טעון גניזה

בס"ד
תקשור עם דניאל ,ירושלים ,ט"ו בטבת תשע"ו
אוקי אבא ,יש לי מסר מאד מאד חשוב ,אולי
המסר הכי חשוב שאני העברתי אי-פעם .אני קצת
מתרגש אבא – כי אני רוצה להגיד את זה נכון!
שיבינו לקראת מה אנחנו הולכים ,שיבינו שהעיקר
פה זה ביטחון בה' ,לא לפחד ,יש לנו אך ורק
ביטחון בה' ,ולפני שאני אתחיל לספר ,אני גם
רוצה לומר שכל מה שכל מיני מומחים מצאו
שעומד להיות – זה מהקב"ה ,ואם זה הכל
מהקב"ה – זה סימן שאין לנו מה לפחד ,כי הקב"ה
עושה הכל רק לטובתנו ,לטובת עם-ישראל .ולא
רק זה ,הוא לא יגרום לנו להיעלם מהעולם הזה.
הוא ברא אותנו ,והוא יציל כל נשמה יהודית,
ואסור לפחד! ממש אסור לפחד!
מה שאני אומר זה לא קל ,אבל לא לשכוח – כל
נשמה יהודית – ולא משנה כמה שהיא רחוקה
מהאמת – תינצל .עוד דבר – כל דבר שהמומחים
אומרים שעומד להיות – זה כתוב בתהילים,
בזוהר ,בעמוס ,בנביאים ובכל מיני מקומות.

מרכזים כאלה ,וזה מקום שהם יכולים להיכנס
לשם לכמה שנים ,לאכול פיצה ,ברכות שחיה,
לראות סרטים ,ליהנות מהחיים כאשר בחוץ כל
העם סובל מאד ,משתולל ,מת מרעב או מרצח או
ממה שעומד להיות.
ארה"ב עזרה לרוסיה לבנות בונקרים ,ובסין
לקחו הר שלם ועשו שם בונקר ענק! ויש להם שם
מטוסים ,אוניות מלחמה – כל מה שצריך למלחמה
גדולה אמיתית .וגם באירופה ובכל העולם
מתכוננים .ולמקומות האלה יוכלו להיכנס רק
העילית והמומחים שהם צריכים לכל מיני עבודות
טכניות וגם לשם שמירה .חוץ מאלה – אף אחד
לא יוכל להיכנס! יש עשירים שידעו מזה ,והם חלק
של סדר-העולם-החדש ,וגם הם בנו לעצמם
בונקרים עמוקים בתוך האדמה ,וזה לא פשוט.
כבר בשנת  2005הם העבירו את האנשים שהם
צריכים ,כל מיני עובדים והמשפחות שלהם ,הביאו
אותם ליד הכניסות לבונקרים האלה ,כי הם לא
יודעים בדיוק מתי ,ואמרו להם שיודיעו להם רק
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יש מפה אשר חיל הים האמריקאי הכין לפני
מספר שנים שמראה איך ארה"ב תיראה אחרי כל
מה שקורה – העיר ניו-יורק לא תהיה ,רוב
פלורידה לא תהיה ,הרבה ארצות לא תהיינה כבר,
רוב החוף המזרחי ייעלם – כולל וושינגטון די.סי,.
מטקסס ועוד ארצות ישאר חלק .ליד החופים יהיה
ממש אסון .בצד השני ,בחוף המערבי ,החוף כבר
לא יהיה ,לוס-אנג'לס ,סן-פרנציסקו וכו' עד לצפון
אמריקה .המיסיסיפי יתפוס שטח מאד גדול  -וזה
יהיה עולם אחר .צפניה ועוד.
וחוץ מזה – ירדו מטאורים על כולם ,יש מליוני
מטאורים שנסחבים אחרי הכוכב הזה וחלק גדול
יגיע אלינו .והמטאורים מאד כבדים ומאד חמים,
זה לא יהיה פשוט.

בוא נתחיל -
לפני בערך חמישים שנה היה מאמר בעיתון חודשי,
עיתון מכובד יוקרתי של המדע על "פלנט-איקס"
) ,(PLANET-Xהידוע גם בשם "ניבירו"
) .(NIBIRUגילו כי לפי הנתונים הכוכב הזה עומד
להתקרב ולעבור מאד קרוב לכדור-הארץ ,אבל זה
לא יהיה מיד ,יקח בערך חמישים שנה .לא ידעו
את הזמן המדויק.
עכשיו ,אנחנו הגענו לזמן שלנו ,ואנחנו לא שמנו
לב שהרשעים לקחו את הידיעה הזו ,עשו הרבה
בדיקות ,הותיקן בשיתוף פעולה עם נאס"א
)סוכנות החלל של ארה"ב(  -שותפות מעניינת של
הרשעים של 'סדר העולם החדש' .הם בנו את
הטלסקופ הכי משוכלל בעולם )עם עדשות בקוטר
של  8מטר! ההכנות לבניית הטלסקופ החלו לפני
כשלושים שנה( .קראו לו 'לוציפר' שזה השם של
השטן .והם בנו את הטלסקופ הזה כדי לעקוב
אחרי הכוכב הזה.
המטרה של הרשעים היא להיפטר מתשע
עשיריות ) (90%של בני האדם בעולם .החשבון
שלהם זה כך :אם הכוכב מגיע וגורם לנזק כ"כ גדול
שרוב האנשים בעולם ייעלמו – אז זה עשה להם
את העבודה ,לא צריך מלחמות ,לא צריך פצצות
גרעיניות שמזהמות את העולם .זה מטופל.
אז )כבר לפני שלושים שנה( התחילו להכין את
המקומות ששם הם יוכלו להציל את עצמם ,ואחר-
כך לצאת ולהמשיך את החיים .אז הם התחילו
לבנות בונקרים ענקיים מתחת לכל ארה"ב עם
כבישים שמשאיות ענקיות ,טריילרים ,יכולים
ליסוע שם ,והם כבר נוסעים שם להביא ציוד,
אוכל וכל מה שהם צריכים .ויש בכל ארה"ב

שבוע או שבועיים לפני שצריכים להיכנס.
)אירגונים גדולים עברו מהחוף למרכז היבשת,
המטה המרכזי של הסי.אי.אי ,.מטה חיל הים
האמריקאי ,בנק הפדרל-רזרב ועוד( הם כבר עזבו
את המקומות הרגילים שלהם והתיישבו ליד ,לא
רחוק מהבונקר ,כי באמת אף אחד לא יודע במדויק
מתי זה יגיע.
ועכשיו ,מה עומד להיות לפי החישובים?
ה'ניבירו' הזה צריך לבוא במהירות מאד גבוהה,
גודלו פי כמה מגודלו של כדור הארץ ,ומאחוריו
זנב ארוך מאד )מליוני ק"מ( של מטאורים בכל מיני
גדלים שונים.

ולא יהיה חשמל ,ולא יהיו מים נקיים ,ולא יהיה
אוכל – יהיה מצב קשה .אנחנו בארץ ישראל נהיה
כמו בתיבת נח.
והרשעים לא רוצים שנדע מזה ,הם מחזיקים
את זה בסוד ,כי אם נדע מזה אז מי יודע מה
האנשים מסוגלים לעשות? מהפכות ,למנוע מהם
להיכנס לבונקרים ולסגור את הדלת .האנשים ינסו
בעצמם להכנס בכוח לבונקרים ולזרוק אותם
החוצה .הם מפחדים להתחיל את הבלגן מדי
מוקדם .הם רוצים להיכנס בשקט לתוך הבונקרים,
אז הם יעשו איזה בלגן ,כמו מצב שלא יהיה
חשמל ,ויהיו מהומות ,ובלגן ,ואז בשקט בשקט הם
יכנסו לבונקרים.
והעם – הם דואגים שיהיו עסוקים במחשבות
עם דאע"ש ...עם הכלכלה ...עם המלחמה בין
הכושים ללבנים ,בין הנוצרים למוסלמים ...עם
האנטישמיות ,ועם כל מיני דברים ,ורק שלא
יחשבו על זה.
אבל אנחנו ,בתור יהודים ,צריכים לדעת שכל
דבר שהם אומרים שעומד להיות בעניין הכוכב
המתקרב ,מתועד בדיוק במקורות שלנו שזה חייב
להיות .אז אין לנו מה לפחד ,כי בארץ-ישראל לא
תהיה סכנה – רק לרשעים ,רק לאלה שאין להם
נשמות יהודיות .היהודים האמיתיים צריכים לבקש
מהקב"ה להציל אותם ,שהקב"ה יֵדע שאנחנו
מרגישים שאנחנו העם שלו והוא המלך ,מלך מלכי
המלכים – הקב"ה שלנו .הוא הכל יכול ,אין לנו
עוד מלבדו .וברגע שאנחנו נרגיש כך – לא תהיה
שום סיבה לפחד .מנסים להגיד שהעניין עם הכוכב
זה הכל שטויות ,אבל זה לא שטויות .יש שאומרים
בדיוק מתי הם חושבים שזה יגיע ,זה גם לא בטוח,

בזמן קצר מאד הכוכב הזה יעבור אותנו ,זה
יעשה הרבה נזק ,אבל הוא יעבור לידינו ,ובע"ה
הוא לא יתנגש איתנו .וזה יגרום לנו לחושך בדיוק
יה
ָר ַח לֹא י ִַגּ ַ
כמו שכתוב ' ָח ַשׁ ְך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְבּ ֵצאתוֹ וְ י ֵ
אוֹרוֹ ':ישעיה י"ג,י' וכאשר זה יעבור אותנו זה
ַמּים
יגרום לכמו שכתוב בתהילים מ"ו – הי ִ
יתרוקנו ,כל העולם ישתנה ,רוב ארה"ב תהיה
מתחת למים ,איפה שהיה ים תהיה יבשה ,ואיפה

אבל אני בטוח שהענין זה נכון ,כי זה כתוב בדיוק
בכל מיני מקורות שלנו ,וכל תלמיד חכם יכול
להראות לכם ,אתם יכולים לקרוא את זה בעצמכם
ולא לפחד.
ואני מבקש מכל היהודים בחו"ל לקום ולצאת.
ארה"ב ,אירופה ,כל העולם חוץ מארץ ישראל יהיו
במצב מסוכן מאד .יש קהילות ענקיות בניו-יורק,
בניו-ג'רסי ובכל האזור הזה של צפון מזרח ארה"ב,
שיקאגו ,לוס-אנג'לס וכו' .תבואו ,תקומו ,תעלו
לארץ ישראל .בכל החופים בארה"ב יהיה פי כמה
וכמה הרבה יותר מפחיד ,הרבה יותר מסוכן) .יש
כתבות בכל מיני מקומות בארה"ב כי כדאי
להתרחק לפחות מאה מייל – כמאה וששים
קילומטר מן החוף(.
למה לא לחזור לא"י כאשר יש לנו הבטחה שה'
לא יהרוס את ארץ-ישראל?! למה להשאר בכל
מיני מקומות בכדור-הארץ שאין להם הבטחה?!
תבואו! הגיע הזמן!! אתם לא מבינים?! הגיע
הזמן!! יש שאומרים שזה יקרה ב) 26/3/2016-שבת
פרשת צו ,יומיים אחרי פורים( .אני לא יודע אם זה
יהיה אז ,זה לא בטוח ,בגלל שאני לא יודע אם הם
יכולים לדייק כל כך ,אבל זה מאד יכול להיות .אני
מבקש מעם-ישראל שיהיה לכם שכל ,איך שלא
יהיה  -הם עומדים להפיל את הכלכלה ,הם
עומדים להכניס לאנשים כל מיני מחלות שיש להם

האמיתיות של היהודים .נכון ,לבד הם לא יוכלו
לעשות את זה ,בודאי שלא ,רק עם העזרה של
הקב"ה קידושין דף ל' ע"ב' :אלמלא הקב"ה עוזרו
אין יכול לו ,'...כי הוא יעזור להם ,כי הם נשמות
אמיתיות ,נשמות יהודיות ,שהם בבסיסן טהורות,
אבל רוב היהודים הם ערב-רב או עמלק ,הם לא
טהורים ,ולכן הם ייעלמו .ובין הגוים התמימים,
אלו שמאמינים שיש בורא לעולם ,אפילו אם הם
מאמינים באותו-האיש ימח שמו וזכרו ,לא משנה,
הם יעזבו את זה כשיראו באמת מי המשיח ישעיה
ַר ֵח ְך.'...
וּמ ָל ִכים ְלנֹגַהּ ז ְ
אוֹר ְך ְ
ס'' :וְ ָה ְלכוּ גוֹיִ ם ְל ֵ
ואני אומר לכם :עומד להיות אסון ענקי .אסון
ענקי ,ממש .ה' – הוא היחיד שיכול להרוס את
העולם שהוא עצמו ברא .יהיה אסון ענקי ,והאסון
הזה יהרוס שתי-שלישים של העולם "וְ ָהיָה ְב ָכל
אָרץ ְנ ֻאם ה' ִפּי ְשׁ ַנ ִים ָבּהּ י ִָכּ ְרתוּ ִי ְגוָעוּ וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁית
ָה ֶ
ָתר ָבּהּ :זכריה י"ג ח .ותשאר ארץ-ישראל שלמה,
ִיוּ ֶ
אבל בלי הרשעים ,רק עם היהודים האמיתיים.
הרבה מהיהודים הלא-אמיתיים נולדו אמנם
יהודים ,ויש ברית-מילה להוכיח את זה ,אבל
הנשמות הן לא של יהודים .הם יצאו ממצרים,
הערב-רב ,ולא יותר מזה .הם לא קיבלו עול-
מלכות-שמים אף פעם ,וזה עבר מדור לדור ,מדור
לדור.
ועכשיו אני מאד נסער ,אני נגעל מצורת החיים
של הרשעים שכביכול שולטים על העולם .ממש
נגעל .אבא שלי יודע מה שהולך בעולם ,ואני שומע
את זה ,ואפשר ,אפשר ממש להקיא ,ממש להקיא

הארץ ,וכל מה שקורה בעולם שלנו ,הכל יתחיל
להשתנות .תהיינה הרבה יותר רעידות אדמה,
והרבה יותר התפוצצויות של הרי-געש ,והרבה
יותר סערות מסוגים שונים .וכמו שאתם ודאי
זוכרים היתה לנו בארה"ב שורה של מאה סופות-
טורנדו בבת-אחת שזה משהו אדיר .יהיו שינויים
מסוגים שונים במזג האויר וכו' ,וזה יתגבר עוד
ועוד עד שהכוכב הזה מגיע אלינו .וברגע שזה מגיע
אלינו ,זה יגרום לגלים במימדים ממש ענקיים בים
שישפכו על פני כדור הארץ ,על כל מיני מקומות,
ועוד השפעות אדירות מסוגים שונים.
כזכור לכם סיפרנו )ר' מאמר' :מעגל ההיסטוריה
של האנושות'( שישנה מפה של חיל-הים
האמריקאי בארה"ב המתארת כיצד החוף המזרחי
של ארה"ב נעלם ביחד עם העיר ניו יורק וכו',
פלורידה חתוכה לגמרי ,ובטקסס גם כן ,החוף
שליד מפרץ מקסיקו ,ובכלל ,בכל איזור נהר
המיסיסיפי שליד לואיזיאנה שזה מקום שהוא
הרבה יותר רחב מקנדה ,והרבה יותר מתרחב
כשזה מתקרב ליד מפרץ מקסיקו ,אז במדינה זו
רוב או לפחות הרבה מן המדינה כבר לא קיים
בכלל! ובחוף המערבי – אז בכלל קליפורניה נהיית
הרבה יותר צרה ,ואין כבר שם חוף בכלל במדינת
אורגון וכן בוושינטון ,בקיצור פחד גדול ,לא סתם.
אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יהיה ,אבל נכתב
על כך במקור מדעי מאד חשוב .עוקבים אחרי
הדבר הזה ,אבל לא מדווחים .השתתק כל הנושא,
לא דיברו על זה יותר ,רק התכוננו ,התחילו לחפור,

התרשים משמאל מתאר את המפגש של כדור
הארץ עם הכוכב "ניבירו" .במרכז – השמש.
מסלול כדור-הארץ סביב השמש מופיע בצבע ירוק,
המסלול של "ניבירו" בצבע חום .מאחר והכוכב
מגיע "כאילו מאחרי" השמש – כיום לא ניתן
לראותו 40 .יום לפני המפגש )בתאריך  15-2-2016ו'
אדר א' תשע"ו( ניתן יהיה לראותו בגודל של כ7%-
מגודלו של הירח ,שבוע לפני המפגש הכוכב יראה
בגודל של כחצי ירח.
המסלול של כדור-הארץ והכוכב ניבירו ב 40-ימים
אלה מסומנים גם בצבע תכלת .מועד המפגש הוא
–  26/3/2016ט"ז אדר ב' תשע"ו ,יום שבת .מדבריו
של דניאל ניתן להניח שהתאריכים לא מדוייקים.
התרשים הנ"ל נילקח בתוך ספרו של האסטרונום
והחוקר  -גיל ברוסארד ,GILL BROUSSARD
החוקר
של
מהאתר
להורידו
וניתן
.PLANET7X.NET

מוכנות לצורך הענין .הם עומדים להרוס את
העולם  -איך שלא יהיה ,להרוס את החיים שלנו.
אז מה זה משנה אם זה ע"י כוכב או הרשעים?
אבל מה שכן משנה זה שה' יִראה שאתם
משתוקקים לקבל משיח צדקנו ,לעלות לא"י ,ארץ
הקודש ,שאתם רוצים עם כל הכוחות שלכם
להקריב קרבנות ולחיות חיים-של-אמת ולא חיים-
של-שקר .סוף סוף – לשבור חזק את עגל-הזהב עד
כדי כך שזה יהיה רק כמו אפר ,שיהיה כמו חול,
ולזרוק אותו לכל הרוחות ,ולהיות אך ורק עם
הקב"ה .ואז תהיה רגיעה ,ויהיה טוב ,בלי פחד ,בלי
שנאה ,בלי כעס ,בלי מתח ,בלי כל הדברים
שהיצר-הרע מבלבל אותנו .יהיה לנו רק טוב .ה'
ישחוט את היצר-הרע ואז נהיה בני-חורין
אמיתיים ,בלי המלחמה הזאת שיש לנו כל הזמן
עם היצר-הרע ונהיה בני חורין .אז  -לא לפחד ,לא
לפחד מניבירו ולא לפחד מהרשעים ,לא לפחד
מהשטן .אנחנו ,עם ישראל ,בני-ישראל ,אנחנו
הכלה של הקב"ה ,אנחנו אחד עם הקב"ה
"אורייתא ,קב"ה וישראל חד" זוהר ח"ג דף ע"ג ואין
לנו עוד .זהו.

ארץ ישראל – תיבת נח

תקשור עם בנימין ,ירושלים ,י"ח טבת תשע"ו
העולם ממש מטונף .העולם כולו – חוץ מאיזו
פינה פה ושם – נהפך לסדום ועמורה .זה נהפך
לדור המבול ,לדור ההפלגה ,ל ...אין לי מילים,
פשוט אין לי מילים ,החשוב – זה מי שיכול להיות
הכי עקום ,מי שהכי יכול ללכת נגד התורה ,נגד מה
שהקב"ה אומר שזו ההתנהגות של בן-אדם ,של גוי
אפילו ,לא של יהודי – אלא של גוי לכל הפחות,
אבל אפילו זה – לא .הכל עקום.
ולא רק הגוים עקומים ,יש לצערי הרב הרבה
יהודים עקומים .וזה עושה לנו בושות גדולות ,כי
הם הצטרפו לקבוצה של העקומים הגוים .וזה גרוע
בשבילנו ,כי הם עומדים בחזית .הגוים הרשעים -
הם הרבה יותר במספרם מן היהודים ,אבל הם
שמו את היהודים 'קדימה' ,בתפקידים הבולטים,
והיהודים חושבים שזה 'כבוד גדול' שהם משמשים
בתפקיד ראש-בנק או ראש-לא-משנה-של-מה,
שמים אותם בתפקידים בכירים מאד ,אז הם
מרגישים 'חשובים'' ,מוישה גרויס' ,חשובים ביותר,
אבל הם ירדו לתחתית ,ממש התחתית ,ומתחת
לתחתית.
והעולם לא יכול להתקיים כבר ,לא יכול
להתקיים .זה בדיוק כמו הזמן שלפני המבול ,בדיוק
כמו לפני המבול .לעולם אין זכויות להתקיים ,וה'
יחריב את העולם ,יהרוס את זה ,לא את הכל ,אלא
את הרוב .ורוב האנשים ,הרוב הגדול ,הם ייעלמו.
זה יגמר .ה' לא יתן לזה להמשיך .ואלו שנשארים
– הם אלו שמתגברים על היצר הרע ,הנשמות

אָרץ ֶא ְת ֶכם ְבּ ַט ַמּ ֲא ֶכם א ָֹתהּ ,'...אין
'וְ לֹא ָת ִקיא ָה ֶ
זכות-קיום לעולם עכשיו ,רק לאותם אחדים שהם
באמת משתדלים ,ושבאמת יש להם נשמה-יהודית.
ואני רק יכול להגיד לכם שאין מה לעשות .כל
אחד ,כל יהודי ,צריך להתכונן בשביל המבחן
האחרון ,והמבחן הזה – זה בטחון טוטאלי ,בטחון
גמור בה' .יש 'אמונה' ויש 'ביטחון' .צריכים
להאמין במאה אחוז ,במאתיים אחוז בקב"ה ,אבל
אמונה זה עדיין יותר קל מבטחון .אז הנה המבחן
האחרון :בטחון בה' ,כי מה שיקרה מסביב – יהיה
מאד מפחיד! מאד מאד מפחיד! ואנחנו צריכים לא
לפחד ,לא לפחד .עלינו להכנס לבתים שלנו,
להוציא את התהילים או את הסידור או פשוט
לדבר עם הקב"ה מתוך הלב ,ולא לפחד ,לא לפחד.
ה' עושה רק מה שטוב לבריאה ,ואנחנו ,הבנים
שלו ,הבנים והבנות שלו ,הוא אוהב אותנו ,והוא
לא יעזוב אותנו ,לא ,בשום פנים ואופן הוא לא
יעזוב אותנו .אנחנו שלו .נחום א'' :טוֹב ה' ְל ָמעוֹז
ְבּיוֹם ָצ ָרה ,וְ י ֵֹד ַע ח ֵֹסי בוֹ.'...
עכשיו אתם רוצים לדעת איך שזה יקרה ...אני
לא יודע בדיוק ,אך מכל האפשרויות ששמעתי,
הענין של הכוכב – זה נראה לי הכי אמיתי.
נביא כאן קטעים מתקשור עם מנחם מיום י"א
טבת ,בו היתה ההתייחסות הראשונה במסרים
לענין הכוכב הקרוי פלנט  ,Xשצפוי לעבור ליד
כדור הארץ בחודשים הקרובים ולגרום לשינוי
דראסטי והרס עצום .וכך כותב מנחם:
בשנות השבעים המקודמות היה מאמר שהופיע
בעיתון מדעי שסיפר על גילויו של כוכב חדש,
שקיבל את הכינוי' :ניבירו' .והכוכב הזה ,יש כאלה
שטוענים שהוא פי חמש בגודלו יותר גדול מכדור
הארץ ,ויש האומרים שהוא קטן כמו הירח ,בכל
'שׁ ֶבט' – מקל(
אופן מדובר בכוכב שביט )מלשון ֵ
שיש לו עוד הרבה 'כוכבים' מסביבו ומאחריו.
כשגילו אותו בשנות השבעים המוקדמות אמרו
שהוא בא ממש לכיוון כדוה"א שלנו ,אבל הוא לא
יתנגש איתנו .לפי החישוב שלהם המרחק כשהוא
יעבור לידינו זה יהיה משהו דומה למרחק שיש
מפה עד הירח ,אבל מאחר שזה בא במהירות מאד
גדולה וזה סוחב איתו כל מיני דברים מה שמכונה
'זנב של מטאורים' ,אז בודאי ובודאי שתגיע אלינו
ההשפעה של זה .וזה לא פשוט .זה מפחיד מאד.
אבל כבר בשנות השבעים כתבו שעוד לפני שזה
יגיע אלינו  -לאט-לאט כל מזג-האויר שעל פני כדור

לעשות את הבונקרים .זו עובדה .ועכשיו יש
בונקרים גם בארץ ,יש בונקר אחד גדול מאד
בשביל כל החשובים במרכאות כפולות של
המדינה ,שזה ישאיר את כולנו בחוץ והם יהיו
בפנים .ואני אגיד לכם סוד :אם ככה זה יהיה – אז
אוי להם לאלו שבפנים ...והאנשים שבחוץ ,אלו
שיש להם ביטחון בה' – הם ינצלו .ועוד דבר
מעניין אגיד לכם ,שעשו חישובים ומדידות ,ואיפה
הוא המקום הכי הכי בטוח בעולם בנוגע לכל
ההתרחשות הזאת? הגיעו למסקנה שזה ירושלים!
המקום הבטוח זה ארץ ישראל ,ובעיקר ירושלים!
"וְ ָהיָה כֹּל ֲא ֶשׁר ִי ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ה' ִי ָמּ ֵלט ִכּי ְבּ ַהר ִציּוֹן
יטה ":יואל ג' ח'.
ירוּשׁ ַלִם ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
וּב ָ
ִ
הרשעים יסגרו את עצמם בפנים בתוך
הבונקרים .ובארה"ב הם כבר הזיזו ,הביאו את חיל-
הים פנימה אל תוך ארה"ב כדי שלא יהיו בחופים.
ַדּ ַע את האנשים ,את
אבל אין להם כוונה ְלי ֵ
האוכלוסיה ,על הסכנה העצומה הנשקפת להם.
יתכן שחיל הים וכו' יצליחו לשרוד את זה ,אבל זו
בדיוק ההזדמנות האידיאלית ,הכי טובה מבחינתם
להתפטר מתשע-עשיריות של האוכלוסיה של
העולם ,שלא נדע .רוב האנשים יכנסו לפאניקה,
יתחילו לרוץ ,ולקנות ,יתחילו לריב ולהרוג אחד
את השני .יהיה בלאגן גדול .יביאו את הצבא
בשביל להחזיק אותם ככה ,ותהיה אלימות לא
סתם .הם נכנסים בשקט למקום המסתור שלהם,

סוגרים את הדלת ו'שלום על ישראל' .וגם אצלינו יש
להם מקום כזה ,גם פה הם יסגרו אותנו שנישאר בחוץ,
אבל הקב"ה הוא ששלח את הכוכב הזה ,והוא יציל את
עם ישראל ,ועם כל זה אפשר הכי ברור לראות את
האמת ,זה הפתרון היחיד שיכול להיות ההסבר האמיתי,
שנותן לנו אפשרות להבין את כל מה קורה פה.
וזה נראה ברקיע השמים כמשהו כפול .רואים את זה
בקוטב הצפוני מאד ברור בלילה .זאת אומרת שזה קרוב
מאד! הם מודדים כבר את המהירות ואת כל הנתונים
וכו' ,וזה לא סתם שהקתולים קנו שם את ההר הזה
בקולורדו ,הר גבוה ,שמו שם תצפית עם הטלסקופ הכי-
הכי גדול ,הכי משוכלל שיש בעולם .והם עורכים שם את
התצפיות .ומי הוא הפרטנר? מי השותף שלהם
בפרוייקט הזה? ...יש להם שותפות עם נאס"א! סוכנות
החלל האמריקאית ,אלו ששולחים את הלויינים וכו'...
זה מעניין מה יש לנאס"א עם הכנסיה הקתולית ביחד?...
מצחיק .משונה ביותר .אבל זה מסתדר היטב עם הפאזל.
איך עכשיו כל החלקים משתבצים אחד-לתוך-השני

בצורה מושלמת.

בחזרה למסר של בנימין:
הרשעים מפחדים ,הם מפחדים שמישהו יתפוס מה
שהם עושים ,מאד מפחדים .הם בנו בונקרים – לא
סתם ,בונקרים שיכולים לקבל 'בומבה' ענקית על
זה בלי לזוז .ולכן ,אני כמעט בטוח שזה הענין
שלהם ,הם מתכוננים כעת להתרחשות הזו .אבל
בנוסף לזה ,הרשעים כבר הוציאו סרטים קצרים
באינטרנט שמספר כמה שזה בכלל לא נכון כל
הענין של הכוכב )כוכב השביט – פלנט  ,(Xוגם
הוציאו עוד איזה סרט שמספר כמה שהממשלה
דואגת לנו ,שאולי באמת הממשלה היא לא הכי
טובה בשבילנו ,אבל הם עושים את ההכנות של
מחנות-פימה ) (FEMAרק לטובת בני האדם!...
ולמה? כי הם כבר עוד לפני הרבה שנים ציפו
שיהיה כזה דבר ...זה מענין שיש להם ראיה כל-כך
טובה למרחק ...אז לפחות כשיהיה כזה מצב
קטסטרופה ,ולא תהיה לאנשים עבודה ,לא יהיה
להם מקור פרנסה ,אז לפחות ככה יכולים לקחת
לשם את כל הילדים ,ואת האשה ,למקומות
האלה ...ואולי לאכול אורז ואפונה ...וזה כל כך
טוב ...אז למה הופכים את זה ל'משהו לא טוב',
למה?!....
אבל היום זה ברור שיש שם גיליוטינות ,ושכל
הדבר הזה נועד בשביל להחזיק אותם בפנים
כעבדים ולא לאפשר להם לצאת .ואכן חלק מהם
ילכו ,ייעלמו ,זהו התכנון .הם לוקחים את המקום
הזה בשביל דברים לא-טובים ,וזה ברור .אבל אני
מרגיש שהם כה בטוחים בעצמם ,הם הרי לא
מאמינים בה' ,הם מאמינים בלוסיפר ,בשטן ימח

ויותר גרוע מהכל – זה לקחת יהודי צדיק בכח
החוצה מבית-המדרש שלו ,בזילזול .איזו חוצפה!
איך זה יכול להתקיים פה?! ...הבחורים האלה,
האם אין להם שכל?! אפילו אם אמרו להם לעשות
את זה  -האם אין להם שכל?! הם בריונים – ולא
יותר מזה .הם צריכים ללכת לצבא! כי הם
בריונים! הם יכולים להילחם טוב מאד נגד
'חיֶּעס' ,חיות!
הערבים ...כי זה אותו סוג ,אותם ַ
אני שואל ,איך אפשר! האם ה' יכול להשאיר כזה
דבר?! ואני לא מדבר על הפריצות ,ועל הניאוף,
ועל כל מיני דברים כאלה ,שגם היהודים החרדים
סובלים מזה ,וגם מדברים יותר קשים.
אי אפשר להמשיך עם זה .ה' יחריב את העולם-
הזה ,וישאיר את ארץ-ישראל ,וקצת יותר ,כלומר
כל מה שהיה פעם ארץ ישראל ,כל השטח שפעם
נחשב א"י ,וגם מעבר לירדן .והמדינה כבר לא
תתקיים אחרי זה ,כי כל ה'כביכול-גדולים'
במרכאות-כפולות של המדינה ,הם יברחו מפה,
יברחו עוד מעט ,וילכו להיות בחו"ל עם כל הגוים,
ילכו לאן שהם הולכים ,אבל הם לא יפריעו לנו
יותר ,וה' יעזור לנו .ואז משיח יכול לגלות את
עצמו ,ואני מקוה שעוד לפני זה הוא כבר יתן לנו
כח.
אני לא יודע באיזה שלב הוא יתגלה ,אבל מה
שבטוח ,שאנחנו ניכנס לבתים שלנו ,נשב כמו
שאמרתי ,להגיד תהלים וכו' ,והוא ,המשיח ,לבדו,
עם הקב"ה – ברור ,הוא ילחם את המלחמה של גוג
ֵצאוּ הרשעים מן הבונקרים
גוג-ומגוג ,כי כאשר י ְ
שלהם ,הם יראו איך שעם-ישראל נשאר בא"י 'בלי-

ההתרחשויות הענקיות האלה?
ת .אני באמת לא יודע ,אבל ה' – כל יכול ,והוא ידאג
להביא את היהודים האמיתיים לארץ .אבל זה לא יכול
להיות שהיהודי ישב שם בחוץ-לארץ ,ויגיד' :טוב ,יש
זמן ,יש עוד זמן ,אני אעשה עוד קצת כסף ותהיה לי
דירה יותר גדולה בארץ '...או משהו דומה לזה .זה לא
יעזור לו ,כי זה סימן שהוא לא יהודי.
ש .אבל הרבה אנשים חיים בשקט ,לא מרגישים כלום...
ת .גם אנשי דור-המבול ,עד הסוף ,עד הרגע האחרון ,הם
היו בשלוה .רק כשהמים הגיעו לצוואר שלהם התחילו
לדאוג ...זה מה שאני אומר ,זה יהיה אותו הדבר! כי
ה'תיבת-נח' תהיה ארץ ישראל ,וכשירגישו שהמים
מגיעים עד הברכים – אז כדאי להתחיל 'לרוץ' .אמנם
ישארו יהודים פה-ושם שלא הספיקו לצאת ,שגם הם
שורדים ,והגוים עצמם יביאו אותם אל המשיח ,כדי
למצוא חן בעיני המשיח ...סוף ס' ישעיהו' :וְ ֵה ִביאוּ ֶאת
יכם ִמ ָכּל ַהגּוֹ ִים ִמנְ ָחה ַלה' ,'...ע"ש.
ָכּל ֲא ֵח ֶ
ש .בנבואת בלעם בחלק שמדובר על ביאת המשיח עי'
ַעקֹב'.
רמב"ם הל' מלכים פרק י"א מוזכר ָ'ד ַר ְך כּ ָֹכב ִמיּ ֲ
ואנחנו יכולים כעת להבין את המשמעות בזה שהעולם
יעבור ֶד ֶר ְך מסלולו של הכוכב ,אחר כך כתוב' :וְ ָקם ֵשׁ ֶבט
ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל' – זה מלשון 'שביט' ,כוכב שביט )כזכור כוכב
השביט מכונה כך על שם היותו כמו ֵשׁ ֶבט – מקל( .הוא
נכנס לתוך מערכת השמש שלנו ,עושה סיבוב והוא עובר
במסלולו לפני כדור-הארץ ,וכדוה"א עובר דרך זנב
המטאורים שלו ...בנבואת צפניה מוזכר שתהיה אפילה
רבה בזמן הגאולה .כאמור ,כדו"ה יעבור אותו ,יעבור ליד
הכוכב פעמיים ,פעם אחד מיד עם הזנב שלו ,ופעם
השניה בהמשך אחרי הזנב שהוא השאיר מקודם ,כי יש

בתרשים הימני ניתן לראות את המסלול של כדור-
הארץ בתוך זנב האסטרואידים של הכוכב ניבירו.
בתמונה מוצג הכוכב ניבירו למטה באמצע ,ואחריו
זנב ארוך של אסטרואידים בצבע חום .באמצע
התמונה ניתן לראות את מסלולו של כדור הארץ
בתוך זנב האסטרואידים .זמן המעבר של כדור
הארץ מוערך בכ  50-60דקות.
בתרשים השמאלי ניתן לראות את מקום נפילת
האסטרואידים על כדור-הארץ .בצד שמאל  -מטר
של אסטרואידים נופל על קנדה-אמריקה-ברזיל.
בצד ימין של התמונה – חציו השני של כדור-הארץ
כולל ארץ-ישראל – לא נפגע.

שמו וזכרו ,ולכן הם בטוחים שיעברו את כל
ה'בומבות' ואת כל ההתרחשות האדירה של מעבר
הכוכב ליד כדור הארץ ,שהם יעברו את זה
בשלימות ,ללא פגע .ומה שמטריד אותם זה רק
שהם מאד חוששים שמישהו יפריע להם להיכנס
אל תוך הבונקרים שלהם ,כי אם האוכלוסיה תבין
שלוקחים פה אנשים מסוימים ,נבחרים ,להכנס
לבונקר לשרוד ,והם נשארים בחוץ – אז תהיינה
מהומות ,לא סתם ,קבוצה כזו של אנשים
שנלחמים על החיים שלהם – זה לא סתם! יש
להם כח מיוחד .אז לכן הם מנסים להחזיק את
התאריך בסוד .מה הם עשו? הם הדליפו תאריכים
לא נכונים )'דיסאינפורמציה'( ,כדי שאנשים יפסיקו
להאמין ולהתייחס .לפני כמה שנים )בשנת (2012
הם הדליפו איזה תאריך ,וזה עבר בשקט .אז
אנשים חשבו ש'טוב ,טעו ,'...אבל כשזה קרה עוד
פעם – אז אנשים הפסיקו להתעניין .אמרו 'תראו,
מה ,זה סתם ...זה לא נכון!' .אבל כיום כבר רואים
את זה בעינים ,ועוד חודש יראו את זה עוד יותר
גדול ,בלי הרבה מאמץ ,וזה יהיה באמת מפחיד.
מפחיד מאד .מפחיד מאד מאד.
אבל  -לא לפחד ,לא לפחד! אל תשכחו ,העולם
לא יכול להתקיים כפי שהוא ,זה פשוט כואב הלב
לראות את המלחמות של היהודים ,קודם כל פה
בארץ .וגם בכל העולם ,בין החרדים ,יש פשוט
נפילה ,כזו ירידה בקדושה שאי אפשר לתאר ,בין
האנשים החרדים ,לא כולם ,ברוך ה' .והם חושבים
ש'זה חמוד...זה נחמד...וזה מותר...וזה ,מה...זה רק
בני-אדם ,יש לבני-אדם תשוקה ,מה לעשות?,'...
זהו .הכל נהיה קליל .כל דבר ,כל הגבלה ,יש
אפשרות לצאת מזה.
ובארץ ,החרדים עסוקים עם המחלוקת.
מחלוקת שזה ממש איום ונורא .נותנים לקבוצות-
של-צעירים להרגיש שהם יכולים 'לשם-שמים'
להיות בריונים .לקחת אנשים צדיקים ,בן אדם
צדיק וזקן ,ורק בגלל שהוא מדבר נגד משהו
שכולם צריכים להיות נגד זה ,לוקחים אותו,
ומוציאים אותו בכח מבית-המדרש שלו ,ואחר כך
מרביצים לאנשים שלו) .הסבר :אחד מזקני הרבנים
שדיבר כנגד הגיוס סולק בליל שבת בגסות ובזלזול
רב מבית-המדרש באמצע תפילתו ע"י בחורי ישיבה
המתנגדים לדעתו שאף הכו מכות נמרצות את
המתפללים אשר השתתפו בתפילה(.
האם אלה יהודים?! זה יהודים?!!! זה יהודים?...
כן! כולם צריכים להיות נגד ללכת לצבא! לא בגלל
שהם פחדנים ,אלא בגלל שזה אסור להיות בצבא
ששייך לרשעים ,ששייך לאנשים מגעילים שמותר
שם הכל ואין קדושה בכלל ,מקום שצריכים לפחד
מהבנים וגם מהבנות .אי אפשר לשלוח בחור
לשם! הוא יחזור בלי קדושה ,ה' ישמור .הם
הולכים לצבא – החילונים ,וחוזרים ...ה' ישמור,
אבל אנחנו לא צריכים בשום פנים ואופן לתת
לבנים שלנו ללכת לשם להתקלקל! לא! אסור לנו,
אסור לנו!

שריטה' ,זה ישגע אותם 'עד הסוף' .והם ירוצו,
ירוצו עם כל הציוד שלהם ,הם יגיעו מן הים ,יגיעו
עם כל הציוד שלהם ,עם דם בעינים ,עם פה פעור,
עם רוק ,במטרה לנשוך אותנו ,ולהרוג אותנו,
ולגמור אותנו ,עם קנאה גדולה מאד ,קנאה בוערת.
אבל הם יגיעו – וימותו ,לא יכנסו ,לא יכנסו
לארץ-ישראל ,ימותו על הגבולות .זה יקח שבע
וּק ָברוּם ֵבּית
חדשים לגמור אותם ,כולל את גוגְ " .
אָרץ ִשׁ ְב ָעה ֳח ָד ִשׁים":
ִשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ַען ַט ֵהר ֶאת ָה ֶ
יְ
יחזקאל פרק ל"ט.
אין לי יותר מה להגיד .אנחנו לא יודעים מה
מחכה לפנינו ,אבל ה' נתן לנו גוף ושכל ,ואנחנו
לוקחים את השכל עם הגוף – ועושים דברים
עקומים ' ַכּ ְבּ ֵהמוֹת נִ ְדמוּ ,'...דברים מגעילים עם זה,
וחושבים ש'זה טוב' ,אומרים ש'זה נורמה'! שחס-
ושלום אסור להגיד' :לא! אסור לעשות את זה!'
ולהוליד ילדים בצורה רגילה?  -זה כבר לא טוב.
להתחתן? בודאי שזה לא טוב ,צריכים להתחתן
'בצורות שונות' ,צריך לעשות את זה 'מענין יותר'.
למה? 'מסכנים ...נולדים ככה ,'...הם לא נולדים
ככה! הם רשעים ועקומים .הם חסרי-נשמות ,הכל
שחור 'בפנים' .הם לא יכולים לעשות תשובה ,כי
הם – אין להם חשק ,הם אפילו לא נולדו עם
הרצון לעשות תשובה ,והם צריכים להיעלם.
הקב"ה ברא את העולם .העולם וכל מה שמסביבו
וּמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ":
אָרץ ְ
שייך רק לו " ַלה' ָה ֶ
תהלים כ"ד ,הוא מחליט מה-כן ומה-לא ,ולא בן-
אדם קטן ,וטיפש ,ומכוער .סוף.
שאלות ותשובות:
ש .האם בגלל הירידה הדראסטית המוסרית בעולם
יהיה כזה חורבן בעולם?
ת .זה פשוט עבר כל גבול .הם מתחילים כבר להשתלט על
כל העולם .וכולם יושבים ,מסתכלים עליהם ,ובינתיים הם
מעבירים חוק-אחרי-חוק ,בלי הקונגרס .הוא השתלט ,הוא
בכלל רוצה להיות 'הראש של האו"ם' ,כי זה יהיה 'הראשות
של העולם' לפי התכניות שלהם .והם ממשיכים ,ממשיכים
לעשות דברים כל-כך עקומים ,ולוחצים על כולם לעשות
את זה ,כי זה ה'טוב'! זה הפך להיות ה'טוב' .אתם יודעים
איזה טינופת זו .ואין בושה בזה ,ואין כלום ,מספרים
סיפורים על כולם שאפשר להקיא ,ויש מספיק כאלה בין
החרדים.

ש .אפילו כאן בארץ?!...

ת .בטח .האם אתם יודעים כמה תלונות יש נגד אבות עם
הבנות שלהם ,כמה תלונות יש על אבות עם הבנים
שלהם? ...אתם לא מבינים מה קורה .הכל מטונף ,מטונף.
זה לא רק גנבים מכל הכיוונים שלא אכפת להם כלום ' ִאם
ָא ִפים ֶח ְל ֶק ָך ,'...תהלים נ' .אבל
וְעם ְמנ ֲ
ַתּרֶץ ִעמּוִֹ ,
ית ַגנָּב ו ִ
ָא ָ
רִ
אם זה הגיע ככה ליהודים ,לירידה כל כך קשה ,אז באמת
אין בשביל מה לשמור על העולם .וכל העולם הזה נברא
בשביל מעט אנשים שעמדו בהר-סיני ,גברים ,נשים וילדים
שהיו שם ואמרו 'נעשה ונשמע' .כל העולם ,כל ההיסטוריה,
הכל נברא רק בשבילם,
לעבור מדור לדור ,לעשות תיקון-אחרי-תיקון – ולהגיע
לאמת .ואנחנו ,האנשים האלה ,נהיה אלו שנשרוד ,כי
עלינו יבנו את העולם-הבא ,כל הנצח יהיה בנוי עלינו.
ש .ואיך יגיעו היהודים מחוץ לארץ לאחר כל

לו זנב מאד ארוך של מיליוני קילומטר שעשוי בצורת
קשת .אז כעת מובנת משמעות הכפילות :דרך כוכב –
וקם שבט .הכל מרומז בדיוק נמרץ .וכפי ששמענו ,יש
שטוענים שזה יקרה בין פורים לפסח ,היו גם שנקבו
בתאריך :ה 26-למרץ ,אבל יכול להיות שזה תאריך סתם,
דיס-אינפורמציה .למעשה ,בעולם כמעט לא מדברים על
מה שהולך להיות עם הכוכב הזה פלנט X-שעומד לעבור
לידינו...
ת .לא משנה ,הם מפחדים שיתחילו לחפש .הם לא
רוצים את פרסום הידיעות על זה ,הרשעים סגרו את כל
הדיבורים על זה.
ש .התהליך הזה נשמע טבעי ,אבל אנחנו הרי מצפים
שתהליך הגאולה יהיה משהו ניסי ,כמו ביציאת מצרים,
למשהו שמעל ומעבר לכוחות-הטבע...
ת .אבל עוד לא הגענו לנקודת-הזמן הזו .ברגע שנגיע –
נראה את הלא-טבעי ,וזה יהיה משהו שהאנושות לא
חלמה על זה .היעלמות הרשעים מארץ ישראל – זה
מפני שהם יֵצאו מפה ,והשאר ימותו פה.
ש .האם סופת-המטאורים בעת מעבר הכוכב זוהי ההתחלה של
העניין שמוזכר בנבואות שה' ימטיר על גוג-ומגוג אבני אלגביש,
אבנים מן השמים ,כדוגמת מכת ברד?
ת .ההרס של הכוכב  -זה שייך למה שנאמר בנבואות על הרס
העולם .בגוג-ומגוג כבר יהיו ניסים ענקיים ,ולא לשכוח שהקב"ה
שולח את המשיח לבדו להלחם את המלחמה .והמשיח לא צריך
צה"ל ...הוא לא צריך אף אחד .הוא רק צריך את הקב"ה .וזה יהיה
הניצחון הכי גדול .וסוף-סוף הרשעים יראו רגע לפני שהם מתים
שהשטן שלהם זה רק דבר קטן וחלש ,ורק הקב"ה הוא הכל יכול.
הם יכעסו ,הכעס שלהם יהיה קשה מן המות שלהם .הם ישמחו
ָעס,
ָשׁע י ְִר ֶאה וְכ ָ
למות ורק לא להגיד שהם טעו ...תהלים קי"ב' :ר ָ
ִשׁנָּיו י ֲַחרֹק וְ נ ָָמסַ ,תּ ֲאוַת ְר ָשׁ ִעים תֹּאבֵד'...
ש .בתקשור עם בנימין לפני כתשע שנים ,הועלתה השאלה" :האם
יש חובה כיום לעלות לא"י?" .בנימין השיב" :אין חובה ,אבל ,איך
אומרים ,תגיעו מוקדם ,תגיעו לפני הפקקים "...באותו זמן התשובה
לא הובנה ,על איזה פקקים מדובר? בקושי יש עליה ...עכשיו ניתן
להבין ,כאשר יתחילו לראות את הכוכב מתקרב ,ומליון יהודים
ירוצו לקנות כרטיסי טיסה תהיה להם בעיה...
ת .יהיה פקק גדול ,אז ה' יביא אותם עם מלאכים...
ש .בבתי-יעקב יש ממש לימודים זרים לחלוטין ליהדות שמשולבים
בכל תכניות-הלימודים...
ת .כיום תכנית הליבה ,חוגג ,חוגג .בית יעקב? צריכים לסגור את כל
הבתי-יעקב! אולי פה ושם יש איזו בית יעקב שלא לוקח כסף
מהרשעים ושלא מכניס כפירה ,אבל הם מכניסים .זה משהו נורא,
נורא .בית יעקב – זה כבר בכלל לא 'בית יעקב' ,זה בית כפירה! הם
חולמים לגייס בנות ,אל תדאגו ,יהיו ,יהיו ,וזה יהיה הסוף .ה' לא
יכול לסבול את זה.
ש .השאלה היא כשאנחנו רואים שהשלטון כל כך מתאמץ להחדיר
את הרעל שלו למערכת-החינוך ,איך בכלל שייך להמשיך לקחת
מהם כסף ,אני לא יכול להבין את זה...
ת .האמת ,אין עתיד לצעירים שלנו ,כמו שהעולם עכשיו .כמה
שאנחנו מנסים לשמור עליהם ,אבל מה יהיה בסופו של דבר?...
בעוד דור ,או בדור שאחרי זה ,הרשעים שהם כל כך שולטים – הם
כבר יהפכו בקלות את העולם לטינופת ,מבחינה רוחנית ,חס
ושלום .אז אין לנו ברירה ,חייבים עכשיו ,ברגע זה ,לגמור עם 2/3
של-העולם-הזה ,ושישארו רק אלו שבאמת רוצים להיות טהורים.

ש .האם לדעתך זה יהיה עוד קודם חג-הפסח השנה?
ת .לפי החשבונות שעשו עכשיו הגיעו לאיזו הערכה של תאריך 26
במרץ ,שזה יוצא בדיוק בשבת אחרי פורים .אבל זה יכול להיות ,כי
פורים – אחריו פסח ,ובואו נגיד שאחר כך אנחנו צריכים את הזמן
של 'גוג ומגוג' ,אז זה יוצא בדיוק פסח ...הלואי שזה יהיה.
ש .ומה יהיה עם הצפון...
ת .אל תדאגו לצפון ...הם כולם חברים ,נתניהו ,אסאד ,ארדואן,
פוטין ,אובמה ...כולם אוכלים באותו השולחן.

תמונה :מפת בונקרים תת-קרקעיים וכבישים בארה"ב:

דניאל ,ירושלים ,ג' שבט תשע"ו
]בעקבות פרסום של נאסא )סוכנות החלל של ארה"ב( על הקמת
גוף להגנת כדור-הארץ מפני פגיעת אסטרואידים[.
זה כנראה מוכיח שניבירו יגיע בזמן הקרוב ורוצים להרגיע את
אוכלוסיית העולם שהנושא בטיפול ,והם דואגים לביטחון של כל
תושבי כדור-הארץ .וזה הכל שקר כדי להרגיע את ההמונים שהם
לא יכנסו לפאניקה ברגע האחרון וינסו למנוע מהרשעים להיכנס
לבונקרים שלהם .כולנו צריכים לעקוב אחרי סימנים כאלה וזה לבד
מוכיח שהם לא רוצים שתיהיה מודעות לסכנות הגדולות של
השפעת ניבירו על כדור-הארץ .ונזכיר לכם שוב שהקב"ה יציל כל תמונה מתוך אחד הבונקרים:
נשמה יהודית בא"י וא"י לא תיפגע וכל גוי שנחשב לגוי צדיק גם
ַשּׁ ַמיִם וּבָאָרֶץ דָּם ו ֵָאשׁ ִוְתימֲרוֹת
מוֹפ ִתים בּ ָ
ָת ִתּי ְ
ישרוד" .וְ נ ַ
ֵח ְלדָם ִל ְפנֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה ַהגָּדוֹל
וְהיָּר ַ
ן:ה ֶשּׁ ֶמשׁ י ֵָהפ ְֵך ְלח ֶֹשׁ ְך ַ
ָשׁ ַ
עָ
ירוּשׁלִַם
ֲשׁר י ְִקרָא ְבּ ֵשׁם יְהוָה י ִָמּלֵט ִכּי ְבּ ַהר ִציּוֹן ִוּב ָ
וְהיָה כֹּל א ֶ
וְהנּוֹרָאָ :
ַ
ַשּׂ ִר ִידים ֲא ֶשׁר יְהוָה קֹרֵא ":יואל ג'
אָמר יְהוָה וּב ְ
ַא ֶשׁר ַ
ֵיטה כּ ֲ
ִתּ ְהיֶה ְפל ָ
דניאל ,ירושלים ,ד' שבט תשע"ו
אוי אבא ,אני כ"כ עצבני ,מרגישים שזה הסוף ,מרגישים שהעולם
מתהפך בכל כיוון ,העולם כבר לא כמו שהיה .אפילו שהיה יצר-הרע
גדול בכל מיני מקומות בעולם ,אבל בכזה כח )עוצמה( כפי שזה
קיים היום – לא היה .להפוך את דרך החיים של התורה )של חיי
משפחה( כפי שרוב העולם הלך לפי זה ,הדברים הבסיסיים של
הדת הנוצרית ,המוסלמית ,לקחת את זה ולהפוך את זה לגמרי –
לא היה .בארצות המערב  -מי שהיה הולך נגד הדת היהודית – היה
מתבייש .להראות את זה לעולם – זו היתה בושה גדולה .אבל היום
– זו הגאוה – כמה שאפשר להיות יותר עקומים ,והם רוצים להיות
במקום הקב"ה חס ושלום .ויש להם כל מיני נסיונות ותכנונים
עקומים ומגעילים ליצור בן-אדם – כאילו יותר משובח ,יותר טוב,
יותר חזק.
והרשעים רוצים לייצור דת חדשה בכל העולם של עובדי ע"ז
שלא מאמינים בקב"ה ,מה שמותר אסור ומה שאסור מותר.
והאינקויציה עדיין קיימת בצורה נסתרת ,ועד היום מקריבים ילדים,
וזו מחלה המתפשטת אצל רוב האליטה של העולם ,אלה שהם
בפסגת הפרמידה של הסדר עולמי חדש.
עכשיו בא הפחד החדש של פלנט ,X-ניבירו ,וברור שהעולם אשר
שולטים בו הרשעים שהם עובדי ע"ז ,עובדי השטן – לא יכול
להמשיך להתקיים .ופלנט ,X-ניבירו – באמת צריך להגיע וזה לא
דמיון ,זה הולך לפי כל הנבואות .ובעזרת ה' יגיע היום ובו כדור-
הארץ שלנו יעבור שינויים ענקיים – זה יהיה משהו מפחיד ביותר,
אבל בא"י לא נרגיש את זה ,בא"י יהיה שקט 2/3 ,מהעולם יהרס,
אבל א"י לא.
עם ישראל ,תפסיקו עם כל השטויות שלכם ,עם השטויות
היומיות של העולם הזה – ולא רוצים לראות איזה אסון בא
לקראתנו .אבל אם אנחנו הולכים לכיוון הקב"ה ,עבורנו זה לא יהיה
אסון – זה יהיה הפתח לגאולה השלמה ,וזה בסופו של דבר ,לא
יהיה רק הפתח – אלא הגאולה שלמה .אנחנו נעבור מהעום-הזה
של טוב ורע ,לעולם שכולו טוב ,לעולם שאין בו רע.
וכאשר פלנט X-יעבור אותנו ,יהיה כל מה שכתוב בזוהר ובכל
המקומות – גלים בגובה מאות מטרים ...אבל אנחנו נינצל .יהיה
יותר קשה למי שלא בא"י ,כי בא"י לא ירגישו את הדברים האלה.
ויש יהודים שהם בעקשנות רוצים להישאר איפה שהם )לא בא"י(
– אמנם ה' יציל את אלה שהם יהודים אמיתיים ,אבל יהיה להם
הרבה יותר קשה ,הרבה יותר מפחיד.
אז עם ישראל ,אני יודע שיש כאלה ששואלים – למה אנחנו
צריכים לדעת את הדברים האלה עם הרשעים ,מה הם עושים וכו'
וכו' – כי בלי זה הבן-אדם של ימינו לא יכול להרגיש באיזה מציאות
קשה הוא נמצא ,ואם הוא לא ירגיש את זה ,אז הוא לא יוכל
לעשות תשובה .זה שוק )הלם( לתפוס עד כמה הדברים קשים –
איך הפכנו מיצורים אנושיים שמחפשים את הטוב – לבני-אדם
אדישים עם עור עבה שלא רוצים לדעת מה קורה באמת – ודברים
איומים קורים )חוסר קדושה ,גניבה ,שקר ,רצח,ע"ז וכו'( גם בין
החרדים ,הדתיים ,החילונים וגם בין הגויים – ודאי .דברים איומים,
אי אפשר לברוח מזה ,ואי אפשר להחליט שסוגרים את האוזניים
וזהו ,ממשיכים איכשהו .כי בלי לדעת ,בלי להבין לאיזה רמה נמוכה
הגענו – אי אפשר לעשות תשובה .וכל אחד צריך לחפש בתוך
עצמו את העברות שלו ,הקטנות והגדולות ,להצטער ולבכות על זה,
ולהבטיח לקב"ה שלא יעבור עליהם שוב .ואז יש לו סיכוי להנצל
ולקבל את משיח צדקנו בעתיד הקרוב ביותר.
אני יודע שהבן-אדם מרגיש הכי חזק את המכה בכיס שלו,
בפרנסה .כל זמן שאדם מרגיש שיש לו חשבון בנק מסודר – הוא
לא דואג כל-כך .אבל ,עוד מעט נרגיש איך שהכל נופל ביחד.
הכלכלה הבינלאומית כבר נופלת וזה ימשיך ליפול .ובכל העולם
מרגישים מיתון .זה כבר יתחיל להעיר אנשים .אבל כאשר יתגלה
ברור מה שקורה עם פלנט ,X-אז אנשים ישתוללו ,יכנסו לפניקה,
יחפשו כל מיני דרכים להציל את עצמם לפני שזה קורה .מי שצריך
להנצל – ינצל ,ומי שלא צריך להנצל – לא ינצל ולא משנה איך הוא
הכין את עצמו .זה תלוי בתשובה של כל אחד ואחד ,של היהודים
ושל הגוים ,בעיקר היהודים ,כי בעתיד הכל יהיה מבוסס על עם
ישראל ,על הנשמות הטהורות שקבלו את התורה על הר-סיני
ואמרו בשמחה – "נעשה ונשמע".
דניאל ,קטע ממסר ,י"ב טבת ,תשס"ז
כן ,כן ,כן ,יהיה מצב עוד יותר קשה בעולם ,הרבה יותר קשה.
העולם ,חלק רציני ממנו חייב להיחרב  -ולא יעזור כלום ,זה
בנבואות ,דברים שחייבים להיות .יש נבואות שלא חייבות לצאת
בדיוק ,ויש נבואות שחייבות ,וחלק של העולם חייב ויהיה ,וחלק
לא .וזה יפחיד מאד מאד ,והעולם יהיה במצב מאד מבולבל וקשה.
וכל מיני דברים שסמכנו עליהם כמו הצבא האמריקאי ,ה-
 SOCIAL SECURITYבאמריקה ,הביטוח הלאומי פה ,צה"ל,
הדולר הנצחי ,היורו הגבוה ,וה POUND STERLING-החזק,
והרפואה והטכנולוגיה וכל הדברים שהעולם המודרני שאנחנו
סומכים עליהם במקום על הקב"ה .כל זה יתפרק ויהפוך לאפר,
יעלם מהעולם כאילו לא היה אף פעם.

מטוסי קרב נשמרים בתוך הבונקרים:

וגם אניות מלחמה:

אחת המפות של העולם לאחר "ניבירו":

קטע ממסר עם מנחם ,אדר ב' תשע"א

ואם אנחנו רוצים לצאת מעבדות לחרות – אז
חייבים להחליט שאנו סומכים רק על הקב"ה ,ולא
על שום דבר אחר ,ושום כח אחר ,ושום דבר גשמי
אחר .אך ורק הקב"ה .הוא הכל יכול ,הוא היה הוה
ויהיה ,הוא עשה ועושה ויעשה .הכל  -הקב"ה.
אבל לצאת ממצרים ולהיות בני חורין  -זה לא
יהיה פשוט .והפסח הזה הוא קריטי .כי אנחנו
עומדים לפני מצבים מפחידים ביותר בכל העולם.
ולא יהיה על מי להשען רק על הקב"ה.

מקורות:
עמוס ט' :הקב"ה השולט בשמים ובארץ יקרא למימי הים
וישפכם על הארץ .חלקים גדולים מן העולם ישקעו תחת
פני המים .לא יוכלו לנוס ולהסתתר מפני פחד ה' ומהדר
גאונו בשום מחבוא בכל מקום ובכל סוג שהוא .יהיה הרג
גדול ברשעים בלא שריד ופליט ובאותו זמן יקים ה' את
מלכות בית דוד.
ַפתּוֹר וְ י ְִרעֲשׁוּ
ֹאמר ַה ְך ַהכּ ְ
ֵחַ ,ויּ ֶ
יתי ֶאת ד' נ ִָצּב ַעל ַה ִמּזְבּ ַ
ָא ִ
"ר ִ
ַחרֶב ֶא ֱהרֹג .לֹא יָנוּס
יתם בּ ֶ
ֲר ָ
וּב ַצעַם ְבּרֹאשׁ כֻּלָּם ,וְאַח ִ
ַה ִסּ ִפּיםְ ,
ָליטִ :אם י ְַח ְתּרוּ ִב ְשׁאוֹל ִ -מ ָשּׁם
ָהם פּ ִ
יִמּלֵט ל ֶ
לָהֶם נָס ,וְ לֹא ָ
ֵח ְבאוּ
וְאם י ָ
אוֹרידֵםִ :
וְאם יַעֲלוּ ַה ָשּׁ ַמיִם ִמ ָשּׁם ִ
י ִָדי ִת ָקּ ֵחםִ ,
וְאם י ִָסּ ְתרוּ ִמֶנּגֶד
וּל ַק ְח ִתּיםִ .
ֲחפֵּשׂ ְ
ַר ֶמל ִמ ָשּׁם א ַ
ְבּרֹאשׁ ַהכּ ְ
ְשׁכָםַ :וד'
ָחשׁ וּנ ָ
עֵינַי ְבּ ַק ְר ַקע ַהיָּם ִמ ָשּׁם ֲא ַצוֶּה ֶאת ַהנּ ָ
ָל ָתה
יוֹשׁבֵי בָהּ וְע ְ
וְאָבלוּ כָּל ְ
ַתּמוֹג ְ
ֵע בָּאָרֶץ ו ָ
ַה ְצּבָקוֹת ַהנּוֹג ַ
וֹתיו
ַשּׁ ַמיִם ַמעֲל ָ
וְשׁ ְק ָעה ִכּיאֹר ִמ ְצ ָריִםַ :הבּוֹנֶה ב ָ
ַכ ְיאֹר כֻּלָּהּ ָ
ַאגֻדָּתוֹ עַל ֶארֶץ י ְָסדָהַּ ,הקֹּרֵא ְל ֵמי ַהיָּם ַויּ ְִשׁ ְפּכֵם עַל ְפּנֵי
וֲ
וְה ְשׁ ַמ ְד ִתּי
ָכה ַה ַח ָטּאָה ִ
ַמּ ְמל ָ
ָהאָרֶץ ,ה' ְשׁמוִֹ ...הנֵּה עֵינֵי ד' ה' בּ ַ
אַשׁ ִמיד ֶאת בֵּית
ָמהֶ ,אפֶס ִכּי לֹא ַה ְשׁ ֵמיד ְ
א ָֹתהּ ֵמעַל ְפּנֵי ָהאֲד ָ
ִעוֹתי ְבכָל ַהגּוֹיִם ֶאת
ַעקֹב ,נְאֻם ה'ִ :כּי ִהנֵּה אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה וַהֲנ ִ
יֲ
ַכּבָרָה ,וְ לֹא יִפּוֹל ְצרוֹר אָרֶץ :בַּיּוֹם
ִנּוֹע בּ ְ
ֲשׁר י ַ
ָאל כַּא ֶ
בֵּית י ְִשׂר ֵ
ַר ִתּי ֶאת ִפּ ְרצֵיהֶן,
אָקים ֶאת סֻכַּת דָּוִיד ַהנֹּפֶלֶת ,וְ גָד ְ
ַההוּא ִ
ימי עוֹלָם":
יה ִכּ ֵ
ִית ָ
וּבנ ִ
אָקיםְ ,
ֲרס ָֹתיו ִ
וַה ִ
בזוהר הקדוש ,פרשת שמות דף ז' ע"ב והלאה מתואר סדר
התגלות המשיח בארוכה .בין הדברים נזכר גילוי כוכב
מפחיד לעיני כל יושבי תבל בתקופה שלפני גילוי המשיח,
הכוכב הזה ילחם מן השמים נגד הרשעים ,הרשעים
יתחבאו במערות צורים ובנקיקים ולא ינצלו ,ואז יתגלה
המשיח .אך לאחר מכן יתקבצו מכל האומות להלחם נגד
המשיח ,יחד עם פריצים מבני ישראל ואז יראה את ה' את
גבורתו לעיני כל העולם ,תהיה אפילה כבידה חמשה עשר
יום ורבים מישראל ימותו באותם ימי אפילה ושוב יתגלה
כוכב לוהט בצבע ארגמן בעצם היום לעיני כל ,ואז יפלו
חומות ומגדלים עצומים ברומי העיר הגדולה ,ואז משיח
צדקנו יקבץ את הגלויות ומאותו זמן ואילך יהיו ניסים
גדולים כבימי יציאת מצרים.
תהלים מ"ו ,בעת הגאולה יהיה חורבן גדול בעולם ,ההרים
יפלו ,ימים יגעשו וירתחו ,ממלכות תתרסקנה ,ובכל העולם
יהיה פחד עצום וצרות גדולות .בירושלים עיר האלוקים
תהיה הגנה מיוחדת לבוטחים בה' וחוסים בו .העצה להנצל
היא על ידי בטחון בהשי"ת .ואז תהיה המלחמה האחרונה
שלאחריה תשבתנה מלחמות מקרב הארץ ,כמו כן ישרפו
ויאבדו את כלי המלחמה מן הארץ .ושוב :העצה היא רק
ביטחון בה' ומשגב בו בלבד .הקב"ה יתרומם ויתקדש בשמו
על כל יושבי תבל .ור' גם מזמור ב' בענין מלחמת גוג ומגוג,
כל האומות כנגד מלכות ה' ומשיחו.
ֲסה ָועֹז ,עֶזְרָה ְבצָרוֹת נ ְִמצָא ְמאֹד :עַל כֵּן לֹא נִירָא
"ה' לָנוּ ַמח ֶ
ימיו,
וּבמוֹט ָה ִרים ְבּלֵב י ִַמּים :יֶהֱמוּ י ְֶח ְמרוּ ֵמ ָ
ְבּ ָה ִמיר אָרֶץ ְ
יְשׂ ְמּחוּ ִעיר ֱאלֹ ִקים,
ָהר ְפּ ָלגָיו ַ
ַאוָתוֹ ֶסלָה :נ ָ
י ְִרעֲשׁוּ ָה ִרים ְבּג ֲ
ֶה ה' ִל ְפנוֹת
ֶליוֹן :ה' ְבּ ִק ְרבָּהּ בַּל ִתּמּוֹטַ ,י ְעזְר ָ
ְקדֹשׁ ִמ ְשׁ ְכּנֵי ע ְ
ָתן ְבּקוֹלוֹ ָתּמוּג אָרֶץ :ה'
בֹּקֶרָ :המוּ גוֹיִם ָמטוּ ַמ ְמלָכוֹת ,נ ַ
ַעקֹב ֶסלָהְ :לכוּ ֲחזוּ ִמ ְפ ֲעלוֹת
ְצבָקוֹת ִע ָמּנוִּ ,מ ְשׂגָּב לָנוּ ֱאלֹקֵי י ֲ
ֲשׁר ָשׂם ַשׁמּוֹת בָּאָרֶץַ :מ ְשׁ ִבּית ִמ ְל ָחמוֹת עַד ְקצֵה ָהאָרֶץ,
ה' א ֶ
וּדעוּ ִכּי
ָאשַׁ :ה ְרפּוּ ְ
וְקצֵּץ ֲחנִיתֲ ,עגָלוֹת י ְִשׂרֹף בּ ֵ
ְשׁבֵּר ִ
ֶשׁת י ַ
קֶ
אָנ ִֹכי ֱאל ִֹקים ,אָרוּם בַּגּוֹיִם אָרוּם בָּאָרֶץ :ה' ְצבָקוֹת ִע ָמּנוּ,
ִמ ְשׂגָּב לָנוּ ֱאלֹקֵי י ֲ
ַעקֹב ֶסלָה":
לסיכום:
מתוך כתבות ומאמרים על הכוכב 'ניבירו' -
גודלו פי  5מכדור-הארץ ,מהירותו כ 100,000-קמ"ש ,מקיף
את מערכת השמש אחת לכ  360שנה .אמנם הוא חולף על
פני כדו"ה תוך  15דקות ,אך השפעת כח המשיכה שלו
)צונמי ,הצפות ,הרי געש וכו'( נמשכת שנים לפני ואחרי
"ביקורו".
הגאות והשפל של פני הים במחזוריות של  12שעות
נגרמים ע"י כח המשיכה של הירח .בחופי א"י הם בגובה של
כחצי מטר ולחופי האוקינוסים הם בגובה של כ 5מטר .כוכב
ניבירו גדול מהירח פי  30וצפוי לעבור ליד כדו"ה באותו
מרחק כמו הירח ,כך שצפוי צונמי בגובה  100-150מטר
שישטוף את חופי האוקינוס ויכנס כ 150-ק"מ פנימה לתוך
היבשות .אחת ההשפעות הינה תזוזה של הקוטב המגגנטי
של כדור-הארץ ,ועל מנת לכתוב את השפעותיו ההרסניות
צריך לכתוב ספר...
תנודות בקרום כדור הארץ יגרמו לרעידות אדמה,
בולענים ,התפרצויות הרי-געש וכו') .לפני כשנתיים התפרץ
הר-געש באיסלנד ,האפר שלו הגיע לגובה  20ק"מ וכיסה
את מרבית אירופה ,משך שבוע לא היו טיסות( .רעידות
האדמה עלולים לפגוע בכורים הגרעיניים המספקים את
החשמל בארה"ב ובאירופה )פועלים בהם מעל  200כורים
גרעיניים(.
לאחר שניבירו חולף ,כדור הארץ נכנס למשך כשעה לתוך
"זנבו" של הכוכב המכיל אסטרואידים בגדלים שונים אשר
יפלו על כדור-הארץ .ישנה הערכה כי מפרץ מקסיקו נוצר
מפגיעה של אסטרואיד בגודל  100ק"מ!
כ 40-יום "לפני" ,כאשר ניתן יהיה לראות ברור את
"ניבירו" ,צפויה נפילה של כל הכלכלה העולמית ,חנויות
המזון יתרוקנו תוך  24שעות ,יהיו מהומות ,אלימות וכו'.
לאחר מכן תתחיל תקופת התאוששות .הרוב הגדול של
אוכלוסיית העולם לא ישרוד...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו!
השתדלו לעדכן את קרוביכם ומכריכם בחו"ל על הסכנות הצפויות,
והסבירו להם את נחיצות העליה לארץ בתקופה זו ללא עיכובים,
כמו גם את החיוב לעשות תשובה אמיתית ושלמה בכל תחומי
החיים היהודיים~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .
לזיכוי הרבים ,קבלת העלונים חינם טל0527-111-333 .
*לעורר רחמי שמים ,עצרות תשובה ותפילה נערכות
מידי ערב ר"ח .פרטים בפרסומים * טלפונים לשמיעת
המסרים * 0799-177-555 ,0799-185-114 :במידה והשרות
אינו מורשה ,ניתן להתקשר מטלפון רגיל.

