
  בס"ד

  קורונה
  23/2/2020כח בשבט התש"פ,     , ירושלים,דניאלמסר מ

  (הערות שהוספנו בסוגריים)

  

עכשיו באה המחלה הזו (קורונה) ומשגעת את כולם. פתאום כולם עם 

הופסקו  –מסכות ואסור להם לצאת מהבית (בסין) ו... ו... ו... (בעולם 

אירועים גדולים מבוטלים, ירידות חדות בבורסות  ,מסוימותטיסות לארצות 

  וכו'), מה זה בכלל ?

השלטונות של סין הם יחד עם האמריקאים, הרוסים, האירופאים וכל    

הכוכב מתקרב מהר מאד והם צריכים  והכל מתוכנן. הסדר עולמי חדש

להיכנס ל הרשעים כ לארגן ולהכין את הכל לקראת היום בו יצטרכו

  ם.לבונקרים שלה

  

  הרשעים: וזה התכנון של

כבר לפני הרבה שנים הסינים קבלו "תפקיד" לגדול ולייצר דברים זולים 

  עולמי. יכלכלמרכז ולהיות מרכז ייצור ו

  העולמית. בכלכלה סין של (קטע מהחדשות: חלקה

 סין אחרות העולמית, במילים מהכלכלה %20 כמעט עומד סין של חלקה

 הבינלאומית המטבע קרן דולר. טריליון 17 של אדיר סכום שנה כל שווה

  .העולמית מהצמיחה %50 -ל אחראית היתה סין 2019-ב כי העריכה

-ה בשנות שהיתה ממה 50 פי גדולה שלה הכלכלה. בצמיחה ענק היא סין

 %58-ו בעולם מהמזגנים %80 מייצרת סין האוזן את לסבר רק. 80

 דולר מיליארד 277 בזבזו הסינים התיירים - התיירות מבחינת. מהנעליים

  ).2018-ב בעולם

  

  כדי שכאשר יגיע הזמן היא תתחיל את המגיפה אשר תתפרץ לכל העולם.

  

  – מטרותויש להם מספר 

בכל העולם הכלכלה ירדה וכמעט כולם בחובות בגלל שהם גנבו את . 1

אז הם צריכים משהו שאפשר להפיל  ,הכסף לבנות את הבונקרים שלהם

עליו את האשמה לנפילה הכלכלית. ואת זה הם משיגים ע"י התפרצות 

מרכז הכלכלה העולמי. בגלל שהמחלה מתפשטת מסין  –המגיפה בסין 

אז כבר לא טסים לסין, לא טסים לכל מיני ארצות, וזה לא  –לכל העולם 

ם כבר מפחדים לצאת מלון, מסעדות וכו', אנשי-זה גם בתי –רק טיסות 

  מהבית וזה הורס את הכלכלה בכל העולם.

. לגרום לפניקה בכל העולם, שהאנשים יהיו עסוקים עם זה, כל היום 2

  הבנת? מפחדים, האם המחלה הגיע לפה? האם המחלה הגיע לשם?

. (בסין) למה להרוג את כל האנשים האלה?  כי כשיגיע הכוכב יש קבוצה 3

מוגבלים וחולים, והם זקנים, אנשים  –צריכים  גדולה של אנשים שהם לא

צריכים להיפתר מהם. מאחר וגודל האוכלוסיה הוא קרוב למיליארד וחצי 

אז צריכים לדלל את האוכלוסיה. אגב, הרבה אנשים שנפטרו  –בני אדם 

  לא מתו בגלל הנגיף אלא בגלל שרצו להיפתר מהם. –בסין 

באזור הסגור ועל מנת להכניס . (בסין) כנראה שהכניסות לבונקרים הם 4

  מיליוני אנשים לשם בלי הפרעות.

. הרשעים צריכים הרבה דברים שיסיחו את הדעת כי קורים  דברים מאד 5

  מוזרים ואנשים מתחילים לחשוב...

  

  הבונקרים

הרשעים בנו בונקרים עם טכנולוגיה משוכללת ודברים שאנחנו לא יכולים 

שמל כל הזמן בגלל מערכת החשמל לחלום על זה. בארה"ב יש הפסקות ח

בגלל שאין להם כסף כי השתמשו בזה לבנות את הבונקרים.  –המיושנת 

כבר מעל לשנתיים עובדים טכנאים ואנשי תחזוקה בתוך הבונקרים והם 

הרשעים צריכים להיכנס וזה לוקח זמן כי מוכנים להפעלה ובעתיד הקרוב 

  נס.שצריכים להיכ אנשים בכל העולם מיליוניישנם 

  לוחות זמנים

  .אנחנו צריכים להתכונן

יהיה מצב קשה ביותר. אנחנו כבר מתחילים  תשפ"א לחנוכהבין היום 

להיכנס לזה, בעיות כלכליות מאד קשות, זה יתחיל לאט לאט, ובעצם זה 

כבר התחיל, הרבה אנשים לא יכולים לשלם את ההלוואות אשר חולקו ביד 

  רחבה ובכל העולם זה אותו דבר.

  

כאילו שהם המשיח, שיכריזו על עצמם יהיו כמה בני אדם  תש"פבפסח 

אבל יהיו כמה וזה יהיה מבלבל, כולם יהיו האמיתי ביניהם יהיה המשיח 

  ...בחו"ל בארץ וגם לגויים יהיה איזה נציג

  

יהיו עוד הרבה בעיות ועד שהמגיפה תיגמר יהיו יותר ויותר  (פסח)עד שם 

הם משתיקים, כמו  –יכולים להשתיק  אסונות טבע ענקיים, מה שהם

(ראה  . אמרו כמה מילים ובזה נגמר העניין.היתה שריפה ענקית –בסיביר 

  נספחים)

תאונות דרכים, תאונות רכבות   –יהיו גם אסונות אחרים שלא נדע 

 זה מסר מהשמיים –מטוסים וכל מיני תאונות ואסונות משונים ותאונות 

  ליהודים ולגויים כי צריכים לעשות תשובה.

והם ינסו   ויהיו עוד מטאורים שיפלו על כדור הארץ ועוד בולענים שיפתחו

  ראה נספחים)להשתיק את זה ככל הניתן. (

  

אז העולם יהיה  ועד תשפ"א לראש השנה, יום כיפור וסוכותנגיע אחר כך 

  במצב מאד קשה ונרגיש חזק מאד את הבעיה הכלכלית.

  

אחרי כן יהיו זמנים קשים  ובין זה לזה תתחיל המלחמה. היא תתחיל 

עד שזה יהיה רציני ויהיה פיצוץ כנראה בארץ וזה יגרר לכל מיני מקומות 

  שירעיד ויכניס לפניקה את כל העולם ומקומות גדולים וידועים יפלו.

  

כי  –, נרות חנוכה יתנו ליהודים כח תשפ"א חנוכהאחרי זה תהיה רגיעה ב

מאבקים גדולים ולא יאמינו בכלל בשלטון, החרדים יחזרו יותר  יהיועד אז 

ויותר לקב"ה כמו שצריך. בחנוכה יהיה אי של שקט בכל הבלגן ואחרי 

  חנוכה יגיע הכוכב וזה לא יהיה פשוט.

  וכל מי שלא עשה תשובה עד אז, יראה מה קורה ומיד ירוץ לעשות תשובה

  

  -של המכות כבר יש לנו סימנים העולם יהיה במצב קשה מאד, 

כמה נהרות נהפכו לדם בכל העולם, יורדים כדורי ברד בגודל של כדור 

וגורמים בעולם טניס, מטאורים נופלים מהשמיים בכל מיני מקומות 

 בולענים ועוד הארץ כדור על שיפלו מטאורים עוד ויהיו ענקיות. לשריפות

הארבה עוד מעט יגיע  .הניתן ככל זה את להשתיק ינסו והם  שיפתחו

וזה יהיה  –לארץ. הוא בא מאפריקה, יהיה במצרים, כנראה בסיני ובא"י 

  מאד קשה.

  

ואנחנו ממש בפתח של הגאולה אבא, נראה לי כי הגילוי של המשיח    

האמיתי יהיה בתשפ"א, בשנה הבאה אחרי הכוכב. אחרי שהכוכב יעבור 

יום, רוב העולם יהיה העולם יהיה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים ה

  מתחת למים אך לא ארץ ישראל.

  

מאות מטרים באמריקה  יעשה הרבה הרס (גלי צונאמי בגובההכוכב  

אדום, אלפי מטאורים ענקיים יפלו על כ.ה., יבשות ישקעו,  –ובאירופה 

  חושך יכסה את עולם וכו' וכו').

  

זה יהיה , פחדאין לו מה ל –ה' שהולך בדרך היהודים יהיו בטוחים, מי 

מפחיד מאד מאד ובמיוחד במכת החושך אשר תגיע כאשר הכוכב יעבור 

 ָוֵאׁש ָּדם ּוָב;ֶרץ ַּבָּׁשַמִים מֹוְפִתים ְוָנַתִּתי"בינינו  לבין השמש ויהיה חושך 

 ַהָּגדֹול' ה יֹום ּבֹוא ִלְפֵני ְלָדם ְוַהָּיֵרחַ  ְלחֶׁשךְ  ֵיָהֵפךְ  ַהֶּׁשֶמׁש: ָעָׁשן ְוִתיֲמרֹות

  .)ג יואל:"  (ַהּנֹוָראוְ 

 ויבואו, הגויים אל לחזור יתהפכו ישראל מפריצי וכמה) (זוהר שמות קד

 עשר חמישה העולם כל יחשך אז. המשיח מלך על מלחמה לעשות עימהם

 יכסה החושך הנה, כתוב כ"וע. הזה בחושך ימותו ישראל מעם ורבים. יום

  .. ארץ

  



אחרי זה גילוי המשיח ואחרי זה גוג ומגוג. אבל אין לנו מה לדאוג עם גוג 

  ממה שקורה בחוץ. בתוך הבתים שלנוומוגנים ומגוג כי נהיה שמורים 

  , ה' יתן למשיח צדקנו את הכוח לנצח אותם.ה' ישמור עלינו שלא נדאג

  זה מה שיהיה בקיצור נמרץ. 

 –,חשמל , כסף, אוכל, חנויות –אבל כל הדברים שאנחנו רגילים אליהם    

  לא יהיו. אנחנו נצטרך פשוט לבטוח בקב"ה.

, תשפ"אזה יחזיק אותנו, בו נגיד עד חנוכה  -אם יש לנו אוכל בבית     

ניסים ויתן לנו כל מה לנו אחרי זה נצטרך פשוט בטחון בה' והוא יעשה 

  זה הבסיס. –מצרים ביציאת שאנחנו צריכים, כמו 

  טו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות:" מיכה ז "ִּכיֵמי ֵצאְתךָ 
  
כמו במדבר שהיה לנו הכל, שום חיה  יהיה לנו מה לשתות ומה לאכול   

לא הפריעה לנו. בני ישראל יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום והתרגלו 

שאין להם דאגות, יכלו לשבת וללמוד תורה כל היום בלי בעיות. היה לזה 

בבוקר  לא היו צריכים לבשל, לא לרחוץ כלים, לא כלום. להם אוכל מוכן,

 –ישר מן השמים. לא היו צריכים להתרחץ  –היו אוספים אוכל והכל מוכן 

נשארו נקיים כל הזמן, הבגדים אף פעם לא התיישנו ולא נקרעו והם גדלו 

אדם.  אף אחד לא היה חולה, כולם היו בריאים, ולא היו צריכים -עם הבן

  .לשירותים..

? בלי מחלות, בלי מצויןכמה שהייתי רוצה לחיות בעולם כזה, זה לא    

בעיות, +בלי חובות, לא צריכים ללכת לקנות. באמריקה וגם פה יש מודה 

כל יום להוציא את הכסף על משהו, זה  כזו לעשות קניות סתם כי חייבים

  וזה לא יהיה. –נהפך לסוג של מחלה כזו 

יהיה לנו כל מה שאנחנו צריכים ובעיקר  –זה יהיה כמו שהיינו במדבר    

אח"כ  .דרך החיים האמיתית שה' ציווה לנו. וזה יהיה –לנו התורה  תהיה

 אנחנו ב"ה עוד נדבר על זה כי עכשיו זה עוד בית המקדש וכו' וכו', נכנס ל

  לא הזמן. ואחרי הכוכב יבוא אליהו ונדע מי באמת המשיח.

        ְוַהּנֹוָרא:"ְוַהּנֹוָרא:"ְוַהּנֹוָרא:"ְוַהּנֹוָרא:"    ַהָּגדֹולַהָּגדֹולַהָּגדֹולַהָּגדֹול    יֹום ה'יֹום ה'יֹום ה'יֹום ה'    ּבֹואּבֹואּבֹואּבֹוא    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ַהָּנִביאַהָּנִביאַהָּנִביאַהָּנִביא    ֵאִלָּיהֵאִלָּיהֵאִלָּיהֵאִלָּיה    תתתתאֵ אֵ אֵ אֵ     ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ׁשֵֹלחַ ׁשֵֹלחַ ׁשֵֹלחַ ׁשֵֹלחַ     ָאנִֹכיָאנִֹכיָאנִֹכיָאנִֹכי    "ִהֵּנה"ִהֵּנה"ִהֵּנה"ִהֵּנה
        מלאכי ג כגמלאכי ג כגמלאכי ג כגמלאכי ג כג

        
        מכת ארבה במצריםמכת ארבה במצריםמכת ארבה במצריםמכת ארבה במצרים                                                                        נהר נהפך לדם באפריקהנהר נהפך לדם באפריקהנהר נהפך לדם באפריקהנהר נהפך לדם באפריקה

        
        מכונית ניזוקה מסופת ברדמכונית ניזוקה מסופת ברדמכונית ניזוקה מסופת ברדמכונית ניזוקה מסופת ברד                            סופות ברק בטקסס, ארה"ב    סופות ברק בטקסס, ארה"ב    סופות ברק בטקסס, ארה"ב    סופות ברק בטקסס, ארה"ב        188188188188

        

על הכוכב ראינו  , נתונים והוכחותהרצאות ,מצגות ,מבין מאות תמונות

המרכזי פרנק של הבנק  10אקס בשטר -מצגת המביאה נתונים על פלנט

מוצגת מערכת בשטר . 2000בשנת  הוצא מהמחזורשל שוויץ. השטר 

אקס -פלנטכוכב השמש עם כוכבי הלכת המקיפים אותה. המסלול של 

רמזים על תאריך "הביקור" של השביט ביא שטר מה מוצג בצבע כתום.

  סביב השמש... (קונסטלציה)הכוכבים מצב מערך  לפי

  

  נספחים
  רוסיה ערי על כבד עשן: בסיביר הענק שריפות(מתוך החדשות: 

  00:34,  02.08.19:  אחרון הידיעות עדכון סוכנויות
 אלף 30-כ של בשטח בוערת היא: מתפשטת הרחוק במזרח האש

 קרסנויארסק על סמיך עשן. כולה בלגיה כשטח, ר"קמ
 רוסיות ועיירות ערים בגודלה. מאות השלישית העיר, ונובוסיבירסק

 המשתוללות הענק משריפות כבד עשן אפופות אתמול עצמן מצאו
 נראה כעת. רוסיה של הרחוק ובמזרח בסיביר ימים כמה זה

  .ומתפשטות הולכות שהדליקות
  

 שריפות בתמונה: מוקדי
  . קרסנויארסק באזור

מה לדעתך גרם 
  לשריפות?

  . מחבלים פלשתינים.1
. החברה שכחו לכבות 2

  את מדורת ל"ג בעומר.
  . כמה מטאורים שנפלו ?3

  
  

  ט"ז תשרי תש"פ) – 15/10/2019ומי זוכר את השריפה בלבנון ?  (
  

  
  

  :משמאל בתמונה
 4הרוגים,  6בולען נפער בסין ובולע אוטובוס, 

  .פצועים בסין 16-נעדרים ו
  "ז טבת תש"פ.ט  13/1/2020

  
  אוטובוס נופל לבולען בברזיל:

  
  
  
  
  

  
  

  :הערות
 ל"בחו קרוביכם את עוררו! ומלואו עולם הציל כאילו אחת נפש המציל כל

 ואחרים אלה עלונים חינם לקבל ניתן הרבים לזיכוי*  בהקדם ארצה לעלות
 את להוריד ניתן" * לגאולה מגלות" הדיסק ואת והצניעות הקדושה לחיזוק
 לצלם ניתן" * 18דני" בגוגל חיפוש או COM.18DANIם באתר המסרי

 לשמוע ניתן*  0527-111-333. בטל פרטים*  הרבים לזיכוי ולהעתיק
 המסרים שמיעת*  0799-177-555, 077-263-8885: בטל מסרים

 בצורה העשוי" לגאולה מגלות" סרט יש*  1-646-585-3064 באמריקה
 נוספים ודברים בעולם טבע אסונות של הקשה המציאות את ומציג כשרה

" 180 לגאולה מגלות" - חיפוש י"ע ביוטוב לראות ניתן, לגאולה הקשורים
, במושבים כנסת-בבתי העלונים את להפיץ מתנדבים דרושים) * םחלקי 7(

 פרנסה, ארוכים לחיים מיוחדת ברכה' * וכו מלון-בתי, חולים-בתי, קיבוצים
*  האמת את להפיץ העוזרים הטובים היהודים לכל חיים ושמחת בשפע
  0527-111-333: בטלפון פרטים

  
  
  

    


