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אנחנו הדור האחרון

מסר מדניאל ,ב' באייר התשע"ט )(7/5/2019
אבא אבא ,מה אני אגיד לך?
אני כל-כך שמח שאתה עשית את הסרט הזה .אני פשוט
נדהם בעצמי מכל האסונות בעולם הזה ,מכל הדברים
המשונים שקורים בעולם הזה ואנשים ממשיכים את העולם
הגשמי ,טסים לכל מיני ארצות בלי שום בעיה ,בלי שום
פחדים.
העולם נהיה קטן כי יש אינטרנט ,אפשר לקשור קשר עם כולם
בכל העולם .ויש טיסות ,אפשר לעלות ולטוס לכל מקום
בעולם.
אנשים אוהבים את זה ,זה נותן להם הרגשה טובה ,זה נותן
להם מין רצון לחיות .למה הם צריכים רצון לחיות? האם זה
לא בא באופן טבעי? לא ,לא בעולם שלנו.

איך אנחנו נצא מזה? רק בנס.
מי עושה את הניסים? בורא עולם ,הכל יכול ,רק הקב"ה עושה
את הניסים .שום כח אחר לא יכול לעשות את זה  -רק
הקב"ה .זה העולם שלו .העולם ,הכוכבים ,השמש ,הירח ,הכל
וגם ניבירו שלו .ואת ניבירו ה' שולח להרוס שני שליש של
העולם ,אבל לא את ארץ ישראל.
אבל ,אנשים קוראים את מה שאני אומר וזה מעניין אותם,
אבל אחר-כך הם נרדמים עוד פעם .אני לא יכול לעזור לכם
להישאר ערים אם אתם מעדיפים לישון.
לכן ,מה שאני יכול לעשות עבור עם ישראל זה להתפלל
עליכם ועלינו ,גם אני שייך לעם ישראל וכל המשפחה שלי
יהודים אמיתיים,
אז אני אתפלל על המשפחה שלי ועל כל היהודים ואתם
תתפללו על עצמיכם ,על המשפחות שלכם ועל עם-ישראל ,כי
זה מאד מאוחר וזה לוקח זמן ,עומק ורצון לחזור בתשובה ,זה
לא הולך צ'יק צ'ק .אז אני מציע לכולם להתחיל עכשיו עם
דמעות.
ואבא ,אני מאד רוצה להודות לך בשם כל עם ישראל על
ׁש ִהַּ /כ ְב ָּת.
הסרט הנפלא ֶ

העולם שלנו עכשיו הוא מקום עצוב מאד ,מאד עצוב.
כל הצעצועים ,כל המכונות ,כל העולם הטכנולוגי נותן לבנאדם
להשתעשע וכל החיים הוא רוצה  -רק הנאות.
וזה הדבר היחיד שנותן לו סיפוק,
כי הוא איבד את היכולת לחשוב,
הוא איבד את היכולת להרגיש ,
עם ישראל ,אני מבקש מכם  -תסתכלו על זה ,תעשו דין
הוא איבד את היכולת ללכת מעבר למה שרואים ,למה וחשבון ותעשו תשובה .אני לא מדבר רק אל החילונים ,אני
שמריחים ,למה שטועמים.
מדבר גם לחרדים  -כי הרבה חרדים לא עושים מה שהם
צריכים.
אבא ,העולם שלנו עצוב ,אנשים צוחקים בגלל שטויות ,אין
להם עומק ,הם מבולבלים .ועכשיו בא הסדר-עולם-חדש ונותן אז אנא ,עם-ישראל ,תזרקו את כל השטויות שלא יעזרו לכם
להם עוד יותר גשמיות  -לעשות אותם עוד יותר מטומטמים ,בכלום ,זה רק ירחיק אתכם מהגאולה השלמה ולהתחיל שוב
ובסוף  -הם לא תופסים מה קורה בעולם הזה .הם לא תופסים לחזור לאמת שזה אמונה שלימה בקב"ה ,בתורה ובכל מה
שבעוד זמן קצר הקוטב הצפוני ייעלם לגמרי ,מי האוקיינוס שכתבו חז"ל ,ואז אנחנו בשמחה ובששון נגיע סוף סוף
יעלו גבוה מאד ,אנגליה תהיה מתחת למים ובוודאי הולנד ועוד לגאולה השלמה ,הגברים ירקדו ,הנשים ירקדו והילדים ירקדו
כמה מקומות באירופה.
ואנחנו נבין שעברנו מעולם אחד לעולם אחר לגמרי .ואז ה' יכין
אותנו לעולם של משיח ,ואחרי זה נגיע לרמות כ"כ גבוהות
שאי אפשר להסביר את זה עכשיו.
המפה של כל העולם תשתנה והרוב הגדול יהיה מתחת למים.
הרוב הגדול .מה זה אומר לנו? הרבה ,הרבה מאד.
עם-ישראל ,הגענו כבר לדור האחרון שחי ומתפקד בעולם הזה,
אבל זה לא הסוף של מה שיקרה בעולם הזה.
בעתיד הקרוב נגיע למציאות אחרת לגמרי ,ומי שרוצה להיות חלק
אחרי שתראו את הסרט  -תבינו שאנחנו בסכנת מוות לא רק
ממלחמות ,אלא מאסונות טבע בעולם הזה .גם מלחמה,
כנראה שתהיה מלחמת עולם ,כל העולם הולך לכיוון הזה,
אבל לא תופסים שכדור-הארץ הוא לא מה שהיה פעם ,והוא
הולך להשתנות הרבה מאד ותהיה סכנה ענקית לבני אדם .רק
נס יוכל להציל.
הרוב הגדול של האנשים בעולם לא ראויים לקבל נס שיציל
אותם ,כי רק נס יציל אותם .אסונות הטבע הם ענקיים עכשיו
ובעתיד הם יהיו עוד יותר גדולים .לא ניתן למנוע אותם ואי-
אפשר יהיה להתכונן לקראתם.
לפי הבנתם של הסדר-עולמי-חדש או האילומינטי  -מי שלא
ישב בבונקרים מתחת לאדמה  -לא ישרוד ,לפחות הרוב לא
ישרדו .אנשים לא תופסים את המצב  -אפילו שלרוב האנשים
בעולם יש אינטרנט והם רואים את החדשות ,אפילו שרוב
העיתונות בכלל לא מדברים על זה  -על מה שקורה  -על
אסונות הטבע ,ואם כן מדברים על זה ,אז רק משהו קצר
שנשכח עם כל הדברים האחרים שהם כותבים ,עם כל
השטויות שהם כותבים.

של הנצח חייב עכשיו לעשות דין וחשבון ולחזור לאמת שהיא
הקב"ה ותורתו.

אתם בטח רוצים לדעת איך עושים תשובה – אני אגיד לכם ,אנחנו
צריכים להחליט שאנחנו נותנים את כל המהות שלנו לקב"ה,
שאנחנו קמים בבוקר מתפללים ומבקשים מהקב"ה לעזור לנו כל
היום ,ועושים אותו דבר עוד פעמיים ביום ,ובלילה צריכים להתבודד
קצת ,לא צריכים ללכת ליער ,אפשר להסתגר בחדר ,להתבודד
ולקשור קשר עם בורא עולם .ברגע שאנחנו מרגישים את הקשר
איתו ,אז אפשר להתחיל את החזרה בתשובה ,גם אנשים שומרי
מצוות וגם אנשים שמתחילים לחזור בתשובה.
לדבר עם הקב"ה ,להגיד לו את כל הצרות שלנו ,לבכות ,לבקש
ממנו עזרה ,להבטיח לו שנשתדל מאד לא ללכת נגדו חס-ושלום ולא
נגד התורה שלו ,הפוך – נשתדל לעשות את רצונו עד הסוף.
ותשאלו אותי מה רצונו?
רצונו שכל הילדים שלו יחזרו אליו לגמרי ,גם לעשות את כל המצוות
הכתובות בתורה וגם לקשור איתו קשר אישי כל יום ,כדי שלא רק
השכל יחזור בתשובה ,אלא גם הלב והנשמה ידבקו לאמת שהיא
הקב"ה .הקב"ה רוצה שהילדים שלו יחזרו אליו ,כדי שהוא יוכל
להעלות אותם לשלב הבא של הבריאה.

העולם הוא לא מה שהיה פעם ,ואם אנחנו היהודים לא נעשה
תשובה בעתיד הקרוב  -אז גם אנחנו לא נוכל לחיות חס
ושלום .אני מבקש מכולם לראות את הסרט ברצינות  -כי
צריכים להבין מה שעומד להיות ,כדי לעשות תשובה כמו
שצריך על כל העבירות שלנו .הקב"ה יציל כל יהודי אמיתי
שעושה תשובה עם כל הלב ,אבל אם זה לא עם כל הלב ואם
אותו יהודי הוא ערב-רב או אולי הוא בכלל גוי ,אז הוא לא עם ישראל ,ה' ברא אותנו כדי שנוכל ליהנות ממנו כדי שנוכל להיות
ימצא מקום בין הניצולים של כדור הארץ.
יחד איתו .אנא ,אל תאבדו את הנצח.
הכל עומד להיות הרבה יותר גרוע ,רוב האנשים בעולם כבר אנחנו הדור האחרון ,חייבים לצעוק לשמים ולבקש מה' שיסלח לנו
מפחדים ,הם לא יודעים אפילו עכשיו מאיפה תבוא המכה על כל העבירות שלנו ,שיציל אותנו מההרס שעומד להיות ושיביא
הבאה שתהרוג אלפי אנשים .וזה לא רק שאנשים נהרגים  -אותנו לנצח נצחים...
עוד מעט לא יהיה מספיק אוכל לכל האוכלוסיה של העולם,
בגלל כל האסונות טבע  -היבול לא מתפתח ,הוא פשוט נהרס .ניתן כרגע לראות את הסרט ביוטוב ע"י חיפוש -
עוד מעט המחירים יהיו בשמים ,לא יהיה מה לאכול.
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השלב הבא של הבריאה יביא אותנו יותר ויותר קרוב לנצח ,לא יהיו
הדאגות של העולם הזה כבר .הכל יהיה הרבה יותר קל מצד אחד,
ומצד שני עבודת ה' תהיה הרבה יותר קשה ,אך מאחר שאנחנו
נהיה קרובים לקב"ה שהוא האמת אז לא יהיה לנו קושי.
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