מראה הוא ,לנו אומר כל קודם ה"הקב   

 מעטים יהיו היום שזה וכמו, עלינו בנוי הכל כי ,ישראל
 כי, שישרדו מהיהודים גם אבל ,מהגוים וודאי ,מאד

 כל עם הזהב לזרוק את עגל מוכנים לא עוד אנחנו
כדי  עלינו שופך הזה שהעולם התשוקות וכל הגשמיות

 לשטן, עבדים לשקר עבדים בסוף ונהיה מזה שנטעם
  .וזכרו ש"ימ
 לא זה ברגע עוד ואנחנו ,שהיה מה ישראל עם   

 אוי משתנים לא אנחנו אםו ענק האסון כמה עד יודעים
מ"י ע אנחנו כי ,המסר את לנו נותן כל קודם' ה .לנו

 של העולם ,הבא העולם של הבסיס להיות יםעתיד
 לתאר לי שקשה בצורה נחיה אנחנו זה ואחרי, משיח
  .ה"הקב של חלק נהיה שאנחנוכ, יהיה זה עדן גן איזה

עשות בדק בית, ל צריכים אנחנו לזה להגיע כדי אבל   
 הלכלוך כל את שלנו המהות של פינה כלמ נקותל

 שאנחנו מאז שנים אלפי משך שהצטבר הרוחני
 חזרנו כי, לנו יסלח' ה זה את נעשה ואם. הזה בעולם
 לחשוב רוצה לא אני אז, לא אם בתשובה, אבל באמת

 יוכל לא מי שלא יעשה תשובה, להיות שעומד מה על
יעלם  פשוט הבא הוא העולם של למציאות להגיע

  .ו"ח מהמציאות לגמרי
 שזה הכיוונים מכל סימנים לנו יש ,ישראל עם אז   

 אנחנו שאם לשכוח לא צריכים ,ישראל עם ואנחנו. נכון
 עולים כביכול םיבידי עצמנו את לוקחים ,עולים

 להיות ולא, מצוות לשמור ,ה"בקב טחוןיובב באמונה
 הנשים, הגברים של העיניים את למשוך לא בפריצות

 לא ושהגברים, הגברים של העיניים את ימשכו לאש
 הנשים וגם הגברים שגם ובכלל .בכלל עליהם יסתכלו
 מסתובבים חשובות ישיבות בחורי לראות ולא, צנועים

, פריצות זה – נסגר שבקושי קט'וז צמודים מכנסים עם
 זה מה יודעים לא היום אבל. צניעות צריך גברה גם

 חייב זה, אחד מישמש הכל, פריצות זה ומה צניעות
  .עכשיו להפסיק

 קשה יהיה, יעלה לא ישראל עם אם, שלנו העתיד   
 ישראל עם אז, לא והגוים יעלה ישראל עם אם. מאד
, האמת את להבין רוצים שלא מאלה חוץ ,לרוב ינצל

  .ישרוד' בה מאמיןו שצדיק מי הגויםמו
 עבודה זו, עבודה והרבה קשה עבודה זה אבל   

  .לסוף קרובים אנחנו ,עכשיו זמן הרבה לנו ואין מרובה
 מחליטים היהודיהו היהודי ,הזה מהרגע שהיהודי או   

 יםיכול םה אז, ה"הקב עם לגמרי ולהיות להתהפך
 מר יהיה והסוף לא אז לא אם, נצחים נצח להשיג עדין

  .אלה כל בשביל

    
  



, לגמרי ישתנה ותוא מכירים שאנחנו כמו העולם   
 ברא' ה. ישראל מארץ חוץ למים מתחת יהיה הרוב

 חייבים אנחנו לכן, ממנו חלק להיות ישראל עם את
. שלנו לקיום סיבה אין לא אם כי, ולעלות לעלות באמת

 של פיצי מאד חלק רק הוא הארץ שכדור לשכוח ולא
 כל יאחד הזה הפיצי המקום אבל. לשכוח לא, הבריאה

  .זה את לתאר אפילו יודע לא שאני לעולם שקיים מה
לעשות  להתחיל זה ברגע שכדאי להגיד יכול רק אני   

תשובה עוד בזמן שאנחנו זוכרים ומושפעים מהאסון 
  .אולשו' ה קידוש עלצדיקים לא נרצחו הבמירון כדי ש

 יבואוהקשים  הדברים מעט עוד, זמן אין ישראל עם   
 ה"לקב תתקרבו ,תתכוננו ,זמן אין, השני אחרי אחד

 טוב טובבדקו ת חרדים אתם אם ואפילו. ולתורתו
 יותר דומים שאתם כמהעד  תראו ,ומבחוץ מבפנים

  .ליהודים מאשר לגוים
  ?על מה כדאי לשים את הדגש בצניעות אלה:ש

, בגלל חוסר קדושההאסון במירון היה תשובה: 
והבסיס של קדושה הוא צניעות. הבגד צריך להיות 

ולכסות את כל הגוף, צריך גם כיסוי ראש ארוך ורחב 
אמנם קשה למצוא צנוע שמכסה את הצוואר מסביב. 

חנויות לבגדי צניעות אך אפשר לתקן או לשאול אישה 
  צנועה איפה היא קונה.

 תפוסים שהם הבעיה, צנועות לא שהנשים רק לאו   
 מתאים הלא הלבוש רק לא שזה הזהב עגל עםחזק 
 גם, מביא שזה התשוקה כל זה אלא, יהודי לאף

 לא מקומות מיני בכל חופשיםל תשוקה, וכללא תשוקה
 סוף בלי, תשוקות סרטים לראות תשוקה. מתאימים

 יכול לא' ה וזה, קדושה החוסר זה זה מכל גרוע והכי
  .לסבול

+  
שום דבר לא יעזור לכם להפטר מהצרות, 

  רק תשובה עם דמעות
  21/1/2021בנימין,  ח' שבט ה'תשפ"א  

אני לא יודע מה להגיד. ליבי נשבר. ידעתי לפני    
שנים שנגיע לרגע הזה בהיסטוריה, שנגיע לעולם של 
תוהו ובוהו, לפני ביאת המשיח. כמה וכמה פעמים 
בהיסטוריה העולם כבר היה בבלגן גדול. רצחו אחד 
את השני, היו כל מיני אסונות וכו'. וזה המצב שיש 

ים מזה וכל העולם היום וכל המדינות בעולם סובל
 תוהו ובוהו. והסיבה של התוהו ובוהו בעיקר עכשיו

שעם ישראל עזב את הקב"ה, שלא נדע. אומנם היא 
יש יהודים חרדים שמשתדלים לשמור על כל המצוות, 
אבל היהודים שמנסים באמת לחיות חיים של אמת 
לפי התורה, הם מעטים מאוד כבר. וחוץ מהגויים 

לגמרי בעולם הזה יש מעט שהם הכי הרבה שקועים 
  מאוד יהודים ששומרים מצוות באמת.

העולם ממש תוהו ובוהו. הגויים וגם רוב היהודים    
למעשה לא מאמינים בכלום, הם רק מחפשים הנאות. 
אפילו הרוב לא מעניין אותם להתחתן, להביא ילדים. 
רוצים מסיבות כל היום, כל השבוע, כל החיים. 

ופה, ארה"ב, קנדה וכו' הם בארצות המערב שזה איר
חיים לפחות עד היום הזה עם רמה מאוד גבוהה 
חיצונית גשמית, אבל הם לא שמחים, אין להם במה 
להאמין, הם רק רוצים הנאות, לצחוק, ליהנות מהצד 
הגשמי של העולם הזה וזה המצב גם אצל היהודים 

  פה, הלא דתיים בארץ ישראל.
וכן רוצים  ויש גם את היהודים שכן מבינים   

ומשתדלים להיות קרובים לקב"ה, אבל הם מעטים. 
העולם התרגל לעולם של טיסות לכל מיני ארצות, 
לטוס לכל מיני ערים בעולם. בקיצור ליהנות כל היום, 
כל השבוע, כל החודש וכל השנה בלי הפסקה. אבל 

', זה אסור לנו, ה'. בגלל שזה לא רצון הזה לא רצון 
  וזה שקר, זה ממש שקר.זה שטחי, זה טיפשי 

מה יהיה עם ישראל? מה יהיה? הרשעים רוצים    
', בינתיים זה לא הולך להם הלהשתלט עלינו. ברוך 

קל. פה בא"י התעוררו קצת היהודים ורואים בצורה 
מאוד ברורה שהגויים לפחות הרבה מהגויים רוצים 

  להתפטר מאתנו היהודים.
ליח, חס ושלום, אבל אוי, אוי, ויי. וזה נראה שאולי יצ   

זה לא יעזור להם. אני יושב על הרצפה עם שק ואפר 
על הראש עם תפילין ואני בוכה ובוכה ובוכה ובוכה.... 

עם ישראל? האם זה כדאי להרוס  –מה יהיה איתנו 
את כל הנצח שלכם בשביל לרדוף ולתפוס את עגל 

  הזהב?
אבל אין ברירה, אנו צריכים להמשיך ואנו צריכים    
זעוק לשמים. ואנו בבעיה קשה. חייבים לעשות ל

תשובה ולא יעזור שום דבר, צריכים לעשות תשובה 
עם דמעות ולבכות, ולבכות, ולבכות ולהצטער על כל 

  העברות שעשינו.

תזיזו את  –כל היהודים בגלות בארצות אחרות    
עצמכם! תבואו לארץ ישראל! פה במדינת ישראל יש 
לנו ממשלה קשה מאוד שהיא גם חלק של הרשעים 
שרוצים לחסל את כל היהודים והם ממשיכים את 

. "והרצון של הנאצים לחסל את הדת היהודית, ח
אם ה "יוממשלה זו לא תיתן בקלות ליהודים לעלות לא

לא שמתם לב שמדינת ישראל עושה בעיות קשות לכל 
יהודי שרוצה לעלות ארצה, לא נותנת לישראלים 
וליהודים האמריקאים שרוצים לחזור או ליהודים שאין 
להם דרכון ישראלי. הם ממש עושים בעיות וזה לוקח 

שנה וחצי אם לא יותר מזה לקבל אישור  ,שנה
מדינת ישראל מהישראלים כדי שיהיה אפשר להיכנס ל

בתור עולה חדש או תושב חוזר. אבל זה לא יעזור 
כל יהודי שרוצה מאד מאד לרשעים, כי בסופו של דבר 

ה' יביא אותו לפה  –להגיע לא"י ולהתיישב פה לנצח 
בניסי ניסים ואין לו מה לדאוג, אבל רק אם הוא באמת 

  רוצה בכל ליבו.
בעתיד  בכל אופן כל העולם על סף פיצוץ. תהיה לנו   

הקרוב מלחמה שתתחיל פה באזור ותתרחב עד שזו 
המדינות של העולם יפסיקו  תהיה מלחמה עולמית.

את השימוש בכסף. המטבעות והשטרות של כל ארץ 
וארץ, המזומן וכל המטבעות יעלמו ולא יהיה לזה ערך 
בכלל. ואנו נשאר עם חשבון בנק עם נקודות שזה 

ת אוכל, בגדים, משהו כמו כרטיס אשראי שנוכל לקנו
אבל זה יהיה מצומצם מאוד ולא יהיה לנו מספיק 

נקודות, עבור מה שבן אדם צריך. אפילו לא -כסף
  לדברים הכי מינימאליים הכי פשוטים.

אתם לא מבינים שהעולם הולך להשתנות לגמרי.    
העולם כבר השתנה כל כך בזמן אחרון עד שקשה 

יה", להכיר אותו. וזה הכל מתוכנן ע"י "המאפ
  "המאפיה" העולמית שהשתלטה על רוב העולם.

עם ישראל, אנו יכולים להציל את עצמנו בעזרת ה',    
אבל אתם צריכים בשביל זה לעזוב את עגל הזהב 

שזה את הרדיפה אחרי גשמיות ואני יודע  ,שלכם
כבר אין עגל הזהב.  - מאוד קשה לכם, אבל תתבוננו

ות לעצמנו אפילו הם סגרו אותנו ואנו לא יכולים להרש
לחייך. יש לנו כל מיני צעצועים כמו אייפונים שרק 

  מביאים אותנו לסוף של העולם כמו שהכרנו אותו.
הולך להיות הרס איום ונורא. הגיע  –עם ישראל    

הזמן לחזור בתשובה, לחזור להקב"ה. ולא לתת כל 
מיני תירוצים למה זה קשה ואי אפשר לחזור להקב"ה, 

ברור  "כתשובה. אני מרגיש שזה כ למה לא לעשות
שמיותר לדבר על זה. אני מרגיש רע מאוד מזה 

  שאתם לא מבינים דבר כ"כ פשוט.
אני שמח שיש בכל אופן יהודים שחיים עדיין כמו    

יהודים אמיתיים לפי התורה, אבל יש מעטים מאוד. 
ובזכות המעטים האלה שעדיין שומרים מצוות כראוי, 

נראה מרחוק את , ל ישתנהיתעוררו פתאום והכ
הגאולה השלמה ואת משיח בן דוד בעצמו. ואנו נבכה 
ונבכה ונבכה. ולמה נבכה? כי סוף סוף הגענו אל 
האמת ואז יהיה טוב גם בשביל גם עם ישראל וגם 

  בשביל כל העולם.
אתם ישנים עכשיו, אתם דואגים  – מ"יאבל ע   

לגשמיות שלכם במקום לרוחניות שלכם. שכחתם 
בה דברים שאתם צריכים לדעת כמו צניעות, כמו הר

טהרת המשפחה, כמו כשרות והרבה מאוד דברים 
  חוץ מזה.

עם ישראל, תתחילו לעשות תשובה, זה הנשק    
היחיד שיש לנו נגד הרשעים והחיים העקומים שיש 
היום ולא לשכוח שהקב"ה ברא את העולם ומנהל את 

טובים, עם אבל אנחנו עם מעשים  העולם ולא אנחנו.
', עם הרצון שלנו שלא משנה מה יהיה האהבת 

העיקר זה לעשות את רצון ד'. עם יהודים כאלה, 
אנחנו נקבל את ירושלים האמיתית וכל יהודי שחוזר 

  בתשובה באמת ינצל.
פשוט  – אין זמןכי  -תתחילו כבר לעשות תשובה    

' לא רוצה לאבד את אלה ה' יעזור לנו. האין זמן!!!  
מהדרך, אבל אין ברירה, העולם לא יכול  שסטו

להמשיך כך, הוא 
חייב להיהרס. 
העולם כמו שאנו 
מכירים אותו, הוא 

, חוץ ייהרסבאמת 
והכניסה שלנו  "ימא

לעולם מושלם 
תהיה דרך בית 

  שלישי.ההמקדש 

  

 האמיתי מצבנו מה לעומק שתבינו רוצה אני+
  20/2/2021   ח' אדר תשפ"אמוצ"ש  גולדן,  -בן
 אני. חשוב מאוד מאוד מסר, מסר לי יש, ישראל עם   

 רוצה אני? עכשיו האמיתי מצבינו מה :שתבינו רוצה
 גאולה זו מה? בכלל יהודי זה מה: לעומק שתבינו
  ?לה מחכיםכ"כ  שאנו שלמה

 – מעט עוד אומר וכשאני, תהיה מעט שעוד הגאולה   
 כבר אנו כי. זמן הרבהכ"כ  יקח לא זה, באמת זה

  .הזאת המרה הגלות בסוף ואנחנו שמתקדם בתהליך
 הגדולות הסכנות את לכם להסביר ניסינו אנו   

, העולם ברוב בינתיים ששולטים ברשעים בלהאמין
 רע לעשות חוכמה לרשעים להם יש. הארץ כדור ברוב

 המדינות כל על לשלוט גדולה די הצלחה להם ויש
 לפני ולא שנה 20 לפי לא זה, מהיום לא זה. בעולם

 זו שקבוצה שנים מאות של תוכנית וז. שנה 100
 להם הייתה דור בכל. העולם כל על לשלוט משתדלת
 על שולטים גם שהם, הזה ליום שהגיעו עד התקדמות
 ולהרוג. כולם על להשתלט כדי מתקדמת טכנולוגיה

 להפוך השאראת ו הזה בעולם אנשים מאוד הרבה
 רוצים הם הדורות בכל כמו במיוחד אבל, לעבדים

 ישראל עם של הקשר את, היהודית הדת את לחסל
  .ו"ח – העולם בורא עם
, סופית נחרב המקדש שבית מאז השנים וכל   

 לזה גרמה הגלות. השני המקדש לבית והכוונה
 בצורות יהודים להרוג פעמים הרבה יכלו שהגויים
 באנגליה או ברוסיה פוגרומים עם. ביותר אכזריות

 זו אם. להתנצר רצו שלא היהודים כל את שהרגו
 יהודים שמשכה באמריקה העצומה הגשמיות הייתה

 עם והתחתנו תורתם את עזבו הם, "הזה עולם"ל
 וזכרו שמו ימח היטלר היה זה אם. והתבוללו הגויים
 היום ועד. יותר לא אם יהודים מיליון 6 לפחות שרצח
. אנשים אותם עשו זה ואת אותנו לגמור רוצים הגויים
  .אנשים אותם הם אבל שלהם אחר דור אומנם

 שאר ואת היהודים את בעיקר לחסל רוצים הם   
 הכי העבודה את עושים והם. לעבדים להפוך הגויים
 מאוד להם חשוב זה. ישראל מדינת בתוך חזקה

 הם כי, ישראל מדינת על, ישראל ארץ על להשתלט
 עם שאין ברגע נגדם ילחם לא ה"שהקב בטוחים
 בא ה"הקב של שהכוח מאמינים הם ו"ח. ישראל

 של שהכוח, הפוך שזה מבינים לא רק הם, מהיהודים
, מבינים לא הרשעים והגויים. ה"מהקב בא היהודים

 הוא כי, עולם הבורא את לנצח סיכוי שום להם שאין
 את, אותם יצר גם ה"הקב. עולם הבורא, יכול הכל

  .השטן הוא, הרע היצר שהוא, הנחש את וגם הרשעים
 אבל, כביכול מהצלחתם שיכוריםכ"כ  היום והרשעים   
 חצי אולי, מדקה יותר לו יקח לא וזה אותם יחסל הי

 ברשעים משתמש' ה עכשיו אבל, אותם לגמור דקה
 .תשובה לעשות ישראל לעם לגרום כדי
 ישראל שעם, ו"ח סיכויכ"כ  שאין, נראה זה ברגע   

 מה בכלל מבינים יהודים מעט רק כי בתשובה יחזור
 עוד והיהודים, מבולבל העולם רוב, ובכלל. שקורה

, חיסונים לקבל רצו ישראל במדינת פה היהודים. יותר
 וגם. הכיוונים מכל לכך הוכחות עם המוות סם שזה

. סיבות מיני מכל חיסונים לעשות כן שאמרו רבנים היו
 לבחון כדי הזה המצב את שלח הי – ישראל עם אבל

 השטן עם ומי האמת עם באמת מי לראות כדי אותנו
 .הזהב עגל שהוא

 חלק כבר ניצחה לרשעים השייכת ישראל מדינת   
 – אותם הרגו לא אומנם. המאמינים היהודים של גדול
 והם'. בה והביטחון מהאמונה אותם הורידו כן אבל
 כספים לתת התחילו הם. הזהב עגל עם זה את עשו

 אפשרויות יותר ליהודים לתת התחילו, לישיבות
 בצניעות. ה"מהקב היהודים את הרחיק וזה גשמיות
 נהייתה גם. כביכול צדקניות נשים של, מאוד שירדה

 ופחות מיותרות קניות עם התעסקות ויותר יותר
  .אמיתי בלימוד

 אז, בכנסת חרדיות מפלגות כמה שעשו ומהרגע   
, חזקכ"כ  מקום תפס הכסף מאז כי, יותר עוד ירד הכל
 התחילו אז. ה"מהקב שכחו מהעסקנים שהרבה עד

 היו לא פעם שאף בעיות. בקהילות בעיות להיות
 יש עכשיו. חרדים על ומדובר, ישראל בארץ ובמיוחד

 חדש סוג ובמין בקדושה גם בעיות. בעיות מאוד הרבה
 יש. לתורה םמתאיכ"כ  שלא", יידישקייט, "יהדות של

 שפעם, הקהילה את קלקלה שפשוט, גשמיות איזו
  .ה"הקב עםכ"כ  הייתה

 עוד, היהודים את הקלקל הגשמיות העולם בכל   
, ב"מארה בא זה הנזק של הרוב. ישראל מארץ יותר

  .הקורונה ולא האמיתית המדבקת המחלה היא וזו
  .בתשובה לחזור זה – היחיד החיסון



 וכאשר. מאוד קשה המצב – טוב תחשבו – מ"יע   
 לעשות צריך היהודי, עכשיו כמו מאוד קשה המצב

 הוא? טועה הוא איפה להבין צריך הוא. חושבים רגע
 הרבה מביא עכשיו ה"הקב. תשובה לעשות חייב
 רוצה הוא. לעולם פחד הרבה, בעיות הרבה, צרות
 והשטן הרשעים את להרוג רוצה הוא. ישרוד "ישעמ

 את יביא רק הוא שלהם המשיח כביכול שהוא
  .שלהם לסוף, פסוק לסוף הרשעים

 שתתעוררו כדאי – לשרוד רוצים אתם אםמ"י, ע   
 שהם יודע אני כי, החיסונים נגד הרבה דיברתי !מהר

, החיסון אחרי מיד מתו אנשים הרבה. ביותר מסוכנים
 כשקיבלו מיד מתו הרבה. להבין רוצה לא מ"יע אבל

 לא והרוב, אנשים הרבה לא זה, טוב אמרו אז חיסונים
  .טוב ומרגישים מתו

. אותנו מבלבל השטן. השטן שזה להבין רוצים לא   
 בחורים מאות עם חרדיות ישיבות שראשי קשה וזה

 שלא, לא ואם להתחסן צריכים הבחורים שכל, אומרים
 שהם בגלל וזה. אותם יקבלו לא כי לישיבה יבואו

 שרק, הרשעית מהמדינה השנים כל כסף מקבלים
  .דבר של בסופו אותם ולחסל עליהם לשלוט רוצה

 היום גם שרוצים, ש"ימ הנאצים של המשך וזה   
 בפעם הצליחו לא הנאצים. היהודים כל את לחסל

 מאוד היו באירופה היהודים שרוב אפילו, הראשונה
 עם למוות הלכו הרוב אופן בכל, ביהדותם חלשים

 מה שזה ידעו הם כי, שפתיהם על" ישראל שמע"
 הבא בעולם אבל, הזה בעולם לא אומנם. אותם שיציל
  .נצח להם יהיה

 היהודים את לגמור התאווה עם ממשיכים גוייםוה   
 הם קודם. ההשתדלות של השיאים בשיא עכשיו והם

 כולל ארצות בהרבה חולים בבתי היהודים את רצחו
 שהם שלב באיזה אותם גילו ועכשיו. ישראל במדינת
 על שאף מקווים הם זה ובמקום חולים בבתי רוצחים

 בדרך מנסים הם, הפסיק חולים בבתי שהרצח פי
 חושבים הרופאים שאם בינלאומי חוק יש כי. אחרת
 65 גיל מעל והוא שישרוד אדם לבן סיכוי הרבה שאין

, בו בלגעת אותו להרוג לא אבל. אותו להרוג אפשר אז
 אתם. לשתות מים לו לתת ולא להאכילו לא רק אלא

 ככה? כבר נמצאים אנו עולם באיזה להבין אולי יכולים
 .אנשים היום רוצחים

 שאישה שנים כמה לפני ב"בארה מקרה היה   
 שזו בטענה שתמות רצה ובעלה הכרה ללא שהייתה
 עם נשוי שוב היה כבר הוא. ככה להשאירה אכזריות

 של ובסופו משפט לבית משפט מבית הלך הוא. ילדים
 שהם אמרו הוריה. איתו הסכים אחד משפט בית דבר

 לא בעלה אבל, עליה אחריות לוקחים ושהם בה יטפלו
 לראות יכלו ב"ארה וכל לעשות מה היה ולא הסכים

 לא כי, סבלה היא איך המסכנה האישה את ולילה יום
 היה וזה, המצלמות מול גססה והיא לאכול לה נתנו

, אנשים היו אומנם. לראות יכלה ב"ארה שכל מקרה
. מחאה של מכתבים וכתבו להם כאב שזה, הרבה לא

  .הכרה ללא שהייתה אפילו סובלת היא איך ברור ראו
 משתוללת האכזריות, עכשיו בעולם המצב וזה   

 על להסתכל בלי חייהם את להמשיך רוצים ואנשים
  .חוגגים – והאלימות האכזריות, השנאה. שקורה מה
 רוצים אנשים אבל, שקר סתם היא הזו הקורונה כל   

 בשלום זה את לעבור לאנשים יתן שהחיסון מיןלהא
 את באמת שקיבל ומי. פעם שהיו לחיים ולחזור
 גדול מאוד סיכוי לו יש אז, מיד מת לא הוא אם החיסון

 את בשנה פעמיים יקבל הוא אם אפילו למות ו"ח
 כדי לחיסונים שמות מיני כל מציאיםמ והם .חיסון

 טוב יותר אחד סוג אולי שיש תאמין שהאוכלוסיה
 .שקר זה אבל. נימהש

 בוחן ה"הקב, טוב תקשיבו, ישראל עם תקשיבו   
, לשרוד כדי, לשרוד יכול לא ומי לשרוד יכול מי, אותנו

 יהיו הקרוב בעתיד. לגמרי תשובה לעשות צריכים אנו
 חוסר כמו, קשים מאוד דברים יהיו, אסונות מיני כל

 מלחמה תהיה. לנו שיעלם כסף של מצב כמו, באוכל
 להאמין קשה שיהיה, למימדים ותגיע בקטן שתתחיל

 את גם יש. להיות שעומדות המלחמות עוצמת את
 יש. שלנו הארץ לכדור מתקרב שכבר השביט כוכב

 את לפרסם לא שדואגים, מזה ענקיים טבע אסונות
 .בגדול זה את יבינו כולם מעט ועוד קיים זה אבל, זה
 הוא אם, יהודי כל. עכשיו ישראל-עם עם מדבר אני   

 לא או מצוות שומר הוא אם בין, יהודי שהוא, מרגיש
 הכביכול גם. בתשובה תחזרו – ו"ח מצוות שומר

 .אותנו שיציל יחיד הדבר וזה החילונים וגם חרדים
, שלהם האכזריות כל את להראות לרשעים נותן' ה

 לא – ה"לקב נחזור לא אנו שאם, אותנו להעיר כדי
  .לחיות שנמשיך, להיות שנמשיך סיבה שום תהיה

  

  ועדת החקירה האזרחית

  
חשיפה של תופעות 
הלוואי הקשורות לחיסון 
הקורונה, מעולם לא היה 
חיסון שפגע בכל כך 

 הרבה אנשים
(קטעים . 2021אפריל : 

 25מתוך מסמך של 
  עמודים).

  
ועדת החקירה האזרחית הוא גוף של רופאים ועו"ד 

  בין חברי הוועדה:   מתנדבים למען הכלל.ה
פיינשטיין, מייסד. ד"ר גלית צפלר נאור, ד"ר פינקי 

רותם בראון עורכת  ,אירית ינקוביץ עורכת דין .רופאה
דין, ד"ר יפה שיר רז, פרופ' אתי אינהורן, לימור 

  פרירא, אלה נווה אפידמיולוגית.
בעוד הממשלה מתפארת כי ישראל היא מודל    

עולמי לחיסון היא פועלת לשיתוק כל מערכת בקרה 
הנדרשת כדי לזהות ולהתריע על תופעות לוואי עקב 
החיסונים ונראה כי קיימת הסתרה כמעט מוחלטת 

בפועל ישנם אלפי מקרים של תופעות לוואי  בנושא.
ת בשטח קשות מהחיסון. קיים פער דמיוני בין המציאו

 הטעיה הבריאות.משרד "י למידע המפורסם ע
מסוכנת זו עלולה להנחיל פגיעה בבני אדם לדורות 

  נוספים.
מערכת הבריאות כשלה במשימתה בשמירה על    

לכן הקמנו וועדת חקירה עצמאית של  העם בריאות
אזרחים מודאגים על מנת להגיע לאמת.   ממצאי 

קף הבעיות החקירה שלנו מעלה תמונה מדאיגה בהי
  .גם בקרב צעירים והרבה מקרים הסתיימו במוות

כל המידע המפורסם כאן נבדק ואומת ע"י צוות    
יש לציין כי ישנם ככל הנראה אלפים רבים הוועדה. 

 .של מקרים שאינם מדווחים

  :להלן עיקרי הממצאים שלנו
דיווחי מוות, לפי משרד   288. התקבלו אצלנו1

 20-29בקרב גילאי  מוות.מקרי 45 הבריאות היו רק 
פברואר -למעשה, ינואר. !32%העלייה דרמטית של 

, לפי הינם הקטלניים ביותר בעשור האחרון 2021
איש יותר מתקופה  1,407נתוני הלמ"ס נפטרו 

  מקבילה שנה קודמת.
. עד למועד פרסום הדו"ח הצטברו בוועדת החקירה 2

  דיווחים והם ממשיכים להגיע. 2066האזרחית 
וחים מעידים על פגיעה כמעט בכל מערכת בגוף הדיו

האדם ומבליטים את הפער הדמיוני בין דיווחי 
התקשורת הרשמיים לנעשה בשטח, מצב שנראה 

  כאילו ישנם בארץ "שני עולמות" שונים.
. נמצא שיעור גבוה יחסית של פגיעות הקשורות 3

  בלב כאשר רבע מתוכם אירעו בקרב צעירים.
של דימומים אצל נשים, פגיעות . נמצא שיעור גבוה 4

(מספר  .נוירולוגיות, ופגיעות במערכת השלד והעור
גדול של דיווחים קשור לקרישיות יתר, אוטם שריר 

  הלב, שבץ מוח, הפלות מוקדמות, הפרעת זרימת דם
  ..לגפיים, תסחיפי ריאה וכו').        

(הערה: אחד המדענים ציין כי כשהגוף נלחם נגד נגיף 
הוא נלחם נגד כל גופו של הנגיף, ואילו  הקורונה,

החיסון היום נלחם רק נגד "השפיץ" של הנגיף ומאחר 
 ווהצורה של חלבון "השפיץ" דומה במבנה של

לעשרות חלבונים שונים בגוף האדם (בין היתר לאחד 
  החלבונים בשליה) עלולות להיות בעיות שונות 

  האדם).במקומות שונים בגוף      
   

 ישראל עם את להביא כדי הזה העולם את ברא' ה   
 שירצה עם שיהיה כדי. קיים ה"שהקב למציאות

 הוא דבר של ובסופו שבתורה המצוות כל את לעשות
 .עולם בורא של חלק להיות יגיע

, נגדו שנילחם כדי הנחש את, השטן את הביא' ה   
 שאנו ה"לקב שנוכיח כדי. נגדו ילחם שהיהודי כדי

 את יראו שכולם. ה"הקב עם שהיהודיםאיתו, 
 מלך של העם שהם יראו, גדלותם את, אצילותם
  .ה"הקב ,המלכים

 רק, ישראל עם את לחסל יכול לא מהגויים אחד אף   
 רוצה הוא. איתו נואות רוצה' ה אבל. יכול ה"הקב

 גם הבנשמ אומנם. אמיתי יהודי כל של בלב להיות
 .מתבלבל הוא אבל, הזה לקשר מתגעגע היהודי

. הגדול המבחן, שלנו המבחן זה עכשיו– ישראל עם   
, הגשמיות בלי, להיות שצריך כמו ליהדות תחזרו –

  '.בה מלא ביטחון עם, המיותרת הגשמיות בלי

 ואת המן את לנו ונתן יםרממצ והוציאנ ה"שהקב כמו   
 בלי במדבר צריכים שהיינו מה כל ואת מרים באר

 עם של וביטחון מאמונה בא הכל, כסף בלי, לדאוג
 אפילו. אותנו יציל זה רק עכשיו וגם. ה"בהקב ישראל

 אבל, אותם יציל ה' – החיסונים את שלקחו היהודים
 יהיה ה' – ה' שעם מי. תשובה עושים הם אם ורק אך

 חייבים היהודים. אמיתי להיות צריך זה אבל. איתו
 לפני ישראל לעם האחרון מהמבחן זה. ולעלות לעלות

  .השלמה הגאולה
 יותר – ישראל עם את – שלו העם את אוהב ה'   

, כסף לא – ירוויח – המבחן את שיעבור ומי. דבר מכל
 בכל חופשות ולא בעולם ארצות מיני לכל טיסות לא

 הוא, נצחאת ה ירוויח הוא, מפוארים מקומות מיני
 ה"הקב עם יחד אותו יביא זה, ה"הקב עם קשר ירוויח
 .נצחים לנצח ה"הקב של כחלק

 להרוג יכול לא דבר שום, ה' שעם מי – ישראל עם   
 חזק הכי החיסון. אותו להרוג יכול לא אדם שום, אותו

 הדורות בכל היהודים של החיסון, הרשעים נגד בעולם
, ה"הקב עם לגמרי להיות תמידהיה  הרשעים כל נגד
 יהודי שכל, החיים דרך עם, תפילותיו עם, תורתו עם

 והאמונה הביטחון זה דבר מכל ויותר לחיות צריך
  .ותורתו ה"בהקב

 הוא החתן. לחופה מתחת מחכה החתן, עמ"י   
 כל לה מחכה החתן. הגיעה לא עוד הכלה. ה"הקב

 לדברים נמשכה היא אבל, אותה רוצה הוא, השנים
 והכלה, לחופה מתחת תהיה שהכלה ברגע. אחרים

, ישראל עם. נצחים לנצח אחד יהיו הם אז – מ"יע היא
 והחתונה. אותי כולל – עתידנו זה, שלכם העתיד זה

  .השלמה הגאולה וזו, הקרוב בעתיד להיות חייבת
 ישרוד שכן מי אבל, ישרדו יהודים כמה יודע לא אני   
 של המתיקות את יטעם שכן ומי. נצחים לנצח יהיה זה

 סוף ןיבי ואה עולם הבורא עם עמוקכ"כ  הכל הקשר
כ"כ  מלחמות עם דורות הרבהכ"כ  עברנו למה סוף

 .נצחים לנצח להגיע כדי גדולות
  
והנפטרים  – החיים סוף לא זה שמוות, נבין אם   

ממשיכים לחיות בצורה אחרת ועוד יש להם אפשרות 
, התיקונים אחרי עדן שבגן אלהלעשות תשובה. ול

 לעבור נצטרך אבל. ה"הקב עם נצחים נצחגם  יהיה
, ביותר הקשה השלב וזה עכשיו לנו שקורה השלב את
 שהזריקה בטוחים היינו, היהודים של הרוב, אנחנו כי

 – נותנת רשעים של שהמדינה חיסון הכביכול של
 אבל? זה את לחשוב יכול בכלל יהודי איך. אותנו תציל

 אבל, בתשובה וחוזר שטות שעשה, שתופס מי
 אז, ה"להקב הולך ומהותו ליבו כל עם והוא, באמת

 – יותר הנמוך הדורהוא  שהיום הזה הדור וכל הוא
  .ביותר הגבוה לדור יהפךי

 יש מה בשביל ?מ"יע, חיים אתם מה בשביל –מ"י ע   
 הסיבה? בכלל שלכם החיים מה בשביל ?"יא את לכם
 ויותר יותר להיות ורק אך :היא התשובהו אחת היא
 בין קשה מחיצה הוא הזה שהעולם אפילו. ה"הקב עם
 את לשבור צריכים אנו אבל, עולם לבורא ישראל עם

 כל עם, קדושה עם, תורה לימוד עם? ואיך המחיצה
, ה"להקב לגמרי נאמנים אנו אם. בתורה שכתוב מה

 ואז. גבוה הכי לדור ניהפך אנו אז, לגמרי עליו סומכים
 וכל שלמיםכ"כ  ונרגיש המקדש בבית קורבנות נקריב

 קשורים, כ"כ דבר מכך יותר רגועים כך וכל טובים כך
 אנו, יותר נסבול לא, עולם לבורא – גדולה לאהבה

  .להיות שחייבת החתונה וזו איתו אחד נהיה
 אנו אבל. יודע לא אני? הזאת בחתונה יהיו כמה   

. החתונה אל נגיע הזה מהעולם, ה' בעזרת נגיע, נגיע
 בתחיית בחזרה נשמות יגיעו הבא מהעולם וגם

 משהו שזה. עולם בורא של חלק כולנו ונהיה המתים
 אלה .להבין לגמרי יכול לא אדם בן של שראש

 הם כי, הזה שבעולם מאלה יותר יבינו הבא שבעולם
  .נצחים לנצח ונעלה ונעלה נעלה וכולנו, הגוף בלי
  

  שלנו העברות אלא קורונה לא היא שלנו המחלה+
  24/1/2021  א''תשפ שבט' יא, גולדן בן
  
 העולם .טוב תקשיבו – ישראל עם ישראל עם   

 העולם. עםכמו שהיה פ יהיה לא העולם. השתגע
 למקום נהפך העולם .אכזרי, מפחיד למקום נהפך
 אתם? ככה העולם למה? י"עמ למה אבל .נסבל בלתי

 כל ,טיסות, בידור מלא העולם למה זה על חשבתם
 עם והכל שוקולדים, חטיפים, אוכל של סוגים מיני

 כייף לעשות אפשר היום וכל היום העולם? הכשר
, היורו, השטרלינג, שהדולרים עולם. הכשר עם אפילו
?בלהות לחלום נהפך זה למה. שולטים' וכו השקל

  



 לומדים אנו' ד ברוך ה"בע מצוות שומרי יהודים אנו   
 את חוגגים, טובים יהודים להיות משתדלים אנו, תורה

 לתת, מצוות לעשות הילדים את מגדלים, החגים
 גם נהפך שהעולם זה איך. לשני אחד לעזור, צדקה

 התשובה ?ומאיים מפחיד מקום לכזה בשבילנו
 כמו לחיות משתדלים היינו באמת אנו אם: ברורה
 י"עמ רוב כי! קורה היה לא זה אמיתיים יהודים

 אנו. הגשמיות עם הזהב העגל עם להיות משתוקק
 לעשות הזהב העגל את להכשיר יכולים שאנו חושבים

 – הזהב העגל כי .אפשר אי אבל. למהדרין כשר אותו
  !אותו להכשיר אפשר ואי! טרף

 מהי ולחפש לחשוב צריכים כל קודם אנו – י"עמ   
. ותורתו ה"הקב זה שהאמת ברור. השקר ומהו האמת

, בזה להאמין רק לא צריכים אז יהודים באמת אנו ואם
 כמו בדברים נמוך נפלנו אנו אבל. כך לחיות אלא

. במועט הסתפקות, יהודי כל אהבת, צניעות, קדושה
  .'וכו ושמלות חולצות הרבה "ככ צריך לא
 לנו ומשעמם תורה ללמוד אוהבים לא עדיין אנו אם   
 ללכת מוכנים גם אנו ואם השליליים הדברים וכל ו"ח

 לנו חסר אז – טוב הכשר עם אפילו לאכול למסעדות
 להאמין באמת לנו נותן לא וזה לנו חסר, גדול משהו
  .יכול כל ה"שהקב להרגיש באמת, ה"בהקב

 אנו אומנם. ל"לחו טיסות לרצות מהחילוניים למדנו   
, חדש למקום נגיד לטוס סתם רצוננו את מסתירים

 איזה של מצווה בר בשביל כביכול טסים שאנו בזה
, כזאת קדושה סיבה או מישהו איזה של חתונה או נכד
 במטוס לטוס פשוט רוצים אנו באמת למעשה אבל

 סטודיוס יוניברסל או דיסנילנד כמו אחר למקום ולהגיע
 ה"שהקב מה לא זה אבל .אחר טרף מקום כל או

 את רוצה הוא, אליו קרוב י"עמ את רוצה הוא. רוצה
 של העיקר שזה, המצוות בעיקר, המצוות שומר י"עמ
  .המצוות – האמיתי היהודי חיי
. לשני אחד ונעזור השני את אחד שנאהב רוצה הוא   

 שנרגיש, שסובל אחד יהודי נראה שאם רוצה הוא
 בתים שנקים, רוצה ה"הקב. לו לעזור התחייבות

 ה"הקב עם ואשה ה"הקב עם בעל שיש, קדושים
 שהם טהורים בנות בנים הילדים את שמגדלים

 בתור הנאה לקבל צריכים אנו .וקדושים תמימים
 כמה זה את ולהדר לשבת הערוך מהשולחן יהודים

  .אין אם, כסף מדי יותר להוציא בלי שאפשר
. בתורה שכתוב כמו הכל את לעשות צריכים   

 לפחד ולא', ד את ולאהוב' לד קרוב להיות להשתדל
 שנצטרך אחרים למצבים אותנו לוקחים החיים אם

  .שלנו היהדות על להילחם
 על להילחם יצטרך אחד שכל לשלב הגענו עכשיו   

, עצמו את להוכיח יצטרך אחד כל. שלו היהדות
 יהודי הוא אם. הוא יהודי סוג איזה ה"להקב להראות

 כל את ולעשות ותורתו ה"לקב קירבה שרוצה אמיתי
 בליבו אבל כחרדי לבוש הואאם  או דורש 'שה המצוות

  .הגשמי לעולם נמשך הוא
 אנו אם. לכולם כמבחן הקורונה את שלח' ה   

 של ,הרשעים של השקרים את ושומעים מפחדים
 למחוק רצו כי, ישראל מדינת את בנו שהם, הציונים

 יהודים למין היהודים את ולהפוך היהודית הדת את
  .ישמור 'ה, ה"להקב קשורים שלא

 של כביכול החיסון של מנות הרבה הזמינה המדינה   
 הרבה הזמינו .מחמאות וקיבלו הלכו וכולם הקורונה

 הבעיות כל את יפתור וזה חיסונים של מנות מאוד
 הבעיות וכל החיסון את פעמיים לקבל צריכים. כביכול

  .כביכול נעלמות
 דמעות עם ולילה יום עליכם מתפלל אני – י"עמ אבל   

 החיסונים את שעשו ואלו. אתכם יציל שזה מקווה אני
 רק ואני. המוות חיסון – חיסון הרכיבו, יצרו שהרשעים

 יהודים הרבה של תפילות ועוד שתפילותיי מקווה
 את לעשות והזדרזו שרצו אלו. לכם יעזרו טובים

, רבים מקרים יש הרב לצערי, אותם שיציל החיסון
 זמן הרבה לא מתו שאנשים פרסומת בלי שקטים אבל

 לא שזה אמרו והרשעים החיסון את שקיבלו אחרי
  .שקר וזה. מהחיסון

 הוא הראשונים בשבועות, מדבק הוא החיסון ובנוסף   
 כנראה, חולים אנשים יותר הרבה יש פתאום .מדבק
 אלה את והדביקו החיסון את שקיבלו מאלה שזה

 קשה הקורונה למה: שאלה עוד יש .שבסביבתם
 הרבה הקורונה, מהזריקה שנדבק מי כי? יותר עכשיו
  .נזק יותר הרבה וגורמת חזקה יותר

 מספיק יש. שלי ההסבר את לשמוע צריכים לא אתם   
 אחרים ואנשים זה עם שמתעסקים רופאים, אנשים

 שמוכנים ל"בחו וגם בארץ גם לנושא שמומחים
 מי, עכשיו שסיפרתי מה כל את יסודית בצורה להסביר
 חודשים 9 עוד לקחת יכול השניה הזריקה את שמקבל

  .מתמוטט או נופל פתאום אדם שהבן עד

  
 לחפש יכול אחד כל אבל מזה יותר לתיאור אכנס לא   

 יכולים אינטרנט להם שיש ואלה טלפון קווי יש .בעצמו
, אותנו להעיר כדי סכנה הכל זה אבל .ולשמוע לראות

 אז, לחרדים מדבר אני, בתשובה נחזור לא אנו שאם
 דור עוד אם. אידישקייט יהיה לא, יהדות תהיה לא

 לא, דורות שני או קורונה לפני שהיה כמו שימשיך
 יראה קצת אולי. יהדות תהיה לא. אידישקייט יהיה
 שלנו הדור. כאילו רק יהיה זה גם אבל, חיצונית ככה
 נהפכה היהדות, להתפרק התחיל כבר. הקורונה לפני

  .לגויים, לחילונים דומה יותר הרבה ,אחר למשהו
 פחות והמצוות עמוק פחות נהיה הלימוד, זה רק לא   

 ונעלמו כמעט פעם של הדור גדולי הרבנים. חשובות
 באה ועכשיו .בחזרה אליו אותם לקח' ד, לגמרי

 צר גשר באמת כולו העולם שכל לנו להזכיר הקורונה
. יהודי להיות זה מה לשכוח לא - חייבים ואנו .מאוד

 אוהב שבאמת מי אבל. אמיתי יהודי להיות קשה זה
 או כותבת שהתורה כמו לחיות יכול רק הוא', ד את

, עולם בורא עם בקשר להיות שמשתוקק מי. מלמדת
 לקשור כדי לחפש, עמוק באמת תורה ללמוד משתוקק

 יהודי בית רוצה שבאמת מי, ה"הקב עם קשר יותר
 מי ,חילוני או הגויי העולם עם בכלל קשר בלי אמיתי
, בפנים עמוק ה"הקב את להרגיש באמת שרוצה
 לו שיש לילדיו זה את ומלמד אבינו שהוא מרגיש
 הדברים אותם את מלמדת שגם חיל אשת לאשה
 מתורת שמקבלים ואהבה מתיקות עם והכל לילדים

 שנרגיש הסבל את לעבור אולי יכולים אלו רק. משה
  .הבאה בתקופה

 זה העיקר. בעולם בינתיים תישאר הקורונה   
 כמו מצוות לעשות ולהשתדל הלב כל עם להתפלל

 העולם ובכל פה שהממשלה ולדעת. שצריך
 על להשתלט בשביל כתירוץ בקורונה משתמשת
 אנגליה, ב"ארה, ישראל כולל העולם בכל האוכלוסיה

  .'וכו אירופה
 בזמן אולי או המלחמה לפני. גדולה מלחמה תהיה   

 חוק ויהיה .שלו הערך כל את יאבד הכסף המלחמה
 ותתחיל ביותר קשה תהיה המלחמה. מזומן כסף נגד
 לארץ מארץ ותתפשט ותלך תגדל אבל, בגדול לא

 אבל, תיפגע ישראל ארץ. העולם בכל נזק הרבה ויהיה
ות הם כנוסמ הכי הערים. אחרים כמקומות קשה לא
 אחרים שמקומות אומר לא זה. פריז, לונדון, יורק-ניו
  .הכי גדולה בסכנה םה אבל, בסכנה לא
 הארצות כלב הרשעים כל ואז השביט יגיע זה אחרי   

 כבר יכנסו הם למעשה, שלהם לבונקרים יכנסו בעולם
 בכל באדמה עמוקים הבונקרים. המלחמות בזמן קודם

, סין, רוסיה, אירופה ארצות כל ,ב"ארה כולל הארצות
 כמה יודע לא '.וכו) מהכנסת הכניסות אחת( ישראל

  עם שמש מיני שזה, השביט יבוא המלחמה אחרי זמן
 כמיליון אולי אורך של זנבות שני עם. לכת כוכבי 7
. שונים בגדלים ומטאורים אסטרואידים של מ"ק

. הארץ כדור על נופלים שכבר, קטנים ועד מענקיים
 לנזק שיגרום האוקיינוסים כל של הגובה את יעלה וזה

 השינויים, שינויים הרבה יהיו. הארץ לכדור עצום
 הצפוני בקטבים הקרח כמו, קורים כבר האלה

 של גדול חלק. גבוהה מאוד במהירות שנמס והדרומי
  .ישראל ארץ לא אבל ,למים מתחת יהיה העולם

 1/3 ,ייהרס העולם של 2/3-ש בנבואות כתוב   
 קשה נזק בלי יהיה 1/3-ו קשה פגוע 1/3, לגמרי
 לא זה וחלק ישראל שארץ איפה וזה טוב יותר ובמצב

 ִיָּכְרתּו ָּבּה ְׁשַנִים ִּפי' ה ְנֻאם ָה8ֶרץ ְבָכל ְוָהָיה" .יפגע
  .ח ג"י זכריה ":ָּבּה יִָּוֶתר ְוַהְּׁשִלִׁשית ִיְגָועּו

, הפחדים מרוב ונשכח מהקורונה נשכח אנו   
 ובכלל הארץ לכדור שקורים המסוכנים מהדברים

 'ה שעם מי אבל .שנעבור מסוכנים דברים מעוד
 עם את אוהב, 'ה את אוהב, 'ה עם ספק בלי, באמת
 אני. לפחד לא .תשרוד היא או ישרוד הוא – ישראל

 כל אבל .לפחד לא קשה שאפילו, זה את אומר
 ויבנה לירושלים ונגיע תשתנה הזה העולם של מציאות

 המקדש לבית נעבור וכולנו השלישי המקדש בית
 לבית סוף סוף שהגענו ולהודות ולבכות להתפלל
 תחיית תהיה .תרוחני ונעלה ונעלה ונעלה .המקדש
 לא ואז .ה"להקב ולהתקרב לעלות ונמשיך המתים

  .זהו. יותר פחד שום יהיה

 בסנטימטר לא אפילו היהדות על לוותר אסור+
 26/1/2021   א"תשפ שבט ג"י, גולדן בן
 העם .ה"הקב של הנבחר העם - ישראל עם   

 .שלו השעשועים הילד להיות אותו ברא ה"שהקב
, שלו הנאמנים להיות אותו ברא ה"שהקב העם

 של בסופו אותו ברא ה"שהקב העם .שלו האהובים
? לכם קורה מה! ישראל עם .ממנו חלק להיות דבר
 מתקרבים ממש שאנחנו מבינים לא אתם האם

  ?ענק בצעדי השלמה לגאולה
 לכם שהיה הגשמי שהעולם, מבינים לא אתם האם   
!!! לגמרי נגמר, מבינים אתם !נגמר ?!נגמר עכשיו עד
 פיצה של, העולם תבינו – ישראל עם !!!יחזור לא וזה

 של העולם !!!יחזור לא - למהדרין כשרים וגלידה
 מפוארות וחתונות מפוארות מצוות ובר ונסיעות טיולים

 !!!קיים יהיה לא גם - בבנק המינוס !!!יחזור לא –
  !!!יעלם גם – בבנק שיש והכסף

  

  
  
 .ישראל עם שלנו הפעולה חופש את מגבילים כבר   

 יהודי נגד חרדי יהודי של למצב לגרום גם הצליחו והם
 להם שאין שהחילוניים וודאי. חרדי כביכול, חרדי

 ואולי מעצמו נהיה פשוט שהעולם שחושבים אמונה
 דואגים רק והם. מהקופים באו אדם שבני גם מאמינים

 שידעו, שלהם לילדים באוניברסיטה תואר שיהיה לכך
 לטיולים שיסעו הצבא את וכשיסיימו. לשחות איך

 עובדיגם  שהםמסוכנים  ומקומות ארצותל לשנתיים
 בארון משם חוזרים שבאמת כאלה ויש, זרה עבודה
  .נדע שלא, מתים

 במקרה ואם יעבדו והאשה שהבעל דואגים רק הם   
 כי קורה לא מקרים בהרבה שזה, להתחתן רוצים

 נכון אז. אחד לאף מחויבות בלי להיות מעדיפים
, ואשה גבר של תהיה שהחתונה רוצים כלל שבדרך

 איך אותם שיקבלו ומצפים מבקשים אז – לא אם אבל
  .יבין והמבין שהם

  
 שאנו כמה, שנפלנו כמה – ישראל עם אוי   

 סוף, מאוד ארוכה גלות אחרי ישראל עם. מבולבלים
 של הראשונות העליות. ישראל לארץ חזרנו סוף

 שחזרו אלה של, ישראל לארץ בחזרה ספרדים יהודים
, עקרונות בעלי אידיאליסטים היו הם ישראל לארץ
 ואהבת, ה"הקב אהבת, ישראל ארץ אהבת בעלי

 להם היה שלא אפילו ישראל לארץ חזרו הם. תורתו
 בעיקר, בצפת או בירושלים להיות רצו רק, כסף

 שמבחינה בטוחים היו שהם, הקודש עיר בירושלים
 אחר מקום מבכל יותר ברוחניות יגדלו הם רוחנית
  .נכון היה וזה – בעולם

, הראשונים שהיהודים אחרי שנים מאות וכמה   
 עליה התחילה, הקודש עיר לירושלים בחזרה שהגיעו

 גם איתם ביחד. הדת נגד שהיו ציונים אשכנזים של
 אבל ,מאמינים יהודים של קטנה יותר עליה התחילה

 השהתחיל מאירופה בולר ששייכים, שומרים פחות
  .המזרחיסטים תנועת את

 לא מחדש שבנו, אלה היו הם דבר של בסופו אבל   
 הרוב .ישראל מדינת את אלא, ישראל ארץ את

 אבל. דת בלי ישראל מדינת את לבנות רצה החילוני
 אלפי אלפי גם הביא ה"הקב כי, להם הלך לא זה

  .לישראל מאירופה גם מצוות שומרי יהודים
 חילוניים יותר הרבה זה שיש כזה הוא היום מצבנו   

 להוליד ממשיכים מצוות השומרי אבל, מצוות משומרי
 לא, מתחתנים תמיד לא והחילוניים. מאמינים ילדים
 המשפחות אז מתחתנים וכשכבר. ילדים רוצים תמיד

. שניהם או חתול או וכלב ילדים 2 בערך זה שלהם
 ברור. ילדים 20-ל 6  בין זה החרדים של והממוצע

  .הקבוצות בין מאבק להיות שהולך
 נגד חילוניים גם שיש והיא, בעיה עוד מ"ילע יש אבל   

 גם הקהילות ובתוך מזרחיסטים נגד חרדים ,חילוניים
 את גם, כולם את שמפרק דבר וזה, השני נגד אחד

  .מצוות שומרי הדתיים את וגם החילוניים
 רק הוא שלנו שהמקום לכולנו ברור שיהיהעמ"י,    
  .נצחים לנצח מ"ילע שייכת אשר "יאב



, ו"ח אתאיסט להיות אפשר שאי, יודע שמאמין ומי   
 על השלטון את ולקחת ותורתו ה"בהקב להאמין לא

 את שאלו לא המדינה את שהקימו ואלה! ישראל ארץ
 של דם עליו שיש כסף עם מדינה ובנו, אחד אף

 ידוע זה אבל ,הפרטים הפרטי לכל אכנס לא. יהודים
  .מדברים עצמם שהם מה
 לפני יהודים אלפי אלפי להציל סירב גוריון שבן כמו   

 ימח הרשע אייכמן. כאשר 2-ה העולם מלחמת סוף
 בדולר הונגריה יהודי כל את למכור רצה וזכרו שמו
 למאה מתחת היה המחיר ואז, ראש כל עבור אחד
 מאה לחיים ממוות מצילים היו זה ובסכום, דולר אלף

 גוריון לבן והיה המלחמה בסוף היה וזה יהודים האלף
 אמר הוא אבל. בבנק מיליונים הרבה המדינה בשביל
, המזוקנים היהודים את רצה לא הוא, רוצה לא שהוא

 במדינת כאזרחים המאמינים, הדתיים, המלוכלכים
  .ישראל

 של בעניין שהייתה וקרה קשה הרגשה ואותה   
 שטיפלו ורופאים אחיות י"ע תימן ילדי וחטיפת גניבת
. מתו האלה שהילדים בטענה יולדות בבתי בהם

 וגם. היום עד ממשיכה הזו והשליטה הזה המצב
 והיו. לספרדים האשכנזים בין שהתפתחה השנאה
 שנאה של, עכשיו עליהם אדבר שלא, מקרים הרבה
 פה חוגגת השנאה .ספרדים נגד אשכנזים של איומה

  .המדינה קום מאז שהייתה שנאה, ישראל במדינת
 שנאה וזו שנאה של חדש זן יש עכשיו לזה ובנוסף   
 להתחנף שרוצים חרדים יש. לחרדים חרדים בין

 ויש, בנפרד ולהיות חרדים להישאר אבל, לחילוניים
 להכיר אפילו ואופן פנים בשום מוכנים שלא חרדים

  .ישראל בארץ גרים והם ישראל במדינת
 אבל, הזו ההיסטוריה כל על עובר שאני סליחה   

 בספרים שכתוב מה כל. בסוף אנחנו – להבין צריכים
 ואחרי לפני ,שנעבור הסבל של התיאור כל, הקדושים

 התחיל כבר זה. השלמה הגאולה עד יתגלה שמשיח
  .מזה לברוח אפשר ואי בספרים כתוב הכל וזה
 שנחשוב. אותנו להפחיד להצליח לרשעים נתן' ה   

 ויותר יותר ונהייתה מסין שבאה כביכול מגפה שיש
 ושאנו. חיסון כביכול עכשיו שיש ושנחשוב קטלנית
, ספר לבתי ללכת לא בכלל, תורה ללמוד לא: חייבים

 לא, סגורות יהיו ושחנויות, לעבוד לא. בבית להישאר
 אחד מרחק ולשמור, מסכה לעטות חייבים. לטוס

 אנשים 5  רק ומותר במניין להתפלל ללכת לא, מהשני
. ו"ח תפילות של מניין שאין אומר שזה אחד במקום

  .במניין צורך יש שם שגם לדחות צריך חתונות גם
 סדר כביכול שמשליטה ביותר אכזרית משטרה ויש   

 אלא, ישראל במדינת רק לא וזה ביותר אלימה בצורה
 המדינות כל בין תאום שיש ברור וזה. העולם בכל

 שלהם הרופאים .המדינות בין ומתואם מתוכנן ושהכל
 .גרוע ויותר יותר כביכול שהמצב כמה יום כל מדווחים

 להם אומרים החיסון את שקיבלו אלה אפילו ובכלל
 שנה כל לחסן יצטרכו ואולי מספיק לא כנראה שזה
 נוספים זנים נוצרו וגם חודשים כמה כל או. ושנה

 הרבה המצב את שעושים כביכול חדשות ומוטציות
 בנוסף. מוות מקרי יותר והרבה יש ולכן מסוכן יותר
 אנשים שהרבה ידוע היה בהתחלה הזה הבלגן לכל
 מכוונת מהזנחה ל"בחו וגם בארץ גם חולים בבתי מתו
  .אדם כח מחוסר ולא. מהמחלה ולא
 שזה, אותנו סוגרים ויותר שיותר ותבינו תתבוננו   

 למשפחות במיוחד כלכליות קשות לבעיות גורם
 החיים של הטעם את בגדול מוריד וזה. ילדים מרובות
  .אנשים להרבה

 לגמור גם משתדלים שהרשעים ברור רואים אתם   
 לכן. המצוות של, התורה של, היהדות של היופי את

 עם אחד להיות למשפחות שאסור חוקים ממציאים
  '.וכו נורמאלית בצורה ולהתפלל בחגים השני

 ואפילו !!!יכול כל הוא ה"שהקב לכולם ברור שיהיה   
 שהמגפה' וכו רופאים וגם, יודעים אנשים שהרבה

 חייבים אתם, רשעים אדם בני ידי על עשויה הזאת
 להצליח ויכולת רשות להם שנותן ה"הקב שזה לדעת

 רוחנית מחלה לנו יש, ישראל עם לנו כי ?ולמה. בזה
 שסובלים, ברור החילוניים .מאוד אותנו מחליש וזה

 אנחנו כי. מזה סובלים החרדים גם אבל, קשה מזה
, הגשמיות לכיוון, הזהב עגל לכיוון ויותר יותר הלכנו
  .הגמור השקר לכיוון

 אנחנו ואימותינו אבותינו ומאז וחוה מאדם   
 התורה את כשקיבלנו קצר לזמן עִלינו נכון. מתדרדרים

 כולם מעל כגיגית ההר את הרים כשהשם, סיני בהר
 מצד הבטחה הייתה וזו" ונשמע נעשה" אמרו וכולם

 שכחנו אנו שלנו ההיסטוריה ברוב ומאז ,ישראל עם
 שוב לחדש צריך ודור דור ובכל סיני הר מעמד את

, המהות כל עם, הלב כל עם ונשמע שנעשה ולהגיד

, בפשטות, בצניעות זה לפי ולחיות. הנשמה כל עם
 מעשים, מצוות, תורה של בבית .כל קודם' ד באהבת

 ישראל אהבת לנו שתהיה חייבים ואנו. וחסד טובים
  '.ה מאהבת פחות לא שזה

 לרצות בלי, עובד לא זה שצריך כמו המצוות בלי, מ"יע   
  נוכל להגיע לנצח. לא ה"לקב לגמרי נאמנים להיות

 הסינים לא זה אבל, יצרו שהסינים כנראה, המגפה   
 ה"הקב. זה את לעשות לראשם זה את שהכניסו

 יכוללא  חיסוןה הזה הדבראת ו ראשל להם הכניס
 מייצרים האלה הרשעים אדם שבני מה, הפוך. לעצור
 אוכלוסיית את לסגור בשביל רק זה רפואה בשביל
 ואלה להרוג מצליחים לא שהם מי ואת, העולם

  .שלהם עבדים יהיובחיים  שנשארים
 לקבל שממליצים והרופאות שהרופאים שחושב מי   

 זה אדם לבני ומדאגה האנושות מאהבת זה חיסון
  .ביותר מסוכן זה!!!  ענק שקר

 כי, במיוחד בסכנה הם – בהם שמאמינים והיהודים   
 הרשעים עם הם אם! במבחן – עכשיו תנוימא אחד כל

 אם. לא או לשטן שלהם הנשמה את למכור ומוכנים
 צריך אז – רב ולערב לעמלקים, לגויים מאמינים הם

 להחזירם ולנסות דמעות בהרבה עליהם לבכות
 מקשיבים ולא יקשיבו לא יהודים הרבה אבל .לאמת

 ושמדברים שמבינים לרופאים לאו לאנשים לא – כבר
 הידע עם ברור יודעים שהם לכאלה. החיסונים נגד

 קשים דברים להביא יכול ממש שזה ברפואה שלהם
  .למוות ואפילו גופני ביותר

פורסם במאגר המידע של נפגעי החיסונים  – 27/4/2021
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. הרשעים דרך המגפה את הביא ה"הקב, מ"יע   
, למעשה. העולם בכל כביכול עכשיו שולטים הרשעים

 ואפילו השניה העולם מלחמת מאז מלחמה כל כמעט
 אותם י"ע עשויות היו הראשונה העולם מלחמת מאז

 שגעון עם ורשעים ביותר עשירים אנשים הם, הרשעים
  .העולם כל על לשלוט רצון ועם וטרוף

 דרך רק יש, לשרוד רוצים אתם אם, ישראל עם   
 מיני לכל להאמין לא. ה"להקב לחזור – והיא אחת

 את שיודעים אלו רק. 'בה מאמינים שלא רופאים
 הגדולות מהעברות נוצרה הזו הקורונה שכל, האמת

  .הראשון אדם מאז לדור מדור שאספנו שלנו
 את בתקשורת, ברדיו, טלפון בקווי שומעים היהודים   

' וכו רופאים פרופסורים כמו ומאנשים החדשות
 לא זה אבל. המצב על האמת את שיודעים, שמבינים

 הזה מהעולם להתנתק או לנתק בשביל מספיק
 האמת את שיודעים אלהגם . לאמתהגיע ול מהשקר

  .לגמרי מהשקר ולהתנתק לנתק צריכים אנו וגם
 צריכים אתם לחיות רוצים אתם אם – ישראל עם   

 ולא מאתנו ודורש אומר ה"שהקב מה ורק אך לעשות
 כדי ממציאים שהרשעים והתרופות לחוקים לב לשים

  .לעבדים אותנו להפוך
 אדם בן להיות יכול באמת' הב שמאמין מי רק   

 שהוא מי רק. הראש על רשעים "בוסים" בלי חופשי
 ואין יכול כל הוא ה"ושהקב מלבדו עוד שאין יודע

 לא 'שה הזה בעולם דבר שום או מלחמה או מגפה
 שזה ואפילו בעולם שקורה מה כל עושה' ה .עשה
 'ה עם נהיה שאנו זמן כל .לטובתנו זה – קשה נראה

  .אתנו יהיה הוא
 צריכים אתם דבר של בסופו – ל"בחו היהודים כל   

 זה מנםא, מהר שיותר כמה להגיע עדיף. לארץ להגיע
 ליבו בכל שרוצה מי אבל, עכשיו לפה להגיע קשה

 חזק מתפלל הוא אם, יכול – לארץ להגיע ומהותו
  .כוחו כל עם ומשתדל מספיק

 ואם' ה עובדי היו הם אם אבל. קורבנות יהיו, מ"יע   
 ותורתו ה"להקב נאמנים להיות תמיד השתדלו הם
 הם, אחרים ליהודים ואהבה רחמנות להם הייתה ואם
  .המתים תחיית עד שם וימתינו עדן לגן ילכו

 איך, קל יותר משהו לשמוע רוצים שאתם יודע אני   
 יהיה לא זה אבל. קל יותר פשוט יהיה שהכל לעשות
 לאלה יהיה זה קל הכי אולי. קל יהיה לא וזה פשוט

  .המתים לתחיית שם וימתינו עדן לגן שיגיעו

. פשוט כך כל לא וגם פשוט כך כל זה, ישראל עם   
 להיכנס לא זה עצמנו את להציל הנוסחה או המפתח
, הרשעים של אחת מילהל אפילו להאמין ולא לבהלה

 לא והעיקר '.וכו פרופסורים או רפואי צוות הם אם בין
, תורתנו על, היהדות על אחד בסנטימטר אפילו לוותר

 אהבת על, החגים על ה', אהבת על, המצוות על
  .מצוות לעשות להפסיק לא, ישראל

 היהודים ועם הגויים עם שללכת לשכוח לא   
 לגאולה להביא יכול לא זה – הגויים עם יחד שהולכים

 מגיעים שאנו יודעים כולנו !נצחי למוות רק יביא זה
 זה – שנה120  זה אם אפילו, קצר לזמן הזה לעולם

  .שלב באיזה נגמר וזה קצר
 להיגמר והולך שנים 5781  קיים הזה העולם   

, ישתנה והכל. פה כבר המשיח. רחוק הלא בעתיד
 כל שהוא ה"הקב – אחד מדבר חוץ, השתנה כבר הכל
 להיכנס ואסור. להצילנו יכול ה"הקב ורק, ותורתו יכול

 יודעים אנו אז באמת מאמינים אנחנו אם. לבהלה
 איתו אנו ואם. נצחים לנצח וקיים חי הוא ה"שהקב
  .נצחים נצח לנו יהיה גם אז לגמרי

+  
  כאן עד לרשעים להגיד צריכים

  29/1/2021  בן גולדן,  ט"ז שבט תשפ"א 
 .סוף ואין התחלה אין. הסוף איפה, התחלה איפה   
 להבין, להבחין רגיל אדם לבן וקשה מבולבל העולם כל
 בכלל מה להבין קשה. אמת מדבר ומי השקרנים מי

 רוצים העולם וכל הארצות כל של ממשלות ראשי
  .שלהם מהתושבים

' ה מהלהבין  קושי יש המאמינים היהודים לרוב   
 היא התשובה? הזה מהבלגן נצא איך. מאתנו רוצה

 של בתהליך אנו. בשבילנו מבחן זה – הזה שהבלגן
 בתוך להרגיש להתבודד חייבים ואנחנו שלמה גאולה
 אם? ה"הקב עם באמת אנחנו האם .אנחנו מי עצמנו

 עם אנו אם וחשבון דין לעשות צריכים אנו אז כן
 יהודים הרבה ?ה"הקב עם כאילו רק או ה"הקב

 פעמים שלוש יום כל להתפלל הכנסת לבית הולכים
 אנשים), כשר יהודי( הרליכעאידן כמו מתלבשים ,ביום

 לפי הילדים את מגדלות ונשותיהן' ה עם באמת
 הגשמיות כי, מקרים בהרבה משהו חסר אבל .התורה

, חתונות כמו דברים מיני כל על בחברה והתחרות
 שהלבוש למצב גורם ממש, כאלה ודברים בגדים

 חשוב יותר הרבה זה גשמי רושם לעשות והיכולת
  .ה"הקב עם שלנו מהקשר אנשים להרבה

 כל לא אפילו, לאט לאט מאתנו לוקח ה"הקב עכשיו   
 זהכל  את שעושה ה"הקב זה. הגשמיות את לאט כך
 רגילה מגפה באמת זו שהקורונה שמאמין ומי

  .ככה לא זה אז – מהטבע נוצרה שפתאום
 כל על להשתלט שרוצים הזה בעולם רשעים יש   

, העולם של האוכלוסיה מרוב להתפטר ורוצים העולם
. היהודים את להרוג רוצים במיוחד. אותם להרוג כן כן

 מזמן, כבר בעולם קיימת שהיא הקורונה את יצרו הם
 קטלני זה את לעשות כדי משהו לזה הוסיפו הם אבל
 הפאניקה וכל העולם לכל יגיע שזה דאגו הם. יותר

 שיטות פשוט זה, מזה שמתים כביכול אנשים בהמוני
 סרטים או פרסום חברות כמו זה. הרשעים של

 לא זו אבל, שחקנים עם אמת של הרגשה שנותנים
 יכולים שהם כמה עד דהיםוזה מ .שקרזה  – אמת

 מי של דמיון פרי הכל שזה סרט כמועלילה  לבנות
 רמה על זהו. שחקנים זה והשאר התסריט את שכתב
 הכי השחקנים את לקחת חייבים והם מדהימה גבוהה
, צדיקים שהם העולם אוכלוסיית את לשכנע כדי טובים
  .ימותו שלא, שיחיו, לכולם דואגים שהם

, מפגרים קצת העולם שאוכלוסיית כנראה אבל   
 שהם דמיוני כך כל זה פשוט או להבין רוצים לא קצת

 לא זה אבל. דבר כזה לעשות שאפשר מאמינים לא
 בכל שולטים האלה הרשעים. אמיתי זה, דמיוני
 יותר בשלטון נהיה חודשים שתשעה כתוב זה, העולם

 אכזריים יותר, גרועים יותר הם ובאמת מהמן גרוע
 משכנעים והם. ש"ימ הנאצית גרמניה של המשך והם
 אנשים יש כי תאמיתי היא שהקורונה העולם רוב את

  .אומרים שהם בכמויות לא אבל ,שמתים
 תירוצים ולתרץ להגיד מה להם יש דבר כל ועל   

 הקורונה נגד החיסונים את שקיבלו כשאנשים למשל
 מוות מקרי מעט לא והיו טוב לא מאוד הרגישו הם

 ושזה מהחיסון היה לא שזה ואמרו שיקרו הם אז, מזה
  .שקר ושזה מסוכן לא
 לשכנעכדי  לא האלה הדברים כל על עובר אני   

 לתוך להיכנס אלא, החיסון את לקחת לא י"עמ אתכם
 וכל שקר הכל שזה שיבינו אמיתיים יהודים של המח

 שהם מה לא זה אופן בכל אבל, שחולים האנשים
  .לא זה כי מסוכנת כ"כ מגפה שזה אומרים



, העולם אוכלוסיית רובאת  לחסלהיא  מטרתם   
 היהודים את שונאים במיוחד הם .היהודים את במיוחד

 עם פעולה איתם לשתף לנו שאסור הסיבה וזו
 לא שהוא לעשות לנו שאומרים מה כל ועם החיסונים

  .הגיוני
, הערים כל על, בעולם אדם כל על לשלוט רוצים הם   
 הם. העולם של האוכלוסיה וכל המדינות כל על

 שיוכלו בטוחים והם דורות הרבה כבר זה על עובדים
 והם וקומוניזם נאציזם של ערבוב הם. להצליח הפעם

 של לשלטון שמתחת מהנאצים אפילו אכזריים יותר
 המבול מהדור לרוב הם, וזכרו שמו יימח היטלר
  .השניה העולם מלחמת אחרי שנולדו

 חוסר, צניעות חוסר, בגשמיות שטובע דור דורנו   
, לשלוט יכולים שהם בטוחים הרשעים'. וכו קדושה

 שיכולים בטוחים שהם כמה להראות יתחילו מעט ועוד
 להם לתת מוכנים שלא, שלהם אויבים להרוג

 שרוב איך מדהים ממש זה. העולם על להשתלט
 כמה שיודעים אפילו, איתם פעולה משתף העולם

 שהם גאים העולם ארצות כל .עקומים שהם
 לאט לאט"כ כ לאבעצם ו לאט לאט אבל, דמוקרטיה

  .בעולם דמוקרטיה אין וכמעט לדיקטטורה נהפכים הם
 הרשעים. קטסטרופה במצב פשוט ישראל מדינת   

 ישראל במדינת שגרים היהודים את גם לבלבל הצליחו
 מלאים וכולם. ישראל במדינת שגרים הגויים את וגם

 שלא יום יום החדשות מכל מאוד מפחדים, פחדים
 אפשר שאי הרגשה נותנים שרק. תקווה נותנים

 אבל. משפחותינו ושל חיינו על הסכנה על להתגבר
  .איתנו יהיה 'ה – ה"בהקב באמת מאמינים אנו אם
, יחרב העולם של 2/3  הנבואות לפי, דבר של בסופו   

 לחלק שייכת ישראל וארץ שלם ישאר אחד שליש
  .שיישאר

  
. בקרוב לגמרי שתנהי העולם ,תקשיבו ישראל עם   
 חנויות יהיו לא, אינטרנט יהיה לא, קולנוע יהיה לא

 שבתוך מסעדות מיני כל יהיו לא, קניונים, מפוארות
 הייתה שפעם הגשמיות כללא תהיה '. וכו הקניונים

 שיצאנו כמו. תיעלם לנו שהייתה הגשמיות רוב ובאמת
 שיצאו ליהודים כמו בצק קצת רק לנו יהיה ממצרים
 – שוב נלמד אנו ואז האוכל את נקבל יום וכל ממצרים

 .ממש ממצרים שוב אותנו וציאי והוא מלבדו עוד שאין
 ואנוכיות שקר שמלא מצרים ,השקר כל עם ממצרים
 היהודים של שלנו יהדות שנגד מה וכל, ותשוקות
  .החרדים

 משנה לא – אחד דבר רק? להגיד יכול עוד אני מה   
. מהם לפחד לא – לעשות רוצים שהרשעים מה

 מ"ס אפילו לזוז ולא שצריך כמו להתפלל להמשיך
, הוא רק ,יצילנו הוא, ה"הקב העולם של מריבונו
 עם אותנו ברא' ה. לפחד לא – איתו להיות צריכים
 קטן עם אנו. ביותר האהוב שלו העם להיות ישראל
 מקנאיםכ"כ  הגויים אבל, עולם של לאוכלוסייה יחסית

  .אותנו בחר ה"שהקבבגלל  בנו
  
, לגדול תמשיכו ישראל עם, לפחד לא ישראל עם   

 פעולה משתפים לא אנחנו, כאן עד להגיד צריכים
 עם אדם בן אם להחליט כמו זה כי, יותר אתכם

, לכם לומר רוצה רק ואני .השטן עם ו"ח או ה"הקב
 כי. אותו ממליכים אנו אז, ה"בהקב בוחרים אנו שאם
. הכל את ברא ושהוא יכול הכל שהוא, יודעים אנחנו

 שום עם ולא איתו ורק אך נשארים, פחד בלי אנו ואם
 שלנו, לראשו רובה מכוונים אם אפילו אז, אדם בן

  .להגיב לא רק לפחד לנו אסור
, זה את לעשות יכולים היום אנשים הרבה לא אבל   

 מפחדים כך כל, הגשמיות את אוהבים כך כל הם
 שאנו שלנו האמתית הבעיה וזו, זה את שיאבדו
 נצחי למוות אותנו שיביא לכוון. נכון הלא לכיוון הולכים
 עם שהולכים אלהרק  שיזכו נצחיים לחיים במקום

  .ה"הקב
 איתנו' ד, לפחד לא רק, לפחד לא – ישראל י"עמ   

 ניסי לנו עשה תמיד הוא, עמו אנו, אותנו אוהב הוא
 זה מוות כי, מהמוות לפחד לא. איתו כשאנחנו ניסים

 בסופו אבל, קצת הפסקה רק זו, בכלל פסוק סוף לא
 לשמור משתדלים ,מצוות שומרים אנו אם דבר של

 איפה הבא בעולם גם, נהיה שאנו איפה אז. מצוות
 הוא – איפה משנה לא ה"להקב קרוב נהיה שאנו

 עוד אין" .שלמה לגאולה אותנו יביא והוא עלינו ישמור
 ברחוב כשהולכים גם הזמן כל זה את להגיד –" מלבדו

 המילים" מלבדו עוד אין" בלחש זה את להגיד –
 המפתח זה – ושוב שוב אותם אומר שהיהודי האלה
  .נצחים לנצח

  שלהם שקריםל שמאמינים מזה בא הרשעים של הכח.
  31/01/2021שבט  ה'תשפ"א    בנימין,  י"ח

 את תפתחו, העיניים את תפתחו – ישראל עם 
 כמו העולם .ביותר קשה במצב אנו – האוזניים
 .נגמר זה. יותר יהיה לא כבר שנה לפני אותו שהכרנו

 אדם בני י"ע עשוי זה – הקורונה של העניין כל
 קבוצה זו, חדש עולמי סדר להם קוראים. רשעים

. העולם על להשתלט שרוצים רשעים של גדולה מאוד
 אי שחיו גדולים הכי הרשעים מכל מורכבת זו קבוצה

 ואז תפקידם את לגמור הזה לעולם חזרו ועכשיו פעם
  .נצחים לנצח לגמרי יעלמו הם
 ?מאתנו יישאר מה, אתנו יהיה מה – י"עמ אבל   

 לגמרי אבל ,כאילו לא אמיתי משהו זה הקורונה, נכון
 הרשעים ואומנם, מפרסמים שהם כמומסוכן  לאבכלל 

, בכלל שורש לזה שאין, עצומה לבהלה אותנו מכניסים
 מלא בינלאומי תיאטרון איזה כמו זה. מציאות לזה אין

' וכו חולים בתי אחים אחיות פרופסורים רופאים
 שקר על שמבוססת העולם בכל ענקית הצגה שעושים

 הם זה עם יחד. הזה העולם רוב על לשלוט כדי גמור
  .תמימים אנשים הרבה להרוג גם שקרים עם דואגים

  
 היהודים כולל אנשים רוב של מרצון בא הגדול כוחם   

 חולים שיהיו הגדול הפחד שזה. שלהם בשקר להאמין
 גם להיות שיכולה מסתורית מחלה איזו עם בסכנה

 מבוגרים יותר אנשים שרק אמרו ובהתחלה. קטלנית
 אמרו כ"ואח. לשני מאחד זה את ומעבירים מקבלים

 חיסון להם יש ועכשיו, זה את לקבל יכולים ילדים שגם
 כבר בארץ אדם בני ממיליון יותר, המחלה נגד כביכול
 אבל, (נכון לתאריך המסר) הראשון החיסון את קיבלו
 חולים אנשים יותר, גרוע יותר נהיה פלאים פלא

  .יותר קשה וחולים
  
  בנושא החיסון:מקבץ פרסומים ותגובות אנשים     

אנשים נגרמו  600-משרד הבריאות באנגליה: ל *
  19/2/2021.  עיווריםבעיות בראיה וחמישה נותרו 

מנהל מערך הלב בביה"ח וולפסון: "אנחנו עדים * 
  עכשיו לגל עכור של התקפי לב".

 *THE DEFENDER :3/2/2021 -  
לפי נתוני משרד הבריאות הישראלי החיסון הורג  

  הורגת. המאשר הקורונה היית 40זקנים פי 
* משרד הבריאות החליט לבדוק תופעות לוואי של 

דיווחים על דלקת בקרום הלב בקרב מתחסנים עקב 
  אירועי דלקות בקרום ובשריר הלב בקרב מתחסנים.

 *YNET 21/4/21 –  בפניות למיון.  40%עלייה של
מנהלי המחלקות לרפואה דחופה ברחבי הארץ 

 דרמטיתמדווחים על עומסים כבדים ומגמת עלייה 
  במספר הפונים.

וסנים יש סיכוי * מחקר של כללית ואוני' ת"א מגלה כי למח
  קו החשיפות. יאנט של הקורונה.גע מהוורלהיפ 8פי 

*זהר ברק אור, מנהלת קליניקה לטיפולי אימונותרפיה 
בקדימה: אני רואה המון תופעות לוואי אחרי החיסון: 
ורטיגו שאינו נפסק, כאבים בגפיים, שיתוק, שבץ, 

  עליה של סוכר בדם וזו רשימה חלקית בלבד...
מצב צמח ב+ 40* בקרנו קרוב בביה"ח. שכב בחור בן 

לבבי ולא זוהה בזמן.  אירועלאחר החיסון. קיבל 
עובדת במחלקה הזהירה אותנו מבלי שאיש יראה: 

  כמו מאש...מהחיסון תתרחקו 
השרירים.  ל*דניאל גולדברג: הייתי בבדיקה ש

הפקידה אמרה שמגיעים אליהם כמויות מטורפות של 
  אנשים עם תופעות של שיתוק לאחר החיסון.

א "מיסקין: אני מתנדבת בבית אבות. באו ממד* ליטל 
וחיסנו את כולם. יומיים לאחר החיסון חצי מהמחלקה 

לביה"ח, חלקם מתים וחלקם עם  תההסיעודית פונ
  תופעות לוואי קשות.  החיסון הזה זה ממש רצח עם.

: למזלי, כיוון שחליתי בקורונה אין לי צורך חיה כהן* 
ועות מונשם שב 3אך בעלי התחסן, היה  להתחסן

מוגבל פיזית וזקוק  במצב אנוש. היום הוא בבית
  על ידי. שנינו תשושים... 24/7לטיפולים 

* הבן שחלי התחסן. חודש לאחר החיסון השני לפתע 
הפסיק לראות בעין אחת. בבדיקות מצאו לו דימום 

  בעין ומקווים שנצליח להציל לו את העין.
       בידיים. עברעם קרישי דם  16* לימור פרירא: נער בן 

  ניתוח ומאושפז במצב קשה כבר מעל לחודש.
  את שקיבל אחרי לב בהתקף לקה 15 בן נער*  

  1/5/2021) האזרחית הועדה( פייזר ניסוי        

 שמקבל שמי הודיעו בעצמם שהם שכחו הרשעים   
 לפחות אחרים אנשים להדביק יכול הוא החיסון את

 למה מתאים מאוד וזה. החיסון קבלת אחרי שבועיים
 אחרי נדבקים שאם היא והמציאות. עכשיו שקורה
וגם אמרו את  19-מקוביד גרוע יותר נהיה זה החיסון

 הם החיסון את שמקבלים שאלה( ברור ברדיוזה 
 פלאים פלא אבל, )שבועיים במשך אחרים מדביקים

 גרוע יותר שזה עכשיו ואומרים שאמרו מה את ששכחו
 מעניין כן גם וזה לארץ שהגיעה מאנגליה מוטציה זו כי
 שמאנגליה שהמוטציה לכן קודם אמרו בעצמם הם כי

  .קטלני יותר לא אבל ,מהר יותר מדבק
 רופא, אחד דבר אומר אחד רופא, מבולבלים הם אז   

 – אחר משהוא שלישי ורופא אחר דבר אומר שני
 שמומחים, אחד דבר ברור .שלם בלגן יש בקיצור

 שמכל אומרים ל"בחו וגם בארץ גם לנושא רבים
 גדולה מעבדה להיות ישראל את בחרו בעולם ארצות
 לראות, הקורונה עם לשחק בשביל מאוד וזולה מאוד

 לא או עובדים החיסונים אם לראות. לא ומה כן מה
  .מזה מתים וכמה מזה חולים כמה משנה ולא. עובדים

 על שפוחדים תמימים יהודים על ניסויים הכל זה   
 מבינים שלא יהודים על ניסויים, שלהם החיים

  .אותם שמרמים
 וכמה כמה, כמה: גדולה יותר בעיה יש ועכשיו   

 סמך על שואל ואני, החיסונים לקחת אישרו רבנים
 רופאים, ארגונים מיני כל של השקר סמך על ?מה

 לסמוך אפשר שאי כבר זמן הרבה כבר שידועים
 חדשות מתרופות מרוויחיםרשעים שה מה כי? עליהם
 הרוב, עובדה, ענק סכום זה באמת פועלות וכאילו
. החיסונים את לקחת רוצים לא הגרמנים של הגדול
 את לקחת רוצים לא הצרפתים של הגדול הרוב עובדה

 נשיא היה כשטרמפ ב"בארה העצום והרוב, החיסונים
  .לקח לא כ"ג
   

  
  
 אזרחים שהרבה בטוח אני נשיא שביידן ומאז   

 שהרוב גם בטוח אני אבל, הזריקות את לקחת יסכימו
 הרבה יש כי, זה על סומכים לא הם כי ,ירצו לא

  .שקר שזה שיודעים
 !נגמר – אותו שהכרנו כמו העולם, תבינו י"עמ   

 עם לגמור תוכנית העולם בכל לרשעים יש ועכשיו
 חשבון לו יהיה אחד כל זה ובמקום .המזומן הכסף

 בשביל להשתמש שיוכל נקודות של סכום עם בנק
 של במיוחד האוכלוסיה אתמאד  יגביל זה אבל. קניות

 גדולה מאוד מלחמה תהיה וגם. המערבי העולם
 עוד יש .השלישית העולם מלחמת .קטלנית ומאוד
 אני קודם אז .עכשיו זה על אדבר שלא שיהיו דברים

 דבר כל ובכלל המגפה שכל י"לעמ להזכיר רוצה
 כמו, זה את עושים אדם בני אם אפילו שקורה בעולם

  .ה"מהקב בא זה –' וכו פצצות מטוסים עם מלחמה
  
 מה על שליטה תהיה לא לרשעים שלב באיזה   

 שלהם האלימות מהתוצאות לפחד יפסיקו הם, שקורה
 וזה - השמיים מן וזה העולם אוכלוסיית או יהודים נגד

 ."ישבא אלה בגלל בעיקר ,במיוחד היהודים בגללנו
 שבאנו בגלל דווקא ?"ישבא אלה בגלל במיוחד ולמה

 לכן. מקומנו וזה יהודים שאנו הרגשנו כי לישראל
 בשנים אבל .האמת עם ללכת יותר מאיתנו נדרש

 חילוניים כמו להתנהג התחילו החרדים אפילו אחרונות
 חרדים של לבוש עם עוד הם שבחיצוניות י"אעפ

 אחרי התשוקה, התיאבון – אבל .חרדים של ומנהגים
 סיבות בלי העולם לכל טיסות, אופנה, כסף, הזהב עגל

 ביותר קשה צניעות חוסר, דיבור סגנון, מספיק טובות
 הורידו פשוט - לזה אכנס שלא, טובות סיבות עוד ויש

 אבל, תורה לומדים, במניין מתפללים .נורא אותנו
, וספרדים אשכנזים ,השני את אחד שונאים אנחנו

 ליטאים ,חסידים נגד חסידים אפילו, וליטאים חסידים
  .שנאה של סוגים עוד ויש ליטאים נגד



 לא 'שה בלי מגפה אין תבינו ישראל עם ועכשיו   
 יחזור י"שעמ זה – המגפהנגד  והחיסון, זה את עושה

 קל יותר והרבה. ביותר הקשה הדבר וזה. בתשובה
 וחושבים לעניין מהר זה, וזהו זריקה ולקבל ללכת

 גדול במבחן – י"עמ, אנו. נכון לא זה אבל .שמחוסנים
 כדאי – לשרוד רוצים אתם ואם !!!ביותר ורציני

 רב ולחפש אמיתית תשובה לעשות עכשיו להתחיל
 רוצים שלא רבנים יש כי. עכשיו שאמרתי מה שמבין

 טוב לא זה כי – לפאניקה היהודים כל את להכניס
 כולו העולם. משהו לכם אסביר – י"עמ ....לעסקים
 אסונות יש וכבר רחוק הלא בעתיד וישתנה השתנה

 על שישפיעו ענקיים יותר עוד אסונות יהיו אבל, טבע
 יחסית, התחיל כבר שזה, מלחמות יהיו. העולם כל

 העזו לא פעם שאף נשק יהיה, מאוד יגדל וזה בקטן
  .היום עד בו להשתמש

  
 גדולות ערים. אמיתי זה, משחק לא זה, י"עמ   

 וגם' וכו ב"ארה, המערב בעיקר אבל, במיוחד בסכנה
 העולם וכל פקיסטנים, הודים, סינים, הרחוק המזרח
, שלג כדור כמו מתגלגלת מלחמה תהיה זו. בסכנה
  .ויגדל ויגדל ויגדל בקטן תתחיל

 מערכת שזו, השביט כוכב יגיע זה אחרי שלב איזהב   
 מטאורים של וזנב לכת כוכבי שבעה עם שמש מיני של

 של חלק שכבר, מ"ק אלפי של שבאורך ואסטרואידים
רק ו .הזמן כל הארץ כדור על ונופלים נפלו המטאורים

 זה כי יודעים אנשיםי הכ מפרסמיםאסון גדול  כשזה
 כאלה והיו אוקיינוסים בתוך נופלים חלקם. נזק עשה

 נפלו. סיביר כמו מאוכלסיםלא כ"כ  במקומות שנפלו
 נפטרו אנשים והרבה רב לנזק וגרמו פעמים כמה שם

 ,באמת כמה מיידעים לא אבל, עוד ויש 1500-כ
 הרבה שיש כנראה אבל, הרוגים 1500 על רק הודיעו

  .שם נפילות עוד היו כי, יותר
 ומשתפים ומצלמים רואים אנשים העולם ובכל   

 זה כך כי, שביט זו למערכת קוראים אנו .באינטרנט
 מספר בעבר הגיע הזה והשביט. הקדוש בזוהר נקרא

 כמו – ההיסטוריה במשך הארץ כדור ליד פעמים
  '.וכו מצרים יציאת, במבול

 עליה מדברים שלא סכנה עוד יש – ישראל עם   
 הקטבים כי, עולים האוקיינוסים מי – בכלל כמעט

 האוקיינוסים את מעלה וזה נמסים והדרומי הצפוני
. למים מתחת יהיו מדינות מאוד שהרבה עד מאוד

 של גדול שחלק זה את יודעים האמריקאים למשל
 חיל מאנשי עדות יש ואפילו .למים מתחת יהיה ב"ארה
 הם, לפנסיה לצאת זמנם כשהגיע האמריקאי הים

 גבוה הכי, הרים על גבוהים במקומות לגור עברו
 בשביל בתים עם כפרים בנו מהם והרבה .שאפשר

. ב"בארה" אוזרקס" כמו � גבוהים מאוד הרים על לגור
 הם כי. לאנשיו שדואג האמריקאי הים החיל וזה

  .שתהיה הסכנה את יודעים
  
 השביט אבל, חושך כשבועיים יהיה יגיע כשהשביט   
 אבל, ליד יעבור הוא, הארץ כדור עם יתנגש לא

 לנזק יגרום וזה הארץ כדור על יפלו כן המטאורים
 בעולם בטוח הכי המקוםו בסכנה לא "יא אבל .ענק

. פעמיים הארץ כדור ליד יעבור השביט .ירושליםהוא ב
 יקיף חזרה ובדרך נזק הרבה יעשה, אותנו יעבור הוא
 ושוב הארץ כדור את יעבור ושוב שלנו השמש את

 זה את שולח 'שה תדעו – י"עמ אבל .נזק איזה יהיה
 מי אבל, במצרים כמו מכות ויהיו, בשבילנו וזה

  .ישרוד הוא – אחוז מאה לו ונאמן ה"בהקב שמאמין
 הרשעים. אמיתי זה – סרט של תסריט לא וזה   

 מפורסם היה זהשנה,  50-יותר מ כבר זה על יודעים
 נכנסו ואנשים ואירופה ב"בארה העיתונות בכל

 הרשעים ואז. מהתקשורת נעלם זה ופתאום לפאניקה
 עמוק לעצמם בונקרים ולבנות לעצמם לדאוג התחילו

 מאוד, ענקיים בונקרים היום ויש .האדמה בתוך
 מלכת כמו ביותר החשובים בשביל במיוחד, לוקסוס
 יש בקיצור. אוכל שם לגדל יכולים הם וגם'. וכו אנגליה

 הרבה עוד יש ובכלל אחרים בונקרים לצבא גם
'. וכו צבא כמו אנשים של קבוצות מיני לכל בונקרים

 מאוד שנוסעת הבונקרים בין רכבת גם יש ב"בארה
 להעביר במכוניות לנסוע שאפשר כבישים וגם מהר

 בין שמחברים כבישים להם ויש למקום ממקום דברים
 יש, שאנו כמו חשמל צריכים לא והם לבונקר בונקר
  בסביבות זה עם עובדים הם, אחר אנרגיה כח להם
 עד מחכים והם עכשיו להם מוכן הכל. שנה 40

  .יגיע שהשביט
' ד כי, לדאוג מה לו אין' ה שעם מי – י"עמ אבל   

 לו אין – אמיתית תשובה שעושה מי. זה את שולח
 תשובה. תשובה תעשו – י"עמ עכשיו .לדאוג מה בכלל

 מה לו אין – אמיתית תשובה שעושה מי. אמיתית
 ככה גם שהרי החיסונים את צריך לא גם הוא, לדאוג

 ופרופסורים רופאים מאוד הרבה דעת לפי החיסונים
  .סכנה הם שהחיסונים אומרים הזה בתחום

 בתשובה לחזור – היא התחתונה השורה – י"עמ   
 לחזור. כאילו זה אם יודע 'ה. כאילו לא – אמיתית

, יכול כל שהוא ה"להקב להאמין, אמיתית בתשובה
 להיות דבר של בסופו שמטרתנו. הכל את ברא שהוא
 עם אין. אחר עם אין – י"עמ בשביל רק וזה ממנו חלק
  .ה"הקב של חלק ולהיות נצחים נצח לקבל שיכול אחר

  
  

 התרופות בתעשיית חיסונים חוקרתמתוך הסרטון "
   ."ובילדים אדם בבני ניסויים כנגד אמת זעקת זועקת

  .13/4/2021ארה"ב  
  
שנה במחקר  25"אני עובדת בתעשיית התרופות    

ופיתוח של חיסונים. ואני כאן לפניכם היום כדי לומר 
לכם שזה לא בסדר לערוך ניסויים על ילדים, מתי 

יסכימו בכלל לזה? אני כאן  שאימהותבכלל חשבתם 
  היום לומר לכם שעושים ניסויים על ילדים, על ילדים!

משקולת קשורה לצוואר שלכם  שתהיהעדיף    
קרקעית הים מאשר לגרום סבל לילד קטן לותזרקו 

אחד! ילדים לא חולים מקורונה! באיזה עולם אתם 
  חושבים שאתם נמצאים? ילדים לא חולים מקורונה!

ואף אחד לא מת מקורונה!  ילדים מתו השנה 226   
בשביל מה? איך  ?ואתם הולכים לחסן את הילדים

איך אתם מעיזים? תסתכלו לי בעיניים אתם מעיזים? 
  ותגידו לי שזה לא רצח עם!

  

ימים לאחר  6 בווירג'יניהתינוק בן שנתיים נפטר 
  19/4/2021  קבלת החיסון הניסיוני של פייזר.

  
  

  26/4/2021   בית ספר שקד, קרית חיים

  בו מבחינים לא האנשים ורוב חוגג השקר+
  4/2/201   א''תשפ שבט ב"כ , גולדן בן
 בכל ישראל ולעם "יבא ישראל לעם להגיד רוצה אני   

 למה יחזור לא העולם .מתחילות רק שהצרות, הגלות
 שקיים משיחו ועם ה"הקב עם שיהיה מי אבל .שהיה

  .לדאוג יצטרך לא ,בעולמנו כבר
ורוב האנשים לא מבדילים בין  חוגג פשוט השקר   

  האמת ובין השקר.
 ,תיעלם פשוט – העולם עלמשתלטת ש הרשעות כל   

 המלחמה .זמן הרבה עוד לא אבל, מיד לא עדיין
  .אכזרית מאוד תהיה – להיות שעומדת

 יהיה קשה עדיין זה לאהסבל לצערי עד כמה ש   
 זה וכל .בתשובה ישראל עםכל  את להחזיר כדייספיק 

 אבל, זמן יקח פשוט, להיות שהולך מה כל, זמן יקח
 לבלוע קשה כך שכל משהו יהיה זה רק, זמן הרבה לא
 זה ואז הארץ לכדור נזק כזה יהיה, דבר כזה יהיה –

 מהגלות אותנו יוציא 'ה אבל .אנשים הרבה יבלבל
  .ממצרים אותנו הוציא שהוא כמו, הזאת

 אבל ,הרס על לדבר רוצה לא אני, עוד נעבור גם אנו   
 אוכלוסיית רוב. בירושלים לא אבל, נוראי הרס יהיה

 יסבלו ל"שבחו והיהודים ודאי הגויים. תיהרג העולם
 נשרים כנפי על לארץ יגיעו והם, כולם לא אבל ,מאוד

 באמת זה אם, אומר זה מה בדיוק יודע לא אני –
 ובסוף .כבוד לענני או למטוס תיאור זה אולי או נשרים

  .חושך ימי עשר חמשה לנו יהיו הזאת התקופה כל
 יהיה גדול חלק. פעם כמו יראה לא הארץ כדור   

 מתחת יהיו בעולם מקומות הרבה. המים לפני מתחת
 יהיה. ב"ארה של גדולים נתחים כולל, המים לפני

בסופו של  אבל קשה מאוד מאוד יהיה. קשה מאוד
נקריב קורבנות  המקדש ביתנגיע ל מ"ידבר אנחנו ע

  חלק של הקב"ה. שנהיהונעלה ונעלה עד  נעלהו
 שעם מי. לדאוג מה ישראל לעם אין – ישראל עם   

 ה"הקב עם שלא מי, איתו יהיה ה"הקב – ה"הקב
 מה לו יהיה לא גם בתשובה יחזור בהמשך אבל עכשיו
  .ומפחיד קשה לו יהיה רק לדאוג

 מפחיד יהיה וזה יעלמו גדולות ערים בהתחלה   
 אבל 100% יודע לא, חשמל לנו יהיה ולא יתכן, מאוד
  .הדעת על מתקבל מאוד

 מאוד, רבה שמחה תהיה, מאוד נשמח בסוף אבל   
  .לנו יעזור' ה .זהו. גדולה

 יודע אני אבל, זה על לבכות רוצה אני לפעמים   
 אף על יוותר ולא יפסיד לא' ה - דבר של שבסופו

 סיני בהר שהיה מי. אחד יהודי או אחת יהודית נשמה
 בהר שהיה מי למעשה .ישרוד – ונשמע נעשה ואמר
 ונעלה נעלה ואנו .ה"בע לשרוד הפעם גם יצליח סיני

 ואנו. זה את לתאר איך יודע לא אני. זה אחרי ונעלה
 מלא כך כל, עכשיו שקיים נורא כך הכל מהעולם נשכח

 ,קר בדם רצח מלא כך כל, קנאה מלא כך כל, רשעות
 ואנו יעלם זה – הגיע שזה כמו יעלם זה – נורא משהו
. זה זהו .לנו יעזור השם. זה זהו .ה"הקב עם נהיה
 להתפלל חייבים .להתפלל צריכים .לנו יעזור השם

 את לכם אומר לא ואני ואבוי אוי אז - לא אם כי .'לה
 כדי זה את לכם אומר אני ,אתכם להפחיד כדי זה

  .תשובה שתעשו
+  

  לנו יעזור 'ה
  4/2/2021   א''תשפ שבט ב"כ , גולדן בן

 ,צדקנו משיח את להביא כדי חזק לעבוד צריכים כולם
. שלח' ה הקורונה שאת לדעת חייבים אתם מ"י,ע

 לא הם אבל זה את פיתחו שהם בטוחים הרשעים
 הוא' ה. בראש הזה הרעיון את להם נתן' שה מבינים

 לשיא יגיעו כשהם אבל, הצלחות להם שנתן זה
 רק ולא. נגדם וילך יתהפך הכל אז שלהם הרשעות

 איתם שמשתפים היהודים כל נגד גם אלא נגדם
 אני. אמיתיים יהודים שהם להיות יכול לא כי. פעולה

 מדבר אני. מאמינים הלא החילונים על רק מדבר לא
  .להם שעוזרים מאמינים הלא החרדים על גם
 ל-א רק יש מלבדו עוד שאין ונאמין שנדע צריך, שוב   

 להיות רוצים ואנחנו, מקום ובכל ובארץ בשמים אחד
 100%-ב איתו להיות צריך זה בשביל אבל. ממנו חלק

ותדעו . שלהם הכוחות כל עם, מהרשעים לפחד לאו
 כאלה יש ,חרדים הכביכול בין, החרדים בין שגם

 מדענים שלדעת חיסון .בחיסון ונאמין שנפחד שרוצים
 כביכול זה. שיגעון פשוט זה העולם בכל ומומחים
 מה יודע ומי .וקטלניים מסוכנים הם אבל חיסונים

 ,בשבילנו מתכננים שתיכנס זו או הזאת הממשלה
.לעשות רוצים הם דיקטטורה של חוקים איזה



 להם יתן לא' וה להם יש כבר בארץ ריכוז מחנות
  .לו יעזור' ה', ה עם שיהיה מי לו שנאמן במי לפגוע

 תמונה ראיתי. ל"זצ שיינר הרב הצדיק נפטר השבוע   
 כ"כ אדם בן. החיסון את לקח שהוא הראו. ובכיתי שלו

 קצר וזמן החיסון את לו נותנים מה בשביל מבוגר
. חיסון כזה ליהודי לתת מה בשביל. מת הוא זה אחרי

 להגיד רוצים הם. אחר ממשהו מת שהוא להגיד א"א
 רואים. שקר, שקר, שקר וזה מקודם חולה היה שהוא
 את לו לתת למה אז, לכן קודם בריא היה שהוא

 זה אומרים שהם ומה. חולה היה לא הוא? החיסון
  .שקר, שקר, שקר

, ומעבר מעל שכל ישראל לעם נתן' ה, ישראל עם   
 מעל לפני ילדה שהיתה זוכר אני? שלכם השכל איפה
 לא כבר היום בתיה. בתיה לה שקראו שנים עשר

 ברור אמרה היא. מוחין שיתוק עם היתה היא בחיים
. אחד אף על לסמוך יהיה אפשר שאי זמן שיגיע

 יהיה אפשר שאי זה אמרה שהיא הראשון והדבר
 יהיה א"שא אמרה היא שני דבר הרפואה על לסמוך
 ראשי על השלישי והדבר המשטרה על לסמוך

 יהיה א"א רביעי דבר, 'וכו כנסת חברי, ממשלות
 הדברים על חזרה היא הזמן וכל. הצבא על לסמוך
 ולא הספר בתי של חינוך על לסמוך יהיה א"שא האלה

  .ה"הקב על רק דבר שום על
 אפשר יהיה שלא זה אמרה שהיא הראשון הדבר   

 שקורה מה וזה רפואה על ולא רופאים על לא לסמוך
 כמה לפני כבר שבעבר לכם מזכיר רק ואני. עכשיו
 אחרא טראישהס פעמים וכמה כמה אמרנו שנים
 אנחנו ועכשיו הבריאות משרד על להשתלט מנסה

 של החוקים שלפי מאוד מעניין וזה. למה מבינים כבר
 שמרעיבים י"ע למות לאנשים לאפשר מותר ם"האו

 רחוק האוכל את לשים ם"האו חוקי לפי מותר .אותם
 אליו להגיע יכולים לא שהם כזאת בצורה מהחולים

 עד לשתות ולא לאכול לא, יכולים לא החולים וכך
 רק וזה. ם"האו של החוקים לפי מותר וזה שימותו

 טוענים הם. עוד ויש סדום חוקי שלהם מהחוקים אחד
 וזה כולם בשביל מקום ואין מקום תופסים שהחולים

 בארצות, אירופה בכל קבוע באופן אותו שעושים דבר
  ,עניים של במקומות בודאי באנגליה וגם הברית

 ויש אדם לבני רגש בלי שפל כ"כ דור. לב אין פשוט   
 לא שהם וכנראה אדם לבני רגש בלי יהודים גם

 על תשמעו אם תתפלאו ואל .רב ערב הם, יהודים
 .הלב לי כואב, הלב לי כואב בארץ גם כאלה מקרים

 עוד הלב לי כואב אז החיסון את לקחת וכשרוצים
 על המדינה כל על כבר שולטים הרשעים וכיום. יותר

 אמת למצוא היה עוד אפשר פעם. ישראל מדינה כל
  .לא כבר היום בתקשורת" במדיה"

 יותר הרבה להיות הולך שהמצב תדעו ישראל עם   
 שנחזור רוצה' שה תבינו מתי אתכם שואל ואני. גרוע
  .נשמה בלי, לב בלי ולהיות לחיות נמשיך ולא אליו

  שאלות ותשובות
 הקדוש הזוהר את ללמוד התעוררות עכשיו יש. ש

 שיצא הסלע בחגווי הקדוש הארגון בזכות הרבה
 כדי פסח עד פעמים 1000  הזוהר את לסיים במבצע
 הסולם פירוש בעל דברי י"עפ ברחמים לגאולה שנזכה

  .שלמה לך האלף הפסוק על הקדוש הזוהר על
 רבי על הקדוש הזוהר על שאדבר בכלל אני מי. ת

 כך כל דבר על לדבר מתאים לא אני יוחאי בר שמעון
 את שילמדו י"שע ההבטחה את יודעים וכולם קדוש

 מצוה וזו. ברחמים תהיה הגאולה אז הקדוש הזוהר
, הקדוש הזוהר את שילמדו העם את לעורר גדולה

 סיום ויעשו אנשים כמה ביחד יתאחדו אם יותר ועוד
 שהלימוד ידעו ושכולם לכם ותדעו. הזה הספר כל על
 עם האנשים כל את יבריא זה הקדוש הזוהר של

 וינטרל, הזריקות את שקיבלו אלה את או הקורונה
  .ימותו שלא בהם שיש הרעל את
 שתשעה סכנה יש אז אומרים שמומחים מה לפי כי   

, ברחוב ליפול יכול אדם הבן הזריקהאחרי  חודשים
 מאד ולכן .ליפול פשוט ברחוב או בבית להיגמר פשוט
 במה שותפים ויהיו. הזה בזמן זוהר שילמדו חשוב

 שזה וצריך הסלע בחגווי בארגון הצדיקים שמארגני
 כי. זה את לעשות צריכים הארץ בכל. הארץ בכל יהיה

 משיח את להביא כדי חזק לעבוד צריכים כולם מעכשיו
 א"א כי וברחמים לנו שיתגלה, שיתגלה, צדקנו

 ולא, מלבדו עוד שאין תזכרו ותמיד. כך להמשיך
 הכל והוא בשמים אחד ל-א רק שיש זה את לשכוח

  .אותו לעזוב לנו יתן לא הוא למות לנו יתן לא והוא יכול
. השלישי המקדש לבית ולהגיע לשרוד רוצים אנחנו   

. ה"הקב של כחלק לנצח ולהיות להמשיך רוצים אנחנו
. מהר תשובה לעשות צריך הזריקה את שלקח מי וכל
 אלה על עליהם מרחם, הרבנים על גם מרחם אני

 לא אני זריקות לקחת שירוצו לכולם ואמרו שעודדו
 משרד על, בכלל עליהם לסמוך אפשר איך מבין

 אומרים הם פעם :תבינו, תסתכלו, תתבוננו. הבריאות
 יקח לא אחרות ומחלות בריאות בעיות לו שיש שמי
 פעם. יקח שכן אומרים הם זה ואחרי החיסון את

. שכן אומרים כ"ואח יתחסנו לא בהריון שנשים אומרים
 יתחסנו לא קטנים וילדים שתינוקות אומרים הם פעם
 לא וזה. להתחסן שכן ואומרים דעתם משנים כ"ואח

  .לחסל זה ,לחסן נקרא

  נתפסו בקלקלתם: 
  פרייס:-ראש שרותי בריאות הציבור ד"ר שרון אלרע 
  יעיל ובטוח". החיסול"עד כמה  
  לעזור לכם..." רוצחיםראש הממשלה: "אנחנו  
    ראה תמונה. –" 11אפילו בטלויזיה ערוץ "כאן  

 פורסם באינטרנט .לגמרי עליהם לסמוך אפשר ואי   
 זמן שיגיע מראש שידעו אנשים והיו שנים כמה לפני

 לא בינתיים. ברחובות יפלו ואנשים מגפה שתהיה
 עכשיו שמתו מאלה הרבה אבל בותוברח נפלו

 כ"אחו וחיסונים זריקות שקיבלו אחרי אחרונהל
  כמנהג אבותינו. יהולוה לעשות שאסור להם אומרים

 זה. לכם ברור שיהיה, אותנו לחסל רוצים לכם תדעו   
 זה את יודע העולם רוב, זה את שיודע אני רק לא

 לקחת רוצים לא בטח האנגלים, ההולנדים, הצרפתים
 אין כאילו תירוץ המציאו הרשעים אז. החיסונים את

 וזה נותנים לא הם לכן באנגליה חיסונים מספיק להם
 היהודים רק לצערי אך, טיפשים לא האנגלים כי, שקר

  .טיפשים

   No_one_wants_this_horse_shitמתוך הסרטון: 
החיסונים -מצלם מגובה רב את אתר תקשורתטכנאי 

תחתיו ומספר: בואו נדבר קצת אמת כי התקשורת 
מהאמריקאים אינם  90%מספרת לכם רק שקר כמו "

יכולים לקבל את הזריקה כי אין מספיק...". אני נמצא 
כאן בעיר ענקית מעל מתחם החיסונים ריק, עד עכשיו 

  מכוניות לקבל את הזבל הזה... 2הגיעו רק 
+  

  ?ולמה, מתפרקת החרדית רההחב
  6/2/2021   א"תשפ שבט' דכ,  גולדן בן
. ובוכה מיטתי ליד הרצפה על יושב אני ,ישראל עם   

 אני. לבכות להפסיק יכול לא ואני שבת מוצאי עכשיו
 בכל גם אבל, י"בא פה שקורה מה בדיוק רואה

 לגאולה ענקיים בצעדים מתקרבים אנחנו .העולם
  .קרוב מאוד זה אבל, זמן יש עוד אומנם. השלמה

. לבכות להפסיק יכול לא אבל, מזה לשמוח רוצה אני   
 מתגבר שהשקר רואה אני כי, זורמות דמעותיי
 וצוחקים חוגגים והרשעים. העולם בכל ענקית והסכנה

 עם להתחסן כדי הכל לעשות שמוכנים הטיפשים עלינו
 את קיבלתי גם אני. לגופנו להכניס שרוצים הרעל

 בגלל אלא, שרציתי בגלל לא, התנגדתי ולא. החיסון
, לסרב יכול לא אני אז, מפחדים הם, ואם אב כיבוד
 "כשכ חיסון כביכול לקחת לא, להתאבד לא מ"יע אבל
 ובעיקר העולם של אוכלוסיה נגד נשק רק שזה ברור

  .היהודים נגד

 ענקיים רשעים של שלטוןה תחת היום העולםכל    
 אדם בני שמקריבים זרה לעבודה ורק אך שמאמינים

 רוצים הם. וזכרו שמו יימח, לשטן ומתפללים מזבח על
 בגדול אלא, עכשיו התחיל לא וזה העולם על להשתלט

  .יותר או פחות שנים מאות כמה לפני לפחות
 את נפתח לא אנו שאם, בעולם לשלב הגענו, י"עמ   

 חס, אבודים אנחנו אז האמת את לראות העיניים
 אותנו שהביאו בעיותינו כל על אחזור שוב .ושלום
 הכי לשלב ירדנו זה ברגע אנחנו. הזה הירוד למצב
. טומאה של 50-ה, הנון לשער – לרדת שיכולנו נמוך

 הכי הדור להיות צריכים אנחנו דבר של בסופו למעשה
 כנראה, מתנהג י"שעמ כמו הרב לצערי אבל, גבוה

  .מאתנו מצפה 'שה לגובה שנגיע מאתנו שמעטים
 היהודית החברה :שחשובות נקודות כמה על אחזור   

 החילונים על לסמוך אפשר אי מתפרקת – החרדית
 את להציל החרדים על לסמוך חייבים, י"עמ את להציל

 לנו יש, שבת שומרי י"עמ אנחנו איפה אבל – י"עמ
 או חסידים כמו מתלבשים, וזקנים ארוכות פאות

 נשותינו ',וכו תורה לתלמודי הולכים ילדים, ליטאים
ובכל אופן , מספיק לא אבל צנועות יותר או פחות
 ירדו החרדים העולם בכל אבל, חרדים שאנחנו רואים
 לבושים אנו. ירדו החילוניים רק לא, מאוד רוחני

 לא זה. זה לא זה אבל, כחרדים שבת שומרי כחרדים
  .מאתנו מצפה 'שה כמו, רוצה 'שה כמו
, עסוקים אנחנו. ולילה יום בגשמיות עסוקים אנחנו   

' אבל וכו כסף עם וגברים שלהן הבגדים עם נשים
   .המרכז היא הגשמיות

. שלנו הירידה של גדול חלק גםהיא  חינם שנאתה   
 כל עם תמיד לא זה אבל, צדקה הרבה יש אומנם

 של לסגנון נמשכים חרדים מאוד הרבה ובכלל .הלב
 לשם עצמם את להקריב מוכנים מאוד מעט, החילוניים

  .ובכלל "יבא פה הרשעים נגד ולהילחם שמיים
 ברור אבל, ייגמר בדיוק הכל זה איך יודע לא אני   

 הדברים כל את הוציא – הקורונה של העניין שכל
 – קורונה של העניין כל. י"א בתוך י"עמ של השליליים

 ה"הקב אבל, זה את עשו ממש הסינים אולי. עשה 'ה
  .זה את שלח

 את לבלבל מצליחים, גאונים שהם חושבים הרשעים   
 לקחת מוכנים הכי הם העולם שבכל, במיוחד היהודים

 זה באמת אבל, הקורונה נגד כביכול החיסון את מיד
 כמה יודע לא אני .האמיתית מהקורונה קטלני יותר
 אני, השניה הזריקה אחרי מעמד להחזיק אוכל שאני

 את לקבל שנזכה הוריי ועל עליי שירחם 'מה מבקש
  .צדקנו משיח

 מתים שכבר אנשים יש, העיניים את פתחו, תי"עמ   
 תחילה בכוונה שזה מבינים לא אתם, מהחיסון
 בקלי הם. היהודים נגד בעיקר, היהודים נגד במיוחד

 כמעט הם, ישראל מדינת על להשתלט רוצים קלות
 העולם אוכלוסיית כל את לדלל התוכנית. שולטים

 תיאורי וכל ישראל במדינת במיוחד .העבודה בשיא
 אדם שבן טיפשי "ככ זה – והחיסון שלהם הקורונה

  .בכלל אמת זהב שאין להבין יכול שכל בלי מפגר הכי
 אינטרנטהו רדיו, ההטלוויזיה על השתלטו רשעיםה   

  .ולעולם י"לעמ שקר מעבירים ודרכם
 או אותנו להרוג רובים או פצצות צריכים לא הם   

 חולים לקופות רצים כעם אנחנוכי  נגדנו להילחם
  ."וח, להתאבד פשוט

 שליליות תגובות לקבל שאפשר אומרים בעצמם םה   
 הרבה אבל, שנה אחרי אפילו, מהחיסונים קשות

  .מזה קשים חולים או מזה מתו כבר - אנשים
 עם גדולות בעיות יהיו כשיתגלה, משיחה כשיגיע   

 מסוימים רבנים שהיו כמו. בגדול לו יתנגדו כי, י"עמ
 החיסונים את לקחת שצריכים בפירוש להגיד מוכנים

 ואופן פנים בשום לקחת שלא אמרו ואחרים לחיות כדי
 חכמים תלמידי הדור גדולי כולם, שקר הכל זה כי

  ?זה בלבול איזה? קורה מה – גדולים
 קהילות מיני כל בין חינם שנאת הרבה שיש, עובדה   

 שנגד אלה. החוצה יוצא הכל עכשיו. השני נגד אחד
 את לדלל שקר רק שזה רואים הם כי, החיסונים
 שמפריעים מהיהודים להתפטר וגם העולם אוכלוסיית

  .שנים אלפי ,דורות דורי לרשעים
 של דעות על מבוססת מאוד לחיסונים ההתנגדות   

 שאומרים האלה בנושאים מומחים ורופאים מדענים
 נגד עובד ורק מחסן לא שהחיסון ברור "ככ שזה

, שלב באיזה להתמוטט לה וגורם החיסונית מערכת
 דבר של בסופו אבל, אחרת מגיב הגוף אחד כל אצל
 לא אומנם, מזה ומתים מזה שמתו אנשים יש כבר

 בכל לאור יוצאת האמת אבל, האמת את לנו מדווחים
.אופן



 שאי למצב גם נהפכה היום של הרפואה הרב לצערי   
 נגד נגדם שהלכו אנשים והרבה עליה לסמוך אפשר

 המחלה כמו מחלות עם במיוחד הרגילה הרפואה
 שמצאו אנשים הרגו פשוט מסוימים שבמקרים הידועה

 טוב יותר הרבה שעובדים וטבעיים פשוטים פתרונות
 יותר עובד פשוט, לגוף נזקפחות  עושיםו המחלה נגד
 .גדול ביזנסהם  נדע שלא, היום של המחלות .טוב
 ,עכשיו התחיל לא השקר שכל, לשכוח לא – י"עמ אבל

  .לשקר להתנגד צריכים ואנו לסוף מגיעים אנחנו
 צריכים ואנו הצדדים משני גדולים רבנים הרבה יש   

 המודרנית שהרפואה היא והאמת. האמת מה לבחור
 של עניין וכל ריפוי מאשר סבל יותר הרבה גורמת

 זה – העולם על להשתלט שרוצים אלה מצד הקורונה
 להם שיהיה, העולם של מאוכלוסיה הרבה להרוג רק
 לחסל רוצים שהם היהודים על ובעיקר להשתלט קל
  .נדע שלא ,ה"בהקב שלנו וביטחון אמונה של זכר כל
 לא הם אבל – מפחידות ממש תכניות להם יש   

 לא וגם שלו העולם כל את לחסל רוצה לא' ה. ינצחו
, בתשובה נחזור לא אם אבל, שלו המאמינים את
 על תרחמו. שישרדו יהודים הרבה יהיו לא, י"עמ

 אנחנו! שלכם הנכדים על תרחמו !שלכם הילדים
 ואופן פנים בשום ייתן לא 'וה הגלות לסוף מגיעים

  .לנצח לרשעים
שקר שזה כולל את ה ללכיוון ש רצים היהודים ואם   

החולים וחלק מהתרופות -רוב הרפואה, הרופאים, בתי
שזה שקר גמור. וגם רוב בתי הספר וגם בתי הספר 

מחנכים מקבלים כסף מהמדינה ולא  אשרהחרדים 
  לכיוון התורה והאמת.

  צילום מספר לימוד לילדים
 והוא הכל את ברא שהוא ה"הקב לכיווןמלמדים  לא   

 מה בשביל להם אין – לאמת המתנגדים אז אמת כולו
  .הזה בעולם להיות

 'ה .לגמרי ייעלמו– עצמו השטן של לצד שילכו אלה   
 כמה משנה ולא שישרוד, י"עמ את, שלו עם את רוצה

 עולם, הבא העולם את יבנה הוא עליהם, יישארוש
 אוהב אחד שכל, שקר שאין, אמת שכולו, טוב שכולו

 דרך זו שהקדושה, הרע לשון עליו מדבר ולא השני את
 ופחד חינוך של בעיה פעם אף תהיה שלא, החיים

 להוריד או רע לנו לעשות, אותנו להרוג יכולים שהגויים
  .מהדת אותנו

 עם יהודים של קבוצות הרבה כך כל של מצב לנו יש   
 עם אחד כל, דעות עם אחד כל, שונים ורבס רבנים
 .אחת אמת ורק אך תהיה המשיח כשיגיע אבל, כיוונים

 !האחרון המבחן זה. ישרוד – זה את שיקבל מי ורק
 יזכו יהודים 7,000  שרק - לאברהם בחסד כתוב
 אין אם אבל, מאוד מעט זה. צדקנו משיח את לקבל

 נוכל לא אנחנו .איתם אחר עולם יבנה השם, ברירה
  .שהיה למה לחזור

 עוד לנו יהיו .הגאולה לקראת עכשיו הולכים אנחנו   
 ולא באמת חזק שמחזיק מי אבל, קלים לא מבחנים

 הוא – וגשמיות שקר מלא לעולם שוב שיחזור חולם
 גבוהה כך כל רוחנית לרמה יגיע שישרוד ומי. ישרוד
 אנחנו ה"בע אבל, זה את לתאר יכול לא אפילו שאני

 אמת רק – בעולם רע שום יהיה לא כבר כי, נשמח
 מה בשביל לו אין – איתו שלא מי, אמת הוא ה"והקב
, זמן קצת ייקח זה. להתקיים מה בשביל לו אין, לחיות

 אני יתגלה וכשהוא פה כבר משיח השם ברוך אבל
 אותו יקבל בעיות בלי ישראל עם שכל 'לה מתפלל

  .הגאולה עד יותר עוד לסבול נצטרך שלא
 האמת זו אבל קשות שלי שהמילים יודע אני+

  (חלק שני).
  11/2/2021   א"תשפ שבט ט"כ,  גולדן בן
 הגשמיות את מאיתנו שלוקח בזה מתנה לנו נותן' ה   

 קברי בכל .דמעות מלא המערבי הכותל :ישראל עם
 של הגדול הסבל .בכי לשמוע אפשר הצדיקים
 לא זה .כבר התחיל השלמה הגאולה שלפני התקופה

 עם רשמי התחיל זה אבל, הקורונה עם רק התחיל
, לנו מחכים עוד קשים מצבים הרבה כך וכל. הקורונה

 את שיחזקו, עצומים ניסים נראה זה עם יחד אבל
  .השלמה לגאולה מחכים שממש ,האמיתיים היהודים

 יש, מגפה כביכול, מגפה יש, פשוטה לא תקופתנו   
 כי, הרבה כך כל לא למעשה, מתים אנשים הרבה

, פחות הרבה זה, בכלל מדויקים לא הם המספרים
 כדי מספיק זה האמיתי המתים מספר גם אבל

 שעושים והרשעים .טירוף עד העם כל את להפחיד
 העולם כל על להשתלט מתכננים ממש הם זה את
 לעשות מסוגלים שהם, בטיפשותם חושבים והם. כולו
 אופן בכל אבל. כזאת מציאות אין השם וברוך, זה את

 הזהב לעגל מתגעגעים עוד וכולם מבולבל העולם
 העולם לכל הטיסות ולכל המיותרת לגשמיות, שלהם

 נתחיל הקרוב בעתיד כי, יותר יהיה לא בודאי זה' ווכו
  .קורה משונה שמשהו לחוש

 יותר להרגיש נתחיל שאנחנו וזה יהיה דבר ועוד   
 יהיה גופנו ואז 'ה עם יחד ויותר יותר ,שמימי ויותר

 שמימי אוכל לאכול, פעם כמו פעם עוד לחיות מסוגל
 את ברור מאוד ירגיש היהודי בכלל. במדבר כמו

  .'ה עם באמת הוא אם הגאולה
 עגל את שלכם האלילים את תזרקו – ישראל עם   

 להגיע כדי המיותרת גשמיותכם כל את שלכם הזהב
 המיותרת הגשמיות בלי שתחיו מזה לפחד לא. לאמת

 אם לנו נותן 'שה מתנה זו. רוחניים יותר תהיו כך י"וע
 נאמנים לגמרי להיות חייבים. לו נאמנים באמת אנו

  .ותורתו ה"להקב
 .ארצות מיני כל בין קשות מלחמות עוד יהיו בעתיד   

 למצב ונגיע, הכסף ערך של קשה נפילה עוד תהיה
 ישראל עם אנחנו אבל .כלום שווה יהיה לא שהכסף

, פעם עוד יקבל הוא 'ה שעם מי כי, לדאוג ממה לנו אין
 ביום לשתות ומים בשבת קידוש לעשות ויין לאכול מן

 היום כי – להתכונן רק – ישראל עם – לפחד לא .חול
 אז עד ישראל עם .מאוד בקרוב השלמה הגאולה של

 או פחות הסגר את פותחים הרשעים .יחמיר המצב
 יתחילו גם. הצגות הכל וזה אותנו להרגיע כדי גם יותר

 איזה כמו – להגיד התחילו כבר הם למעשה, להגיד
 שהחיסונים כמה להגיד התחיל שכבר מהדסה ר"ד

. קשה כזה סגר לעשות אסור שני מצד אבל, טובים
 להוריד כדי. אותנו לבלבל כדי, כך נאמר הזה והדיבור

  .החיסון של מהפחד גם, מהפחד קצת לנו
 יש. מהם פחד פחות ירגישו שאנשים רוצים הם   

' ה בסוף כי, להם יעזור לא זה אבל. מהם פחד הרבה
 רשעיםיש ל בינתיים. שלהם השקר את יחשוף

 נתנגד אם ,ריכוז מחנות כולל, בשבילנו קשות תוכניות
 ה"להקב שנאמן מי אבל .שנעשה רוצים שהם למה

 אנחנו .לדאוג מה לו ואין בסכנה לא הוא – ותורתו
 כל, ספק בלי – שלמה גאולה של בתהליך 'ה ברוך

 – ישראל מעם מבקש ואני .מזה מושפע כבר העולם
 עוד שאין תאמינו, ה"בהקב ותדבקו השקר את עזבו

  .הכל זה .יכול כל והוא מלבדו
+  

  ח בדם קררצ זה
  15/2/2021    א"תשפ אדר' ג, גולדן בן
 זו. להגיד מה כך כל יודע לא כבר אני, ישראל עם   

 אחרי ומתים נופלים טובים שיהודים כבר עובדה
. השני אחרי ולפעמים הראשון אחרי לפעמים, החיסון

 נשים חרדים אנשים של מקרים של ארוכה רשימה יש
 כאלה יש. ומתים נופלים החיסון אחרי שפשוט וגברים

 כאלה ויש מתים ושם חולים לבית להגיע שמספיקים
 יש .חולים לבית שמגיעים לפני ומתים מספיקים שלא

 אחרי מיד קורה וזה כאלה מתים של ארוכה רשימה
 אחרי, פתאומי באופן אבל, אחרי קצת אולי, החיסון

 גוף חצי או בגפיים ושיתוק מוחי שבץ או לב התקפת
  .מתים גם כ"ואח' וכו
 חולים בתי את שמכינים חדשה הודעה יש ועכשיו   

 ששייכת הקורונה, קורונה עם ילדים של ענקית למגפה
 כבר שאפשר עד רציני כך כל נשמע וזה. לאנגליה

 יהיה שזה אומרים והם .מפחד רק חולה להיות
 החולים כמות ירדה דווקא למעשה כי, הבא הסיבוב
 של שהנגיף מאחר אבל, כביכול מהקורונה והמתים
 והתינוקות והילדים במהירות מדבק כך כל אנגליה
 גדולה סכנה זו אז, זה נגד חיסונים מקבלים לא בעיקר
 אתם – ישראל עם – לדעת רוצה רק אני .כביכול
 אז - גמור שקר זה ואם גמור שקר הכל שזה מבינים

  .קר בדם רצח זה
 עולמית" מאפיה" איזו שיש "יבא פה רק לא זה   

 יש. כבר ב"ארה בכל שקיים דבר זה, שמשתלטת
 ומדינה ארץ ובכל ובאירופה באנגליה גם" מאפיה"

?"יבא לשרוד שלנו הסיכויים מה אז .הזה בעולם

 שפתחו במלחמה לעמוד שלנו הסיכויים מה   
 היהודים נגד ובמיוחד העולם אוכלוסיית נגד הרשעים

 היהודים נגד, המאמינים נגד - במיוחד יותר ועוד
 הם היהודים שלמעשה יודעים הרשעים כי. החרדים

  .יכול הכל הוא עולם ובורא עולם לבורא שייכים
 הם. וזכרו שמו ימח - בשטן מאמינים הרשעים   

 חזק שכוחם בטוחים והם ממש זרה לעבודה שייכים
 בו היהודים שרוב, הזה הפיצי הקטן העם. מ"ימע יותר

 זה בגלל 'שה בטוחים הם לכן. מצוות שומרי לא אפילו
 להם נתן 'ה שאם בטוחים הם. מ"יע את יציל לא

 יהודים יותר הרבה לא אם לפחות מיליון שישה להרוג
 אז, מצוות שמרו לא הרוב כי, השניה העולם במלחמת

 יהודים כביכול פחות אפילו שיש הזה בזמן בודאי
 לגמור לרשעים יתן שוב הוא וודאי אז. מצוות שומרי
 טועים הם אבל היום חושבים שהם מה זה. ו"ח אותנו
 שהלכו הדור על ריחם אז גם ה"הקב כי, בגדול

 הוא, עליהם ריחם הוא, באירופה השמדה למחנות
 האחרון ברגע הבינו הם, תפסו הם כי. אותם הציל
 היו לא שהם, הגזים לתאי כשנכנסו המוות לפני

. תשובה ועשו מצוות שמרו לא שהם הבינו הם. בסדר
 את גם לקח 'וה תשובה עם העולם את עזבו הם

 את שמרו שלא אלה את, אותם ללוות הצדיקים
 רגע לעשות מה אותם וללמד להראות כדי, המצוות

. עצמם את להציל כדי לעשות מה, המוות לפני
 האחרים כל ואז" ישראל שמע" צעקו מצוות השומרי

 להם קורה זה ולמה מהם רוצה 'ה מה - תפסו רובם
  .עדן לגן והגיעו תשובה ועשו

 עד האחרון הדור אנו. אחר דור זה דורנו אבל   
 לרוב הזה שבדור היהודים ואנחנו השלמה הגאולה

 מתעסקים לרוב החילוניים. ביותר ירוד רוחני במצב
 עם – זה עם מתעסקים שהגויים פתהטינו כל עם

 מכירים לא חילונים הרבה. והגשמי הרוחני הטינוף
 אחרוןה בזמן אבל. ישמור 'ה – ה"הקב את בכלל
 יש, ביותר מהרחוקים שהם הזאת מהקבוצה דווקא
 ביותר גבוהות רוחניות לרמות שמגיעים תשובה בעלי

  .ביהדות
 שגם חרדים שנולדו יהודים הרבה גם ישמ"י, ע אבל   

 מאוד מבתים כאלה גם יש ביניהם. מבולבלים הם
 שלא חרדים יש. מהדרך שירדו ביהדות חזקים

 שומרים שלא יהודים כביכול ויש הקדושה על שומרים
 שומרות שלא חרדיות נשים בינינו ויש. הקדושה על
 ביניהם יש, הצעיר והדור. שצריך כמו הצניעות על

 ויש. אייפונים ,גרוע ויותר פלאפונים שמחזיקים הרבה
 כל את לראות שיכולים המחשבים עם חרדים הרבה

  .בעולם שיש טינופתהו הלכלוך
 לא אבל, חילוניים להיות רוצים שבאמת חרדים יש   

 מזה חוץ. אנשים מעט לא וזה מהחברה להם נעים
 ביהדותם מאוד חזק גרעין אופן בכל יש היהודי בעם
 לקחת לרשעים לתת ואופן פנים בשום מוכנים שלא

 ובעיקר האמונה את, המצוות את, התורה את מאתנו
 האלה המעטים. ה"בהקב והביטחון האמונה את

, הקורונה של רק ולא הקורונה של השקר נגד נלחמים
 שהרשעים עולם. הזה העולם של השקר כל נגד אלא

 היהודים כל את לגמור ומנסים עליו השתלטו
  .המאמינים

 בבת זה את לעשות מעיזים לא הרשעים בינתיים   
 בבת זה את עשו לא בהתחלה הנאצים אפילו, אחת
 ריכוז מחנות ישראל עם בשביל הכינו הם אבל, אחת

 מאות ,קיימים הם ב"בארה עכשיו גם. מוות מחנות –
 ברוסיה, יש גם באירופה. ב"ארה בכל השמדה מחנות

 פה כאלה מחנות גם ויש, יש גם באוסטרליה, יש גם
 היהודים את לחסל כל קודם רוצים הם. בארץ

 רוצים הם, ה"מהקב מפחדים הם כי, האמיתיים
 של הגדול שהרוב ,באירופה כמו עברות יעשו שיהודים
 כי, מדהים וזה. שבת מחללי היו השואה לפני היהודים
 ובצדיקים הקדושות בישיבותיה ידועה הייתה אירופה
 למניינם 1939  בשנת אבל. שם גרים שהיו ענקיים
 כי, כלה למצוא רב קושי היה באירופה ישיבה לבחור

 מי היום. היום כל תורה שילמד מישהו רצו לא בנות
 אבל. טוב הכי לבחור נחשב היום כל תורה שלומד

 ילדים מאוד הרבה עם זוגות היום גם לנו יש אופן בכל
 ומוכנים שלהם היהדות על חזק שנלחמים צדיקים

  .ה"והקב משה תורת בשביל עצמם את להקריב
 מוצאים ,אחת מקבוצה לא הם האלה המאמינים   

 .הרוב לא הם אבל, החרדיות הקהילות בכל אותם
 הזהב עגל. מאוד רע וזה, בגשמיות טובעים הרוב

 לכן אז. מאוד עצוב וזה האחרים רוב על השתלט
 לנצח יכולים שהם בטוחים הרשעים היום שיש במצב
 כל את בעבר לחסל הצליח לא אחד שאף אפילו, אותנו

 במספר קטן עם, פצפון עם שאנו אפילו, ישראל עם
  .יצליחו הם שהפעם חושבים הם. אחרים עמים לעומת



 אבל הפעם גם יצליחו לא הם, לפחד לא ישראל עם   
 שהרשעים אפילו הקורונה .עכשיו תשובה תעשו אתם
 כדי ה"מהקב מהשמיים לעולם הגיעה היא אותה עשו

 בסוף עכשיו אנחנו כי, בתשובה אותנו להחזיר
  .השלמה לגאולה ומגיעים הגלגולים

 ונשמע נעשה ואמר סיני בהר שעמד ישראל עם כל   
 האמיתיים והיהודים, ינצלו לא רב הערב אבל. ינצל –
 שכל להבין חייבים אתם. בתשובה יחזרו הם אם, כן –

 האחרון הזה בדור, אותנו קלקלה היום שיש הגשמיות
 שאפשר נמוך הכי למקום אותנו והורידה, משיח לפני

  .לגמרי להיעלם בלי להגיע
 ולא רוחני גבוה לעלות עכשיו חייבים אנו, ישראל עם   

 כל יציל ה"הקב ואז רוחני אותנו לחסל לרשעים לתת
 הקורונה מסביר שוב אני ישראל עם .אמיתי יהודי

 הפכו זרה עבודה עובדי אבל ,צורה באיזושהי קיימת
 הכל וזה אז עד קטלני היה שלא קטלני למשהו אותה
 יורק בניו חולים שבבתי ברור יודעים אנחנו. ושקר רצח
 ועכשיו .קורונה שזו ואמרו יהודים הרבה רצחו

 מהיהודים להתפטר לאט לאט מתכוננים ב"בארה
  .צריכים לא שהם עמים ומעוד שלהם

 – ישראל ועם .יהיה וזה אמת זו כותב שאני מה   
 את יציל וגם האמיתיים היהודים את יציל ה"הקב

 את ומקבלים האמת את שיודעים המעטים הגויים
  .זמן הרבה אין, נפש חשבון תעשו – מ"יע .האמת

 מאוד קשה כספית נפילה תהיה רחוק הלא בעתיד   
 יפסיקו בעתיד. הגדולים לרשעים מאשר חוץ, לכולם

 שנקבל" נקודות" ויעשו העולם בכל המזומנים כל את
 גם ואז .לנו מגיע מה מחליטים שהרשעים מה לפי

 ותגדל בקטן שתתחיל מאוד גדולה מלחמה תהיה
 זמן הרבה כך כל לא ואז .עולמית למלחמה ותגדל
 שזו. השביט כוכב יגיע, הגדול ההרס אחרי זה אחרי
 עם ,מסביב לכת כוכבי שבעה עם שמש מערכת מיני
 של באורך ומטאורים אסטרואידים של מפוצל זנב

 הרוס למקום שלנו העולם את שיהפכו מ"ק מיליוני
,  לגמרי אחד 1/3  – יחרב עולם שליש 2/3.  ומוכה

 "ישא העולם של והחלק 1/3, קשה פגוע יהיה1/3
 כבר והאסטרואידים המטאורים .פגעי לא בו נמצאת
, מגנטי שמאוד השביט ובגלל הארץ בכדור פוגעים

 ישתנה העולם כל, הארץ כדור ליד יעבורכאשר 
 כדור על מהכוכב השפעה איזו ישעכשיו  כבר. לגמרי
 שזה להאמין שקשה במהירות נמסים הקטבים .הארץ
 כולל ב"ארה של המערבי וגם המזרחי והחופים קורה

. לגמרי למים מתחת בעתיד שיהיו להיות יכול פלורידה
 דרום של גדולים חלקים וגם יעלם גם טקסס של החוף

 מקומות עוד וגם למים מתחת יהיו, ואפריקה אמריקה
 עולים והמים כבר נמס הצפוני הקוטב. אנגליה כמו

  .מאנגליה ישאר מה יודע לא אני. גבוהה במהירות
 שכתוב השביט ?קורה כבר שזה תופסים לא אתם   

 את שלח 'וה במבול גם פה היה הקדוש בזוהר עליו
 .שוב יגיע ובקרוב, מצרים ביציאת גם השביט

 פרסמושנה  50לפני בערך  האמריקאית בעיתונות
 שזה, ניבירו כוכב קוראים שהם מה שיש בגדול

 שגילו, מדויק תיאור עם הקדוש הזוהר לפי השביט
 מעט לא. הארץ כדור לכיוון בא שהוא, פתאום אותו

, רב לא זמן ואחרי לפאניקה אז נכנסו ב"בארה אנשים
 כי. מהכותרות נעלם פשוט זה - זמן מעט אחרי

 כנראה אז נכון זה שאם תפסו העולם בכל הרשעים
 הם אז. קשה פגוע שיהיה או ייהרס הארץ שכדור

 לבנות התחילו ואז לשרוד דרך לחפש החליטו
  .להם שנחוץ ולמי עצמם בשביל רק ענקיים בונקרים

 הכי השכלולים ועם העולם ובכל ב"ארה בכל וזה   
 שלא, הכוכב עם המפגש את לשרוד כדי מודרניים

 אלא שלהם החישובים לפי הארץ כדור עם יתנגש
  .מעט עוד שיהיה מה וזה אליו קרוב יעבור

 בעולם אנשים הרבה כך כל צריכים לא הרשעים   
 לבונקרים להיכנס ינסוכאשר  בעיות להם שיעשו

 לדאוג צריכים הם. להם שיש והענקיים המשוכללים
 בעיות מיני בכל עסוקים נהיה העולם אוכלוסיית שאנו

  .להם נפריע שלא כדי
 פעמים וכמה כמה היה הוא, שמיימי הוא השביט   

 בזמן כמו, המבול בזמן כמו הארץ כדור של באזור
 של השפעות יש כבר ולמעשה .'וכו מצרים יציאת

 של ההתחממות כמו ,בגדול הארץ כדור על השביט
 שיש ואומרים זה על מדברים והמומחים הארץ כדור

 אוויר זיהום בגלל הארץ כדור של התחממות כביכול
 זה שבגלל אומרים הם .'וכו התעשיה, מהמכוניות

 האמתית הסיבה, הסיבה לא זו אבל, נמסים הקטבים
 מטאורים של זנב גם לו שיש שהשביט היא

 הוא. מגנטי מאוד הוא מ"ק מיליוני של ואסטרואידים
, הארץ לכדור קרוב וכשיעבור הארץ כדור את מחמם

 אותנו יעבור והוא .הארץ לכדור גדול הרס יהיה
 ואחרי חושך ימי 15 גם לנו שיהיה אומרים ויש פעמיים

 ישראל עם ויישאר .שלנו מהאזור יסתלק השביט זה
 כי גדולה ותהיה שלמה תהיה ישראל וארץ האמיתי

 ישראל ארץ את וצמצם כיווץ לגלות כשיצאנו, ה"הקב
 ירצו לא אחרים שעמים כדי למדבר אותה הפך וגם

 ישראל ארץ את ימתח' ה עכשיו אבל, בה להתיישב
  .פעם כמו גדולה שתהיה עד
 זו, שקר סיפור לא זה, בדיחה לא זו - ישראל עם   

, נמסים והדרומי הצפוני הקטבים .כבר קורה וזה אמת
 כולל, איומים טבע אסונות והיו, עולים האוקיינוסים

 בגלל בקליפורניה וגם בסיביר גם ענקיות שרפות
, הארץ כדור על שנופלים ואסטרואידים המטאורים

 כי, בכוונה זה על מספרים לא. זה על מדברים לא אבל
 ,יום כל אדמה רעידות הרבה ויש. שתדעו רוצים לא

 אפשר ואי גדול כך כל דבר זה שקורה מה אם רק אבל
 נותנים אז - זה על כולם ויודעים זה את להסתיר
  .נעלם וזה קצר לזמן כותרת

 בלי לחופים מתים שמגיעים דגים של מיליוני יש   
 של לאורך מתים דגים על דגים של ערמות, סיבה

, ענקיים צונמים היו האחרונות בשנים .קילומטרים
 פתאום - בוונציה - באירופה אפילו .מתו אנשים אלפי

 עם אנחנו .הסבר בלי וונציה כל את שטף ענק גל
  .מאוד גדולה בסכנה העולם בכל ישראל

 שהם שבטוחים רשעיםהיא ה המיידית הסכנה   
 זה – השניה הסכנה. כולו העולם על משתלטים

 עם לנו שיש היחיד הנשק .אלינו שמתקרב השביט
 שלנו הכוחות בכל להאמין, בתשובה לחזור זה ישראל

 של הבורא רק ולא עולם בורא הוא ה"הקב שרק -
 כל את ,הכל את ברא הוא. שלנו הארץ כדור

 לנו לעשות יכולים לא והרשעים. ומעבר הגלקסיות
  .ה"הקב עם באמת אנחנו אם, כלום

 לא אנו אם ,ושלום חס ה"הקב עם לא אנחנו אם   
 העולם רוב. קיום זכות לנו אין אז, ושלום חס איתו
 זו – ישראל עם .שלמה תישאר ישראל ארץ ורק יחרב

 שאמרתי מה כל הקרוב בעתיד יהיה זה – בדיחה לא
  .יהיה זה – עכשיו

 רוצים לא האנשים שרוב יודע ואני קיים כבר זה   
 השמיים מן סימן יהיה מעט עוד אבל, מזה לדעת

 להם שיש אפילו, ישרדו לא הרשעים .זה את שיוכיח
  .האדמה בתוך עמוק מאוד בונקרים

. הכוכב עם לקרות שצריך מה כל אחרי המשך ויש   
 גוג וזה מ"י בא"יע נגד ויבואו שישרדו מהרשעים יהיו

 כל נגד ילחם והוא פה נמצא כבר צדקנו ומשיח .ומגוג
 שמשיח נכון וזה אמרתי .איתו יהיה ה"והקב הרשעים

 את יגלה 'ה, 'בה מאמין מספיק יהיה מ"יוכשע פה כבר
למי שזוכה לזה. הקב"ה בוחן את כולם כל  משיחה

  הזמן עד שהוא מקבל אותם להיות חלק ממנו.
 סוף לא זה שעדיין רק, לכם לספר מה יותר לי אין   

 ברא ה"שהקב, מ"יע התפקיד התחלת רק זו, הבריאה
 חייבים אנחנו. גדול בבלגן אנו עכשיו. זה בשביל אותנו

 לפחד לא, ה"הקב עם להיות הכח כל עם להשתדל
 לעשות להמשיך, תורה ללמוד להמשיך, מהרשעים

 בורא לבין בינינו להפריד לרשעים לתת ולא מצוות
 כי. הרשעים את מרגיז שהכי הדבר וזה, ה"הקב עולם
. לזה ומעבר עולם בורא של השעשועים הילד אנחנו

  .דבר של בסופו ממנו חלק להיות אותנו ברא הוא
 של נשמה יש אם "וח ואפילו איתנו 'ה כי, לפחד ולא   

 בתחיית תחזור היא עדן לגן ללכת שתצטרך יהודי
 הרבה לקח האחרונות השנים 20-ב ה"הקב .המתים
 יצטרכו שלא כדי, יסבלו שלא כדי עדן לגן מצדיקיו

  .עליהם ריחם הוא, לעבור צריכים שאנו מה לעבור
 אבל, הקודמים מהדורות בהרבה נמוך דור דורנו   

, הדורות מכל גבוהה הכי ברמה נהיה בסוף באמת
 אבינו .החטא שלפני וחוה מאדם גבוהה יותר ברמה
  .אותו נעזוב לא אנו אם - אותנו יעזוב לא מלכנו

 לא. הצרות של ההתחלה רק זו הקורונהעמ"י,    
 עם תמיד תהיו, ידיים להרים לא להתייאש לא ,ליפול
. מלבדו עוד אין. מהרשעים לפחד לא .ותורתו ה"הקב

  .זה את לשכוח לא
  בעולם היום ששולט לשקר להיכנע אסור+

  19/2/2021   א"תשפ אדר' ז, גולדן בן
 כולם, עולם במלחמת, במלחמה עכשיו משיח  

 המלחמה כל .היהודים ובמיוחד העולם כל ,בסכנה
, היהודים את לבחון בעיקר זה, הזה המצב כל, הזאת
 מאמינים מהם כמה? ה"הקב עם באמת מהם כמה

 שמאמינים חילוניים יש היום כי ?בכלל ה"בהקב
, כחרדים שמתלבשים, כביכול חרדים ויש, ה"בהקב
 בעצמו עמלק ועכשיו .מאמינים ולא מצוות עושים
 העמלקים כל. עמלקים בארץ פה יש .מבחן לנו עושה

 ביניהם ויש. שלם צבא והם התאספו ,פעם אי שהיו
 בכל במלחמה עכשיו והם לרפואה גדולים מומחים

  .אנשים להרוג שאפשר דרך
 בכל אלא, יהודים עם רק לא - במלחמה הם ועכשיו   

 עד היהודים כל את לגמור רוצים הם בעיקר. העולם
 שהיו, ההיטלרים כל ושל היטלר של המשך הם. הסוף
 לנו יש עכשיו .וזכרו שמו ימח - היטלר אדולף לפני

  .העמלקים עם מלחמה
 העמלקים את יש "ימ כולל בעולם מדינה כלב   

. ם"האו שנקרא הדגל תחת גם מתאספים הם .שלהם
 אוכלוסיית רוב את להרוג הקורונה דרך רוצים והם

 הכי לי שכואב מה .עבדים – מהשאר ולעשות העולם
 אומנם חרדים פה שיש ישראל בארץ שפה זה הרבה

 כביכול חרדים יש אבל, מיליארדים ולא מיליונים לא
 עמלק בא כביכול והנה 'בה וביטחון אמונה עם חזקים

 וגם חזקים כביכול היהודים את גם, כולם את ומבלבל
 באמונה חלשים - יהיה שלא איך שהם החילוניים את

  .'בה וביטחון
 ועכשיו ומדינה מדינה בכל זה אלא, "יבא רק לא וזה   
 מבחן יש .יצרו שהרשעים קורונה של פחד בעולם יש

 זה אלא .מבחן סתם לא וזה. עכשיו מבחן יש, עכשיו
 של העניין כל .מלחמה זו – מוות או חיים של מבחן

 אדם בני של במוח נולד וזה, שקר זה – הקורונה
 אוכלוסיית את להרוג איך רעיון המציאו שהם, רשעים
 גדול פחד לאנשים מכניסים. פחדה דרך – העולם
 אף להרוג כח בכלל לה שאין ממחלה פחד, למות
 מקבלים האנשים שרוב מחלה, אחד אף כמעט, אחד

 חיסון כביכול המציאו והרשעים. קלות בקלי אותה
 גם אבל ,למבוגרים מסוכן שבמיוחד בשלבים שנותנים
 וימשיכו גופניות בעיות מיני מכל שסובלים, לאחרים

. הקורונה – יגמר לא זה, ועוד עוד החיסון את לתת
 וזה – רעל זה – הקורונה נגד לא בכלל זה והחיסון

 גדולה מאוד הצלחה להם יש בינתיים. בשלבים עובד
 בזה בפרט, חרדים של שונות קבוצות אצל במיוחד

  .לזה מסכימים גדולים רבנים שגם
 אנו שאם ומבינים נגד שהם חרדים יהודים גם יש   

 עם לגמרי שאנחנו במצב להיות חייב זה, לחיות רוצים
 פה. בכלל אליהם לב לשים צריכים לא ואנו, ה"הקב

 כל את ולהרוג לשלוט במיוחד רוצים הם – "יבא
 העם זה מ"ישע יודעים הם כי, כולם את, היהודים
 הם שאם חושבים והם. ה"הקב של ביותר האהוב
 לא ,יכול כל שהוא, ה"לקב אז ,היהודים כל את יהרגו
  .העמלקים ונגדה הרשעים נגד ללכת רצון או כח יהיה

 שפחד ומי מפחד שלא מי, לפחד לא – מ"יע אבל   
 'וה עכשיו תשובה לעשות חייב שלהם הרעל את וקיבל

 ושמים שלהם בשקרים שמאמין מי אבל. אתכם יציל
 זה – ילדים במיוחד האדם לבריאות רע שזה - מסכות

 שאנו כאילו אלינו להתנהג רוצים הרשעים .נורא
  .הצאן רועי והם הכבשים

 ואנו לשחיטה אותנו מביאים שהם במצב היום אנחנו   
 הדרך שזו יודעים שאנו אפילו בעיות בלי הולכים

, לא וזה – לגאולתנו הדרך שזו לנו אומרים. לשחיטה
 לאן? איתם הולכים אנו למה אז. זה את יודעים ואנו
 אנו כי איתם הולכים אנחנו? אותנו מובילים הם

 כי שקר וזה. אותנו יצילו שהם להאמין ורוצים חלשים
  .אותנו יציל ה"הקב רק
 שהוא בזה, ה"הקב נגד הולך, החיסון את שלוקח מי   

 שהכל, הוכחות על הוכחות יש'. בה ולא בהם בוטח
 אנשים 1000 מעל הרגו כבר שלהם ושהזריקות שקר

  .משפיעות בהדרגה – שלהם ושהזריקות

  
 מתו לוואי תופעות של הדיווחים מערכת נתוני לפי   

 מתים 30 ובממוצע 4,000- כ הקורונה חיסון לאחר ב"בארה
 מדווח מהאירועים 1% רק כי מעלה שנעה מחקר. ליום

 מה. בהרבה גבוה וודאי האמיתי שהמספר כך, למערכת
. אנשים להרוג אמור לא חיסון, נורמלי לא זה עכשיו שקורה

 בכל מת אחד אדם רק העולם בכל שניתן מנאויו מהחיסון
 מתו הנתונים לפי !אחד מת רק, שנים 5 לאחר ב"ארה

 מאשר אנשים יותר האחרונים בחודשים הקורונה מחיסון
  !שנה 20 משך יחד גם האחרים החיסונים יתר מכל

)t.me/AAchannel111/1785(



 ,אותנו להרוג רוצים הם כי, להם להאמיןאסור    
 יעזור לא וזה. מ"ימע, מאתנו להתפטר, אותנו לשחוט
" הכבשים" כל עם ללכת נמשיךאם  ואופן פנים בשום

 לחזור זה – להצילנו שיכול היחיד הדבר .לשחיטה
 שהם מה לעשות ולא מהם לפחד לא. לגמרי ה"להקב

 צריכים לא אנו. לשחיטה יביאנו זה כי, לנו אומרים
 שהם מה. למוות אותנו להביא שיכולים דברים לעשות
  .השקר אל הדרך, ְלַמוֵות הדרך זו לנו מציעים

 יהודים מעט לאו נסיון ומבחן של במצב היום אנחנו   
לכיוון השקר,  אותנו מכוונים רבנים אפילו חשובים

 מאמינים כנראה שהם מאחרלכיוון התהום, 
   .מ"יע ושל שלהם הישועה שבידם, בעמלקים

 שידוע הרשעים בגויים מאמין מי. שלנו המבחן זהו  
 עם גם שהם בציונים או? אותנו להרוג שרוצים לנו

 חכמים תלמידי על הזמן כל בוכה אני לכן, הרשעים
 יצרו שהרשעים מחלה מהכביכול מפחד רעדו כך שכל

 שאר כל ואת מ"יע את לגמור כדי במיוחד אותה
 להשאיר רוצים והם. להם להתנגד היו שיכולים העמים

  .עליהם לשלוט שיוכלו עבדים של גדולה "ככ לא כמות
 התורה עם עלינו לשלוט יכול ה"הקב רק ,ישראל עם   

 ה"הקב ובעתיד .באהבה' וכו טובים ומעשים והמצוות
 אבל. השלישי המקדש לבית עד מהבוץ אותנו ירים
 זה את לעשות יכול ה"הקב שרק להאמין צריכים אנו
  !המבחן זה – עמלקים שהם, ורוצחים שקרנים ולא
 מיני שמכל, שאומר רופא בכל מאמינים אנחנו איך   

 מיני בכל מאמינים וגם? טוב זה שחיסונים סיבות
 השקר ובכל. ומתים חיים של, שהמציאו ִמְסַפרים

 כך כל הרגה כבר שלהם שהזריקה, הקורונה – הגדול
 שיציל מה שזה מאמינים אנחנו האם. אנשים הרבה
 השקרנים עם ללכת לא אופן בכל צריכים אנו ?אותנו

 שקר וזה טוב לא עושים שהם ושוב שוב שמוכיחים
  .רצח ממש וזה
 שכל, אחת בפעם להרוג לא זה שלהם התוכנית   

 הסגר וכל. בשלבים זה את עושים הם, ימותו האנשים
 אותנו ולהרחיק אותנו להחליש בשביל זה – הזה

, תשובה ולעשות לשבת צריכים אנו. ה"מהקב
 כל עם תשובה ולעשות, בנפרד אחד כל להתבודד

 נגד למלחמה קשה בעבודה עצמנו את ולהכין הלב
 ומכל מהקורונה אותנו יציל זה רק כי, שלנו הרע היצר
  .בעתיד שתהיה או היום שקיימת סכנה

 הקטן העם את, במיוחד אותנו ברא ה"הקב ,מ"יע   
 נעשה ואמר סיני בהר התורה את שקיבל העם, הזה

 כל על יפלו ודמעותיו עכשיו עלינו בוכה ה"הקב. ונשמע
 לא .עצום רוחני כח יהודי לכל יתן וזה אמיתי יהודי
 העולם רוב על ששולט לשקר להיכנע ולא לפחד
  .עכשיו

 האהוב העם ואנו .מלבדו עוד אין – לשכוח לאמ"י, ע   
 העמלק את להוציא צריכים אנחנו. ה"הקב של ביותר
 צריכים שאנחנו כמובן .התורה בדרךרק  וללכת מאתנו

 לעשות מזה וחוץ. ביום פעמים שלוש במניין להתפלל
 יתן לא 'ה ואז, פחד בלי אומרת שהתורה מה כל את

 כל ובכלל .כולם את יהרוג הוא – לנצח לעמלקים
 וביניהם אנשים מאוד מעט ישארו !במבחן כולו העולם

 הכל שהוא ה"הקב את יקבלו שישארו ואלה. גויים גם
 מלך של השעשועים הילד להיות ימשיך מ"יוע. יכול

  .זהו. לנצח – ה"הקב המלכים מלכי
+  

  הקורונה ולא הגשמיות רדיפת=  שלנו האויב
  20/02/2021     א"תשפ אדר' ח, גולדן בן
 אתחיל אבל, להתחיל איפה יודע לא אני, ישראל עם   

 ממש יהיה שאגיד מה שכל ה"מהקב מבקש ואני לדבר
 אהוב הכי החג, לפורים הגענו כמעט אנו עכשיו .אמת

 איזו עם שחושבים הילדים על רק לא ,מ"יע על
 ומעניין מפורים נהנים המבוגרים גם. ילכו תחפושת
 אנו כי, לפורים משמעות יותר תהיה הזאת שבשנה

 דומה מצב באותו נמצאים יותר או פחות ישראל עם
  .שושן בעיר אז שהיו היהודים כמו
 – הארץ כדור בכל אלא, בישראל רק לא מ"יע אנחנו   

 שגם נכון. בסכנה היהודים ובמיוחד גדולה בסכנה
 של קבוצה .בסכנה היהודים בעיקר אבל, הגויים
 מאוד עשירים, הזה בעולם מאוד חשובים רשעים
 תחנות, העיתונות כל כמעט על השפעה עם בכסף

 שאנשים אפשרית דרך וכל אינטרנט ,טלוויזיה
מלפני  שכבר היא והאמת. היום שיש חדשות מקבלים
 כל על להשתלט החל התכנון שלהם שניםמאות 
 כל על השולטים להיות, לשלהם אותו ולהפוך העולם

  .הארץ כדור
 וזכרו שמו ימח – השטן זה – הזה הדבר של הבסיס   

 האלו הרשעים העשירים וכל בו שמאמינים אלה וכל
כולם על לשלוט באמת שרוצה ענק ארגון של חלק הם

  

    
  

 הנחשב ד"עו, פואלמיך ריינר ר"ד עם ראיון
  9/5/2021.    בעולם המפורסמים ד"עוה כאחד

 אני. ההוכחות כל את לנו ויש פשע היא המגיפה   
 מכל מומחים עם שיחות אחרי, שנה 26 כבר ד"עו

, אפידמיולוגים, וירולוגים, רופאים – המדע תחומי
 בבית להעיד מוכנים וכולם ד"ועו כלכלנים, פיזיקאים
 לשנה מעל כבר מבוצע כי ספק כל אין – המשפט

  .האנושות בתולדות חמור הכי הפשע
 של ההגדרות את שינה העולמי הבריאות ארגון   
 את ולאשר כמגיפה המצב את להגדיר כדי" מגיפה"
, שלנו הבריאות או וירוס של עניין כאן אין ".החיסון"

 הזכויות את מאיתנו לקחת, אוכלוסייה דילול אלא
 הוכחות יש. לעבדים אותנו ולהפוך  עלינו לשלוט, שלנו

 הם. העולם על לשלוט המנסים אנשים 3,000-כ כי
 רופאים, ח"בביה אנשים על ומאיימים משחדים

  .ופוליטיקאים
 המיסים כספי את גנבו הם האחרונות שנה 30-ב   

 אך 2030 לשנת זה את תכננו הם. העולם בכל
 2019-ב. טעויות הרבה עושים והם זה את הקדימו

 לתוכנית הסחה כאמצעי הקורונה עם החלו הם
 מסוכן והוא חיסון אינו החיסון יודעים שאנו כפי .שלהם

 דם-קרישי של לוואי תופעות הרבה לו יש. מאד
 מאבק כרגע יש. ממנו מתו אנשים והרבה ודימומים

 ב"ובארה באירופה לחובה החיסון את להפוך כדי
  .הצלחה ללא וכרגע

 כדי מדויקת לא בדיקה בשיטת בכוונה השתמשו הם   
 החיסונים את לקדם, המאומתים' מס את לנפח

  .הסגרים את ולעשות
 כי העניין את לקדם כדי בינלאומי משפט-בית נצטרך   

 .זה עם להתמודד יוכלו לא הרגילים המשפט-בתי
 היא הזה הקרב שדה במרכז נמצאת שאירופה הסיבה

 גנבו הם כי טוטאלית רגל בפשיטת נמצאת אירופה כי
 נעלמה כי יגלו אנשים וכאשר הפנסיה כספי כל את

 אחת וזו באמת גדולה בעיה תהיה הפנסיה להם
 לפני אירופה על לשלוט מנסים הם מדוע הסיבות

  .קורה מה יבינו שאנשים
 האמת ואת הנתונים את להפיץ היא שלנו המטרה   

 שרוצים אנשים על זמן לבזבז כדאי לא. שניתן ככל
 להציל נוכל לא אך טרגדיה זו אמנם, החיסון את לקבל

 והפנסיה הפרנסה את יאבדו אנשים הרבה. כולם את
  .חייהם את יאבדו חלקם, שלהם

 אנשים לשכנע בפרסום כסף הרבה משקיעים הם   
  .הזה בשקר

  
 יותר עולם רואה אני, המנהרה בקצה אור רואה אני   

 השפעה יש שהתרגלנו דברים להרבה כי טוב
  ...להשתנות חייב וזה צדק-אי מידי יותר יש, הרסנית

 
Top lawyer Dr. Reiner Fuellmich - 
‘Covid Pandemic' is the worst crime ever 
committed against humanity, We have 
collected undeniable evidence that this is a 
planned criminal operation ! 
      (stopworldcontrol.com/fuellmich) 

 מאות קיים הזה הארגון .הארץ בכדור - ֶאֶרץ בכל
 והרשעים. הראשונים הנוצרים מאז קיים זה, שנים
 היו והם בשטן שנאמין כדי זרה עבודה של ערבוב עשו

 מסעי ,ספרד גירוש, באירופה הפוגרומים כל מאחורי
 מלחמת מאז. לשלטון היטלר את העלו הם, 'וכו הצלב

 כל על השליטה על חזק עובדים הם השניה העולם
 הם כי, מאוד מרוצים הם ועכשיו. ם"האו דרך העולם

 ממשלות ראשי על, ארצות הרבה על באמת שולטים
 והרבה קנדה, ב"ארה, אירופה ברוב הממשלות על גם

  .ם"האו דרך – אחרות ארצות
 של והמדינות כח הרבה יש אחרון בזמן ולגויים  

 של שלטון תחת שהם מזה מבולבלים ממש העולם
 הזה המתח. עצום במתח חיים כולנו עכשיו .הרשע

 בכל ואנשים הקורונה של "מגפה" כאילו יש כי, יגדל
 וכל. קורונה ממחלת כביכול מתים יהודים כולל העולם

 מותר מה תקנות להוציא רוצות עכשיו המדינות
 שאסור בודאי ומה להידבק לא כדי לעשות לאוכלוסיה

  .להידבק לא כדי לעשות להם
 .אנחנו – היא הבעיה .הבעיה לא זומ"י, ע אבל   

 אותנו להציל כדי רוחנית מבחינה טוב במצב לא אנחנו
 הכביכול המגפה של הענקי ומהרצח הגדול מהשקר

 יודעים לא שאנו היא הגדולה והבעיה. הזאת הקטלנית
 שמפרסמים, המוות מקרי לכל גורם מה באמת

 שאנשים רואים אנחנו הזאת המגפה בגלל זה שכאילו
 סוף שנפתח כדי, זה את עושה ה"והקב. באמת מתים

  .באמת עומדים אנו איפה ונבין עינינו את סוף
 לעגל מתפללים עדיין ישראל עם שאנו הוא המצב   

 והדרומי הצפוני, המזרחי, המערבי העולם כל. הזהב
 של, הזהב עגל של, כסף של שלטון תחת הכל –

  .זה מסביב מסתובבים חיינו ורוב גשמיות
 הזהב העגל לכל קץ עכשיו יעשה 'ה, ישראל עם   

 וגם המיותרת לגשמיות גם אותנו שמושך ,הזה
 הכי הבעיות אחת למעשה שזו בקדושה לבעיות
, החרדים ליהודים במיוחד, שלנו בדור גדולות

מזה. אבל למרות הכל  יפגעלה לא מאוד שמשתדלים
  ישראל.-יש פגיעה בחלק מעם

 פשוט זה עם שהולכת הגשמיות וכל הזהב עגל   
 מאוד הקרוב עתידנו. מאוד מאוד ישראל עם את הוריד
, יותר שמח משהו שאגיד רוצים שאתם יודע אני .עצוב
 באמת בתשובה יחזור י"שעמ מתפלל רק אני אבל

, השלמה הגאולה של הענקית השמחה את וירגיש
 ברחמים צדקנו משיח את לקבל כשנזכה תגיע והיא

  !!!וריקודים בשירים ושמחה
 אני, הזה לעולם קורהש מה כל עם דואג אני אבל   

קשה  משהו יהיה העולם בכל שמעכשיו מאוד חושש
 – בהצלחה זה את נעבור אם. לעבור שנצטרך במיוחד

, ושלום חס – לא אם אבל, עבר רק ולא עתיד לנו יהיה
 להמשיך צריך הוא ,לנו לחכות יכול לא ה"הקב אז

, עצוב כך כל אני ?איתנו יהיה מה ואז. להתקדם
 ליהודים נתנו הדור מגדולי שכמה כך על חושב כשאני
 זהו אבל, מאוד מסוכנים שהם, חיסונים לקחת טובים

  .שלנו הדור של הבלבול זה – זה
 ניקח לא שאם ברורים גדולים סימנים רואים כבר ואנו 

 עונשים לנו לתת יכולים הרשעים אז החיסונים את
 לשלוט רוצים והם גדולים רשעים הם כי, נוראיים
 כל את יציל ה"הקב אבל. הארץ כדור על פה לגמרי

 ממש רוצים הרשעים כי, לרשעים שמתנגדים היהודים
 חושבים הם. נדע שלא, היהודים של הדת את לגמור
. ושלום חס, ה"הקב את לנצח ושלום חס יכולים שהם
  .יצליחו לא הם, להם ילך לא זה, ילך לא זה אבל

 לעשות כדי, ענקית מעבדה ישראל ממדינת עשו הם   
 ברפואה להם שיש בדרכים, בחינם ניסיונות

 כבר להם יש. מ"יע את לחסל כדי בפסיכולוגיהו
 זאת ,ריכוז מחנות ישראל כולל העולם ובכל ב"בארה

 חיילים בישראל פה להם ויש השמדה מחנות אומרת
 .יהודים להרוג ירצו לא הישראלי והצבא במקרה זרים

 הם כי, "יבא במיוחד עלינו לשלוט רוצים הרשעים
 נותן ה"הקב. בינתיים ה"הקב עם גדולה במלחמה

 כמו כך כדי עד לא אבל, להצליח העולם בכל להם
  .שרצו

 גייסו הם, גדולה הצלחה להם בינתיים יש י"ובא   
 גם גייסו הם - הרב לצעריו ממשלה יראש, ערים ראשי

 היהודים את לשכנע להם לעזור חשובים יהודים
 את, מאוד מסוכנים דברים לעשות, בעיקר החרדים
 של החברות וכל. דמיונית שהיא מחלה נגד הזריקות
 רק לא הזה השקר את שמוציאים חיסונים הכביכול

 שפשוט אחרות מחלות מיני כל יש כי. הקורונה נגד
 שיש להבין חייבים אבל בקלות אותן לרפא יכלו

  .שלנו מהבריאות להם אכפת שלא רשעים



 ולא. סובל שיהודי לראות ואוהבים סאדיסטים הם   
 הם. סובלים שלהם אנשים גם אלא, סובל היהודי רק

 לפחות ,ישראל בארץ פה החרדי העולם את שכנעו
 מסוכנים שמאוד החיסונים את לעשות, מהם הרבה

  .לעשיו להשתחוות זה שלנו גדולה הכי והעברה
 אנחנו? הצדיקים הם מי, עכשיו בלבול ויש   

 לא אנחנו? אמת דובר פה מי יודעים ולא, מבולבלים
 ה"הקב עם ללכת שבמקום הוא היום והמצב. יודעים
 !לנו אוי .ולעמלקים לעשיו משתחווים אנחנו, ותורתו

 מאוד להיות יתחיל העולם פורים אחרי ,מ"יע אבל
, דמעות עם להתפלל צריכים אנחנו בפורים .קשה
 והשתתפנו הבירה בשושן היינו בעצמנו שאנו כאילו

. היהודים את גם שהזמין, אחשוורוש של במשתה
 כמו כוחותינו כל עם באמת להתפלל זמן לנו ויהיה
 של ימים בשלושה, הבירה בשושן עשה ישראל שעם

  ?זה את לעשות ולמה פורים
 יהיה, בעולם קשה כך כל מצב יהיה פורים אחרי כי   

 'ה. שחלמנו ממה גדול יותר הרבה העולם בכל הרס
. להיות שעומד ההרס לפני הפורים את עכשיו לנו נתן

, הילדים כל עם התפללו ואסתר שמרדכי כמו להתפלל
 לגוג שנגיע לפני .מ"יע את להציל כדי, התמימים עם

 יותר הרבה יהיה וזה העולם בכל הרס כבר יהיה ומגוג
 מצב יהיה. השניה העולם במלחמת שהיה ממה גדול

  .קורה שזה להאמין יהיה קשה שפשוט
 להבין, ממש להבין נתחיל אם, ממש נתפלל ואם   

 כשאנו דמעות עם ה"להקב להתפלל צריך. ממש
 ובוכים ובוכים הבגדים את וקורעים הרצפה על יושבים
 – תשובה עשינו שבאמת יראו שבשמיים עד ובוכים

 אמונה עם, כוחנו כל עם נתפלל ואם. יעדר בל איש
 העולם כל את ברא ושהוא. אחד ל-ק רק שיש שלמה

 לא ממנו ונבקש. אחר אחד אף של ולא שלו והעולם –
 שאנו לו ונראה. ישראל עם את – אותנו למחוק
  .יתגלה המשיח ואז לו נאמנים

 – הזה בעולם פה הוא, כבר פה נמצא הוא המשיח   
 תהיה זו – זה את שנגלה ברגע – בשבילנו סובל הוא

 אבל, קל יהיה לא זה. השלמה הגאולה של ההתחלה
 לתשובה, אמיתית לתשובה י"עמ את יביא זה 'ה ברוך

 כי, צדקנו משיח את להרוג יוכל לא אחד ואף. עמוקה
 ואז ה"הקב של חלק הוא כי, ה"הקב של האהוב הוא
 עמוק זה את שיבין וברגע, זה את יבין אמיתי יהודי כל

 יקרע פעם ועוד הרצפה על ישב פשוט הוא, עמוק
 עד עברותיו כל על ויבכה ויבכה יבכה הוא, קריעה
  .האסורים רצונותיו ומכל עברותיו מכל נקי יהיה שהוא

 יקח לא זה .זמן הרבה יקח לא זה, תתכוננו – י"עמ   
 יקח לא זה – תשובה נעשה שאנו אחרי .זמן הרבה
 בלי עברות עברנו – בסדר היינו לא ואנחנו .זמן הרבה

 את, הזהב עגל את בעיקר רצינו .תשובה לעשות
 אבל, וצרות בעיות הרבה לנו שהביאה, הגשמיות

 ינקה מאוד זה – בכי עם תשובה ונעשה שנשב ברגע
 .עברותינו כל של מהבושות ונבכה ונבכה ונבכה אותנו
 והבכי איתנו יתפלל, אותנו יחזק צדקנו משיח אבל

 של חלק ונהיה וננצח הכבוד לכיסא יגיעו והתפילות
  .נצחים לנצח ה"הקב

+  
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  !!! תתעורר ישראל עם ,ישראל עם ,ישראל עם
  ?לב שמים לא אתם האם
  ?מרגישים לא אתם שלכם הענקית הטעות את האם
 עם את לגמור רוצים שהרשעים מבינים לא אתם האם

 והם זה את לעשות דור בכל מנסים והם? ישראל
 ועד ממצרים, מפרעה אבל. יהודים להרוג מצליחים

 למחוק הצליח לא אחד  אף – היום ועד ש"ימ היטלר
  .יצליחו לא הם עכשיו וגם ותורתו י"עמ את
 כמה רואה כשאני, הלב לי כואב פשוט עכשיו אבל   

 חשובים כביכול יהודים וכמה בשקר מאמינים יהודים
 את יקבל 12 מגיל יהודי שכל וממליצים מעודדים

 לרשעים ומאמינים שמח כ"כ ישראל ועם. החיסון
. המוות סם שהוא החיסון את לקבל בהמוניהם ורצים

 אחרים ויש מתים ומיד החיסון את שמקבלים כאלה יש
 את לקבל פעמיים שצריכים כאלה ויש זמן יותר שלוקח
 שנשאר מי זה ואחרי. אותם הורג שזה עד החיסון
  .לנצח חיסון בשנה פעמיים לקבל יצטרך בחיים

 יכול איך? דבר כזה על להמליץ יכול חשוב יהודי איך   
 שאי יגיד בחורים 400-800 של ישיבה שראש להיות
  ?החיסון בלי בישיבה ללמוד אפשר

 עד הגשמיות בתוך עמוק כ"כ נמצא ישראל עם   
 שנה חצי כל הטוב ובמקרה. לעבדות להיכנס שמוכנים

 להם יקצר גם וודאי וזה החיסון את חייהם כל יקבלו
 שהחיסון בזה להאמין רוצים יהודים ולמה .החיים את

 שלפני לחיים לחזור רוצים הם כי ?אותם יציל
 – לגמרי מיותרת גשמיות, מלאים חיים. הקורונה

 '.וכו קדושה חוסר, צניעות חוסר, העולם בכל טיסות
  !יהיה לא זה אבל

 בזוהר שכתוב כמו מהעולם 2/3 יהרוס ה"הקב   
 של מגודלה 10% בגודל שהוא, השביט על הקדוש
 שמיימי גם אבל, מוחשי כבר וזה. שלנו השמש
 הארץ לכדור הכוכב את פעמים כמה שלח ה"שהקב

  .ישראל עם את להציל כדי
 בבהלה שרצתם, בארץ היהודים רוב לפחות, ואתם
 מאוד הרבה הרגו שלמעשה החיסונים את לקבל

 ואמרתם סיני בהר שעמדתם יהודים אתם .יהודים
 ביותר האהוב העם – היהודים אנחנו ".ונשמע נעשה"

, ברא ה"שהקב העמים מכל יותר, בעולם ה"הקב על
 זו ישראל עם אבל .ישראל עם את אוהב הכי הוא

 טוב לא מאוד וזה מהאמת מתרחקים שאתם, עובדה
  !השלמה הגאולה לפני בדיוק, י"לעמ לנו
, הבא בשבוע יגמר לא שזה, לכם להסביר רוצה אני   
 כביכול בקשר בהלה ותתחיל. שיגמר עד זמן יקח זה

 שוב יתחילו הרשעים. זה לא זה אבל, קורונה למחלת
 משהו או המסכות את לשים או שוב שצריך, להגיד
 או ביבי בעד יצביע מי - של בעיות ויתחילו לזה דומה

 יהיה ובכלל נושאים מיני כל על והפגנות אחר מישהו
 להרגיש יתחילו בהמשך. בחו״ל וגם "יבא גם בלגן
 תהיה וגם. אוכל שמוכרים בחנויות מזון של בעיה שיש

, עכשיו לזה אכנס שלא, הכסף בעניין חדשה תכנית
 יתחילו וגם .לגמרי אחר למשהו החיים את יהפוך שזה

 וזה אלים מאוד יהיה וזה, שונות מדינות בין מלחמות
  .ארה״ב את כולל וזה, ויגדל יגדל

 לא, להתחסן חייבים יהיו שכולם, בחוק להעביר ירצו   
 זה אם אבל. בארץ גם וזה, לא או יעבור זה אם יודע

 יצטרך, מחוסן שלא ומי, לנו ואבוי אוי, לנו אוי – עובר
  ?עושים מה .בכח אפילו להתחסן

, 'לה ולבכות לבכות וזה לעשות אחד דבר רק יש   
 אותנו ושיעלה. הזאת המרה מהגלות אותנו שיוציא

  .הרשעים את לנצח הכוח את לנו וייתן
 מאוד וזה המשיח גילוי לפני בדיוק הזמן זה ועכשיו   

  .ישתנה העולם כל יתגלה שהוא ברגע אבל, קשה זמן
 לקבל כדי חולים לקופת לרוץ במקום ישראל עם אבל
 היכולת את לרשעים לתת במקום, החיסונים את

 להתפלל עדיף מהם לפחד במקום. פיזית אתכם לחסל
 ירצה הקב״ה שהוא ולבקש. בתשובה ולחזור להשם
  .הרשעים של מהידיים ישראל עם את להציל

+  

 להתפלל, הזה מהשיגעון לצאת אחת דרך רק יש
  '.ה אל ולזעוק
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 בכל, מקום בכל. היום במצב תתבוננו ישראל עם   

 אנשים, יציב לא העולם. פחד ויש בלגן יש העולם
 שנה 20 בערך לפני התאומים נפילת עד. מבולבלים

 רוב בשביל מנוחות מי על יותר או פחות היה הכל
 העולם כל הקורונה מאז. העולם מדינות ורוב האנשים
 עם התחילו הגדולים הבלבולים. לגמרי התבלבל
 למלחמות עבר זה כ"אח, התאומים בנייני של הנפילה
, הערבי האביב האלה למלחמות שקראו ערב בארצות
, תימן כמו במקומות עדיין קורה זה יותר או שפחות
 ערב מארצות מבתיהם ברחו ערבים מיליוני'. וכו סוריה
 הדברים וכל. עצום לבלגן גרם גם וזה לאירופה והגיעו
 הרשעים י"ע ומתכוננים עשויים היו – ועוד האלה

  .ישראל במדינת כולל העולם בכל ששולטים
 חייבים אנחנו שבו למצב הגענו וודאי אנחנו ולכן   

 כל של הבהלה כל עם, ואמונה בביטחון חזקים להיות
 ביותר מסוכן סיני נגיף שאיזה מכך, בעולם ארצות
. העולם כל את מתקיף" קורונה" לו שקוראים כביכול

 לכל נכנעו בעולם האנשים רוב. שקר הכל זה אבל
 וכל מסכות כמו המציאו שהרשעים חדשים חוקים מיני
 לא ההדבקה שהכביכול כדי שנסגרו עסקים מיני

 מיני כל ועוד טיסות היו לא וגם העולם בכל תתפשט
 אוכלוסיית את להפחיד כדי נועד זה הכל. דברים
  .העולם

 שהמחלה איך לא זה ביותר הגדול הכאב אבל   
 שהרוב היא הבעיה אלא, האנשים את הדביקה הזאת
 הרשעים אבל! שקר פשוט זה – ההיסטריה של הגדול

 מסוכנים יותר שהם חיסונים יש והיום התקדמו
 רוב. מקוריתה הטהורה מהקורונה לאוכלוסייה

, מספרים רק היו – מתו כאילו או שמתו האנשים
 – היא האמת אבל. העולם מכל ממשלות שהמציאו
 – חודש באותו מתו הכל בסך באמת כמה שכשבדקו
 של תוספות בלי כמעט ביותר רגילים היו המספרים

  .עודפת תמותה

 ששנת מסתבר נפש מיליון לכל פטירות של בבדיקה
 השנה בעשרים קטלנית פחות הכי כה עד היא 2020

 בישראל נפטרו השנה של הראשון בחצי. האחרונות
 המספר, באוכלוסייה נפש מיליון לכל תושבים 2,573
  !2000 שנת מאז למיליון נפטרים של ביותר הקטן

)jerusaleminstitute.org.il/blog/excess_mortality(  
  

 דומים מאוד מחנות שיש ברור מתברר זה לכל נוסף   
 משוכללים יותר הרבה אבל, הקימו שהנאצים למחנות

 רוצה שלא, העולם אוכלוסיית בשביל כנראה וזה
 קיימת שכבר השואה ועם השקר עם פעולה לשתף
 ששמענו לפני עוד נבנו האלה שהמחנות ומזה. בעולם

 חלק והכל מראש מתוכנן היה שזה תבינו הקורונה על
 ולא עיניים סוגרים ואנחנו. הרשעים של תוכנית של

  . להבין רוצים
 י"ע עצמינו את להציל יכולים לא שאנו תבינו מ"יע   

 וגם יהודים מאוד הרבה הרג כבר החיסון כי, החיסון
 שהלכו לאלפים הגיעו כבר בארץ רק והיהודים, גויים

  .ד"הי - החיסון בגלל לעולמם
 עם ה"הקב אבל, מסוכן מאוד העולם, ישראל עם   

 ה"שהקב מתי, הגאולה לפני בדיוק של הזמן זה. י"עמ
 יש אם לראות העולם בכל ויהודיה יהודי כל בודק

 "ככ. נצחים לנצח אותם ולהביא אותם להציל אפשרות
. הזהב מעגל להיפרד רוצים לא עדיין יהודים הרבה

  .הזהב עגל את לשחוט עומד 'שה להבין רוצים לא הם
 הגאולה של לכיוון הולכים אנחנו, ישראל עם   

 מבולבלים הזה בעולם היהודים רוב ועדיין השלמה
 שהייתה הגשמיות כל ועם 'בה מאמינים באמת ולא

 האוכלוסיה שרוב מה זהו הקורונה לפני הזה בעולם
 ושהם יחזור שהמצב רוצים הם. היהודים כולל רוצה
 מאוד שרחוק הזה בעולם הזהב העגל עם שוב יהיו

 בגלל לא, מסוכן מאוד זמן זה. ה"ומהקב מיהדות
 והחיסונים שקיימת מהקורונה ולא שיהיו מלחמות

 אל רצים מ"יע של שהרוב בגלל אלא, רעל שהם
  .האמת אל במקום השקר

  
 וגם המבול מאז שכבר מ"יע לכם להזכיר רוצה ואני   

 אז כבר. י"עמ היו לא עוד י"עמ כאשר כן לפני
 יכולים לא שהם להבין רצו לא פשוט העולם אוכלוסיית

 התורה נגד ללכת אפשר אי. רוצים שהם מה לעשות
 בסיסיים חוקים היו אבל, אז ניתנה לא עוד שאומנם

 נשאר? קרה ומה אותם לקיים רצו שלא, בהתנהגות
 ועוג חיות, נשותיהם עם בניו שלושת, אשתו, נח רק

  .הבשן מלך
 וקיבלנו המדבר דרך אותנו לקח רבינו שמשה אחרי   

 וזו הזהב עגל את רצינו אנחנו עדיין, התורה את
 וגם אז היו ההיסטוריה בכל אומנם. שלנו ההיסטוריה

 שגם נשים וגם חכמים תלמידי גדולים צדיקים יש היום
 בינינו היו תמיד אבל. לאמת יהודים להביא מאוד עזרו

 כמו משהו לעשות הדורות בכל שדרשו חלשים יהודים
 אבל, נמוך הכי הדור הוא שלנו והדור הזהב עגל
  .גבוה הכי הדור נהיה בסוף ה"בעז

 ביותר הגבוה הדור של חלק באמת להיות כדי אבל   
 נאמנים לגמרי להיות צריכים אנחנו, בהיסטוריה

 הדור. מאוד חלש עדיין הזה הדור. ותורתו ה"להקב
 יותר הזהב עגל את מחפשים, החרדים אפילו שלנו

, שאמרו הישיבות ראשי למשל כמו, התורה את מאשר
 בישיבה ללמוד יכול לא התחסן שלא ישיבה שבחור
  .בלימוד עילוי הוא אם אפילו

 חרדי יהודי לבחור נותנים לא למה – מ"יע אבל   
 – היא והתשובה? עילוי הוא אם אפילו בישיבה ללמוד
 את מפסיקים הם ואם. מהמדינה כסף שמקבלים בגלל

 כי, מאוד זה על בוכה אני אבל. ישיבה אין אז – הכסף
 תורה למדו יהודים הרבה כך כל י"עמ של בהיסטוריה

 האמיתי הלימוד את להמשיך כדי מערות בתוך
 שהרשעים איפה ישראל במדינת אבל. והטהור
 אין אם ללמוד אפשר אי דמוקרטיה בכביכול שולטים

  .מאוד חזקות וכביכול ידועות בישיבות אפילו. חיסון
 הם! תורה לא – שלהם התורה כי, מאוד עצוב וזה   

. לדמעות אותי מביא הכי וזה. כסף בגלל נכנעו
 של חינוך מוסדות הרבה על היום שולטים הרשעים

 שמכניסים הכסף בגלל בהם שולטים הרשעים. חרדים
  ".הדעה בעל הוא המאה בעל" – לשם

 משתדלים מוסדות ויותר יותר כי, קשה מאוד המצב   
 דמוקרטית הכאילו העקומה מהמדינה כסף לקבל

 'שה מפחד מאוד אני. ויורדים יורדים "יבא ואנחנו
 של התרחקות על עונש, הקשה בדרך שנלמד יעשה

 את להציל בשביל כאילו והכל, מהאמת ישראל עם
  .שקר הכל זה אבל – הקורונה מהנגיף כולם



 ישארו שלא, הרשעים עם ללכת לכם כדאי לא ,ישראל עם   
 הכל את לגמור יכול ה"הקב. זמן הרבה עוד הזה בעולם פה

 בעיות בלי הארץ כדור את להפוך יכול הוא. אחת בבת
 ולא, להאמין רוצה לא פשוט ישראל שעם כנראה ובאמת

  .אומרת שהתורה מה לעשות צריכים כל שקודם להבין רוצה
 נגד, האיומה המחלה נגד הם שהחיסונים כםל יגידו   

 לא שזה לכם אומר ואני – אותם לקחת וחייבים הקורונה
 הוכחות הרבה שיש הקורונה לא זו מסוכן שהכי מה –. נכון
 בשקט הרגו שכבר, החיסונים – זה גדולה הכי הסכנה, לזה
  .תמימים יהודים הרבה פרסומת בלי
  ?!? לכם קרה מה?!?  אתם איפה – ישראל עם   

 ,הגשמיים החיים את דבר מכל יותר רוצים שרובכם יודע אני
 ה"הקב. ה"הקב את משמח לא זה אבל, הזהב עגל את

 עם ולא, השקרנים עם ולא איתו שלכם הנשמות את רוצה
 את להעביר שמנסים מומחים והכביכול כביכול הרופאים

 משנה לא, החיסון את לקבל צריכים 12 מגיל שכולם השקר
 הם אם ואפילו, אחרות גופניות מבעיות סובלים הם ואם, מי

 ולא בודקים לא – דברים מיני לכל רגישים הם אם, בהריון
 שנותנים אחות או אח וכל. הבריאות משרד את אותם מעניין
 כל את לקרוא פציינט לכל בכתב ולתת ליידע צריכים חיסון

 לא אבל, מהחיסון להיגרם שיכולים לוואי ותופעות הבעיות
  .זה את עושים

 העניין שכל באמת תאמין. בשקר להאמין תפסיק, מ"יע   
 ולהביא ישראל מדינת על בעיקר להשתלט זה הקורונה של
  !לקבר או ריכוז למחנות היהודים את
 וזה הזה מהשיגעון לצאת אחת דרך רק יש – ישראל עם   

 גם ולזעוק ולהתפלל להתפלל, להתפלל. 'לה להתפלל
 אותנו להציל יכול ה"הקב ורק אך. ילדים וגם נשים גם גברים

 את לחסל רוצים הרשעים. "יבא או שבגלות אלה עמ"י את
 מאוד להם שמפריעה היהודית הדת את י"עמ עם ויחד י"עמ

  ?זה את תבינו מתי. מאוד
 לרשעים לתת לא. ה"להקב נאמנים תישארו – ישראל עם   

 הגאולה. קורה מה משנה לא 'ה עם רק תהיו, אתכם לנצח
 תהיו. לעבור ומבחנים בעיות הרבה עוד לנו יש אבל, באופק

 עם את, אותנו להביא שיכולה היחידה הדרך זו – 'ה עם
, קורבנות להקריב כדי השלישי המקדש לבית ישראל
 אותנו והביא נצחי ממוות אותנו הציל שהוא ה"להקב להודות

 .נצחים לנצח
+  

  ישראל עם כל בשביל דמעות מספיק לי אין
  19/4/2021א   "תשפ אייר' ז, גולדן בן
 לשמוע יכול אני. ובוכה ובוכה ובוכה מיטתי על יושב אני   

 אני ואז השני מהחדר שלי ואמא אבא של הנשימות את
 נשואים, שלי ואחות שלי אח ב”בארה לנו יש, יותר עוד בוכה

 למה להקשיב מוכנים לא הם אבל ,נכדים עם וגם ילדים עם
 הכי מקום זה ב"ארה כי, להם דואג "ככ אני. להגיד לי שיש

 להורים כואב שזה יודע ואני. להבין רוצים לא אבל, מסוכן
 אנחנו יותר ועוד "יבא אנחנו לפחות 'ה ברוך אבל, מאוד שלי

   .הקודש עיר בירושלים
 שמסביב מה על בכלל או הקורונה על לדבר רוצה לא אני   

 הרשעים של הענקיים מהשקרים אחד רק זה כי. לזה
 שולטים ארץ בכל ולמעשה. ישראל במדינת פה ששולטים

 לומר לי שיש מה עוד על הרבה חושב אני. דומים אנשים
 את מעניין שלא רואה אני - מסביב מסתכל כשאני אבל, לכם
 את מעניין לא וגם. ישראל במדינת שקורה מה היהודים רוב
  .אצלם גם קורה מה העולם אוכלוסיית רוב
 של קשה ירידה יש, העולם בכל ענקיים טבע אסונות יש   

 ישראל בארץ יהודים של מיליונים .בעולם הכספים ערך
 שהיו ברור שזה אפילו להתחסן הסכימו ל"בחו יותר והרבה

 וזה, קורונה נגד כביכול הזה מהחיסון מוות מקרי אלפי כבר
 שמתו היו, מיד שמתו כאלה היו. חברה איזו של משנה לא

 ימשיכו ואנשים. השני החיסון אחרי או ימים כמה אחרי
, החיסון אותו את לכולם נתנו לא יהיה שלא איך אבל, למות

. ימותו אנשים של מיליונים שפתאום משונה נראה היה זה כי
 וחשבו להם להזיק יכול שלא משהו קיבלו אנשים והרבה

 סתם זה, קורונה נגד חיסון בכלל צריך לא כ"בד, חיסון שזה
   .שטויות

 תוכניות לרשעים יש. הפסוק סוף לא זה הקורונה אבל   
 שאפשר להאמין קשה שיהיה בשבילנוואכזריות  מאוד קשות

 כולל הזה בדור המנהיגים של הגדול הרוב .דבר כזה לעשות
 ,הכיוונים מכל מרגלים אלפי להם ובנוסף, והוותיקן ם"האו
 רוצים הם זה ולפני! ו"ח ה"הקב נגד להילחם רוצים הם

  .מ"יע את לחסל
 והיטלר 2-ה העולם במלחמת הפסידה שגרמניה מאז   

. הקתוליות הכנסיות בעזרת אמריקה לדרום לברוח הצליח
 כל קודם שלהם התכנון של ההמשך התחיל זה אז כבר

 ה"שהקב יודעים הרשעים כי, בעולם היהודים כל את לחסל
 יודעים והם. אחר עם מכל יותר הרבה ישראל עמו את אוהב
 חייבים הם אז, הזה העולם על לשלוט רוצים הם שאם

  .יהודי כל להרוג

  

  
 לא כי הודיע, ה"בבאר נוער לבני חרדי קיץ מחנה

 נגיף כנגד שהתחסנו תלמידים השנה יתקבלו
 פי שעל', היכון קעמפ' הקיץ במחנה מדובר .הקורונה
 הקיץ להתקיים צפוי חרדיים בריכוזים פרסומים
  .יורק ניו מדינת בהרי במתחם

 בשל: "למחוסנים כניסה אין, הקעמפ הנהלת לפי   
 והדיווחים הקורונה חיסוני של הניסיוני האופי

 אנשים בקרב קשה קורונה תחלואת על המתעוררים
", מחוסנים" אנשים של הקרובהתם בסביב החיים
 ולא שלנו לצוות לא זה טיפול על להמליץ יכולים איננו

 חניכים לקבל נוכל שלא מצטערים אנו. שלנו לחניכים
  ".אלו זריקות קיבלו שכבר מדריכים או

  
במטרה להגן עם האנשים "אני חייב לנקוט צעד זה 

אצלי במרפאה. אני לא מוכן לקחת סיכון שמחוסן יסכן 
את הפוריות של העובדות אצלי.  אני לא יודע איך זה 

אך כאשר אני שומע מאות נשים מדווחות על  ,קורה
אדם מחוסן, אין  עםפגיעה בפוריות שלהן אחרי שהיו 

כאשר אדם  –לי ספק. לפי הסבר הגיוני ששמעתי 
ת החיסון הגוף שלו הופך להיות מפעל לייצור מקבל א

חלבוני ספייק וכאשר הוא נושם הוא מפיץ אותם 
סביבו. יתכן שאני מפסיד לקוחות, אך אם אתם לא 

אתם יכולים להיות רגועים, אצלנו לא יהיה  –מחוסנים 
עקרים בגלל שאיזה מחוסן נשם  שתהיולכם החשש 

  עליך...".

מורים אשר קבלו את ביה"ס פרטי במיאמי לא יעסיק 
אינו  הניסיוניהחיסון לקורונה בגלל שיתכן כי החיסון 

  27/4/2021בטוח.   
  

  
  

 בהם משתמשים שהרשעים היהודים שגם חושב אני   
 שיחסלו מבינים לא הם. הרשעים של חלק ממש הם כאילו
 יהודי אף להשאיר רוצים לא הרשעים כי. אותם גם בסוף

 את מעצמם להוריד הצליחו שהם שחושבים היהודים. בחיים
 לא הם. אירופאי כ"בד יהודי של התדמית את הסטיגמה

 של חלק גם שהם אפילו, אותם ששונאים כמה מבינים
 העובדה מפחיד מאוד זה, העולם על ההשתלטות התוכנית

 בכל שבנו ריכוז מחנות שיש ברור יודעים אנחנו אבל. הזאת
 העולם ממלחמת הנאצים של לאלה שדומים, העולם

, משוכללים יותר הרבה הם ימינו של המחנות אבל. השנייה
  .היהודים כולל אנשים אלפי לחסל בנויים הם

 ההרגשה על שליטה לי ואין ובוכה מיטתי על יושב אני    
 שאמר ממה באמת לי שיש הגדול הפחד ועל לי שיש הקשה

 של פניו יקבלו יהודים גברים 7000  שרק" לאברהם החסד"
 ה"שהקב יודע אני אבל יותר יהיו וילדים נשים. צדקנו משיח
 אכזריים "ככ שהרשעים גם יודע ואני עמו על מרחם תמיד

 למחנות ויכנסו ידיים ירימו ישראל שבני ,י"שעמ בטוחים "כוכ
  .מאוד אותי מפחיד וזה בשקט

 על, ויהודי יהודי כל על מפחד אני, עצמי על מפחד לא אני   
 מבקש רק אני. וילדה ילד כל על, ויהודיה יהודיה כל

 -ב במיוחד קשה מאוד הזה העולם לנו תסלח" ה"מהקב
 מבולבלים אנחנו כי, עלינו תרחם. האחרונות השנים 100

, רע ומה טוב מה מבינים אנחנו תמיד ולא עייפים ואנחנו
 עלינו תרחם, שבינינו החרדים אפילו ,אסור ומה מותר מה

 הגויים של האכזריות את לעבור נצטרך שלא, ה"הקב -
  ."הרשעים

 שאם מזה חוץ. י"עמ לכם להגיד עוד מה יודע לא אני     
 כל עם להשתדל צריכים מייד. נצחים נצח רוצים אתם

 ורגישים צנועים ולהיות מהלב יום כל להתפלל הכוחות
 אבא היה כאילו יהודי כל לאהוב. אחרים יהודים של לכאבם

 'לה חזקה מאוד קירבה ותרגישו. שלך סבא, אחיך, שלך
 להיות צריכים. דוד בן משיח בקרוב שיתגלה שלו שליחלו

 אותנו לסובב לרשעים לתת לא. הסוף עד להם נאמנים
 רוחני גם עבורנו ערך בעלי הכי הדברים את מאיתנו ולקחת

   .גשמי וגם
 כמו, משה תורת כמו, ה"בהקב והביטחון האמונה כמו  

 תורת ועל צניעות על המבוסס בית להקים כמו, תורה לימוד
 חייבים ואנחנו. שלנו לבית מוזמן יהיה תמיד 'ושה. משה

 כי, ה"בהקב ולבטוח המיותרת הגשמיות מכל לברוח
 ואולי שלנו המכוניות את ,הכספים את לנו ייקחו הרשעים

  .שלנו הבתים את אפילו

  
. שאפשר יהודים שיותר כמה כבר להרוג רוצים הרשעים   
 חלק עברו. אותם להרוג שאמור החיסון את קיבלו כולם לא
 שיכול החיסון את שקיבלו אלה אבל, חיסון היה כאילו רק זה

 לי וקשה רגע כל, יום כל עליהם בוכה פשוט אני להרוג
 שכבר ומי להתחסן לא י"מעמ מבקש אני. לבכות להפסיק

 בריאים מזה שתצאו אתכם מברך אני - זה את עשה
   .מזה חולים יהיו ושלא ניסים בניסי ושלמים

 בכל אבל ,י"עמ כל בשביל דמעות מספיק לי אין מ"י,ע   
 ואני ישראל עם. ואחיותיי אחי על יום כל בוכה אני אופן

 העברות את וימחק לנו וימחל לנו שיסלח ה"מהקב מבקש
 נהיה שאנחנו עד, אותנו וינקה מהבוץ אותנו וירים שלנו

, כולנו את, אותנו יביא 'ה ואז .מלוטשים כיהלומים זוהרים
 את ונראה 3-ה המקדש לבית לעלות תשובה שעשו אלה את

 העבודה את עושים הצדיקים הכוהנים ואת הגדול הכהן
 אבל דמעות הרבה עם נבכה והפעם. המקדש בבית שלהם

  .השלמה לגאולה שהגענו – בטוח נדע כי וגם חיוכים עם
 כבר שלי העיניים? ישראל עם לכם להגיד יכול אני עוד מה   

, בתשובה לחזור מכם מבקש אני. מהבכי ואדומות בוערות
 תרצו ורק הגויים כמו להיות שלכם הרצון כל את תזרקו
 מאוד תקופה מעכשיו נעבור אנחנו. 'ה ועובדי עבדי להיות
 מחירים. הכסף בערך קשות מאוד נפילות של קשה מאוד
 ועוד במזומן להשתמש לנו יתנו לא, האוכל של גבוהים מאוד

 להוכיח חייבים מ"יע אנחנו אבל. מגבילים דברים הרבה
 יותר הרבה יעבור הכל ואז איתו באמת שאנחנו עולם לבורא
 של החשיבות את מקבלים מעטים רק אם אבל. בקלות
 חושך במכת ו"ח תיעלמו אז השמים מן שהוא שלי המסר
 ולעשות להבין ונצטרך. השביט עם יחד הארץ לכדור שיגיע

 עם הדוק קשר ליצור. שלנו הלבבות בתוך עמוקה בדיקה
כוכב  של גם מציאות תהיה. זמן הרבה אין. עולם בורא

 ושבעת שמש של מערכת ינימשזו בעצם  )ניבירו( השביט



 לכדור קרוב מאוד שיבואו. סביבו שמסתובבים לכת כוכבי
   .הארץ לכדור ענק נזק ויגרמו הארץ

 יכול רק אני. עכשיו עליהם אעבור שלא שלבים עוד יש   
 – פעם ועוד תשובה ולעשות תשובה לעשות מ"ימע לבקש

 הצלחה מלאחל חוץ להגיד מה יותר ואין. תשובה לעשות
 הזה בעולם פה כבר משיח .ה"והקב י"עמ שזה ולחתן לכלה
 להיות צריכים י"עמ ואנחנו להתגלות צריך רק הוא. שלנו

 אני. משיח שהוא בזה להכיר כדי גבוהה רוחנית ברמה
 כדי, מאוד מהר הזאת לרמה שנגיע מ"יע כל על מתפלל
  .העולם של הריבונו על אהוב כך הכל העם את להציל

 פצצות עם ולא, "יא לכבוש מתכוננים הרשעים ככה+
  19/4/2021א   "תשפ אייר' ז,  חיים

   .איתי לדבר רוצה שמישהו שמח כך כל אני   
 את להמשיך שאפשר, חושבים אתם! תתכוננו – לכם אגיד

 בכל שקורים השטויות כל עלו הכסף על לדאוג ,כרגיל החיים
 השינויים כל את ללב קרוב "ככ לקחת צריך ושלא העולם

 למה ולדאוג כרגיל החיים את ולהמשיך עובר שהעולם
 רגילים שאתם מה עם שמחים ולהיות לדאוג חייבים שאתם
 זה וכל יתהפך הכל הקרוב בעתיד אבל, שמחים להיות
 לתאר איך בדיוק יודע לא אני. הקרוב בעתיד יהיה באמת

   .העולם כל את יזעזע זה – להיות שעומד מה את לכם
"כ כ והם. הקורונה וזה ענק שקר לעולם הכניסו הרשעים   

 שהם ובטוחים הכיוונים מכל שלהם מההצלחותשיכורים 
 העולם כל את לשקר ,העולם כל את לסדר ממש יכולים

. אותם שתציל תרופה שזו הרגשה עם למוות וילכו ושיאמינו
. הגזים תאי ועם שלהם המחנות עם הנאצים כמו לא זה

 איך הרשעים של הגישה גם, משוכלל יותר הרבה זה הפעם
 שהתרגל לעולם ששייך הטיפש לקהל זה את שמשווקים

  .לקיצוניות גשמית חברה של הנוחיות לכל
 בכל עקומים רעיונות עם גדלים ילדים בהם חברה   

 אצל הרבה אלא מעט לא קורה גם זה. נושאים מיני
 כל. הגויי מהעולם מושפעים שמאוד החרדים הכאילו
 של מושגים עם קולנוע סרט כמו להם נראה העולם

. בהוליווד שמייצרים כמו החיים על מוחלט שקר
 הכל. אפס שווים – מהוליווד הסרטים פי על, החיים

 השקר את שרואים גויים כמה ואפילו יהודים יש. שקר
 ומפחדים לגמרי מבולבלים הגדול הרוב אבל ,ברור

 הרוב היום כי, מהאמת לפחד סיבה להם ויש מהאמת
 את ומעדיפים מהאמת השקר את לנתק יכולים לא

 קשורים מדי יותר הם כי, השקר שזה הגשמיות
 שקר. המיותרת הגשמיות בכל מתבטא שזה, לשקר

 למשהו אותה והופך השמיימית הנשמה את שלוקח
 אין – השמיימית לנשמה קורה שזה ברגע. וגשמי כבד

 ולא הזה בעולם לא לחיות להמשיך לנשמה תקווה
  .הבא בעולם

 אין אבל, זה את לשמוע רוצים לא שהרוב יודע אני   
 זה את אומר אני. האמת את להגיד חייב אני. ברירה

 למקור קשורות שעוד נשמות כמה להציל אולי כדי
 מה. בסכנה הם גם שאפילו. ה"הקב שזה שלהם
 אני זה את אתאר ואם, פשוט לא זה להיות שעומד
 אולי או מפחד יתעלפו פשוט העולם שרוב חושב

 ירצו ולא גדולה בדיחה שזו יחשבו שביניהם הליצנים
 את לתאר אנסה האם. האמת זו אבל, בכלל להאמין

  :אנסה-בסדר? זה
 ,י"עמ את במיוחד לשכנע דרך כל ימצאו הרשעים   

 - העולם אוכלוסיית כל את אלא, י"עמ את רק לא אבל
 הקורונה של רק ולא. התרופות את לקחת להמשיך

 עבור כביכול הם שלמעשה, התרופות סוגי כל של אלא
 התרופות באמת אבל. ומחלות בעיות סוגי מיני כל

 הם – החדשות התרופות במיוחד כולם, כמעט האלה
 הכביכול את, החולים את יהרגו דבר של שבסופו, רעל

 הם. חולים כך כל יהיו לא החולים כלל בדרך. החולים
 סם שהם, התרופות דרך דבר של בסופו שהם ידאגו

. יותר לא אם, אנשים אלפי מאות להרוג יצליחו, המוות
 כמו לא אבל, זה את עושים שהם שנים למעשה

  .שולט והשקר הרפואה עולם על שולטים שהם, עכשיו
 ללכת זה ביותר המסוכנים הדברים אחד בדורנו   

 ה"בהקב מאמינים שעוד רופאים יש עדיין נכון. לרופא
 כאלה יש בדורנו אבל, אדם בני להציל משתדלים וגם

 לבתי הולכים ולא בשבילם מסוכן שזה כמה שתפסו
 הרצח לכל לב לשים לא שמנסים כאלה ויש חולים
  .העולם בכל חולים בבתי מסביבם שיש קר בדם

    

 המתים שמספרי רואים כשהם פעם כל נהנים הרשעים   
 מתכוננים הם וככה. מאוד מזה מרוצים והם ועולים עולים

 אבל, פצצות עם לא, מטוסים עם לא – "יא את לכבוש
 לא וזה." קורונה" לזה שקוראים הגדול השקר עם מבפנים

 את להכניע מאוד מאוד רוצים הם. ההתחלה רק זו – הסוף
 והם, יכול הכל הוא – ה"שהקב יודעים הם כי, היהודים
 לומדי שהם מהיהודים כוחו את מקבל ה"שהקב מאמינים

 הפוך שזה מבינים לא הם ,'וכו מצוות שומרי שהם, תורה
 ישיר הגשמי וגם הרוחני את כוחם המקבלים הם שהיהודים

 את, אותם תהרוג הרשעים של הזאת ההבנה ואי. ה"מהקב
 הם, י"בא פה לשלוט רוצים כך כל שהם מזה חוץ. כולם

 3- ה מקדש בית במקום מקדש בית מן פה לבנות רוצים
 'ה! יהיה לא וזה – שלהם זרה העבודה בשביל ,ו"ח שלנו
   .ישארו לא רבים יהודים שגם וכנראה הרשעים כל את יחסל

 לפני אבל. ה' בעזרת נצחים נצח יקבל שיישאר מי אבל   
, לרשעים לא בודאי. העולם בכל רעב יהיה – יקרה שזה
 מאוד יהיה זה אבל, בבונקרים אוכל הרבה כבר להם שיש
, אויר במזג השינוי יהיה לרעב הסיבות אחת מזה חוץ. קשה

 שינוי אלא, קל שינוי רק לא זה. העולם בכל התחיל שכבר
  .עדיין בארץ פה זה את הרגשנו שלא, ביותר קיצוני

 אם או לתאר איך יודע לא אני. מלחמה תהיה מזה חוץ   
 מלחמת כמו לא זו. הזאת המלחמה את לתאר לנסות בכלל
 צוק כמו לא וגם השחרור מלחמת כמו לא וזה הימים ששת
 מלחמה תהיה זו 2- ה העולם מלחמת כמו לא גם זה, איתן
  .בישראל לא אבל, ישמור' ה – יעלמו שלמות ערים שבה
 לבד זה הזאת המלחמה בעקבות שיהיה הזעזוע השוק
 למות ,באמת מאמינים שלא, וליהודים לגויים, לעולם יגרום

  .השביט יגיע ואז מהלם, משוק, מפחד רק
 בכל ,מזה מאוד קשה מושפעים יהיו – שיישארו והרשעים   

 יהיו, כולם לא, הרשעים רוב אז עד. מזה הרס יהיה העולם
 כי. להם יעזור לא זה מקרים בהרבה אבל. שלהם בבונקרים

 בלגן כזה יעשו מסביבו לכת כוכבי שבעה עם השביט הכוכב
 גשם כמו שיפלו ואסטרואידים המטאורים עם, הזה בעולם

 עד יגיעו גם והמטאורים. הארץ כדור של גדולים אזורים על
  .כולם את ויהרגו רשעים הרבה של הבונקרים

 עם הזה ובזמן. חושך של שבועיים כמו משהו לנו יביא וזה   
. גדולה תשובה יעשו – בחיים שיישארו אלה כל – ישראל
 הרשעים והגויים. שלנו השמש אור שוב יבוא זה ואחרי

 ויעלו החוצה יצאו – שלהם בבונקרים בחיים עוד שיישארו
 בטוחים היו הם כי, בהלם ויהיו הגבול על ויעמדו לירושלים

 שכולם יהודים יראו הם אבל. בחיים יהודים ישארו שלא
 בריאים והם ה"להקב מתפללים וכולם מצוות שומרי

 והוא שם שמשיח יגלו גם ואז בהלם יהיו הרשעים. ושלמים
 כוח לו יתן 'וה. בחיים נשאר שעוד העולם כל לפני יתגלה
  .צדקנו למשיח – אדיר

 נשק להרים בלי למות יתחילו הרשעים של רבים חיילים   
 אלא, ישראל לארץ להיכנס בלי ליפול ויתחילו היהודים נגד
 שיהיו עד, להם יפלו הידיים וגם ירושלים ליד הגבול על

   .מתים של ערמות ערמות
 אני כאן עד רק ההמשך יהיה מה, להגיד מה לי אין השאר   

 ועם 'ה עם להיות לכולכם מציע אני אז. לכם להסביר יכול
 של מיליונים עם לגמרי יפלו הגדולות כשערים משיחו

 שהכי ערים יהיו אלה. יהודים כולל שלהם תושבים
 של הגדולה הירידה בגלל וזה יהודים עם מאוכלסות

, שלהם זרה לעבודה הגשמיות את שהפכו, "לבחו היהודים
  .'ה עובדי נחשבים שהם אפילו, שלהם לאליל

 וירוצו שיקומו עכשיו – עצמם את להציל שרוצים יהודים   
 את תעזבו .שלכם המשפחות את תצילו ובזה! "ילא

 !אתכם יציל וזה "ילא ורוצו והמסוכנת המיותרת הגשמיות
 הם אבל ,שכתבתי למה יאמינו לא אנשים שהרבה יודע אני

 של המזרחי החוף כל מעט עוד כי. מעט עוד להאמין יתחילו
 החוף וגם המים לפני מתחת יהיה פלורידה רוב כולל ב"ארה

 מתחת יהיה לס'אנג לוס של חלק כולל ב"ארה של המערבי
   .אותו שהכרנו כמו יהיה לא העולם רוב ובכלל המים לפני

 החתן הוא 'ה – אמיתי יהודי לכל להגיד רוצה רק אני   
 עם – שהיא, שלו הכלה בשביל לחופה מתחת מחכה
 השקר עם עסוקה הייתה היא עכשיו שעד הכלה. ישראל

 היא מעט עוד אבל. לבד לחופה מתחת אותו והשאירה
 בודאי, החיים אפילו חשוב לא דבר ששום, האמת את תגלה

 אך היא והאמת! האמת זו – חשוב הכי והדבר. הכסף לא
  !!!ותורתו ה"הקב ורק

  הסוף יהיה לפי הסדר הבא 
  אסתר, מוצש"ק בשלח, י"ב שבט תשע"ח

ברור, הכוכב שידוע בשמו - אני רוצה לומר לכם ברור   
ה'ניבירו' או השביט או כל השמות הידועים בזוהר וכו', עוד 
מעט הוא יגיע אלינו בעתיד הקרוב ביותר. האם אתם 
חושבים שכל השינויים במזג האויר זה בגלל זיהום האויר? 
זה הכל צחוק, ממש בדיחה רעה של רשעים שיודעים ברור 

הארץ מתחמם מבפנים, לא -א כתוצאה מזה שכדורשזה ב
עם כוכבי  –מבחוץ, אלא מבפנים, כי הניבירו, או השביט וכו' 

הלכת שלו מתקרב מאד, והמערכת הזו מחממת את פנים 
 מהכוחכדור הארץ, וזה גורם לשינויים מאד גדולים. חוץ 

המגנטי שיש לזה שסוחב עם זה כל מיני חתיכות, לפעמים 
אבנים גדולים  מיליוניחלל, ואלה -סולתענקיות, של פ

  הארץ.- וקטנים, שגם זה מסכן את כדור
החדש, - העולם- אז כל השקרנים שבין אנשי הסדר   

סוף החיים  –האילומינטי וכו', שמשתדלים לשקר לעולם 
שלהם יגיע. הם חושבים שהם יכולים להסתתר בתוך 

. הבונקרים עם הלוקסוס שלהם, באמת?!.. ה' יגיע גם לשם
וחלקם ילכו מהעולם בצורה קשה ביותר מתחת לפני המים, 
מתחת לפני האדמה, וחלק מהם ֵיצאו עם כל המטוסים 
שלהם וכל הצבאות שלהם, והם אלה שיגיעו לארץ ישראל 

  בשביל מלחמת גוג ומגוג. 
ותהיה מלחמה, מלחמה גדולה בכל העולם, והמלחמה    

ליון אנשים, העולם. וזה יהרוג יותר ממי- הזאת זו מלחמת
הרבה יותר ממיליון אנשים. וזאת תהיה ההתחלה של כל 
ההשתלשלות של הימים שלפני הגאולה השלמה, לפני גוג 
ומגוג. ואנחנו נהיה חלק מזה. אנחנו פה, בארץ ישראל, 
אפילו שיחסית זה יהיה לנו הרבה יותר קל, אבל נהיה חלק 

ת. אבל או שייעלמו או שהם יהיו קרבנו –מזה. והרשעים פה 
אנחנו נראה ניסים מאד גדולים, ממש גדולים. ואנחנו, 
היהודים האמיתיים, נרגיש קירבה חזקה לה'. בכל שלב 
מרגע תחילתה של מלחמת העולם השלישית, שזה בעצם 

- של ה', את ניסי הקרבהקורה עכשיו, אנחנו נרגיש את 
  הניסים שה' יעשה בשבילנו.

מו. ואלה שהם ערב יעל –היהודים שאינם יהודים באמת    
רב, עמלקים, כל מיני כאלה שלא התגיירו כמו שצריך, לא 
היה להם רצון כמו שצריך באמת לגיור, או כאלו שלא ידעו 
שהסבתות שלהם לא היו יהודים, הם ייעלמו. והגוים 
הרשעים גם כן יעלמו. זה יהיה עוד מעט. זה יתחיל בגדול 

נן. אתם לא ממש עוד מעט, ואני מזהירה את כולם להתכו
אדם עם קצת שכל -רוצים לשמוע כאלה דברים? אבל כל בן

בראש יכול להבין שככה זה. רק להסתכל ולראות את 
-המשוגעים שקורים בעולם, את אסונות- הדברים המשונים

הטבע המשונים הענקיים שאף פעם לא היה כאלו דברים. 
זה כמו כמות של חמש מאות שנה של אסונות טבע 

תקופה של שנה וחצי. זה משהו מדהים, שמתרחשת במשך 
  אבל זה סימן שהסוף מגיע. 

ואני מרגישה שהסוף יהיה לפי הסדר הבא: קודם תהיה    
מלחמת העולם, בכדי שהרשעים יוכלו לברוח בשקט 
לבונקרים שלהם, ואחרי זה הכוכב, שיהפוך את העולם 

ישראל תישאר בשלמות. ואחרי - למשהו שלא נכיר, אבל ארץ
גוג ומגוג. בודאי ובודאי באיזשהו מקום באמצע יהיה  זה יגיע

  גילוי המשיח. זהו.
ואני מבקשת מכל עמ"י לעזוב את עולם השקר הזה.    

לסגור את עצמנו בתוך התורה שלנו. רק לראות שהחיים 
שלנו יסתובבו אך ורק מסביב התורה, עם כל המנהגים ועם 

דים כל הדינים ועם כל מה שיש לנו בשביל להיות יהו
אמיתיים. לעזוב את העולם הזה, כמו שרואים את זה. בודאי 

  זה מקום יהודי.  – מד"י זה לא מקום יהודי, א"יובודאי ש
, במקרה או שלא במקרה אנחנו חיים "יאנחנו גרים בא   

אמנם בשטח שהרשעים החליטו שזה שלהם, שזה שייך 
למשהו שקוראים לזה: 'מדינת ישראל'. אבל זו אחיזת 

זה יחלוף כמו שזה הגיע. זה נוצר על ידי רשעים, ו. םעיניי
וזה יחלוף יחד עם הרשעים. הם יעלמו בכלל. ואי אפשר 
להתיידד איתם, אי אפשר שהם יפקחו על החינוך שלנו, לא 
של הבנים ולא של הבנות. ואי אפשר לשלוח את הבנים ולא 

  את הבנות לצבא. זה פסול!! וכל אחד חייב לסרב לזה. 
כזה דבר להילחם עם רובים נגד האויב. רק הקב"ה אין    

יכול לעצור את האויב האמיתי של היהודים. ומיהו האויב 
האמיתי של היהודים? הגוים הרשעים והיהודים שאינם 
יהודים אמיתיים, וכל אלה שרוצים לחסל למעשה את 

יכול, הוא ברא -הקב"ה ח"ו. וזה בלתי אפשרי, הוא הכל
ה שקיים, ואין בכלל מה לומר. אנחנו אותנו ואותם ואת כל מ

נעמוד חזק נגד השינויים של הרשעים בחינוך שלנו, בדרך 
החיים שלנו. הם הופכים את המדינה הזאת למדינה 'בערך 
יהודית', או סגנון 'כמו יהודי', אבל זה לא יהודי, ואי אפשר 

  להמשיך לשתף איתם פעולה. 
עצמנו בכעין  אני שוב אומרת: אנחנו צריכים לסגור את   

גיטאות, ופשוט לא לתת להם לשתף אותנו בחיים השקריים 
שלהם. ולמעשה מי שהקים את המדינה רצה לחסל אותנו, 
את כל החרדים, הוא רצה למחוק את הדת של היהודים, וגם 
את הרבנים של הדת היהודית, וזה לא יהיה. ה' ימחוק 

  אותם, ה' ימחוק אותם!
  עלונים. חינם לקבל ניתן הרבים לזיכוי :הערות
   DANi18.COM מהאתר המסרים את להוריד * ניתן

  0799-177-555 בטל מסרים * שמיעת
  646-585-3064  ב"בארה המסרים שמיעת* 

 להפיץ העוזרים הטובים היהודים לכל מיוחדת ברכה
)KB(             .0527-111-333 :לפרטים האמת. את
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