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

  
דֹו ֶאל "ִּכי לא ַיֲעֶׂשה ה' ָּדָבר, ִּכי ִאם ָּגָלה סֹו

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

  )בבא בתרא יב:(הנביאים וניתנה לשוטים" 
  

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

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

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

אל תפסידו את מגיעים לסוף *  –למים * זהו זה 
* ברגע זה לעלות הנצח * כאשר כל הבנקים יפלו 

אנחנו האהובים הכי גדולים של *  לארץ ישראל
ב"ה * העולם לא יחזור להיות כמו שהיה הק

*העולם הזה גוסס * ולהתכונן לסוף של העולם 
 הזה * זה יהיה כמו לצאת מבית הסוהר, בדיוק *

אוי לחיות לנצח *  היום הגדול והנורא מתקרב *
* משקרים ואבוי למי שייקח את החיסון לקורונה 

סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים עד לנו בגדול * 
* הם מתכוונים להפוך  רו אותנו ולא יפתחושיסג

  אני שליח ה' *, ה' בחר אותי את כולנו  לעבדים *
  

  .חינם חוברות קודמותניתן לקבל  לזיכוי הרבים
-כ"כ:כלהארץ - כדו"ה:כדורישראל, -א"י:ארץ :קיצורי מילים

זרה - ע"ז:עבודהעולם. -מ"ע:מלחמתישראל -מ"י:מדינתכך 
  חדש,  - עולמי-סע"ח:סדר רב- ע"ר:ערב ישראל-עמ"י:עם

  
  ה' מלא אהבה

  בתיה, תשס"ט, ירושלים
  
מלא אהבה, כל יצירה שלו מלאה אהבה, כל  'ה   

דבר בבריאה נוצר באהבה. האדם הראשון נוצר 
  בשלמות כי הוא היה תוצרת של אהבה.

הגדולה יצר את האדם בבחירה  בחוכמתוה'    
 זויצירה  פעולה של אהבה. הייתהחופשית, שאף זו 

עשתה את האדם שותף בבריאה, האדם היה צריך 
לקבל ברצון את העובדה שה' הוא היוצר והשולט על 

  ולא האדם עצמו. כל מה שקיים
קבל את האדם כשותף  ענוותנותוה' בגדלות    

האלוקית, הוא רוצה שהאדם ישיג שלימות  בתוכנית
אבל האדם רומה על ידי הנחש, זה  בכוחות עצמו,

מד את האדם לחשוב שהוא יכול היצר הרע, שלי
מהרגע הזה  למרוד ברצון ה' ולהמליך את עצמו.

איבד האדם את היכולת הטבעית להכיר ולהרגיש 
  את האהבה האלוקית.

כל דור מאז היה צריך לחפש ולגלות בבריאה וגם    
בתוך עצמו את האהבה האלוקית. ככל שאנחנו 
מכירים יותר את האהבה האלוקית אזי אנחנו 

החסד הוא הדרך לשלמות.  ים יותר לשלמות.קרוב
ככל שאנחנו נחקה יותר את חסדו של ה' שהוא 

אם  עושה עמנו נשיג רמה רוחנית גבוהה יותר.
 נעמול קשות בתורה וחסד נוכל להשיג את השלמות.
החיפוש הזה לגלות את האהבה האלקית בצורת 

  חסד לשם שמים היא התשובה.
את המאבק כשהאדם מחליט לקבל על עצמו    

 לחקות את מידות בוראו אזי הוא קבל את מלכותו.
אנחנו נבחרי ה' מוכרחים לקבל על עצמנו חיפוש זה 
בחזרה לשלמות כך שאנחנו בקרוב נהיה עטופים 

  .'באהבת ה
אני מוכרחה להוסיף כאן אזהרה בקשר למה  ,ברם   

הזמן מסתיים. אם לא נחפש  -שכתבתי לעיל 
 חוכמתולים אותנו דרך שלימות בעצמנו אזי ה' יש

וכשהוא יעשה זאת לא תהיה זו דרך קלה,  הגדולה.
כל מה שאני יכולה לומר הוא: שזה יהיה הרבה יותר 

  טוב אם אנחנו אישית ניקח יוזמה ונעשה תשובה.
  

  30/1/2022דניאל, כ"ח אדר א'  ה'תשפ"ב     
אדם -צדיקה גדולה, אין הרבה בני הייתהבתיה    

לה, כ"כ גדולה וכ"כ צעירה  שהייתהשנולדו עם נשמה 
בגיל כשהיא נפטרה. אבל, ברוך ה' היא השאירה לנו 

  הרבה מחשבות חשובות שאנחנו צריכים לקחת ללב.
ואני רוצה להוסיף עוד דבר, וזה הדבר הכי חשוב ולא    

הביא אותנו להרגשה  . הואזה החטא הראשון –לשכוח 
שו בושה, של בושה כי לפני שאכלו מעץ הדעת לא הרגי

  לא הרגישו משהו לא בסדר כי הכל היה בסדר.
אם היו מחכים עוד קצת עד שבת אז הכל היה נשאר    

בתמימות. אבל הנחש שכנע אותם לאכול מעץ הדעת 
וזה קלקל אותנו לנצח. מדובר כאן על הצניעות, החטא 
הראשון קשור לחוסר צניעות ומאז זו הבעיה הכי גדולה 

  הכי גדול והכי קשה לנצח אותו.היצר הרי  –של כולנו 

  טעון גניזה   אוטיסטים -מבחורים-מסרים   בס"ד 

ה ָאֹנִכי"""" ה ָאֹנִכיִהּנֵ ה ָאֹנִכיִהּנֵ ה ָאֹנִכיִהּנֵ         ִהּנֵ
        ֵאתֵאתֵאתֵאת    ׁשֵֹלַח ָלֶכםׁשֵֹלַח ָלֶכםׁשֵֹלַח ָלֶכםׁשֵֹלַח ָלֶכם

ִביא ה ַהּנָ ִביאֵאִלּיָ ה ַהּנָ ִביאֵאִלּיָ ה ַהּנָ ִביאֵאִלּיָ ה ַהּנָ         ֵאִלּיָ
        ה'ה'ה'ה'    ִלְפֵני ּבֹוא יֹוםִלְפֵני ּבֹוא יֹוםִלְפֵני ּבֹוא יֹוםִלְפֵני ּבֹוא יֹום

דֹול ְוַהּנֹוָרא דֹול ְוַהּנֹוָראַהּגָ דֹול ְוַהּנֹוָראַהּגָ דֹול ְוַהּנֹוָראַהּגָ         """"ַהּגָ
  )מלאכי ג כג(

אנחנו נפסיד את  -ואנחנו צריכים להילחם, כי אם לא    
הנצח ח"ו. זה החטא היחיד שיכול לחסל לגמרי את 

  הנצח שלנו.
אנחנו, ובמיוחד הנשים שלא תמיד מבינות את    

הן בנושא הזה. נגד היצר הרע  המלחמות של הגברים
, הן חייבות להיות בצניעות גם בלבוש וגם בהתנהגות

כל הדינים שיש בתורה על זה  צריכות ללכת לפי
ולהשתדל גם לחנך את הבנות לצניעות, והאבות 

  צריכים לחנך את הבנים בנושא הזה.
הדור שלנו פרוץ במיוחד בנושא הזה ויש אפילו בין    

לתקן את  עכשיוהחרדים בעיות קשות בזה, וחייבים 
הכל כי בעתיד הקרוב כבר לא תהיה אפשרות. מי שלא 

בלי זכויות וזה יהיה  מתקן עכשיו יגיע לגאולה השלמה
  אסון להרבה אנשים.

זה החטא הכי גרוע, תעשו תשובה  –אז עם ישראל    
אפשר -כל זמן שאפשר לעשות תשובה כי עוד מעט אי

יהיה לעשות תשובה. אני מבקש גם מהנשים וגם 
ברים, יהודים אמיתיים, תעשו תשובה על זה, מהג

תעשו תשובה על הכל, אבל במיוחד על החטא הזה וה' 
יעזור לכם אם אתם באמת רוצים להיות חלק של ה' 

  .ולהגיע לנצח נצחים
אין עוד מלבדו והוא הכל יכול וזה  –אל תשכחו    

  החטא הכי שנוא על הקב"ה.
" אין לך יפה מן הצניעות -"אמר לו הקב"ה 

  (מדרש תנחומא, כי תשא ל"א)
  ).(בבלי סנהדרין ק"ו  "שונא זימההקב"ה "

  
ֶׁשְּתֵהא  ְַרֵּבנּו יֹוָנה (אגרת התשובה): "ּוְצִריָכה ָהִאָּׁשה

ּה, ָדם חּוץ ִמַּבְעלָ ְצנּוָעה ְוִנְזֶהֶרת ֶׁשלא ִיְסַּתְּכלּו ָּבּה ְּבֵני 4
א ָּנם, ְוִהיְּבָיֶדיָה יֹוְרִדין ַלֵּגיהִ ִמְּפֵני ֶׁשַהִּמְסַּתְּכִלים ְּבָפֶניָה אֹו 

ֶהֱחִטי4ה ֶנׁש ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם, ִמְּפֵני ׁשֶ ֹוֲענּוָׁשה ְּבע
  ָּבּה". אֹוָתם ְולא ָנֲהָגה ְצִניעּות ְּבַעְצָמּה ְוִנְכְׁשלּו

  
  לקום ולברוח

  1/11/2021דניאל,  כ"ו מרחשון ה'תשפ"ב   
ישראל בסכנה -ץאבא, כל הילדים שלנו פה באר   

לגמור לחסן והם רוצים הרשעים בפאניקה  ,גדולה
כמה שיותר מהר לפני שהאנשים את כל הילדים 

כי יותר ויותר אנשים יודעים יתעוררו ויתנגדו להם 
וכל הורה צריך  שזו סכנת מוות לילדים שלא נדע.

שאם , גם בנים וגם בנות ללמד את הילדים שלו
לחסן ספר או לתלמוד תורה כדי -לביתבאים 
, לקחת את מביה"ס אז לקום ולברוחאותם 

שלא מבינים ולברוח איתם  הילדים הקטנים
  הביתה.

לא לקחת את החיסון נגד  בשום פנים ואופן   
ויש הוכחות  מחלה שהיא פחות מסוכנת משפעת

נהלת וכל מנהל או מ לזה. אף ילד לא מת מזה.
ה"ס שלהם בלי לעצור שנותנים להם להיכנס לבי

אוי ואבוי מה אז אותם או להודיע להורים קודם 
שיהיה להם, זה כמו לתת לרוצחים להיכנס 

  לביה"ס בכוונה לרצוח ילדים תמימים.
-ויש תוכנית כל "יאני מבולבל אבא, אנחנו במ   

כך אכזרית לחסן את כל הילדים והמבוגרים, ולא 
  .וותסכנת מ המשנה איזה חיסון הם נותנים, ז

תה תוכנית ימה קרה? מאז הקמת המדינה הי   
כזו, כי אלה שהקימו את המדינה, אפילו אם היו 

רב והיה שיתוף פעולה בין -יהודים, הם היו ערב
אלה שהקימו את המדינה, ועכשיו בין הנאצים ו

הם מגיעים לשלב שהם רוצים לגמור את 
כי אין זמן והשביט מאד קרוב והם  "העבודה"

הם בלחץ, , אז להיכנס לבונקרים שלהם םצריכי
  בפאניקה ובכך הם חושפים את עצמם.

ה' לא יעזוב אותנו, אך הבעיה שלנו היא    
ישראל, בהרבה מקרים עזבנו את ה' -אנחנו, עםש

שלא נדע. פשוט קשה להאמין שיכול להיות כזה 
כאילו שאנחנו תקועים באיזה חלום בלהות  ,דבר

שאין כאן דמוקרטיה,  ולא יכולים לצאת. בוודאי
ישראל נהפכה לדיקטטורה ורוב החדשות -מדינת

ברדיו ובעיתונים זה שקר גמור. אני רוצה לבכות 
 –, מטרת החיסון היא כמו נשק ולבכות ולבכות

  והחיסון מכיל חומר קטלני ביותר. להרוג,
   28/10/2021  מאופקים. כ"ב חשון תשפ"ב עדכון

 ואמרה אחות היום הגיעה הבן תורה של לתלמוד
 שאין ילדים' מס על לה אמר לחסן. המלמד שהגיעה

 כזה וכולם דבר שאין הגיבה לחסן מההורים אישור
 ההורים. הגעתי לכל הודעה השאיר מתחסנים, המלמד

  ?  מתחסן לא זה מה שאלה חוצפתה ובשיא לשם
 כל או היא שאם והצהרתי חדשה הצהרה לקחתי   

 בראשו... די דמו רשותי ללא שלי בבן נוגע אחר גורם
 בפושעות נוהגת שהיא לה והבהרתי עליה צרחתי

 שהיא לפני בבהלה מהעבודה לצאת שנאלצתי ובריונות
 לחסן אם לא שזה לכם רשותי. דעו שלי ללא לבן תזיק

 ילדינו על ישראל מדינת מטעם בריונות פה יש לא או
  !!!באופקים קרה זה!!  רכושם הם כאילו

 לי סיפרה היא כרגע לידה בחדר דודי בתעדות: 
 את! טוב לי תקשיבי :לה אמרה שהמיילדת

 את גם !!להתחסן תעיזי שלא..! חכמה בחורה
! מלא ביות רק תבקשי לרגע תעזבי אל התינוק

 הם !נוכחותך בלי בו יגע אחד שאף תסכימי ואל
 שיצא חדש חיסון זה ..חיסון לתינוקות עושים

  !!!תיזהרי !!לתינוקות רק קורונה הקורונה כמו
  

  ברור שהעולם מתמוטט
  4/5/2021בן גולדן, כ"ב אייר ה'תשפ''א  

נתחיל במצב היום. אנו יודעים ברור , טוב   
שהעולם מתמוטט. רוב האנשים לא יודעים את 

אני לא מבין אותם ו רוצים לחזור לעולם שהיהו זה
בכלל, כי מאוד ברור, שאין לאן לחזור וזה נראה 

ן להם תורה, גם שאין לאן מתאים לאנשים שאי
להגיע. אומנם יש כאלה שמאמינים לכל השקרים 
של הטיפשים והרשעים, שהעולם עכשיו עם כל 

  הטכנולוגיה יהיה כמו איזה "גן עדן" של שוטים.
אבל אנחנו כולנו שיושבים פה יהודים אמיתיים,    

ואתם רוצים לדעת את האמת. האמת היא 
שאולי אם  שאנחנו על סף בלגן בכל העולם,

רציתי לתת לכם איזה מושג זה אולי כמו התוהו 
ובוהו שהיה לפני שכל העולם נברא. והמצב 
בעתיד הוא, שלא רק שלא יהיה כסף ששווה 
משהו, אלא גם לא יהיה מה לקנות, במיוחד אוכל. 
יהיה מזג אויר לגמרי לא צפוי, משונה ביותר, 
קשה ביותר עם הרי געש שמתפרצים בכל 

בר יש. ושריפות ענקיות, שכבר העולם, שכ
התחילו בכל מיני מקומות בעולם. יהיו בולענים, 
אבל לא כמו עכשיו, אפילו עכשיו יש בולענים 
ענקיים, אבל בעתיד הם יהיו באמת ענקיים, 
משהו שקשה לתאר, זה יבלע אזורים שלמים. 
חוץ מזה תהיה מלחמה, מלחמה אכזרית ביותר, 

ל לחסל ערים כי המלחמה תהיה עם נשק שיכו
יורק, לונדון, פריז וערים אחרות. -בגודל של ניו

  וזה עוד לפני שהשביט יופיע.
השביט יבוא ישיר מהקב"ה והוא יביא איתו    

מטאורים ואסטרואידים, שכבר נופלים גשם של 
על כדו"ה. וכשהמטאורים יתחילו ליפול בגדול, לא 
כמו עכשיו, אלא בגדול מאוד, אז נדע שאחרי זה 

  ה מכת חושך.תהי
לא אספר יותר מזה עכשיו, זה מספיק מפחיד.    

ה' יהיה איתו, אבל  –אבל לא לפחד, מי שעם ה' 
יהיו גם צדיקים שיסתלקו מהעולם הזה, שה' 

  פשוט יקח אותם כדי שלא יסבלו.
יש כמה דברים שחשוב לי להגיד: קודם כל    

הקב"ה רוצה שנוכיח לו שאנחנו איתו לגמרי ואין 
ה שום סימן שאלה, ואנחנו איתו לגמרי. לנו בז

אפילו אם הקב"ה יביא אותנו לפחד עצום ואפילו 
אם נסבול רעב, כאבים, פצעים ולא משנה מה, 
אנחנו צריכים להיות חזקים ולבקש אך ורק 
מהקב"ה להציל אותנו. העיקר זה לא לפחד ולא 
לשכוח ש"אין עוד מלבדו". אפילו אם יהיה חוסר 

ד רעבים, לא לפחד, הקב"ה יתן באוכל ונהיה מאו
לנו, אוכל כמו שנתן לנו במדבר סיני. לא תהיה 
חסרה לנו קלוריה אחת, ויטמין אחד לא יהיה 
חסר לנו, הכל יהיה לנו. אולי לא יהיה לזה טעם 
כמו שאנו בד"כ רוצים, אבל אולי כן. כי עתה 

  הקב"ה מרחם על עמו.
אני לא מפחד ממה שיהיה. אני רק מפחד    

מהחטא. אני מפחד שעמ"י, לפחות  –ר אחד מדב
הרוב הגדול, ילך לגמרי עם השקר, ח"ו. וככה זה 
נראה עכשיו. הקב"ה יכול לשנות את כל זה, אבל 
אני באמת לא יודע אם הוא ישנה את זה. אני 

דין כבר קיים, כי אפילו האסון ה-חושב שפסק
לא פתח , שהיה במירון לא הפחיד מספיק אנשים

שלהם להבין, שכל אלה בממשלת את ההיגיון 
  ישראל רשעים, שלא מאמינים בהקב"ה.



ואפילו אלה שכביכול כן מאמינים, לרוב מה 
שמעניין אותם זה כסף וכבוד, לכן אנחנו במצב 
קשה ביותר ואנחנו חייבים ממש לשבת ולבדוק 

  את עצמנו מבפנים ומבחוץ, לעשות תשובה.
אין הרבה זמן, אנחנו בסוף הזמן, ואנחנו    

חייבים להיות גיבורים ולא לפחד אף פעם. אנחנו 
כי הם חייבים לא לפחד. רק אלו שלא מפחדים 

אני רוצה לומר לכם בוטחים בקב"ה הם יחיו. 
שוב, ש"אין עוד מלבדו", כי אנחנו חייבים להיות 
בסופו של דבר חלק של הקב"ה, כל יהודי הוא 

קב"ה. אבל לא לפחד, כי "אין עוד חלק של ה
מלבדו". אני רוצה להגיד עוד פעם, שאנחנו בסוף 

 לא לפחד –ואני רוצה לומר שוב ושוב  ואין זמן.
להיות עם האמת ומה  –ולא משנה מה קורה 

  האמת? "אין עוד מלבדו".
העולם שיהיה שלנו בעתיד יהיה כל כך טוב,    

של  בלי כל הבעיות שיש היום, בלי השטחיות
היום ובלי השקר של היום. לא יהיו מחלות. כולם 
ידעו ישירות מהקב"ה את כל התורה כולה, הכל 

אלה שהולכים עם  –יהיה שמיימי, אבל עד אז 
הרשעים, עם אלה שמאמינים שהם הכל יכול ח"ו, 

אז הם  -עם הטינופת הרוחנית שיש בכל העולם 
אבודים. אבל אם אנחנו עם ה' ועושים תשובה על 

ל פרט ופרט ממוחנו, מליבנו, מכל גופינו, כ
מרצונותינו, אז יש לנו בסיס שיכול לקלוט את 

  הדברים היותר שמימיים. 
עמ"י נולד עם היכולת להגיע לרמה הגבוהה    

הזאת, עמים אחרים אין להם את היכולת, אבל 
יש להם, לפחות לחלק מהם, את היכולת באמת 

הרבה  להגיע לפחות להבנה שכזה דבר קיים,
יותר עמוק מזה הם לא יכולים להגיע, אבל זה 

  מספיק בשבילם כדי לשרוד.
  ש: תן לנו תשובה ברורה במה צריך להשתנות? 

ת: בוא נתחיל, אומר לך את האמת, בכל השנים 
שנה אז אני וכל  20 -שאני כותב, שזה יותר מ

אחרים נתנו פרטי פרטים, אבל זה לא עזר, רק 
וא נתחיל: יש זימה בין ליחידים זה עזר, אבל ב

היהודים החרדים. יש יהודים שממש כמו גויים 
מתנהגים בזה. זה קשה להאמין שיש דבר כזה, 
אבל יש, וזה גם נשים וגם גברים. ועל זה צריך 
רק לבכות יומם ולילה שיש כזה דבר וזה קיים, 
וזה קיים לא בקטן, זה קיים בגדול. כל הנושא 

, זה לא כמו כ"כ הזה ממש מפחיד, זה פגע בנו
הגויים, ברוך ה', אבל בנו זה פגע מאוד מאוד. 
ואם זה לא מספיק יש כאלה שהם עובדים עם 
המדינה ואם זה לא בארץ, אז בחו"ל משתפים 
פעולה עם הגויים נגד היהודים, וזה גרוע מאוד 
מאוד, הם מלשינים וכו'. ומאחר שהרבה יהודים 

ר, אז לא בדיוק הולכים לפי החוק, שזה גם אסו
זה עושה גם חילול ה'... אתם רוצים עוד או שזה 

  מספיק לכם?
ש: בעניין הפירוד והמחלוקות בין סוגי הקהילות 
היהודיות, הרי לכאורה המסר ברור אם אתם לא 

  תחיו ביחד ח"ו. אז ח"ו תמותו ביחד.
ת: אני יודע שזה הכל רק שייך לכסף, כי 
הקהילות שהגיעו מכל העולם באופן טבעי יש 
להם בעיה להשתלב אחד עם השני, כי כולם עם 
ִמנהגים שונים, צבע עור אחר וכו', יש כאלה 
שנראים פחות מלומדים, פחות עם לבוש כמו 
בארצות המערב וכו' וזה גורם לאחד להרגיש 
שהוא יותר מהשני ולא להתחתן איתם וכו'. הרב 
עובדיה עשה משהו ענק שהרים את כבוד 

רוך ה' כבר אין בנות הספרדים, בנה ישיבות וב
ספרדיות שרוצות להתחתן רק עם אשכנזי, כי 
ברוך ה' יש עכשיו גם ספרדים שלומדים תורה. 
ומעבר לזה יש קבוצות קבוצות של יהודים עם 
רב'ס, אדמורים, רבנים והרבה פעמים אחד נגד 
השני על כל מיני נושאים, רוב הנושאים שייכים 

לא רוצים לכסף, מי יקבל את הכסף, יש כאלה ש
כסף מהמדינה בכלל ובונים בתי ספר וישיבות וכו' 
בלי שום פרוטה מהמדינה וזה טוב, כי יש כאלה 
שמקבלים הרבה כסף מהמדינה וזה גם בתי 
יעקב וגם ישיבות ידועות, ולכן הכריחו את כל 
התלמידים להתחסן עם הרעל של החיסון של 
קורונה כביכול. כי הם תחת לשלטון של הממשלה 

רשעים וזו בעיה קשה. וכל זה עושה  שהם
הפרדה בין יהודי ליהודי, אבל אין מה לעשות, 
חבלי משיח ימשיכו עד הסוף עד שכל אחד יצטרך 
לקבל את האמת ואם הוא לא יקבל אז לא יזכה 

  לנצח נצחים.
  

  העולם הזה, העולם הבא
  6/6/2021דניאל,  כ"ו  סיון ה'תשפ"א   

הגיד, אבל אני אבא, אני לא יודע מה עוד ל   
מתפלל לקב"ה שישים את המלים בפה שלי. אני 
מאד מודאג, אנשים ממשיכים עם השטויות של 
העולם הזה, לא מבינים שעוד מעט, אבל ממש 
עוד מעט, אנחנו נגיע לעולם של מלחמה בין 
העולם הגשמי עם כל הלאווין שהיהודים וודאי 
 הגוים עוברים עליהם ובין העולם היהודי האמיתי,

עולם שהקב"ה שולט בו לגמרי, אבל לא בהסתר 
כמו עכשיו, אלא נראה את זה בעיניים שלנו. ומי 
שלא רוצה לראות את זה, ולא רוצה לקבל את 

  זה, אין לו סיבה להמשיך לחיות.
אבא, זה לא נכנס לראש של היהודים, כמעט אין היום   

יהודים תמימים. יש פה ושם, אבל רק בחלק קטן של 
ובבתי יעקב מגדלים את הילדים היהודים הישיבות 

החרדים לדעת איך לבנות בית יהודי אמיתי, שזה מה 
שיציל את העולם. ואני מאד מפחד, אני לא יודע מה 

  לעשות שיבינו.
אבא, מה יהיה? המצב קשה, הוא לא קשה הוא    

הרבה יותר מקשה! בעתיד הקרוב העולם ישתנה 
חמות, השנאה בין לגמרי, וזה יהיה מסוכן ביותר. המל

קבוצות של אנשים כבר התחילה מזמן בארה"ב, 
באנגליה, באירופה, ברוסיה ובהרבה מקומות אחרים. 
כל העולם המתקדם כביכול, לא מתקדם בכלל, זה רק 
מתקדם לתהום וכל הגשמיות ועגל הזהב תוביל את 
האוכלוסיה של המדינות האלה לאפס, שלא יהיה כלום, 

  לא ישאר מהם כלום.
בהתחלה יהיו מלחמות קטנות יותר אשר כבר    

התחילו, אח"כ גדולות יותר. השנאה ליהודים צצה שוב 
אפילו בארה"ב שהיא הארץ הכי דמוקרטית כביכול. 

שלום בארץ שלכאורה יש לכל אדם את הזכות לחיות 
מליון יהודים בדם  6-ובשלווה. באירופה שרצחו יותר מ

תם. והיום כבר קר בלי רגש, כמו רובוטים רצחו או
בארה"ב מרביצים ליהודים, הבוקר אפילו רצחו בחור 
בבולטימור ומי יודע כמה עוד יהודים יפלו בידיים של 
הגוים. וזה עוד כלום, הם לא מספרים מה שקורה 
באנגליה, באירופה, השנאה ליהודים שם מאד גבוהה 
ואין לנו שמירה כי אנחנו לא חרדים אמיתיים, אנחנו לא 

לגמרי, רק יחידים מאיתנו הגיעו למצב  עם הקב"ה
  הזה.

אני רק מבקש מה' לעזור לכל היהודים להגיע לאיפה    
שצריך להיות כדי לשרוד, כדי להבין שאין עוד מלבדו 
ואין חיים ליהודי אלא רק לפי התורה. ואם לא אז אין לו 

  .אין לו חייםחיים, 
העולם הולך להשתנות, לגמרי להשתנות. רוב    

הזה יהיה מתחת למים ככה כתוב. רוב העולם  העולם
לא מד"י, א"י תישאר ותגדל. את  -ייהרס אבל א"י 

ּוָברֹוִתי ִמֶּכם ַהּמְֹרִדים "הרשעים שבינינו ה' יוציא 
ַמת ְוַהּפֹוְׁשִעים ִּבי ֵמֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם אֹוִציא אֹוָתם ְוֶאל ַאדְ 

 :" (יחזקאל כ לח)'ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיבֹוא ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה
ויישארו רק אלה שרוצים באמת עם כל הלב להיות עם 
הקב"ה, לחיות לפי התורה בלבד. זאת אומרת התורה 

  וכל ספרי הקודש. 
עמ"י, אין הרבה זמן! תורידו את כל הבגדים הלא    

תלבשו בגדים  -צנועים, גם הגברים וגם הנשים. נשים 
צנועים ממש, לכסות את השיער לגמרי אבל לא עם 
פאה ולא עם איזה כיסוי מושך עין אלא משהו עדין. 
ובכלל היהודים לא צריכים להסתובב ברחוב גם לא 

  .עם עוברהגברים, צריכים להסתתר עד שהז
ַגע ַעד "ֵלְך ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר ְּדָלְתָך ַּבֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט רֶ 

ֵׁשב (יעבור) ַיֲעָבר ָזַעם: ִּכי ִהֵּנה ה' יֵֹצא ִמְּמקֹומֹו ִלְפקֹד ֲעֹון יֹ
  ָהָאֶרץ ָעָליו ְוִגְּלָתה ָהָאֶרץ ֶאת ָּדֶמיָה:"  (ישעיה כו כ')

לכולם לשבת בבית. אבל וזה אחד הדברים הקשים    
מי שמאמין בקב"ה יבין אותי ויהיה איתי במה שאני 
אומר. אתם רוצים להציל את הילדים? אז ללמד אותם 
לימודי קודש וגם דברים בשביל לחיות ולהתפרנס כי 
בתורה יש דרך ודינים שיהודי צריך לקיים בכל מצב. 
החל מהרגע שיהודי קם בבוקר ואומר "מודה אני" עד 

הולך לישון ואומר קריאת שמע על המיטה, כל  שהוא
מה שהוא עושה משך היום צריך להיות לפי התורה. 

הדיבור, הלבוש, הכל  הלימוד, המצוות, משא ומתן,
הכל, כל מה שהוא עושה משך היום חייב להיות 
לפי התורה וכדי שיוכל לחיות כך צריכים ללמוד, 

  ואני מתכוון גם לגברים וגם לנשים.
הודים חרדים באמת מאמינים בקב"ה? כמה י   

קודם כל אין יחסית כ"כ הרבה יהודים חרדים 
אמיתיים, גם בין אלה שחושבים שהם יהודים 
אמיתיים חרדים יש עבירות גדולות. כי חלק מהם 
לא יהודים אמיתיים באמת כי הם ממזרים. הם 
יהודים אמיתיים אבל בקטגוריה לא הכי נעימה. 

לא יהודים בכלל, כי ה'  ויש כאלה שבינינו שהם
  יודע את כל האמת על כל נשמה. 

"ִּכי והעולם ייהפך ממקום גשמי למקום רוחני    
ה" (ישעיה ִהְנִני בֹוֵרא ָׁשַמִים ֲחָדִׁשים ָו6ֶרץ ֲחָדׁשָ 

ורק אלה שמשתוקקים להיות לעולם  סה יז)
  שכולו רוחני, כולו תורה, רק אלה ישרדו.

מים. עם ישראל כמו שאמרתי כבר הרבה פע   
נוצר כדי להיות עם ה', כדי לקבל את התורה, כדי 
להשתדל לעשות את כל המצוות, זה מה שיהודי 
צריך לעשות, להתחתן, להביא ילדים לעולם, 
ללמד אותם תורה מצוות מעשים טובים. בנים 
לומדים מה שהם צריכים ללמוד, בנות לומדות 

ני, מה שהן צריכות ללמוד, עולם בלי לכלוך רוח
  עולם עם קדושה וטהרה.

אופנת הלבוש היום בכלל לא מתאימה לאשה    
חרדית, באמת גם לא לבנות שלה. ואפילו יש 
גברים שהמכנסים שלהם נהיו קטנים וצמודים 
ולפעמים נראים כמו גרביונים והז'קטים נהיה 

קצרים וצרים. מה קורה? השטריימלים נהיו ענקיים וזה 
ושה! מה קרה לנו? האבות נראה כמו כתר ענקי. זה ב

שלנו לא הלכו כך. היינו עם פשוט פשוט! הפשטות 
יש  והצניעות שלנו היתה מעל ומעבר מכל עם אחר.

יהודים חרדים שלומדים תורה ויודעים מה מותר ומה 
אסור ומשתדלים לחיות לפי זה ויש יהודים כביכול 
חרדים שלא לומדים כ"כ ברצינות כי בכל אופן העולם 

  הגוי מושך אותם יותר מהגמרא. החילוני
מהלימוד שלנו, מלימוד התורה  מאיפה הכח שלנו?   

שלנו. יש בתוך התורה את הכל ואנחנו צריכים ללמוד 
ולחיות לפי התורה. כל מה שיש ללמוד בכל נושא יש 
בתורה שלנו. אבל אנחנו רוצים ללכת לגוים, והגוים 

  למדו מאיתנו. ומה שלא למדו מאיתנו זה שקר. 
עמ"י אתם מבולבלים, אתם משתוקקים לחיות כמו הגוים,    

להתלבש כמו הגוים, לבלות כמו הגוים וכו'. אבל ה' לא יתן! 
הוא לא יתן! מי שנלחם נגד הקב"ה, יסבול מאד ויעלם לנצח. 
ואלה שעם הקב"ה ותורתו יחיו לנצח. עם ישראל זה לא 

רחוק, בדיחה זה אמיתי, יהיו מצבים מאד קשים בעתיד הלא 
ומי שלא עם הקב"ה לא יוכל לעבור את זה.  אני מבקש מכם, 
מעם ישראל האמיתי לחזור בתשובה, להתקרב לאמת ולא 
לעזוב, להיות עם האמת כי זה הפתח לעולם הבא ולחיים 
נצחיים ולהיות חלק של הקב"ה לנצח נצחים. כזה דבר גדול, 

תו אם מישהו מזלזל בזה ולא רוצה את זה, אז ה' ימחק או
  וייתן לו את רצונו, ימחק אותו לנצח נצחים.

אין עוד מלבדו, לא לשכוח אין עוד מלבדו! הוא הכל, הוא    
הכל ואם אנחנו רוצים לחיות לנצח, להיות חלק של הכל יכול, 
צריכים מיד להשתנות כי אין זמן. הסוף מתקרב במהירות 

  הבזק, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו.

לניקוי מהחיסון (עפ"י ד"ר ג'ודי  ניקוי הגוף מרעלים:
אורן (מעץ עם -מיקוביץ) קוטפים חופן עלי מחטי

איצטרובלים), שוטפים, קוצצים לכמה חלקים לכוס 
זכוכית. שופכים מים רתוחים, מכסים את הכוס ומחכים 

  ביום למשך כמה ימים. 2-3דקות. מומלץ  10
וני הספייק מונע את הקישור של חלב: ארי-תה לב

המלצה לסובלים מפגיעות  קיווי:  מהחיסון להיקשר לתא.
בדקנו את זה עם ידיד שסבל מרעידות בידיים וזה החיסון. 

לאכול קיוי במשך שבועיים  עובד מצויין! והרי ההמלצה:
הרעידות בידיים . ימים כל יום בלי לפספס בשעת השקיעה

בדוק!!!  זהו וכן פגיעות נוספות כתוצאה מהחיסוןהפסיקו 
 קודם בדקנו ולאחר ה"ניסוי" אני מביאה זאת בפניכם.

  )t.me/WakingUpToDifferentReality/12459(.  בהצלחה
ישנן הרבה עדויות על תרופה מצוינת  הידרוכסקלורקוין:

לטיפול בקורונה, מאחר ולא ניתן להשיגה מצאנו מתכון זו 
אשכוליות, קלף את  2- לימונים ו 2להכנתה בבית:  קח 

מים . לבשל על אש נמוכה את הקליפות עם הקליפות
במשך שעתיים. לא להרים את המכסה עד  ס"מ 10בגובה 

שהסיר מתקרר. לקחת כל שעתיים כפית עד שמשתפר 
  המצב. ניתן להוסיף דבש.רפואה שלמה.

: לחתוך בצל לכמה פרוסות ולשים על צלחת צינון/נזלת
   .בחדר שינה ליד הראש. עד הבוקר הצינון עובר

) מנקה רעלים בגוף האדם. נמצא Glutathione(גלוטתיון 
אספרגוס, אבוקדו, תרד, במיה, ברוקולי, ֵמלֹון, עגבניה, -ב

  רק ירקות חיים לא מבושלים.. הדר, קישוא, ּתּות- גזר, פרי
  מזונות המחזקים את מערכת החיסון:

, בצל, בננה, בוטנים+קמצוץ פלפל שחור, כורכום, שום
אבץ: זרעי דלעת, שעועית שחורה, סלק, כרובית. (לקטין), 

  תפוחים, פלפלים, ענבים, ) קוורציטין. (קשיו
פירות הדר, שורש סלק, פפאיה, פלפלים, ) ויטמין סי(

דגים, חלמונים, ) ויטמין די( בטטה, ברוקולי, תרד, חרדל.
, ירוק, נענע, אניס, שומר, שיבה, רוזמרין תה:  גבינה.
עשיר בסגולות רפואיות, עשב חיטה   כוכב אניס. ג'ינג'ר,

מנקה את הכבד והמעיים, מעשיר את הדם בחמצן, מסלק 
חלקים,  3-מתכות כבדות מהגוף. (את העשב חותכים ל

טוחנים בבלנדר, מסננים ושותים. אפשר להוסיף תפוח 
אדום לשיפור הטעם. ביום הראשון שותים רבע כוס, 

מלאה. את הסיבים למחרת חצי וביום השלישי כוס 
  שנותרו אפשר למרוח על פצעים לריפוי).

כוס של סודה  1להוסיף למים  אמבטיות לניקוי הגוף:
  כוס מלח אנגלי (מגנזיום סולפט)   1או  לשתיה

  .אלה נווה, ביולוגית ואפידמיולוגיתמאת: אלוורה 
אליי. גם במצבים קשים.  שפנה נפגעהצמח עזר לכל 

לוקחים דלקות.  נגד צמחים ותה כורכום עם בשילוב
ס"מ כ"א,   4-5 עלה אלוורה, חותכים לחלקים באורך

לוקחים חלק אחד (היתר למקרר להכנות הבאות), 
מקלפים החוצה את הקליפה הירוקה ומכניסים רק את 
התוכן הפנימי לכוס עם פירות. כדאי להוסיף חצי כפית 

כדאי  פעמיים ביום.-תבלין כורכום, טוחנים ושותים פעם
זוטה לבנה, תה ירוק,  -גם תה צמחים לאורך כל היום 

  טיפול זה מיועד לכמה ימים בלבד.ה שיבא.
  .רופא או הרבליסטעם היוועץ על נשים בהריון יש ל



  שאלות ותשובות
ש. יהודי שומר שבת, כשרות, טהרה וכו', אם חלילה 

  הוא ממזר, מה הוא אשם בזה?
כול ת. ממזר לא מוחק אותו מעם ישראל, הוא י

להיות צדיק ולהיות ממזר. ה' יסדר את כל העניין 
של הממזרות אחרי הגאולה. ממזר לא אשם במה 
שהוא, אנשים אחרים אשמים בזה, אבל יש לו איזה 
פגם בזה. אבל ה' יסדר את זה, זה ידוע הוא ימחק 

  את כל הבעיות של הממזרים.
ומה שבטוח אנחנו עוברים עכשיו שלב שלב    

ולם רוחני שמיימי בו האמת שולטת, מעולם גשמי לע
בעולם שאנחנו חיים עכשיו יש גם הגיון, אך האמת 

  של התורה לא שולטת.
אנחנו מתחילים את המעבר ומי ששקוע יותר מידי    

בעולם הזה, במושגים של העולם הזה, בהתנהגות 
יהיה לו יותר  -ובלבוש של העולם הלא צנוע הזה 

ו מבחן מאד מאד קשה. אני יודע אבא שיהיה עכשי
גדול לכולם, איפה אנחנו אוחזים, עם ההיגיון או עם 
התורה. ההיגיון שבני אדם אומרים שזה הגיון, רוב 

  הזמן זה שקר, הגיון אמיתי יש רק בתורה.
כדי להפוך  –למה הרשעים נותנים את הזריקות    

את כולם לעבדים. הם הכינו מחנות הריכוז בכל 
מטרה של מחנות העולם למי שמפריע להם וה

  הריכוז היא להרוג אותם.
יהיה שלב של המלחמות שהם מתכננים ואחרי זה    

יגיע כוכב השביט, הכוכב יגרום לאסונות טבע 
כל מיני צורות. בשיהרגו את רוב אוכלוסיית העולם 

געש ורעידות אדמה בכל -(יהיו התפרצויות של הרי
יום, רעב, צונמי בגובה מאות  15העולם, חושך 

חופי האוקיינוס, כדו"ה יעבור דרך הזנב של במטרים 
  כדו"ה וכו').פלו על השביט ומיליוני מטאורים י

אפשר לחיות לפי -אנחנו חייבים להבין שאי   
ות עם התורה לפי מה ההיגיון, אלא אך ורק לחי

  שכתוב בתורה כי אם לא, לא נוכל להגיע לנצח.
המציאות של החיים שלנו בדור הזה שהוא הדור    

הכי נמוך התבלבלה לגמרי. זה לא כמו שאברהם 
אבינו היה, זה לא. היום מישהו יכנס לתנור ויצא 
מזה בחיים? לא שייך. רק משיח יכול לעשות את 

  זה.
בעולם השקר שהוא זמני  עכשיו אנחנו חיים   

ודמיוני כאילו שאנחנו בסרט קולנוע, ובגלל שאנחנו 
מבולבלים וחושבים שעולם השקר הזה הוא אמת 
אז לכן הקב"ה חייב להחריב את רוב העולם. זו 

מי שלא הכין את עצמו, מי שלא ו עובדה וזה יהיה.
חזר בתשובה יהיה באותו מקום שהיה מקודם עם 

אפשר לשבת לבכות ולצחוק  םחייכל השטויות. כל ה
מכל ההצגות אבל זה שקר זה לא אמיתי וזה יעלם 
והבנאדם ישאר לבד בלי כלום. כי מי שהוא בלי 
הקב"ה ותורתו אין לו כלום והוא לא שווה כלום. הוא 
לא ידע מה לעשות עם עצמו, אין לו תפקיד, אין לו 

  בשביל מה.
 שלא יצאו ממצרים לא רצו לצאת, פשוט 80%-ה   

סירבו לצאת, הם בחרו בשקר, הם בחרו להיות עם 
השקר ולא עם האמת, לא עם הקב"ה, נגד הקב"ה, 
בחרו להישאר במצרים, בתוך העם המצרי שלא 

  מאמין בקב"ה, ששונא את עמ"י.
יהיה איזה שלב שלא יוכלו לחזור בתשובה. בן    

אדם צריך עכשיו להתחיל, וזה חיים ומוות, זה חיים 
  .ת נצחינצחיים או מו

ְלַחֵּיי עֹוָלם  "ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני Aְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו ֵאֶּלה
  .דניאל י"ב ב')(   ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם:"

בן אדם צריך לבחור מה הוא רוצה. זה מאד ה   
חשוב, בן אדם צריך להבין את זה, אבל צריך להבין 

ר למציאות שעכשיו אנחנו עוברים ממציאות של שק
של אמת, זה רוחני אנחנו לא מבינים כבר מה זה 
רוחני, אנחנו צריכים לרצות אך ורק את האמת ורק 

  הקב"ה הוא האמת אין עוד מלבדו.
  אדם"?-ש. למה הכוונה "הגיון של בני

ת. כאשר נגיע לסוף העולם הזה כמו שאנחנו 
מכירים אותו נעבור למציאות חדשה שלא ידענו 

  שהיא קיימת.
הזה ויש מציאות של עוד -יש מציאות של העולם   

עולמות שאנחנו לא מכירים כי אנחנו מרגישים את 
העולם רק דרך החושים שלנו, החושים שלנו 
מוגבלים ולכן אנחנו לא רואים את התמונה השלימה 
של הבריאה. ה' ברא את העולם כך ונתן לנו את 

-האפשרות לבחור בין הטוב ובין הרע כדי לתת לבני
האדם אפשרות לבחור בטוב, לחזור בתשובה 
ולהציל את עצמינו. וכדי להאמין באמת בקב"ה 
צריכים להתפלל אליו בבכי ודמעות אמיתיות שבאות 

ומי שלא מאמין בקב"ה לא יוכל לעבור  מלב שבור
את המחיצה שמונעת ממנו לעלות מעל לעולם 

- וכל יהודי שלומד תורה חייב ללמוד תורה על הזה.
  ור קשר עם הקב"ה.מנת לקש

העולם מלא אנשים שחיים לפני ההיגיון.  –"הגיון"    
למשל אדם חושב שהוא ילך וילמד באוניברסיטה אז 
יוכל לקבל עבודה טובה ויהיה מסודר לכל החיים 
אבל יכול לקרות לו משהו בדרך והוא לא יוכל 

- לעבוד, יכול להיות שהוא יהיה צריך להיות בבית
יבות שלא תהיה לו עבודה. חולים או כל מיני ס

ההיגיון בא כדי שהאדם יוכל להסתדר בעולם הזה. 
יש מצבים שאדם מאד חולה, כל הרופאים הגדולים 
באים להציל אותו ולא מצליחים ואז נותנים פדיון 
נפש או נודרים נדר ומקבלים על עצמם קבלות 
להתחזק במצוות, צניעות וכו' כדי שיהיה לו רפואה 

ימים הוא מבריא, זה מעל לטבע שלמה ותוך כמה 
ומעל ההיגיון, אבל זה יכול להצליח אם האדם 
באמת מאמין בזה, ואם בכל אופן נגזר על האדם 

התשובה עושה את כל התהליך עם  –ללכת לעולמו 
הרבה יותר רחמים ולא לשכוח שכולנו נשלחנו 
לעולם הזה כדי להשלים את התיקון שלנו ולחזור 

  לעולם האמת.
היגיון של העולם הזה החיסונים מצילים את לפי ה   

העולם מכל מיני מגפות, אבל האמת היא 
. לפי שהחיסונים הם אלה שהביאו את המגיפות

ההיגיון הממשלה עוזרת לנו וטובה לנו, אבל האמת 
היא שהם הגנבים הכי גדולים עם כל המיסים שהם 

  עושקים אותנו והם מתייחסים אלינו כמו לעבדים.
לי זצ"ל לקח בקבוק יין, עטף אותו ומזג סא-הבבא   

כן כשהבקבוק היה ריק הוא המשיך -ממנו, אחרי
למזוג ממנו יין. לפי ההיגיון היין היה צריך להיגמר 
אבל הוא ידע את הסודות של הבריאה שאנחנו לא 
יודעים איך להפעיל אותם. ידוע שהוא היה עושה 
קפיצת הדרך  והנהג שלו התרגל לעובדה שיוצאים 

ביתו שבנתיבות ומגיעים מיד למחוז חפצם. יש מ
הרבה דברים שאנחנו לא רואים ולא יודעים אבל זה 
פה איתנו, אין לנו מושג מה זאת הבריאה לעומק 
וחוץ מכמה תלמידי חכמים מכל הדורות שידעו כי 
הם למדו לעומק את התורה אשר יש בה את כל 
השאלות ואת כל התשובות. הרבה צדיקים גדולים 

ו את הסודות איך לעבור את המחיצות שסוגרים ידע
מדים שרוב האנשים יאותנו בעולם הזה ולהגיע למ

בעולם לא יודעים שהם קיימים. יש ממדים קדושים 
ויש ממדים שהם לא קדושים והרשעים שמנסים 
להשתלט על העולם שייכים לשטן, הם יודעים את 
הסודות של הנסתר בצד הלא טוב והם עוסקים בזה 

שיהיה ברור,  האדם הראשון, הנחש ועד היום.מאז 
 אלההרשעות הזו לא יכולה לנצח את הקב"ה, 

ששייכים לזה חושבים שהם יכולים אבל הם לא 
יכולים וה' ישמיד את כל אלה לפני הגאולה, בגוג 

  ומגוג יהיה הסוף שלהם לגמרי.
מדים האלה כי ה' יבגאולה אנחנו נגיע לכל המ   

ה' יסיר מהיהודים האמיתיים יעשה לנו קפיצת דרך, 
את המגבלות הגשמיות ונגיע לאמת וכל יהודי שיש 
לו רצון חזק להינצל ולא רק להינצל אלא להינצל 
לנצח חייב להתחיל לעשות תשובה והדרך הכי 
טובה לעשות תשובה היא להתבודד כל יום ולקשור 
קשר עם הקב"ה ולבקש ממנו, במילים שלנו שה' 

נו על כל העבירות שעשינו יעלה אותנו, שיסלח ל
לאנשים אחרים ומה שעשינו נגד הקב"ה ולבכות על 
זה עם הרבה דמעות. יש אנשים שקשה להם לבכות 
אז לפחות להרגיש עם כל הלב, עם כל הנשמה 

  בושה וחרטה כלפי עצמינו וכלפי הקב"ה.
ולא לפחד כי העתיד יהיה מאד מפחיד, ואם נהיה    

  הוא יהיה איתנו –עם הקב"ה 
  

היום בא אלינו מנהל העבודה ואמר שאנחנו    
  צריכים לקבל את הזריקה או שאנחנו מפוטרים.

  אתם יודעים מה עשינו?
אמרנו לו שהוא יעשה את העבודה שלנו, לקחנו את 
הדברים שלנו והלכנו לכיוון השער. ואתם יודעים 

לא  –מה? לפני שהגענו לשער הוא בא ואמר לנו 
  חשוב, אתם לא חייבים לקבל את הזריקה.

בדיוק כך! אם תעמדו יחד לא יוכלו לקחת את הכבוד 
והחופש שלכם. אל תיהיו פחדנים כמו מנהל 
העבודה הזה, תעמדו נגד העריצות הזו. בכל רחבי 
אמריקה אנשים עומדים נגד העריצות הזו, נעמדים 
 להגן על הזכויות והחופש שלהם כמו שאנחנו עשינו

  ואתם יכולים לעשות אותו דבר...
  

ובארץ: "אני עובד במפעל ... ובאו ואמרו לי להתחסן 
או שאני מפוטר. שמעתי על כל הבעיות של זה אז 
אמרתי "אוקי, אבל אני רוצה שתחתמו אצל עורך 
הדין שלי שאתם אחראים לכל בעיה שתהיה לי ויש 

  לכם ביטוח לזה. עד היום לא חזרו אלי..."
  , אין שום ביטוח לבעיות של חיסון נסיוני).(אגב     

, שתדעו שהרשעים מ"יאני מבקש מכולם, מכל ע 
רוצים לגמור את העם הקדוש, שה' אוהב אותו 

שייכים  מ"יבמיוחד, שהוא בבת עינו. אנו ע
להקב"ה, אנחנו חלק מהקב"ה. לא כל אחד 
שקורא לעצמו יהודי, הוא יהודי, אבל כל גר צדק, 
שהוא באמת גר צדק, הוא כן יהודי ונשמתו 

  הייתה בהר סיני.
עמ"י! אני יודע שמה שאני אומר זה מפחיד    

מאוד, אבל זו אמת ואני מציע לכם מהר ועם כל 
תם חושבים הלב לעשות תשובה, אפילו שאולי א

שאתם צדיקים, כדאי בכל אופן לחפש בתוך 
  נשמתכם איפה הקב"ה בתוך החיים שלכם?

מה עוד אני יכול להגיד? חוץ מזה שהקב"ה    

אוהב כל יהודי אמיתי וסובל ממה שקורה יותר 
אין עוד מה להגיד חוץ מ:  מאיתנו, הילדים שלו...

ה אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים, עש
  עמנו צדקה וחסד והושיענו!

  ה"הקב דרך זה הרשעים את לנצח היחידה הדרך
  17/9/2021     תשרי תשפ"ב י"א, בן גולדן

 גם ביטחוניות בעיות יותר שיהיו, מרגיש אני   
 כשאני ועוד עוד נשבר ליבי. בעולם וגם מ"יב

 והאנשים. מתפרק העולם שכל רק לא רואה
 שיודעים, חיסונים כביכול לקבל רצים, מבולבלים

. להאמין רוצים לא אבל, אותם להרוג יכול שזה
 גורם באמת וזה רבות להפלות לגרום יכול זה

 נולדו שרק ותינוקות שילדים רוצים ועכשיו. לזה
 כשהן חיסונים מקבלות ואימהות חיסונים שיקבלו
 שנקרא מה, מתים נולדים תינוקות והרבה בהריון

 במיוחד אפילו, לשמוע רוצים לא. שקטה לידה
 כי, החיסונים כל את שמקבלים, ניסיונות השפני

 שהם, להאמין מעדיפים הם. שימותו, בבהלה הם
 להם יגידו הרופאים אם בטוחים יותר יהיו

 רופאים מעט לא גם יש אבל. להתחסן
 גם והוכיחו הפוך בדיוק שאומרים ופרופסורים

 הרבה נתנו הקורונה של הראשון שבסיבוב
 החולים בתי בתוך למות יהודים להרבה במיוחד
 מאחר אבל. בכוונה נכון לא מטיפול או מהרעב

 אז, בעולם התקשורת רוב על שולטים שהרשעים
  .לשקר להאמין רוצים האנשים

 איך רואה כשאני רבות בדמעות בוכה אני! מ"יע   
 כביכול, הזריקות עם להתאבד רצים שהחרדים
"כ כ הם, כך כדי שעד, להאמין לי וקשה. החיסונים
 רצים זאת ובכל מהמוות מפחדים "ככ, טיפשים

, ביותר מסוכן טיפול לקבל ומתכננים ומבקשים
, השלום עליהם, ישראלים הרבה המית שכבר
, ב"ארה כמומקומות  מיני בכל אלפים ומאות
 כואב זה'. וכו רוסיה אירופה, אנגליה, קנדה

 שהחיסונים השקר עם עוזרים רבנים איך, לראות
, משקרת הטלוויזיה, משקר הרדיו. סכנה בהם אין

 קבוצה לא הם הרשעים כי. משקרת העיתונות
 כל על ששולטת בינלאומית קבוצה הם, קטנה

 הרבה יש ואפילו, מעט לא שיש י"ואעפ. העולם
 לחיסונים שמתנגדים, העולם בכל אנשים מאוד

 אסור למה ואמינות ברורות הוכחות להם ויש
 של בידיים התקשורת. החיסונים את לקחת

 להאמין יותר רוצים י"בא פה ויהודים הרשעים
 את למכור "יבמ משתמשים ושהרשעים לרשעים

  !הישועה שזו כאילו, המוות
 היהודים את לגמרי להאשים יכול לא ניא   

 שאמרו, רבנים יש כי, לזה שמאמינים החרדים
 זה וכל. לפחד מה ושאין מצוין וזה בסדר שזה

. זה על מעט לא שמרוויחים, עסקנים על מבוסס
 שהם, מאוד גדולים רבנים הרבה שיש מספיק זה
. הקורונה נגד הם שכביכול החיסונים נגד

 כמה הוכחות ברור ראו האלה והרבנים
 זה את שעושים כמה, מסוכנים שהחיסונים

  .העולם על להשתלט בשביל
 רצו, פושעים של חבורה וכנופייתו גוריון בן   

 סוף, לחרדים סוף לעשות בשביל "ימ את לבנות
 הצליח לא עוד שזה גדול נס. המאמינים ליהודים

 פתאום באה הקורונה ועם הקורונה עד. להם
 כל נהיה והרופא הרגילה ברפואה גדולה אמונה

, לתפוס רוצים ולא תופסים ולא. ושלום חס, יכול
 לא. ליהודים הסופי הפתרון של לחלק נחשב שזה

 יפלו גדולות עריםבהן  מלחמות גם יהיו, זה רק
, העולם בכל קמפס פימה יש לזה ובנוסף. וייעלמו

. הנאצית בגרמניה כמו ריכוז מחנות הם אלה
 וזה. כ"ג, ובישראל העולם בכל כאלה יש וכבר

 בעיקר, לרשעים שמתנגדים אנשים בשביל
 אותם יחסלו הם אז, חיסונים רוצים שלא היהודים

 עכשיו לכם אומר שאני מה .מתכננים הם כך. שם
 היו אנשים הרבה אבל, שנים הרבה כבר דועי

 והדרך. זה נגד לעשות מה ידעו ולא מבולבלים
  !ה"הקב דרך זו אותם לנצח היחידה

 ויכלו, יהודים מעט לא רצחו בעצמם הציונים   
 אם. הונגריה יהודי כמו, יהודים אלפי אלפי להציל

 כל עבור דולר רק לתת מוכן היה הרשע גוריון בן
 של הזו הקבוצה אבל. לו שהיה מהכסף יהודי

 השניה העולם מלחמת בסוף בארץ פה הציונים
 האירופאים היהודים את רצו שלא, בפירוש אמרו

  .שימותו והעדיפו המלוכלכים
 לא בסוף? פה להקים רצו מדינה בדיוק איזו אז   

 וגם חרדים הרבה באו כי, ברירה להם הייתה
 יהודים הרבה באו הימים ששת מלחמת אחרי
 הגשמיות את איתם הביאו והם העולם מכל

 לאחד ישראל מדינת את שהפכה, הגדולה
 לגשמיות והרצון גשמיות הרבה הכי עם המקומות

 גשמיים מאוד נהיו העולם בכל היהודים. בעולם
 נהיו גם רים"האדמו ס'הרב של מהחצרות והרבה

 בכל ושולט שלט הזהב העגל ובקיצור גשמיים
, החרדים בין חסד הרבה לנו יש, נכון .מקום
. מהגויים יותר והרבה מהחילונים יותר הרבה

  .מאוד ירדה היהדות הזאת הגשמיות בגלל אבל

  



 ברוב אמיתיים יהודים בחינוך קשה בעיה גם ויש
 וודאי ובוודאי החרדים של השונות העדות

 היהדות זו מה לגמרי כמעט ששכחו החילונים
  .ה"הקב זה ומה

, החרדים היהודים כל על חושב אני ועכשיו   
 הם אז  להם יכנעו לא אם כי, לרופאים שנכנעים
 שני ודבר. שקר שזה ממוות ראשון דבר מפחדים

 יוכלו שלא, שלהם המשכורת על מפחדים הם
 כסף להם יהיה לא שבכלל מפחדים וגם לעבוד

 מחסנים אפילו. הירוק הכרטיס את להם אין אם
 נולדו האלה מהתינוקות מעט ולא התינוקות את

. שנולדו לפני שמתו אומרת זאת", שקטה" בלידה
 מיד חלקם, מהזריקות שמתו אנשים של המספר

 בצורה מוצג. תקופה אחרי וחלקם הזריקה אחרי
 שני קיבלו הם שמתו מאלה והרבה שקרית
  .חיסונים שלושה קיבלו שמתו והרבה חיסונים

 הרפואה ועל הממשלה על שולטים הרשעים   
 על ולא השמאל על לא לסמוך אפשר אי ולכן

 זה הרשעים מטרת. שבאמצע מה על ולא הימין
 יש כי. ישראל בארץ בעיקר היהודים את לחסל
, מהם להתפטר איך דרך אחרים במקומות להם
 חינוך דרך, מעורבים נישואים דרך. ושלום חס

 מהיהודים שנשאר מה וכנגד. התורה דרך שנגד
 אחרות ובערים' וכו פארק בבורו,  בוויליאמסבורג

 ריכוז מחנות כמו שהם פימה מחנות להם יש –
 והם משוכללים יותר רק הנאצית גרמניה של

  .בישראל כולל העולם בכל קיימים
 מה יודע לא אני, לבכות להפסיק יכול לא אני! מ"יע   

. תקווה שאין השטח פני על נראה זה. כבר לכם להגיד
 שהרשעים למה שמתנגדים יחסית יהודים מעט יש

. השטן את יש ולהם ה"הקב את יש לנו אבל, עושים
. שירצה מתי אותו לחסל ויכול השטן את ברא ה"והקב

 ומה. מאוד קשה, עכשיו נראה שהוא כמו והמצב
. לשקר נכנעים שיהודים, זה קשה הכי אותו שעושה

 זו עכשיו שקורה מה שכל כבר יודעים העולם בכל
 להבין וצריכים. העולם כל של האוכלוסיה נגד מלחמה

 היהודים זה, קודם אותו לגמור שרוצים, שהקורבן
 הסכנה שזו יודעים הרשעים כי. ה"בהקב המאמינים

 שומרי יהודים, החרדים והיהודים. נגדם גדולה הכי
 אוכלוסיית כל לעומת. בעולמנו מעטים מאוד הם, מצוות
 זה נגדם לנו שיש היחיד והנשק. טיפה אנו, העולם
 לנו יעזור 'שה חזק ולהתפלל. ה"הקב עם להיות
 עובדים כולם כמעט, בעולם המדינות כל כי. לשרוד
 על ולשלוט העולם אוכלוסיית רוב את לחסל ביחד

 והם אחר דבר לשום ולא לשטן שייכים הם. השאר
  '.וכו בבל מגדל של המשך

 להיות זה – לנצח היחידה הדרך! ישראל עם   
 להפסיק ולא לרשעים להיכנע ולא. לגמרי 'ה עם

 את ללמד להפסיק ולא שצריך כמו 'ה את לעבוד
, האמת את לעזוב ולא. שצריך כמו תורה הילדים

 מיליארדים כמה ישנה לא זה ואז, ה"הקב שזה
 .להם יש נשק איזה משנה ולא קיימים רשעים של

 ותורתו ה"להקב קשורים שבאמת, האמיתי מ"יע
 שזה, האמת את רק אלא, השקר את רוצים ולא

  .ישרדו הם – ה"הקב
 שזו, לראות יכול, שכל קצת לו שיש ומי מפחיד זה   

 רוב כי, ה"הקב עם חזק קשר וצריך אומץ וצריך. האמת
 שהם הממשלות, זה על ביחד עובדים בעולם המדינות
 והם השלטונות וכל המשטרה על, הצבא על שולטים

 רק ולא העולם אוכלוסיית רוב את להרוג בכלל רוצים
  !היהודים את בעיקר אבל, היהודים את
. אותנו להפחיד תפסיק יגידו יהודים שהרבה יודע אני   

 לתאי ללכת שוב רוצים אתם: אתכם לשאול רוצה ואני
 כדי בנו שהרשעים משוכלל יותר משהו או? הגזים
, כבשים של עדר להיות רוצים אתם? אותנו לגמור

 'ה ?חשבונות לעשות ובלי לחשוב בלי למוות שהולך
 שאנו כמה, לו שנראה רוצה, אותנו להרים רוצה

 הוא. ולתורתו לו מאמינים שאנו כמה, אותו אוהבים
, ברור "ככ שקר, לשקר אמת בין נבדיל שאנו, רוצה
  .עושים שהרשעים מה להבין יכול תינוק שכל

 אוכלוסיית שאר. ישרוד 'ה שעם מי, איתנו 'ה! מ"יע   
 לנקודה שהגענו, להאמין מאוד קשה. תיחרב העולם
 לחסל מנסים הגויים, השני הבית חורבן שמאז. כזאת
 שמם יימח, חלקית הצליחו הם. צורות מיני בכל אותנו
 את יציל 'ה הפעם גם. לגמרי לא פעם אף אבל, וזכרם

 יהיו ואלה 'ה עם לגמרי שהם, האמיתיים היהודים כל
 ימותו הרשעים הגויים. משיח של הבא העולם של חלק
 הכי הוא ה"שהקב מבינים שהם גויים מכמה חוץ, כולם
 הם כי, היהודים את לשרת יסכימו והם. הכל הוא, יכול
  .לגמרי יאמינו גם
 לו יקח ולא פה משיח! זמן הרבה אין! ישראל עם   

 אז ועד, להתגלות צריך הוא הקרוב ובעתיד זמן הרבה
 יהיה מה משנה שלא, ה"להקב, להוכיח צריכים אנו

  .הסוף עד איתו אנחנו
 ממכם מלבקש לכם חוץ להגיד עוד מה יודע לא אני   

 האמונה את נשמתכם ובתוך, ליבכם בתוך לחפש
. יכול הכל הוא שבאמת, ולדעת. ה"בקב והביטחון

 שלו והנאמנות הנאמנים את ירים הוא דבר של בסופו
 בלי לגמרי יעלמו ע"ז עובדי הרשעים הגויים. כולם מעל
  ימשיך לנצח נצחים. האמיתי ישראל ועם זכר

  

  
ד

  
קבלתי איומי רצח, אני מסכן להלן קטע מדבריו: 

את חיי, את הקריירה שלי, את המשפחה שלי, 
את הכל רק כדי לשבת ולומר לכם את הדברים 

  הבאים:
ד"ר לוק מונטנייה אשר זכה בפרס נובל על גילוי 
האיידס אמר שזו הסכנה הגדולה ביותר 

עם -לאנושות, והסכנה הגדולה ביותר לרצח
ושית. אם נלך בעצתם של חלק בהיסטוריה האנ

 7מ"מנהיגי העולם" כמו שביל גייתס אמר כי 
 2מעל יהיו מיליארד אנשים צריכים להתחסן, אז 

  . אז תתעוררו!מתים!מיליארד 
זהו הפשע הגרוע ביותר בתולדות האנושות. יש    

כ"כ הרבה עדיויות המוכיחות שזה רצח בכוונה 
שיים הייתה מצגת חוד FDA-תחילה, רצח עם. ל

של המצגת מכילה  16לפני שהחיסון החל, בעמ' 
רשימה של תופעות הלוואי מהחיסון. אם נסתכל 
במערכת הדיווחים של תוצאות הלוואי מהחיסון 

בין מה שקרה לציבור  100%נראה התאמה של 
האמריקאי למצגת. זה היה מתוכנן מראש וזה 
האישום שאני מאשים ברצח בכוונה תחילה ורצח 

  אמריקאים. 700,000של לפחות  
אנחנו צריכים להתרחק מאלילי השקר    

ולהתקרב אל ה' היחיד האמיתי וזה הפתרון 
  לעריצות הזו.

הם יעשו כל מה שהם יכולים כדי לשמור על 
השליטה והם עושים זאת ע"י שטיפת מח של 
החדרת חרדה ופחד ממושכים ממגיפה יחד עם 
בידוד עד שאנשים מפחדים ונמשכים לאלילי 

שקר, לחיסון השקר כדי התמודד עם הפחד. אין ה
אל תקריבו את  –להיכנע לפחד ואני מפציר בכם 

הילדים שלכם, תשמרו עליהם. הממשלה היא 
  אויב הציבור, היא האויב של ילדכם,

  תשמרו על ילדכם...
  

   לים שקפץ נחשון כמו להיות נצטרך כולנו
  26/9/2021      כ' תשרי תשפ"בדניאל, 

  !טוב תקשיב – אבא
 מעט עוד, נגמרים כמעט החגים, להתכונן צריכים
, לשמוח חייבים תורה בשמחת ואנחנו, תורה שמחת

 להתפלל גם חייבים אנחנו, הזה תורה בשמחת אבל
 מכירים שאנו כמו, העולם החג אחרי כי, בדמעות

 פעם עוד ישתנה, אותו הכרנו שפעם כמו או אותו
  .ומשונה ושונה מפחיד יותר הרבה ויהיה

 כל שרשעות להאמין שקשה, תוכניות יש לרשעים   
 ונצטרך. הארץ כדור על שולטת כבר מפחידה כך

 'ה ובאהבת שלנו ובנשמות, שלנו בשכל להשתמש
 עוין למקום כבר שנהפך בעולם לשרוד כדי, שלנו
  .ליהודים ובמיוחד העולם אוכלוסיית לרוב

ון ִפְצפ קטן ַעם אנו! שלי אחיות! שלי אחים! מ"יע   
 בית כשהיה. בעולם העמים כל לעומת יחסית

 והרבה גדולה יותר הרבה הייתה "יא, המקדש
 את הקטין ה"הקב אבל. בה גרו יהודים של מיליונים

 שהעמים, נשרף המקדש שבית שאחרי כדי "יא
 "יא היה שפעם השטח את "ככ ירצו לא האחרים
 צמחיה עצים עם, פורחת מאוד לכן קודם שהייתה

, לשממה נהפך וזה. וירק מים הרבה עם והיתה. ונוף
 עשה 'ה זה ואת. שפעם כמו גדול לא, למדבר
 על להשתלט ירצו לא אחרים שעמים כדי, בכוונה
  .הקודש מקום

 כולל, העולם בכל שולטים הרשעים: תבינו! מ"יע 
 ולחסל גויי למקום "יא את להפוך היא ומטרתם "יבמ
 גויי למקום י"א את ולהפוך, לזה המתנגדים כל את

 שמאמינים היהודים את שונאים הרשעים. לגמרי
 כביכול הם עכשיו פה ששולט ומי. ותורתו ה"בהקב

 בכל שולטים הם ובאמת. ר"ע הם אבל יהודים
 בדיוק, העולם בכל ריכוז מחנות להם יש. העולם

 הם, לנאצים שייכים הם כי ש"ימ, לנאצים שהיה כמו
  .לנאצים המשך

 כח לנו יש, קטנים שאנו כמה תדעו! ישראל םע   
 השטן. ביחד העמים מכל כח יותר לנו יש. אדיר
 הכח את יש שלשטן בטוחים והם עליהם שולט
 שהשטן חושבים והם. ושלום חס י"עמ את לחסל

 והם גמור שקר וזה ושלום חס יכול הכל הוא
 רק שיש ידוע וזה כתוב וזה ברור זה כי, טיפשים

 אלוקים רק יש, אחד יכול כל רק יש. אחד עולם בורא
, השטן את ברא בעצמו והוא. ה"הקב והוא אחד

 להוכיח צריכים היו ואשתו הראשון האדם כי. הנחש
 אנחנו זה ובגלל. ונכשלו ה"להקב נאמנותם את

 דור אחרי ודור. דור אחרי, דור אחרי דור, סובלים
 ואפילו. האמת את להבין ביכולתנו יורדים אנחנו
  .יורד הכל, מצוות שומרי שאנו

 איפה כמעט אין, בתחתית כמעט אנחנו ועכשיו   
 נהרס הכל אז עולים לא אנחנו ואם. כבר לרדת
 יתן לא 'ה אבל. ושלום חס הרע וגם הטוב גם, ונעלם

 על לקום לנו יעזור הוא. אותנו יציל הוא, להיות לזה
 העם, אנחנו מי שוב ולהבין ולהרגיש הרגליים
 האהבה את נרגיש שוב אנחנו. ה"הקב של הנבחר
 האמיתיים והיהודים. אלינו ה"להקב שיש הגדולה

 הם פתאום כי. כלפיו אהבתם את גם ה"להקב יתנו
 העם שהם ירגישו. מלבדו עוד שאין וירגישו יתעוררו
 של חלק וגם צמוד לגמרי להיות וצריכים הנבחר

 נשמות הם זה את ויבינו שירגישו אלה וכל. ה"הקב
 ויבכו" ונשמע נעשה" שוב שיגידו, אמיתיות יהודיות

 אנחנו זמן הרבה לפני כי. דמעות הרבה עם
 השקר את העדפנו כי, יכול הכל ה"מהקב התרחקנו

  .הזה העולם ושל הזהב עגל של
 האין יכול להכל לגמרי לחזור! מ"יע! זמן הגיע   

 לחיות ושנמשיך מהמציאות נעלם שלא כדי. סוף
 להגיע רוצים אנחנו .יכול הכל של כחלק נצחים לנצח
 ולהראות קורבנות ולהקריב השלישי המקדש לבית
 יכול הכל שהוא, ספק בלי יודעים שאנו, ה"להקב
  !מלבדו עוד ושאין

  
 2/3, תיעלם הרשעות, ישתנה הכל זה ואחרי   

 ישראל ארץ. ישראל ארץ לא אבל, יחרב העולם
 פנימה וכשניכנס מהשמיים ירד המקדש בית, תגדל

 – מכירים שאנו כמו החיים אז המקדש בית תוך אל
 יודע לא שאני, ה"להקב גדולה אהבה ונרגיש יעלמו
 גדולה כך כל אהבה נרגיש. זה את לתאר איך אפילו

 יהיה, אז ועד מעכשיו אבל. י"עמ לכל וגם ה"הקב אל
 חייבים אנחנו. להתייאש לנו ואסור גדול מאוד מבחן

 ושאנחנו לגמרי איתו שאנחנו, ה"להקב להראות
 עבודה לעובדי, לרשעים להתנגד מחיר בכל מוכנים

  .בשטן ולמאמינים זרה
 להזכיר רוצה רק אני בשטן שמאמינים ולאלה   

 השטן את ברא והוא יכול כל הוא ה"שהקב, לכם
  .מהמציאות אותו למחוק יכול ובשניה

 הגשמיות כל עם להפסיק הזמן הגיע! ישראל עם   
 תעזור לא הגשמיות, יהיה שלא ואיך. המיותרת

 לא והכסף, יפלו הכספים הקרוב בעתיד כי, לכם
 יותר רשעים קמו וכבר ויקומו. כלום שווה יהיה

 כבר והם. וזכרם שמם ימח מהנאצים חזקים
 שהם כאילו, אותם ימחק 'וה, העולם על משתלטים

 להוכיח חייבים י"עמ ואנחנו. פעם אף היו לא
 ונשמע נעשה שוב להגיד מוכנים שאנחנו ה"להקב

 הכל, זה את ישמע שהוא וברגע הנשמה כל עם
  .לטובה יתהפך

 לא, לגמרי 1/3. יחרב עולם 2/3 תתכוננומ"י ע   
 שהיא י"וא. קשה פגוע יהיה 1/3. כלום ממנו יישאר

 גם לנו ויהיה. ותפרח תגדל כמעט יפגע שלא בשליש
 כל וזה מהשמיים שירד, השלישי המקדש בית את
 ושאנו. הזה להרגע נכון. זה על לספר יכול שאני מה
 הכל עבורנו תשובה שעושים שבאמת ישראל עם

  !לנצח יעלמו הרשעים וכל לטובה יתהפך
 שירדנו, ותבינו מסביב תסתכלו! ישראל עם   

 שהמציאו המכשירים כל עם נמוך "ככ רוחנית
 להנות בשביל רק שמיוצר האוכל כל עם. הרשעים

 כל עם ירדנו. רעל איזה למעשה שזה, טעם מאיזה
 בין אפילו, מהקדושה פךהיה שמביא הצניעות חוסר

  .חרדים הכביכול
 על, משה תורת של הצדקות על עומד העולם כל   

 עם אנחנו. סיני בהר שקיבלנו משה תורת של האמת
 ביותר הנמוך למקום לרדת יכולים לא אנחנו, נבחר

 חס לרדת ונמשיך זה את נעשה אם כי. רוחנית
 לא האמיתי י"העמ, הזה הקטן העם אנחנו. ושלום

 לא אם העולם יחרב אז, האמיתי אלא, הכאילו
  .תשובה נעשה

 אם. תורתו ואת ה"הקב את אוהב באמת מ"יע אם   
 אז, וצאצאיכם ילדיכם את אוהבים באמת אתם
 עם יחד לעבור תצטרכו. בתשובה תחזרו זה ברגע

 אם, אותנו יבחן 'ה כי, מאוד קשים זמנים העולם כל
 לחזור רוצים ובאמת באמת אמיתיים אנחנו

 את לעשות ומוכנים בו מאמינים ובאמת בתשובה
  .נצחים לנצח איתו להיות כדי הכל



 כל, הבנקים, הקרוב בעתיד תיפול הגשמיות כל   
 יהיה האוכל, לארץ מארץ טיסות יהיו לא. העסקים

 טבע אסונות ויהיו. כלום שווה יהיה לא הכסף, מעט
, להבין צריך לשרוד שרוצה מי. ישנם שכבר, ענקיים

 בני של היגיון על המבוסס מהעולם עוברים שאנחנו
, ברור יהיה וזה. 'בה וביטחון אמונה של לעולם אדם
 לנו יתן 'שה להאמין נצטרך ואנחנו. ספקות שום ללא
 מים לנו וייתן. המן את במדבר לנו שנתן כמו אוכל
 לחיות סוכה לנו ויתן. מרים באר את לנו שנתן כמו
 זה קבוע בנוי משהו ולא סוכה רק שזו ואפילו בה

 נעבור שאנו השינויים מכל עלינו לשמור מספיק יהיה
 אבל, המדבר את נעבור שוב. נצחים לנצח שנגיע עד
  .ספקות עם לא
 הוא 'שה, וביטחון אמונה עם זה את נעבור אנחנו   
 לגאולה דבר של בסופו אותנו יביא והוא יכול כל

 אני. 'ה עם שאנו זמן כל, לפחד מה לנו ואין השלמה
 להינצל כדי אבל, מדויק יותר הסבר לתת יכול לא

 הרבה "ככ אין אם ואפילו. ה"הקב על לסמוך חייבים
 רק. מהברז שזורמים מים ואין חשמל אין אם, אוכל

 אתם אם, יצילכם והוא ה"הקב עם תהיו, לפחד לא
 נצחים ולנצח לגמרי יעלמו הרשעים. נאמנים באמת

  .נצחים לנצח יחיה הוא, לגמרי ה"להקב שנאמן ומי
 קורה מה משנה ולא 'ה עם תהיו! ישראל עם   

 יהיה ה"הקב – ה"הקב שעם מי. מפחיד שזה וכמה
, היחיד יכול הכל הוא ה"שהקב לשכוח ולא. איתו

 אותנו ולהביא אותנו להוציא יכול הוא רק. שקיים
 הזה בעולם להיות שעומד מההרס נצחים לנצח

 כמו להיות יצטרך ישראל עם וכל. הקרוב בעתיד
 שהים לפני עד הים לתוך שקפץ, עמינדב בן נחשון
 פחד לא נחשון. שיפתח הבטיח 'שה כמו, נפתח

 כמעט הוא. ציווה ה"שהקב כמו יפתח שהים והאמין
 מה ושאין אמת שזו, להראות רצה הוא אבל, טבע

 ניסי בניסי נפתח הים דבר של שבסופו עד. לפחד
 כל. הים של השני לצד ותופים שירה עם עברמ"י וע

  .עמינדב בן נחשון כמו להיות חייב מאיתנו אחד
 אסור -  שמאמין מי אבל, מאוד קשה יהיה זה   

 שתצטרכו מה כל לכם יהיה! לפחד אסור, לפחד
 כביכול גם, נפתח שהים, מצריים ביציאת אז וכמו
  !נצחים לנצח אותנו ויביא ייפתח שלנו הים
  

  שלו הבנים ונגד' ה נגד נלחמים הרשעים
  29/9/2021      ' תשרי תשפ"בגכ, בן גולדן

 עצמינו של בכח להאמין לזכות חייבים אנחנו מ"יע   
 של התקופה .המכשולים כל את ולעבור ולנצח

 ברור ומאוד .שמיטה לשנת נכנסנו. נגמרה החגים
 מתקרבים מאוד גם שאנחנו שקורה מה מכל

  .השלמה לגאולה
 כדי לסימן מחכה והוא הזה בעולם כבר משיח   

 ביניהם ויש הוא מי שיודעים אנשים יש. להתגלות
 "אא אבל, אותו להרוג דרכים מיני בכל שניסו רשעים
 שמשיח זמן הגיע. נותן לא ה"הקב אם אותו להרוג

 הרשעות כל את ה"בע ויסלק השלטון את ייקח
  .אחרונות בשנים בפרט הזה בעולם שקיימת

את הסבל של הדורות  מהר יםשוכח אדם- ניב   
 . ובמיוחד את הסבל מהשואה ועד היום.הקודמים

 את לעבור יכול כזה קטן שעם, להאמין לא פשוט
 יהודים מיליון משישה יותר ולאבד הנאצים תקופת
 בא"י שנהרגו יהודים אלפי כמה עוד זה ואחרי

 שעכשיו היהודים כל לכך ובנוסף. שונות במלחמות
 עם בכוונה קר בדם אותם שרוצחים, שמתים י"בא

 כמו, כ"כ שסבל בעולם עם אין. קורונה הכביכול
 הוא היהודי תמיד, העולם של ההיסטוריה בכל. י"עמ

  .שורדים אנחנו אופן ובכל. הקורבן
 ה"הקב, מאוד פשוט? שורדים שאנחנו זה איך   

 עצמו את ויעלה לגמרי תשובה יעשה י"שעמ רוצה
 יהיו י"עמ סוף ושסוף. הרוחנית הירידה את ויעצור

 גם העמים כל. סיני במדבר שהיו כמו קדושים
 מלחמות אוהבים הגויים אבל', וכו ממלחמות סובלים

 רוצים אבינו אברהם מאז הגויים רוב אבל. כולם לא
 אבל. באירופה במיוחד, לגמרי היהודים את לחסל

 כי. "יבמ כולל, בעולם מדינה בכל זה למעשה
 שייכים הם אבל, אולי יהודים הם "יבמ השולטים

 אותה ולהפוך י"א את לקחת ורוצים הגויי לעולם
 למדינה אותה להפוך. ה"בהקב אמונה בלי, "ילמ
  .כך להמשיך יכול לא וזה המדינות כל כמו

 כל את יחסל הוא, יכול הכל שהוא ה"הקב כי   
 בכל האמיתיים היהודים נגד שהולכים העמים
 נגד להילחם שיכול עם ואין, אדם ואין. העולם

, הגרעיניות הפצצות מכל יותר חזק הוא כי. ה"הקב
 עוד ואין, העולמות ובכל העולם בכל חזק הכי הוא

 ולנצח נגדו להילחם יכול לא בעולם צבא אף. מלבדו
 כל עם חזקותה מדינותל הכ יתחברו אם אפילו, אותו

 לגמור יכולים לא הם, להם שיש קטלני הכי הנשק
  .ה"הקב יכול הכל את
 ונגד הקורונה נגד לשרוד הסוד את לכם יש! מ"יע   

 המסוכן הנשק כל ונגד למיניהן הגרעיניות הפצצות
. ה"הקב את לנצח יכול שלא נשק. אדם לבני ביותר

 היהודים על, שלו הצדיקים על מגן ה"שהקב ומאחר
. לו ונאמנים בו המאמינים הגויים על וגם. האמיתיים

 כבר ה"הקב! הפוך, י"עמ את לחסל אפשר ואי

 בעתיד מאוד רע להם שיהיה, העולם כל את מזהיר
  .היהודים עם שוב יתחילו הם אם, הקרוב

 הם היהודים עם רק לאו התחילו כבר והרשעים   
 המלחמות ודרך הקורונה דרך כבר הם. התחילו

 בנייני וגם עירק, קוריאה, וייטנאם כמו ובעבר שהיו
 שתהיה כדי בכוונה הורידו שאמריקאים התאומים

 נגד מלחמות התחילו והם. למלחמות סיבה להם
 תמיד הם הציונים. היהודים נגד ובמיוחד האנושות

 היהודית הדת את לגמור התוכנית של גדול חלק היו
 גוי להיות רוצה שלא ומי. לגויים היהודים את ולהפוך

  .אותו יהרגו התוכנית לפי אז
 שולטים הם, בשטן שמאמינים הרשעים והגויים   

, זה את יעצור ה"הקב אבל. העולם כל על עכשיו
 את. יכול הכל לא הם כי, אותם מבלבל כבר הוא

 לגויים, להם אין אז, אותו ברא 'ה עצמו השטן
 לסוף אותם מביא בעצמו והשטן השטן על שליטה

 במיוחד אותו שלח 'ה – השטן. להם שמחכה המר
 העולם אוכלוסיית לכל ולעשות הרשעים את לבלבל
 לכם מספיק, בזה מאמינים לא אתם ואם. מבחן

 המתפללים הקטולים של התפילות את לשמוע
  .השטן של השמות אחד שזה ללוציפר

 יהיה לא, באמת ה"הקב עם תהיו אתם אם! מ"יע
 ולא ממלחמות ולא מהקורונה לא. לפחד מה לכם

 היהודי בשביל העולם את ברא ה' כי, מכלום
 היהודי אבל. נצחים הנצח של חלק יהיה שבעתיד

 ירצה ולא ה"להקב לגמרי נאמנות לו שתהיה חייב
 בו שאין עולם זה. הגויי העולם של חלק להיות בכלל
 בו אין, אחד ל-בא אמונה בו אין, צניעות כמעט
 לא הם. בהם חייב שגוי המעטים הדינים את אפילו
 שיש הזדמנות או אפשרות וכל. זה לפי לחיות רוצים
 הם, רע ליהודי לעשות סתם או יהודים להרוג להם

    .בשמחה זה על קופצים

 עכשיו לכם אומרים רוצחים כמה :מסאסוב האדמו״ר
 כשיגמרו? טובה שהיא נדע איך. הזריקה את לקחת

 שמרו. חייהם על שישמרו לאנשים קורא אני ?הנפגעים
 דברים מזה לצאת יכולים כי, זאת תעשו ואל חייכם על

. ערך כל אין האדם בני של לחיים היום .מרים מאוד
 ורוצחים גרמנים מרוצחים שיצאה זריקה עכשיו פתאום

    שנתפלל טוב יותר? העולם את שתציל היא אמריקנים
 )t.me/AAchannel111/7890(  .שיצילנו לקב"ה     
  
 לפני !בתשובה תחזרו – מכם מבקש אני! יהודים   

 כבר, ידעו כבר הם, גזים לתאי נכנסו שהיהודים
 יודע גם יהודי כל אבל. אותם מעניש 'שה, הבינו
 'שה, אותו אוהב 'שה זה את יודע הוא, טבעי באופן
 עקשן עם אנחנו אבל. בתשובה יחזור שהוא רוצה
 אותנו להוציא קשות בשיטות להשתמש וצריך

 לתאי שנכנס יהודי כל לכן. השלילית מעקשנותנו
 צעק מיד הוא אמיתי יהודי היה הוא אם, הגזים

, עדן לגן ךהל ומיד הלב כל עם" ישראל שמע"
  .המתים בתחיית לחזור כדי עדן בגן המחכ וונשמת

 איתנו והוא חזר הוא תיקון צריך היה שעוד ומי   
 של והיהודים. שלו התיקון את להשלים וצריך היום
 היהודים מכל רוחנית מבחינה נמוכים הכי הם היום

 שומרי אפילו, נמשכים בקלות אנחנו. פעם אי שהיינו
. הגויים של הזהב לעגל, גויים של לשקר, המצוות

. הזה העולם של התאוות לכל נמשכים אנחנו
 והחרדים. לשקר נמשכים בגדול בוודאי החילונים

, הזהב לעגל חזק נמשכים תורה לומדי אפילו
 אחרות לעברות למשיכה גורם זה דבר של שבסופו

  .ה"מהקב ישראל עם את מאוד להרחיק יכול וזה
 והמשיח שמיטה שנת שתהיה, הזאת בשנה   

 שלא מי. ניסים ניסי נראה אנחנו, להתגלות מחכה
 ה"בקב להכיר רוצה שלא מי, בניסים להכיר מוכן

 ולהגיע הזהב עגל את לעזוב רוצה שלא מי, ו"ח
 יהודי לא שהוא כנראה, הסוף עד עקשן והוא לאמת

 איך לראות שנהנים, הרשעים הגויים עם ייעלם והוא
  .נשפך היהודי שהדם

 את שישרדו העולם מאוכלוסיית הרבה יהיו לא   
 יהיו לא, גם יחסית היהודים ובין. להיות שהולך מה

 הם היהודים מכביכול חלק כי. שישרדו הרבה "ככ
 שרק גויים ממש הם וחלק. תשובה יעשו שלא "רע

 הגויים כמו להיות ומעדיפים יהודים והם חושבים
 ה"להקב ממש הנאמנים ישרדו. גויים למעשה הםו

 לעשות יכול – מזה רחוק שהוא ויהודי, ותורתו
 איש להיות מאוד ירצה הוא אם רק אבל, תשובה

  .ותורתו ה"הקב עם שזה, האמת לפי ולחיות אמת
 פגוע יהיה עולם 1/3, לגמרי עולם 1/3 יחריב 'ה   

 א"י .קשה ייפגע לא, בו "ישא העולם 1/3 - ו קשה
 חורבן לפני שהייתה כמו בשטחה גדולה שוב תהיה
 לגמרי יהיו, שישרדו אלה וכל .והראשון השני הבית

 על נבכה ואנחנו משיח יקבל ישראל עם כל. ה' עם
 מאוד שמחה עם שמחים ונהיה שרדו שלא אלה כל

 כל אחרי הצלחנו סוף שסוף, עמוקה מאוד, גדולה
  .הזה ליום להגיע הגלגולים

 נצטרך ולא 3- ה המקדש לבית נלך זה אחרי   
. ה"הקב עם לגמרי נהיה כי, אדם משום יותר לפחד
 ויודעים אמת אנשי הם כי, שישרדו גויים גם ויהיו

 העולם אוכלוסיית רוב .יכול הכל הוא ה"שהקב
 בעולם להיות יכולים ולא צדיקים לא הם כי תיעלם
 תקבל האנושות וכל. ה"הקב עם שכולו, טוב שכולו

  .מלבדו עוד ואין יכול כל שהוא, ה"הקב את
 צריכים !יהודי להיות מספיק לא זה! לשכוח לא   

 שלומדים אנשים יש  !תורתו ועם 'ה עם יהודי להיות
 הם. תורתו עם ולא 'ה עם ממש לא הם אבל, תורה
 הרוחני הלכלוך כל ועם הזהב עגל עם יותר הרבה

  .אותם שמושך
 להילחם נצטרך !קל לנו יהיה ולא! תתכוננו! מ"יע   

 לעבור כדי, שלנו הרע היצר נגד, שלנו הפחדים נגד
 גם ,כולם, תשובה תעשו !בשלום הזאת השנה את

 כי !לפחד ולא! וחשבון דין לעשות צריכים הצדיקים
, השקר שעם מי רק! לפחד צריך לא, 'ה שעם מי

 צר גשר כולו העולם כל !גדולה הכי בסכנה הוא
 'ה – 'ה שעם מי כי! כלל לפחד לא והעיקר! מאוד
 אוכלוסיית רוב :דבר עוד מוסיף ואני  !איתו יהיה

 יימח גייטס ביל את לשמח אומר ואני ימותו העולם
 אחד יהיה והוא יתגשם חלומו סוף שסוף וזכרו שמו
  .שימותו מאלה, מהם

  אמריקה תיהרס כמעט לגמרי
  3/10/2021      כז' תשרי תשפ"ב –בן גולדן 

כשהקב"ה שולח נשמות  אני מבין את הצער שלכם.
חלק נעימות,  –תהליכים  לעולם הזה, לעבור כל מיני

חלק לא נעימות, חלק מאוד נעימות וחלק מאוד לא 
נעימות, ואנחנו צריכים להבין את כל החיים האלה 
כהכנה לעולם הבא, שבא אחרי העולם הזה, וזה 

שאנחנו מכירים. זה עולם עולם אחר לגמרי מהעולם 
שכולו טוב, זה עולם שהנשמה יכולה להבין הרבה 
דברים שלא היו ברורים לה בעולם שלנו העכשווי 
שהוא עולם של שכר ועונש, אבל ברגע שעוברים 
את העונש מקבלים את השכר, ואז אנו יודעים כבר 
יותר טוב, מה זו אמת ומה זה שקר, מה זה רצון ה' 

  טן עצמו.מה זה רצון של הש
כל היהודים שפחות או יותר השתדלו להחזיק    

מעמד להשתדל לעשות את רצון ה' וכשמגיעים 
לעולם הבא ועוברים את המשפט, שעובר על כל חיי 
היהודי וכל העברות שלו וכל מצוות שלו ומחליטים 
אם מגיע לו עונש או ללכת ישר לגן עדן ואם כן, אז 

בכל זאת, אפילו איפה מתאים לו להיות בגן עדן, ו
כל הולך לגהינום בשביל איזה -אם הוא קודם

עברות, בסופו של דבר, הוא יגיע לגן עדן, אם הוא 
  קשות. "כיהודי ואם לא היו לא עברות כ

עולם הזה הוא לא סוף פסוק, הוא מעבר לעולם ה   
אנו  הבא וכל מיני עולמות, עד שמגיעים לנצח נצחים.

קשה להכיר אותו כבר, מגיעים לסוף של העולם הזה, ש
  וישתנה עוד הרבה יותר. לא לפחד! "ככי הוא השתנה כ

זה המקום הכי טוב כי  יהודים תשתדלו להגיע לארץ   
להיות. אם אתם גרים באירופה, אמריקה, קנדה, 
אוסטרליה, ארצות מפותחות יותר, ואתם חושבים, 
שעדיף להישאר בארצות האלה, כי רמת הגשמיות 

והסכנה של המלחמה עולמית תהיה  יותר גבוהה בהם
המקום הכי בטוח בעולם  אז זה שטויות! –פחות עוינת 

בשביל היהודי זה בא"י, לא במ"י ואין ספק בזה. 
השכינה עזבה את כל הארצות בעולם כבר לפני קצת 

  יותר משנה וקיימת אך ורק בא"י, לא במ"י.
כל הממשלה, כל הצבא, כל היהודים שהם כביכול    

ולא מאמינים בהקב"ה ותורתו או שהם יעשו  יהודים
תשובה או שהם ייעלמו. מה שברור שהם, הכאילו 
יהודים, הם לא יהודים באמת ואף פעם לא היו. אבל 
היהודים האמיתיים שהפסיקו לקיים מצוות, יש להם 
זמן לחזור בתשובה, לא הרבה זמן, אבל יש להם זמן 

ב. אין גורלם לא יהיה טו –ואם לא יחזרו בתשובה 
ליהודים חרדים רובים, פצצות, מטוסי קרב וכו', אבל יש 
לנו את הקב"ה ואין כח יותר גדול ממנו והוא יחסל את 
כל האויבים שבאים נגד היהודים האמיתיים, בלי 

  פצצות גרעיניות.
! הגענו למצב קשה ביותר, בכל העולם עמ"י   

האנטישמיות חוגגת ויש כל מיני אסונות טבע ענקיים, 
גורמים ויגרמו להרס עצום, שיהיו בעתיד הקרוב ש

בעיות קשות כמו חוסר פירות ירקות ואוכל בכלל וגם 
העולם, חלק יהיה  2/3של מים נקיים, והקב"ה יחריב 

הרוס לגמרי, חלק יהיה הרוס, אבל פחות מחלק 
הראשון ובא"י תהיה שמחה גדולה ויהיה כל מה 

עשות כל שיהודים אמיתיים צריכים לאכול לשתות ול
אני  מה שהם צריכים, וזה בירושלים עיר הקודש.

 "ימבקש מכל יהודי ויהודיה שיכולים להגיע לא
  שישתדלו להגיע עכשיו!



אמריקה תיהרס כמעט לגמרי, ואולי זה נשמע    
בלתי אפשרי, אבל זה לא בלתי אפשרי וזה מה 

כוכב השביט עם שובל של מטאורים  שיהיה.
קיים, שכבר עכשיו ואסטרואידים של סלעים ענ
וגורמים לאסונות  "הנופלים בתוך אטמוספירת כדו

טבע ענקיים וזה יהיה עוד יותר גרוע, אבל ירושלים 
  והסביבה לא יפגעו או בקושי יפגעו.

! אם אתם רוצים לשרוד את הסיוטים הקשים מ"יע   
תחזרו בתשובה! ואלה שבחו"ל ברגע זה ארזו את  –

! כי זה המקום הדברים שלכם ותעלו לארץ מיד
  הטבעי הבטוח ואמיתי ליהודי ורוב העולם  ייחרב!

 ! המקום היחיד שיש ליהודי להיות בו זה במ"יע
. תבואו עכשיו ברגע זה! א"י, אלא ב"י, לא ממ"יע

ואם אתם לא יכולים לבוא, אני אתפלל על כל 
היהודים, שבכל זאת יגיעו לנחלה ולנצח נצחים. 

עד חנוכה  הרבה זמן!ותדעו שאין הרבה זמן! אין 
  .כל העולם ישתנה

אני רוצה שכל יהודי  .מ"יאני מתפלל על כל ע   
עד חנוכה יהיו שינויים  ויהודיה שיגיעו לנצח נצחים.

שוב, יהודים! לא  מאוד גדולים וקשים בעולם הזה.
לפחד! רק להיות עם ה' ותורתו! זה הדבר הכי 

  חשוב להיות עם ה' ותורתו!
תחילים ומה קצב של השינוי השינויים כבר מ   

אני לא יודע, אני רק יודע שזה לא איטי, זה יהיה 
הקב"ה רוצה, שנחזור בתשובה  מהיר יחסית.

וכולם צריכים לחזור בתשובה, כל היהודים 
צריכים לחזור בתשובה והגויים צריכים לקבל את 
הקב"ה כהכל יכול, הם לא צריכים להיות יהודים, 

התרחק לגמרי מכל אבל הם צריכים להבין ול
הדתות כמו נצרות, איסלם וכל עבודה זרה 

אי אפשר לשחק  אז לא ישרדו. –אחרת, ואם לא 
כאילו, לא הגויים ולא היהודים, כי הקב"ה יודע, 
מי באמת ומי בשקר, הוא הכל יכול! הוא שולט על 
כל מה שקיים בעולמנו בכדור הארץ ובכל החלל 

אות בעיניים וכל המימדים, שאנחנו לא יכולים לר
  שלנו עכשיו ובעתיד אנו נכיר גם את זה.

עם ישראל! אנחנו הילד השעשועים של    
הקב"ה, הוא אוהב אותנו במיוחד, עברנו אלפי 
שנים של גלגולים, של תיקונים וכו'. עכשיו אנחנו 
צריכים להוכיח את עצמנו, שאנו באמת שייכים 
אך ורק להקב"ה, כי רק הוא כל יכול והוא שולט 
  על כל האין סוף, שזה משהו שאף פעם לא נגמר.

מה שאני אומר  "כאפילו אם אתם לא מבינים כ   
אם אתם רוצים להציל את הנשמות  אמת!הזו  –

שלכם כדי להגיע לנצח נצחים, לאין סוף, שזה 
צריכים להתחיל מיד לארוז את הקב"ה, אז 

ולהשתדל להבין מה זה  !"יהחבילות ולהגיע לא
מאז  כל הדורותב באמת להיות יהודי אמיתי!

אברהם אבינו הרבה מאוד יהודים נהרגו על 
קידוש ה', והרבה יהודים לא היו ראויים להיות 
יהודים, ואנחנו היהודים שקיימים היום בעולם 
הזה, חייבים לתקן את הריחוק של הנשמות 

פשר היהודיות מבורא עולם, זה לא קל, אבל א
  לעשות את זה.

 "יאני מברך את כל היהודים האמיתיים שיגיעו לא   
בעתיד הקרוב וששום רע לא יפריע להם לעשות 
תשובה מלאה ושידעו ברור, שאין עוד מלבדו! 

הוא כל יכול! ולהתפלל בראש מורכן ועם  –שהקב"ה 
דמעות ולבקש, שה' יעזור לנו אפילו שלא מגיע לנו, 

מתוך אהבה, שנגיע בסופו של ובכל זאת שיעזור לנו 
  דבר לנצח נצחים.

אלו שלא יכולים להגיע לא"י בגלל כל מיני סיבות    
אמיתיות, (כמו במצב של סכנת מטאורים, רעידות 
אדמה וכו' שבעקבות כך לא יהיו טיסות במצב כזה 
וזה מתקרב וכבר יש בעיות של אסונות טבע 

ל יצי 'שמפריעים בהמראות ונחיתות המטוסים), ה
אתכם אם אתם באמת רוצים את הגאולה גם 

  השלמה ומאמינים שהקב"ה רק הוא הכל יכול.
 

  אין ספק, רואים כבר את הגאולה
  5/10/2021,  כ"ט תשרי  ה'תשפ"ב   דניאל

אבא, יש מצב כ"כ מפחיד, כ"כ קשה לעכל, כ"כ    
יכול להיות  "יאכזרי שקשה לי להאמין שאפילו במ

כזה דבר. אבל זו עובדה אבא, זו עובדה! אני יודע 
קורונה, הצוות ה השהתחילאמריקה כב בב"חש

אלה עם הקורונה, את קיבל הוראות לא להאכיל 
כדי שיהיו יותר מתים כדי להכניס שימותו מרעב, 

בבורו  ,במיוחד אצל היהודים. בויליאמסבורג פחד
עד כדי כך שרוב  בכל מיני מקומות בניו יורקופארק 

 "חללכת לבלא רצו האנשים מהאזורים האלה 
כשהיה להם את הקורונה, ועוד לא ידעו לטפל בזה. 

מס' שיקרו בו הם רצחו אנשיםגם פה זה היה, ו
. אבל עכשיו זה ממש מעל ומעבר, האנשים שמתו

לקחת את  "יבמ "יהם לוחצים על כל היהודים בא
אבא זה  החיסון השלישיהחיסון השלישי. אבא, 

הם יודעים שאחוז גדול  רצח! זה רצח בדם קר!
מת, בדרך כלל למחרת אולי  - מי שלוקח את זה מ

לצעירים גם  לפני זה, וזה לא משנה איזה גיל, גם
  .באא למבוגרים זה לא משנה

אכזריות בלי סיבה, לפחות לא סיבה נורמלית. מה    

זה פשוט לא להאמין שהרשעות  "יבמ "ישקורה בא
יכול להגיע לרמה כ"כ גבוהה, כ"כ בלי שום נשמה, 

  .יהודים? קשה להאמין אלה בלי שום רגש.
ולא מקבל  "חמי שעובד בבאני שומע כי ועכשיו    

כל לעבוד. אבל אתה יודע מה ואת כל הזריקות לא י
להם הם לא יתנו  שדווקאשאני חושב אבא, נראה לי 

להם  שארלמה? כי לא ימסוכנת ואת הזריקה ה
יש  ,צוות, אז זה לא יתכן. אבל איך שלא יהיה

אנשים בעיקר חרדים עשרות הוכחות ברורות ש
למחרת לא קמו. מתו. פשוט  ,שלקחו את השלישי

מתו מדום לב. לפני כמה ימים היתה תאונה בצפון 
מונית ומשפחה שלמה פגע בהוא , אוטובוסשל נהג 

ו עוד פצועים קשה. ורצו והי החוץ מהאבא נהרג
 ושהיו לו הרבה 76להגיד שהוא היה מבוגר בן 

זה שטויות, הוא קבל את הזריקה ותנועה עברות 
בל דום לב באמצע יוקהתאונה  ימים לפני כמה

   הנסיעה.
ויש שמות של אנשים, אנשים כ"כ כאובים עד    

שהם בכלל לא מפחדים להגיד, והם יודעים את זה, 
ל הזמן אנחנו אומרים לכולם אבא אתה מבין? כ

בשביל לגמור את העבודה, לגמור את  "ישבנו את מ
הדת היהודית שהתחיל היטלר. לא היטלר התחיל 
את זה, עוד לפני כן היו רשעים שניסו לעשות את 
זה, אבל עכשיו הם מנסים לגמור את זה בצורה 

הון כסף על החיסונים  מרוויחיםאחרת. קודם כל הם 
. אלפי מ"יסף הם מחסלים את עהאלה, וחוץ מהכ

אלפי יהודים לוקחים את החיסונים האלה גם 
הראשון והשני מסוכנים, אבל השלישי הוא משהו 

לא צריכים מחנות ריכוז, באופן שיטתי,  מחריד. והם
, פשוט נותנים זריקה וזהו ,תאי גזיםצריכים לא 

  גומרים את היהודים.
ואני לא מבין אבא, יש כבר רבנים שאמרו כן     

כבר אומרים הפוך, כי עכשיו לקחת את הזריקות ו
רואים את הרצח ההמוני שיש. איך אפשר אבא? 

יש ם לכ"כ הרבה יהודים למות? רוגלאיך אפשר 
אבא מה זה? בשביל זה בנו את . אלמנות, יתומים

  המדינה?
ם על חוקי תרואים שכל המדינה הזאת מבוסס    

ושכל של הגוים אנטישמיים ביותר. אבא זה לא יכול 
להמשיך, יש הוכחות בלי ספק עם שמות של אנשים 

א לא קשה ילמעשה הקורונה ה שעושים עכשיו.
לריפוי, מי שלוקח את התרופות הנכונות זה לא 

 ,סי ניםויטמי(אורח:  קשה לרפא, זה כמו כל שפעת,
לשתות  ולשתות, צריכים כן ).אבץ וקוורציטין ,די

הרבה כי זה מייבש וזה יכול להיות מאד לא טוב. 
במיוחד אם אנשים חולים עם משהו אחר. אבל 

מזה. יש אנשים שמקבלים מבריאים הרוב העצום 
את זה ואפילו לא מרגישים, ודרך אגב אבא יש 

ים, וכנראה שמה יאנשים שמקבלים את זה פעמ
שיש עכשיו שמסתובב זה לא מה שהסתובב 

  בהתחלה.
הכל שקר, רואים שראש הממשלה גם הבנט הזה    

רוצחים! הכנסת חלק רציני שיודעים את  -וגם ביבי 
אני מפחד שישתמשו בחיילים  רוצחים! –זה 

נגד החרדים. אני כבר ראיתי את זה, איך יהודים ה
שהם עושים את זה, מה שהם עושים בהפגנות 

הזה (משאית שמרביצים, מה שעושים עם הבואש 
הפגנות המתיזה נוזל בעל ריח רע הנדבק לפיזור 

שהם  הם כאילו יהודים, אבל לא יכוללאנשים). 
  .בלי ספק "רעהם יהודים, 

הסוף יהיה קל יותר וכדי ש ל יהיה סוף לזה,אב   
בשביל היהודים האמיתיים, אז היהודים האמיתיים 
צריכים לשנות את עצמם. מה הטירוף הזה שרבנים 

הזריקות האלה? למה? אמרו להם לרוץ לקבל את 
כסף! כסף! הם שולטים על בתי יעקב, הם שולטים 
על הישיבות, הם שולטים על הכל חוץ מכמה בתי 
ספר של בנות וישיבות של בנים וחדרים של בנים 
שלא לוקחים כסף מהם, אבל מי שמקבל כסף מהם 

לא טוב, כי זה לרצוח אותם, זה לרצוח רוחני במצב 
  אותם את הילדים.

אבא, קשה להאמין שהציונים שהם באמת  אוי   
יותר שייכים לנאצים, יותר שייכים לגוים, שהם 

את איך מגרשים שראיתי כלעשות כזה דבר.  יםלויכ
המתיישבים מהבתים שלהם בעזה אני בכיתי 

אני לא יכולתי להאמין שאפשר לעשות  בשבילם. 
כזה דבר. אני ראיתי את זה לא מתי שזה קרה, כי 

טן, אבל יותר מאוחר הראו את זה. אני הייתי ילד ק
לא האמנתי שיכול להיות כזה דבר, לעשות כזה 
דבר ליהודים להוציא אותם בשביל מה? למה שלא 
ישבו בעזה? זה יותר טוב שהם יושבים בעזה 

  בשבילנו. ותראה איזה בעיות יש לנו בעזה.
אבל הבנתי, היה לנו ראש ממשלה שלא היה    

לא היה לו  ,רגש ליהודיםבלי כל יהודי, הוא היה גוי 
הוא  ות של שנהב,עם ידיאקדחים רגש היו לו שני 

  שלו.העונש הוא קיבל את היה שוויצר, 
גם וכל אלה שהולכים נגד הקב"ה ונגד העם שלו    

כי בשנים  יקבל עונש מ"יעגם יקבלו עונש, ו
מה בכלל האחרונות נהיינו כ"כ גשמיים עד ששכחנו 

אחרי עגל הזהב, כסף, טיסות, זה צניעות. רדפנו 
גשמיות , ההכסף. לנסוע, כל אחד צריך מכונית

אבל  את היהודים החרדיים, לא כולםבלבלו פשוט 
  הרבה מהם.

שם אנחנו עכשיו נצטרך להקריב את עצמנו ל   
אז הוא יציל ושמים, ה' יראה שאנחנו באמת איתו 

אותנו. אבל חייבים להראות לו, חייבים להתפלל, 
מצוות תורה,  ,לחנך את הילדים כמו שצריך חייבים

קדושה, הקדושה היום המעשים טובים והעיקר זה ו
אנחנו צריכים להחזיר את זה ו במצב קשה מאד

למשפחות שלנו. אסור לעשות את העבירות האלה, 
  .רוב בסדר אבל הרבה לא בסדרהאני בטוח ש

כולם צריכים תשובה, אין זמן! זה כמעט הסוף! ו   
צריכים להחזיר את הקדושה לבית, לעזוב את 

עוד אוכל ועוד פיצות ועוד ההזמנות של הקניונים, 
  ...שטויות ועוד גלידות

אנחנו צריכים להיות יהודים! צריכים אמא אבא ילדים    
בבית, אוכלים בבית אוכל טוב, בריא, נותן הרגשה 

אהבה בין ההורים, וגם ההורים לילדים. וטובה, חום 
ההורים צריכים להיות דוגמא לדור הבא, אם ההורים 

  לא דוגמא לדור הבא לא יהיה דור הבא ח"ו.
נצטרך לא , בעתיד הקרוב מ"יאני מזהיר אתכם ע   

עוד  , יהיו בעיות עוד יותר גדולות,קורונהלרק לדאוג 
הוא הכוכב שקוראים לו השביט בזוהר, יגיע  מעט
 2 עםהסובבים אותו כוכבי לכת  7עם שמש -מיני

אסטרואידים ומטאורים ארוכים עם מיליארדי זנבות 
 והם   "העל כדויפול ל וכבר התחילוהם  כל הגדליםב

רעידות אדמה, , שריפות – נזקהמון מון מים להגור
הארץ יש התפרצויות -בגלל שהוא מחמם את כדור

נופלים וכו'.  יםבנינגעש, נפערים בולענים, -של הרי
כלום, לעומת אסונות הטבע זה עוד האסונות עכשיו 

  .עוד יותר קרובשיהיו כאשר השביט יהיה 
לא יהיו טיסות, . הזיהיו מלחמות וכל מה שבא עם    

רק מי שלוקח את האומץ לטוס, כי המטאורים 
והאסטרואידים כבר פוגעים בכדור הארץ מאד מאד, 

גרוע. א"א יהיה לטוס מניו יורק  וזה יהיה עוד יותר
מי שרוצה להגיע ו לארץ בלי לסכן מאד את עצמכם

עכשיו! לא לחכות!  , אני מציע לכם עכשיו להגיע"ילא
לארגן את הכל ולהגיע. ותגיעו ותתיישבו רק 
במקומות של חרדים, אני מדבר עכשיו לחרדים, 

, לא משנה, דתיים לאומיםכולם, חרדים,  "יתגיעו לא
כניות רעות בשביל כל תרשעים יש ל, כי !לפה תגיעו

המדינות בעולם, אבל פה הם רוצים לעשות את 
, כי "יהמרכז שלהם, הם רוצים במיוחד לשלוט בא

הם מאמינים בשטן, והשטן לא מצליח להתגבר על 
  לשלוט עליה. "יאת א דווקא, אז הם רוצים מ"יע

 ,, רוב הכנסת רשעים"יהם כבר שולטים פה במ   
ממש רשעים! ערב רב! יש כמה אידיאליסטים, הרוב 

לא משנה באיזה צד הם, ולא משנה אם הם  "רע
מזהיר אתכם, אני חרדים או לא חרדים. אני 

  זה יתגשם.והרבה פעמים הזהרתי אתכם 
של פחד, כל האוכלוסיה של במצב אנחנו בכלל    

העולם רועדים מפחד, כי העולם השתנה כ"כ, וכל 
. כולם מרגישים שזה מהונעל כההדמוקרטיה הל

, ואפילו שלא הצליחו ממש ע"חהשתלטות של ס
לעשות את כל מה שהם רוצים לעשות כדי לשלוט 
באמת בכל העולם, בכל אופן הם עשו דברים שלפני 

שנה לא היינו מאמינים שאפשר לעשות. מאז  20
התאומים שנפלו וקבלנו שוק שזה יכול להיות ששני 

נים של התאומים, איך ישני הבנימטוסים נכנסו לתוך 
חברים טובים שלי, זה לא  ,זה יכול להיות? אבל

הזה, זה סתם סיפור.  לבנייןמטוסים נכנסו 
להתחיל כדי  בכוונההאמריקאים הפילו את זה 

מלחמות, להתחיל את המלחמה נגד כל העולם, 
קבוצה של ולכבוש את כל העולם תחת השלטון של 

 הוותיקןחולי נפש שמאמינים בשטן, שזה כולל את 
וכל מיני פרוטסטנטים, וכל מיני כתות אחרות 

  יחד להשתלט על כולם.התאגדו ש
הקב"ה לא יתן, הוא נותן להם רק להרגיש על    

הגובה קצת זמן, ואז הוא יוריד אותם כמו שהוא 
 טבעו בים,הוריד את כל הצבא של פרעה, שכולם 

הצבא הכי חזק בכל העולם אז, לא  ,כל הצבא הגדול
חוץ מפרעה שלפי גירסא אחת  ,נשאר אחד מהם

  עשה תשובה מלאה והלך להיות מלך בנינוה.
סוף ברגל, עם כל מיני -היהודים עברו את יםו   

ולא  !פירות שהיה אפשר לאכול בדרך בתוך הים
קרה להם כלום, וזה מה שיהיה עכשיו. היהודים 

יהיה עונש לכל  ,הזהרוע גההאמיתיים יצאו מהמצב 
, רק הרשעים ילכו בלי פגעיצא מזה  מ"יעוהעולם 

נפטרים עכשיו הם הלעולמם. זה לא אומר ש
 ,רשעים, לא ח"ו. אנחנו נדע מי הרשעים. כל הציונים

כולם רשעים,  -  נגד הקב"ה ,כל אלה שנגד הדת
  כולם רשעים! אתם מבינים?

ו אם שוב, תחזרו בתשובה אפיללומר אני רוצה    
עושים את כל ו מצויניםאתם חושבים שאתם חרדים 

מה שה' רוצה, בכל אופן תתבודדו! תעשו תשובה! 
לקבל הוראות  משיח כבר פה! אבל הוא צריך

למעשה הוא לקבל אות מאליהו הנביא ש, מהשמיים
באמת המשיח, ומתי שה' אומר לו הוא יתגלה. זה 

רוב האנשים לא יקבלו אותו, אבל  כי גם יהיה קשה
בסופו של דבר יהיה ברור. ומי שלא יקבל אותו 

  .כי לא יהיה לו עתיד יצטער מאד בסופו של דבר



גם את הפצצות החדישות  רשעיםחוץ מזה יש ל   
זה  ביותר שיותר קטלניות מהפצצות הגרעיניות.

קשה מוות גורם לוהוא  חומר אחר שמשתמשים
סף מלחמת העולם השלישית, אנחנו ממש על  מאד.

מלחמה של כל הרשעים נגד כל העולם.  תהיה ווז
  יחיה. מ"יהם לא ינצחו בשום פנים ואופן לא, ע

  
  כולנו את יציל ה"הקב ואז

  26/10/2021דניאל  כ' מרחשון ה'תשפ"ב   
את , אחד דבר רק להגיד יכול עוד אני מה אבא   
 שהם אפילו ישראל שונאי היו הם. רשעים הקימו "ימ

 היו הם! היהודית הדת את שנאו הם, יהודים נולדו
 הם. נדע שלא, היהודית הדת את לחסל שרצו ע"ר

 השניה העולם מלחמת המדינה אחרי את הקימו
 היטלר ש"ימ שהגרמנים השואה. בסוף שהיתה

, זקנים ולא זקנים ביותר אכזרית בצורה חיסל ש"ימ
 בכל או גזים בתאי או אותם הרגו, תינוקות, ילדים

  .ביותר אכזרית ובצורה אחרות שיטות מיני
השואה למרות  דור את הנשמות של הציל' ה אבל   

 .יהודים שהם שבת ושכחו מחללי היו הדור שרוב
 ירו או הגזים לתאי אותם כשהכניסו דבר של בסופו
 הקבר את לחפור צריכים היו שהם אחרי, בהם

 תפסו פתאום הם כי, ישראל שמע אמרו הם, שלהם
 הצטערו האלה בשניות, והצטערו, ולמה קורה מה

 עשו שהם אומרת זאת. ישראל שמע ואמרו מאד
  .ע"לג ישר הלכו הם ואז, תשובה

 לרשעים נותנים, שכל עקום, בלי שלנו אבל הדור   
 חושב שרק מי! שכל בלי החיסונים על להם לשקר

 שזה יודע, זה מה חקירה קצת עושה, קצת זה על
 נהרגו צעירים כמה? נהרגו ילדים כמה .המוות סם

  .מהקורונה לא? האלה מהזריקות
 הרבה הראו שיש בעולםשעשו ב הבדיקות   

 מהשפעת פחות, מתים מאחוז פחות אבל, קורונה
 השלישית הזריקה את לקבל רצים ואנחנו הרגילה

 את שיהרגו עד השישית או החמישית הרביעית
 כמעט מיד שמתו על אנשים ברור עכשיו. כולם

 וזה, חיסון הכביכול, 3ה החיסון את שקבלו לאחר
  .תינוקות גם ילדים גם
, הנאצים משל גרועה יותר שואה זה הרס זה   

מבינים  לא היהודים, מבינים לא הם כי? למה
 הזאת המדינה כי ,יהודים הם כי אותם שרוצחים

 הסיבה זו. אמיתיים יהודים רוצה לא, אותם רוצה לא
 עושים הם העולם בכל אבל. בארץ זה את שעושים

 בא"י משתמשים כי, בא"י גרוע יותר זה אבל, זה את
 נהנים הם כי, ההבדל וזה. ניסיונות כשפן כדוגמא,

 זה, מהחרדים להפטר נהנים הם פה אנשים. להרוג
 יהודים הורגים גם הם אמנם. רוצים שהם מה

 רוצים פשוט הם, להם משנה לא זה אבל, חילונים
 להשתלט רוצים הם למעשה. המדינה על להשתלט

  .המדינה על בעיקר אבל, העולם כל על
 יוכלו הם מ"י על ישתלטו הם שאם בטוחים והם 

 כל על ישתלטו והם, רוצים שהם יהודים כמה לחסל
 להתקיים יכול לא ה"שהקב בטוחים הם כי. העולם

 היהודים ה"הקב בגלל, הפוך זה אבל ,היהודים בלי
  .אנחנו לא יכול, הכל הוא. להתקיים יכולים

 יכולים שהם חושבים באמת ממשרשעים ה   
 דווקא לקחו זה ובגלל, אותנו לחסל פה להשתלט

 הטיפשים היהודים. הארצות לכל את מ"י כדוגמא
 את הזכות לנו בינינו האמינו להם שהם נותנים

 כ"כ אנחנו הזריקות  כי את לקבל הראשונים להיות
   חכמים.

 אפילו הצליחו! שקר הכל! שקר הכל אבא, אבל   
 דור איזה לנו רק מראה שזה, הרבנים את למשוך

 יעזור לא וזה, להמשיך יכול לא זה אבל, לנו יש נמוך
 יהודים עשר יהיו אם אפילו. להם יתן לא' ה, להם

 הם. א"י את לחסל יוכלו לא הם, שיישארו אמיתיים
! בוגדים כולם הם שזה, מ"י את לחסל יכולים רק

, יודעים לא שפשוט חילונים יש אמנם! ע"ר כולם
  .תשובה יעשו והם יודעים כן הם אבל

 אפילו, תשובה יעשו שפה האמיתיים היהודים כל   
 יהיה חילונים, אבל זה לא כמו חיים הם בינתיים אם
 כולם, עולים המחירים כל כבר העולם בכל, אבא קל

. עולה הדבר אותו פה וגם. ועולים ועולים עולים
 יש עולה, אוכל, עולה הכל, במחיר עולים הבתים
  .עולה זה אופן בכל אבל יותר זולים מקומות

, תור להזמין צריכים? לבנקים קרה מה, הבנקים   
 מאד משונה משהו. מכונות זה הכל או להיכנס א"א

 על גם כולם על להשתלט רוצים הם, פה קורה
 להוציא יהיה א"שא אבא רגע יהיה. הבנק חשבונות

 שקונים דבר כל על. שלהם התכנית לפי בכלל כסף
 לכולם שירצו לתת עד הכל את שבודק מישהו יש
 או הנקודות את או הכסף (אותה משכורת) אותו את

 שיהיה, האוכל כולל הכל על ישתלטו והם, הזכויות
. בזה שיש מה יודע מי כי, אותו לאכול מאד מסוכן

 לא הכשרות.   זה את פה לחסל מנסים הם עכשיו
 מפחיד מאד מפחיד זה בינתיים אבל, להם יעזור
 מאד מאד, אוכלים אנחנו מה לדעת נוכל לא! מאד

 הבחורים את למשוך הכל את עושים הם. מדאיג
להתגייס לצבא  שבועות לשלשה רק אפילו לצבא

  ,זה בשביל כסף להם ואפילו יתנו

  
  סיפורים קצרים          

  דולר ! 17,000,000זריקה ששווה         
  חוזהביטל נטס קיירי אירווינג -כוכב ברוקלין    

  להתחסן! הסכיםבגלל שלא מיליון דולר  17של   

)t.me/WakingUpToDifferentReality/6439 (  
  

 ב נקנס מקנדה קינג פטריקשל קנס:  וסיפור
 מעל בה שהיו בהתקהלות ששהה בגלל$ 1200

 לראות וביקש המשפט לבית הוא פנה. אנשים 10
 ההגנה בכתב .הקורונה וירוס של לקיומו הוכחה

 לקיומה מדעית הוכחה לראות מבקש שהוא טען
 מבודד קורונה וירוס: הקורונה מחלת של

 .ומדבק קיים אכן שהוא והוכחה, במעבדה
 שלהם הכפייה חוקי שכל לי שיוכיחו ביקשתי"

 ״ביקשתי קינג אומר מדעית״ הוכחה על נשענים
 אר סי הפי בדיקות דרך ולא, הוירוס את לראות
. וירוס״ מבודדות אינן שכן לקיומו הוכחה שאינן

 יכול שאינו אמר הראשי הבריאות קצין בתגובה
 הדבר. קינג מר שמבקש ההוכחות את לספק
 כל בוטלו בהמשך .המשפט בפרוטוקול נרשם
. שבקנדה באלברטה הקורנה של הכפייה חוקי

 הוכחה שום אין: ידעו שכולם, והפיצו שתפו
 הכל. מדבק קורונה וירוס של לקיומו מדעית
 מבני החירות את לרמוס שנועדה והונאה שקרים

  )t.me/Povheb/3145( .ימרדו שהם מבלי אדם
הבריאות עם -* באותו עניין: שי דנון פנה למשרד
המידע  -חופש-בקשת מידע במסגרת חוק

להוכחת קיום הוירוס. לאחר חודש קיבל תשובה 
להשלמת הבקשה. הוא מחכה שידרש עוד חודש 

חודשים...   3-כבר מעל ל
)t.me/MailHaadom/24101(  

 בדיקת לעשות צריכה הבת הייתה...שמי :עדות
 את עשתה שהיא אחרי יומיים, "חבקופ ״קורונה״
 והיום גרון וכאב נבחני שיעול לה נהיה, הבדיקה

 היא שלי ההשערה. פנים בחצי שיתוק לה נהיה
 החיסון של מהחומר רעל לאנשים נותנים שהם
 יצאה שלה הבדיקה. הקורונה בדיקות בתוך

     18/10/2021 אגב. שלילית
)t.me/zrikotzxx/2480(  

 השפעת לחיסוני בקשר: עדות של אחות
 שנה, כל 40 במיון אחות הייתי -שלהם  והיעילות

 מחוסנים כולם מבוגרים חולים של פיצוץ שנה
 לא פעם אף אני( מתחסן לא הצוות רוב !לשפעת

 שר בדצמבר מגיע אחד ערב) .התחסנתי
 הייתי(פתע ושואל אותי  לביקור הבריאות
 לא הצוותים אתם מדוע )משמרת אחראית

  מתחסנים?
 באוכלוסייה מפוצץ מיון לבד תראה: לו עונה אני

 חיסונים מיליון 5-ש ותבין ומחוסנת בוגרת
בעיניים! ומשך  עבודה עוזרים, הכול שהבאת לא

 .ומחוסנים חולים באנשים מפוצץ המיון  שנים
 רק מחלה, ישנה .שפעת=קורונה עכשיו והינה

 חולים היו אז גם !!!חרטה פשוט שהחיסונים
אחד.  אף עניין לא זה אבל ומתים קשים

)t.me/qwer45t/5298(  
 עם התעוררו האנשים רוב להתעורר: לי גרם מה

 20-כ לפני. אחר סיפור יש לי אבל הקורונה תחילת
 באמצע נכנסה, משפחה רופאת אצל בביקור שנה

 לדבר התחילו שתיהן. מאוד שמהרה תרופות סוכנת
 הסוכנת. רוסית דוברת אני שגם ידעו ולא ברוסית
 זו כי זה את תתני אל: "לה ואמרה תרופה הוציאה

 לחברים זה את תשאירי, טובה תרופה ממש
 הוכיחה ממש לא הזו התרופה זאת לעומת. ולמשפחה

 רוצים אנחנו. שיותר כמה זה את תתני אז, עצמה את
  ."מהשוק זה את להעיף
 פניתי, הסוכנת יצאה כאשר .זזתי ולא מזועזעת ישבתי

 מה אמיתי זה אם אותה ושאלתי ברוסית לרופאה
 היא ולרגע קרה מה הבינה, נבהלה הרופאה. שראיתי

 מה, תקשיבי, הצעירה גבירתי" :ואמרה התעשתה
 בעולם שולטת התרופות תעשיית. בינינו נשאר שהיה

 אני. במערכת להישאר יוכל לא קו מיישר שלא ומי
  ".ילדים 2 לפרנס צריכה

 מתביישת שאני לה אמרתי מזועזעת שיצאתי לפני
 עושה לא זה כי כזה פשע עם פעולה משתפת שהיא
 אחרי שאמרו הרובוטים מאשר טובה יותר אותה

  .תפקידם את מילאו רק שהם הנאציזם תקופת
)t.me/c/1166143558/1054(  

  מתוך הפרסומים ברשת:
למה המחוסנים צריכים הגנה מהלא מחוסנים ע"י * 

כפיית הלא מחוסנים להשתמש בהגנה שלא הגנה על 
  המחוסנים מלכתחילה?

  לשכנע את הלא הצליחו * זה מאד מעניין איך הם
  מחוסנים שהחיסון יעיל ומציל, ואת המחוסנים       
  שהחיסון לא יעיל וצריך לקבל עוד אחד...       

  * אתם יכולים לחסן את כל העולם ולא יכולים         
  להאכיל רק את הרעבים?                   

  
 ABC תחנת שידור של חדשות 

  מהמאזינים ובו בקשהפרסום  הפיצה בארה"ב
  שישתפו את התחנה בסיפורים אודות יקיריהם

  התחנה מחוסנים. צוות-בלתישמתו בהיותם 
  מה שקרה, אך התכוון לעשות כתבה בנושא

לחלוטין.  בעקבות פנייתם לציבור היה בלתי צפוי
 ךתגובות, א 200,000הם קבלו מעל ימים  5הלך במ

מחוסנים. אלא להפך: כל -לא אודות קרובים בלתי
קרובי משפחה,  מוזרקיםאודות אנשים  התגובות היו

מתו או שנפגעו לאחר הזריקה אהובים ויקירים אשר 
 בנכות חמורה לכל חייהם. אותן עדויות, חושפות גל
תמותה מזעזע בקרב האוכלוסייה וחושפות תמונה 

גורמות  מחרידה של הסבל הנורא שזריקות אלה
  .למוזרקים

  
  :האירופאי הפרלמנט חברת אנדרסון כריסטיאנה

באמת  אכפת היה לשלטון לא כל ההיסטוריה ״לאורך
? שונה זה שעכשיו לחשוב לנו גורם מה. העם לצרכי
 לכם אומרת שממשלה דבר לשום תאמינו אל לעולם
 תחפשו תמיד. שאלות תשאלו. ספק בו להטיל מבלי

  ״?מזה מרוויח ״מי: ותשאלו נסתרים מניעים
 ומשתמש כל פעם כשהשלטון דוחף כ"כ חזק רעיון

 בטוחים להיות יכולים אתם, ובקומבינות בסחיטה
 אזריק לא אני .בליבם שיש מה לא היא שלכם שהטובה

 היא אם שלא ובטח אומרת שההממשלה בגלל
 אף -לזריקה. שיהיה ברור  חופש בתמורה לי מבטיחה

. חופשי אדם שאני משום, חופש לי מעניק לא אחד
 לעולם אך - לים המפתח את זרקו, לכלא אותי תזרקו

 חופשי אני כאדם אם להזריק עלי לכפות תוכלו לא
  t.me/joinchat/ISkhSzIx9ppjMGRkשלא. בוחרת

    

באזור ווטרלו  קנדה:אונטריו, בחבר הפרלמנט ריק ניקולס 
לידות שקטות בשנה, ורק במחצית שנה זו  6יש בממוצע 

הלידות מהממוצע! וכל  30, פי לידות שקטות 86היו 
בנוגע לזה ואת המידע  !מחוסנותשל נשים השקטות היו 

י הבריאות שהיו עדים לטרגדיה הזו משרדעובדי קבלתי מ
  ממקור ראשון ובחרו לדווח על כך כדי להגן על הציבור.

- ----- ------- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---------- ---- --  
ל.אלימלך: אין את מי להאשים, אף אחד לא לוקח 
אחריות, מוצאת את עצמי דואגת לילד שלי, מאשימה 

השומר, טיפול -שחיסנתי אותו, שבועיים בתל את עצמי
נמרץ דלקת שריר הלב, אחר כך אמרו דלקת מפרקים, 
סטרואידים, זריקות ביולוגיות ועד עכשיו אף אחד לא 
יודע איך זה הגיע. מיואשת, דואגת ואין מענה חוץ 

  מבדיקות ובדיקות.



 רוצים שהם  מתי אותם לגייס יוכלו הם אח"כ אבל
 למה אז מלחמה יש אם כי רוצים שהם זמן באיזה

? שבת לו יהיה? לאכול מה הזה לבחור יהיה? לא
 יגידוהם  .שלא ודאי? כשרות להם יהיה? חג ול יהיה
 בגדולו שיגייס דאיובלגייס אותם, אבל  יצטרכו שלא

ותהיה מלחמה בלי ספק, , מלחמה תהיה אשרכ
 שתתחיל בארץ ותתפשט לכל העולם. קשה מלחמה

 תהיה, החרדים היהודים נגד נגדנו מלחמה לא
, האש מתחת תהיה "ימ כל, מ"יע כל נגדמלחמה 

 וערים עולם מלחמת תהיה זו. יצליחו לא הם אבל
ות מפצצש להם פצצות יותר קטלניות י, יפלו ענקיות

 העיר את לחסל שיכול משוכלל יותר משהו, םאטו
 רק, אחרות ערים גם. בשנייה לונדון ,פריז ,יורק-ניו

  .דוגמא נתתי
 יש ב"בארה גם, העולם בכל ריכוז מחנות יש   

 אף ואין מלא צוות עם. הם מוכנים ב"בארה הרבה
 בשביל זה אוליעכשיו,  בשביל זה אולי, שמה אחד

, ריכוז מחנות בארץ גם יש. יודע מי? יהודים להרוג
 בצפון , ישבדרום יש, חיפה ליד גם ,גן ברמת גם

 העולם בכל יש? זה מי בשביל. מקומות מיני בכל
, באוסטרליה ,באירופה ,באנגליה, קעמפס פימה
 היהודים בשביל אולי זה. רוצים רק שאתם איפה

  ?זה מי בשביל, להםש

  
 לפני אבל ע"ח,הס של המקור זה הוותיקן ,אבא   
 אחת דת לעשות רצה רומא של המלך קונסטנטין זה

 הפריע וזה שלו ז"הע את לו היה אחד כל, לכולם
 בנוצרים בחר הוא. באחדות אחת מדינה לעשות

 הנוצרים, ידוע כ"כ היה לא עוד זה, החדשים
. דת עשו הם ואז. האיש באותו שהאמינו היהודים

 של מנהגים הרבה יש הקתולית הדת בתוך זה בגלל
 עד, הדורות כל התגלגל התגלגל זה. זרה עבודה
 ואחרי. האילומינטי -  ע"חהס את המציאו שהם

 על להשתלט כבר רצו הראשונה העולם מלחמת
  .הלך לא זה אז, ניישן הליגלס עם העולם

 את הקימו הם השניה העולם מלחמת אחרי אז   
 הסכימו אמריקה וגם רוסיה גם פלאים פלאו ם"האו

 לא זה. מדינה לעשות ליהודים "יא של חלק לתת
 את לחסלבמטרה  ורק אך היה זה, סתם היה

 כל על לשלוטשיוכלו  כדי, "יא על ולהשתלט היהודים
 את לחסלעם הרצון שלהם  הפסיקו לאהם . העולם

 דבר של שבסופוהם יודעים  כי, בעולם היהודים כל
  .השטן לא, הם ולא ישלטו שהיהודים הבטיח' ה
 יכול הוא ובשנייה השטן אתגם  ברא ה"הקב   

 אלה, לשרוד רוצים אתם אם מ"יע. אותו לגמור
 יהיה זה ב"בארה, להגיע – "ילא להגיע שיכולים

 או באנגליה או באירופה או גרוע יותר הרבה
  . באוסטרליה

למרות שזה יהיה  פהל להגיע צריכים אנשים ,אבא   
 יהיה גם זה מגיעים לא אם. עליכם ישמור' ה, קשה
 כמו להיחרב הולך העולם רוב. קשה מאד, קשה

 שליש הנבואות שלפי, הזמן כל אומרים שאנחנו
, קשה ועגפ יהיה העולם שליש, לגמרי יחרב העולם
שיהיה  אבל. "יא וזה פגוע יהיה לא העולם ושליש
 והוא לשרוד בגלל ורק אך לפה בא יהודי אם -ברור 

 והוא ר"ע שהוא כנראה אז, ה"בקב מאמין באמת לא
  .ישרוד לא
 וימותו מפה ויברח ושנשאר ר"הע שכל יום יגיע   

 כבר השביט כי, יחרב העולם רוב. אחרות בארצות
 אסטרואידים איתו מביא השביט. מאד קרוב

 הרבה ועושים "הכדו על נופלים כבר והם ומטאורים
 לא, כלל בדרך זה על בחדשות שומעים לא. נזק

 אנשים אבל. מקום בשום לארשת וב ולא בטלויזיה
. זה את מצלמים והם איפון להם ויש זה את רואים

 לעומת כלום לא עוד וזה ענקי רב נזק יש מזה וחוץ
, דגים אלפי אלפי הרג כבר וזה. להיות שעומד מה
 מאד הרבה עושה וזה, לוויתנים כמו גדולים דגים גם

 ב"ובארה, ברוסיה בסיביר כמו העולם בכל שריפות
  .בקליפורניה כמו מקומות מיני בכל

 שכביכול יהודי אם, בתשובה נחזור לא אנחנו אם   
 לא שהוא סימן – תאמיתי תשובה יעשה לא יהודי
 יעשו האמיתיים היהודים כל. ישרוד לא הואו יהודי

 כדאי, תשובה לעשות עכשיו כדאי ,אבא. תשובה
 וציצית טלית לשים, בדמעות' לה להתפלל עכשיו

 ופאות זקן יגדל ,כיפה ישים, יהודי כמו שיראה
, שלנו העבירות כל על ולבכות ולבכות לבכות ויתחיל

 ,נשואים שלא אלה וכל .בתשובה ולחזור ולהצטער
 ,להתחתן – להתחתן רוצים שלא החילונים כל

. ותורתו איתו שאתה ה"לקב ולהראות! להתחתן

 קדושה בצורה ,אמיתית בצורה לעולם ילדים ותביאו
  .ממזרים ולא
 בלי כי, האמיתי הנכון לכוון תעברו ישראל עם   

 "ככ החילונים רוב של החיים. להמשיך א"א האמת
, דבר בשום אמונה בלי , רוחניות בלי כ"כ, בסיס בלי

? וכיף כסף זה מה. וכיף כסף. כסף רק ,אפס כלום
 כמה ,שניות מכמה יותר? מזה מקבלים הנאה איזה
. משעמם זה זמן כמה ואחרי, וזהו שעות כמה ,דקות

 ליהנות יכול לא הוא אז מבוגר יותר נהיה כשבנאדם
היא רגעית,  ההנאה וכל האלה מהדברים מחצי

  .כלום בלי ,לב בלי ,שכל בלישטחית, 
 ה"שהקב, ה"הקב את כל קודם יש אמיתי יהודיל   

 הכלה עם גםהקב"ה  ,כשמתחתנים. הזמן כל איתו
 את בונים שלשה, הבית את ובונים החתן עם וגם

. לחיות סיבה ויש מתוקים ילדים ויש. היהודי הבית
 היום כל הטלויזיה ליד שיושבים לעולם ילדים להביא

 קצת ?יודעים הם מה? היום כל האינטרנט מול או
 והוא ילדים לו שיש יהודי? אנגלית , קצתמתמטיקה

 יש שכל להם יש, שצריך מה לומדים והילדים לומד
 להם אין חילוניםלש דברים יודעים הם, עומק להם

  .האמת וז! האמת ווז, בזה מושג
 וחוה אדם מאז, לנו קרה נורא משהו! ישראל עם   
. בתחתית אנחנו ועכשיו איומה בצורה ירדנו היום עד

 באמת מאמיניםימשיך רק עם אלה ש והעולם
  .ה"קבב

 לעלות שיכול אחר עם אין, לעלות יכול עמ"י רק   
 מעט יהיו אם אפילו, וכשנעלה. מ"יע רק, עכשיו
 7000 רק שיהיו אומר לאברהם והחסד, יהודים
 דעוי אני, להיות חייב לא זה אבל, שיישארו יהודים
. הרבה לא לגוים יחסית אבל, מזה יותר הרבה שיהיו
, היהודי על בנוי יהיה הכל, משנה לא זה אבל

, ויעלו ויעלו יעלו הם נמוך כ"כ עכשיו שהם והיהודים
 יהודיםה הם ואלה. רוצים שמאד אלה רק
 יעלה האמיתי והיהודי. ילכו – שלא ואלה, אמיתייםה

 ושהי ממה גבוה יותר הרבה יהיה הוא. ויעלה ויעלה
 המעטים ועל. כך כדי עד, החטא לפני וחוה אדם

 יהיה הכל. המקדש בית, החדש העולם יבנה האלה
  .נצחים לנצח אותנו יביאוהקב"ה  ברור

  
(הקניות)  השופינג עם תפסיקו ישראל עם   

 להוציא תפסיקו, הבידורים עם תפסיקו, המיותר
 אם זה במקום. שטויות על להוציא צריכים שלא כסף

 מה להם שאין ליהודים לתת, כסף הרבה כ"כ יש
 השכינה. זמן אין מיד, מיד תגיעו ל"בחו אלה. לאכול

, בחזרה הגיעה היא, מזמן ל"בחו נמצאת לא כבר
השכינה . "ימ"י ולא באב, "יבא רק נמצאת היא

  .המערבי בכותל מצאתנ
ה, בבלגיה, אנגליה, באמריקשחיים ב ישראל עם  

 הגשמיים החיים, איפה משנה לא אירופה בכל
 ונשאר, הארצות בכל תהיהודי הדת את מאדו קלקל

 תהיהודי הדת את מחזיקים שעוד חרדים מעט רק
  .שצריך כמו
 הילדים ואת האשה את תחזירו! בתשובה תחזרו   

! עכשיו. ישראל לארץ ותגיעו, ההורים את כולם ואת
 את תשאירו שאפשר כמה! זה ברגע! עכשיו

 אני. לחזור הזמן הגיע ,הכל את תשאירו הבתים
 יהיה "ילא שיחזור מי. לעזוב זמן הגיע אתכם מזהיר

 קל יותר לו יהיה קשהיהיה  שזה כמה, קל יותר לו
 ל"שבחו האמיתיים היהודים. ל"בחו שנשארו מאלה

  .אתכם יציל' ה –
' ה תמיד ,לארץ שעולה מי, לארץ שבאים אלה   

 צריך הבנאדם בארץ הקדושה בגלל אותם בוחן
 קשה כ"כ יהיה שזה בגלל אבל. עצמו את להוכיח
 שלא הקורונה הכביכול בגלל עכשיו לפה להגיע

 את לקבל לא לפה להגיע בשביל אז מתקיי
 מת לא בנאדם אם ואפילו! המוות סם זה, החיסונים

 השנים כל את לחיות לא גדול מאד סיכוי לו יש, מיד
 כל עם צורה שהיא באיזו לפה להגיע תשתדלו .שלו

 ולחזור החשובים הדברים כל ועם שלכם הילדים
 לחזור צריכים חרדים גם !בתשובה לחזור. בתשובה
 להכריח בארץ פה לרשעים לתת ולא, בתשובה

 לא. ישמור' ה ,המצוות את קייםל להפסיק אתכם
 לתת לא ,אתנו יהיה' ה, יהיה לא זה. לתת לא. לתת

 מהקורונה יותר הרבה, לכולנו קטלניבאמת  זה כי
  .ומהחיסונים

 מאד הקרוב בעתיד! זמן ואין, הזמן הגיע עמ"י, אז   
. כולנו בשביל תכננו שהם הגדולות הצרות יתחילו

 של עםה שאתם, מ"יע שאתם ישראל עם תשכחו אל
 אוהב שהוא ,שלו שעשועים הילד אנחנו, ה"הקב

 לנצח אותנו יציל הוא! אותנו יציל הוא. אותנו
, בתשובה לחזור גם צריכים אנחנו אבל !נצחים
 באוניברסיטאות הלימודים וכל המדע שכל ולהבין

 לא ,דוקטורט ,אי אם ,אי בי לך יש! כלום והוש לא
 ,עולםאת ה ברא רק לאהוא  ,עולם בורא. כלום שווה
 שאין בחלל וגם שלנו באזור גם, הכל את ברא הוא
 ,יכול הכל הוא, הכל את ברא הוא. זה על ידע לנו
והוא רוצה את העם שלו, העם  .נגדו להילחם א"א

 .נצחים לנצח ממנו כחלק איתו היותל כדי ברא שהוא
 טירוף זה ,חבל רק לא ,מ"יע זה את להפסיד חבל

  .שגעון זה ,זה את להפסיד

 שמשיח יודע אני ,מרגיש אני ,רואה אני ,ואבא   
 יום כל. ונורא איום וזה !מוכנים לא ואנחנו פה כבר

 מעניין סובלים יותר מתים יותר -  מוכנים לא שאנחנו
 רק ,בזה אשם לא אחד אףהאשמים,  שאנחנו

 .משיח את לקבל מוכנים להיות צריכים אנחנו ,אנחנו
 בבית יושב ,בשבילנו חולה הוא ,בשבילנו סובל הוא

 בוכה הוא ,עלינו מתפלל הוא אבל ,בשבילנו סוהר
 לנו לתת לאו לנו לחכות ה"מהקב מבקש , הואעלינו
 ,בשבילכם זה את עושה הוא לו תעזרו מ"יע. עונש
 תהיו ,אותו תקבלו ,פה הוא ,בשבילכם סובל הוא

  .כולנו את יציל ה"הקב ואז אמיתיים יהודים
 עם, לא להתאבד ישראל עם ,ישראל עם   

 עם ,הנשים של שלכם הפאות עם ,שלכם הגשמיות
 עםבה',  ובטחון אמונה החוסר עם ,צניעות החוסר

 אם !בתשובה תחזרו ,טיפשים של השעשועים כל
 הוא ואז ,יתגלה משיח מיד בתשובה תחזרו אתם
 אבל ,המלחמות וכל הסבל כל את עצמו על יקח

 ,הכיף את רוצים ,רוצים לא ,לו עוזרים לא אנחנו
 ותחזרו סיקוןמהלק הזאת המילה את תוציאו

 מהפצצות יותר, גדול הכי הנשק זה ,בתשובה
  .לנו שיש גדול הכי הנשק זה האטומיות

  - זה את לשכוח לא מלבדו! עוד אין ישראל! עם   
  .מלבדו עוד איןמלבדו,  עוד אין
  
  סוף האין עד

  9/11/2021ה כסלו תשפ"ב   דניאל,  
 !קר בדם רצח, רצח זה? יגמר זה מתי אבא אבא

? יגמר זה מתי. צעירים, גברים, נשים, קטנים ילדים
 כל על כותרת לא זה למה? שותקים למה

 למה? למה? בטלויזיה לא זה למה? העיתונות
 הם! רוצחים הם? זה את מכסים למה? שקרה

. יהודיםשיותר  כמה לרצוח רוצים הם, אבא רוצחים
 הם בעיקר אבל, אחרים אנשיםגם  רוצחים הם, נכון

 אמצעב וגם הזקנים גם, צעירים גם, יהודים רוצחים
 המדינות באמריקה. אותנו לחסל רוצים הם, גילה

 מכביכול רבים ממתים ותשסובל מאוכלסות הכי
 מהחיסון שזה ברור זה עכשיו אבל, הקורונה
 שמתים אנשים לראות יםמתחיל וגם, השלישי

 שקליפורניה בגלל זה. ברור יותר, והשני מהראשון
 גם רוצחים. באמריקה יהודים הרבה הכי יש יורק וניו

 בשתי זה הרבה הכי אבל, אחרים במקומות
  .האלה המדינות

 מבולבל ישראל עם, מבולבל ישראל עם, אבא   
 שהם, יהודים לא שהם רבים יהודים יש. אפילו מאד

 גוים עם פעם עוד פעם עוד פעם עוד התחתנו
 אפילו יש. יהודים לא והם יהודים שהם וחושבים

  .יהודים לא והם, יהודים שהם שחושבים חרדים
 לבקשישיבה לסטייפלר  בחור איזהבא  אחד יום   

 שילך לו אמר הסטייפלר, שיתחתן ברכה ממנו
 ראש. מיד, שלו הישיבה ראש את לו ושיביא הביתה

 לא הוא לו אמר? הבעיה מה לו אמר, בא הישיבה
 לבחור הלך הוא, בהלם היה הישיבה ראש. יהודי

, יהודיבטוח שהוא  היה הוא. בהלם היה והבחור
 הוא. התגיירה שלא סבתא איזו גילו כשבדקו אבל
 יכול אתה לו אמר הישיבה ראש אז. יהודי היה לא

'. וכו יהודי להיות רוצה שאתה ולהגיד לטבול פשוט
 לא אולי, זה על לחשוב צריך אני, רגע אומר הוא

  .עזב הוא ובאמת, כדאי
 תלמידי גברים למאות הרצאה שנתן אחד היה   

, לי תגידו אמר הוא, לומדים בישיבות יושבים חכמים
 לאו יהודים לא ,גוים שאתם עכשיו לכם אגיד אני אם

 לקח? מתגיירים היו מכם כמה, המצוות בכל חייבים
  .זמן לקח זה רובל, היד את להרים זמן להם

 העבירות כל על משלמים אנחנו עכשיו, אבא   
 מבין אתה, הסוף זה, שלנושל כל ההיסטוריה 

. ההיסטוריה כל של העבירות כל !הסוף זה? אבא
, אבא נמוך הכי, נמוך הכי הדור הזה הדור אבל
 ,אבא האמת את. שישארו כמה יודע לא אני אבל
 נראים או החרדים היהודים גם, נראה שזה כמו

 – חרדים כמו יותר או פחות מתנהגים או, חרדים
  .שצריך כמו מאמינים לא הם

 ברור, ברור זה ,האלה החיסונים של הענין כל, אבא 
 יגידוש רבנים מעט יש אבל. רצח ברור זה, רצח

 לעשות ללכת מעודדים ואפילו אומרים הם, משהו
 אבל. אבא להיות יכול לא זהאיך , החיסונים את

 שזה ברור זה? זה את לעודד יכולים הם איך, אבא
 אותו לקחו, בסדר חי שעוד 98 בן רב לקחו! רצח

. שלו הלויה היתה, מת הוא ולמחרת חיסון לעשות
  !ישראל עם את לחסל בשביל? מה בשביל? למה

 אותך שואל אני? לזה להסכים יכול יהודי איך   
 וכותבים נגד שהם רבנים יש? הרבנים איפה, אבא
 איך. שותקים, ששותקים רבים רבנים יש אבל, נגד
 מסכן דור זה? שלנו הרבנים איפה? להיות יכול זה

יש עדויות של , הזמן כל לבכות רוצה רק אני. אבא
 ,מתו שלהם ילדיםשה ושבורים בוכים, אנשים

 נהיה הכל' וכו' וכו מתו שלכם והאמהות והאבות
 כאלה יש, החיסון אחרי מיד כאלה יש. החיסון אחרי

, קטנים ילדים זה, אבא. החיסון אחרי ימים שכמה
  .מחריד משהו זה, שנולדו לפני ילדים זה



 מחלות עםאו  מזה מאד חולים או ממש כמה   
 5 מגיל מתחיל זה. מזה שמתים או, ביותר משונות

  .חמודים ילדים ,תינוקות להרוג, אבא
שאולי החיסון לא עובד  בעצמם אומרים הם   

 לנו אין, ?משוגעים אנחנו מה. חיסונים עודוצריכים 
 זה איך? זה מה? זה מה? הפנטו אותנו הם? שכל
  ?להיות יכול

 הרצון זה, המיותרת הגשמיות היא אבא הבעיה   
 חרדים אנחנו. הזה העולם עם. הזהב עגל עם להיות

 ממקום לטוס אוהבים, חילונים כמו להיות שרוצים
 לא, חג בשביל, מצוה בר בשביל זה נכון ,למקום
? לנו קרה ומה. חילונים כמו להיות הרצון זה, משנה

, לזה להכנס רוצה לא אני? שלנו לרבנים קרה מה
 לנו נותנים שלנו הרבנים ואם. מאד עצוב זה אבל
 ואת אותנו להרוג לרשעים לתת, הרגילה קר בדם

 אז, "וח שלנו והאבות האמהות ואת שלנו הילדים
 להגיד רוצה רק אני? להגיד לי יש מה? אגיד אני מה

 מבחןהזה ו, עכשיו אותנו בוחן ה"הקב, ברור משהו
 שלפני הענקיות הצרות שיתחילו לפני האחרון
  .הגאולה

 זה. ה"לקב להתקרב דחוף צריכים, ישראל עם   
 זה, יום כל ומתפללים הכנסת לבית הולכים שאתם

 חושבים אתם מה יודע מי. קרובים שאתם אומר לא
, בגללנו זה ,קשה כ"כ המצב אם. התפילות באמצע

  '.ה רצון את עושים שלא היהודים בגלל זה
 העונש את יקבלו הם, חילונים הם החילונים   

 זו מה יודעים הם כי, בתשובה יחזרו לא אם שלהם
 שיתחילו מקוה אני אופן בכל שרחוקים אלה. יהדות

 יש כי, לחרדים הרבה הכי דואג אני עכשיו. להתקרב
שהם  הרבה יש אבל', ה עם באמת שבאמת חרדים

 משהו שזה הגשמיות בתוך עמוק כך כלשקועים 
 הגברים על זה את רואים לא כלל בדרך. ונורא איום

 זה רואים' וכו פאות ,ארוך זקן ,ארוך מעיל עם הם כי
 כמה. לבושות ןשה איך ,בנשים יותר כלל בדרך

 משתמשות ןה אם, האצבעות על ןלה יש יהלומים
, וצרים צמודים בגדים עם ןה אם, אסור שזה באיפור

 להם נותנים שהבעלים וזה. כן גם אסור זה
, הגשמיות כל את לרצות ןלה נותנים, ככה להתלבש

  .זה את אוהבים הגברים שגם סימן
 ל"לחו הזמן כל שטסים האלה המשולחים וכל   

 ,שם מתקלקלים הם, כספים לאסוף בשביל כביכול
 רואים הםו כביכול חרדים הם כי, החרדים אצל גם

 שעוד אפילו התקלקל באמריקה היהודי שהעם כמה
 הזה החולי את והביאו, אמיתיים יהודים כמו נראים

  .לאנגליה וגם אירופה לכל גם
 ההמוני רצחעבר מאז השואה, מאז ה זמן וכמה   

 הרוב, שבת מחלליאז  היו םשרוב, אירופה יהודי של
 יכולעוד  אני מה ,ישראל עם. טובות הכי ממשפחות

 מה יודעים אתם, הנבואות את יודעים אתם? להגיד
? שכחתם אתם? לכם קורה מה, מזה להיות שעלול

  ?שלמדתם מה שכחתם כבר
 יודעים הם גם כי? למה, אותנו שונאים החילונים   

 רוצים לא אבל. דרך לא זה גוים כמו שלהיות בפנים
 כל על יםמבוססה החיים את לעזוב רוצים לא, לדעת

. שלהם החושים כל של ההנאות כל, שלהם החושים
 מה לעשות, שמתחשק מתי לטוס יכולים שהם

 זה, להיות יכול לא זה אבל. שרוצים מתי שמתחשק
, רוצים שהם מה לעשות לרשעים נותן' ה, ימשיך לא

 ,לא אם כי, מעט עוד להגמר חייב וזה. יגמר זה אבל
 קשה כ"כ, מפחידים כ"כ הם שלהם התכנונים

 חיים שאנחנו כאילו זה, להיות יכול שזה להאמין
 בתוך שולטים הם, אגב ודרך. בלהות סרט בתוך

 הם, זה את מתכננים הם דבר כזה יש אז, הוליווד
 כל, הרשעים כל את יהרוס' ה. אפילו לזה מוכנים

  .האמת לפי ולחיות לראות מוכנים שלא אלה
 אבל, המבול לזמן דומה, ןכ )המבול בזמן מו(אבא: כ

 אומרים שאנחנו מה על אחזור אני. אחרת קצת
 יחרב העולם של אחד שליש הנבואות שלפי, תמיד
 יהיה העולם של שליש. כלום מזה ישאר לא, לגמרי
. שם ישארו אנשים מעטרק ש, קשה כ"כ פגוע

 ארץ, ישראל מדינת לא – ישראל ארץ של והחלק
  .מאדמעט , זה את ירגישו לא אז פגעי אם, ישראל

(הקטין)  קיפל' ה נחרב השני המקדש ביתכאשר    
 אנשים מיני שכלכדי  הגדול יהיהת שלא, "יא את

 אויר מזג את עשה גם, שמה יותחל ירצולא זרים 
 פה אנשים מעט גרו אז' כוו מדי חם ,קשה קצת

 את ירחיב ה"הקבעוד מעט כאשר המדינה הוקמה. 
 מליונים היו. גדולה מאד שתהיה ישראל ארץ

 עכשיו, ישראל בארץאז  שגרו יהודים של מליונים
 צריכים אנחנו אז עד אבל. יחזור ישראל עם שוב

 לא אנחנו אם כי, תויא שאנחנו ה"לקב להוכיח
 יחסל זה תאמיתי לא התשובהאם , מבחן זה ...תויא

 יקבל 'ה שמאמינים אלה. מאמינים שלא אלהכל  את
 שהם יהודים ספק בלי בינינו יש אבל. בלי עונשים

 של בסופוברור  יהיה זה כל, הדין לפי יהודים לא
  .זה את יסדר' וה דבר

' ה, באמת יהודי להיות להמשיך רוצה שלא מי   
 שעם מי אבל. עכשיו להגיד יכול לא ואני בזה יטפל
 המקדש לבית דבר של בסופו יגיע הוא, ה"הקב

.ה"הקב של חלק להיות, נצחים ולנצח השלישי

 הוא, הארץ כדור של ה"הקב רק לא הוא ה"הקב   
 לו שיהיה בשביל, ישראל עם בשביל "הכדו את ברא
 עד, סוף יהיה לא אבל. הסוף עד לו נאמן שיהיה עם

  .סוף האין עד אתו יהיו שהם, סוף האין
 עמלק מיני כל, רב ערב ,מרגלים בינינו יש אבל   

 את לנו עושים אלה ,לגמרי שלנו חלק לאהם ש
 לנו אסורו ישראל עם מתוך, מבפנים הבעיות

. זה את לעשות להם לתת לנו אסור, אתם ללכת
 לא שהם שבזה הרבנים על בוכה אני, שוב

 מתים קטנים וילדים מתים תינוקות מילה אומרים
 לפעמים, מתים וסבתות וסבים מבוגרים ,וילדים

 אחרי לפעמים החיסון את שמקבלים אחרי מיד
. מהר מאד מגיע השלישיאחרי  אבל, ימים כמה
 יש בעיקר, מחלות מיני כל שמקבלים ויש

 בעיות בלי ביותר צעירים לאנשים לב התקפות
 אף, מזה יודע לא אחד ואף זה את סתיריםומ. לב

שיודעים  אנשים מכמה חוץ, בזה מתעניין לא אחד
  את האמת ומפחדים להגיד.

 נמוך דור אנחנו, ריבונו של עולם, תעזור לנו   
 ולהבין, ולעלות ולעלות לעלות לנו תעזור, ביותר
. והמצוות מהתורה מענין יותר אין, מלבדו עוד שאין

 של, הגוים של הנטיות עם לאנשים משעמם רק זה
 הלכלוך מכל רגשית וגם פיזית גם ליהנות הרצון
 בשביל בנוי לא הוא, אציל ישראל עם אבל. שעשו

 אחרי שרצים יהודים הכביכול רובהש כנראה לכן. זה
 ערבהם , יהודים לא הם הזה העולם של ההנאות

 שבסופו נשמה, נשמה לו יש אמיתי יהודיל כי. רב
 היהודים רק. ה"הקב עם לגמרי תתחבר דבר של

   .יכולים אמיתיים צדק גרי כולל אמיתייםה
, פה כבר משיח, מכם מבקש אני ישראל עם אז 

 ומה אתם מי תבינו לא אם אותו תכירו לא אתם
 אפשר איך? משיחה זה מי להבין אפשר איך. אתם
 תכירו לא? איך? שמיימי שכולו מישהו עם ללכת
 שלא אלה כלשל , כולם של הסוףיהיה  ואז. אותו

  .הזה למפגש עצמם את מכינים
 עכשיו יתחילו המלחמות! זמן אין תשכחו אל   

 הזמן כל מדברים שאנחנו הכלכלה. הקרוב בעתיד
 יתגלגל וזה העולם בכל תיורד כבר לרדת כתשהול

  .יותר עוד
 הרבה כ"כיש  למה להסביר צריכים כבר הרשעים   

 סתם לא טבע אסונות, העולם בכל טבע אסונות
 אז. זה את להסביר צריכים הם, ביותר קשים ממש

 הדברים כל המכוניות של העשן בגלל זה אומרים
 בגלל זה, זה בגלל לא זה, שטויות זה אבל. האלה

 ומטרואים אסטרואידים ויש, מאד שמתקרב השביט
, זה את שצילמו אנשים ויש. הארץ כדור על שנופלים

 את ורואים, מצלמה עם האייפון את לו יש אחד כל כי
, הזה האיזור בכל מאד הרבה יש בקליפורניה. זה
 ועוד, שמה ענקיות שריפות והיו המון גם בסיביר ויש

 שזה יודעים הם. לנו מראים שלא דברים הרבה
כדי  הזה בעולם בלגן לעשות רוצים הם אז, מגיע

בלי  שלהם הבונקרים לתוך כנסילהשהם יוכלו 
  .הפרעות מכל אלה שישארו בחוץ

 קשים דברים, ונורא איום משהו מלחמות גם יהיו   
 שלא נשק עם פעם אף היו שלא מלחמות, ביותר

 מכם מבקש אני, אתכם מזהיר אני. פעם אף היה
  !!לאמת תחזרו ,לאמת תחזרו ,ישראל עם
  

  המקדש השלישילהגיע לבית 
  21-10-2021   ב"טז חשוון תשפבן גולדן, 

שני פסים ומגן , מדינת ישראל עם דגל כחול לבן
ליהודים.  כתלא שיי –דוד כחול על רקע לבן 

מדינת ישראל קמה אך ורק לגמור את מה 
שהיטלר התחיל. לפני קום המדינה היו קבוצות 
שונות שנלחמו נגד האנגלים כדי לקבל עצמאות 
במדינה של יהודים כביכול, הרוב הגדול של 
הקבוצות שהיו כביכול יהודים היו בלי אמונה 
בהקב"ה. והם היו גם נגד קבוצות של הדתיים, כי 

רצו שהחרדים יפריעו להם וירצו להפוך  הם לא
את המדינה שתקום עבור מאמינים בהקב"ה 
ותורתו. אלה שהקימו את המדינה חלקם נולדו 
באירופה והרבה באו ממשפחות ששומרות 

  ."רמצוות, אבל הם היו ע
שיותר מכל  ע"חוכל התכנונים האלה יצאו מהס   

 ה'דבר הם רוצים לחסל את עמ"י האמיתי. ברוך 
יכול למחוק אותם ואת המדינה  'טיפשים, ה הם

צריכים לרצות  מ"ישלהם בשניה, אבל אנחנו ע
להיות אך ורק עם הקב"ה. לצערי הרב, רוב עמ"י 

ובתורתו.  'לא רוצים להאמין בה "ישיושב פה במ
ולא רק זה, הרשעים שהם כביכול היהודים פה 

הם שולטים על הכנסת, הם האנטי דתי , בארץ
ישמור. הם נגד הקב"ה שהוא  'י הוגם אנטי חרד

  ברא אותם וגם את כל מה שקיים בכלל.
המדינה בן גוריון וכנופייתו עשו כל דבר, קום ומ   

כולל רצח, כדי להפוך את המדינה לחילונית 
לגמרי ולהתפטר מהחרדים המאמינים. אז היו לנו 
גם צדיקים מאוד גדולים שגרו כאן כמו החזו"א, 

י, בנו וכל משפחתו, הרב הסטייפלר, הבאבא סאל
וואזנר הזקן וכו' ואפילו הסאטמר רבה זצ"ל היה 
אז בחיים והם החזיקו עוד את העולם החרדי 

שנמצא פה. והיום אין לנו את גדולי הדור שיש 
להם כח רוחני כמו לאלה שהזכרתי אותם ועוד 
כאלה שלא הזכרתי אותם והם החזיקו אותנו ויכלו 

גדולי הדור. היום אין  לאחד אותנו בזכויותיהם של
לנו כח רוחני שיחזיק אותנו חזק קרוב להקב"ה 
ולתורתו וזה בדיוק המצב שצריך להיות לפני 

  שהמשיח מתגלה.
הציונים הרשעים הצליחו למשוך אלפי חרדים    

מבוסס על הגשמיות, על ה וחרדיות לשקר שלהם
עגל הזהב. ואפילו אם החרדים, הכביכול חרדים, 

ים, זה לא אומר שהלב שלהם עם נראים כמו חרד
הקב"ה, בגלל זה הרשעים של הדור שלנו יכלו 

הרבה יהודים חזקים כביכול בדת  "כלבלבל כ
היהודית, בדרך החיים של יהודי. שהסכימו 
להתאבד עם הזריקות נגד מחלה, שבד"כ בכלל 
לא מסוכנת. הם הצליחו לבלבל הרבה מאיתנו 

ם קרובים דרך כל מיני קשרים שיש להם עם אנשי
לרבנים גם חרדים ולבלבל הרבה מאיתנו גם עם 
עזרה של כל מיני מקורבים ששייכים גם לחרדים 
שהצליחו לשכנע את הקהילה שלהם להתחסן, 

  .פעם ראשונה, וגם פעם שניה
ראינו שאנשים מתים מהזריקות, אבל לא    

מהקורונה עצמה. וידוע שבארה"ב ובארצות 
שכביכול חולים ת האחרות פשוט הזניחו בכוונה א

סובלים מהקורונה ולא נתנו להם לאכול ולשתות. 
או פשוט רצחו אותם בטיפולים אחרים לא טובים. 
אבל איך שלא יהיה זה נקרא רצח בדם קר. 
הרבה מאוד אנשים ידעו את זה, גם בכל 
הקהילות בארה"ב פחדו, פשוט פחדו ללכת לקבל 

  טיפול בבית חולים.
השלישית, יש בלי ספק  ועכשיו יש את הזריקה   

אחוזים גדולים של צעירים ומבוגרים שלא שמעו 
לרופאים אמיתיים, שאמרו לא לקחת את החיסון, 
אלא שמעו לאנשים כולל חרדים שכן אמרו לקחת 
את החיסון. והמספר של מקרי מוות מזה, חלקם 

  כמעט מיידי מאוד גבוה.
ואנשים כבר סוף סוף מודעים לזה שבתי חולים    

כנים ולא רוצים ללכת לשם, במיוחד החרדים מסו
לא רוצים וגם לא רוצים לקבל את החיסונים סוף 
סוף אחרי הרבה מקרי רצח. היהודים החרדים 
וגם היהודים אפילו שלא דתיים מתחילים להבין 

הרבה  "כשמנסים לרצוח אותם. ועכשיו מאחר שכ
, הרשעים 3יהודים לא רוצים לקבל את החיסון ה

יפור, שיש עכשיו נגיף חדש עוד יותר יצאו עם הס
קטלני, וזה כבר כמו הסיפור של אדם שצעק 
בצחוק "זאב זאב" וכשבאו לעזור לו וראו שאין 
שום זאב... וכשבאמת הגיע זאב כבר לא האמינו 
לו... הרשעים כבר צעקו זאב יותר מדי פעמים, 
וכבר רוב העולם לא מאמין להם ומפחד מכל 

אלפים מהמקרים הלכו החיסונים אחרי שמאות 
  לעולמם אחרי החיסונים או שנהיו מאוד חולים.

או  ע"חהסהיא מ"י, הרשעים של על הכוונת    
כמו שקוראים להם האילומינטי, הם חפצים הכי 

לא ייתן להם.  'זה האת הרבה להשתלט על א"י ו
יגמור אותם, הם  ה', אבל "יהם כבר שולטים על מ

  ייעלמו לנצח נצחים.
הארצות בעולם בסכנה. והרשעים בטוחים שהם כל    

יכולים לשרוד ולפני שהם נכנסים לבונקרים המפוארים 
והענקיים שלהם עמוק באדמה שיש להם בכל 

 "יהארצות, הם בטוחים שהם חייבים קודם לגמור את א
  ולהרוג כמה שיותר יהודים.

הקב"ה לא ייתן לרשעים לבצע את  –אבל עמ"י    
"י. הקב"ה ידאג לכל יהודי אמיתי הרצח ההמוני של עמ

או  ע"חלהגיע לבית המקדש השלישי. התכנית של ס
האילומנטי נגד רוב העולם ובעיקר נגד היהודים, זה 

  פשוט כמו סרט הוליוודי על סוף העולם.
אתם לא רואים שמשקרים לנו ולכל העולם? , עמ"י   

איך בכוונה מתחילים מלחמות בכל מיני אזורים של 
תם זוכרים את האביב הערבי? זה הכל תכנון ? א"הכדו

של רשעים גמורים, שיש להם כביכול "נשמות" של 
רשעים מאוד ידועים, מאוד אכזריים ומאוד שונאים את 
עמ"י והם חזרו לעולם הזה לגמור את רצח העם, העם 
  היהודי מה שלא הצליחו לעשות בכל הדורות הקודמים.

קשה. כל העולם  העתיד שלנו לא פשוט ומאוד –עמ"י   
יהיה נגדנו. אבל אם אנחנו נדבק להקב"ה, הרשעים 
יפסידו בגדול, הנשק היחיד באמת שיש לנו זה לא 

, הנשק הגדול ביותר שלנו זה תורת משה, וכמה ה"לצ
שיותר יהודים מתקרבים ליהדות וחוזרים בתשובה 
באמת עם כל הלב, מתפללים ולומדים תורה, 

לם שילמדו תורה, יקיימו מתחתנים ומביאים ילדים לעו
זה הנשק שלנו נגד הסע"ח  –מצוות, מעשים טובים וכו' 

או האילומינטי, נגד הכנסיה הקתולית והפרוטסטנטית 
שהם קשורים ונגד כל האנטישמיות שקיימת בעולם 

  הזה.
הם לא  –כל זמן שאנחנו עם הקב"ה ותורתו    

יכולים לנצח אותנו, כי אם אנחנו נהיה עם 
הקב"ה ומשיחו יילחמו את כל  הקב"ה, אז

המלחמות כמו שהיה מאז היהודי הראשון 
 'מאברהם אבינו. עמ"י היה חייב להילחם ותמיד ה

  היה איתנו, כי אנחנו היינו איתו.



בעתיד הקרוב יהיו לנו בעיות קשות  –אז עמ"י    
מאוד. השקרנים יתאמצו להכריח אותנו עוד ועוד, 

את זריקות במיוחד את היהודים בא"י, לקחת 
המוות. מי שמסכים לקבל את זה, הוא פשוט 

 "כצריך לעשות בדיקה אצל פסיכיאטר. כי כ
הרבה מחוסנים מתו או פשוט רצחו אותם כאילו 
שמתו מהקורונה, שזה לא היה נכון. יש בכל 
העולם הוכחות, ובמחלקות של קורונה בבתי 
חולים הרבה יהודים הלכו לעולמם בגלל הטיפול 

 ה'שהיו צריכים לקבל, אבל ברוך ההפוך ממה 
שיש אנשים שנלחמים נגד הרשעים אבל בשקט, 

  כי הרשעים שולטים על כל המדיה בעולם.
ואין ספק שתהיה לנו מלחמה קשה ביותר נגד    

הרשעים, שהם המשך של הנאצים. הממשלות 
הראשונות פה בארץ שנאו את החרדים ורצו 

קלקלו מאוד לגייס אותם ולקלקל אותם והרבה הת
גם ביהדות שלו,  "כככה. והדור הזה שהוא חלש כ

חייב להיות הדור שיילחם ושיגמור את האויבים 
  של אבינו שבשמיים.

די, עד "אנחנו, הדור הזה, צריכים להגיד , עמ"י   
כאן מספיק!, אנחנו יהודים ואנחנו לא נעזוב את 
הדת שלנו לא משנה מה יהיה ואנחנו מוכנים 

", חס ושלום, ולא לתת ה'וש אפילו למות על קיד
  לרשעים להשתלט עלינו ועל תורת משה.

אתם תצטרכו להתכונן, אתם תצטרכו , עמ"י   
לעמוד נגדם, כי אם אתם חושבים שאתם יכולים 
לשרוד על ידי זה שאתם משתפים פעולה עם 

תשכחו מזה! הם גם יהרגו אתכם כמו  –רשעים 
שהרגו מיליוני יהודים אצל היטלר ובכל 

זה  –יסטוריה של העולם הזה. הנשק הכי טוב הה
להתפלל במניין כל יום שלוש פעמים ביום 
ולהראות להקב"ה שאנחנו עמ"י הקטן והמסכן 
בכל אופן קיבלנו על עצמנו "נעשה ונשמע" ודור 

ולא  ה'אחרי דור היינו מוכנים למות על קידוש 
  להיכנע לגויים.

הזמן מתקרב, הזמן של המבחן שכל , עמ"י   
יהודי בכל העולם אישית יצטרך להוכיח לקב"ה 
שהוא נאמן אך רק לקב"ה, לבורא עולם בלבד! 

זו האפשרות האחרונה שלנו. יש מלחמות , עמ"י
קשות באופק עם נשק הרסני שדמיון לא יכול 
לתאר והשכל לא יכול להאמין שיכול להיות כזה 

  דבר.
להפסיק עם כל  –אני מבקש מאוד מכם , עמ"י   

הגשמיות המיותרת. תפסיקו לחלום להיות כמו 
הגויים. תהיו אך ורק עם הקב"ה ותורתו ולא 
לשכוח שאין עוד מלבדו והוא יכול בשניה לחסל 
את כל האויבים שלנו, אבל הוא מחכה לנו, שגם 
אנחנו עם הלימוד תורה שלנו, עם החסד שלנו, 

נוכיח  –שלנו, עם אהבת עמ"י שלנו  'עם אהבת ה
אנחנו ילד השעשועים שלו והוא אבינו  לו שבאמת

  מלכנו אדירנו לנצח נצחים.
אין זמן! אין זמן! צריכים להוכיח להקב"ה    

שעמ"י ישראל באמת איתו ולא עם העולם הגויי, 
כתובים ההלאווים ו שעובר על כל האיסורים

בתורת משה. צריך להוכיח שאנחנו טהורים כמו 
ודי, שיש לו שעמ"י צריך להיות. ושיהודי אוהב יה

רחמנות על כל יהודי והוא מחפש חסד לעשות 
לעם שלו. אנחנו עם קטן, אבל אנחנו גדולים בגלל 
הקשר שלנו המיוחד עם בורא עולם. אנחנו 
מעטים יחסית במספרים, אבל גדולים כי אמרנו 
"נעשה ונשמע", כי קיבלנו על עצמנו את תורת 
משה. בסופו של דבר אנחנו נהיה לנצח העם 

חר, כל העמים האחרים ייעלמו מהמציאות. הנב
  עם ישראל חי, חי בלי די.

  
  נצחים לנצח ה"הקב של חלק נהיה ואז

  9/11/2021ן,  ה כסלו תשפ"ב   ב
 אמת אמת כתב והוא, כתב שדניאל מה שמעתי   

שנה  30-לפני כ, בכלל כותבים שאנחנו מאז. אמת
 לא שהעולם אזכבר  ראו. באמתהשתנה  העולם

, השלט הגשמיות – להיות צריך שהיה כמוהיה 
 הכל. היהודים הכביכול אצל וגם הגוים אצל גם

 עדין כי לגמרי לא אבל. גשמיות על מבוסס היה
 והם ממש ממש הדור גדולי היו, הדור גדולי היו
 איזה, שלטון איזה תחת העולם את החזיקו עוד

, חרדי שלו הלב כל עם היה חרדי שהיה ומי. סדר
  .הרבה אבל כולם לא
 ה"הקבשנה ו 30העולם היה שונה לגמרי לפני    

 אני ,השני אחרי אחד, הצדיקים את לקחת התחיל
 נפטרו 4 לפעמים אבל זוכרים אתם אם יודע לא

 כל כמעט היה זה, שלש, שתים, אחד בשבוע
 הצדיקים את בחזרה לוקח היה הוא. חודש

 עולם עם נשארנו זה ואחרי, שלו ביותר הגדולים
 וחזקים שמבינים הדור גדולי עם, מבולבל
 ראיתי אני. אז כמו לא אבל ,שמים לשם ואמיצים

 כסף יותר היה, הכל של הירידה את בעצמי
 גם נהיו הכנסת ובתי, התרבו הישיבות, לכולם
 שכל להגיד אבל. אנשים ומושכים יפה יותר בנוים

  .בדיוק לא? ה"הקב עם באמת היו האנשים
 בעולם הניאוף, שנה עשרים לפני הרב לצערי    

, כסף אחרי הרדיפה. לבכות ממש היה החרדי
 תוכן בלי דברים מיני וכל ותפשווח טיסות אחרי

 הרבהלא כולם אבל ש משהו היה, שכל בלי
 הצדיקים כל את אבדנו אנחנו אז ובדיוק. חיפשו

, שעבר ובדור הזה בדור לנו שהיו גדולים הכי
  .יתומים כמו אנחנו וממש

 פשוט וזה, מאד מעט אבל גדולים רבנים יש   
 ישראל מדינת את שהקימו ידענו אנחנו. לבכות

 עם עבד גוריון בן, הנאצים של המשך שזה
 אייכמןכש אפילו. המדינה את להקים כדי  הנאצים

 מיהודי אלף שמוניםו לקנות ל הציעשמו -יימח
 בן גוריוןל והיה, יהודי לכל דולרתמורת  הונגריה

 אכפת היה ולא, וכמה כמה כפול בבנק הכסף את
 אמרה מדינה נשיא להיות מועמד אז שהיה ומי. לו

 , מה יעשו איתם?היהודים כל את רוצים לא שהם
 היהודים על כסף הוציאא צריך לשלמרו א

  .האלה המלוכלכים
הייתה  ה"בקב שמאמין מי כלפי האכזריות   

 שנאה, ה"לקב שנאה. י"הבסיס להקמתה של מ
? "ימ את הקימו הם מה אז. ה"בקב שמאמין למי
 היו לאהם  אבל, יהודים שהם בגלל אמרו הם

 בלי אחרים יהודים לרצוח יכלו הם. בלב יהודים
 לבנות רצו הם. אחד יהודי לא רצחו והם, בעיות

 המשךם ללגויי פה האזור כל את להפוך כדי "ימ
  .הנאצים של
 התימנים. מצוין להם הולך זהו אגיד אני מה   

 את להם גנבו', לה קרובים "ככ ,לארץ שהגיעו
 איזה! צער איזה. שמתו אמרו שיקרו, הילדים

 לכל אותם נתנו, אותם שגנבו רק לא אבל! צער
גם  בהם השתמשו אבל, אותם שרצו בתים מיני

 שבורים היו התימנים ההורים .אחרים לדברים
 הציונים של שלהם ההתנהגות כל בכלל, מזה

' ה אבל. תנסבל בלתי היה ולמרוקאים לתימנים
 צריך היה זהככה ש כנראה אז זה את עשה

  .להיות
 ועד האלה העבירות את עשו הרשעים הציונים   

 פשוט. פרסמו לא האלה העבירות של חלק היום
 יהודים ילדים לקחת יכול שיהודי להאמין לא

 והם. יאומן לא. אתם עשו שהם מה אתם ולעשות
  .המדינה את שבנו אלה

 כבר ממש , אנחנומאד מאד התדרדרנו עכשיו   
המצב ו. התחתית עד מ"ס יש אולי, בתחתית
 הדברים כל. להאמין קשה פשוט זהעכשיו 

 עכשיו, התורה לפי אסורים "כשכ המותרים
 ומשתדלים "יבמ יושבים החרדים ואנחנו. מותרים
 ,לנו יתנו לא אבל, מדינה בתוך מדינה מין לעשות

 בשביל גם הזה החיסון. אותנו לחסל רוצים הם
 הרבנים איך מבין לא אניו, הרגילים הישראלים

, גדולים רופאים יש. החיסונים את לקחת נתנו
 בכל רב סיוןיונ עצומה השכלה בעלי אנשים

 לא ,מדבריםהם ו, החיסונים עם האלה הנושאים
 את לקחת לא בכלל ,בכלל ממליצים ולא, שותקים

 מה מבין לא אני? לקחת הריצה למה. החיסונים
, שתקו רבנים הרבה הרבה אבל. ליהודים שקרה

 כאלה יש. רבנים וגם רעבעס גם וזה דברו לא הם
 לא אבל, נגד מזהירים וכן נגד מדברים שכן

 בכל אבל. להם נותנים לא כי חזק אותם שומעים
 את מעלים וכן מדברים שכן אמיצים יש אופן

 רוצים לא שפשוט קבוצה יש אבל, העובדות
 לא הם ,מתאבדים שהם כאילו זה. לדעת

  .זה לכל סוף יהיה ,ישראל עם אבל ,מפחדים
 גיעת שהרשעות מחכה ה"שהקב מבין אני   

, טוב יותר להבין יתחילו היהודים ואז, לשיא
 רק אני. אותם יחסל' ה לשיא יגיע שזה וברגע
 דבר כל על תשובה תעשו ישראל עם מכל מבקש

 לא משהו עשיתם שאולי לחשוב אפשר שרק
 לי ונראה. המיותרת מהגשמיות להפרד, בסדר

 כי, לא או רוצים אנחנו אם אותנו יפריד' שה
 חדשים כמה עודבו, איומה בצורה תיורד הכלכלה

  .הכלכלה עם הבעיה - נסבל בלתי כמעט יהיה זה
 יהיה גם. זה את לשרוד יוכל' ה שעם מי רק   

 ויהיו, אלהכ והי לא פעם שאף גדולות מלחמות
 תחזרו כל קודם ישראל עם. שיפלו ענקיות ערים
 תחזרו. ישראל לארץ, "ילמ לא, ישראל לארץ

 אנחנו. היחיד החיסון, החיסון זה, בתשובה
 רוצה משיח כי מהר זה את לעשות צריכים

 מה זה. להתגלות לו מפריעים ואנחנו להתגלות
, ישראל עם על הזמן כל בוכה אניו להגיד לי שיש
 שלי שהדמעות מקוה אני. ובוכה ובוכה בוכה אני
 שלי ההורים ושל דניאל של אבא ושל דניאל ושל
 ואז, תשובה לעשות לנו ויעזר ישראל עם כל ושל

  .נצחים לנצח ה"הקב של חלק נהיה
  

  מי לה' אלי
  3/12/2021דניאל,  כ"ט כסלו, ה'תשפ"ב    

כל היום, אתמול אבא אבא אבא, אני בכיתי    
ידעתי שהרשעים בלחץ. ברור שהשביט מתקרב 
מאד ובמהירות, כל העולם ממש תחת ההתקפה 
של אסונות טבע מהשביט ומתוך כדו"ה. אנחנו 

אסונות  –קוראים לזה 'אסונות טבע' אבל זה אסון 

נבין כי כדי ששה' שולח לנו כדי להעיר אותנו, 
 נגמר. וכל יום זה - העולם שאנחנו מכירים אותו

יותר גרוע, וכל רגע השביט מתקרב ומתקרב 
מטאורים הומתקרב עם כל האסטרואידים ו

  שנופלים כל הזמן על כדו"ה.
זה סימן, זה סימן שעמ"י לא בסדר.  ,אבא   

אנחנו נותנים לרשעים לכוון לנו את החיים ח"ו, 
להכניס בנו פחד מזבובים, מדברים שלא קיימים. 

וכלוסיה של הם רוצים לרצוח את רוב הא ,אבא
העולם, לא רק את היהודים אבל בעיקר את 

מגלים והיהודים. וזה לא סתם שאנחנו אומרים 
זה  ,שהם ההמשך של הנאצים, זה ברור עכשיו
  ברור ואין ממשלה בעולם שלא מעורבת בזה.

הרוב העצום של המדינות בעולם בנו כבר    
בונקרים עמוקים בתוך האדמה, חלק מהם לצבא, 

של העולם שיהיה  "האליטה"ביל חלק מהם בש
להם את הלוקסוס, בריכות שחיה, מסעדות, 
טירוף! הם חושבים שהם יכולים לברוח מהקב"ה, 

עם היא המלחמה שלנו  'מ"ישטויות. אבל ע
עצמנו, עם הס"א שקלקל את אדם וחוה וגרם לנו 
לדעת מה זה תשוקה, מה זה רצון לחיות נגד 

  התורה, לא עם התורה.
נעשה ונשמע בהר סיני, היהודים כשאמרנו    

קבלו את החיסון הכי טוב שיכול להיות בעולם וזה 
התורה הקדושה. במשך השנים לצערי הרב ירדנו 
וירדנו וירדנו, זה נס שעוד נשארו יהודים מאמינים 

 ,ושומרים מצוות. אבל גם אנחנו שומרי המצוות
  .עכשיו נחלשנו

כולים מכבים, רק אנחנו יהאנחנו המעטים כמו    
רוב את לגמור את הרשעים שרוצים לחסל 
  האוכלוסיה של העולם ולהשתלט לגמרי.

שהם יכולים עם  בטיפשותםחושבים  רשעיםה   
שלהם להשתלט על כולנו, הדמיונית הטכנולוגיה 

ובעיקר הם רוצים להתפטר מהיהודים, כי הם 
יודעים שיהודים הם נצחיים והם רוצים בעצמם 

גלל שהם עם ששבים הם חו להיות נצחיים.
השטן יותר חזק ח"ו מהקב"ה ח"ו. הם  ,השטן

חושבים שהקב"ה לוקח את הכח שלו מהיהודים, 
אבל זה הפוך, אנחנו כולנו מקבלים את הכח 

  שלנו מהקב"ה.
לא נלחמים עכשיו נגד  מ"יאם אנחנו ע   

הם הרשעים, הם רוצים לא רק להרוג אותנו, 
, והם גם רוצים להרחיק אותנו קודם כל מהאמת

את  –רוצים לקחת מאתנו את הדור הבא 
הילדים, או להרוג אותם, או להפוך אותם לחלק 

  של השקר שלהם.
  
, זה גוג ומגוג! זה בגוג ומגוגעם ישראל אנחנו    

הרשעים נגד התמימים, נגד המאמינים בקב"ה, 
צריך עכשיו עמ"י נגד הנקיים רוחנית וגופנית. כל 

לעשות תשובה, אבל מיד! כי אנחנו צריכים להיות 
נקיים, כי אנחנו נלחמים נגד הס"א עצמו, עם כל 
הצבאות שלו עם כל הפצצות שלו עם כל 

רק יהודים נקיים רוחנית וגם והטכנולוגיה שלו 
נגד זה. וצריכים להתחיל  להילחםגשמית יכולים 

שבילנו, עכשיו ברגע זה, כי הם כבר תכננו אסון ב
אסון קודם כל דרך החיסונים, אבל זה לא כל 
הנשק שלהם, יש להם נשק הרבה יותר גדול 

 להעזלא והרבה יותר מפחיד. אני מזהיר אתכם, 
. יש להם לתת לילדים שלכם להסתובב לבד

תכנונים שאי אפשר להאמין שיש כזה חולי נפשי 
עכשיו ברגע זה  מ"ישהשתלט על כל העולם. ע

למשוך את הילדים שלכם  לעשות תשובה,
שאר בבית, לא לתת להם ללכת לשום בית ילה

שיחזרו הביתה. כספר, כי הם לא יהיו בריאים 
ספר לבדוק טוב -ולפני ששולחים לחדר או לבית

אל טוב שהמנהל והמלמד ישמרו על הילדים, 
תסמכו עליהם בעיניים עצומות, כי לא כולם 

שידעו יעמדו בנסיון של איומים או כסף, וצריך 
שאתם ההורים לא רוצים את החיסון בשום 

  פנים ואופן. 
זה מהם חלק  ,מי שלוקח את החיסונים האלה   

זה רצח בעוד כמה זמן, מהם מיד, חלק  רצח
זה יכול להיות ודשים ולהיות חעוד וחלק יכול 

  וזו עובדה. אפילו אחרי שנתיים
עכשיו אתם צריכים  ,איך אומרים מ"י,ע   

הוא קריטי. יותר מזה, הם להחליט. המצב 
כמו יהיה זה ו הולכים להכניס חוקים דרקוניים

לחם נגד יחייבים לה מ"יסיפור בלהות ואנחנו ע
חות שלנו. כי ברגע שאנחנו וזה עם כל הכ

תנו לתוך המלחמה, ינלחמים, ה' יבוא יחד א
לרשעים שום אפשרות לנצח, כי  תהיהואז לא 

חלשים  היהנאבל אם אנחנו    ה' הוא הכל יכול.
ואנחנו מפחדים מהם, או אנחנו מאמינים 

  זה הכי נורא, אז גמרנו., אז שקרים שלהםל
לחם, לעזור יאני דניאל פונה לרבנים לעזור לה   
לחם. אני רק בחור אוטיסט, אתם תלמידי ילה

איפה אתם? יש כאלה צדיקים גדולים  ,חכמים
שלא מפחדים ואומרים את האמת, אבל איפה 

  הצדיקים שלנו? אוי לנו אוי לנו.? איפה מ"יע



אתם  מ"יאתם יודעים, אם אתם באמת ע מ"י,ע   
מה  להוסיףיודעים שאני מדבר אמת. זה כתוב (

שכתוב בגמרא שהנבואה בזמן שלנו נתנה 
 המקדש בית שחרב מיום יוחנן ר''א לשוטים)

 בבא" לשוטים וניתנה הנביאים מן נבואה ניטלה
 ָּגָלה ִאם ִּכי, ָּדָבר' ה הַיֲעׂשֶ  לא ִּכי"*  :יב בתרא

  אמת. וזו 'ז',ג עמוס..." ַהְּנִביִאים ֲעָבָדיו ֶאל סֹודֹו
אנחנו צריכים להיות המכבים של הדור שלנו    

ולא לתת להם לחסל אותנו בדם קר. ובמקום 
הקב"ה לתת לשטן לנצח. הקב"ה ברא בעצמו את 

 מ"יע, השטן וזה לא יתכן שינצח. אני מבקש
מעטים נגד ההמונים, וגם יש גוים שרואים  ,תקומו

את זה כבר ולא מוכנים לתת להם להרוג את 
  הילדים שלהם וגם את עצמם.

וזה יהיה הסוף אם הם  הם רוצים להשתלט   
, ה' לא יתן. אז אם אפילו אין עוד מלבדוישתלטו. 

אז אנחנו עשרה גיבורים יקומו ויגידו עד כאן! 
ל כדי להמשיך לחיות, כל יהודי צריך ננצח! אב

להיות עם אלה שנלחמים בלי פחד נגד השטן 
אלא בעד התורה הקדושה, בעד  ונגד השקר

הקב"ה, בעד השליח שלו משיח צדקנו שגם קיים 
עכשיו, ובמלחמה הזאת הוא יצטרך לחשוף את 

  עצמו מי הוא, כי ה' שלח אותו בשביל זה.
לנצח יהיה ישראל עם ישראל חי, חי בלי די, עם    

, והשאר שארונצחים, אפילו אם יש מעטים הם י
יעלמו. אין להם שום אפשרות להמשיך. אבל 

אז גם  ,להיות עם הקב"ה ,אנחנו רוצים לשרוד
בעד  להילחםאנחנו צריכים להיות גיבורים 

  א הקב"ה.יהאמת הו ,האמת
ש. יש עדויות כי משך שנים מרססים את השמים, 

ים, למטושים, למסכות וכו' כל מכניסים לאוכל, למ
מיני רעלים ובמיוחד גרפן אוקסיד, כמו כן הם 

ולפני  5מתקינים בכל העולם וגם בארץ אנטנות גי
שיתחילו לראות הכוכב, כשהם ירוצו למקלטים 
ולבונקרים שלהם הם יפעילו קרינה 
אלקטרומגנטית אשר "תגמור" את רוב האנושות. 

ם של עצי קראתי מאמרים כי תה העשוי ממחטי
אורן ושום עוזרים לנקות את הגוף מהרעל הזה, 

  ת. כן, צריכים להגיד את זה. לפרסם את זה?
   

  שונה לגמריהעולם החדש יהיה 
  8/12/2021דניאל,  ד' טבת  ה'תשפ"ב   

עכשיו כשגופנו ספוג "שהו כתב ימדניאל, ש. 
מבצעת כבר  מ"ימתכות מריסוסי המתכות ש

כשתשמעו בחדשות על מלחמת עולם , כעשור
שלישית, תתחילו למגן עצמכם מקרינה אלקטרו 

יפלו  הרבהמכיוון שכאשר הגל ישודר  מגנטית
לריצפה במכה אחת עקב ריאקציה עם המתכות 

מתכות שינסה אין לו מי שחושב שף ושבגו
  ". מה דעתך?שח על המצח 5להצמיד מטבע של 

הרבה אל תדאג מזה, יש לנו בעיות אבא, ת. 
אני לא יודע איך זה עובד בדיוק, או יותר גדולות, 

האוכלוסייה של הם רוצים להכניס את שאולי 
, מה שתיארתש מאני לא חושהעולם בפאניקה, 

שאנחנו צריכים להיות עם  היאהבעיה שלנו 
עם  ,עוד מתעסק עם שטויות מ"יהקב"ה ורוב ע

לכים לבית כנסת, הו נכון,הגשמיות עם השקר. 
נרות חנוכה וכו'  נכון, מדליקיםתפללים, מנכון, 

  גשמיות.את הוכו' אבל בפנים רוצים 
 אצלצניעות הלצערי הרב הבעיה של חוסר    

חרדיות, מאד גדול וזה מכניס את כולנו  , גםנשים
לסכנה, זה מכשיל את הגברים שהם גם ככה לא 

בעיות קשות בכיוון להם כ"כ חזקים, שגם ככה יש 
עם הקב"ה ותורתו שממש  הזה ומשפחות חלקות

הבעיה  ומאד, ולכן יש בעיה קשה וזהם מעטות 
הקטלנית ביותר ולא הטכנולוגיה. הטכנולוגיה 
הורסת לנו, אבל יש לנו את הקב"ה, ואפילו שזה 

  מסוכן הוא יכול לעצור את זה. 
 אין לנו מגןלא עם הקב"ה אז אבל אם אנחנו    

לא יעזור לנו, כלום. הקב"ה יציל ושום דבר , רוחני
את כל היהודים שעושים תשובה. כל היהודים 
שעושים תשובה באמת, לא בערך, ולא בגלל 

יצילו את עצמם אפילו שהם בכך שחושבים שאולי 
  .להם לא מאמינים כ"כ, זה לא יעזור

להיות  תהזאת חייב נה. השהגענו לסוףאבא,    
ה עד פסח או ת גאולה, אני לא יודע אם זה יהינש

אני לא יודע בדיוק, אבל זהו זה, , ראש השנה עד
לא אותו הוא , אותוכמו שאנחנו מכירים  "הכדו

הלכו דבר. אנחנו במצב קשה מאד בגלל שהרוב 
של בני  הםעיניבנגד הקב"ה, אולי זה לא נראה 

אדם, אבל מרגישים את זה בפנים מאד חזק. 
ם הזה, בעול יישארואנחנו לא יודעים כמה יהודים 

שכחו ו את הגשמיות כ"כרוצים , כי הם מבולבלים
  הגענו לעולם הזה בכלל. בכלל למה

 יםהקב"ה יציל כל יהודי ויהודיה שבאמת עוש   
העיקר  שעשו, תשובה, ולא משנה מה העבירות

שעושים תשובה עם כל הלב, עם כל המהות 
לעבירות, הם  ים, עם כל הנשמה ולא חוזרהםשל

ראויים להינצל  ויהי םואז ה תשובה, יבעליהיו 
  עדן.-ולהגיע לגן

משיח צדקנו ינהל את המלחמה האחרונה יחד    
עם הקב"ה, ואז כל היהודים האמיתיים שעמדו 

וזה יהיה  בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע ינצלו.
. ותוהסוף של העולם כמו שאנחנו מכירים א

תרגל אנחנו נו שונה לגמריהעולם החדש יהיה 
  כבר בעולם הזה.מצב החדש ל

אנחנו צריכים לחזור בתשובה, זה הכל!  ,אבא   
אותנו. לרשעים יש  יצילשום דבר אחר לא 

, אבל ה' יעצור את עבורנוכניות איומות! איומות ות
. היהודים שלא יהודים למעשה, ייתןזה, הוא לא 

לא מגיע להם להגיע לעולם הבא, אין להם את 
למוד אפילו הכלים בכלל לדעת איך לחיות, או ל

כי הם  ייעלמואיך לחיות חיים רוחניים בלבד, הם 
  .באמתיהודים  לא
עם  ,עושים תשובה עם כל הלבאלה שבאמת     

נצח נצחים. אבל אבא, לכל המהות שלהם, יגיעו 
ם, ונים עד אז, גהוניאנחנו עומדים לעבור גה

חייבים להיות כל  ואסור לפחד! אסור לפחד!
ח שלו, משיח צדקנו. הזמן עם הקב"ה ועם השלי

  ואז אנחנו נוכל להגיע גם לנצח נצחים.
אבל אם אנחנו מזלזלים אפילו קצת, או כמו    

האח של אברהם אבינו שראה שהוא יצא מהאש 
בחיים וחשב שגם הוא יכול לעשות את זה, אבל 

  הוא לא היה ראוי לזה.כי הוא נשרף! הוא נשרף 
הזמן  יש יהודים צדיקים וצדקניות שחיים כל   

 יםדורות האחרונים מלאאבל החיים של קדושה. 
וזה בלתי אפשרי שזה ימשיך, ה' יעצור את זימה 

ומי שחושב שאפשר להיות גם עם הזימה של זה, 
עולם הבא, טועה את ההעולם הזה וגם לקבל 

כי חשוב דבר הזה ה !מאד. אין כזה דבר, קדושה
  ה' שונא זימה! -הקדושה. אל תשכחו  –
אם אנחנו  -מ"י, אסור לנו לשכוח ע ,נואנחלכן    

צריכים לחזור  באמת רוצים לשרוד אנחנו
ללמד את הילדים שלנו מה , עם כל הלבבתשובה 

לא וזה טהרה, מה זה להיות יהודי באמת, ואז 
צעצועים אלקטרונים יש נשק או משנה איזה 

לרשעים, הם לא יפריעו לנו בכלל כי אנחנו נהיה 
יכול להרוס אותנו או להרוג שום דבר לא ועם ה', 

  אותנו כי אנחנו אך ורק עם בורא עולם.
אנחנו שייכים לקב"ה שהוא ברא את הכל, לא    

"ה, הוא ברא את הכל, את כל היקום כדואת רק 
אנחנו רוצים להיות חלק מזה. אם ועד נצח נצחים 

את הדרך  ,אנחנו צריכים לנקות את החיים שלנו
ים תהיו' זה מה שה' שלנו, להיות קדושים. 'קדוש

'קדושים  :מבקש מאתנו, וזה מה שהוא רוצה
  תהיו'.

וכל היהודים שהולכים לכיוון הזה עם כל הלב עם 
? אני לא יודע. אני יישארוכל הרצון, ישרדו. כמה 

יודע שאנחנו כבר התחלנו את המלחמות 
עם שוב  והאחרונות. עוד זמן לא רחוק יתחיל
, ל העולםמלחמות, יתחיל שוב עם בלגן בכ

תכננו את זה, וזה כבר התחיל  כברהרשעים 
וה פרוטה, אז ובקטן וזה יגדל. הכסף לא יהיה ש

אבל אם אתם , , אז עכשיואם אתם רוצים לקנות
יעלו עד קונים, כל המחירים  כולם פתאום

הם כבר התחילו לעלות עד לשמים, אבל  השמים.
וה כלום, שום דבר לא ועוד מעט כסף לא יהיה ש

 ו, גם לא יהיה אוכל מספיק, כי יהישווהיהיה 
אסונות טבע עוד יותר גדולים מאשר עכשיו. 

  ובתוך כל זה היהודים האמיתיים ישרדו.
 היאהיחידה שיש לנו  התקווה ,עם ישראל   

לזרוק את כל העבירות שלנו, את כל החוסר 
קדושה שלנו ולחזור לקב"ה הצניעות וחוסר 

רדים באמת, גם לגמרי. גם הכביכול חרדים, גם ח
. הגיע וגם חילונים ,כל מיני שומרי שבת, כולם

וצריכים לחיות לפי  נשמה יהודיתלכם יש הזמן, 
  הנשמה היהודית.

המציאות, הקב"ה הוא ברא את העולם, את כל    
מה שקיים לא רק העולם הזה, כל מה את כל 

שקיים. ואם אנחנו רוצים להיות חלק, אנחנו 
 וותורתו. זה התרופה, ז צריכים להיות עם הקב"ה

  התרופה נגד המוות הנצחי.
  

  באמת ,זה כמעט הסוף
  

  8/12/2021,  ד' טבת  ה'תשפ"ב   בן גולדין
אני לא יודע מה אפשר להוסיף על מה שדניאל 

יש רשעים ששולטים כך: יכול להגיד רק אמר, אני 
על העולם שלנו כבר שנים, כמה מאות שנים הם 
שולטים. אמנם ה' נותן להם לשלוט, ה' לא רוצה 

ה' שלח לנו אותם. יחד עם זה בכל השנים האלה 
  להיות דוגמא לעמ"י. צדיקים גדולים כדי

 מהדרךלפני כמה מאות שנים עמ"י החל לרדת    
ירדו, הרוב הגדול  השנייהעד מלחמת העולם ו

בכל אופן תמיד נשאר גרעין של יהודים אמיתיים. 
 ואאבל ה קיים גם היום. הואל והגרעין הזה ינצ

מאד קטן יחסית, כי מסביבנו כל הזמן יש את 
לנהוג,  ,לרוץ ,, הרצון לטוסהמיותרת הגשמיות

תנו לא ילהיות כביכול חפשי, אבל אף אחד מא
  פשי.וח

פי התורה. ה' הביא אותנו לעולם הזה לחיות ל   
לנו  כדי שתהיהלנו את התורה נתן הוא 

ואנחנו  .אפשרות לעבור את כל הקשיים ולשרודה
חות שלנו לזרוק את כל וחייבים עם כל הכ

כל  ,הצעצועים או הטלויזיות, כל המכשירים האלה
, לא לקחת יותר האייפונים, ולא ללכלך את עצמנו

כדי לתקן את הנשמה הטהורה שהקב"ה נתן לנו 
  אותה.לכלך לו, וחוהאדם חטא הראשון של את ה

לנו הטהרה שלו, אם אין  ההעיקר של היהודי ז   
החטא  כלום! אין לנו סיבה לחיות!לנו טהרה אז אין 

הראשון גרם לאדם וחוה לאבד את הקדושה שלהם 
  ומאז אנחנו מנסים לתקן את החוסר קדושה.

משך כל הדורות היהודים ידעו יותר מכל    
העמים שהדבר הכי חשוב זה קדושה ואם אין 
קדושה אז אין כלום. הקב"ה שונא זימה וכשיהודי 

אין זימה. אבל לצערי הרב  –חי לפי התורה 
היהודים של הדור הזה, לא כולם, אבל הרבה 

אנחנו  מתנהגים כמו גויים וזה אסון לכולנו.
של הנצח של דבר חלק  צריכים להיות בסופו

ללכלוך של העולם הזה, ומי שנמשך  נצחים
, גיע לכלוםרק שלא ילא  אז ללכלוך של הדור הזה
  יהיה לו גם עונש גדול.

רק אלה שהיו בהר סיני ואמרו 'נעשה ונשמע'    
יכולים לעשות וקבלו נשמות מיוחדות, רק אלה 

עשו תשובה הם שייעשו תשובה. וכתשובה, רק אלה 
  נצח נצחים.יקבלו 

הכסף . בעתיד הקרוב באמת ,זה כמעט הסוף   
, הרשעים השתדלו לשלוט על כולנו בכל ייפול

העולם. כשאני מדבר על 'כולנו' אני מדבר על כל 
ויהרגו, וכבר  .האנושות. והצליחו עד נקודה מסוימת

הרגו הרבה עם כל השקר של החיסונים של 
ר. בכלל בקושי מחלה, זה הכל שקהיא המחלה, ש

מאמינים בזה ורצים לקבל את החיסונים שהחלשים 
עושים הפוך הם אבל ם, שלהם כדי להציל את עצמ

מתאבדים עם זה. אפילו אלו  הם, םמלהציל את עצמ
ימותו כי יש להם כמה סוגים ו, חלק רציני שלא מת

, חלק בכלל לא רעל, "חיסונים"כביכול  ,של חיסונים
עוד שני סוגים  אולי זה רק מים. יש ,כלום אלבכלל 

כי הם אומרים שהם קטלניים ביותר. של חיסונים 
זה לא. והבנאדם יכול לושתם אותו דבר, אבל ש

חודשיים, אחרי חודש מה,  לפעמים -זמןליפול אחרי 
או יותר אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל  שנהאו אחרי 

זה גורם לקלקול קשה בגוף שלו. וגילו בגרמניה כי 
שים גם צ'יפ שיכול לגמור את הכניסו לחלק של האנ

  הבנאדם בלחיצה אחת.
אל תאמינו לכל  ,עם ה' תהיו ,תהיו חכמים עמ"י,   

בזה הגיון. בגלל  הסיפורים לכל הפחד שבכלל אין
כ"כ הרבה הפחד הזה ההגיון שלנו פשוט התבלבל. 

 אחיות ואנשי דת ומדע אומרים שזה שקר ,רופאים
ה אבל לא מקבלים על זה פרסומת כמו אל

על כי אין להם שליטה שמדברים שקר מקבלים, 
  .ניתאחרי המדיה השקר ךהעולם הולורוב  מדיהה
לא שלא מבינים, אני בוכה חזק על כל היהודים    

שמים לב למה שאנחנו אומרים, אני בוכה על כל 
התלמידי חכמים שהתבלבלו, אני בוכה על כל 

החיסונים, ושימותו מזה ח"ו. אני מהילדים שמתו 
  עמ"י.בוכה על הטמטום של 

 "כאיך נפלנו כ, ילד השעשועים של הקב"ה, מ"יע   
יהודים יש גם  .גוייםהונמשכנו לטומאה של נמוך 

שרק רוצים להיות כמו החילונים עם כל חרדים 
עם כל החיים טרף, ההנאות שלהם עם כל האוכל ה

, לתורה שלנו בלי שום דבר ששייךבלי קדושה, 
רצים קדושה הם הם לא רוצים  .לדרך של הקב"ה

ותאוות ובכך הם רוצחים את הגוף כסף אחרי 
  והנשמה שלהם.

עכשיו תחזרו בבקשה תחנן, אני מעמ"י,    
דשים הבאים יכניסו אותנו ובתשובה, כי הח

מגיפות כביכול וזה  ולמלחמות איומות וקשות, ויהי
"כ ערים גדולות יהיו בעתיד הלא רחוק כ .ימשיך

אתם כבר  ובוודאישיפלו לגמרי, ערים גדולות מאד. 
מרגישים את התוצאות של השביט שהוא מתקרב 

אסטרואידים מיליוני ומתקרב ומתקרב, עם 
"ה , שכבר נופלים על כדואתושהוא סוחב ומטאורים 

 רציםהרי געש מתפ זה מפחיד.וגורמים לנזק עצום ו
כל  יש ק"מ, 15עם אפר שמגיע לגובה בכל מקום 

ובצורות המקטינים את היבול מיני אסונות טבע 
  להתמוטט.והכלכלה הולכת 

אבל באמת עם הקב"ה, בלי  ,רק מי שעם הקב"ה   
הרשעים תכננו את זה . כל לשרודוסימני שאלה י

הרבה מאד שנים, לאט לאט הם קבלו את 
הטכנולוגיה לבצע את כל מה שרוצים. הם אנשים 
עקומים, אנשים עקומים, רשעים! הם יכולים 

ה' יגמור אבל יהיה שלב שלהפחיד אותנו עכשיו 
הכל יכול ואף אחד לא  ,הכל יכולהוא אותם לגמרי כי 

צות וכמה נשק נגדו, לא משנה כמה פצ להילחםיכול 
עם ההכל יכול וה' הוא  זה לא יעזור להם,  ,יש להם

ואנחנו צריכים כל הזמן  נצחיעם ישראל  -שלו 
אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו אין עוד  -לחשוב 

ם לקבל ימלבדו. משיח כבר פה ואנחנו עוד לא ראוי
  כל העולם ישתנה.והרבה זמן  ייקחאותו, אבל לא 



  איתו.ה' יהיה  - מי שעם ה'
    2/1/2022בן,  כט טבת ה'תשנ"ב   

העולם כמו שאנחנו מכירים אותו יורד ויורד    
ויורד. בעתיד הקרוב יהיו מלחמות גדולות, 
מלחמות קטנות, מלחמות שאי אפשר לתאר. לא 
רק זה, הרשעים רוצים לרצוח, יש להם את הרצון 

עם אחר כי  פשוט לחסל את כל היהודים בעיקר
רשעים אותם כ"כ כמו היהודים, כי ה מענייןלא 

כאשר  .שייכים לשטן ממש ולכנסיה הקתולית
מאות שנים נולד מתחת לשלטון של כמה לפני 

מנסים הם מלך איטליה, רומא, קונסטנטין. ומאז 
  לשלוט על העולם ולהרוג את כל היהודים.

הם לא שייכים עכשיו . ונפש חולירשעים הם ה   
וד הרבה קבוצות יש עו לכנסיה הקתוליתרק 

יא הגדולה ההכי תם. אבל הבעיה ישהתחברו א
שהם לוקחים את הכח שלהם מהחולשות של 
היהודים שלא שומרים מצוות. יהודים שברחו 

שלא יודעים מה זה להתפלל, שלא  ,מהדת שלהם
טהרת המשפחה, שלא  שמוריודעים מה זה ל

 זו, איזו זכות .יודעים מה זה להיות בכלל יהודי
  !זה ר גדול וחשובאיזה דב

אפילו כביכול יהודים חרדים,  ,יש הרבה יהודים   
שמעדיפים להתגלגל בבוץ כי זה נעים, ומעדיפים 
להיות חלק של החברה הכי נמוכה שהיתה אי 
פעם של הגוים, עם כל ההנאות המגעילות 

את הדרך ו לפני שעזבו לא חשבבכלל שלהם. הם 
רוצים  הם שונאים את ה', הם רק, שה' נתן לנו

ולעשות מה שה' הכי שונא, וזה את ההנאות 
  להתגלגל בתוך הזימה בלי גבול.

הרשעים שולטים ועכשיו כל העולם בעונש,    
שנת ועכשיו על מ"י, כמעט על הכל כולל 

הם הביאו כל  .לפחד גדול מתהשמיטה הזאת גור
מיני דברים כדי להפחיד אותנו בלי סיבה, גם 

עוד שנים, כבר לים. חו-להרוג אותנו בשקט בבתי
הקורונה, הם הורגים אנשים עם המחלה לפני 

שלא היו צריכים למות. הם , אנשים הידועה
יודעים מה לעשות נגד המחלה הידועה, אבל הם 

רוצים לרצוח! זה מה  , הםאותם להציל לא רוצים
ויחים ומה שרוצחים יותר גם מרכשהם רוצים. ו

המסכנים על  יותר. הם עושים הרבה כסף
וזה המצב של  ,רצחו בדם קרשכמה אוי  ,חוליםה

  הרפואה של היום.
ולא רק אני אומר את זה, זה כבר ידוע. אז מי    

לא ללכת שיזהר שרוצה לחיות חיים ארוכים, 
לבית חולים אפילו לא ללכת לרופא, זה גם מסוכן. 

כי הם באים מהשטן  ?הגיעו לזהואיך הם למה 
יותר מהכל ו והם רוצים להשתלט על כל העולם.

הם רוצים להתפטר מכל היהודים, כי היהודים 
יהודים אם הכי . הרשעים יודעים מפריעים להם
ואם לא אז לא. אז  םתיהקב"ה אאז שומרי מצוות 

, רוחנית חות להוריד אותנווהם מנסים בכל הכ
הם מצליחים הכי הרבה, אבל  "ילהוריד אותנו. במ

עוד כמה יהודים שוברוך ה' עוד נשארו כמה 
יושבים ולומדים תורה, ועוד משתדלים שיהיה 

נזהרים מצוות ומעשים טובים, , בית של טהרה
לא להתנהג כמו  .לא להתגלגל בבוץ של הגויםש

יותר טוב מהם, כי הם  ותשחיות מתנהגאנשים 
  ות.עושים דברים שגם חיות לא עוש

העולם. העולם הולך להתפרק מצב אבל זה    
וך ה' משיח פה! משיח עכשיו, וזה לא סתם. בר

לחזור לאמת, ומי שלא  מ"יהוא יעזור לכל עופה! 
ירצה לחזור לאמת פשוט לא יהיה, כי אי אפשר 

עם  ,להמשיך ולבנות את העתיד עם הלכלוך
כל מיני שטויות עם גשמי, הרוחני וההמצב הקשה 

  דור הזה.בדברים אסורים כמו ו
ות אנחנו חייבים, חייבים, לבנות משפחות יהודי   

אמיתיות עם טהרה. צריכים ללמוד תורה כמו 
לא יודעים מה  לומדים אז שצריך, כי אם לא

אשה ה' וה רד מהדרךהבעל יבסוף ו לעשות
אני בוכה על  ,אוי הילדים אוי ,. והילדיםירחם

מסכנים של הרבה יהודים, שלא ההילדים 
תופסים בכלל מה זה אומר טהרה. שלומדים 

אבל ות כביכול, ומצשומרי של אפילו בבתי ספר 
גשמיות וגשמיות ועוד  ,כל הזמן עם הגשמיותהם 

גשמיות ולא מבינים שאם רוצים לחיות באמת, 
 זוזצריכים לחיות חיים בדיוק לפי התורה ולא ל

  אפילו סנטימטר משם, רק לפי התורה.
מה אני אגיד, אני בוכה כל היום וכל  ,אוי אוי אוי   

מגיעים ישר ש מקווההלילה והדמעות שלי אני 
לכיסא הכבוד, כי אני מאד מפחד מהעתיד. 

אפילו אלה  ,העתיד הוא מאד מפחיד, ואנחנו כולנו
את הממצב  צריכים לדעת -שלא רוצים לדעת 

מבינים ולא אני לא מבינים איך הם לא שלנו היום ו
ולא סתם סכנה, סכנה  !שכולם בסכנה יםדעיו

  קשה מאד של מצב קשה מאד.
תפתחו את תתעוררו, ישראל! עם  ,עם ישראל   

לא שומרים על הילדים שלכם, אתם ! העיניים
אפילו שחלק מכם חרדים כביכול, הבנות 

עם שיער  ,עם איפור ,מתלבשות כמו אשת רחוב
  .רווקותנראות כמו הן עם פאות ש ,זרופמ

, עם כל מה שה' לא רוצה. ותעם שמלות צמוד   
 או לעשות העינייםיש איסור לשים שחור על 
? מה ותרוצ ןמה ה ,בכלל איפור. אי אפשר להבין

רוצות שיסתכלו עליהם?  ןההאם הבנות רוצות? 
מעורר אצל רק זה "צומי" ו ותרוצ ןכנראה שה

הבחורים רצונות לא טובים, ועל כל בחור שהיא 
עושה לו את זה בגלל שהיא לא מתלבשת כמו 

 ןלמה האוי,  שצריך, זה יבוא נגדה בעולם הבא.
נמוכה? כ"כ רמה בלמה הבחורים    לא מבינות?

לא כולם, אבל ודאי ישיבות, ה-שראשי ברור
מקפידים על זה בגלל שהם רוצים הרבה לא כ"כ 

לא מלמדים אותם מה שאסור הרבה בחורים והם 
  ומה שמותר.

מה יהיה בסוף? והסוף כמעט  ,אוי לנו אוי לנו   
שיו. עכשיו! תתכוננו! תתכוננו! כי הכל נגמר עכ

נכון שמשיח פה ולא יקח הרבה זמן עד שנדע את 
 ,תגלה לגמרימלפני שהוא  ,זה ברור, אבל אנחנו

צריכים ממש לעשות בדק בית, ולשנות לגמרי את 
  הדרך שלנו.

זה דור כ"כ חלש שיש אפילו רבנים שאי אפשר    
 שכןרבנים אבל ברוך ה' עוד יש  .לסמוך עליהם

יהודי ליהודי . השנאה בין אפשר לסמוך עליהם
, שרק על זה הקב"ה יכול הקשה כל כך נורא "ככ

להרוס את כל העולם ח"ו. הוא יהרוס חלק גדול 
אלה שחוזרים  ,של העולם כי אין ברירה, אבל

כדי ה' יקח אותם ו ישרדוהם  –לקב"ה באמת 
לבנות את העולם הבא, העולם הבא של משיח. 

  וזה לא יקח הרבה זמן.
 קשה ביותר של כסף נפילה היה, תשתדעו   

ין מלאות י. אפילו שהחנויות עדאת זה כבר רואיםו
לא יהיה ו אנשים קונים, אבל עם כרטיסי אשראיו

יהיה  קרובבעתיד הלהם עם מה לשלם את זה, 
הרבה דברים שאנחנו צריכים. וב חוסר באוכל

רק האוכל כמה שתקנו עכשיו לא יספיק לכם, 
זרים חואתם יספיק לכם לחזור בתשובה. אם 

. מהשמייםבתשובה כמו שצריך, יהיה לכם הכל 
ולא לפחד. , מהשמייםישיר  ,לא תצטרכו לדאוג

מי  ,אין מה לומר, אבלמי שעם ה', ה' יהיה איתו. 
שמזלזל בקדושה של הקב"ה ותורתו, אין לו 

  מקום בעולם הבא שעוד מעט יתגלה.
אין  !אין עוד מלבדו, לא לשכוח ,אין עוד מלבדו   

עוד מלבדו. לא קיים משהו אחר. אנחנו קיימים כל 
זמן שאנחנו עם הקב"ה, אם אנחנו עוזבים אותו 

תגידו את  ,ח"ו אין לנו זכות קיום, אין עוד מלבדו
  זה יום ולילה אין עוד מלבדו. 

מדענים וחוקרים כמה סרטונים על  נוראיש. 
, שעשו כל מיני בדיקות על הזריקה ומה שיש בה

גרפן חומר עם תכונות -מרים הוא חומצתאחד החו
מגנטיות המושפע במיוחד מגלים -חשמליות

כל בוהם מתכננים שקרינה בעלי תדר מסוים, 
אדם יהיה הרבה מהחומר הזה בתוך הגוף ומתי 

יפגע  5שהם ירצו הם ילחצו על הכפתור וכל הג'י 
  אמיתי?זה האם  ימות.שיפגע קשה או בבן אדם 

תן להם להתחיל את זה ה אמיתי מאד, ה' ית. ז
ודאי וכבר משתמשים בזה, אבל אסור לנו 

ה' כבר יטפל בהם,  ,להתקרב אליהם בכלל
העבודה שלנו זה רק להתקרב לה', לא לעשות 

לא להתקרב אליהם. ללכת רק ושום חיסונים 
 לא לפחד .חולים-לרופאים פרטיים ולא לבתי

אנחנו אם  ,הוא הכל ,ה' הוא הרופא מהם,
 מנו לגובה מעל השקר של החייםמרימים את עצ

יש לנו את הקב"ה והוא . אז לא יהיה מה לדאוג
  מי שלא מאמין בזה לא יכול לשרוד. .יציל אותנו

ש. ראינו גם סרטון שבו אדם מחזיק אייפון ולפתע 
נראה ניצוץ קטן יוצא מהמכשיר, האדם החל 
לרעוד ולפרכס ונפל על הרצפה. הם יכולים לגמור 

  !האיפוןאדם ע"י 
ולא לקחת  .גמרנויותר, לכן אין איפון  ,ודאית. ו

כל הדברים האלה. בגלל זה וחיסונים לתוך הגוף 
כדי הילדים כולם ואחרי הם רודפים אחרי 

אנחנו צריכים להיות אך ורק עם  .להתחסן
ה' יגמור  ,לא לפחד מהם, לצפצף עליהם ,הקב"ה
אבל קודם אנחנו צריכים להוכיח  !בשנייהאותם 

שאנחנו  חייבים להוכיח את עצמנו ,את עצמנו
  לגמרי עם ה'. אין עוד מלבדו!

  
  זה יהיה כמו יציאת מצרים

  9/1/2022דניאל,  ז' שבט  ה'תשפ"ב   
יש לי כזו סייעתא דשמיא שנולדתי במשפחה    

יודעים מה זה אמת ומה זה שקר. אני לא בה 
  יודע איך הדור הזה יכול להמשיך להאמין בשקר.

אפילו רופאים מפורסמים בכל העולם יש    
שמדברים נגד החיסונים שזה מסוכן מאד, ואפילו 
אם בן אדם לא מת בהתחלה או לא חולה מזה 
מיד אחרי החיסון, זה יכול לקחת אפילו שנתיים 

סוגים עד שבן אדם מת מזה. ויש כאילו כל מיני 
 ,הכל שקרוזה  של המחלה הזאת )וריאנטים(ו

, אי אפשר "חכנס לבייש פחד לה הכל שקר.
לא על  ,לא על אחיות ,לסמוך היום לא על רופאים

איזה רופא יש אף אחד שעובד ברפואה. פה ושם 

בדרך הולכים לא אשר  יותר יםאו רופאה אנושי
וכו' ומוכנים לטפל באנשים שלא  "חשל הב

  עם הסימנים של קורונה. "חהולכים לב
 מזה, ואנחנו יודעיםמבריאים רוב הגדול ה   

וזה  מתים מזה למעשה הם לא הרבההשאלה 
נכון. בהם חולים לא מטפלים הבגלל שבתי 

  תקראו לזה מה שאתם רוצים.
ם אחד בן גולדין דיבר לפני עשרים שנה ע   

הידועים שעוזר שכביכול למי שרוצה כיוון לאן 
ללכת בשביל כל מיני מחלות בעיות וכו', והוא ישב 

ת בעתיד. הוא איתו ואמר לו על מה שהולך להיו
ירד על הרפואה בצורה איומה, הוא אמר שהולך 

הוא אמר שאי והיה הפקר, אז להיות הפקר, וכבר 
אפשר לסמוך על הרופאים ועל האחיות וכל מי 

הרבה מהתרופות ו שמתעסק עם בני האדם
שנותנים זה רק בשביל כסף, וזה לא עושה שום 

, ויש דברים הרבה יותר ירפאלהדבר טוב כדי 
  פשוטים ויותר יעילים.

על  והשתלטוהשקר הרפואה הסגידה לעולם    
על כל המון כסף  מרוויחיםהם  ,בני האדם

הולך לכיסים  "חהתרופות וכל מה שהם עושים בב
 , לא קורונה, של אלה שמטפלים. המחלה הידועה

להרוג כ"כ הרבה אנשים, הם פיתחו כל כה לא צרי
ה לא מיני אפשרויות, אבל האפשרויות האל

עד נקודה מסוימת. רוב האנשים  ,עוזרים הרבה
יש אנשים שגילו ו היו באמת יוצאים מזה בחיים

  .לרפא את זה כאלה דברים פשוטים
רופא מספר על , ה(ראיתי השבוע סרטון ישן

חמצן: "אנחנו משתמשים הרבה -נפלאות מי
חמצן. מה זה עושה? זה הורג חיידקים, -במי

! הם מאד זולים ווירוסים וגידולים סרטניים
-ומאד יעילים. אנו נותנים לכל חולה בקבוק מי

חמצן למרוח על הגוף כל יום פעם או פעמיים, 
בגלל שכל מה שמורחים על הגוף נכנס מיד 
 לתוך הגוף וזה מנקה, מרפא ומחזק את הגוף".

סיפור אישי: היתה לי סחרחורת, אמרו לי 
 5טיפות באוזן לחכות  3לשכב על הצד, לשים 

  )3%חמצן -ת וכך בצד השני וזה עזר!  מידקו
מי חמצן עושה הרבה דברים טובים אבא, אבל    

רפאות או שסגרו את המשאנשים ידעו, לא רוצים 
הרגו אותם. וזה שאו המטפלות בשיטות טבעיות 

נהיה יותר ויותר גרוע משנה לשנה, עד שהגענו 
(אגב, באחד  עכשיו לשיא של הרשעות והטמטום.

סודה לשתייה, לפי על תי סרטון המקומות ראי
ההסבר שם המחלה נגרמת בגלל חומציות של 
הגוף ושתיה כל בוקר וערב של כוס מים עם כפית 
סודה לשתייה ודבש או מולסה מורידה את 

  !)החומציות ואנשים העידו שנרפאו תוך שבועיים
יכול להיות כ"כ  מ"יכואב לי איך ע ,כואב לי אבא   

של עכשיו סיפור בטלפון  טיפש. אני שמעתי
כל בים החרדים, שיש איזה חסידות ענקית שוקוה

בריתות, ופתאום לאט לאט  15שבוע היה לפחות 
  למה? !.5-עכשיו לא יותר מ ,זה ירד

כי גם גדולי הדור שלנו אומרים לעשות את    
משפיע על אשה בהריון . הוכיחו כי זה החיסון

שיש  והרבה ילדים מתים לפני הלידה מזה, או
לידות קשות עם כל מיני בעלי מום. לא רוצים 

לא רוצים לדעת. יש הוכחות מעל ומעבר  ,לדעת
  מכל הכיוונים, לא רוצים לדעת.

זה שלטון של רשעים, לא  "יאבא, השלטון במ   
זה שלטון של נאצים. בנו את  ,שלטון של יהודים

, ח"ו תלחסל את הדת היהודיכדי המדינה הזאת 
  חרדים שאפשר.תפטר מכמה ילה
כל החילונים שהם ממש עמוק בחילוניות    

שלהם, עד שהם כמעט גוים, כל אלה מתנהגים 
כמו גוים ועושים את הדברים הכי נגד התורה, 
ובסופו של דבר הרשעים יודעים שהם ילכו אתם 

כמו גוים. כבר חוץ מזה כבר במאה אחוז כי הם 
 , מאירופהמרוסיה ,שיש לנו הרבה גוים פה בארץ

 ,לא מדינת היהודים וז ,אבאומכל מיני מקומות. 
  לא באוכלוסיה ולא בשום דבר.

, היהודים החרדים האמיתיים שנמצאים פה   
, ואלה ששולטים פה רוצים "ילא במ "יחיים בא

תנו רוצים לגמור אותנו ואת הדת ילהתפטר מא
 רשעיםובגלל זה ה וזו המטרה שלהם. שלנו

ל עם החיסונים, כדי להתחי "יהתלבשו חזק על מ
איתם עם מחמאות גדולות ליהודים שמשתפים 

כ"כ כמו שצריך, אבל  ,כ"כ בסדר ,טוב "כפעולה כ
 ,לא כל היהודים טמבליםבאיזה שלב בכל אופן 

חכמים, ואפילו שהרבנים של הרבה מאד הרוב 
ים, באיזה כן לחסן את הילד התחסן,אמרו כן ל

דים שזה מסוכן ביותר. והיהוהיו הוכחות ישלב 
החרדים תפסו את זה, אבל לא כולם. וגם היו 

מה הרבה רבנים שאמרו כן, ואחרי שהם ראו 
  שינו את הדעה שלהם מהר. קורה הם

זה לא נגמר  ,זה לא נגמרונתיים כמה נפטרו יב   
עצמכם, המדינה הזאת שקרו לבכלל, אבל אל ת

 אלו, ע"חהיא כפופה לס ,היא לא של יהודים
רק את היהודים אבל  הגוים שרוצים לחסל לא

  בעיקר את היהודים, ולהשתלט על כל העולם.



אבל יותר ויותר יהודים חרדים תופסים שמשהו    
אנחנו לא בסדר. הבעיה היא שלא תופסים ש

החילונים אני לא מדבר על . לא בסדרהחרדים 
אני ן, ולהם את הכיו וציונים הראשונים בלבלשה

שבת לא מדבר על אלה שברחו מלהיות שומרי 
ינים וכו'. אני יוכו' כי רצו חיים יותר קלים יותר מענ

מדבר על היהודים השורשיים ממש, היהודים 
, מצוות, שמשתדלים לגדל את הילדים לתורה

פילו גם אנחנו הלכנו לאיבוד, א. וכו' מעשים טובים
שכלפי חוץ לא רואים את זה, כלפי חוץ אנחנו 

של נראים פחות או יותר בסדר, אבל הגשמיות 
העולם הזה, הגשמיות של המדינה שבאה בעיקר 

  מארה"ב וכל החינוך שמה.
בארה"ב בעצמה כמה מליון יהודים חרדים    

, והיא שלחה את כל יתדת ההלכו לאיבוד מבחינ
, 2"עלכל העולם אחרי מ " שלהתרבותהכביכול "
ירדו, החרדים  ,בארה"ב ובכל העולם, פה בארץ

מתעסקים  הם לא כ"כ צנועים כמו פעם, הם
טלויזיות , בדברים שאסורים כמו אייפונים

דברים כאלה. ונוסף לזה  ,מוסתרות בתוך הביתה
  לא כמו פעם.שירה בבית חרדי ויש או

זה מאד עצוב וזה לא כולם ח"ו, אבל הגשמיות    
המחלה הכי גדולה, הגשמיות.  וזו אותנו ההרג

ובגלל הגשמיות אין לנו גם צניעות, כי רוצים לטוס 
ריכים שמלות, ושמלות הם לא כמו פעם, וצ

כמו הגוים, והפאות בכלל זה  אירועיםועושים 
  לא צנוע. ,משהו איום ונורא, זה ממש לא צנוע

הייתה אשה צריכה כיסוי ראש ולא פאה. הפאה    
עם שער של סוס  ,רק בשביל תקופה מאד קצרה

, רק כדי להישארלעולם  הלא באהיא או חוטים, 
שגזרו פעם  כנה ליהודיותס היהתשלא כדי 

באירופה על היהודים ללכת בלי זקן ועל הנשים 
ללכת ללא כיסוי ראש. הגזרה בטלה מזמן אך 

מי שאומר נישאר המנהג של הפאות הנוכריות ו
שקר לעצמו מפשוט הפאות זה בסדר הוא ש

יש מעט נשים שהולכות חצאיות ולכולם. וב"ה 
 ארוכות ורחבות, אבל הרוב עדיין עם הקצר

דוגמאות  וכו' וכו' יש בלי סוף והצמוד ויש איפור
  לחוסר צניעות בעולם החרדי.

לנו להמשיך ככה, ברור לכם יתן ה' לא מ"י, ע    
לא יכול להמשיך ככה. הישיבות מלאות זה ש

לא כולם ח"ו אבל  ,אבל הצניעות שלהם ,בבחורים
  הרבה מהם זה לא מה שהיה.

י לא יודע הכל מבולבל אבא. אנ ,הכל מבולבל   
אני רק יודע שבעתיד הקרוב לא רק  ,מה יהיה
של הקורונה, גם ינסו עוד לתפוס  הענייןיהיה רק 

בכל מיני שיטות כמו חיסונים, אותנו להרוג אותנו 
בדיקות, מסיכות שיכולים לגרום לכל מיני בעיות 
מסוכנות, אנשים לא תופסים שהמסכות מסוכנות, 

ויגדלו עד  דלויהיו מלחמות שיגמלחמות וכו'. ו
  כזה דבר.על שיהיה פיצוץ כזה שקשה לחלום 

בכל העולם לא יהיה מספיק  ,בנוסף לכל זה    
יש מטאורים ו אוכל. השביט מאד קרוב

"ה ואסטרואידים שנופלים כל הזמן על כדו
 פרסמים אתוגורמים לאסונות טבע, אבל לא מ

אבל יותר  זה יהיה כמו יציאת מצריםאבא  .זה
הים פני כל העולם. בקשה, זה יהיה גרוע, יותר 

הקוטב הצפוני והדרומי נמסים בגלל ש יעלו
רעידות  ,לתאר "אבמהירות, יש אסונות שא

, ק"מ 15רצים לגובה הרי געש שמתפ ,אדמה
 ותטורנדו חזקיש סופות זה. פרסמים את בקושי מ

עם נופש  אניותיש . בלי סוף ולא רוצים לדעת
בלי פחד. איך הם לא  ישאיזה אלפיים א

יכול להיות צונמי, סערה פתאומית או  מפחדים?
איזה מטאור שיעשה חור באנייה והיא תטבע. 
אתם לא יודעים כמה מטוסים נפלו בגלל שפגע 
בהם מטאור ואמרו שהטייס התבלבל או בעיה 

הוא בלתי צפוי עכשיו ולא משתולל והטבע אחרת. 
  מפחדים.
 אנייתרסום על פכמה ימים היה לפני (אורח: 

טיולים עם אלפיים אנשים שכולם מחוסנים וחלק 
  . )גדול קיבלו קורונה

  קורונה.נגד הנגד מה? לא  ?הם מחוסנים
לצאת אפילו זה מסוכן  ,העולם עכשיו מסוכן   

מארץ לארץ צריכים להיות כדי לטוס  ,מהבית
  באמת אמיצים בלי ספק. ובכל ארץ וארץ עכשיו.

להשתלט על העולם  והמטרה של הרשעים זה 
ולהרוג כמה שאפשר מהאוכלוסיה של העולם. יש 

הבונקרים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, להם 
לא יקרה להם ווהם בטוחים שהם  יכנסו שמה 

ו הם ידעוכלום, אני לא בטוח בזה, ה' יטפל בהם 
כל דבר שיש להם ' יודע ה' ברא אותם, הכי 

הוא בראש, הוא יודע כל מה שהם חושבים, ו
יכול לחסל אותם. אבל הוא מחכה, הוא  בשנייה
, היהודים עד שהיהודים יעשו תשובהמחכה 

  האמיתיים יעשו תשובה.
אין כ"כ הרבה יהודים אמיתיים בעולם שבאמת    

אני מציע לאלה שנולדו באמת יהודים ו עם הקב"ה
אבל ברחו לחיות כמו חילונים או גוים, לעשות 

  .הקב"ה יאמת החשבון נפש ולחזור לאמת. הא

זה הזמן להראות לקב"ה שאנחנו איתו, עמ"י,    
ואם אנחנו איתו עם הקב"ה שהוא הכל יכול אז 
הם לא יכולים לעשות לנו כלום. אנחנו חייבים 

שקרים שלהם, ללהראות לקב"ה שלא מאמינים 
גיד לעשות מה שאנחנו שיאיזה רב יש ואפילו אם 

ה אך יודעים שאסור, אז לא נעשה את זה, נהי
אנחנו ורק עם הקב"ה, ורק זה יוכיח לקב"ה ש

  באמת איתו.
אפילו שאנחנו שצריך אנחנו לא מתנהגים כמו    

עם שטריימל עם מעיל ארוך עם גארטל עם בנות 
שהולכות לסמינר של חרדים ובנים שהולכים 

רק ההתנהגות  ,לישיבות, זה לא אומר כלום היום
ודיה היהודי והיה ,של האדם עם עצמוהאמתית 

יהודים כלפי עם עצמם, החסד שלהם, הלב 
לא אחרים, אהבת ה' שלהם, זה מה שיציל אותנו ו

  שום דבר אחר.
יש גם פימה קעמפס באמריקה באירופה איפה    

זה בשבילנו, ו ודאיוביש גם בארץ ים, רוצ םשאת
. אם מ"יאתם תופסים? יש פימה קעמפס פה ב

במצב רוצים לגמור את החיים שמה או לא אתם 
אנחנו חייבים חייבים לשנות את  , אזיותר קשה

  .דרך החיים שלנו ולהגיע קרוב קרוב לקב"ה
והדבר החשוב ביותר זה לחסל את הזימה.    

גם בין החרדים, צריכים לחסל  ההזימה שנכנס
להרגיש את  ,את זה, וצריכים לאהוב כל יהודי

הכאב שלו ולנסות לעזור לו. וצריכים ללמד את 
אהוב כל יהודי, לאהוב קודם כל את הילדים ל

הקב"ה ותורתו, בלי זה אין לנו עתיד, בלי זה אין 
של עמ"י, זכות להיות חלק של , לנו סיבה

הילד שעשועים של  הםהיהודים. היהודים ש
  הקב"ה, הילדים שלו שהוא אוהב יותר מכל דבר.

רואה שיורדים מהגובה שלנו  קב"האבל כשה   
חנו יורדים מהתורה , שאנלקב"ה מהקרבה שלנו

, רק ח"ו וממה שכתוב שמה ולא מוכנים לחזור
 בלעם עגל הזהב, א, רוצים להיות כמו הגוים

כמה ה' מוכן לסבול. הוא עד יהודים יש גבול ל
יציל כל יהודי ויהודיה אמיתיים שלגמרי עם 

כל מה שכתוב בתורה עם כל דבר ודבר וב הקב"ה
  .ובכל הספרים של הצדיקים מאז

 הנחנו עם הקב"ה וכל התורה שנכתבאם א   
אם אנחנו עם מה , לפני שה' ברא את העולם

שהקב"ה לא משנה מה, אז יש לנו עתיד כ"כ יפה 
כ"כ נעים כ"כ קדוש שאני לא יכול להסביר את זה 

 הםאין לאז ח"ו, לו שלא עם ה' אפילו. אבל א
יחד עם כל והם יעלמו  כלום כלום כלום ,כלום

. אבא אני מאד מאד אמתב הגוים שלא מאמינים
  רוצה לבכות כל הזמן, אבל אני מחזיק את עצמי.

אני אוטיסט, לא תמיד הייתי אוטיסט, יש לי לב,    
יש לי אהבת ה', יש לי אהבת ישראל ועדין אני 
רוצה אבא שאתה ואמא ואחיות שלי ואחים שלי 
והבעלים והכלות והילדים שלהם וכל עם ישראל 

  ונזכה לנצח נצחים.שנזכה לקבל משיח צדקנו 
  

  ם מכת החושךותהיה ג
  12/1/2022גולדן, י' שבט ה'תשמ"ב    בן
רוצה להסביר איפה אנחנו  ,בן ,אני בנימין   

של , ולא רק עמ"ישל אוחזים עכשיו בהיסטוריה 
, ברור כל ארצות העולםאלא של  עמ"י
כל דרך אגב הגלגולים של שהם רשעים, שה

, הם הדורותכל משך רשעים שלא עשו תשובה ה
 שולטים כביכול, הם בטוחים שהם שולטים

, אמנם בשבועות האחרונים זה קשה להם לגמרי
קצת, אבל בכל אופן הם בטוחים שיש להם פתרון 

  .לזה
זה להרוג רוב האוכלוסיה שלהם  אחת המטרות   

מהבונקרים ו הם יצאכדי שכאשר  של העולם
הרבה בעיות להם לא יהיו (אחרי שהכוכב יעבור) 

את יש להם  מנםלהשתלט על כל העולם. א
  התכנית שלו.יש את התכנית שלהם, אבל לקב"ה 

שה' ברא את כל  עמ"ילצערי הרב  ,יחד עם זה    
 עמ"ישכדי , עמ"יכל הדורות בשביל משך העולם 

בל את המסר, יש ילא ק עמ"יבכל אופן , ישלט
זה עם מאד קטן יחסית.  עמ"יאבל  ,כאלה שכן

ה' ישמור כמה יהודים נרצחו בדם קר,  2"עמאז מ
מליון, זה היה הרבה יותר, פשוט לא  6אומרים 

  יכלו לספור את כולם.
בכל אופן אנחנו לא עם גדול, גם ככה אנחנו עם    

היהודים שחושבים שהם הרבה מקטן מאד. 
בכלל לא יהודים, אחרי שכאילו חזרו ם יהודים ה
 ילהמלכתחבכלל לא היו יהודים  , הםבתשובה

יסטוריה וזה הב הגוייתה היא שבגלל איזה סבת
אנחנו נדע את כל . הלך מדור לדור ומדור לדור

את הסבל שאנחנו  מורגיהאמת אחרי שהקב"ה 
  .100% לגאולה, רק אז נדענגיע עוברים עכשיו ו

עכשיו אנחנו עם קטנצ'יק לעומת כל העמים ו   
ן שונאים אותנו אפילו שאנחנו יבעולם, והם עדי

נה ממה הרבה יותר קטא"י היום היא ים. קטנ
הקב"ה שלח את כולם כאשר פעם, כי שהיתה 
, הוא פשוט קיפל אותה א"יהקטין את וא לגלות ה

שלא יהיו הרבה גוים כדי שלא תהיה כזה גדולה, 

 האוויר. גם הוא לקח את מזג התיישב פהשירצו ל
שומם בלי דשא שהיה והארץ הפכה למקום הטוב 

שקשה קצת. א"י היתה מקום רק בלי עצים, ו
  .עד שהציונים הגיעו ךלחיות בו וזה נשאר כ

זה  מ"ילא את א"י. , מ"יאת הציונים הקימו    
יותר גוים אין פה משהו גויי. אני לא בטוח אם 

כי באו הרבה מאד מרוסיה לא  ,מאשר יהודים
הרבה יהודים פה בארץ התחתנו עם גם מזמן. 

  וכו'.קתולים , נוצרים, ערבים, יש פה גויות
אנחנו עם קטנצ'יק עם שלא מבין כמה שאנחנו    

, הרוב אבדו את הקדושה קדושים צריכים להיות
רק לשבת ולבכות אפשר שזה עיקר העיקרים. 

 גבריםבינינו יש החרדים עכשיו בין ולבכות. אפילו 
ששכחו מה התפקיד שלהם בעולם הזה, חושבים 
שיכולים לחיות חיים פתוח חפשי בלי הקב"ה. 

הוא זה כי הכי חשוב, הוא בנושא הזה  הגבר
ולד ולהמשיך את יולה, כנס לחייםישגורם לילד לה

המסורת, הוא זה שצריך להחזיק בעיקר את 
הקדושה ואם אין לו קדושה הכל אבוד! אתם 

  !!!הכל אבוד אין קדושהאם לגברים  מבינים?
אדם הראשון ועד היום זה אותו דבר, לא המאז    

משנה מה משתנה בהיסטוריה, זה נשאר אותו 
האשה שגם הדבר. יש מעטים שהם טהורים ודאי 

יא עושה את הצד שלה, אם היא לא צנועה ה
אם הוא לא מעוררת בו מחשבות לא טובות, ו

דים מאד חזק ומאד קרוב לה' בדור הזה הם מאב
  .את הטהרה מהר מאד

הטינופת, כי  לכיווןהרבה מאד יהודים הולכים    
, והנאות רוחניות לא יותדמיהם רוצים הנאות 

ן להם רצון לשבת וללמוד. הרבה איין אותם, ימענ
יותר קל ללמוד באוניברסיטה לא צריכים הרבה 
שכל בשביל זה, אמנם החילונים חושבים שזה 

שלומדים מה רוב  מוד, אבלישיא השיאים של ל
בלימודי ודאי  ,באוניברסיטאות זה שקר גמור

כל נושא זה בההיסטוריה הרוב זה שקר. ובכמעט 
  להפיץ את השקר.

 ,בוכה הרבה, הוא בוכהדניאל אני מבין למה    
הוא דואג לכם הוא יודע מה שהולך להיות. 

שלקחו . דניאל יש שם של נביא מאד חשובל
את בית המקדש  אותם לחו"ל בכח אחרי שהרסו

הראשון, והוא היה מאד חשוב בזמן של 
הוא חשוב ביותר, כי היום גם דניאל . ההיסטוריה

  .עמ"יכל ן הוא הקשר שה' שלח להיות בינו לבי
מצב קשה, רוב היהודים המאמינים הם ב עמ"י   

לא הרבה. ויש עוד בעיה, שיש ירידה של חרדים 
, התורה, אין לנו את הצדיקים של פעם תבהבנ

בגלל זה קרה מה שקרה עם הזריקות. ממש היה 
, וזה "גדולה שלה"פ בלשון העם מה שקוראים

מאד קשה. כי הם המובילים שלנו, יש בעיה בעיה 
אנחנו עוד ו רועי הצאן שלנו כביכולה עם גדולה

  יותר מבולבלים, וזו בעיה קשה מאד.
אנחנו עכשיו מגיעים לסוף, זה יקח זמן לסוף,    

הרבה הרבה סבל כי ה' חייב להוריד  וזה יהיה עם
מאתנו כל הלכלוך שאספנו בכל השנים בגלות 

ולא רוצים לשמוע את זה. אבל כמו  ולפני הגלות
שזה נראה עכשיו לא ישארו הרבה, ה' יבנה את 

 ,את העתיד על נאמנים ממש ,העולם הבא
  נאמנים ממש.

הדבר הכי גרוע כמו שאמרתי זה שמירת     
כל הבעיות. אבל יש גם את את זה עושה , הברית

. עמ"ילקלקל את  ,לנחש ,חוה שהיא עוזרת לשטן
אז העיקר העיקרים זה צניעות. דיברנו כבר על 

כי זה  אבל א"א לדבר יותר מדי על זה, ,זה
. אילו היינו נשארים המפתח לנצח נצחים

תמימים ושומעים לא את הנחש רק את הקב"ה 
, ת לגמריבדרישות שלו. אז הכל היה נראה אחר

 וניםאבל בני האדם נולדו גם עם רצון לעלות לכיו
. לא הכי טובים, אז אדם וחוה שמעו את הנחש

והנחש היה רשע, עד היום הוא עושה לנו רע. 
שהכל הולך ליפול, זה יקח זמן אבל בסופו  ותדע

כל אלה  -יפול זה וכאשר של דבר זה הולך ליפול. 
גדל ילדים על ל ,על לימוד תורה ושכל השנים עבד

שהיו  הלקיום תורה ומצוות ומעשים טובים, כל אל
צנועים וצנועות, הם עלו לגובה מאד מאד חשוב, 
אבל הם מעטים. יש כאלה שחשבו שהם עושים 

אבל לא עושים נכון, ושמגלים להם שהם לא  ,נכון
 ?בסדר, אז הם רק מתחילים לריב. מה פתאום

לא זה  והכל לפי התורה אבל יש לנו בית קדוש
  וזה עצוב מאד. נכון. בפנים הם משהו אחר

  
שע' במיון באיכילוב.  5הייתי היום  עדות:

המזכירה מספרת לי "מגיעים מאות ילדים 
שנפגעו מהחיסון וההורים מתחרטים על הרגע. 
היא רואה יום יום מה שהחיסון גורם, אסור 
להאמין לתיקשורת. הרופאים לא יחזיקו מעמד 
עוד הרבה זמן. הם שותקים רק בגלל הפרנסה. 

הייתי שע. הורים שמחסנים את ילדיהם זה פ
                            . ה' שלח לי כזה חיזוק לא לחסן את בהלם

הילדים".



לתקן את אני לא יודע באמת אם אפשר , עכשיו   
, עם חזרו בתשובה באמתיאם אבל רוב האנשים, 

צטערו על כל הלב, עם כל המהות שלהם, י
זה מה שה' רוצה חול מיד. העבירות, ה' ימ

שלנו, עם כל  הכוחותשנחזור בתשובה עם כל 
ה'  -ברגע שמגיעים לזה ונצטער.  ,ות שלנוהמה

תנו לגמרי, ואנחנו איתו לגמרי וזה כבר הפתח יא
  לנצח נצחים.

זה לא  -בן אדם חוזר בתשובה בערך אם אבל    
זה לא ו כי נצח זה נצח ,להגיע לנצחכדי מספיק 

הנשמה שלו  ,הלב שלו ,מי שהראש שלו, ונגמר
יכול להיות. לחשוב על עבירות, זה לא עוד  יםיכול

הוא לא מסוגל להיות בין אלה שמגיעים לנצח 
  נצחים. זה ברור.

זה קשה , אני חושב שזה קשה לאנשים לבלוע   
השביט לא רחוק,  -, אבל ברור דבר אחד להבנה

כבר , ה' שלח אותו השביט בא ישר מהקב"ה
להעניש את כדי פעמים בהיסטוריה  הרבה
 ,ת המוח, שיפתחו אהעינייםשיפתחו את  ,העולם

להבין מה הקב"ה רוצה מהם. לא רק  ,את ההבנה
, הקב"ה היהודים גם הגוים, אבל היהודים בעיקר

  שהם יחזרו בתשובה.רוצה 
והפך  עמ"יבחר באוהב אותנו, הוא במיוחד ה'    

צריכים לעשות מה  עמ"יש, ואנחנו ואותם לעם קד
כתוב בתורה. לא רק לעשות את זה, לחיות את ש

היהודים האמיתיים כל לוא נותן זה, בגלל זה ה
ולא גמרו את  שהיו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע

לחזור עוד פעם בגלגול,  לחזורהתיקון שלהם 
 מהשלשהנשמה תהיה  ועוד פעם ועוד פעם, עד

שיצאו כל אלה באמת. אבל זה לא אומר ש
שלימות, יש כאלה שיתקנו רק ממצרים יגיעו ל
ק. צריך חלק זה לא מספי בלאחלק מהנשמה, 

להיות לגמרי לגמרי וצריך את העולם הזה בשביל 
  לתקן את זה.

וכל אחד מגיע לפה עם החבילה שלו ועם מה    
שהוא צריך לתקן ואו שהוא עושה או שהוא לא 
עושה. ואם הוא לא עושה מספיק אז הוא מתגלגל 

האר"י מדבר על היהודים, עד  .על זה עוד פעם
  שזה מושלם.

הזה צריך להיות הכי מושלם, הדור ואם כך,    
הכי לא מושלם מכל הדור , זה ךאבל זה לא כ

הדורות. אבל יחד עם זה יש נשמות שהצליחו לא 
להתקלקל בדרך, זאת אומרת שלא להתקלקל 
כ"כ קשה, והם כן יכולים לנקות את עצמם וכן 

  יכולים לחזור בתשובה באמת.
  
עוד  ,מרגע הזה צריכים להתחיל עוד יותר חזק   

ותר ועוד יותר עד שמגיעים לאיזה סוג של י
אחרי זה לא צריכים אוטיסטים  ,שלימות, ואז

להגיד מה לעשות, אחרי זה כבר הקב"ה יגיד לנו 
כל אחד יש תיקון , לעכשיו ישיר עם משיח.

לעשות. אנחנו מגיעים לסוף. אני ידעתי שהסוף 
פחות או קודם אני אתאר . אז מגיע, אבל ממש

  היות,מה שהולך ליותר 
זה יפול , הדבר הראשון שךהמצב הוא כ   

המקור של כל הרע, היא הגשמיות. הגשמיות 
הרצון לשלוט ולהיות כמו הקב"ה ח"ו, לשלוט על 

על כל מה שבן אדם  ,לשלוט על הבתים ,האוכל
הרבה כסף גם על  להרוויחצריך לחיות, ואפשר 

זה. כסף זה המצאה של בני האדם, של היצר 
ת עשיר. רוב האנשים רוצים להיות להיו ,הרע שלו

עשירים, כי הם מבינים שהם לא סובלים כ"כ 
הרבה והם יכולים לקנות כל מיני דברים שהם 

  ם יכולים לטוס לכל העולם וכו'., הרוצים
אז עכשיו הקב"ה מוריד לנו דבר דבר דבר את    

הגשמיות. עוד מעט יהיה מצב שהשביט מתקרב, 
לים כבר חזק על האסטרואידים והמטאורים נופ
אבל לא משהו  א"יכדור הארץ, ב"ה יש קצת פה ב

אבל זה . יםיבינתחשוב וגדול מהדבר הזה ב"ה, 
  לא אומר שזה לא יהיה.

  
, אבל הוא כן יהרוס א"יהקב"ה לא יהרוס את    

לא יכולה להמשיך בשום פנים ואופן,  מ"י. מ"יאת 
. בכל העולם כבר יש כבר נזק, ותהיהרוס א 'ה

ת של הרבה אנשים, אם וותבטא גם במנזק שמ
ץ והורג אנשים, או רזה כמו איזה הר געש שמתפ

אסונות אם זה איזה שטפון, או אם זה כל מיני 
עבירות גם של הגוים וגם של טבע וזה בגלל ה

היהודים. ה' לוקח מהם את ההרגשה שהם 
שהם יכולים לשלוט, אם זה על כל  ,שולטים

חד רוצה לשלוט העולם או אם זה בתוך הבית שא
  תיעלם.על השני. זה לא משנה מה, הגשמיות 

לחיות זה יהיה רק עם תפילה. כסף לא יהיה    
לרשעים יכולה להיות כלום, אפס. שווה 

הטכנולוגיה הכי מתקדמת, זה לא יעזור להם וה' 
  .בשנייהם תוה' יגמור א

במצרים יהיה זמן שיהיה כמו מכת בכורות    
ם מכת החושך תהיה גושפתאום יתחילו למות, 

(אחד המקורות ציין כי כאשר השביט יתקרב כל 
  הגעש יתפרצו ואפר יכסה את השמים) -הרי

בזוהר הקדוש, פרשת שמות דף ז' ע"ב והלאה 
מתואר סדר התגלות המשיח בארוכה. בין 
הדברים נזכר גילוי כוכב מפחיד לעיני כל יושבי 

הכוכב ילחם  תבל בתקופה שלפני גילוי המשיח,
מן השמים נגד הרשעים, הרשעים יתחבאו 
במערות צורים ובנקיקים ולא ינצלו, ואז יתגלה 

 להילחםלאחר מכן יתקבצו מכל האומות  המשיח.
נגד המשיח, יחד עם פריצים מבני ישראל ואז 

תהיה  יראה את ה' את גבורתו לעיני כל העולם,
אפילה כבידה חמשה עשר יום ורבים מישראל 

פילה ושוב יתגלה כוכב לוהט ימותו באותם ימי א
ואז יפלו   בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל,

חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר הגדולה, ואז 
משיח צדקנו יקבץ את הגלויות ומאותו זמן ואילך 

  יהיו ניסים גדולים כבימי יציאת מצרים.
חתיכות  מייםשמהיפלו  כל המכות כמעט. וויהי

כמו שהיה במכת ברד שהם יהיו גם קרח וגם אש 
ונסבול מזה מאד מאד, ויהיה גם מכת חושך 

כמו נצח יראה הרבה ימים. זה לשהשביט יביא 
וזה יהיה מאד קשה, וזה גם יפסיק. מי שיצליח 

בר את המבחן. אני מדבר וע -לחיות עם כל זה 
אבל בסופו של דבר יהיו עוד  .על היהודים

ר את מי שיעבומבחנים שעליהם אני לא אדבר. 
  כל המכות שה' יוריד הוא ישרוד בעזרת ה'.

"ה, רוב הגויים ייעלמו מכות על כדוה' יוריד 
והיהודים האמיתיים יישארו. יהיה סבל גדול, יהיה 
הסבל שלרוב האנשים לא יהיה להם כסף. 

ונה, הרשעים ובמצב קשה בככבר בנקים ה
הם ימציאו  .בטוחים שהם ישלטו על כולם, ככה

 רוצהוהם ישלטו על זה, מי שלא איזה כסף חדש 
מי שעושה וימות מרעב, וכסף לא יקבל חיסון אז 

  קבל מספיק בשביל לחיות.יאז חיסון 
הם יודעים שהשביט הם רוצים לשנות את הכל,    

קרוב והם בלחץ עכשיו, הם בלחץ כי הם לא 
הצליחו ממש להרוג מספיק אנשים כמו שרצו דרך 

ופן התחילו החיסונים כביכול. אנשים בכל א
אנשים חשבו שהרשעים לתפוס את האמת, ה
וירוצו לקחת את החיסון,  פשוט טמבלים, יפחדו
  ואכן הרוב רצו לקחת.

גוים ויהודים ג"כ,  ,. אבל יש אנשים בכל העולם
שהם רופאים וכו' והם מוכנים לסכן את עצמם 
להגיד את האמת שזה הכל שקר גמור. כן, הם 

ורונה, הורגים הורגים אנשים אבל לא עם הק
 הזריקות. עםאותם בבתי חולים או שפשוט 

והרבה אחרי זה לאט הרבה מתים מיד אחרי 
   .כל האוכלוסיה של העולם -לאט 

לפי מה ולפי מה שאני רואה שקורה עכשיו    
ליהודים אמיתיים מתייחס שאני מרגיש ואני 

ן ייעד, הם ויהודים שחושבים שהם אמיתיים
אבל  ,לא כולם ברור ,עגל הזהבאחרי נסחבים 

נהיינו פחות ופחות יהודים ירדנו, מאחר שאנחנו 
אז היהדות  ,הנשמות היו בהר סינימאמיתיים 

אפילו אלה שחושבים שהם יהודים . יורדת
בית כשר וילדים חמודים להם אמיתיים ויש 

כל אחד במשפחה  לא תמיד ,ומשפחות גדולות
  באמת עם הקב"ה ותורתו.הוא 

 יםחכמים של הדור שלנו לא מגיעתלמידי רוב ה   
יחד עם זה יש לנו  .קרוב למה שהיה פעם

תלמידי חכמים שהם תלמידי  ,רבנים ,מנהיגים
הם מוכנים להקריב את עצמם וחכמים עצומים 

שמוכנים פשוטים  יהודיםגם יש . בשביל האמת
לשם שמים, להקריב את עצמם בשביל האמת 

  הם מעט.אבל 
את שאולי הסינים ושלחו לנו את המחלה הז   

אבל , אני לא יודע בדיוק המציאו באיזה מעבדה
ברור שזה הרוב הגדול שקר גמור והרשעים כ"כ 

בא"י  דווקא ,יהודים דווקא ,הרבה "כשמחו שכ
  וחשבו שזה אמת. שקר שלהםלהאמינו 

יהודים שומעים אותם וחושבים שבאמת יש ה   
 ,להם רצון להציל אותם מהמחלה המסוכנת ח"ו

והיהודים  נתול מסוכנת אבל לא מסוככביכ
, וודאי שרצו לקבל את החיסון הטיפשים

  .הרבנים שלהם לא הלכו לפי הדיןש
וזה היה ידוע שבמקומות שיש הרבה יהודים    

יש הוכחות שרצחו או התברר  ,כמו בעיר ניו יורק
שזה אכזרי ביותר בביה"ח שלא נתנו להם לאכול 

כדי  נכוןוחלק שפשוט נתנו להם איזה טיפול לא 
לגמור אותם שלא נדע. היו אחיות שידעו את זה 

היו במקרה  ןה ,לא יכלו לעשות כלום ןאבל ה
הטוב מאבדים את מקום העבודה אבל במקרה 

אז העולם  הרע היו נהפכים לרוצחים בדם קר.
  .ימשךישזה זה לא וכפי מלא רשעות  "ככ
ם זה נראה שניבירו או השביט לפי ינתייב   

 "ההר יבוא ויעשה עוד יותר הרס בכדווהז
הרבה יותר ילכו  ,ליוניםייותר ממ ,ליוניםימו

אבל  .מהעולם מהאסונות טבע הגדולים והרבים
יחד עם זה יהיו גוים שישרדו כי הם מאמינים 

הם לא  ,רק אלה שמאמינים בקב"ה ,בקב"ה
בל יש להם גם דברים א ,צריכים להיות יהודים

  ,שהם צריכים לעשות

אבל לא יהיו הרבה להינצל,  אבל הם יכולים   
 ראש חודש אדר ב'ב זה יתחיל כנראהמהם וכל 

זה יתחיל ככה יותר ברור וזה ילך יותר ויותר 
  ויותר עד שנגיע לגאולה.

זה כבר  'העסקים יתחילו לרדת גם באדר ב   
בר בלגן הבנקים יש כ .התחיל אבל יותר גדול

לחשוב שזה  טיפשותבתוך הבנקים שזה ממש 
 םזה הכל להכין אות. לטובתנו באיזו שהיא צורה

 ,להשתלט לגמרי. הכסף עד אדר ב' ירד עוד יותר
הכל בכל העולם המצב  ,גם הדולר ,לא רק השקל

יהיה יותר גרוע גם מאסונות טבע כי השביט 
מתקרב ומתקרב ויותר ויותר ימצאו סיבות 

ליד הבתים שלנו ולא יותר היות שנצטרך ל
  .להסתובב יותר מדי

אחד הדברים יהיה טיסות כי למעשה כבר יש    
וים מסוימים וקלטוס בבמיוחד  ,סוג של סכנהבזה 

זה יחמיר  ,בגלל כל האסונות טבע שפתאום יש
ולכן זה יעצור  ,ולטוס יותר ויותר יהיה מסוכן

  .זה מה שהם רוציםעסקים והרבה 
שבסביבות  ,100% אני לא יודע, אני חושב   

אבל להשתנות  ,פורים העולם יהיה מאד שונה
ממש זה יהיה אחרי ליל הסדר. אחרי ליל הסדר 

יותר רציני ושונה. כל דבר  היה הרבההעולם י
צריכים לקנות  ,צריך לסדר את זה ,ששייך לכסף

יותר מזה אני לא יכול  ,כדאי לסדר ,או משהו
  להגיד ברגע זה.

יאות שיכול לקחת קצת יותר זמן אני לא יש מצ   
 .פחות זמן. אבל אני לא יודע בדיוק שייקחחושב 

אני רק יודע שכל מה ששייך לעגל הזהב בעתיד 
וה כלום ואנשים יצטרכו ולא יהיה שוהקרוב יעלם 

לא מדבר  ,קב"ה. ללכת במדברבאך ורק בטוח ל
אין בנקים אין כל  ,אמיתי, אבל בעולם שאין חנויות

  זה יעלם.  ,ים שאנחנו רגילים לזההדבר
  

  ולנענע אותם עד שהמוח היהודי יתחיל לפעול
  12/1/2022מנחם,  י' שבט ה'תשמ"ב   

אני מבקש מכם תתכוננו. לא , תתכוננו ,עמ"י   
לא יהיה  ,לא יהיה מים ,לא יהיה אוכל ,יהיה כסף

כל מה שרוצים לא  ?לא יהיה מה עוד ,חשמל
ובכלל  ,פלאפוניםיהיה. בטריות לא יעבדו ב

אני חושב גם הטלפון לא  ,הפלאפון לא יעבוד
הרשעים יקשיבו לכל מה אז יעבוד ואם יעבוד 

  שמדברים.
בוחן אותנו כמה  ,הקב"ה בוחן אותנו עכשיו   

אוי למי  ,כן או ח"ו לא ,שאנחנו רוצים את הגאולה
  ! שעונה לא

אבל יש עוד ישראלים שחושבים אולי יותר טוב    
מה? יותר טוב לגור באמריקה?  ,באמריקהלגור 

אבל שולטים לא  ,נכון שהרשעים שולטים פה
אבל גם באמריקה הם שולטים  !שולטים ,סתם

וגם באירופה הם שולטים וגם באו"ם הם שולטים 
וגם בסין הם שולטים וגם ביפן הם שולטים ואיפה 

כל מקום כל מקום המקום היחיד שהם לא  ,לא
  של היהודי האמיתי.שולטים זה בתוך הלב 

היהודי האמיתי יודע מה זה שקר ומה זה אמת.    
אפילו  ,והשקר זה דרך החיים שאנחנו חיים עכשיו
קשה  ,יהודים אמיתיים שרוצים לחיות כמו יהודים

כי ארץ  ,דשוקשה להם בארץ הק ,להם פה
 ,פה(החיצונית) לא השכבה העליונה  היאדש והק

 פנימית),(ה ארץ הקודש זו השכבה התחתונה
השקר . השכבה העליונה זה הכל שקר שקר שקר

  .כולםעל שולט כמעט  ,חוגג עכשיו
כמה יהודים ? כמה יכולים לשרוד ?אז מי ישרוד   

לא הרבה  הםאבל  ,יש לנו אמיתיים אני לא יודע
יחסית אז מה אנחנו נעשה אם כ"כ מעט יהודים 

מה אנחנו יכולים ? אמיתיים נמצאים בעולם הזה
  ?לעשות

אנחנו צריכים לצעוק  ,יש לנו הרבה מה לעשות   
ם שלא מבינים ולנענע ילקחת את היהוד ,לשמים
בין יו עד שהמוח היהודי יתחיל לפעול שובאותם 

, פשוט את האמת והאמת היא אין עוד מלבדו
  ולעניין!

 ,אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו ,אין עוד מלבדו   
ד יהודים שיהיו עו ,תפסתם? אני רק אגיד לכם

לשום דבר רוחני  כותלא שיישבחלומות  שיישארו
רק מחשבות מתי נסע לאמריקה  ,לא לכלוםו

בפעם הבאה או כמה זה עולה לעשות נופש על 
  .אבל לא עם הקב"ה ,לא יודע מה אנייה, או

אז אנחנו המעטים חייבים לתפוס אומץ ולהכין    
ה' לא יחכה עכשיו  .את עצמנו לגאולה השלמה

זה גם לא זה לא יהיה שנים ו ,עוד הרבה זמן
אבל זה יהיה ואל תדאגו ותתכוננו כי  ,יהיה שנה

הזמן עכשיו עובר מהר מהרגיל ופתאום נהיה 
בעוד  ,לא איפה שאנחנו עומדים ,בעוד מקום

  של מה זה הגלות ומה זה הגאולה  ,מקום בהבנה
כל סבתא  ,שכל יהודי ויהודיה מקווהואני רק    

איך לדבר  ידעו ,כל ילד קטן או ילדה קטנה ,וסבא
עם הקב"ה שהוא יבין שבאמת אנחנו רוצים 
לעשות תשובה ולהגיע לנצח נצחים עם כולם.



בסוף  .אנחנו מתקרבים לסוף ,עמ"י חי ,עמ"י חי   
יקח לנו אבל זה מצרים, כבר יש מכות  ,יהיו מכות

מצרים  ברור לנו שזה מכותקצת זמן עד שיהיה 
כל יהודי ירגיש  ,כשנבין את זה אנחנו נשתנהו

להיות  במצרים רוחני שלא כדאי .שהוא במצרים
כדאי למצוא את הפתח של בית הסהר שלנו שם, 

לאמת , ולחפש איך לצאת מפה לנצח נצחים
  הקב"ה. זהו.  היאש
  

  ה' בוכה על העם שלו
  12/1/2022,  י' שבט ה'תשמ"ב   ישלהומ
ה' יש תקוה שאנחנו ל ,העם שלוה' בוכה על    

 ,נחזור בתשובהשאבל באמת  ,נחזור בתשובה
ושאנחנו נתחבר קודם כל עם הקב"ה ואח"כ עם 
התורה שנוכל לשבת וללמוד ולא לפחד כי נדע 

, הוא שנדע שיש לנו את הכל יכול .שהקב"ה אתנו
מר עלינו והוא ישלח לנו את הנציג שלו והוא וש

 .לחםיצטרך אפילו להאנחנו לא נ, ילחם בשבילנו
יציל אותנו מהמקומות ששונאים  ,ה' יציל אותנו

צרה הוא יציל אותנו מכל בית סוהר מכל  ,אותנו
הוא פשוט יקח אותנו משם  ,עלינוטפס ל השיכול

מחכה  ,אני מחכה לרגע הזה ,אוי .בניסי ניסים
  .זה כ"כ טוב צריך להיות הרגע הזה ,לרגע הזה

  
  לא רוצים להבין

  12/1/2022' שבט ה'תשמ"ב   ,  ידניאל
וכל אגיע הגאולה אני תש, כגאולהחכה לאני מ   

לא במקום הזה. אבל אבא זה  ,כבר לגור בבית
הרבה אבל  זמןהרבה עוד מן, לא עוד זיקח 

ה שכולנו ואני רק מקו .דברים יקרו בזמן לא ארוך
נבדיל בין קודש לחול בין אור לחשך בין ישראל 

לא  ,מבולבלים. הרבה לעמים בין השקר לאמת
את  מבינים מאד טוביודעים חלק רוך ה', כולם ב
  המצב.

 ,הוא רואה משהושלא בגלל  ,אדם מתבלבל-ןב   
זה דור מבולבל  ,זה הרגש שלו בפנים מבולבל

הם לא מבינים מה האמת ומה השקר ומה זה 
משנה אם זה אמת או שקר, הם לא מבינים למה 

א עושה רע השקר הוא כ"כ רע כל זמן שזה ל
למישהו שהוא לא שומע על זה שהוא לא יודע 

ין לא ישמדברים עליו וכו' אבל לא מבינים עד
 מבינים ולא רוצים להבין פשוט לא רוצים להבין.

כדי יום אחד הם ידעו. בעז"ה  ,הם מסכנים גדולים
שה' יתן להם . אני מתפלל שיוכלו לעשות תשובה

  יותר מדקה לעשות תשובה. 
  נה "שקר" ?ש. למה הכוו

  -ת. השקר נמצא כמעט בכל מקום 
. השקר של חוסר הצניעות שחושבים שפאה זה 1

  צנוע וזה לא צנוע ומכשיל את הרבים.
  אמר רב ששת שער באשה ערוה" ברכות כד.)"(

נשים חושבות שחצאית עד לברך זה צנוע וזה 
  שם)."אמר רב חיסדא שוק באשה ערווה" (שקר 

הגשמיות המיותרת  עם . שקר של הרצון לחיות2
שחיים  . שקר שיש אנשים3  שזה נגד התורה.

  ונראים כמו צדיקים אבל זה שקר גמור.
. בתחום הכסף, יש הרבה הסוטים מהדרך 4

. היו רבנים 5  ועושים דברים שאינם אמת וכו'.
ידועים שאמרו שחייבים לקחת את החיסון, אבל 
איך אפשר להגיד את זה כאשר יש הוכחות שזה 

. אנשים חושבים שהממשלה 6 בדם קר.רצח 
  ומשרד הבריאות דואגים להם וזה שקר גמור.

. הרדיו, העיתונים, הטלויזיה, הרשת מתוככנים 7
כדי לעשות את כולם  ,שקר שקר שקר כדי להביא

מבולבלים וחלשים וברוך ה' זה לא מצליח כמו 
  שהם רוצים כי האמת חזקה מהכל. 

  
  נסתלק מפה ונטוס לבית המקדש

  12/1/2022,  י' שבט ה'תשמ"ב   מואלש
 ,שמח מאד אפילו ,שלום. אני בזמן האחרון שמח

כן היעלם, ל כתכל הרשעות הזאת הולשאני יודע 
  להמשיך. אני יודע שזה לא יכול .כן אני יודע

שאר במקום אחד ולא יה' לא ברא את זה לה 
לשרוד, מי שלא עם האמת לא יוכל  לזוז. לא לא.

כנע את אלה שמוכנים לשמוע חייבים לנסות לש
  .אולי יעשו תשובה ,שיבינו ,ולנסות להראות להם

אין הרבה  -אבל אתם יודעים מה אני חושב    
בכלל , הם ןולא בכיו, משפחות שלמות הותקו
רוצים כיף ונותנים הילדים  ,ן של כיףוין בכיויעד

ה המילה כיף אסור. אוי ואבוי לכיף ,להם כיף
מי שאומר האמיתיים ושל היהודים להיות במהות 

  אני מרחם עליו.את זה 
אנחנו בדור שלנו קשה להבדיל האמת לשקר.    

ואם אנחנו  הרבה שקרים "כמסתובבים בתוך כ
  בולע אותנו. השקרלא עם התורה, עם האמת אז 

ועל כל ודבר אדם צריך להסתכל טוב על כל דבר 
  זה אמת או שקר.אם פרט ופרט ולהחליט 

אנחנו ושלמה הגאולה עוד מעט הרת ה' בעז   
נסתלק מפה ונטוס לבית המקדש. זו תהיה 

עשה בעיות לא תשה היחידה בטוחההטיסה 
  תרסק. אוי אבא אבא אבא שבשמים.תו

  מי שרוצה לשרוד חייב להגיע לאמת
  12/1/2022   ,   י' שבט ה'תשמ"ב  גליה

בכיתי . אדברעוד אני לא חשבתי ש ,שלום שלום
מא שלי הייתה אז"ל,  עתי על אמאכל כך ששמ

אני יודעת שהיא ומיוחדת. אני חולמת אותה אשה 
  ב"ה. במצב טוב מאד

מה עוד אני יכולה להגיד. אני רוצה להגיד    
לא  ,תתכוננו ,הרבה זמןעוד לא  ,זה הסוףלעמ"י 

תתכוננו  ,אוכל וכל מיני דברים כאלהרק עם 
חייבים אתם חייבים . זה הכי חשוב ת כירוחני

עוד לא יקח זה אני מרגישה ש .חייבים להתכונן
  .הרבה זמן

עמ"י צריך לדעת שחייבים לחזור בתשובה אם    
זה לא נכון יש  -אתם חושבים שאתם צדיקים 

יש את הכותל . ויותר גרוע ביניכם ממש רשעים
לשם כל מיני נשים לא צנועות וזה פשוט  ותשבא

  ולה.מאד מאד גדעבירה גורם לי לבכות זו 
ובכלל חוסר הצניעות בארץ ובחו"ל עובר כל    

גבול, לא רק החילונים מתלבשים כך, גם כביכול 
החרדיות מתלבשות כך ועל זה אפשר לבכות 
ולבכות ולבכות כי הן ממשיכות את החטא של 
אדם וחוה ולא עושות תשובה. אוי וואי מה 

  שמחכה לנו בגלל זה.
הודים שהוציאו ה' יתן רק ליהודים האמיתיים, לי   

מהלב שלהם את כל הדברים הזרים שלא שייכים 
  רק אלה ישרדו. –לקב"ה ותורתו 

ישראל, פשוט אין זמן, מי שרוצה -תתכוננו עם   
לשרוד חייב להגיע לאמת. אם הוא יכול להגיע 

  לאמת  אז הוא לא יהודי. זהו.
  

  העבירה הכי גדולה בכל האנושות
   16/1/2022בן גולדן,   יד שבט ה'תשפ"ב   

הולך להיות מפחיד מאד  ,מאד קשההוא המצב    
הם היו  ,הרשעים לא כ"כ מצליחים כמו שחשבו
להפחיד  ,בטוחים שאפשר לשגע את כל העולם

 אותם להכניס אותם לפימה קעמפס בלי בעיות
וכו'. בכל העולם וגם בארץ נבנו מחנות פימה, 
אמרו שהם למקרי אסון אבל הם בעצם מחנות 

(באחד הסרטונים ברשת מספרת רופאה ריכוז. 
מארה"ב שפיטרו אותה מביה"ח בגלל שלא 
הסכימה להתחסן, המחליפים של המפוטרים הם 

  עובדי פימה והם לא מחויבים להתחסן...).
, הפימה קעמפס קיבלו הרבה פרסומת בינתיים   

, צנזרו את זה רשעיםלא במקומות הרגילים כי ה
רוב מתחילים . האבל בכל מיני מקומות אחרים

לא רק  ,שקר גמורהיא  ושכל הקורונה הזלהבין 
  .בכל מקום ,באמריקה

מלא מביה"ח שהוא ברדיו על אחד אמרו היום    
מלא אנשים עם הזן החדש ואחרי זה צלצלה 

אותו בית חולים מרדיו רופאה אותה תחנת ל
אין אפילו מקרה אחד של וואמרה שזה הכל שקר 

  על הבית חולים.הנגיף וזה בכלל שקר גדול 
א"א לשקר יותר. זה קורה בכל מיני מקומות    

בעולם שאנשים לא מוכנים לשתוק ויש כל מיני 
את  מפרסמיםאסונות טבע שא"א לתאר והם לא 

נהיה יותר ויותר מה שכן מפורסם אבל  ,הכל
עוד מעט יהיה חוסר אוכל בכלל  .ויותר גרוע

ינסו  רשעיםה .ה כלוםווהכסף לא יהיה שו
 . ותהיהגם בארץל העולם, תלט על כלהש

 שווההכסף לא יהיה  .מלחמה קשה מאד ממש
זה ו יםלוכל המחירים ע ,כמעט שווהזה כבר לא 

המחירים כסף אז למה לאנשים לא נורמלי אם אין 
  ים ועולים.עול
כי היהודי הם לא שולטים על הכל  ,עם כל זה   

האמיתי לא יתן לרשעים לשלוט עליו, הוא רק עם 
ב"ה. ואפילו שהכלכלה נופלת והמדינה כבר הק

לא דמוקרטית והסכנות מתגברות מכל הכיוונים 
ובמיוחד נגד היהודים האמיתיים, היהודי האמיתי 
לא יעזוב את הקב"ה כי הוא יודע את הסוד ש"אין 

  עוד מלבדו". 
י"""" ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ יַאּתָ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ יַאּתָ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ יַאּתָ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ הּוא הּוא הּוא הּוא     ה'ה'ה'ה'    ַאּתָ

  )דברים ד לה(:" :" :" :" ים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדוֹ ים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדוֹ ים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדוֹ ים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדוֹ ִק ִק ִק ִק ָהֱאלֹ ָהֱאלֹ ָהֱאלֹ ָהֱאלֹ 

כל הכסף , בכל העולםיורד הכסף ערכו של    
 הדולר יורד יותר מהר ,הישראלי יורד מאד

. הכסף הבינלאומי אז הכל יורדומאחר והוא 
הרשעים גונבים הרבה מאד מהכסף הזה ולא 

פה הגדולים אנשי העסקים מהמנהיגים ו מעט
המצב על הפנים וזה לא הולך . שייכים להם

קרוב הכלכלה בכל בעתיד ה ,להיות יותר טוב
הם מתכננים את זה והם . מאד חזק העולם תרד

רוצים לעשות מרוב האוכלוסיה עבדים שאין להם 
ולא יהיה להם ואנחנו צריכים פשוט להיות עם 

אפשר לקנות אוכל מהיום עד להודעה  .הקב"ה
חדשה אבל באיזה שלב זה יגמר ויש גם שכנים 

  שיהיו רעבים אז לא יתנו להם? 
לחשוב על זה כואב אפילו ושקשה אלה מצבים    

זה  .אבל ה' יציל אותנו רק אם אנחנו נאמנים לו
יהיו מכות תהיה מכת  .המבחן האחרון לפני הסוף

העיקר שאנחנו  ,חושך גם יהיה כל מיני דברים
 ,לא לפחד מהם ,שאר עם הקב"ה ולא לפחדינ

להיות רק עם הקב"ה ואז הקב"ה יהפוך את הכל 
אבל צריכים  .של הרשעים ועמ"י ינצל על הראש

בני האדם באמונה ובטחון בקב"ה זה העיקר לא 
ינצל בו רק עם הקב"ה ומי שבוטח  ,לא משנה מי

 ,זה לא יעזור להחזיק את הכסף בבנק. ודאי
אנשים המתנגדים באמריקה . יש בודאי שלא

יום אחד תתעוררו  -שאומרים ומזהירים רשעים ל
 ,אזהרות כל הזמן .בבנקולא תוכלו להגיע לכסף 

אף אחד  ייסגרהכל  ,פשוט יסגרו את כל הבנקים
הם מתכננים בכוונה להפיל את כנס. ילא יוכל לה

  אבד.הבנקים וכל הכסף יכל 
שהחזיקו נוקס -בשם פורטמקום  באמריקה היה   

טונות של צבא  והי ,את כל הזהב של אמריקה
 את, הם  גנבו כלוםמסביב לשמירה, היום אין שם 

  כל הזהב ובנו את הבונקרים שלהם
-(בכל העולם הרשעים בנו לעצמם ערים תת

קרקעיות ענקיות עם כל הלוקסוס, מסעדות, 
בריכות וכו'. הם נבנו כדי להסתתר מהשפעותיו 
הקטלניות של כוכב השביט על כדו"ה אשר מגיע 

שנה לערך. כל המהלך לדילול  400לכאן כל 
א כדי אוכלוסיית העולם עם החיסונים הו

שמיליארדי אנשים לא יפריע להם להיכנס 
השביט -לבונקרים כאשר כולם יראו את כוכב

וירגישו את השפעותיו. ראה הדיסק "מגלות 
לגאולה" עם תמונות וסרטונים מדהימים על 

קרקעיות שנבנו ברחבי העולם -עשרות ערים תת
  במהלך ההיסטוריה).

מנסים הם כסף ובכל אופן עכשיו חסר להם    
וכאשר  עוד כסף.י מכל מקום אפשרחוט לס

 הם יכנסו לבונקרים שלהם ויחשבוהכוכב יתקרב 
יש להם מתחת  ,בעיהלהם אין שהם מוגנים ו

הם אפילו  צריך.כל מה שעם עדן -האדמה גן
 ,יש להם סרטיםשם למטה.  מגדלים אוכל

הם חושבים . הכלחולים, -, בתיכותיבר ,מסעדות
  ה ייעלמו.כל אלה שיישארו על פני כדו"ש

ל ַהְגָוִנים, "ָיקּום ִמַּצד ִמְזָרח ּכֹוָכב ֶאָחד לֹוֵהט ְּבכָ 
 תֹו ַהּכֹוָכב...ְוִׁשְבָעה כֹוָכִבים ֲאֵחִרים ֶׁשּסֹוְבִבים אֹו

  הזוהר הקדוש (שמות ע"ב).. "ְוָכל ְּבֵני ָהעֹוָלם רֹוִאים
אנחנו יודעים כמה שמות כמו בין הרשעים    

, טראמפ גם חלק מזה, הכושי הזה שהיה נשיא
גם , ביל גייתס וקיסינג'ר ,רוקפלר ,סארסביידן, 

 "אאששולטים באמת הגדולים את כל מיני, אבל 
מפורסמים. הם לא  ,לא מכיר אותם כמו שצריך

אבל  ,הם הרשעים הכי גדולים והם לא מוכרים לנו
זה אז הם יתגלו עוד מעט יהיה להם סוף. וכאשר 

  שלהם. סוףה היהי
לא יותר גרועים מהנאצים, תכנונים  יש להם   

לרמה הגיעו יהודים מהם חלק ואדם -נייודע איך ב
יש  פשוט קשה להאמין.ששגעון  "ככ, נמוכה "ככ

הרבה שמבינים שם יש כי  בעיות באמריקהלהם 
  ,מה שקורה זה שקר גמורכי 
יש טונות של סינים שתפסו שטחים עצומים    

ילים רוסים חי אצבא האמריקאי מלוב בקליפורניה
מה ללא להאמין זר.  שמדברים אנגלית בלי מבטא

אבל ה' יתן  ,משתלטיםוהם משתלטים ורה, שק
עד  מסוימת,להתקדם עד נקודה ולזה להמשיך 

  .הכל יתהפך לצד השניואז הזמן שיגמר להם 
והשקר זה  ,אבל עמ"י צריך לרדת מהשקר   

החטא . השקר זה החוסר צניעות ,הגשמיות
הראשון זה החוסר צניעות וזה שהלכו נגד הקב"ה 

הבינו שהם בלי בגדים, ואכלו מעץ הדעת ופתאום 
פתאום . בעיהבזה  ישהם לא הבינו שלפני זה 

אמרתי לכם הדבר הכי שנוא על . היה להם בושה
  .זימה זה הפוך מקדושה .הקב"ה זה זימה

עושים ילדים וזה מה  בעיה ושזידעו הם לא    
 ,לא הפכו את זה למין יצר הרע, הם שעושים

אבל . מצוה שצריכים לעשותפשוט זה , בכלל לא
אחרי שאכלו זה נהפך למשהו אחר והיו להם 
כאלה בושות שהיו צריכים למצוא בגדים להסתיר 

ה הכי עבירהפך ל את עצמם ומאז כל הדבר הזה
האנושות אבל עמ"י צריך להיות מעל גדולה של 

גם אצל  ,נולדים בטהרה ומאז לא כל הילדים זה.
לא תמיד בן אדם  ,היהודים אפילו שומרי מצות

  .יודע איך להתגבר על עצמו
האדם . העבירה הכי גדולה מכל העבירות וז   

היה צריך להיות מספיק חזק להגיד לאשתו 
סליחה ה' לא נותן לנו לאכול וזהו. לתת איזה 

אבל ה' ולסלק אותו.  , לנחשאגרוף ליצר הרע
 ,את הנחש לנסות אותם ,חד את השטןשלח במיו

אבל הם היו מדי  ,כמה הם חזקיםעד לראות 
ין לא הבינו מה זה אומר ללכת נגד יעד ,תמימים

  .פשוט לא תפסו .הקב"ה ולאכול מעץ הדעת
ובגלל זה כל הצרות שלנו היום. מהעבירה    

כל  ,העבירה הכי גדולה בכל האנושות ,הזאת
דבר אחר זה פחות. זה הדבר הראשון. ויש לזה 

  .השפעה על כל הדורות
נלחמים היש . כי נמוךהדור ה אנחנו עכשיו   

בישיבות היו ואי והלו .ומעיזים לדבר על זה



אבל לא יודעים לדבר  ,מדברים על זה כמו שצריך
העבירה הכי  וז, אבל זו הבעיה .ולא רוצים לדבר

אבל האשה גם  ,ברבעיקר לג כתשיי היאקשה ו
אשמה אם היא מושכת אותו עם התנהגות לא 

עם האיפור , בוריעם הסגנון ד ,עם הלבוש ,בסדר
  וכל שאר הדברים שמושכים עין. זהו.

להיות טהורים זה , להיות טהורים זה כל הסוד
  .המפתח לנצח

  17/1/2022בן גולדן,  ט"ו בשבט  ה'תשפ"ב    
כבר  ,מאד מאד ,אני כ"כ שמח לראות אתכם

שהגעתי לארץ התחלנו לעבוד ביחד מההתחלה כ
עבר את העבודה שלנו ועלינו ועלינו ועלינו, 

והרבה זמן ועכשיו אנחנו מגיעים לסוף. כמעט 
בסוף התקופה שלפני הגאולה השלמה. למעשה 
 אנחנו כבר בפנים הגאולה, אין בזה ספק.

כשאנחנו רואים את כל הדברים המשונים ו
ום, קשה להאמין שאנחנו והקשים שקורים יום י

  עם ישראל ירדנו כ"כ עמוק.
בא"י (ישיבה לבחורים  לישיבהתי כשהגע   

יותר חזק את מיוחדים), התחלתי להרגיש 
עוד דברים ועוד דברים.  הנשמה שלי, ראיתי

מה זה להיות עם  ,למדתי מה זה להיות יהודי
הקב"ה, מי זה הקב"ה. אנחנו היינו לא הרבה 

, הייתי ראשון ואח"כ דוד ואח"כ בישיבה בחורים
קיבלתי מן השמים את המסר אז עוד ועוד באו, 

ן אותי בכל ושיש לי תפקיד מיוחד, שה' יכו
הדרכים ואין לי מה לפחד. אבל בכל אופן 

זכר מה היה לי לפני שהגעתי לעולם יהתחלתי לה
. כשעשו תיקשורים עם הבחורים, הזה, מי הייתי

י באתי לעזור לעם אנאני לא עניתי ודוד אמר ש
ישראל לחזור בתשובה ולהכיר את משיח צדקנו, 
ולהיות זה שעוזר לעם ישראל להכיר את משיח 
צדקנו שהוא באמת משיח צדקנו בלי ספק, אבל 

ין הם לא ידעו מי אני. ואת האמת גם אני לא יעד
  .ידעתי בדיוק, עד הזמן האחרון

(התקשור שהתקרבתי ליום ההולדת עכשיו    
התחילו להגיד של בן).  50-הולדת ה-וםנעשה בי

נדהמתי. אבל את האמת אדם חשוב ואני  שאני
כבר הרגשתי את זה, כי אני יודע מי משיח, גם 
אחרים יודעים מי המשיח, אבל אני מה שקוראים 

הוא מלך  ...שוטה, ואני זה שצריך להגיד שהרב 
המשיח בלי ספק. ואני כ"כ התרגשתי שזה ממני, 

שלפעמים  זיכרונותתי, יש לי אבל למעשה ידע
נכנסים לי לראש מהחיים הקודמים שלי, ואז אני 
מבין שיש לי נשמה גדולה מאד, לא כמו המשיח 
אבל גדולה מאד, ושאני זה שיבשר את החדשות 

מס' ( כי זה עוד לא הזמן.. אבל עוד לא האלה.
נשאלה שאלה אם לפרסם ימים לפני התקשור 

ם הלך ושאל את שמו של המשיח, אחר הרבני
  .את המשיח והוא ענה: "תחכו עד אחרי פסח")

המצב בעולם על של הגאולה.  הענייןועכשיו    
אני לא צריך להגיד, איך אומרים 'על הפנים', וזה 
הולך ומחמיר ומחמיר, וזה באמת מפחיד. כי 
אנחנו רואים ברור שהרשעים שולטים על כל 

אמנם בזמן האחרון יש אנשים אמיצים  .העולם
שנלחמים נגדם, אבל זה לא יעזור להם, כי עוד 
מעט ישתיקו את כל אלה, או שהם יכנסו 
לבונקרים שלהם ולא משנה להם מה שיקרה 

כל העולם בסכנה עכשיו. אם  מחוץ לבונקר.
היה  .כל אסונות טבע בשבוע האחרוןעל שמעתם 

אסון שאיזה הר געש התפוצץ וזה הביא גלים. זה 
הגלים הגיעו עד ינוס. היה הר געש בתוך האוקי

קליפורניה זה פגע בכל האורך של דרום ל
זה משהו , עד כמעט ליפןהגיע כמעט אמריקה ו

מדהים. זה הגיע לכ"כ הרבה מקומות ולא יכלו 
  ראו את זה.אנשים זה כי יותר מדי הסתיר את ל

יותר ויותר אסונות. ובעתיד הלא  ועכשיו יהי   
במיוחד וות ממש סכנה לטוס. הטיס תהיהרחוק 
אבל , הקורונה גללבפסקו מסוימים הו בקווים

הופסקו בגלל הקורונה אלא בגלל לא באמת הם 
שזה סכנה והם לא רוצים שאנשים שהם יודעים 

יש  .להיות סכנה בכלל לטוס היכול וידעו שז
בסכנה, עוד לא בגדול, אבל והטיסות ממש  סכנות

יש סכנה. השביט מאד מאד קרוב והוא כבר 
הסכנות יתחזקו מאד קשה על העולם, ומשפיע 

תר. הסכנות הם ויו מתקרב יותרככל שהשביט 
במקום מסוים. נפערים לא רק בארץ מסוימת או 

כו . יש בולען בסיביר שמישהו זרק לתובולענים
משהו ממתכת, זה לקח עשרים דקות עד ששמעו 

והשריפה שהיה . זה לא פשוט, שזה הגיע לסוף
, זה ממש בא מזה ייםשנתבסיביר לפני שנה או 

  מהשביט, וזה מאד מסוכן מאד.
עוד מעט יהיה חוסר אוכל, גם מכל האסונות    

ונוסף לזה הבנקים  עליהםשליטה טבע שאין 
אני כבר רואה פה בארץ איך , הולכים ליפול

  שהבנקים מתנהגים משונה.
(פורסם בעיתונות לפני מס' ימים כי לאור המצב 

  מהסניפים שלהם). 20%הבנקים יכולים לסגור עד 
הם רוצים לסגור את כל הבנקים ולהפוך את זה    

על זה. אז איזה חיים ו שלטי למשהו אחר שהם

אין בנק אז אין כסף, אין  ?יהיה לנו בינתיים
מספיק אוכל אז מה? אוי ואבוי. לטוס יהיה קשה 

  מאד מסוכן.י ובכל אופן או בלתי אפשר
הבולענים  שהיו פעם. ביןכמו החיים לא יהיו    

וכל המטאורים והאסטרואידים שנופלים מהשביט 
את החיים בצורה להמשיך  אין לנו הרבה תקוה

  רגילה. יש לי עוד הרבה מה להגיד...
על והם שולטים סודית של רשעים יש קבוצה    

 לגמרי, הם מכתיבים גם לנשיא ארה"בכל העולם 
. אף אחד לא יודע מי הם חוץ ותעשללכולם מה ו

צמם. אבל הכנסיה הקתולית זה באמת מהם בע
, והאפיפיור ימ"ש וזכרו הוא האדם שלהם המרכז

הכי מלוכלך בכל העולם. אין לו טיפה של רגש 
אנושי, הוא כמו הנחש הוא כמו השטן אבל יש גם 
את הנסתר, הוא שולט על הכל והוא שייך ישיר 
לשטן. הם מאמינים בשטן בעצמו והם שולטים 

אמור להיות  . הוותיקןם מי הםתיקן, לא יודעיומהו
הם מאמינים מקום של אמונה בה', אבל 

ואת כל הלכלוך שלהם הם שטן. ומתפללים ל
מכניסים לתוך האוכלוסיה של העולם, ואז יש לנו 

בכל מקום בעולם מעודדים ו עקומים בכל מקום
  זימה. - את בדיוק מה שהקב"ה שונא

של  תיקן, וגם הגדוליםוהוא בו ,והנחש הוא פה   
. תיקן, ובנוסף לזה גם רוטשילדוהם מהו ע"חהס

ם, וניהם באמת רוצים להפוך את כל העולם לגה
שכולם יהפכו לבדיוק הפוך ום גדול מאד ונילגה

ממה שהקב"ה רוצה. הוא רוצה קדושה והם 
  לזה להמשיך. רוצים זימה, אבל ה' לא יתן

עכשיו בעיות קשות מאד. ה' ברא את אדם  יש   
תמימים, עיקר העיקרים זה פרו  וחוה הם היו

ורבו, אבל כמו שה' רוצה, לא כמו שהרשעים 
רק על  היארוצים ולכן המלחמה הכי גדולה 

חוץ מזה יש עוד הרבה דברים אבל , הנושא הזה
  זה. הואהבסיס בכל העולם 

זה הקדושה, הקב"ה ברא את היהודי  הענייןכל    
. אם הוא יורד מזה הוא בבעיה קשהו להיות קדוש

קדושים תהיו, אבל הגוים לא תופסים את זה, הם 
כל הזמן לא הבינו מה זה להיות קדוש, זה לא 

מאד. נמשך לקדושה  מ"יאבל ע. משך אותם
ועכשיו יש לנו את הבעיה הכי גדולה שלקחו 

ם יחד אתם, ואותנו ומשכו אותנו להיות בתוך גהינ
יורד עד שה' ווכל מי שלא הולך לפי התורה יורד 

הם  ,אותו בכלל. הם חושבים שהם שולטיםימחוק 
רוצים לקלקל את היהודים במיוחד פה בארץ, 

צריכים להתפלל נחנו לצערי הרב. אהם מצליחים ו
שכל היהודים יחזרו בתשובה באמת, כי בלי 
  התשובה אין עתיד, בלי שנהיה קדושים אין עתיד.

והיום לצערי הרב אפילו במשפחות הכי חרדיות    
גם בין  תרה"ב הטומאה חוגגיש טומאה. בא
יש מלא ממזרים בכל  ,לבכותרק החרדים. אפשר 

הארצות, אף אחד לא יודע מי הם. כן, אפשר 
לא יודעים בכלל לעשות בדיקה, אבל יש כאלה ש

ברגע שיהודי מגיע לרמה של  ולא רוצים לדעת.
  השלמה, לגאולהדרך הוא כבר ב אדם קדוש אז

 מ"יה ואם עאבל אנחנו במצב עכשיו מאד קש   
לא מתעורר מהר אז מעטים יקבלו משיח צדקנו. 
תמיד אני אומר וזה ברור שיכול להיות שרק 

זה בלי הילדים אמנם יהודים ישארו,  7000
  אבל איך שלא יהיה זה מעט מאד.  והאימהות,

צריכים להגיד את זה ברור, זימה זה הכי שנוא על    
היופי  ,הרוחני את הניקיוןהקב"ה, זה לוקח מהיהודי 

האנושי, וזה נגד התורה! נגד נגד נגד התורה ונגד 
ששייך ליהדות! וזה מה עשרת הדברות! נגד כל 

 ,מגעיל מגעיל! אנחנו לא רוצים להיות מגעילים
כשאנחנו טהורים אז ו אנחנו רוצים להיות טהורים

כ"כ מתוק  ,אנחנו יכולים להגיע למשהו כ"כ יפה
ירצו ו חכמיםוטובים ו והילדים שלנו יהיו מתוקים

  להיות יהודים אמיתיים.
כל יהודי אמיתי רוצה שתהיה לו אשה צנועה ולא    

. הגויסתם שנראית כמו שחקנית קולנוע, כמו אחת 
כאלה היום למה היא צריכה את הפאה? יש 

בשביל מה צריך את הפאות?  מטפחות כ"כ יפות,
זה רק עושה רע. ואפילו אם אשה  ?מה זה עושה

ות לאחרהכשר נותן פשוטה וישנה אבל זה ה עם פא
  .ארוכות בלונדיניותללכת עם פאות 

יש איזו אשה והיא עמדה בכותל ואמרה תהלים    
פרוצה עם לבושה כמו ובכתה ובכתה, היא היתה 

בקושי עד הברכיים, פאה מאד מגונדרת,  חצאית קצרה
שרוול קצר, נעלים עם עקב עד התקרה, גם היה לה 

י אז מישה וי אוי איזה איפור והיא בכתה.איפור, אוי א
למה היא בוכה? אז מישהי שהכירה אותה שאלה 

  אמרה שהיא אוהבת את ה'.
אבל היא לא אוהבת את ה', היא רק רוצה את שתי    

לה עונש, כי היא  תןהעולמות. היא בוכה לה' שלא י
ידעה שהיא לא בסדר, אבל היא תקבל את העונש כי 

יא מקלקלת דור שלם עם זה. וזה מגיע לה העונש, כי ה
לא פשוט. הכל שייך לטהרה, שנהיה קדושים, ה' רוצה 

, כי זה פשוט נגד כל תעם ישראל קדושים ולא אחר
ועד הסוף, וא"א להגיד שזה לא  התורה מההתחלה

  נכון.

מההתחלה ועד הסוף. זה  - תהיוקדושים    
 ,דבר הכי חשוב בכל התורה מי שמבין את זה

  מבין את הכל.
הקב"ה ברא אותנו מ"י, הדבר הכי חשוב בעולם זה ע   

להיות העם שלו, בשביל זה אנחנו צריכים להיות 
טהורים. אדם וחוה היו טהורים, ה' בחן אותם, שלח 
את הנחש והנחש שכנע את חוה, שכנע את בעלה 
לאכול מעץ הדעת. ואכלו. והתביישו, פתאום תפסו 

ו את עצמם. שמו עלים כל שהם ערומים, ואז הסתיר
מיני דברים לעשות איזה מין כיסוי. אבל מאז הבן אדם 

לא התקלקלו, והם היו שהתקלקל. היו צדיקים גדולים 
צדיקים אמיתיים, והנשים שלהם היו צדקניות אמיתיות, 
והילדים שלהם, לרוב לא תמיד, היו טהורים ואנחנו 

 ,למודצריכים לחזור לזה. אבל בשביל זה גם צריכים ל
  לשבת וללמוד תורה.

אל תדאגו, לא לדאוג  , אבלעוד מעט לא יהיה אוכל   
אם לא יהיה אוכל, ולא לדאוג אם לא יהיה שתיה, ולא 
לדאוג מכלום. ה' רוצה שנלמד מה כן ומה לא ולהיות 

  קדושים. ברגע שאנחנו עושים את זה הכל יסתדר.
אנחנו צריכים להיות כמו אדם וחוה לפני    

אנחנו צריכים להיות טהורים. משפחה החטא, 
ואבא והקב"ה ביחד בונים את המשפחה,  שאימא

צריכים בלי קלקולים של הגוים בתוך הבית, 
צריכים להאמין עם כל הלב שאנחנו עם ישראל 
העם של הקב"ה, ואנחנו רוצים להיות כמו שהוא 
אהב אותנו, שיהיה שמח אתנו, ושאנחנו לא 

להיות טהורים זה . ח"ו אפילו פעם אחתנחטא 
  .כל הסוד, להיות טהורים זה המפתח לנצח

א נגיד עוד כמה שבועות, וב ,לא רחוקהעתיד ב   
כל העולם ישתנה באמת כמו שהיה עם הקורונה, 
הם ינסו להשתלט בכח על הרבה דברים, הבנקים 
וכל הדברים האלה. מי שעם הקב"ה ממש אין לו 

קל את מה לפחד. הם רשעים וה' לא יתן להם לקל
  העם היהודי האמיתי שלו.

לגובה הנמוך של הרשעים, נרד אבל אם אנחנו    
זה. מי שעם הקב"ה, הקב"ה יהיה לאז אין תיקון 

התחלה של זמן מאד מאד  תהיהרק  ואיתו. וז
, אבל רק אחרי פסח הכל ישתנה ולטובהקשה. 

מי שמבין מה שדיברתי עד עכשיו יכול להיות בין 
זה להיות עם ה' ולגדל  אלה שישרדו. כל הסוד

את הילדים בטהרה, ולהיות עם האשה בטהרה, 
להיות בטהרה זה הסוד, זו הרמה הכי גבוהה. 

רוצה ללמוד  ,ומי שעושה את זה, גם אוהב את ה'
 ןטהרה אז ה ותורוצה להיות צדיק, והנשים שרוצ

רוצות גם כן את הצניעות, כי איך אפשר צניעות 
שה, זה אותו בלי טהרה? חייבים טהרה וקדו
  . ההדבר א"א להיות טהור בלי קדוש

  זה נשמע כ"כ גבוה ורחוק. "קדוש"להיות ש. 
כל יהודי יכול להגיע. היהודי במיוחד. כי הוא ת. 

ילד השעשועים של הקב"ה, נולד ככה עם ברית 
  מילה, אי אפשר בכלל להשוות לגוים אי אפשר. 

כח להתעורר מצד  עם ישראל איןש. נראה של
  מחכים שה' יעיר אותנו.עצמו ו

לא לא לא, צריכים כל הזמן לדבר ולחזור על ת. 
זה. מי שהוא מטונף הוא לא יכול לשרוד, נקודה. 
נקודה. הוא לא ישרוד נקודה. זה פשוט ההתחלה 

 מי שרוצה להגיע לנצח נצחיםוהסוף של הכל. 
חייב להיות טהור, טהור. ואם הוא לא יכול להיות 

עליו, אז הוא לא בשביל טהור אז אני מרחם 
  היהודים, אולי הוא גוי.

רק עוד פעם אני רוצה להגיד ולהגיד ולהגיד,    
שכולם יבינו רק בן אדם יהודי טהור. אין יהודי לא 
טהור. אם הוא נולד לא במשפחה הנכונה, אם 

אם הוא עשה משהו לא טהור, , הוא לא טהור
  עובד על עצמו,ו אבל הוא עושה תשובה

, צריך להקים משפחה עם אשה טהורהיהודי    
בלי כל השטויות של הגוים. מי ו ילדים טהוריםעם 

מי שלא חוזר בתשובה באמת  ,שלא עושה את זה
  עבורו. הכל נגמר

אני, בן גולדן בוכה יום ולילה על עמ"י. יש בינינו    
צדיקים, אבל רובו של עמ"י מבולבל  ותקוע בתוך 

הכנסת -יתהעולם הגשמי, אפילו שהולכים לב
להתפלל, אפילו ששולחים את הילדים למוסדות 
חרדים וכו', אבל בפנים יש איזה ריחוק מהאמת 
וקרבה יתרה לגשמיות שהיא שקר גמור, אז כדי 
לשרוד אנחנו צריכים לחזור לגמרי לקב"ה ותורתו 
בנאמנות ולהאמין בכל הכוחות שלנו שאין עוד 

המקדש מלבדו והוא יציל אותנו ויביא אותנו לבית 
  השלישי ומשם נגיע לנצח נצחים.

אני גם רוצה לברך את כל היהודים הטובים    
שעוזרים לנו להביא את האמת, הקדושה 
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