
ל ִּכי לא ַיֲעֶׂשה ה' ָּדָבר, ִּכי ִאם ָּגָלה סֹודֹו אֶ "
 "   עמוס ג',ז'ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים...

  
  השביט מגיע

  כ"ח בשבט תשע"ודניאל, ירושלים, 
ישן, אני לא מבין איך  –כולם, לפחות רוב העולם 

ישנים כשקורים כ"כ הרבה דברים מדהימים, 
דברים מאד רעים, אבל ישנים. יש פה ושם אנשים 

עוררים ונכנסים קצת להתרגשות, או לצד תשמ
לצד הרע, אך הרוב הגדול ישנים. ואם הטוב או 

מנסים להעיר אותם, להראות להם הוכחות 
שעומדים להיות דברים מאד קשים, דוחפים את 

אדם הצידה, מסתובבים לצד השני ונרדמים -הבן
  שוב, פשוט לא רוצים לדעת.

לפני שנים עשו סרט קולנוע שהראה איזה    
ס הארץ ולהרו-אסטרואיד שהיה צריך להגיע לכדור

 !היה נשיא שחורזה את כל העולם, ובסרט קולנוע 
וזה מאד מעניין שאנחנו פחות או יותר באותו מצב 

הקודמים שהרשעים  היום!  (נאמר באחד המסרים
ית יתעשמקום  –השתלטו כבר מזמן על הוליווד 

  הסרטים הגדולה בעולם).
אנשים ידעו. אדם אחד שהיה יו"ר ארגון גדול,    

, וזה היה בשנות ערב מפוארת עמד וסיפר בארוחת
שבעתיד יהיה נשיא כושי שיהרוס את  60-ה

  אמריקה!. איך הוא ידע את זה? מעניין!
אבל, עם כל הדברים המפחידים ותכף אנחנו    

ואחד, אנשים לא נעבור על זה, על כל אחד 
  מתעוררים! מעניין...

ארה"ב הגדולה שכולם היו רוצים  –אמריקה    
-ם דרכון אמריקאי, עם גריןלהיות אמריקאים ע

רצו להגיע לשפע של כל אמריקאי. פעם זו  –קארד 
היתה מטרה של הרבה מאד אנשים, והאמריקאים 

היו מסתכלים על הדגל האמריקאי כמו  –עצמם 
אדם -סמל של הדבר הכי טוב בעולם. אם היה בן
היו  –שרצה להחזיר את הדרכון האמריקאי שלו 

  מסתכלים עליו כמו על משוגע!
אין ארה"ב, ארה"ב כבר לא דמוקרטית,  –היום    

לא הדמוקרטיה הגדולה, החשובה, החזקה בעולם 
זה כבר לא קיים. מה שקיים זו האדמה שפעם  –

בערך מסגרת מאד מדוללת של הייתה ארה"ב, 
  הדמוקרטיה שהייתה פעם הפאר של העולם.

ה נשיאים כבר תחת הרשעים נכנסו וכמה וכמ   
השליטה שלהם, והקונגרס לרוב הם לא כמו 

 –שצריך, הם בידים של הרשעים, ובסופו של דבר 
ועכשיו  –חוקים בצורה לא חוקית  העבירו כל מיני

דיקטטור!  עוד לא רואים את זה ברור  –הנשיא 
יודעים שזהו  –מאד, אבל רוב האנשים שמבינים 

מריקאי זה. הוא הצליח להרוס את הצבא הא
פיטר מאות שפעם היה "הצבא" בעולם. הוא 

נגד  גנרלים, וכל אחד שלא היה מוכן ללכת
הרגו אלפי  האמריקאים שחררו אותו מהצבא.
נם, אטכמו ויאלפי חיילים אמריקאים במלחמות 

זה הכל היה  –קוריאה, אפגניסטן בלי סיבות 
בשביל כסף. הרשעים אומרים כי בשנה של 
מלחמה הם מרוויחים יותר מעשר שנים של שלום. 

  .הםב תעשיית הנשק בעולם שייכת לכי רו
להרוס את  –עזרה הוא הצליח עם הרבה    

ע"י גניבות ענקיות ע"י  –הכלכלה האמריקאית 
לישם את החלום  כדי –אנשים כביכול חשובים 

שכל העולם יהיה  –ולמי חדש סדר ע –שלהם 
שמעט  עולםשלהם,  תחת שלטון דיקטטורי

שולטים על הרוב, עולם עם אוכלוסיה בגודל אשר 
יספיק אך ורק לשרת את המעטים אשר ישלטו 

  עבדות, עבדות מוחלטת. –עליהם 
ארה"ב נהיתה מקום כמו כל המקומות, אירופה    

כבר התמוטטה, המצב הכלכלי גרוע, כל המהגרים 
 –שברחו מסוריה, אפגניסטן ומכל מיני מקומות 

הורסים את אירופה, וראשי ממשלות כמו גרמניה, 
כי זה  –נותנים להם לעשות את זה  –אנגליה ועוד 

חלק מהתוכנית. והותיקן גם בזה, אולי הראש של 
הרבה אנשים נהרגו בגלל זה,  –זה.  זה לא יאומן 

הרבה נרצחו. מי שלא עשה מה שהרשעים רצו 
  כבר נגמר, וזה ממשיך... –ממנו, הלך נגד 

אבל, אנחנו ישנים. יש כמה שמדברים ונלחמים    
בה הר –בארה"ב נגד הרשעים, אבל בכל אופן 

באירופה,  –עדיין ישנים. והיהודים הטובים שלנו 
ם אמריקה, ובאנגליה, באמריקה, במקסיקו, בדר

ישנים. הם  –גם בא"י  –באוסטרליה, בכל העולם 
עסוקים יותר עם אידישקייט (יהדות) שטחית, לא 

מצוות מפוארות, עם -אמיתית. עם מסיבות, עם בר
חתונות מפוארות, עם כל מיני דברים מאד 
גשמיים, כ"כ גשמיים עד שלא מרגישים את 
הרוחניות שבזה, את הלב היהודי בזה. את הנשמה 

  היהודית בזה כבר לא מרגישים.
הגשמיות שולטת על היהודים,  –ברוב העולם    

זו העבודה הזרה של העם היהודי.  –עגל הזהב 
 כערליע –יש יהודים אמיתיים  –אבל ברוך ה' 

יידען, שרוצים להיות עבדי ה', רוצים אך ורק 
אבל הם  –לעשות את רצון ה'. ברוך ה' שעוד יש 

  מעטים, מעטים מאד.
אתם לא מבינים? הולכת להיות נפילה כלכלית    

לה, ענקית בכל העולם ואי אפשר להציל את הכלכ
למה? כי גנבו את רוב הכסף. הבנקים עובדים על 
"אויר חם". אין מספיק כסף בתוך הבנק לשלם את 
כל החובות שלו. הכל הולך בלי מזומן כמעט. למה? 

לקחו את  כי אין להם. הרוב גנבו. בכל העולם.
ל כהכסף, גנבו את הכסף, פשוט. וזה מאורגן, לא 

עושה בנפרד. זו שיטה. גונבים את הכסף,  אחד
שולחים לאנגליה ומאנגליה לבנק של הותיקן. זו 

  השיטה וזו הדרך.
אדם רוצה לשלם משהו או להעביר -עכשיו, הבן   

כסף למישהו, הולך לבנק ומעביר לחשבון של 
  הוא  השני, בלי מזומן. הכסף עובר במספרים בלבד.

 –נותן צ'ק. הצ'ק זה לא כסף  –רוצה לקנות אוטו 
היום, בכל העולם, אם  זה מספרים. –עוד פעם 

אדם רוצה ללכת לבנק לקחת כסף מזומן בסכום 
אותו: "בשביל מה זה?" גבוה, כסף שלו, שואלים 

אלות, לפעמים וצריכים לענות על כל מיני ש
  אפשר להוציא...-אומרים שאי

ק הרשעים לא רוצים שאדם ישתמש במזומן, ר   
אשראי וצ'קים בגלל שרוצים לדעת מה -בכרטיסי

האדם עושה עם הכסף שלו, לאן האדם הולך, מה 
אדם יהיה בשליטה מלאה -הוא עושה וכו', שהבן

  של הרשעים.
  
  
  אקס"-כוכב השביט "פלנט   

  אדר-צולם מהמצפה בהר   
  בתאריך ל' אדר א' תשע"ו   
   17:44שעה    )10/3/2016(   

  כדקה לאחר שקיעת השמש   
  כיוון מערב.   
  
  
  
  
  השמש כבר שקעה... החשכה החלה לרדת...    
  מקפלים את המצלמות ללכת הביתה...     
  עוד מבט אחרון...    
  ופתאום נקודת אור אדומה...     
  
  
  
  
הצליחו להעביר חוק בינלאומי כשהאדם מכניס    

שייך הכסף  –כסף לבנק, או מעביר כסף לפנסיה 
אדם. וזה קרה ביוון ובקפריסין (לפני - לבן לבנק ולא

ימים, ניתן היה  6-שנה ביוון, הבנקים נסגרו ל
יורו ליום, בקפריסין  60למשוך מהבנקומט רק 

הבנקים היו סגורים לשבועיים, ניתן היה למשוך 
על  20%יורו ליום והוטל מס של  100רק 

. המיוחסים אלף יורו 100החשבונות שהכילו מעל 
קבלו הודעה מוקדמת מספר ימים קודם, כדי 

 בנק 2012במאי (שיוכלו להציל את הכסף שלהם... 
 באיטליה הודיע שהוא מקפיא את חשבון גדול

  ..).חודש למשך הלקוחות אצלו
כולל ממשלות, גונבים את הכסף  –הכל גניבות    

אין ספק, ומה שכן  –של הפנסיה... הבנקים יפלו 
  וך לכסף בזמנים האלה.יהפ האוכל

  
  אדר בכ"א אדר ב' תשע"ו-צולם במצפה בהר   
  (שעון קיץ)  18:56)   בשעה 31/3/2016(   
  שבועיים לאחר הצילום הקודם.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
יום אחד, יגידו בכל העולם שעושים יום חופש    

של הבנק, אז יום שישי יהיה סגור, בשבת וראשון 
לא עובדים בחו"ל, וגם בארץ כבר בהרבה מקומות, 

תלכו לבנק ולא תוכלו להוציא  –ויום שני תקומו 
כסף, הבנק יהיה סגור. ואז יהיה שמחה וששון, 

, את הדברים הכי פשוטיםלקנות אנשים לא יוכלו 
ומי שיש לו כסף בכיס, יפחד ללכת לקנות כי אלה 

 מוכנים להרוג –כסף והם רעבים שאין להם 
  בשביל אוכל...

ועכשיו אנחנו מגיעים לתכנון שלהם, למטרה    
אשראי -אחרי שהכל נופל, יעשו כרטיס –שלהם 

חדש ואתה תקבל אותו רק בתנאי שאתה עושה כל 
 לא יהיה לך –מה שרוצים שתעשה ואם לא 

עבודה, לא אוכל, לא בית, לא כלום. רוצים לעשות 
הם  –אדם לעבד. הרשעים ממש משוגעים -את הבן

חושבים שהם יכולים להשתלט על כל העולם, 
לעשות עולם של דת אחת של עובדי ע"ז בלי 
יהודים, בלי נוצרים. הם רוצים להילחם נגד 
הקב"ה, להפוך את הרע לטוב ואת הטוב לרע. וזה 

מרגישים ולהם. ועכשיו כשהם מגיעים התכנונים ש
שכמעט הגיעו למטרה שלהם, מרגישים כמו כלב 
מאד רעב שרואה מולו חתיכת בשר גדולה ורוצה 

  להגיע לזה, הרוק כבר יורד לו מהפה...

ופה בא הקב"ה ומפריע להם מכל הכיוונים. כמה    
מנת לסתום להם -אנשים הם כבר יכולים להרוג על

 אנשים כבר לא מפחדים מהם, יותר  את הפה?
אנשים מוכנים להילחם וחלק הם האנשים שבתוך 

המצפון שלהם כבר לא שקט. יש להם בלגן,  –זה 
  וכשהכוכב הזה יופיע בגדול, אז תהיה פניקה ובלגן 

בכל העולם, הם לא יוכלו להשתלט על האנשים 
ואני מאמין שהרשעים יגרמו למלחמת עולם, 

גרמו למהומות בכל העולם כדי שי - נפילה כלכלית
שהם יוכלו להכנס בשקט לבונקרים בלי הפרעות 

  של אוכלוסיית העולם.
אנחנו בכזה ברוך, גם בכלכלה וגם באיום ענקי    

יש איומים מכל  –ורציני ממלחמת עולם שלישית 
הכיוונים, אנחנו יודעים את זה, צריכים לדעת את 

  ת.הולך להיו זה, אבל אנחנו לא יודעים מה
עם אמריקה וזה קשה רוסיה משום מה רבה    

מעניין! למה? כי ישנם אלפי אלפי חיילים רוסיים 
בארה"ב שעושים אימונים עם חיילים אמריקאיים 

   ולהביא אמריקאית  אוכלוסיה  על  להשתלט   איך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   -ירצו ללכת וזה מענייןאם לא  פמהלמחנות אותם 
  מתהפך.מאד. אז העולם 

שנה בתקופת הבעש"ט  300-הם התחילו לפני כ   
  - יש קשרים, בין מה שנקרא היוםוהגאון מוילנא, ו

טי או סדר עולם חדש, עם הכנסיה אאילומינ
הקתולית, עם עבודה זרה, עם השטן עצמו ימח 

  שמו וזכרו.
שנה על  200-ועם תכנון שוודאי קיים כבר יותר מ 

איך יראה העולם תחת השלטון שלהם. היה אחד 
שנה  150שהיה ראש האילומינטי שכתב בערך לפני 

-העשרים ובמאה-את כל המלחמות שיהיו במאה
  ידע? כבר מאז הם תכננו.  ואחת. איך הוא-עשרים

עכשיו הם מרגישים שהם הולכים לנצח סופית    
ים בכל העולם ישנים, לא רוצים לדעת, ואנש

  רוצים שיהיו חיים רגילים, רוצים לחיות בלי 
  

  העתק התמונה מימין         
  לאחר עיבוד במחשב.        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בעיות. הם לא רוצים לדעת את האמת כי הם 
מפחדים והם לא רוצים לפחד. לא רוצים שמשהו 

  איום ונורא יקרה.
כשהאסטרונומים כתבו ספרים  60-בסוף שנות ה   

שהם רצו להראות  X-פלנט –על הכוכב החדש 
לעולם שזה קיים. איך ידעו שזה קיים? יכלו לראות 
שישנו איזה כוכב עם כח משיכה מאד חזק אשר 

ת השמש. כמשפיע על המסלול של הכוכבים במער
הוא בצבע אדום ולא יכלו לראות  X-בכלל פלנט

אבל ידעו שהוא שמה.  אותו בטלסקופים רגילים,
היה אחד שהיה ראש המדענים בנאסא שמצא את 
הכוכב והתחיל לכתוב ספרים על זה. רצחו אותו כי 

  רצו לשמור את זה בסוד.
אתם לא רוצים להאמין שישנם מחנות פמה    

שהם לא פחות ממחנות ריכוז כמו הנאצים, לא 
רוצים להאמין לזה, אבל זו עובדה.  גם בגרמניה 

ל אחד יכול האמינו שישנם מחנות כאלה. כלא 
לחפש את זה בתקשורת הרשמית של הממשלה 

שזה קיים להאמין האמריקאית. אף אחד לא רצה 
ואין בזה  –וזה עבור האוכלוסיה האמריקאית  –

  ספק.
התחילו לבנות בארה"ב בונקרים  80- בשנות ה   

עמוקים מאד בתוך האדמה, משהו מדהים עם 

 טעון גניזה                                         בס"ד

 



 100בת שמחברת מעל כבישים ומסילת רכ
התיישבויות בתוך הבונקרים בכל ארה"ב. חלק מהן 
זה צבאי וחלק זה לממשלה האמריקאית וכל מיני 
עובדים עם רקע טכנולוגי או אחר שהם צריכים. 
יש שם פיצות, סרטים, ברכות שחיה ואפילו 
מסעדות. התחילו לבנות את זה בשביל מלחמה 

א "בנאסגרעינית, וכאשר תפסו מכל מה שדברו 
שבאמת יש כוכב שמאיים על הכוכב שלנו, על 
כדור הארץ שלנו, ואז התחילו לבנות את זה אחרת 
כי הם ידעו. הם שלחו חלליות לחלל לצלם את 

אדום -הדבר הזה יותר מקרוב עם מצלמות אינפרא
עם טלסקופ  כי הכוכב הזה אדום ולא ראו אותו –

איזה  –דיוק מה שצריך להיות ברגיל. ואז הם ידעו 
הרס זה יביא על כדור הארץ. והרבה מתו בגלל 

 –שידעו ודברו, והם לא רצו שאנשים ידעו מראש 
כי הם רוצים להכנס בשקט לבונקרים בלי שאף 
אחד יפריע להם, שלא יתפסו שהם משאירים את 
כולם בחוץ ורק הם יכנסו פנימה. ואיך ידעו שהם 

ף, כי נעלם המון כס –בונים את זה? הרי זה סודי! 
טריליונים נעלמו מהתקציב ולא ידעו איפה זה 

הם נעלמו עם נפילת  –הלך, ואם היו הוכחות 
. כי המסמכים היו בפנטגון איפה 9/11 -התאומים ב

שנכנס "דרך אגב" טיל ולא מטוס, אז כל ההוכחות 
  נעלמו.

הכסף זורם שמה לבנות את הדברים האלה, וזה    
, וגם לא רק שם, הם עזרו גם לרוסים לבנות

אבל לא  –הסינים בנו, וגם בא"י יש לנו בונקר כזה 
רק בשביל "הנבחרים".  –בשבילי ולא בשבילכם 

אבל לא לדאוג יהודים, כי אני מאמין מאד שהכוכב 
  ישר מהקב"ה. –והכוכב הזה מגיע הזה יגיע, 

וכל התופעות שהמדענים אומרים שצריך להיות    
  יהיו, – מזה כאשר הוא יעבור ליד כדור הארץ

הוא לא יתנגש בו, ויש לכוכב הזה כוח משיכה חזק 
של מיליארדים של אסטרואידים ארוך ביותר וזנב 

ומטאורים בכל מיני גדלים, וזה יעשה שינוי כזה 
 -מפחיד בכדור הארץ, דומה למה שכתוב שיקרה 
  .בזוהר, תהילים, נביאים וכו' לפני שמשיח מתגלה

 –כמו שכתוב אני מאמין שזה יעבור אותנו ו   
אלה שיושבים בא"י באותו זמן והם צועקים 

אלה  –לשמים ומבקשים מהקב"ה להציל אותם 
ישרדו ולא ירגישו כלום בא"י. כתוב גם כשזה עובר 
אותנו אנחנו נהיה בחושך, זה יסתיר את השמש, 
אבל ברור שאנחנו נשרוד. אלה שהם יהודים 

  דו בהר סיני ואמרו "נעשה ונשמע".אמיתיים שעמ
לא משנה מה, וכתוב שא"י  –אנחנו נשרוד    

תראה כמו תיבת נח עם המים. ה' יעזור לנו ויציל 
אותנו. יהיו שינויים גדולים מאד בעולם הזה, רוב 

זה יהיה הסוף שלהם, רוב  –האנשים לא יהיו 
האוכלוסיה של העולם לא תשרוד, וזה מה 

רוצים שרוב  –שהרשעים רוצים לעשות 
ולם תעלם. ובעזרת ה' הקללה האוכלוסיה של הע

  תהיה עליהם ולא עלינו על היהודים.
תתעוררו, זה הסוף, תתפללו,  –עם ישראל    

תשתדלו להשתפר מאד בצניעות, גם הגברים, 
בלימוד של הגברים, בכל מיני דברים שהקב"ה 

כי זה  –רוצה מאיתנו. אני מאמין שזה חייב להיות 
הדבר הכי קרוב לכל מה שכתוב בתורה, בנביאים 

תתעוררו,  –ישראל -ובכתובים. ואני מבקש מעם
תתעוררו, תעשו קבוצות, תתפללו, תבקשו 

-ישראל לא ירגיש את זה, שעם-מהקב"ה שעם
ישראל יחיה. חייבים עכשיו להתחיל להתפלל 

  ברצינות.
א יודע (מלחמת עולם, אני ל - מה יקרה קודם   
אקס) אבל ברור לי -ילה כלכלית או הכוכב פלנטנפ

שהרשעים רוצים לעשות משהו קשה ביותר לכיוון 
מאמין ואני יודע שהעולם  של מלחמה עולמית. אני

ייעלם, ימחק  –הכלכלי שאנחנו רגילים אליו 
טוטלית. אני יודע ואני מאמין ואני רואה שזה 

ארה"ב נהפכה לארץ מסכנה, מלאה זרים  –קורה 
נותנים להם לעבור את הגבול בלי כל  שפשוט

שמירה. אני מאמין שיהיו בארה"ב מהומות קשות. 
, השביט, יעבור לידינו X-אני מאמין שניבירו, פלנט

כזה שלא נדע מה לעשות עם  "זבנג"ויתן לנו 
אני בטוח בזה,  –עצמנו. אני מאמין שאנחנו בסוף 

אני מאמין שאנחנו בסוף ואין לנו מה לפחד. ה' 
שומר על עמו ישראל, העם הנבחר,  העם  תמיד

עם לגמרי שתמיד תמיד בסופו של דבר הולך 
לא לתת לרשעים לקחת  –הקב"ה.   עם ישראל 

את האידישקייט (יהדות) שלנו, לא לפחד מהם! 
אתם מבינים את זה? זה חייב להיות. לכל אחד 
חייב להיות אומץ לא לקחת מאף יהודי את הדבר 

הקשר שלו עם הקב"ה. וזה  –שהכי חשוב לו 
אלה שרוצים את האמת, הקב"ה ישמור עלינו, 

ישרדו. לא לפחד, לא  –אלה שחיים עם האמת 
"כל העולם כולו  –לפחד. אתם מכירים את השיר 

  והעיקר לא לפחד כלל". –הוא גשר צר מאד 
סוף סוף הרשעים היו חייבים להודות שיש כזה    

רנט שיש כוכב ואכן פורסם בכל העיתונות ובאינט
), הם 9-(הכוכב ה PLANET-9כזה כוכב וקראו לו 

ל מיני דברים אך לא אומרים שזה בא כמסבירים 
  לכיוון שלנו...

וכתוב במקורות שלפני שהכוכב מגיע יהיו    
רעידות אדמה, סופות  –שינויים בכדור הארץ 
געש. לפני כמה שנים היו -טורנדו, התפרצות הרי

אמצע ארה"ב, בולענים סופות טורנדו גדולים ב 100
נפתחים פתאום ולא יודעים למה. פני האוקינוס 

הרשעים אומרים שזה  –האטלנטי עולים מאד 
בגלל זיהום האויר (מהתעשיה והמכוניות) יש 
התחממות, הקוטב הצפוני נמס ולכן פני האטלנטי 
עולים. אבל האמת היא שהקוטב נמס מלמטה 

אקס ולא בגלל זיהום -בגלל ההשפעה של פלנט

האויר שאז הקוטב היה נמס מלמעלה. יש הרבה 
ה אדמ-יותר רעידות אדמה, אתמול היתה רעידת

קור וכזה שלג גדולה בטייוואן. בארה"ב היה כזה 
יורק. ועוד דברים משונים -שסגרו את כל העיר ניו

ות בטוח במה יאדם לא יכול לה-בכל העולם, הבן
  שעומד להיות.

מו שנאמר ע"י אחד, כ-אי אפשר לסמוך על אף   
מתוך מסר של דניאל  - האוטיסטים לפני שנים

 יותר עוד מצב יהז "...יה"טבת תשס  ב"מתאריך י
 במצב יהיה והעולם קשה יותר הרבה, בעולם קשה
 שסמכנו דברים מיני וכל. וקשה מבולבל מאד

 SOCIAL-האמריקאי, ה הצבא כמו עליהם
SECURITY פה הלאומי הביטוח,  באמריקה ,

 POUND-וה, הגבוה היורו, הנצחי הדולר, ל"צה
STERLING וכל והטכנולוגיה והרפואה, החזק 

 עליהם סומכים שאנחנו המודרני שהעולם הדברים
, לאפר ויהפוך יתפרק זה כל .ה"הקב על במקום

  ..".פעם אף היה לא כאילו מהעולם יעלם
איזה בשום ראש ממשלה ולא משנה על לא    

אפשר לסמוך היום. הכל -ארץ, על אף אחד אי
מותר, וזה לא יכול להמשיך. העולם כ"כ רע כללי, 
שרק הקב"ה יכול למחוק את זה לנצח, למחוק את 
השטן שכל הרשעים מתפללים אליו שלא נדע. אין 

אדם לא יכול לעשות את זה, רק ה'. -מה לעשות, בן
 ַהָּמֶות ִּבַּלע"ה' חייב לגמור את זה, זה עבר כל גבול. 

 ַעּמֹו ְוֶחְרַּפת ָּפִנים ָּכל ֵמַעל ִּדְמָעה ּוָמָחה ה' ָלֶנַצח
  " ישעיה כ"ה ח':ִּדֵּבר ִּכי ה' ָהָאֶרץ ָּכל ֵמַעל ָיִסיר
  

  בבוקר.  8:49בשעה   22/1/2016הולנד, 

  
  כאשר יתחילו לראות את הכוכב...

  ו"תשע שבט' י ,ירושלים, נימיןב
  
שאנשים כבר החליטו לכתוב אני מאד שמח    

 ולספר על הנושא הזה של הרשעים הגדולים
 'הבונים החופשיים' דש',החולמי עדר הס'ה, האלה

 או מה שאתם רוצים לקרוא להם, 'הקתולים'או 
-טנֶ אלַ או ּפְ  'ירּויּבִ נִ הנקרא 'וגם על הענין של הכוכב 

X יש הרבה שמות שמות יש עוד, או השביט ,
לפני שנים  לם הזהם שהיו בעוגם אנשי, לכוכב הזה

 רבות, לפני כמעט ארבעת אלפים שנה כתבו על
שזה עשה לעולם, והחורבן הכוכב הזה, ועל הנזק 

לדבר על זה. כיום אבל אני שמח שמתחילים 
שמסתכלים על הנושא הזה ועל מה שיכול וכ

-דורעולם שלנו, לכבהנזק שיכול להיות  ,תולהי
אז זה מפחיד ביותר, אבל כל  ,שלנו הארץ

כ"כ הרבה זמן  האמיתיים שמחכים-היהודים
כל הסבל  למרותלגאולה השלמה, אנחנו שמחים 

בגובה של שיהיו על גלים  יםכל הדיבור למרותו
אומרים מאה מטר, אף אחד שיש  ,שש מאות מטר
רק כשחושבים  אבל משהו עצום... ,לא יודע בדיוק

  מאד.-תנו מאדזה מספיק להפחיד או -על זה 
גוים ולא נורא, כי בסך הכל גם היהודים וגם ה   

אני ומזיז להם. לא ישנים מאד חזק, ושום דבר 
כבר אמרתי הרבה פעמים שעד שלא מרגישים את 

 ההנה התחיל.. אז לא מתעוררים בכלל. -זה בכיס 
וכולם  !ובאמת כל הבורסות יורדות 2016 שנת

ותר, אבל מפחדים מאד, וכל יום מפחדים עוד י
די רגיעה ברחוב, אפילו זה לא  נהמה יש משום

את כבר קיבלו הם מפחיד אותם כבר, אולי בגלל ש
ומצפים גם שיקבלו את  ,משכורת דצמבר

ים שלהם י. אבל אפילו שהח..של ינוארהמשכורות 
 ,כבר לא קלים, הכל נופל, וקשה לאסוף כספים

גים איך הם אאבל זה עדיין לא עד כדי כך שהם דו
הדירה או איך יקנו אוכל, אמנם -ישלמו את שכר
עוד  -במצב כזה, אבל הרוב שהם יש כבר עניים 

 ,לעבור את הדבר הזהלהם אפשר מתאיכשהו 
  .בעזרת ה'

 ,ולהתאסף ,להזיז את עצמם, לקום אבל   
ולבקש מחילה מהקב"ה בשביל כל  ,ולהתפלל לה'

במקום זה ממשיכים עם  - ...?העבירות שלנו
איזו שהם בודאי חייבים  ...חסד שלהםה-מסיבות

פאה ו וקצת איפור, האירוע, שמלה חדשה בשביל
-ולהביא כל מיני וכל מיני דברים, ,מסודרתקצת 
זה בחוץ לארץ. ופה  -... אוכל טעימים וכו'סוגי 

 ,אין הרבה כסףנכון, ממשיכים עם הקניות.  -בארץ 
 ,לקנות פה קצת ושם קצתכדי מספיק יש  אבל

עשו את הטיול היומיומי שלהם וחזרו להרגיש ש
לכן אפילו האיום על אז  ..הביתה עם איזה משהו.

אני פשוט מרגיש שאולי שמו  ...כ"כ עובד הכסף לא
משהו  ,סם בתוך המים או בתוך האוכל ואהה שאיז

  .., גלמים.'יסּבִ ְמ זֹו'פשוט ממש הפכו להיות שכולם 
  ...'דברים'ים במים ִמ ׂשָ זה ידוע ׁשֶ  ש. באמת

נכון, אנחנו יודעים ששמים פלואוריד במים, 
הנאצים  מּוׂשָ החומר אותו  וואנחנו יודעים שזה

את  'להרגיע'הריכוז בתוך המים כדי -ימ"ש במחנות
היהודים. אבל אנחנו בכל אופן ממשיכים 

 ...מים מאדיולהגיד שהמים טע ,להשתמש בזה
, השינים שמכילים את זה-ולהשתמש בכל משחות

שעל  שמנו לבכל כך לא גם לזה, ו ולא שמנו לב
לא  אזהרה המשחות השינים של הילדים כתוב

כי זה  !השינים-לתת לילדים לבלוע את משחת
אז  ...פלואוריד :כתוב באותיות גדולותאבל מסוכן, 

אנחנו ממש בעולם של שיכורים, של מסוממים, 
שכבר לא מעניין אותנו כלום, רק האייפון, לראות 

ולם מסביב, ולא לחשוב על סרטים, לשכוח מהע
להיות  ךהכל צרי .נעים בשבילנו-לאשזה שום דבר 

  נעים, הכל צריך להיות קל וטוב. 
אדם סבלנות -כי אין לבן ,יש הרבה גיטין היוםו   

אדם אחר, אין להם רצון לקבל על -להסתדר עם בן
 יהוד ילד ועוד ילד, וזועצמם עול של עוד ילד וע

היה ככה, אבל זה תמיד  ,טוב –זה גוים  אם בעיה.
מה יהיה  ...מה עם היהודים? יהודים!ה !היהודים

זה מה ששובר לי את  ...עם היהודים החרדים?
יעקב זה -בית .הלב. הצניעות ירדה בצורה איומה

שים את זה עם עוקלקול, ו-ביתלא בית יעקב, זה 
רבנים מקלקלים את ה של חתימותה. עם 'הכשר'

-הבנות לנשות הדור הבא שלנו. הופכים את
קריירה, כל אחת עם המקצוע שלה שהיא רוצה 

, כי היא 'לשם שמים'כאילו זה שלהתקדם בזה, 
אמנם אם היא צריכה ללכת  ,מחזיקה אברך שלומד

צריך זה שאז הוא  -לעבודה והילד חולה בבית 
צריך  הוא ובכלל ...כולללשאר בבית ולא ללכת ילה

אז מה  - ואם לא ,ללכת לטפל בכל מיני דברים
הוא לא יכול ללמוד! הוא חייב אשה  ...יהיה?

  !מרויחה מצויןשעובדת 
הכל הולך לאיבוד. הכל הולך לאיבוד, המשפחה,    

הכל נוצץ ושלנו,  תהיהודי-הערכים היהודים, הדת
, אבל ...ו... ו... ו... ו, ומסיבות ,ופריצות ,מיהלומים

יתפסו את הראש הם עכשיו יבוא יום אחד ש
יראו  כאשרלראות משהו חדש בשמים. וויתחילו 
זה אומר שזה יקח רק כמה שבועות אז  –את זה 

יהיה  -וכשיראו את זה אלינו,  עד שזה יגיע ממש
לעשות תשובה בשביל לנו בדיוק מספיק זמן 

שנעבור בכדי לי לאסוף קצת אוכל ווא אמיתית,
זה עם בטן כל לפחות את החלק הראשון של 

ביא מספיק מים, ולהכנס יותר מלאה, ולה-או-פחות
כי אין לנו בונקרים, זה רק בשביל  ,לבתים שלנו

חדש', הם העולמי ה'הסדר אנשי , בשביל 'האליטה'
בונקרים שלהם, ואנחנו נצטרך השבו בתוך כבר יֵ 
  , ולחכות בסבלנות עד שזה יגיע.בבתים לשבת

זה יהיה מפחיד ביותר. והמקום  -וכשזה יגיע    
ו יה ירושלים. המקום שיש לנהי - הכי בטוח בעולם 

 פרק ג' פסוק ה': 'ְוָהָיההבטחה מהנביא יואל  עליו
 ִצּיֹון ְּבַהר ִּכי ִיָּמֵלט,' ה ְּבֵׁשם ִיְקָרא ֲאֶׁשר ּכֹל

שה' יציל  ...''ה ָאַמר ַּכֲאֶׁשר ְפֵליָטה ִּתְהֶיה ּוִבירּוָׁשַלִם
ישראל והוא צועק אל -כל יהודי שהוא בארץ

אותו. אז כל יהודי פה  להצילהקב"ה ומבקש ממנו 
שמים ומבקש מהקב"ה -מלכות-ל עולבבארץ שמק

   הוא ינצל. -להציל אותו 
יש  ,יהודים ,אבל מה עם חוץ לארץ? אוי יהודים   

מלא. -מלא-מכם שיכולים להגיע לפה, מלא הרבה
איפה אתם? אתם לא נורמלים! בן אדם נורמלי 

 ,ויושבים-ובורח, אבל אתם יושבים ,ורץ ,היה קם
לא קורה כלום!... לו שיאולא אכפת לכם כלום, כ

יש מספיק  !תקומו ,יהודים !אחיזת עינים!! תקומו
בשביל מספיק כסף להם ם שיש ביניכמאנשים 
פה יש להם  בכללשכם ממהרבה יש וגם לעבור, 

אתם בהם  ותלחופש ותדירות, דירות ריקות שמחכ
מן! בואו לפה עכשיו! הגיע הזתמגיעים לפה, אז 

שלא יהיו שום מטוסים שיהיה מצב אל תחכו עד 
  !וזה יהיה !שטסים

על הכוכב הזה רק ברגע  לדברהרשעים יתחילו    
כלו ואתם לא תאז ו ,שהם בתוך הבונקרים

בכל העולם, כי איומות ויהיו מהומות  !כנסילה
 יבינו  עולםשל ההאוכלוסיה  כלפתאום 

  אותם. 'דרויס'שהמנוולים 
למעשה המנוולים משתמשים במצב הזה שרוב    

 על מנת  אוכלוסיית העולם תיהרג ה' ישמור
של  90%-להשלים את התוכנית שלהם להפטר מ

  אוכלוסיית העולם כדי להשתלט על העולם.
החיילים והשוטרים האמריקאים שלא הכניסו    

לרוב, אבל גם  -זה הסוף שלהם אותם לבונקרים, 
שאירו י. המנוולים ת זהלא תופסים אעוד הם 

אותם בחוץ כדי "לטפל" בכל האוכלוסיה הרעבה, 
יבינו כשפתאום ו .המפחדת והמשתוללת

שיתפסו שהם ברגע  – שהממשלה "סידרה" אותם
רובים עם אמנם , הטמבלים שהשאירו אותם בחוץ

הם בסכנה ואבל אין להם שום דבר אחר  –וטנקים 
הם כאשר ו .לא פחות מכל האוכלוסיה של העולם

הם  ,אלו שימותותושבי העולם יתפסו שהם ו
מכל  ,ישתגעו, ואז יהיה רצחהעולם -, אנשיישתגעו

  .הכיוונים יהיה רצח
האוכלוסיה של העולם ירוצו לתפוס מקומות    

מקומות גבוהים לא ליד אוקינוס  –בטוחים יותר 
או ים, אבל ישנה בעיה נוספת של מטאורים 

אף אחד לא . הארץ-רואסטרואידים שיפלו על כדו
בדיוק יהיה  וזה יודע איפה זה יפול ומה זה יעשה.

זה מאד קר, וזה הרי כי בחלל  במצרים, כמו הברד
החום של החלק החם הזה ששומר על דרך יעבור 



זה יתחמם, אז זה שם ו ,, האטמוספירהארץה-ורכד
 ְוֵאׁש ָבָרד, פרשת וארא: 'ַוְיִהי ביחד-וקר-חם

... על ואז זה יכול ליפול ,ַהָּבָרד...' ְּבתֹוךְ  ִמְתַלַּקַחת
מספיק גדולים בשביל לגמור ערים הם יש כאלו ש
שריפות  יוצרוזה  עליהן! אם זה נופלכמו שיקגו 

בעיה של  התהי וז ,בכל העולם יקרהוכו' וכו'. וזה 
  !כל העולם

היהודים שנמצאים בא"י לא ירגישו את מה ו   
ה' יעזור לנו ונעבור את המצב  שרוב העולם ירגיש.

ה'  .יחסית בצורה קלה –כך -כלשיהיה קשה 
  רב ובעמלקים.-" ברשעים, בערביטפל"

-יהיו כאלה שישרדו, יהודיםבחו"ל נכון,    
 סתם. אז-לא 'גיהנום'יעברו הם אמיתיים, אבל 

 !זה? למה לסבול את זה? למה לסבול אתיהודים, 
ד אחרי עַ פורים לְ בין השבועות שבין אם רק אפילו 
תבואו  !...מה אכפת לכם? ,פסח תהיו בארץחג ה

שכל  לארץ, מה אכפת לכם, תהיו פה, אם במקרה
  מה שאני אומר זה נכון.

אני מבקש מכם, עם ישראל, הגיע הזמן להפסיק    
כל  הזהב, הגיע הזמן להפסיק לרצות-להתפלל לעגל

הרבה גשמיות, הגיע הזמן להפסיק לעשות  כך
והגיע הזמן להפסיק  ,בבית כל שנה שיפוצים

ם וכל יעבור הילדים שש חליפות  ללקנות בשבי
לכל שבת. מספיק זוג חליפות ים או שלש תשעוד ו

יום, ומאחר שיש עוד קצת כסף - אחד נעלים ליום
שבת. מספיק,  לבשביאחד זוג עוד אפשר אז 

כל הדברים ונות המפוארות והחתעם מספיק 
רוצה. נכון, אנחנו המיותרים, זה לא מה שה' 

אבל לא  - צריכים להדר את השולחן שלנו וכו'
  של הדבר.(הרוחניות)  'הנשמה'במחיר של 

אז אני מזהיר אתכם: עומד להיות אסון ענקי    
היה ת ואז ז -אם זה לא יהיה השביט ובעולם הזה. 

 ולםהעחמת אם לא מלושלישית, חמת עולם מל
, בעתיד יהיה עוד משהו. אבל עכשיו -השלישית 

שליש של -הקרוב ביותר, העולם, רוב העולם, שני
יהרס, ושליש אחד ישאר. יש מספיק  - העולם

לדברים האלה  שמתאימיםשלנו דיבורים מקורות ב
. ישעיה, ירמיה, יואל, צפניה, עמוס, ועוד ועוד

נדע מה  .כלום וישראל תשאר, לא ירגיש-ארץו
 יהיה מספיק קשה. ויהיולכשעצמו וזה  ,שקורה

קשו מהקב"ה ילא בהם כי  ,אנשים בארץ שלא יחיו
קֵֹרא...', ' ה ֲאֶׁשר יואל שם: 'ּוַבְּׂשִריִדים להציל אותם

כל אשר יקרא בשם דוד שם זה לשונו: '-ובמצודת
ר''ל הקוראים בשם ה' המה ימלטו מן  ה' ימלט.

ר''ל כי  כי בהר ציון.: גויםהצרה הבאה על ה
וגם  ,הפליטה תהיה בהר ציון לבד כמו שהבטיח ה'

שבהם  םשם לא לכולם כי רק בהנשארים המבוררי
מהם קורא אל ה' וצועק אליו ומשים  חדאשר כל א
. אבל היהודים האמיתיים, כל היהודים בו בטחונו

אם זה בחו"ל או בארץ, אבל  ביןהאמיתיים ינצלו, 
מאד מאד. יסבלו מאד מאד.  ארץלץ אלה שבחו

היה כמו תישראל -וארץ הרבה פחות,יסבלו בארץ 
 עזרת ה',ב ,על פני המים, ואנחנו התיבה ששט
  .ה, בתוך התיבהנהיה בתוכ

  
   שאלות ותשובות

ש. מאז שדברתם על הענין של הכוכב התחלנו 
לדבר על זה עם אנשים. יש כאלה שמגיבים: איך 

שנקרא הרי גוף יש  !הכל דמיונות ?!זה יתכן
נושא הזה, כל הקשור לב 'מספר אחד' םה ,נאס"א

אז זה סתם  -על זה  תנאס"א לא מדבראם 
הבלים,  . איך אפשר לשכנע אותם שזהשטויות

  ע?שַ הרֶ -שלטוןחלק של הרי הם  –שבעצם גם הם 
ת. אנחנו לא צריכים לדבר על הנאס"א ולא על 

עם  מה שכתבנו,ם דבר. צריכים לחלק את וש
דים האמיתיים שרוצים היהואלה ו ,המקורות

דבר אליהם. ואלה שהם אינם זה י -להתעורר 
זה  – רוצים חיים שקטיםהם ש ,יהודים אמיתיים

זה לא ענין שלנו. אנחנו צריכים ו אליהםידבר לא 
ברוך ה', מאז שאנחנו ולהגיד.  צריךמה שאת לחלק 

זה נתן אומץ לאחרים לדבר על  - כותבים על זה
התפקיד שלנו, אנחנו לא צריכים  וולכן זה ,זה

משהו  ,לדאוג. הדפסנו דף עם תמונות ואיורים
 ישואנחנו כותבים, אז . זה מופץו, מרשים ביותר

יש את זה בטלפון, אנשים ואת זה באינטרנט, 
 ,לבבשומעים, וזה מזיז להם משהו  ,קוראים את זה

 -התעוררות. ואלה שלא רוצים לדעת  נהישומזיז. 
לא  ,טוב -בשביל לשכנע. רוצים אנחנו לא שם 

לים לקחת את זה הביתה, והם יכואז לא.  -רוצים 
לשים את זה באיזה מקום, ואחר כך להוציא את 

לקרוא, ועוד פעם לקרוא, ואחר כך ישמעו עוד וזה 
, יניםעבועוד. ואפילו פתאום יראו את זה בשמים 

ע יעל פני רקזה יהיה יכול להגיע לגודל של הירח 
  .שמיםה

  מהירח... 30פי גדול לפי הנתונים הוא ש. 
 הגודל, אבל כשזה יגיע למצב שאפשר ות. כן, זה

יתחילו לרוץ ו, אז יתחילו לפחד, ותולראות אפה 
מה היה כתוב  ?...מה היה כתוב? ,לחפש את הדף

  ...בדיוק?
  רות...ומקיתחילו לחפש בש. וגם 

הדף שגם בו הובאו דברים את יחפשו ובודאי,  ת.
 ,ויתחילו לצלצל, )X-ת (העלון פלנטמהמקורו

אז יכנסו לפאניקה. אז ו. ..ולשאול ,ולהגיד ,ולחפש
ה' נתן לנו עבודה חשובה לעשות, וזה:  סבלנות, -

  לעזור להציל נשמות של עם ישראל.
  האם זה יהיה בין פורים לפסח? -ש. לפי המשוער 

בסביבות פסח, אבל יהיה ת. אני עדיין מרגיש שזה 
 ,אינני יכול לדעת בדיוק, ה' לא הודיע לנו בדיוק

אבל יש לי הרגשה שזה פסח, זה כל כך מתאים 
אבל לא  .בדיוק. זה מה שאני מרגיש ,הסדר-לליל

מאמין שזה לא אני  .זה יהיה –משנה מתי זה יהיה 

  השנה העברית. ,יכול לעבור את השנה הזאת
האויר בתקופה האחרונה, - ש. הבלבולים שיש במזג

  האם יתכן שגם זה קשור להתרחשות הצפויה...
עכשיו הולך להיות קור במזרח  ,ת. לא רק פה

משהו  ,יורק-ארצות הברית, משהו נורא, כולל ניו
השביט הוא -אני מאמין שזה כוכבונורא. -נורא

  שגורם לבעיות האלה.
האוכלוסיה מ 10% רוצים להשאיראם הרשעים ש. 

שישרדו כדי שיהיו העבדים שלהם, אז כמה אנשים 
  כבר יוכלו להכנס למנהרות ולבונקרים?

ת. יש ברוסיה כאלה בונקרים גדולים שבאחד מהם 
ב "אלפי בני אדם! ובארה-יכולים להכניס עשרות

יש גם כן המון מקום להכניס אנשים. זה לא בונקר 
 ריםמעל למאה בונקרק באמריקה אחד, יש 

שכאלה! עם כבישים מצד לצד, מבין כל הנקודות 
וזה עם כל הלוקסוס שהם רק  ,לכל המקומות

  חולמים על זה...
ש. אז רק בכבישים האלה לבד יכולים להכניס 

  מליוני אנשים...
ת. נכון, הכבישים ממש גדולים שסמיטריילרים 
יכולים ליסוע בהם. והם אכן באים ומביאים את 

ומלבד זאת יש להם  .יילריםהציוד שמה, הסמיטר
כיוון אחד של  -גם רכבת, בצד אחד של הכביש 

רכבת  -נסיעה, ובצד השני לכיוון השני, ובאמצע 
שטסה, ממש. ומה עוד, מה עוד... יש בניינים 
בכמה קומות ומפלסים בשביל מגורים. אני עוד 

אמין שבסוף הם יצאו משם, אולי לא כולם, אבל מ
  נגד ישראל. חלקם, בטוח, והם יבואו

ודרך אגב, האם אתם שמתם לב על הבניינים    
האומה? יש שכונה שלמה של -שיש מאחורי בנייני

בנינים מאד מפוארים, ואין שם בכלל דיירים שמה, 
הכל חשוך! וסבורים  .אין אף אור בלילה מאף דירה

גם כן שכל הערים שם בסין שלא גרים שם אף 
וזה כנראה  הכל,-הכל-אחד, הם אלו שבנו את הכל

בנוי בשביל ה'אליטה' שישרדו אחרי הדבר ההוא 
  שצריך ליפול עלינו.

  
  (שקיעה)  20/12/2015קליפורניה,  

  
  ש. האם אפשר כבר לראות את הכוכב?

השמש בשעות מסויימות, לכיוון  ת. אפשר לצלם
 ,צל של הכוכבאת הולראות , ןכמובבלי להסתכל מ

שמש. תלוי באיזה המסביב נמצא כי עכשיו הוא 
  ובאיזה שעות.הארץ - מקום בכדור

  ..פברואר.ל 15-ראו אותו משייש חוקר שטוען ש. 
זהו, כבר  -ם לראות אותו, אז ית. ברגע שמתחיל

  אין מה לשאול.
כל היהודים  - כבר יתחילו להגיע לכאןאז האם וש. 

 מאמריקה? איך אפשר לעודד אותם לבוא כבר
  לארץ ישראל?... עכשיו

יצטרכו הרי  ?אינני יודע, איך הם יראו את זהת. 
 ', עסוקיםעסוקים'הם יהיו אבל  ,להסתכל במיוחד
שלא יוכלו עם זה לצאת, ו להם עם זה שלא יתנו

מזומן, וירצו שישימו כאלה כסף להוציא מהבנקים 
זיהוי. הם יהיו צורך הלתוך היד ל) Chips(ם יפ'יצ

לתת עסוקים עם כל מיני שטויות, יכריחו אותם 
רק אנחנו וונים וכו'. יהיו כבר עסוקים. סחי

אותנו. מה  יעזובה' לא  -וכשזה יתחיל  ,משתדלים
 בעזרת ה'. ,ילו להתעוררחיתאז ש הוא שיקרה

  ה."בע מ"יאנחנו עושים את שלנו, וה' ירחם על ע
ש. לא מובן לי. מצד אחד ידוע שעומדת לפרוץ 

ו', מלחמה בין רוסיה, אמריקה, איראן, סעודיה וכ
ומצד שני, אתם מציגים את הדברים שהם בעצם 
פועלים ביחד, אז מה קורה כאן? האם הם ביחד או 

  השני?...-נגד-אחד
ת. זה עובד ככה. את הכוכב הזה גילו לפני הרבה 
מאד זמן, כבר מאתים שנה ידוע שזה קיים. ולפני 
שראו אותו כבר ידעו על קיומו על פי התנועות של 

בו ש'רועדים' מכח השפעת הכוכבים האחרים סבי
וכנראה שגם כדור הארץ כבר התחיל  ,הכוכב הזה

לרעוד. עכשיו, חוץ מזה, יש להם תיכנון. פעם היה 
שלישית, עם -עולם-להם איזה תיכנון של מלחמת

מלחמה אטומית, אבל פתאום גילו שכנראה ֶישנה 
סכנה אחרת, ואז הבונקרים הללו, שכבר התחילו 

יעוד הבניה שלהם ואת לבנות אותם, שינו את 
צורתה, כי זו בניה אחרת. אז התחילו לעשות 

-שינויים, ולצורך זאת טריליונים של דולרים נעלמו
היו מתוך התקציב של ממשלת ארצות -כלא

אף אחד  .הברית! ולא הבינו להיכן הם התעופפו
לא ידע איפה זה הלך לאיבוד, זה פשוט נעלם! 
קשה לאבד סכומים עצומים שכאלו... אבל זה מה 
שקרה. ואף אחד לא מצא את זה עד היום. שאלו, 

  ביררו, אבל לא הגיעו לתשובות ברורות.

-ובדיוק יום אחד לפני נפילתם של מגדלי   
התאומים התקיימה חקירה. הזמינו אנשים לתת 

ון, שאלו שאלות ישירות, אז אמרו שהם וחשב-דין
צריכים לעשות בדיקה יותר מעמיקה, כי הם פשוט 
לא יודעים איפה זה נעלם. ולמחרת היה מה שהיה 
וקרה מה שקרה, ובדיוק באותו מקום בפנטגון, 
המקום שבו היו צריכים להיות מונחים כל 

 –הרשימות עם הנתונים שנדרשו לצורך הבירור 
צץ!... אז הכל נעלם. וכמו כן בדיוק שם זה התפו

עוד דברים שהיו בבנין השלישי שבמתחם 
גם  -התאומים שהתפוצץ ללא שום סיבה מובנת 

כן נעלמו! אז אין נתונים. הפסיקו לדבר על זה. 
וכך הם הכניסו הרבה כסף  פשוט נעלם וגמרנו.

לבונקרים האלה, כי התיכנון שלהם השתנה, אבל 
. אז לכן גם אם זה לא ידעו מתי זה יבוא לשימוש

ישמש באירוע עם הכוכב, עם זאת הבונקרים 
האלה הם טובים גם בשביל מלחמה, אז המשיכו 

  עם התיכנונים שלהם לעשות מלחמות.
וזה הולך כך, האמריקאים, והאירופאים, ואלה    

באוסטרליה, הם ביחד, כולם קבוצה אחת. אחר כך 
ה קוריאה, יפן, כל אל-באים: רוסיה, סין, צפון

באסיה, וכו', והם לא ממש בדיוק 'ביחד איתם', 
-אבל האנשים ששולטים בכל המדינות הם פחות

מלחמה' -יותר ביחד. והם עומדים לעשות 'כאילו-או
השני, אבל הם עצמם מתכננים לשבת -עם-אחד

בבטיחות בתוך הבונקרים שלהם... והם יכולים 
לשבת שם כמה שנים ואחר כך לצאת כשהכל רגוע 

מה, הרוסים אומרים: טוב, תפוצץ את  כבר. אז
-והזו, ואנחנו נפוצץ את העיר הזו-והזו-העיר הזו

כמה אנשים, -יודע-לא-והזו, והצרפתים יהרגו אני
וכו'... כל אחד יש לו 'תפקיד'. עושים מלחמה. 
ולאמיתו של דבר הרי אין שום סיבה שתהיה 
מלחמה בין רוסיה לאמריקה עכשיו... אז זה הכל 

  .הכל 'כאילו'עשוי, זה 
ומה עם כל האלה, כל המהגרים שנתנו להם    

להגיע מסוריה ומכל מיני ארצות לתוך אירופה, 
משהו נורא. מאות אלפי אנשים שעושים כאלו 
בעיות! והרוב זה גברים צעירים, וללא נשים, שזה 

מה עם זה? אז  ,עושה אותם עוד יותר מסוכנים
רמניה, פתאום קורים דברים מעניינים, למשל בג

היא נתנה להם להיכנס בשמחה רבה, פתחה את 
הדלתות לרווחה. אז כולם שאלו: 'מה? היא 
ֶגְרָמִנָּיה בכלל?!...' איך היא עושה את זה?! איך 
היא נותנת לכאלה 'חיות' להכנס לגרמניה ולשבת 
שם?!.. אמנם היא עשתה משהו מענין, היא שמה 

שמה הרבה  רצחוריכוז שבעבר -אותם במחנה
הם יהרגו  .יתחילו להרוג אותםוד מעט .. וע.ודיםיה

 .הם לא רוצים את הערבים .אלפי ערבים-מאות
יחסלו אותם, וישאירו רק את אלה שעובדים 

  אני לא יודע כמה זמן יסבלו... -איתם, שגם אותם 
ה. הצדיקים והם רוצים את ארץ ישראל שלמ   

המלך, בלילה וביום, - דוד-שיושבים כל יום בקבר
 ְירּוָׁשַלם חֹומַֹתִיךְ  ישעיה ס"ב: 'ַעלרים ושומ

 לֹא ָּתִמיד ַהַּלְיָלה ְוָכל ַהּיֹום ָּכל ׁשְֹמִרים, ִהְפַקְדִּתי
בשמים זה  ,ָלֶכם...' ֳּדִמי ַאל' ה ֶאת ַהַּמְזִּכִרים ֶיֱחׁשּו,

נחשב דבר ענק! אתם לא יודעים כמה שזה חשוב! 
אבל נראה מי שצוחק אחרון,  ,אנשים צוחקים מזה

כי המצב הוא שהם רוצים להרוס את עם ישראל, 
לאו דוקא להרוג את עם ישראל, אלא למשוך 

זרה, ממש - אותם לדת אחרת, דת שזו עבודה
המצרים  .עבודה זרה. וזה אף פעם לא הפסיק

-נשארו בעולם הזה, כלומר הדת שלהם, העבודה
ניצבים: פרשת זרה שלהם נשארה, וזוהי הטינופת 

ִמְצָרִים...  ְּבֶאֶרץ ָיַׁשְבנּו ֲאֶׁשר ֵאת ְיַדְעֶּתם ַאֶּתם 'ִּכי
. זהו הדבר ִּגֻּלֵליֶהם...' ְוֵאת ִׁשּקּוֵציֶהם ֶאת ַוִּתְראּו

הכי -הכי-הכיהמצרים היו הקוסמים  .הכי גרוע
חזקים בעולם, הם היו 'מעל ומעבר' בכל מה 

אבל אסור לנו לשכוח: זה הכל  .שקשור עם זה
וכל אלה  .זה לא אמיתי. זה רק 'כאילו' .דמיון

זה הכל 'כאילו', זה  -שמתעסקים עם כל הכישוף 
לכן הם לא זה לא נשאר לנצח. ו ,נעלם, וזה חולף

, זה הכל יעלם. רק הקב"ה בשום אופן יכולים לנצח
  .עי' רמב"ם סו"פ מהל' מזוזה לנצח

  זה קשור?גם , האם רסה?הירידות בבו מה עםוש. 
ת. כן. לי נראה שהם מחזיקים את זה עכשיו יותר 

שיערו שזה יחזיק. המצב פעם זמן ממה שאנשים 
מלאכותי,  אופןמאד לא טוב. הכל מוחזק ב-מאד

אבל זה רועד בגלל הכובד של הבלאגן שהם עשו 
נקודה לעם הכלכלה. הם מחזיקים את זה עד 

כל כך חזק זה יהיה  –מסוימת, וכשזה יפול 
הם יהיו עם זה,  םשאנשים יהיו כ"כ מבולבלי

יחד עם כל כך  ,זההדבר הו זה.כל עסוקים עם 
, פה בעולם הזההרבה דברים אחרים שהם שולחים 

כל מיני כולל זה ומלחמה,  לשם מיאיוכולל זה ש
מי, כל - יודע- מקרים של רצח וכו', של דאע"ש או מי

חושבים על לא בדיוק אז לם, ווזה מבלבל את הע
כבר  תרועד הכלכלהכוכב בשמים. אבל  והשאיז

עכשיו, הם יתנו לזה ליפול, אבל זה ו מכל הכובד.
-, אנשים יתאבדו, זה יהיה בלאגן'סתם-לא'יהיה 
קים רק עם זה. ואם זה לא וואז יהיו עס !משהו

 –וצריך לעשות יותר בלאגן להעסיק אותם מספיק 
גדולים  ם, פיגועייעשו כמה פיגועים בעולםאז 

ומפוארים, אני חושש שאפילו יהיו מוכנים לפוצץ 
עד כדי כך הם רשעים, אבל זה  .איזו עיר שלימה

 ונקריםכנס לבילהבשביל יתן להם מספיק זמן 
של  ,מלחמה של האליטה וז ם בדיוק בזמן.השל

כנגד  של החשובים ביותר בעולם 'ַהאִרים',ה
 65-על כך שהיום דיברו  ,. ודרך אגבהאוכלוסיה

ם בעושר של יותר ממחצית העושר יאנשים מחזיק
! ?' (הוגן)יירפֵ 'זה האם אנשים!  65 רק !של העולם

  צריך להיות?ככה זה  האם



  ש. יש יהודים ביניהם?
הזה  'סורוס'מי זה ה !!ת. בודאי שיש יהודים

אינני יודע  ?...הרשע? ומה עם החלק של רוטשילד
הבונים 'שהם עם  החלקאותו אם כבר הם יהודים, 

  , אבל יש יהודים, הם לא הרוב, אבל יש.'החופשיים
ש. ומה עם התכניות של הרשע שרוצה להעביר 

  ?את הוותיקן לארץ
 ועללפה את הוותיקן.  ת. הוא לא יצליח להביא

כמה שהוא יקבל, אבל הוא  הֹואֹו "יקבל"הכל הוא 
השחקן הראשי בסך הכל , הוא 'הראש של זה'לא 

כי הוא יודע לעשות  ,קהלשהציבו אותו בפני ה
לקהל, הוא יודע (דברי חלקות וחנופה)  'שמיר'

, Doubletalk' בלטוקאד' ?םיאיך אומר, להגיד
הוא ו. 'להגיד-ולא-להגיד', זה משמעותי)-(דיבור דו

הוא נוסע ר שאכלמשל, ציבור, - יודע פרק ביחסיגם 
לנשק גם  הוא יכול אליו, אז ניגשיםברחוב וכולם 

 וגם את האמהות, אין לו בעיה.את התינוקות 
  עולם של טמבלים...

גדולים, מאד מקצועיים שהם מומחים  םש. אמרת
על משהו בטח 'מבשלים' לנו  ...ביצירת סרטים

כל מיני דמיונות על או מכוכבים אחרים... יצורים 
  ...יש"ואותו האיש 

 לראותרק זה  -ת. מי שרוצה לראות משהו מעניין 
-כביכולה' ,המטוסים עוד פעם ועוד פעם איך

עינים -אחיזת וז ..נכנסו לתוך התאומים. 'מטוסים
ומה  .מטוסיםשום . לא היו מטוסים, לא היו גמורה

 אל תוךהם עשו? הם עשו כאילו שזה נכנס 
תוך מהפיצוץ היה  לאמיתו של דבראבל הבניינים, 

לא רק זה, לא מצאו בכלל חלקים של ו בניינים.ה
מצאו איזה מנוע, שכאילו עשו הצגה  !מטוסים

אבל זה היה מנוע עם מספר אחר שלא התאים 
זה לא היה אמיתי. זה כמו קולנוע. אז . ..לדבר הזה

  כאלה חוצפנים...
ש. אבל איפה כל האנשים, האנשים שהיו 

  !?נמצאים תפוצצו, איפה הםהבמטוסים ש
זה  !לא היה מטוס שטסות. לא היו אנשים במטוס, 

מטוס שהמריא עם כל ה ,. למשל'כאילו'הכל היה 
זה היה אמור להגיע לבית סיפרו שאנשים ש מיני

 ,הנוסעים עצמם ,האנשים הלבן, אבל כאילו
זה התנפלו על התוקפים והפילו את המטוס לארץ ו

בטלפון, כאילו - התרסק, אבל לפני שמתו צלצלו
 !.. שטויות.כל הקרובים שלהם להפרד להתקשרו א

להתקשר מפלאפון לים בכלל וה לא יכשכזמגובה 
ובכלל לא רואים שום חלקים של  !...לאף אחד

מטוס במקום ההוא, מראים רק חור באדמה בלי 
לא רק שלא מצאו ושרידי מטוס. של שארית 

  גופות, גם לא היו הלוויות...
מה קרה לכל האנשים האמיתיים שהיו אז ש. 

שיצא עם  'מספר זה וזה'בטיסות האלה? טיסה 
  הגופות שלהם?כל איפה שלש מאות אנשים... 

ת. לא היו שום אנשים אמיתיים, זה הכל היה 
 '.ארבעה מטוסים'יו ה . זה לא היה אמיתי.'כביכול'

-מגדליהאחד נכנס בפנטגון, שנים בכך דיברו. 
בן אדם  , אבל שוםבדרך תאומים ואחד התרסקה

עשה הוא שטיל ו !אמיתי לא היה על אף אחד מהם
היה כביכול ים שמספראת העבודה בפנטגון... 

מי אז מטוס כזה, עם כביכול שלש מאות אנשים... 
 ,וזהו - הולך לספור? מי יספור? לא הציגו גופות

זה לא מעניין את כי גמרנו. אף אחד גם לא שאל, 
מבולבלים עם כל זה, לא  ל כךאף אחד. הם היו כ

  .זה נגמרהאמינו שאפשר לעשות כזה דבר, ובזה 
זה, זה כמעט חמש עשרה שנה אחרי  -עכשיו ו   

ורק מעטים מתחילים להתאושש ולראות שיש 
. לא אכפת להם - בעיה. ואלה שיודעים שיש בעיה

או שהם היו בפנטגון, או אז  - ואלה שבאמת נהרגו
פשוט  - תאומים. ובתאומיםה-בניינישהם היו ב

קומה, וגם את הבנין -וזה ירד קומהפצצה, פיצצו 
שפיצצו את זה, בלי מטוס ובלי אלו  הם -השלישי 

אף אחד לא ו !אום התפוצץתפשוט פזה שום דבר. 
  .ואף אחד לא התעניין ,שאל

לצורך  נפץה-ש. מתי הספיקו להכניס את כל חומר
  הריסת המגדלים?

הוציאו  חירום' שבמהלכו-תרגילקיימו איזה 'ת. הם 
באותו הזמן שמו את ו את כולם מהבניינים

  החומרים...
  ...אם לא מכינים לנו עוד הצגה כזאתש. השאלה 

אפילו  - אבל באיזה שלב ל להיות,ות. זה הכל יכ
התאומים הפסיקו להיות הצגה, ומעל לשלשת 
אלפים אנשים נהרגו. ורק להסתכל על האנשים 
שניסו לצאת ולא יכלו לצאת, בהתחלה לא 

שלא כדי סגרו את הדלתות  !להם לצאת איפשרו
הרגו שיותר אנשים יֵ מה שכרצו הם יוכלו לצאת, 

רצו לקפוץ מהחלונות, אבל הם היו אנשים שם. 
 ?ך אפשר לקפוץיא , אזהשישים-בקומה החמישים

ראו אנשים עומדים בחלון ומחליטים האם לקפוץ 
להישרף. הם אנשים אכזריים ביותר. ואו לחכות 

הקימו את שאלו הם והם חלק של זה,  - הנאצים
והם הצילו אותו  ,הם הכניסו את היטלר ,הנאצים
של זה עולם  , מעולם לא מצאו את גופתו...אחר כך

לו אֵ -ישקר. ופה ושם יש איזה מקום, אֵ -שקר-שקר
 –אין תורה מקומות קטנים מאד של אמת. ואם 

  אין אמת.
עדיין היה לאחר הסיפור עם הכוכב תש. האם 

  ...?ברחובות ערבים והסכיניםבעיה עם ה
יהיו הבעיה שלנו.  הם לא ..ת. לא לדאוג לערבים.

  ה' יטפל בהם.
ש. שומעים על התנכלויות של המשטרה כנגד 

ממש ת.   האברכים שפעילים נגד גיוס החרדים...
  .מ"יבחורים מתוקים. ה' יעזור להם ולכל ע

ש. אני משתדל לראות טוב בעם ישראל, אני רואה 
הרבה יהודים שאומרים 'אמן יהא שמיה רבא' 

  ם לקב"ה בכל עת...בקול, הרבה יהודים שמודי
ת. יש הרבה יהודים טובים מאד, אין מה לומר. 
אבל אם אתה סופר... אסור לנו לספור אותם, אבל 

היו רואים שלעומת כולם  -ִאּלּו היו סופרים אותם 
זה מעטים מאד. אבל לא ישאר הרבה, ישארו רק 
אלה, האמיתיים, ובנוסף כמה גוים, והרשעים 

 וארא שם: 'ְואּוָלםחם ישארו, אבל רק בשביל להיל
 ּכִֹחי, ֶאת ַהְראְֹתךָ  ַּבֲֽעבּור ֶהֱעַמְדִּתיָך, זֹאת ַּבֲעבּור
, לבוא להילחם בעם ָהָאֶרץ...' ְּבָכל ְׁשִמי ַסֵּפר ּוְלַמַען

ישראל, אבל ה' ישלח את משיח בן דוד, והוא 
יגמור אותם, לבדו. בלי עזרה של אף אדם, רק 

 ָהֵהם ַּבּגֹוִים ְוִנְלַחם' זכריה י"ד: ' ְוָיָצא הה "הקב
  .ְקָרב...' ְּביֹום ִהָּלֲחמֹו ְּכיֹום

 .ש. בפרשתנו נאמר 'ויהי בשלח פרעה את העם'
מדוע כתוב 'ויהי', שזה כידוע לשון צער? יש 
שאומרים שזהו הצער על כל הרבים האחרים שלא 

אחוז מתוך עם ישראל -זכו לצאת, אותם שמונים
בים, ידידים שמתו בימי האפילה, מהם קרו

  ומכרים... אז מה יהיה בגאולה הזו, הקרובה?
ת. אנחנו נצטרך לשמוח עם כל מה שה' עושה, כי 

-זה לטובתינו, אנחנו קצרי -כל מה שהוא עושה 
ראיה ואיננו רואים מספיק את האמת, וזה יקח גם 

להתרגל  הגאולה השלמה זמן אחרי-לנו תקופת
תחילה זה ב .למציאות לחיות בעולם בלי היצר הרע

אבל בסופו של דבר  ,יהיה בלבול בשביל היהודי
היהודי יתרגל והוא ישמח מאד מאד. ואלה שהם 

ַאּה...! כמה שהם  –ש "באמת מחכים לגאוה
יהנו!... כמה שהם ישמחו!... ושוב, אלה 

יהודי אמיתי לא יבכה  -רב -מהמשפחות שהם ערב
עליהם אפילו שהם הקרובים ביותר. הקב"ה לא 
מתנהג באכזריות חלילה וחלילה, בודאי שלא, 

זה  –והוא עושה רק מה שטוב, ומה שיהיה טוב 
 -לם זה טוב, העמים בעו -מה שיהיה. עם ישראל 
טובים, רוב העמים. יש -רואים כבר שהם לא

בודדים מבין העמים שהם צדיקים, לפי הרמה של 
הוא  -לא טובים. יהודי  -הגוים, אבל בסך הכל 

, ר' תוס' קידושין לט: ד"ה מחשבה רעהתמיד טוב 
תמיד הוא יכול להיות הכי טוב. ואנחנו, עם 
ישראל, בני ישראל, אנחנו הבנים של הקב"ה, 

-ם, הבנות של הקב"ה, ועלינו יהיה בנוי אלפיהבני
אלפי נשמות חדשות. וזה יהיה קיום - אלפי

ההבטחה, ההשלמה של ההבטחה שקיבל אברהם 
 ָּגדֹול ְלגֹוי ִיְֽהֶיה ָהיֹו בראשית י"ח: 'ְוַאְבָרָהםאבינו 

 ַּכּצֹאן ז: 'ַוָּיֶׂשם"ְוָעצּום...', תהלים סוף מזמור ק
י סבור שדברנו על הכל, אני טוב, אנ .ִמְׁשָּפחֹות...'

  רק מקוה שלא נצטרך לחכות מדי הרבה זמן.
  

  9/2/2016וושינגטון, 

  
  אנחנו נשרוד, אם ירצה ה'

  ו"תשע שבט ט"יירושלים,  ,ה'מוישל
  
 בדיוק יודע אינני. מפתיע להיות עומד זה שבוע   

 לדעת יכול לא אני. רבים גילויים יהיו אבל כיצד
 כמובן אבל, להתבצע אמורים הדברים כיצד בדיוק
 זאת יודעים אנחנו'. ה בעזרת ישרוד ישראל שעם

 מראש לדעת יכולים איננו באמת. הנבואות מן
 עכשיו שבין הזמן במשך יתרחשו המאורעות כיצד

 לדברי שמתאימות אפשרויות כמה יש. הסוף עד
 מתוכם איזה מראש לצפות יכולים ואיננו, הנביאים

 בכל אך, הנבואות דברי את להגשים כדי יבחר' ה
 הפך שהעולם, יודעים כן אנחנו אחד דבר אופן

 לא שזה שברור ושפל גרוע כזה, ירוד כה להיות
 ָּתנּועַ : 'ד"כ ישעיה. שהוא כפי בצורה להמשיך יכול
 ִּפְׁשָעּה ָעֶליהָ  ְוָכַבד, ַּכְּמלּוָנה ְוִהְתנֹוְדָדה ַּכִּׁשּכֹור ֶאֶרץ

  .ש"ע...' קּום תִֹסיף ְולֹא ְוָנְפָלה
 וזה, ביותר מהיר בקצב מתקדמים הרשעים   

 התיכנונים בתוך נהיה אנחנו מאד שבקרוב אומר
 של האוכלוסיה רוב להרוס שלהם האיומים

 לקרות שעומד כל את ולעבור לשרוד ובכדי. העולם
 לנו לעשות שיכול והיחיד האחד. לנס נזדקק אנחנו

  .הוא ברוך הקדוש רק זה נס
 שמם ימח, הנאצית גרמניה את תדמיינו רק   

 ימח אס-האס חיילי את לעצמכם תתארו, וזכרם
 העולם כל על שולטים אותם תדמיינו, וזכרם שמם
, היהודים את רק יסלקו לא הם. ושלום חס, כולו
 הרע. לסלק להם שיתחשק מי כל את יסלקו הם

 טוב יותר איננו הוא עכשיו אותו רואים שאנו
 שהנאצים הגדולה התכנית זוהי. הנאצים מאשר

  .ממנה קטן חלק רק היו גרמניה של
 כל על בהגדלה הזה התיאור את תדמיינו כעת   

 כל על שגובר רוע כזה ושלום חס ונקבל, העולם

 שכבר שלהם התכנית. לעולם פעם אי שהגיע רוע
 על מבוססת העולם על לשלוט בביצועה הוחל
, לוציפר של פולחנו על שמבוסס, המוחלט הרוע
  .וזכרו שמו ימח, עצמו השטן

 ואם, ה"לקב ורק אך מחוברים היהודים, אנו   
 אליו נצמדים, אותו מחבקים כביכול אנחנו

, בשלימות הנאמנים עבדיו להיות והופכים לחלוטין
, שלנו האבא, שלנו' יכול- הכל'ל אותו ועושים

 כל את יהרוס הוא אזי, שלנו הכל, שלנו היוצר
, האלה הרשעים האנשים כל - קט ברגע הרוע

 שהם לפני אך. היו כלא יעלמו, הטיפשים, האיומים
 – העולם מן לנצח נעלמים שהם לפני, ימותו
 מאות שכל הבנה של אחד רגע להם יתן ה"הקב

 העולם על להשתלט התכנית על כילו שהם השנים
 הרע היצר את, הנחש את וחלילה חס ולהכתיר

 היוצר הזאת התכנית כל את, שלהם המלך להיות
 שהוא תוך, שניה של בשבריר ימוטט הכל של

 כמה לתפוס כדי הנצרכת השהות את להם מעניק
, ְוָכָעס ִיְרֶאה ָרָׁשע': א"קי תהלים היו הם טיפשים

  ...'.ּתֹאֵבד ְרָׁשִעים ַּתֲאַות, ְוָנָמס ַיֲחרֹק ִׁשָּניו
 בעזרתו אבל לפנינו עומדים ביותר קשים זמנים   
  '.ה בעזרת נשרוד אנחנו הבורא של
  

   מתגעגעים לגאולה השלמה
  שיחה עם מוישל'ה ומשפחתו, ג' אדר א' תשע"ו 

  
מאמי, זה ברור שהחיים כפי שהכרנו אותם עד 

הארץ מגיעים אל קיצם. אין -עתה על פני כדור
שום ספק בדבר, זו עובדה מוחלטת. המערכת 
הכלכלית מתרסקת בכל מקום. התסיסה החברתית 

המקומות. הארצות המערביות מגיעה לשיאים בכל 
שלנו הן בלתי ניתנות להיכר. הן מוצפות במאות 
אלפים, אפילו מיליונים של מה שנקרא 'פליטים'. 
השנאה הגזענית בשיאה בכל מקום. האוכלוסיה 
בארצות שפעם היו הכי עשירות, היכן שכמעט אף 
אחד לא ידע מה הפירוש של 'רעב', למעשה זה 

שפעם היו עשירים.  הפך למציאות בהרבה בתים
הדמוקרטיות הגדולות שכולם היו כה גאים על כך 
שהן הולכות לכבוש את את העולם המערבי הובסו 
פעם נוספת על ידי ממשלות מסוגה של 
הדיקטטורה הקומוניסטית ונראה שהן מאד 

הסופית שלהם שזה -מצליחות בהפעלת התוכנית
אומר: ממשלה עולמית אחת, ודת עולמית אחת, 

מיליון  500ת מספר תושבי העולם לסך בערך והורד
  מיליארד אנשים שיש בעולם כיום. 7.3במקום 

אז לכן זהו הזמן שנפתח את העינים ונתפלל אל    
אנו . אין לנו הרבה זמן. יואל ג' ה'ה' להציל אותנו 

מאויימים מכל כיוון וקשה להיות בטוח באופן 
מוחלט מיהו האויב או מאיפה תגיע המכה 

, יבקר X-ני עדיין מאמין שניבירו, פלנטאנה. האחרו
אותנו מאד בקרוב ואז הרבה אנשים יעשו תשובה 
באופן מיידי. זה יהיה מאד מפחיד, אך כל מה שה' 
 יעשה יהיה הכל בהתאם לנבואות המדברות על כך

זכריה י"ג,  "ישל העולם יהרס אך לא א 2/3ש 
  . עובדיה

המילים שלי, אני מקוה, יעודדו את המאמינים    
האמיתיים, מכיון שהמאמינים באמת כבר מותשים 

-מעולם מלא בשקרים והם מתגעגעים לגאולה
השלמה. אך רוב האנשים אינם מעוניינים כל כך 

השלמה -שחייהם ישתנו, אך כדי להגיע לגאולה
עליכם להתגעגע לזה. אפילו רק לשבריר שניה, 

  לזה.  עליכם להשתוקק
בעתיד הקרוב ביותר תהיה טרגדיה ענקית בכל    

של העולם יהרסו.  2/3העולם מלבד ארץ ישראל. 
 "יאלו ששורדים, הרשעים ששורדים, יעלו כנגד א

. היהודים יכנסו לבתים וימתינו. ה' יגן זכריה י"ד
צדקנו ילחם לבדו -ומשיח זכריה ט' ט"ועליהם 

ז' והלאה,  "ק פרשת שמות דףזוהכנגד כל הרשעים 
, עם עזרת ה', ולא יהיה מהם שריד בעזרת עיי"ש

  . במדבר כ"ג, עובדיה ועודה' 
אנחנו, עם ישראל, עם כל היהודים   ואז   

שנשארו בחוץ לארץ, נוכל לבוא ולהקריב קרבנות 
בבית המקדש ולחוש בפעם הראשונה שמחה 

  ׁשּוָבה ָוַנַחת ִּתָוֵׁשעּון''ּבְ ומרגוע. 
  
  

  'אוי ה', אוי ה
  ו"תשע אדר' לז אור, ירושלים, בנימין

   
 העם עם יהיה מה'... ה, יהיה מה'... ה אוי', ה אוי   

...? להיות שעומד מה את נעבור אנחנו איך...? שלך
 כל שהן אתמול של החדשות את נעבור אנחנו איך
 שמחכה מה לעומת קטן עוד זה אבל – קשות כך
  ... יהיה מה'. ה אוי', ה אוי', ה אוי. לנו
שהתנגש  402(אוטובוס קו  הזאת התאונה   

. עד הלב את לי במשאית עם ששה הרוגים) קרעה
 צדיקים היו כולם הם. מזה מתאושש לא אניהיום 

 היו הם למה אז. צדיקים היו כולם - הקרבנות כל
 אכזרית כה בצורה הזה העולם מן להסתלק צריכים

. טהורות קרבנות, קרבנות היו הם?... וטראגית
 קרבנות צריכים היינו מה בשביל, מי ובשביל

 העבירות בגלל זה את צריכים היינו אנחנו? כאלה
  .מבינים לא ואתם. שלנו

, ישנים אתם! תתעוררו, ישראל עם, ישראל עם   
 זו, חלום זה אבל, עמוקה שינה, מתוקה שינה

. אותם הרגנו אנחנו. אמת לא זה, עינים-אחיזת
 שהקריב הוא' ה באמת אבל, אותם הקרבנו אנחנו
: שמיני פרשת שנתעורר רוצה הוא כי, אותם

 הוא, ...'ֶאָּכֵבד ָהָעם ָכל ְּפֵני ְוַעל, ֶאָּקֵדׁש ִּבְקרַֹבי'
 שנעבור, שעשינו מה ונבין טוב שנסתכל רוצה

  חלק ג') X-פלנט...   (המשך בעלון על



              טעון גניזה                                                                       בס"ד

  חלק ב') –(המשך מעלון קודם 
 פעם ועוד פעם עוד ולספר, ההספדים ועל השמות

. הזאת והאכזרית הקשה התאונה על הסיפור את
 גללב קרבנות הן אלו. לשכוח לא, קרבנות

 הקרבנות רק יעזור לא זה אבל. שלנו העבירות
 לעשות צריכים אנחנו, תעניות ל"רה, ם"רמב

  .ושלום חס, קרבנות עוד יהיו – לא ואם, תשובה
 היהודים בין טרגדיות ישנן, הזמן כל זה וככה   

 כבר זה, עכשיו רק לא וזה. העולם בכל החרדים
 כמו, טרגדיות מיני כל, קורה שזה שנים-שנים

 אתם, נשרפו כולם שכמעט יורק-בניו המשפחה
 אבל. טהורות קרבנות היו הם גם?... זה את זוכרים

 וגם, ענק תיקון צריך באמריקה גם כי? למה
 יהודים שיש היכן הארצות בכל וגם, באירופה
  .לנו אוי, לנו אוי. ענק תיקון צריכים

 יהודיות נשמות ִעם יהודים, הטובים יהודים   
 בין, האמיתיים היהודים. אליכם מדבר אני, באמת

, חילוניים או לאומים-דתיים או חרדים אתם אם
 אתם. מאיתנו מרוצה לא ה"הקב. אליכם מדבר אני

: ולומר השכם על טפיחה לעצמכם לתת אוהבים
... טובים אנשים אנחנו... חסד-בעלי אנחנו אבל'

, תפילין מניחים, ובערב בצהרים בבוקר מתפללים
 המשפחה-טהרת על ושומרים מחזיקים אנחנו', וכו

, חרדים ספר-לבתי הילדים את ושולחים, והכשרות
 שאמרתי מה כל, נכון?... מאיתנו רוצים מה אז

 זה – לרוב, זה על היטב מסתכלים אם אבל, נכון
. אידישקייט של חיקוי רק זה, בכלל אידישקייט לא
 זרה-עבודה לנו יש. הזהב-עגל של האידישקייט זה

 לכל וכשר, לפסח וכשר, חול-ליום כשר, כשרה
-הבתי. לעצמנו משקרים פשוט אנחנו. הזמנים

, לרוב, העולם ובכל בארץ וגם, באמריקה גם, יעקב
 הנשמה, יהודי חינוך לא זה, לרוב אבל, כולם לא

 את ומרגישים. ביותר שיטחי משהו זה. מזה נעלמה
 אבל, ב"בארה במיוחד, מקום מכל' נוזלת' הגשמיות

-בדרום וגם, באוסטרליה וגם, באירופה וגם, פה גם
-בתי. ברוסיה וגם, יהודים שיש מקום כל, אפריקה
 שם לנו ויש, כנסת בתי אמנם נראים הכנסיות

 באותם שמתפללת הקהילה אבל, תורה–ספרי
 שהם אפילו, צדיקים כך כל תמיד לא הם המקומות

 עם אפילו מהם וחלק, וציצית, ארוכים זָקנים עם
 נראים שהם כמה משנה לא, תכלת-ציציות
 שמתאימים סיפורים, איומים סיפורים יש, צדיקים

 גם וזה, באמריקה גם וזה. ביותר הנמוכים לגוים
-בדרום גם וזה, באוסטרליה גם וזה, באירופה
. בארץ וגם, ברומניה וגם, ברוסיה וגם, אפריקה
 את תפסו, האחרונות השנים בעשרות, החרדים

  .זה עם ורצים הגשמיות של הענין
, בארץ פה שיש המכוערת הפוליטיקה כל, ופה   
 ומאני געלט, לכסף שייך הכל, החרדים של גם

)money .(בוכה שאני דור כזה לנו יש. הכל זה 
 שלנו הילדים של הדור, הבא והדור. עליו תמיד

, להם אין. יותר עוד עליהם בוכה אני אז, עכשיו
 שהם ואפילו, אמיתי יהודי חינוך להם אין, לרוב

 או בחדרים או יעקב-בבתי שהם ואפילו, בישיבות
-כאילו' הכל', אידישקייט כאילו' זה, מה-משנה-לא

 חייב שזה לכם להסביר רוצה ואני'. אידישקייט
 הבא-דור לגדל סיכוי שום אין. האחרון הדור להיות
, הקודמים הדורות כמו ה"לקב נאמן באמת שיהיה
 את ולהקריב' ה קידוש על למות מוכנים שהיו

 את עשו הדורות כלב לא אמנם. כיוון בכל עצמם
 מוכנים היו היהודים של חלקם שרק דורות היו, זה

 לפני, באירופה. שונים חלקים היו. להקריב
 שהיו אלו בעיקר, חלק היו, השניה ע"מלחמה
 הגשמיות את שרצו, באירופה הגדולות בערים

', וכו להרוויח היחסי- החופש ואת, החדשה
 היהודים היו) בעיירות( בשטעטלאך ולעומתם

 כל את להקריב מוכנים שהיו, יותר האמיתיים
 יהודי כמו לחיות בשביל הזה המטונף הזהב העגל

  . להם יפריע שמישהו בלי
 שבת-מחללי היו היהודים רוב 1939 בשנת אך   

. אותו והציל ישראל-עם את לקח' ה ולכן, באירופה
. הגאזים-ובתאי הריכוז-במחנות אותו הציל הוא
 שמע' צעקו הגדול הרוב כי, אותם הציל הוא

. עדן-לגן ישר נכנסו והם, מתו שהם לפני', ישראל
 הדור כל את הציל הוא. זה עם אותם הציל הוא
 אלו אבל. נפלו לא הרוב אבל, נפלו כמה רק. זה עם

, המבחן היה זה אז – המלחמה מן בחיים שחזרו
 התחילו מאד ומהר, חילונים להיות חזרו הם ולרוב
 שאיבדו אפילו, הזהב-עגל אחרי שוב לרוץ

  . עלינו לא, שלימות משפחות
 חזרו שוב חרדים הרבה. אחרים היו החרדים   

 אמיתי בית לבנות שוב וניסו שלהם לחסידויות
 סיום מתקופת חזקה שהיתה הגשמיות אבל, יהודי

, כן. היהדות את רצחה פשוט השניה ע"מלחמה
-חרדים ונהיו, בתשובה חזרו יהודים ויותר יותר

 ההתעניינות שרוב לקהילות נכנסו אבל, כביכול
, הכל על' הכשר' עם אמנם, בגשמיות היתה שלהם

 שזה, השוקולדות וכל, הכשר עם הסוכריות כל
, סיני ואוכל, הפיצות וכל, הגוים-תרבות של חיקוי
  .הכשר עם הכל-הכל, מה משנה לא, מקסיקני אוכל

 עבירות של דור, הדור את עכשיו רואים ואנחנו   
, לשני אחד וקנאה שנאה של דור, בקדושה קשות

 לפי פוסקים מקרים בהרבה שלנו שהרבנים דור
 את איבדנו. ...'לֹו ַיִּגיד ּוַמְקלֹו' הקהילות רצון

 שאנחנו רבנים לנו יש. אותנו לכוון שיכלו הרבנים

  .אסון וזהו, אותם מכוונים
 של הלבוש זה גדולים הכי האסונות ואחד   

 לבוש זה גרוע הכי אבל, הגברים של וגם. הנשים
 זה איך?!... הגברים?.. מה: 'שואלים ואתם. הנשים

 עם שהולכים אלה. מאד ברור?!' להיות יכול
 עם הם מהגברים מאד הרבה, קצרות חליפות
 שאי צר כך כל קט'ז וגם, צרים כך-כל שהם מכנסים

 כי, ָלֶשֶבת אפשר ואי, בכלל זה את לסגור אפשר
 כך כל הם... המכנסיים עם יקרה מה יודע לא אני

 נעלים עם שהולכים תופעה עכשיו יש. צמודים
, האצבעות מסוף ארוכות יותר מטר חצי אולי שהם

 להיות יכול זה!... ממש מסוכן זה... שפיץ עם
 זה הגברים לבוש בנושא לי כואב הכי אבל... נשק

, הפסים שעם אלה, הירושלמים של הלבוש
, שבת של הפסים עם שהולכים הבחורים, הצעירים

 שהם שריר כל שרואים עד הגוף על צמוד שזה
 זה את עושים, החגורה את ָׂשמים וגם, הולכים

 כאילו למטה זה את ומושכים, רחב יותר הרבה
  .זה על ים-בגד עם שהולכים

  ...אפטרשייב גם ויש. ש
, בושם עם הולכים הבחורים. ּבֹוֶׂשם, נכון, אֹוהֹו

 לא עדיין הם אמנם. אפטרשייב עם הולכים
 יש אפטרשייב אבל, זקן עדיין להם אין, מתגלחים

, משהו זה. להקיא רוצה אדם-הבן. מגעיל זה. להם
 לא אבל, פורים של תחפושת איזו, חיקוי איזשהו

 הוללות חג' (הלואין'ה של אלא, פורים של
  .ורוחות לשדים ששייך משהו של), אמריקאי

 -' ה ברוך. לנו אוי. הנשים של התור בא ועכשיו   
 לגמרי הלבוש את ששינו צדקניות נשים יש

 עם הגדול הרוב עדיין אבל, צנועים שממש לדברים
 אבל, ארוכות אינן הם אם ואפילו, ארוכות פיאות

 מותר אם שאלה עדיין שיש, אמיתי משיער הם
 הביזנס על שולטת הַמאְפָיה כי, זה עם ללכת בכלל
 לשים יעיז לא אחד ואף, הנכריות- הפאות של הזה

 ואני. לא או כשר זה אם להגיד בכדי שם משגיח
 כי, כשר לא זה מזה וחוץ. כשר לא זה, לכם אומר
, אומרים איך, איננה שהיא פיאה עם אשה

 כן מישהי ואם, ככה הולכים לא שהרוב', ְׁשַמאֶטע'
 אבל, ביקורות הרבה עליה יורדות אז ככה הולכת
, ארוך קצת רק זה אם ואפילו, יפה פאה – הפאה

 היא. אסור שזה יפה כך כל, יפה מאד נראה זה
  . מאד גרוע וזה. פנויה נערה כמו נראית
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 צריך. מושלם' ֶסט' לעשות צריך הפאה עם ויחד   

 זה אז שמנה קצת האשה ואם, צרה חצאית בודאי
 והיא... רזה להיראות רוצה היא כי... צר יותר עוד
 ועם... יותר עוד אותה משמין רק שזה מבינה לא

 הרוב ואמנם. צמודים ווסטים עם, צמודות חולצות
 מכופתר כך כל לא אבל, ארוך שרוול עם הולכים
 שרוולים עם הולכות שגם כאלה ויש. למעלה
 וגרביים, וצר, קצר הלבוש כל אבל, רבעי- שלשת

 על שנוא זה. לנו אוי, לנו אוי, לנו אוי. שקופות
 לומר תעיז לא אחד ושאף '.ֵמַאֲחֶריךָ  ְוָׁשב' ה"הקב

 אתם, לכם אומר אני. מותר שזה אמר שהרב לי
 לא הוא, אמיתי רב הוא אם, שלכם הרב. שקרנים

 לא אז, להחליט בשביל האשה על מסתכל היה
  .סיפורים לי להגיד

 ממש חיים אתם? מפחדים לא אתם האם   
 אתם האם. אמיתי לא חלום איזה, חלום באיזשהו

 איך! מבין לא אני, מבין לא אני?!... מפחדים לא
 כמה, מפחדים לא אתם אבל??? לפחד לא אפשר

 באמריקה אנשים כמה, קברתם כבר אתם אנשים
, מחלות מיני בכל, דרכים-תאונות מיני בכל שניספו

: ותגידו?!! מבינים לא עוד ואתם. יש יתומים כמה
 כך כל אותנו עושים הם, האלה האוטיסטים, אוי'

 כך כל לא ואנחנו, נכון לא בכלל וזה, עצובים
 רוצה לא הוא, טוב הוא ה"והקב, כאלה רשעים
  '... רע לנו לעשות

 לא ואתם, רע לכם לעשות רוצה לא הוא, נכון   
? אתכם להעיר בשביל לכם יעשה הוא מה, מבינים

 וכל, האבות וכל, עלינו לא, שנפטרו הילדים כל
 הם, כביכול' ה של בידים הם, שנפטרו האימהות

 נמצא הוא !אתכם להעיר בשביל היה זה, עדן-בגן
 הרוב כי, מהם נהנה והוא, שלהם הנשמות עם

 כולם לא, כולם לא. הטובים בין הם - שהלכו מאלו
  .הטובים בין היו מהאוטובוס אלה. הטובים בין

, העינים את תפתחו, לכם אומר רק ואני   
 עם תפסיקו'. לה ותתפללו, תתאוששו, תתעוררו

 הטיולים כל עם תפסיקו. שלכם השטויות כל
 זה, ל"לחו טיול לקחת אסור זה, ובכלל, שלכם
 לטייל ללכת יכול לא בארץ לגור שבא יהודי! אסור
 לצאת יכול הוא. פה להשאר צריך הוא, ל"בחו

, להתחתן בכדי לצאת יכול הוא, פרנסה בשביל
, לכם משעמם זה כי לטייל סתם אבל. דינים ישנם
  . אסור זה – זה עם זה לטייל ללכת רוצים ואתם

 תאמינו לא או לי תאמינו, לכם אומר אני אבל   
 כבר הם, מאד הרבה עליהם שדיברנו הרשעים, לי

 קרובים מאד כבר ואנחנו, פה העולם ברוב שולטים
 עלול שזה, שלנו באיזור פה שתהיה למלחמה

. בגדול אחרים למקומות ולהגיע להתפתח בקלות
 מאמין אני, הרבה יגדל שזה מאמין לא אני אבל

 והוא, קרוב הוא – עליו שדיברנו ההוא שהכוכב
 מה להבטיח יכול לא אני, מאמין אני, לפה יגיע
 מבוסס וזה. זמן הרבה יקח לא זה אבל, קודם יגיע
 ֶשַּמה, עובדה על מבוססת שלי הדעה, עובדה על

 המדענים, הידועים האסטרונומים אצל שכתוב
 בזוהר בדיוק כתוב זה, איינשטיין כולל, הידועים

 וגם, בדיוק כתוב שזה ומאחר, אחרים ובמקומות
 ואני, יחרב העולם של שליש-ששתי בנבואות כתוב
 רוב את להשמיד יכולים לא שהרשעים יודע

 הכוכב את שלח' ה אם אבל, יכול' ה רק, העולם
 את ולהרוס העולם בכל הרשעים את להפחיד הזה
  .להיות חייב זה, להיות חייב זה אז – העולם רוב
', אקס-פלנט' לזה קוראים אתם אם בין אז   

. בדרך הוא –' השביט' השם נכון יותר או', ִניִּבירּו'
, דברים הרבה-הרבה יעשו והרשעים. קרוב הוא
 העניין כל את למשל עושים הם. עושים כבר והם
 בכל מסתובבת שכאילו ההיא המחלה של הזה

 זו. שלהם המצאה זו'. הזיקה, 'היתושים עם העולם
 של לעיוות גורמת שכביכול, קשה לא מחלה

 אין, יודע שאני כמה עד, בינתיים אבל, עוברים
 לכן אז... היה תמיד מאשר כיום כאלה מקרים יותר

 מכל הדעת-להסחת נועד זה, מזה להשתגע לא
 בכל שהמטרה, עושים שהם טובים-הלא הדברים

, העולם של מהאוכלוסיה, מאיתנו לעשות היא זה
, שלנו האוכל את הרעילו כבר הם אבל. עבדים
 כל או, סויה או, מתירס שעשוי דבר כל וכמעט

 מלאים הם – דברים הרבה ועוד', וכו דגנים מיני
 יותר כאילו זה את לעשות כדי זה עם שחקו. רעל

 גרוע יותר יוצא זה אבל, טעיםבריא ויותר 
  ... בשבילם טוב ויותר, בשבילנו

 שבע בערך שזה אוכלוסיה הארץ-בכדור יש   
 והם), 7,300,000,000( אנשים מיליארד שלש נקודה
 בערך שזה, מיליון מאות חמששארו רק שי רוצים
, להתפטר רוצים הם שארהמ ואילו, אחוז שבע

 ישאירו הם אז, הכוכב יגיע אם אבל. אותנו להרוג
  .אותנו לגמור הזה לכוכב

 שהם חושבים הם כי. אותם יפתיע' ה אבל   
 הם, טיפשים הם ולמעשה, גדולים חכמים

 הלוסיפר, שלהם שהשטן חושבים הם! טיפשים
 אה אה אה... אותם להציל יכול, וזכרו שמו ימח
 ברור?!... דבר כזה לחשוב יכול מי! שקר זה... אה

. אינטלגנטים לא פשוט, אינטלגנטים לא שהם
 מה כל את שמכתיב מה כי. עקום שלהם ההיגיון

, רשעים פשוט הם. הרישעות זו – עושים שהם
 שהם מה יודעים הם אבל. נפש-חולי רשעים
. שלהם התשוקה בשביל ורק אך חיים הם. עושים

 אינן חיות שאפילו דברים לעשות מוכנים הם
 את להפוך רוצים והם, מגעילים כאלו הם, עושות

' שה הסדר נגד, נדע שלא, התורה נגד העולם כל
, הבריאה לכל' תיקונים' לעשות רוצים הם. עשה

 זה את הורסים, זה את הורסים רק הם ובינתיים
, יהודי-לא או יהודי, אדם בן כל. מעוותת בצורה

 הוא, איזון וקצת, שכל איזה, אמונה איזו לו שיש
, הרוס מקום רואה והוא, שלנו העולם על מסתכל

  .להקיא רצון מעורר רק זה. ומגעיל הרוס
'. ה בעזרת, השלמה הגאולה תבוא מעט עוד ולכן   

 אנחנו, לפחד לא קשה שזה יודע ואני. לפחד ולא
 על מפחדים אנחנו, עצמנו על רק לא מפחדים
, שלנו הבעלים ועל, שלנו הנשים ועל, שלנו הילדים

 והסבתות הסבים על, שלנו והאמהות האבות על
 זה – קורה מה משנה לא. לפחד לא אבל, שלנו

 צריך בירושלים שגר ומי. לפחד לא. לטובתינו
, רבה תודה', כח יישר: 'יום יום ה"לקב להגיד
 את לנו נתן' ה ההיסטוריה של הזה שבזמן, ה"הקב

-לגן קרוב הכי, קרוב הכי במקום לגור האפשרות
 ְּכִעיר: 'ב"קכ תהלים הקודש עיר בירושלים, עדן

 הרבה בזה שאין ואפילו. ...'ַיְחָּדו ָּלּה ֶׁשֻחְּבָרה
 צריך רק. הקדושה את יש אבל, עכשיו קדושה
 כל את שוב ונראה העליונה השיכבה את להוריד

  .הכוחות כל עם החוצה יפרוץ זה. הקדושה
, שלי הכוחות כל עם מבקש אני, ישראל עם אז   
 ה"הקב אל תחזרו, מהותי כל עם, שלי הלב כל עם

 המגעילות הפיאות את זרוקנה, נשים. לגמרי
, שלכן האיפור מכל הפנים את תרחצו, האלה

 שזה המהות כל עם ותאמינו, וארוך רחב תתלבשו
, ליצן כמו איפור עם הפנים לא זה. היופי זהו, יפה
 רחוב-אשת כמו, הצמודים, המגעילים הבגדים וכל

 ואל. זה עם שמח לא' ה, הדרך לא זו. בפאריס
 לב לה ויש, טובה כך-כל היא אחת שאשה לי תגידו
 יכול לא זה. פרוצה כמו נראית שהיא אפילו יהודי



 היתה כשהיא – רגישות קצת לה היה אילו. להיות
 צריכה היתה היא, ובוכה התהלים את אומרת

 היא ואם, ערומה כמעט שהיא ולהרגיש להתבייש
, ולכן. הצגה רק זו השאר כל אז זה את מרגישה לא

-מיד, מכם מבקש אני, זמן הרבה אין. הזמן הגיע
, לחרדים בעיקר מדבר אני. בתשובה לחזור מיד

  .היהודים כל את להציל יכולים, החרדים, ואתם
 ואף, המשיח בביאת שלימה באמונה מאמין אני   
 יום בכל לו אחכה זה כל עם – שיתמהמה פי על

 We Want Moshiach Now!  . שיבוא
  

  שאלות ותשובות
 יש מהתאונה להפיק שצריך למסרים בנוגע. ש

 ההרוגים שרוב רואים אנחנו, למשל. לקחים הרבה
 בגמרא מפורש כתוב, צעירים בחורים, צעירים היו

-חוסר בגלל נלקחים שהבחורים: ח כתובות
  .הקדושה

, הבא הדור על מדברים אנחנו. עכשיו ברור זה. ת
 גם צריכים, נכון. אותו להציל שצריכים הבא הדור

, הם אבל, להציל יותר המבוגרים את, הזקנים את
 הולכים הם אבל. חשובים הכי-הכי הם, הצעירים

. הבחורים, שנלקחו אלה לא. הצעיר הדור, לאיבוד
  .צדיקים היו - הם
 ם"השובבי תקופת ימי סיום הם, אלה ימיםבו. ש

  ...הקדושה תיקון שזה
 כמה, הקדושה על דיברנו כמה, נו, הקדושה, כן. ת

 הגוים בין ובודאי, היהודים בין ירודה שהיא
  .והחילוניים

 רבינו משה של היארצייט יום, באדר' ז היום. ש
  ...השלום עליו

 רבינו משה איזה עכשיו צריכים, להגיד יש מה. ת
 מרגיש אני. חיזוק לנו שיתן, כבר אלינו שיחזור
 יש זה עם יחד אבל, פירוק פשוט, מתפרק שהכל

 שהם, המלך דוד לקבר שבאים אלו כמו, קבוצות
 צריכים כולנו וגם, איתו שהם ה"לקב מראים פשוט

  . ה"הקב עם, איתו שאנחנו לו להראות
 לא האם הפיאה את זורקות היו נשים אלף אילו. ש

  ?...הזאת התאונה מתרחשת היתה
 רק אני, להגיד יכול לא ואני, ה"הקב לא אני. ת

, שלו העם את להעיר רוצה הוא: אחד דבר יודע
 ואת אותנו ָיַצר הוא, שלנו האבא הוא. שלו האהוב

 הוא. יצר לא שהוא בעולם שקיים דבר אין, הכל
 שתמיד, אחד דבר ברור אבל. יכול-הכל, הכל

-הכי ודוקא, טרגדיות ישנן – יורדים כשאנחנו
 בשביל וזה, הקרבנות הם – כלל בדרך טובים
 היינו שאילו, לפחות לי ברור אז. אותנו להעיר

 היינו לפחות אם. דברים כאלה היו לא צדיקים
 דברים כאלה היו לא –' ה רצון את לעשות מנסים
  '. ה בעזרת

 אתמול הנוראה התאונה מהרוגי הבחורים אחד. ש
 התהלים ספר את לומר בקביעות להגיע נוהג היה

  ...המלך דוד בקבר
 וקרבנות, קרבנות היו הם: אומר אני שוב. ת

 לא. זה בשביל נולד הוא. ביותר מהטובים לוקחים
. מעולה במקום הוא. עצמנו על לרחם. עליו לרחם

 איפה אבל, בזה לקנאות שאפשר עדן גן לו יש
  ?... אנחנו

 חלק של הנבזית ההקצאה על לומר אפשר מה. ש
  ?לרפורמים המערבי-מהכותל

 לאלה אוי, אוי, אוי. זה רק לא. וחרפה בושה. ת
 בכנסת שיושבים לחרדים אוי, בכנסת שיושבים

 את להחזיק רצו שהם בגלל, נגד הצביעו ולא
 תחת יכרעו האלה והכסאות. שלהם הכסאות

 קֵֹרס ֵּבל ָּכַרע: 'ו"מ ישעיהו מהם אחד כל של הכובד
 ...',ַמָּׂשא ַמֵּלט ָיְכלּו לֹא, ַיְחָּדו ָכְרעּו ָקְרסּו... ְנבֹו

  .הריצפה על יהיו הם ובסוף
  ? מחאה איזו, לעשות צריך מה אז. ש
 שיושבים אלה. מחאה לעשות צריכים לא אתם. ת

 היה שזה, נגד להצביע צריכים שהיו הם – בכנסת
 ולכן, זה את עשו לא הם ולכן, הממשלה את מפיל

 זה, שלהם לתיפלות שהולך אחד כל על אשמים הם
 לדבר שעזר יהודי כל ועל שלהם הראש על רובץ

  .הזה האיום
 ולהשפיל לחלל הללו הנשים כשתבואנה האם. ש

  ?מחאה לעשות או לשתוק יש הכותל את
 לא. ולצעוק לנו שמותר איפה ללכת צריכים. ת

 שאשה הדין נגד לא זה, למעשה. אליהן להתקרב
. תפילין הניחה המלך שאול בת מיכל. תפילין תשים

 ככה להתפלל אסור כי, מחאה לעשות צריכים אבל
 מתנהגות הנשים, זה רק ולא, הצניעות בגלל ביחד
...? להיות צריך זה מה, אסור כן גם וזה, גברים כמו

, קטן-טלית, ציצית וגם תפילין לשים לאשה מותר
  .כיפות לא וגם, גדול טלית לא אבל

 ואת היהדות את לבזות כדי רק זאת עושים הם. ש
 מה, בזה מאמינים לא בכלל הם הרי. התפילה-סדרי

 בטח. ולגדף לחרף רק?!... שם לחפש להן יש
  ...זה עבור כסף מקבלות

 להתעלל אותם שולחים הרשעים. בודאי, בחלקן. ת
  .ביהדות

. י"הרשב אצל, למירון גם נמשך זה ועכשיו. ש
 להסיר מגבוה בהוראה התחילו האחרונים בימים

  ...י"הרשב ציון בכתלי הקבועות התפילות את
 לו יש שהאפיפיור לכם להסביר רוצה אני. ת

 אלו, ההסכם את שעשה זה הוא הנוכחי לא, הסכם
, הישראלים עם הסכם על חתמו שמלפניו

 העיר כל את לקתולים נותנים שהישראלים
 והאדם. המלך דוד קבר את רק ולא! העתיקה

 זה. מותו את מצא לפתע – זה את ופירסם שגילה
 הערבים את לסלק רוצים הם ולכן .רבין בזמן היה
 בזמן הזה ההסכם את עשו לא הם. הבית-מהר

, הימים ששת מלחמת לפני, שם שלטו שהערבים

 יהיו שלהם שהפרטנרים ידעו הם, לא, הירדנים
 עכשיו וגם. הציונים עם שותפות, הציונים דוקא
 שזה חושבים. פה תהיינה הפתעות אלו תראו אתם
 ממש זה. לא זה, נגד מדברים שאנחנו מה סתם
 של והקשר, והתיכנונים. מדהים, מדהים תכנון

 לפחות כבר בודאי זה הקתולים עם הציונים
 בא זה ישראל-מדינת של הרעיון וכל. שנה מאתיים
 והרבה. בשטן שמאמינים אלו מצד, מהשטן
 של מהגבוהים היו שלנו המממשלות-מראשי

 הם. סתם לא, סתם לא וזה'. החופשיים-הבונים'
. הסיגנון באותו בדיוק, בארץ פה יהודים רצחו גם
. סתם לא, מת או נעלם פתאום – להם שהפריע מי
 לדבר רוצים שלא מההיסטוריה חלק זה. ידוע זה
 של בעולם עכשיו חיים אנחנו, ולכן. זה על

 כבר הם אמנם, ביניהם יש חרדים וגם. ַמאפיונרים
, להם לקרוא איך יודע לא אפילו אני, חרדים לא

 שמות ק"זוה איתם ימות – איתם שהולך מי אבל
  '.ז דף
' שיפוצים' של בתירוץ שרוצים עכשיו שמענו. ש

-לכותל הגישה את תמימות שנתיים למשך לחסום
 וברור, יפו שער דרך העתיקה והעיר המערבי

 למנוע היא - בפרוייקט האמיתית שהמטרה
 עד קשה כ"כ יהיה שזה, לכותל להגיע מהיהודים

  .להגיע יפסיקו שפשוט
 זה איך מבינים אתם האם, אותך שואל אני אז. ת

 סודי הסכם שקיים, לכם שאמרתי מה עם מסתדר
, ירושלים של העתיקה העיר כל את לוותיקן לתת
-קבר וגם, קדושים מקומות עוד וגם, מירון את וגם
  ...?הנביא-שמואל את וגם, רחל
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  ?בכלל האלה במקומות שם לחפש להם יש מה. ש
 מיני כל לשלב ורוצים, חדשה דת עושים הם. ת

  ."על, עצמו השטן של לעולם זה את ולהפוך דברים
-עם של הקשר את להרוס זה כן גם המטרה. ש

 עם הקשר דרך מתבטא שזה, ה"הקב עם ישראל
  .היהודים של הקדושים המקומות

 לשלוט ָעם מכל גדולה הכי ההצלחה בינתיים. ת
. הכסף ידי על וזה. היהודים עם להם יש – עליהם

  .כסף מחלקים
 נתנו ציון-הר על השליטה שבשביל מספרים. ש

  ...דולר מיליארד
 העיר כל את, האיזור כל את קיבלו הם אבל. ת

, משמים קורה הכל, בודאי, שואל ואני. העתיקה
 כך כל פתאום הצלחנו למה שואל אני אבל

 לתוך להכנס הצלחנו למה, הימים-ששת במלחמת
 שזה יודע אני אבל? אותה ולכבוש העתיקה-העיר
 לנו עשה' ה. היהודים עם להסתדר להם קל יותר

 העתיקה-העיר את וקיבלנו הכותל את שלקחנו נס
? זה עם עשינו מה אבל, קדושים-מקומות מיני וכל
 לא, זמן באותו לכן. ישמור' ה?... זה עם עשינו מה
 מקבלים שהם הסכם על חתמו, כן אחרי קצת, מיד
. קדושים מקומות עוד פלוס העתיקה- העיר את

. להם יתן לא' ה. בכלל דואג לא ואני. שולטים והם
 שניה, מתים שהם לפני ֵידעו הם אבל, ימותו הם

 לא אתם. בגדול טעו שהם ידעו, כן לפני אחת
 איזה מבינים לא אתם, רשעים שהם כמה מבינים
 איך יודע לא אני. הם רשעים איזה, זה עיקום

 כי, זה את להסביר רוצה לא אני. זה את להסביר
 לכם שאמרתי כמו, שממש לדברים מסוגלים הם

  .להקיא אתכם יביא, קודם
 ציון-בהר חפירות מבצעים ארוכה תקופה במשך. ש

-רשות עם ובשיתוף, המלך-דוד-קבר מאחורי בשדה
 הזה הפרוייקט כל רשמית שנודע כפי. העתיקות

, האדמה בעומק שם כנסיה הקמת לצורך נועד
  !...ליצלן רחמנא, דוד בית מלכי למערת קרוב

 להיות לכם שיתנו, סבורים אתם מה! בודאי. ת
 זה אבל, אתכם שיסלקו יום להם יהיה עוד?... שם
 על' שמה מרגישים הם. כלום להם יעזור לא

 שהם עד זמן הרבה יקח לא זה אבל, עכשיו' הגובה
  .האמת את יבינו
  ...כוכב דרך

 רעה: 'ואהרן למשה אמר שפרעה נאמר בתורה. ש
, כוכב שזהו המדרש בשם י"רש ומסביר', פניכם נגד

 ָרָעה ִּכי ְראּו': 'י', י בא פרשת וחורבן דם שמסמל
 כוכב, שמעתי אגדה ומדרש: 'י"וברש', ְּפֵניֶכם ֶנֶגד

 אני רואה, פרעה להם אמר', רעה' ששמו יש אחד

 לקראתכם עולה כוכב אותו את שלי באיצטגנינות
  ...'דם סימן והוא, במדבר

 זה. אמיתי זה, אמת זה – השביט או' ניבירו'ה. ת
 התאריך בדיוק יהיה זה אם יודע לא אני. עלינו בא

 זה אם יודע שאינני אמרתי מתחילה כבר, שדיברו
 כך כל לא גדולים הכי המדענים אפילו, התאריך
 השקיעו הם אבל, יהיה זה מתי בטוחים

 אומרים איך יודע לא אני, טריליארדים, ביליארדים
 לא שאנחנו טוב... בעברית האלה המספרים את

 כדי עתק הון השקיעו... כזה ק'ש לכתוב צריכים
 יודעים לא כן גם הם אבל, הנתונים את לקבל
 מוכנים כבר הם אמנם. יקרה זה מתי בדיוק

  .חכמים-לא כאלה... שלהם הבונקרים לתוך להיכנס
 בערך משהו יהיה שזה תחושה שיש אמרתם. ש

  ...הסדר-ליל בסביבות
 לפחות לקנות עכשיו שנצטרך הרגשה לי יש. ת

 וכן, לכל שני אנשים לחג מצות של אחת קופסה
 דברים גם ואפשר. העיקר זה, ענבים-למיץ לדאוג

 יהיה אלו שדברים חשוב בינתיים אבל, אחרים
  .בבית

 זה -  הכוכב התקרבות על הסימנים אחד. ש
 הסנוניות הן אלו... מטאורים-נפילות של התופעה

  ...הכוכב בוא את המבשרות
, זה רק ולא. לס'אנג- בלוס גם זה את וראו, נכון. ת

, הבולענים), sinkholes' (סינקהולס'ה את גם יש
 חור נפתח לפעמים. סיבה בלי סתם ככה הנפערים

 ומכוניות, מגורים מקום באמצע כך כל גדול
 כן גם וזה. ארצות מיני בכל וזה. בפנים נופלות

. הכוכב בגלל האדמה-בבטן שקורים הדברים בגלל
 משהו זה, רבות לאחרונה שקורית תופעה זו

 חור איזה המרכזית באמריקה גם והיה! מדהים
  ...פנימה נפל קטן מלון-ובית שנפתח

 רמז שגילה, המסרים מקוראי אחד התקשר. ש
 מבוססות המשיח התגלות סדר על הנבואות. נפלא
 כוכב דרך: 'בלעם מנבואת הפסוק על כידוע

, השביט כוכב הופעת על רומז כידוע שזה', מיעקב
 את נחשב אם אז. המקורות בדף שהבאנו כמו

 עד ו"תשע הנוכחית מהשנה שיש השנים מספר
 נקבל אז, המשיח ימות שהם, השישי האלף סוף
'!... ָּדַרךְ : 'המילה של הערך בדיוק וזה. שנים 224

 של הזו התקופה את שפותח הוא הזה שהכוכב
 החורבן עם זה כוכב, שנים 224, המשיח ימות

 של התקופה את מסיים עמו מביא שהוא הגדול
... המשיח לימות אותנו ומכניס' דמשיחא עיקבתא'

 התחילו כבר האם, אנשים הרבה אותי שואלים
  ...הזה הכוכב את לראות

 זאת, ראו לא שעוד כאלו ויש. הכוכב את ראו. ת
 יש אבל... יראה א"שנאס מחכים שהם אומרת
 ואתמול היום שכבר שמעתי. זה את שראו כאלה
 והם. זאת מקבלים כולם לא אבל, זה על דיברו
 של התקשורת כל, ובכלל. לדבר מפחדים כולם

 מאד-מאד זה, החרדים של כולל, ישראל- מדינת
 כניותות מיני כל עם היום כל והחילוניים. שטחי

 פעם אף מגיעים ולא, ביותר משעמם, תוכן בלי
, חכמים כך כל שהם שחושבים וקריינים. לאמת

 הדברים לכל בכלל לב שמים לא פשוט הם
. בעולם שקורים, עכשיו שמסתובבים החשובים

 קשה הכי בנפילה כמעט נמצאים אנחנו, הנה
. כלכלית נפילה, העולם של בהיסטוריה שהיתה

 הבורסה אחד יום. לא? משהו אומרים הם האם
, האמת את להגיד במקום. יורדת אחד יום, עולה

 שאיימו להיות ויכול. קישקושים מדברים אז
, להיות יכול זה, להם נותנים שלא ויתכן, עליהם

  . יודעים – ֶּפה לפתוח כשרוצים אבל
, טיימס-יורק-הניו כמו עיתונות, ושתדעו   

, עיתונים מיני כל ועוד, פוסט-הוושינגטון
, באינטרנט או בטלביזיה שרואים. אן.אן.והסי

, יותר הרבה ועוד, האלה הרשתות וכל, ניוז-הפוקס
 הם - לונדון-אוף-טיימס, שפיגל-הדר כמו

 הם. האמת את להגיד יכולים לא הם כי, משעממים
 אנשים שני יש. האמת את כלל לחפש יכולים לא

 אין אז! בעולם העיתונות רוב על הבית-בעלי שהם
 וזה. להגיד שמותר אומרים שהם מה רק לומר מה
 עכשיו, למשל. קישקושים סתם זה כי, מעניין לא
 כך כל שכבר ראו והם, הכוכב של הענין את יש

 היו הם אז, עכשיו זה על קוראים אנשים הרבה
 אז, כולם את להרגיע לפחות, משהו להגיד צריכים

 מיני ובכל ובטלביזיה באינטרנט דיברו, עשו
: שמסבירים א"מנאס אנשים מיני כל, מקומות

 לו יש הזה הכוכב אבל, עכשיו כוכב מצאנו, 'אוהו
 שהוא נרגיש שלא כך אלף שנות אור של מרחק
', ניבירו' לזה קוראים לא הם אבל'. אלינו קרוב
  . Planet-9 - 'התשיעי-הלכת-כוכב' אלא

  ?...שמות הרבה כך כל, הזה לכוכב, לו יש למה. ש
 מיני בכל אותו ראו אנשים מיני כל כי. ת

 שם לו נתן אחד כל אז, בהיסטוריה הזדמנויות
, דסטוריאל- דה לו שקורים כאלה יש... אחר

 את כינה שפרעה לעיל שהבאנו כמו...  ההרסני
  .וחורבן הרס -' רעה: 'בשם הזה הכוכב

-זרם בגלל שזה יתכן האם, המשונה האויר מזג. ש
  ...המערכת כל את משבש שזה, שנפגע הגולף

-מפרץ של הזרם! נגמר זה, נפגע לא הוא. ת
 שזה האיזור לכל חמים מים מביא היה מקסיקו

 מגיע זה, זה רק לא אבל. ב"ארה של מזרח-הצפון
, שקט די אקלים יש לאנגליה זה בגלל אז, לאנגליה

 ששפכו בגלל אבל. הצפוני-לקוטב קרוב שזה אפילו
 קילקל זה, מקסיקו במפרץ נפט הרבה כך כל שם

 שהשקיעו החומר גם כן ואחרי, הזה מהזרם הרבה
-הקוטב מזה וחוץ. הנפט את להוריד בשביל במים

 כל בגלל שזה להגיד רוצים הרשעים. נמס הצפוני
 אבל', וכו המכוניות עם עושים שאנחנו הזיהומים



 כי! הכוכב בגלל זה, זה בגלל לא זה. נכון לא זה
 האחרים הכוכבים כל – מתקרב הכוכב כאשר

 בדיוק וזה, קצת זזים, ורועדים מתחממים שסביבו
 הזיהום מחמת היה זה אם כי, מתקרב שהוא סימן

 נמס להיות צריך היה שנמס בקטבים הקרח -
 מוכיח וזה, מלמטה נמס זה באמת אבל, מלמעלה

  .שמתחמם הוא הארץ-כדור של שהפנים לנו
 יש הים למלח. מלח בלי, טריים מים הכל וזה

 העבודה את לעשות הגולף לזרם שעוזרת תכונה
 לאוקיינוס נכנסים הנקיים שהמים מכיון אבל, שלו

 גם, זה רק ולא. מתקלקל פשוט זה אז, האטלנטי
' ביץ- במיאמי. המים ריבוי בגלל נעלמים החופים

 בקרוליינה וגם, לבתים עד שמה מגיעים כבר המים
 לפני ההוריקן את להם שהיה כאלה ובמקומות

 פעם שאף שיטפונות כאלו עשה באמת זה אז, שנה
 גם וזהו, משתנה הכל אז. אצלם דבר כזה היה לא
  .סימן כן
 או קיצוני קור של מצבים צפויים עכשיו אז. ש

  ...קיצוני חום
 חלק כי, בדיוק יודעים לא אנחנו. כזה משהו. ת

 הם כי, בזה עוזרים הרשעים גם - האלה מהדברים
 הם כך כדי עד אבל. האויר-מזג את לשנות יודעים

. שלהם למסוגלות מעבר זה. לעשות יכולים לא
 פעם מאות שמונה בערך נהיה זה – אדמה ורעידות

 ובכל! שנים עשר, נגיד בואו, לפני היה מאשר יותר
  .דברים כאלה היו לא פעם שאף מקומות מיני

 אנחנו: 'ואומרים, שמתווכחים אנשים יש ועדיין. ש
 בסדר הכל, רוצים האוטיסטים מה יודעים לא

  ?...'בכלל רוצים הם מה... דבר אותו הכל! גמור
 החשק את לי יש זה את שומע כשאני, כן. ת

  .סטירות להם ולתת, ולצעוק, לקפוץ
 להבין, להתעורר מתחילים היהודים האם. ש

  ?פה קורה שמשהו
 בלי, ובשלוה בשקט, טוב יֵשנים ממש היהודים. ת

  .בעיות
  ?!...יתכן זה איך. ש
 אפשר מה: 'יגידו. לדעת רוצים לא פשוט. ת

 שמתחילים כאלה יש. כולם לא זה אבל'?! לעשות
  .יחסית מעטים אלו אבל, לארץ לזוז

 שקרה ממה המסר את יבינו אכן שיהודים נקוה. ש
  ...כוונים מיני לכל אותו יבלבלו ולא השבוע לנו
 לדבר להתחיל לא להיזהר צריכים ובודאי בודאי. ת

 נוף-בהר הטבח אחרי שדיברו כמו, שטויות על
 אבל. שומרים יותר שצריכים אמרו, הכנסת בבית

  !השמירה וזו, אמיתיים-יהודים יותר צריכים
, תתעוררו: 'גדולה בזעקה הפעם עוד תצעק אז. ש

, הצגה שהכל רואים לא אתם! תתעוררו, טיפשים
 סרט, עינים-אחיזת, גדולה הצגה זו החיים שכל
  ...?!'גדול אחד

 את להוסיף יכול אתה, אמרת אתה, מצוין, אוהו. ת
 חשק לי יש תתעוררו לא שאם גם ותוסיף... זה

 מהמיטה בכח אתכם ולמשוך, שלכם למיטה לעבור
... הפנים על ולשפוך מים קצת ולקחת, הריצפה על
 הבית! קום ה'יענקל: 'מסר ראה יעזור זה רק אם

  '.בוער
 המשפט בית, קורט-הסופרים של שופט היה   

 מאובמה שדרש זה שהוא, הברית בארצות העליון
 עצר הוא, חוקיים-לא שהם חוקים מיני כל להסיר

 לפתע אותו ומצאו בטקסס חווה לו היתה. זה את
 רצחו שלא אמרו אז, שלו בחווה חיים רוח ללא

 סימן זה אז – אותו רצחו שלא אמרו הם אם. אותו
, ממש רוצחים הם... אותו שרצחו אלו שהם ברור

. כלום להם עושה לא אחד ואף, ימין ועל שמאל על
, קשות בצורות היה זה רצחו שהם האנשים כל

  .איומה אכזריות, נורא משהו
, תורכיה עם מתאחדת שסעודיה אומרים. ש

  ...מטוסים ושולחת
? מעורבת ישראל שגם שמעתם לא האם. ת

 ועם הטורקים עם ישראלים של מפגש התקיים
 כך, והמצרים הירדנים עם גם חושב ואני, הסעודים

 חלק להיות ישראל את גם שמזמינים, לי נראה
 להם יש. לדאוג לא אבל? מעניין לא זה האם. מזה

. החדש העולם לסדר שייך הכל זה. פה תכנית
 היו, לכם אמרתי. השני-נגד-אחד הולכים הם אמנם

 או שמתו צעירים בנקאים 75-ו מדע-אנשי 125
 אמצע מאז, ידיהם על האחרונות בשנים נרצחו
 שידברו רצו לא כי, כן לפני גם אבל התשעים שנות

 שהם דברים עוד על שיספרו רצו ולא', ניבירו'ה על
 בזה ששמים החיסונים עם הבעיות כמו, עושים

 נהנים הם, נהנים הם כי. לשים שאסור חומרים
  . יסבלו שאנשים נהנים, להרוג

. נדע שלא, הידועה המחלה של הענין את ניקח   
 עושים הם. קר בדם אנשים רוצחים פשוט הם

 ומה. מזה חיים לו אין אדם-שהבן עינויים כאלו
 זה המחלה את' לרפאות' בשביל עושים שהם

 ואם, נדע שלא, האנשים את הורג פשוט בעצמו
 אותו לקח' כשה רק זה אז – לשרוד מצליח מישהו

 מבריאים הם ככה וגם, ממנו זה את לקח' שה, מזה
 כי, לו עושים שהם מה כל בגלל לא, זה בגלל רק
 חלק אך, אחד לדבר עוזר שזה להיות אולי יכול זה

  .זה בגלל טוב לא מושפע יהיה הגוף של אחר
 שאמרת פשוט כך כל מהדבר נרגעתי לא עדיין. ש

 את קיבלו שבתאומים זה איך, הקודמת בפעם
 מראש שהוכנו הסרטים עם, המטוסים על הגירסה

 שום שם מצאו ולא, בבנין נכנסים שהמטוסים איך
  ...גולם-עולם, מטוס חלקי שרידי

 זה אבל, גולם-עולם, טיפש – זה באמת המילה. ת
 יצירה( הוליגרם היה זה, מוכנים סרטים היה לא

 שם שהיו אנשים). דמיוני מראה של מלאכותית
 זה, בפנטגון אבל, נכנסים מטוסים שכאילו ראו
 מצאו לא וגם. מטוס היה לא זה, טיל בטוח היה

 של שמות צויינו לא ובכלל, מטוס של שרידים שום
. שם ולא פה לא המטוסים על מתו שכאילו אנשים

 מן גופות למצוא אמורים היו בטח ובפנטגון
 שסיפרו במטוס וגם, שם נפל שכאילו המטוס
 על שהשתלטו הנוסעים י"ע התרסק כאילו שהוא

 אבל, להמצא שאמורות גופות היו הרי המחבלים
 – נפל כאילו זה ששם המקום את וצילמו כשבאו

 חור רק, גופות או מטוס של שרידים שום ראו לא
  ...באדמה

 יכל אחד שמטוס לחשוב מאד משונה זה. ש
-מגדלי כמו אדיר מבנה כזה להבעיר בהתנגשותו

  ... ההם הענק
 בודאי שנשרף המטוס של הבנזין גם, זה רק לא. ת

  .זה את להפיל בשביל חום מספיק בו שאין
 כמו נראה לא ממש זה? הסרט על שוב הסתכלתם

 הם. בדמיון זה את משלים שהמוח רק, מטוס
'. נכנס שזה' שראו ברגע בדיוק הפיצוץ את שחוללו
 הצעקה את ברקע שומעים, בכלל, השלישי והבנין
 כשמפוצצים שצועקים צעקה זו, הפיצוץ ברגע

, השיטה באותה רוצים גם הם וכך... במכוון משהו
' משיח כאילו'ה את להביא, ההוליגרם בשיטת
 להם יש'. השמים מן מגיע' שהוא כאילו, שלהם

 מאמין ואתה, באויר תמונה איזו להקרין טכניקה
 את רואה שאתה, אמיתי-אמיתי נראה שזה בטוח
, האיש באותו מאמינים לא והם. בדיוק הזה הדבר

  .בשטן מאמינים הם
  

  ארץ ישראל תשרוד
  (תורגם מאנגלית) ו"תשע' א אדר' י ,ה'מוישל

  
 הזה השבוע לנו להיות עומד שבוע איזה, מאמי

 מהאנשים הרבה, העולם'. ה ירצה אם, שלפנינו
 כמה, נמוך כמה יתפסו כאשר' שוק'ב יהיו, בעולם

 אלה. זה עולם להיות הפך רגש-וחסר פראי, שפל
 למחצה לפחות פקוחות שעיניהם העולם מאנשי
 את רימו איך יתפסו כאשר.  ענקי יהיה השוק

 בשקרים שולל אותם והוליכו הונו איך, האנושות
 יותר יהיה זה, שכזו בהתלהבות בהם שהאמנו

 חושש אני. בעולם האנשים רוב עבור' שוק' מאשר
 למחצה-נורמלי באופן חיים עדיין שאנו שבעוד
 הרבה לנו יביאו שלפנינו זה שבוע, זה בעולם

 יעזור' ה, כוללת למלחמה נתקרב אנחנו. הפתעות
 הזמן שזהו נתפוס שאנחנו מקוה ואני, אותנו ויציל
 של לאירועים וחומרית רוחנית עצמנו את להכין

  .הקרוב העתיד
  

   Cuzco  22/12/2015 פרו, 

 נפש חשבון ולעשות לשבת ויהודיה יהודי כל על   
 את כביכול איכזב הוא היכן ולהכיר שלו החיים על

 מהקדוש מחילה שבור בלב ולבקש, שלנו היוצר
 שלא עצמה על או עצמו על ולקבל הוא ברוך

 שבשמים אבינו את כביכול- לאכזב שוב לנסות
, רצונו את ורק, רצונו את לעשות עצמנו על ולקבל

  .יתברך רצונו את לעשות בשביל ורק אך ולחיות
 שאנחנו כפי העולם של הסוף, ישראל עם   

 מהשינויים ורבים, בקרוב מאד מגיע אותו מכירים
 בבתינו בנוחות חיים עדיין אנחנו. התרחשו כבר
 עדיין אנחנו. בקיץ אויר-ומיזוג בחורף הסקה עם

 פעם בכל אוכל וקונים המכולת לחנות הולכים
 הבגדים את מכבסים אנחנו. רעבים שאנחנו

 שם לכבס לנהר לרדת צריכים ולא כביסה- במכונות
 בשפיכתה מהפסולת מתפטרים אנחנו. הבגדים את

 הזבל למכולת האשפה את משליכים או לביוב
 עומד זה כל אך. שוב לבלי נלקחת היא משם

  .להשתנות
 שלנו הארץ כדור על כאן בסכנה אנחנו   

. דם צמאי אגרסיביים אנשים, זולתינו מהאנשים
 טבע-אירועי של סוג מכל בסכנה שרויים אנחנו

 בל הבה אך. שמעלינו מהשמים בסכנה ואנחנו
, הוא ברוך הקדוש של מעשיו הכל שזה לרגע נשכח

 של למצב אותנו ולהשיב אותנו לטהר הדרך זו
 כך, הנחש את שפגשו לפני שהיו כפי וחוה אדם

, היהודי העם ידי על ותודרך תואר שהאנושות
' שה השלימות את להשיג ותוכל' ה של נבחריו

  .שלו הבריאה את להשלים כדי בה רוצה
 בעולם הארצות רוב, יאבדו העולם אנשי רוב   

 ישראל-ארץ אבל, לגמרי כמעט או לגמרי או, יהרסו
 יהודיות נשמות יהיו שכולם תושביה עם תשרוד

, התורה במתן ונוכחו סיני- בהר שעמדו טהורות
  ".ונשמע נעשה" שאמרו אלה

 אל, אמיתיות יהודיות נשמות, ישראל עם   
 הקשיים "...אני אתך במים תעבור "כי! תפחדו

' ה אל שקרובים אלו, ענקיים יהיו בפנינו שעומדים
 אלה, רצונו את לעשות ומשתדלים שמנסים או

. מאד מעט יסבלו הזהב-מעגל עצמם את שניתקו
 בשמחה צדקנו משיח לקבל כולנו שנזכה רצון יהי

  .שלום שבת. וברחמים
  

  ולא לפחד אנחנו הילדים של הקב"ה
  דניאל, ירושלים, כ"א אדר א', התשע"ו

  
-שביט או פלנטהאנחנו דברנו הרבה על כוכב    

אקס או איך שאתם רוצים לקרוא לו, מה שהוא 
הארץ, איך שהוא יכול לשנות -יכול לעשות לכדור

את הכל בצורה קשה ביותר ולהפוך את העולם 
  כך היינו רגילים לו, למציאות אחרת לגמרי.-שכל

ודאי שגם רוב האנשים בעולם ייהרגו, כבר לא ו   
 ִּפיה'  ְנֻאם ָהָאֶרץ ְבָכל זכריה י"ג, ח' "ְוָהָיהו. יהי

  ":ָּבּה ִיָּוֶתר ְוַהְּׁשִלִׁשית ִיְגָועּו ִיָּכְרתּו ָּבּה ְׁשַנִים
 האמיתייםיהודים רוצה לומר לכל הרק אני    

שזה חייב להיות, זה חייב  –שקשורים עם הקב"ה 
כי האדם לא יכול להרוס את העולם  –להיות כך 

לא יכול. הוא יכול לפגוע בזה,  –שהקב"ה ברא 
הוא יכול לעשות דברים קשים לזה, אך הוא לא 
יכול להרוס את זה. רק הקב"ה יכול. ברור לי בלי 
ספק, שהניבירו קיים ויגיע אלינו. אני לא יודע 
בדיוק מתי, אבל לא יקח הרבה זמן. זה בא לנקות 

  פת של העולם הזה.את הטינו
עולה ועולה, רק האנושות הייתה בטוחה שהיא    

וכל דור יותר טוב מהדור הקודם, אבל זה שקר. 
כל דור  -לפי היהודים לפי היהודים זה לא נכון. 
 אם: "ב"קי גמרא, שבת הוא פחות מהדור הקודם.

 ראשונים ואם, אדם כבני אנו כמלאכים ראשונים
אנחנו הדור הכי נמוך  , אז"כחמורים אנו אדם כבני

-מכל הדורות, ולכן פתאום פרצו ידיעות שיותר מ
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כלל -העולם. היו לנו צדיקים גדולים, אבל בדרך
  השטן שלט ושולט בגדול. –בעולם 

נגמר הזמן של השטן והחברה עכשיו זה יגמר.    
, כל הרשעים יעלמו ורק היהודים האמיתיים שלו

ישארו. יהודי אמיתי זה יהודי שהנשמה שלו עמדה 
רב -סיני ואמרה "נעשה ונשמע". כל הערב-בהר

יעלמו,  –כך הרבה צרות כל השנים - שעשו לנו כל
  ורוב הגויים יעלמו.

, שהאמינו בכוחות רק הגויים שמבינים שטעו   
ינו בכוחות שונים מהקב"ה, והגויים שלא האמ

הם  –האלה, אך הלכו לפי מה שהקב"ה אמר 
ישרדו. אף אחד אחר לא ישרוד. במבול, עוג מלך 

אלה הבשן שרד, הפעם לא יהיו כאלה, רק 
  הנבחרים של הקב"ה.

עם כל הפחד, עם כל ההרס,  –כוכב השביט יגיע    
, אין ממה לא לפחד –אבל עמ"י שיושב בא"י 

. אנחנו של הקב"ה ולא לפחד אנחנו הילדים. לפחד
הנבחר של  ביחד, אנחנו ַעם אחד. אנחנו הַעם

  זה לא השתנה וזה לא ישתנה לעולם. – הקב"ה
תתכוננו, לא לפחד, אתם יכולים לאסוף אוכל,    

 –(נאמר באחד התקשורים הקודמים  שתיה וכו'
, אבל לא לפחד, כי ה' ישמור עלינו למשך שבועיים)

נחנו צריכים. שיהיה לכם מה ידאג לנו למה שאגם ו
שאתם צריכים בהתחלה וה' ימשיך לשמור עליכם 

  אדם צריך בשביל לחיות.-ולתת לכם מה שהבן
זה יקח קצת זמן עד שזה יגמר, עם הפסקות,    
מנת שנוכל להתרגל למצב החדש. לא -על

  להתייאש, להיות עם ה'.
ה' אוהב אותנו ועושה לנו רק מה שצריכים כדי    

ישראל, תיהיו עם -חיים נצחיים, אז עםלהגיע ל
הקב"ה. כל הגשמיות העצומה שאנחנו אספנו 

תעלם לגמרי. הנשים יהיו  –בדורות האחרונים 
כל מה שאנחנו צנועות וגם הגברים. יהיה לנו 

  צריכים בשביל לחיות ויהיה לנו הרבה יותר
 הכי הכי חשוב הדברלנו מבחינה רוחנית. זה יהיה 

  המיותרת. גשמיותה ללא
 –אני פשוט לא יכול לתאר את זה  –יהיה עולם    

אין לי מילים. ואני  –כי זה יהיה כל כך טוב 
מתגעגע לזה, מתגעגע ממש, וזה יהיה עוד יותר 

עדן של אדם -עדן שאחרי הגן-עדן, מהגן-טוב מגן
וחוה, שבו נשמות נחות מחכות לחזור לעולם הזה, 

ויהיה לנו גם , אבל זה יהיה עולם מעין עולם הבא
  עדן פה, כמו פעם.-גן
רק לאלה שלא שוב, לא לפחד, כי אין פחד,    

יהי להם פחד, והפחד הזה לא טוב  –בוטחים בה' 
כל יהודי אמיתי בסופו של אבל זה יביא סבל,  –

ישראל, תתפללו לה' להציל -אז עם דבר ינצל.
אותנו ברחמים, שלא נסבול. שתמיד נדע שאין עוד 

נשלח ע"י הקב"ה לעזור , הוא כב הזההכו מלבדו.
לנו, להגיע לתיקון הגדול שלנו ולהנות שוב בעולם 

  עדן.-שכולו גן
  

  ...!השנה, השנה, השנה
  ו"תשע' א אדר ו"כ, ויקהל פרשת ק"מוצש, ה'אהרל

  
  .מוכרח, לדבר מוכרח, לדבר מוכרח אני
 אמרו רבנים מיני שכל שאומרים באלה תאמינו אל

 מה יראו עוד הם. דמיון סתם זה - הזה שהכוכב
, הזה הכוכב. דמיון לא הוא -  הכוכב. האמת
 וכשהוא, השמש מאחרי עכשיו מסתתר, השביט

 לא שהוא נכון לא וזה. העולם לכל אוי – יצא
 יודעים המדענים ואפילו. קיים שהוא ברור, קיים
  .קיים שהוא שנים מאות כמה מזה כבר זה את
 בודאי. שלהם מהטלסקופים זה את יודע א"ונאס   

 לראות שיכולים טלסקופים להם יש. יודעים שהם



 את לראות כדי לויינים שלחו. זה רק לא אבל. ברור
 שהם אמרו אנשים. הזמן כל זה את רואים והם, זה

 את וראו, בא זה את ראו, זה את וראו, שם ישבו
 קיים הוא. גדול ויותר יותר נהיה שזה איך ברור זה

  '.ה בעזרת, יופיע מעט ועוד
 וכל. הבלאגן יתחיל אז - יופיע כשזה. זה רק ולא   

 אולי-מחר שאמורים אומרים שהם האסטרואידים
 אז, כלום יפול לא כך ואחר, הארץ-כדור על ליפול

 שאם, אותנו לבלבל רוצים הם. שטויות סתם זה
 איזה שיפול חושב א"שנאס מאמינים אנחנו

 כל אין אז, נופל לא וזה, ענק מטאור או אסטרואיד
 כוכב על שמדברים כמו לא זה אבל... לבדוק מה כך

 יכול שזה', ניבירו' או' אקס-פלנט' נקרא שזה שביט
 את ולהרים העולם בכל הימים כל את להפוך
 ממאתים יותר גבוה בנין של לגובה בים הגלים
 רוצים ולא, זה את לדעת רוצים לא אז. קומות

 כמו העולם את להמשיך רוצים הם. בזה להאמין
 יעזור לא זה אבל. להיות צריך שזה חושבים שהם
 שכתוב מה וזה בנבואות שכתוב מה זה. להם

. לא או רוצים אם בין זה את לקבל ויצטרכו, בזוהר
 אמר אחר רב או זה שרב להגיד עכשיו אפשר ואי
  ...נגד
 יגיע זה דבר של שבסופו להיות יכול זה האם. ש

  ...?שנתיים בעוד רק פה
 זה אבל. כך שאומרים כאלה יש, נכון. לא ממש. ת

 מידע, דיסאינפורמציה הרבה עושים הם. סתם
 באינטרנט מקומות מיני לכל מכניסים הם. שקרי

 שקרים מכניסים, המקומות מיני ובכל ובחדשות
 הבחירות וכל. כולם את לבלבל בשביל

 בשביל הכל זה - ב"שבארה האלה המטומטמות
 בחירות יהיו לא! בחירות יהיו לא כי, דעת להסיח

 שנתיים והתחילו. זה את עושים סתם והם! בכלל
, אמריקה של בהיסטוריה פעם אף! הבחירות לפני

 לא, האחרונים בזמנים לפחות, יודע שאני כמה עד
 זמן הרבה כ"כ זה על לדבר שהתחילו בחירות היה

  .בחירות יהיו ולא, שטויות הכל זה אז. כן מלפני
  ....?השנה על מדובר האם. ש
  ...!השנה, השנה, השנה, השנה. ת
 הוא לאן אז... הבא בשבוע מגיע שהוא נגיד. ש

 לו יש, דירה לו אין, קרובים לו אין?... נכנס
  ?יגור הוא איפה, וילדים, משפחה

 כשהדברים יזדעזע אחד כל. שלי הבעיה לא זה. ת
, דוגמא סתם, נגיד בואו, לכם אגיד מה אז. יקרו

, מגיעים היו אז הרי, הכוכב מגיע הבא שבשבוע
  ...מסתדרים היו, שהוא איפה מתיישבים והיו

 חיפה עם ומה... תשרוד לא אביב שתל אמרו. ש
  ...?האדומה

, בכלל ישראל לא זה, ישראל לא זה אביב תל. ת
 לחלק, חלק לפחות, ישראל לא – חיפה וגם

 היהודים שם שגרים היכן החלק אמנם. התחתון
  .יפגע לא
 אמרתם פעם, הבירור יהיה בדיוק איך. ש

  ...מפה יברחו שהרשעים
 יהיו, יברחו כולם לא אבל, מפה יברחו הם, נכון. ת

 כזה להיות שיכול יאמינו ולא פה שישארו מספיק
 יעלמו הרבה - הסוף-כמעט מגיע כשזה אבל. דבר

. החושך בימי ויכחדו שישארו מספיק ויהיו, ויברחו
 הרשעים, קשה מאד-מאד יהיה שזה יודע רק אני

 שעומדים החושך בימי יעלמו - בורחים שלא
 יותר הרגשה תהיה – הכוכב שיגיע וברגע. להיות
 שאלה מבינים לא אתם. שיחרור של הרגשה. טובה

 מאמינים ובאמת, ישראל בארץ פה שיושבים
 נכנסים ולא, הבתים בתוך ויושבים, ה"בקב

-יודע-לא-אני עם להתכסות מנסים או לבונקרים
, הדלת את וסוגרים, לבתים נכנסים פשוט, מה

, בא זה כאשר, האלה האנשים', לה חזק ומתפללים
 איך נרגיש ואנחנו. גדול, משהו ישחרר זה

, טובה כ"כ הרגשה תהיה זו ואז. נעלמת שהרישעות
  ...רגיעה של הרגשה כזו

 גוג' שנקראת המלחמה בפנינו עומדת עדיין אמנם
 ה"הקב רק, שנלחמים אלה אנחנו לא אבל', ומגוג
 נגמר שזה ואחרי. זה את להלחם המשיח את שולח

  !!!לגמרי נעלמת הרישעות כל!... הגדול השחרור –
?... הזה הסיפור בתוך מתגלה המשיח ואיך מתי. ש

  ...?אחרי?... לפני
 כתוב אבל... להגיד יכול לא אני... די, די, די. ת

 הרשעים כנגד להילחם המשיח את ישלח ה"שהקב
  .'ומגוג גוג מלחמת, 'ישראל נגד שיבואו

  
  

  באמת גן עדן! באמת
  ו"תשע' א אדר ו"כ, ויקהל פרשת ק"מוצש, מנחם

  
 שנחשב מי או, הדור שגדולי, שתבינו רוצה אני

 ,בעבר שהיה כמו מה לא זה, היום הדור כגדול
, צריכים אנחנו. יהיה שכך וכתוב הדור הולך ופוחת

 כמו, חשובים לדברים בא כשזה, בעצמו יהודי כל
 זה: להבין, למדינה אחר קשר כל בכלל או, הגיוס
 המדינה: הסוף עד זאת להבין צריכים אנחנו! אסור

 אנחנו. צרות רק, כלום בשבילנו לעשות יכולה לא
 להיות שרוצים יהודים אנחנו כי, י"בא פה יושבים

 שמשיח לפני בדיוק שזה הזה בזמן ובמיוחד, פה
 כל בשלטון מי לנו משנה לא וזה. הכל וזה. מגיע
 לנו להפריע כשמתחילים אבל, אותנו שעוזבים זמן

 עבירות לבעלי שלנו הילדים את להפוך ולהשתדל
! חיוב זה. נגד להלחם חייבים אנחנו אז – קשות
 לקלקל, להתנגד בלי, להם לתת יכולים לא אנחנו

 כסף ולקחת אותנו לבלבל או, שלנו הבא הדור את
", הטובים" שהם, לנו' עוזרים' שהם ולחשוב, מהם

 בא באמת הכסף, נכון. מהשמים בא שלהם שהכסף
 את שקיבלו או, זה את' גנבו' הם אבל, השמים מן

 לנו לתת שלהם והמטרות. נכונה לא בצורה זה
  .נולטובתי לא זה - כסף

 דברים מיני כל שמדברים רבנים: ברור שיהיה אז   
 כל. שלנו רבנים לא פשוט זה, המדינה בעד שזה
 ברבנים בוחרים אנחנו וגם, שלו ברב בוחר אחד
 אין, צודק באמת ה'אהרל - יהיה שלא ואיך. שלנו

 שהיה למצב לחזור עומד לםהעו. זמן הרבה לנו
 ואז, החטא לפני בדיוק היה שזה כפי, המבול לפני

 באמת להכנס ונוכל המבחן את נעבור', ה בעזרת
  .עדן-לגן
 את ושילבו שנסחפו כאלה היו בשעתו. ש

  ...התורה עם הלאומיות
 לדבר רוצה לא אני. זה על מדברים לא אנחנו. ת

 לא אני. לגשר מתחת מים? אומרים איך זה, זה על
 המציאות את לנו יש. דברים כאלה על לדבר רוצה

, הארץ את יישבו שהרשעים רצה' ה. היום של
 לא זה אבל. צודקים הם בזה, באמת פורחת והארץ

 הסיבות בשביל לא זה את עשו הם כי, עוזר
, בזה האמינו הם, הפשוטים החלוצים, כן. הנכונות

 השטעטלאך מן אותם שסחבו אלה, המסכנים
 והאכילו, לארץ אותם והביאו, שלהם) העיירות(

 אותם הפך זה. אותם הרעילו, הציונות את אותם
  .לגמרי לחילוניים

 יותר גדול שהוא הארגון של תיכנון וזה   
 את שיצר, שהרכיב זה הוא שבכלל, מהציונים

'. החדש העולם סדר' וזהו, אותם ושלח הציונים
 לארץ להגיע רצו הם כי, בכוונה זה את שעשו הם

, היהודים מן זה את לקחת רצו והם. ולהשתלט
 יהיו שהיהודים, איתם פעולה ישתפו ושהיהודים

 הסיבה כל וזוהי. שלהם החדשה-הדת של חלק
 של הקמתה בעד הצביעו הברית-וארצות שרוסיה

 הגיוני היה לא בכלל הרי זה. ישראל- מדינת
 להם יש אינטרס איזה, זה בשביל יצביעו ששתיהם

' החדש-העולם-סדר, 'מה רק?!... הזה הדבר עם
 עם מאשר הציונים עם טוב יותר הרבה מסתדר
 לא והם הערבים את אוהבים לא הם. הערבים

 את ו"ח לכבוש רוצים הם. הערבים את רוצים
 ה"הקב של' קישקעס'ה את, הלב את, המרכז
. ירושלים זה? זה ואיפה. הכל על ולשלוט, כביכול

 נחשב שהוא היהודי העם את להפוך חייבים והם
 איך לפי, וככה, שלהם לדת ה"הקב של הנבחר-לעם
 את וחלילה חס, ושלום חס ינצחו, מאמינים שהם
 מחכה שעוד גדולה הפתעה להם יש אבל. ה"הקב
 אלא, למוות רק לא אותם שתביא הפתעה, להם

  !המציאות מן בכלל להיעלם
 היום העולם: לכם להגיד שוב רוצה רק אני   

 אבל, מלוכלך היום של בעולם אדם כל לא! מלוכלך
, י"עמ, אבל. ימותו הרוב - ולכן. מלוכלכים הרוב
 כל, ואנחנו. ה"הקב של הנבחר- העם באמת הוא

 נהיה וכשאנחנו. ה"לקב שייכות שלנו הנשמות
, המחיצות כל את להוריד שנוכל במצב באמת

 באמת יהיה זה אז - שלנו למקור ורק אך ולהדבק
  !עדן גן באמת-באמת יהיה זה, עדן-גן
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 תראו לה' שאתם אתו
   חודש אדר ב' תשע"ו-מנחם, אור לראש

  
עצבניים בכל מאד -אני רוצה לומר שהרשעים מאד

העולם. בכל מקום מגלים הרבה סודות מהם, וזה 
דבר שאף פעם לא היה. הם עבדו מאות שנים 
במחשכים, בתוך הצל, שאף אחד לא ראה אותם, 
ואף אחד לא יכול היה להצביע עליהם שהם 
הרשעים שמכוונים את ההיסטוריה של העולם, 
שחושבים שמכוונים את ההיסטוריה של העולם. 

ו הם ממש לפני הסוף של התכניות אבל עכשי
-שלהם בשלב זה, שזה אומר שהם כמעט מוכנים

כביכול להשתלט על העולם, ככה הם חושבים. הם 
  חושבים שיעשו את זה, אבל ה' לא יתן להם.

והם מאד דואגים. כי הם מרגישים שהתפיסה    
החזקה על הצוואר שחשבו שיש להם על 

ם חושבים האנושות, כבר נחלשה, והמסכנים, שה
שהם תופסים אותם עד שלא יכולים לצאת 

מתחילים להסתובב, ולהתגונן.  -מהלפיתה שלהם 
וזהו. יש מכל הכיוונים את אלו שמוציאים את כל 
העבירות שלהם. בכל פעם מגלים משהו אחר, 
משהו חדש, משהו יותר גרוע, ויותר מגעיל, יותר 

   מבייש, ויותר ויותר מראה שהם שייכים לשטן.

אומרים שאובמה הוא מוסלמי. אבל הוא בכלל    
איננו מוסלמי! הוא מאמין בשטן! את הסגנון שלו 

המוסלמים שונאים, כי זה נגד החוקים שלהם,  –
נגד הדינים שלהם. אחד שכמוהו הידוע בשל 

הם היו מיד מורידים לו את  –הכיוונים שלו 
הראש, אבל הוא לא מאמין במוחמד כנביא, והוא 

-קב"ה, והוא גם לא מאמין באותולא מאמין ב
   האיש ימש"ו. הוא מאמין אך ורק בשטן.

והם, הרשעים, כבר מכינים את עצמם לעבור    
לבונקרים שלהם. אבל הם צריכים לדאוג שלפני כן 
כל העולם בלאגן. אז אני מאמין שבעתיד הקרוב 
נראה את הנפילה של הכלכלה הקשה ביותר שבכל 

יקומו עניים,  –עשירים ההיסטוריה. ילכו לישון 
   מבלי אפשרות להגיע לכסף שלהם.

וחוץ מזה, תהיה בעיה קשה מאד לרוב העולם,    
כי הם רוצים להתחיל את מלחמת העולם 
השלישית. ואנחנו רואים את כל הסימנים. 
האמריקאים נכנסים לאוקראינה, כדי להילחם או 
בכדי להכין את האוקראינים להילחם כנגד 

-נגד-סים והטורקים נלחמים האחדהרוסים. הרו
השני בסוריה, והאמריקאים שולחים חיילים 

קוריאנים שמאיימים -לסוריה. ויש בעיות עם הצפון
על ארה"ב, וכו' וכו', אין סוף לזה. ואני מאמין 
שיפוצצו כמה מקומות גדולים עם כמה פצצות 
גרעיניות, שזה יכניס את כל העולם להלם, ביחד 

, ואז מתחת למסוה הבלאגן עם הנפילה של הכסף
הזה הם יכנסו לבונקרים... זה לא פשוט להיכנס 
לבונקרים האלה, הם אלפי אנשים! זה לא עשר או 
עשרים אנשים... הם אלפי אנשים שנכנסים, והם 
צריכים גם להשלים את ההכנות האחרונות, 
ולהביא עוד אוכל ועוד דברים שהם צריכים וכו'. 

זה צריך להיות ממש  -ועם כל הענין של הזמן 
מדויק, כי הם צריכים מצב שכל העולם יהיה עסוק 
עם איזה משהו אחר, ואז, הם מאמינים, הם יכנסו 

קרקעיים עם כל הלוקסוס -המסתור התת- למקומות
שלהם, והם ישחקו שם בזמן שרוב העולם ימותו, 
רוב אוכלוסית העולם תמות. זה מזכיר לי את מה 

של רומא, שהוא ניגן שמספרים על נירון, הקיסר 
על ַהֵּנֶבל שלו בזמן שרומא בערה באש... גם הוא 

  היה דגנרט שרצה להתחתן עם הסוס שלו. 
ועכשיו אנחנו צריכים רק לא לפחד. הכוכב הזה    

מתקרב אלינו ממש. ונכון, אתם צודקים, הם 
מנסים להסתיר מאיתנו את מועד בואו, אבל הם 

לקים של סרטים לא יכולים. ונכון, הם מוציאים ח
ליין מצלמות -באינטרנט המראים באופן קבוע און

בכל העולם שמכוונות על הזריחה והשקיעה, כדי 
שלא נראה את זה... אבל הרבה כבר ראו את זה, 
אפילו הרבה מאד כבר ראו את זה. (הסבר: יש 
באינטרנט אתרים שמראים מכל קצוות תבל 

יעה, ליין על הזריחה והשק- מצלמות שמכוונות און
אך בכמה מקומות לאחרונה כמו מקסיקו 
אוסטרליה ועוד, חלקים מן הסרטים האלה 
מוחשכים ולא מעבירים את הצילומים של השמש 
בזריחה ובשקיעה, וזאת בכדי שלא לחשוף לעיני 

   ).כל את התמונות של כוכב השביט
והם זורקים לשטח דיסאינפורמציה, כמו מה    

לראות את זה,  שמספרים שבעצם אי אפשר בכלל
כי זה נמצא בצד השני של השמש... אבל זה לא 
נכון, כי זה מתחיל להיות יותר ויותר ברור, כך 

   שכולם יכולים לראות את זה, עוד מעט.
ש. האם גם בארץ רואים אותו, את הכוכב? ישנן 

  שמועות שכן... 
אני מאמין שכן, אני מאמין שהרבה כבר רואים את 

להגיד בטוח, אבל אחד זה. אבל אני לא יכול 
-הסימנים הכי ברורים הוא שבכל העולם ישנם הרי

השני, וזה משהו לא -אחרי-געש שמתפוצצים האחד
רגיל, הרבה יותר מהרגיל. אנחנו רואים את 

האויר כשאנחנו יודעים שלפחות -השינויים במזג
חלק מזה יכול להיות שזה מהפעולות של הרשעים, 

עכשיו, הם אמנם אבל אין להם סיבה לעשות זאת 
יכולים להשתמש בזה בתור נשק, אבל סתם ככה 
הם לא אמורים להשתמש בזה. ובכל אופן יש 
דברים שאין להם טכנולוגיה לעשות, לדוגמא, לגבי 

הגעש האלה שכל כך הרבה מתפוצצים בזמן -הרי
האחרון, זה לא יכול להיות שהם אלו שגורמים 

שלג,  הרבה-זאת. ויש עכשיו גם מקומות עם הרבה
וקר, מאד קר, הרבה יותר קר מפעם, וכמו שהיה 

מעלות באיזו תקופה! ויש  50באיראן, שם היה 
  סוף, שינויים בטבע מאד מפחידים. -סוף, בלי-בלי

ובקוטב הצפוני והדרומי זה הכל נמס. וזה מגיע 
מתוך כדור הארץ, כי כדור הארץ מבפנים מתחמם. 

הזה, וזה הכל בא רק כתוצאה מהתקרבות הכוכב 
מלא תופעות משונות, וגם בגלל -אז יש מלא

הצפוני נמס בכזו מהירות שהאוקיינוס -שהקוטב
האטלנטי פשוט עולה ועולה, ולכן בכל החופים של 
ארה"ב מתלוננים שזה פשוט מגיע עד לבתים!... 

  וזו בעיה קשה ביותר. 
ועכשיו אנחנו חייבים להבין. הרישעות של העולם 

ת, וה' הולך לגמור את זה, כבר עברה את כל הגבולו
וזה יהיה ברור שזה מה'. ואני יודע שרוב האנשים 
לא רוצים להבין את זה ולחשוב על זה. הם יוצאים 
מהבית שלהם, יש שמש, או אפילו אם יש גשם, או 
אפילו אם שלג, אבל עדיין זה עוד אפשרי ללכת 
לעבודה, ועדיין יש איזו משכורת אפילו אם זה 

שר עוד ללכת לכל מיני חופשים, פחות, וכו'. אפ
אפשר לטוס למקומות, אפשר 'להירדם' ולא לדעת 
מה קורה ולא לרצות לדעת מה קורה. ומה עוד 

זה  –שנאס"א, אלה שמכוונים את נאס"א 
הקתולים, הם אלו שמכוונים ) Jesuits( הג'זוויטס 

 אנגליה X-פלנט(המשך בעלון    את האירגון הזה,
  ד') חלק, למים מתחת תיעלם



 טעון גניזה                                                            בס"ד
  (המשך מעלון קודם)

ויש להם שליטה על מה שאנחנו כן יודעים או 
שלא יודעים או לא רוצים לדעת. ואם מישהו עובר 

החיים שלו, באמת! אז הוא גמר את  -את הגבול 
כך הרבה מדברים, אז כמה אפשר -אבל עכשיו כל

כבר להרוג?... וחוץ מזה, הם לא צריכים כל כך 
לדאוג, כי הם נכנסים לבונקרים שלהם ועושים 
חשבון שה' יעשה כבר את הרציחות שהם היו 

   צריכים לעשות.
אבל האמת היא שהם לא יעברו את זה מבלי סבל. 

נקרים שלהם, ישכבו שם הם סבורים שילכו לבו
השיזוף, יאכלו פיצות, וישתו יין, -מתחת למנורת

ויסתכלו בסרטים וכו', כאשר כולם למעלה מתים... 
הם עומדים צחוק גדול, בשמים צוחקים מהם... 

והעונש הראשון והגדול זה ילך  לקבל את העונש.
לאדום [אברבנאל, עיקרי הגאולה, העיקר הב'], 

ה יהיה מאד קשה, אבל ולעמלק שבא מאדום. וז
הם ֵידעו, הם ידעו ברגע לפני הסוף שלהם, שהם 
הפסידו, הפסידו בגדול [תהלים סוף מזמור פ"ג: 

 ִּכי 'ֵיבֹׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד, ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו: ְוֵיְדעּו
השטן ַאָּתה ִׁשְמָך ה' ְלַבֶּדָך, ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ...'], ש

הוא שיצר אותו בכדי לאפשר לאדם  ה' –עצמו 
לעלות, לעלות ולעלות רוחנית. בכל פעם שהוא בא 

אז הוא עולה,  -במלחמה עם השטן והוא מנצח 
לים עולה רוחנית ['ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס ְלִהְתנֹוֵסס', תה

ס', וע"ש ברש"י]. וזו היתה המטרה בקיומו של 
ָראָת...', וכמובא השטן, [מזמור פ"ט: 'ַעל ַמה ָּׁשְוא ּבָ 

בזוה"ק תרומה דף קס"ג. על משל הזונה ובן המלך, 
ע"ש] אבל מאחר שכ"כ הרבה בני אדם לקחו את 

יכול ח"ו, אז אלה צריכים להיעלם מן -השטן כהכל
המציאות, וישארו אך ורק הנשמות הטהורות 

   סיני, וגם כמה גוים שה' בוחר אותם.-שעמדו בהר
עכשיו נמצא מתחת ה' יעזור לנו להבין שהעולם 

כביכול של רשעים גמורים, רשעים -לשלטון
גמורים. הרשעים האלה יודעים הרבה שנים על 

הלך  –הכוכב הזה, ושתקו. ומי שפתח את הפה 
לעולם הבא. והם רוצחים, ממש רוצחים. אבל 
תבינו, אלה הם כל האירגונים שכאילו הם אלו 
 שאמורים לשמור על 'הדמוקרטיה של המערב'... זה

הכל שקר. הם הרוצחים! הם הרשעים! ורוב 
חכמים, אפשר להגיד -האנשים בעולם ממש לא

שהרוב הם טיפשים, או לעשות את זה יותר ברור: 
סתומים... לא מבינים כלום, ולא רוצים להבין 
כלום. רק רוצים את האוכל שהם אוהבים, ואת 

החיים שהם רוצים, -השתיה שהם אוהבים, את דרך
ה לא מעניין אותם. ומאחר שהם וזהו. יותר מז
-הם נתנו לרשעים להשתלט בקלי –כאלה טפשים 

  קלות. 
ובין הרשעים הכי גרועים, שוב, זה העמלקים,    

שהם ֱאדֹוִמים. ורומא תיחרב, רוב העולם יחרב, 
אבל עמ"י ישאר שלם. הרבה יהודים ימותו בזה, 
אבל הם כנראה ע"ר. אם הם הולכים כתוצאה 

וכב הזה, שהיהודי לא חי אחרי מהמתרחש עם הכ
זה, אז זה אומר שכנראה הוא היה ע"ר. לא מדובר 
בשלב לפני כן, רק בזמן הזה. ויהיו לנו שלשה ימי 
חושך! [כמו ביציאת מצרים שבשלשת ימי האפילה 
מתו רוב היהודים, אלו שלא רצו באמת לצאת 
ממצרים, ראה פרשת בא רש"י י' כ"ב] ובימים 

ומגוג, כבר יהיו היהודים -גהאלה, בימים של גו
האמיתיים. אבל אנחנו צריכים לא לפחד, צריכים 
לעשות תשובה, במקום להיכנס להיסטריקה 
ולהשתולל מפחד, או בכלל לסגור את הראש לגמרי 
לגבי הענין הזה, ולהגיד: 'זה שטויות', ולא להאמין 
בזה, אני אומר לכם ברור: הכוכב הזה יגיע, הוא 

ומי  זה לא דמיון. זו אמת.לנו! יהפוך את העולם ש
   אוי לו. –שחושב שזה לא אמת 

-אז עכשיו הזמן להפוך את החיים שלנו לחיים   
קדושה, חיים של 'אנחנו והקב"ה', ביחד. -של

שאנחנו רק משתדלים להיות עבדים שלו, להיות 
עובדים שלו, וזה הכל. להבין שזו הסיבה היחידה 

כביכול, זה הכל בשביל לחיות, רק לשמח אותו 
 [משנה סוף מסכת קידושין: 'ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלַׁשֵּמׁש

ֶאת קֹוִני...', ברכות י"ז: 'אשרי מי שעמלו בתורה 
ועושה נחת רוח ליוצרו...']. וזו המטרה של כל 
החיים, וזו ההנאה של כל החיים. אבל הם אוהבים 
את ההנאות של הכסף, של הדברים שנעלמים, וזה 

הכל ֵיעלם! אתם מבינים?!... אתם  ֵיעלם. זה
   שומעים?... זה יעלם בצורה קשה. ולא לפחד.

יהודים, כל היהודים בעולם! אתם רוצים    
להראות לקב"ה שאתם איתו? אז תגיעו לארץ אם 

תתאמצו להגיע לארץ,  -אפשר. אם אתם יכולים 
כי זה יהיה המקום הכי בטוח. אבל לא זו הסיבה 

הגיע לארץ זה כדי להראות להגיע לארץ. הסיבה ל
לקב"ה שאתם באמת מחכים למשיח, שאתם 

האבן שבניתם, בכדי שזה –מוכנים לעזוב את בתי
יעמוד לדורי דורות [ר' ספר הברית מאמר ט' פ"א], 
בלי כל מחשבה להגיע אי פעם לארץ להתגורר פה, 
עליכם להראות לו שאתם איתו, ושאתם מוכנים 

שהו מאד פשוט לקחת את עצמכם ולעשות מ
קשה, להראות לו שאתם מאמינים בו, שאתם 

יכול ולא שום דבר אחר. להבין -יודעים שהוא הכל
שהעולם כל כך מלוכלך, כל כך מלא טינופת, שאי 
אפשר אפילו לחיות כמו יהודי כבר. אין אוכל, אין 
כבר שום מקום קדוש שלא מנסים לטמא אותו. זה 

-יהודים משהו איום ונורא. ואם אתם רוצים להיות

אמיתיים ולהראות לקב"ה שאתם איתו, אז תעשו 
מאמץ להגיע לארץ, להתיישב פה, ולא להתפלל 

הזהב, עלינו להוריד את -לעגה"ז או לרצות את עגל
כל הרמה של החיים הגשמיים, ולשבת ולהתפלל 
ולעשות את רצון ה'. ללמוד, ולהתפלל, ולעשות 

   .את רצון ה'. זה מה שיש לי להגיד, זה העיקר
ה' מביא את הכוכב הזה, ואף אחד לא יכול    

לעמוד נגדו. הוא מדי גדול בשביל כולם. אבל הוא 
תהלים מזמור פ"ט: 'ִּכי ִמי קטן בשביל הקב"ה 

'ַמֲעֵׂשי  ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך לה'... ְלָך ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ...'
. זה כאילו ..'ֶאְצְּבעֶֹתיָך, ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה.

שהוא לקח אבן קטנה וזרק את זה, ִּכיֵון את זה על 
מישהו. אבל זה ענק בשבילנו, ואין לנו שום דבר, 
שום דרך להתגונן כנגד זה, רק תפילות, אך ורק 
תפילות. אך ורק להתקרב לקב"ה, זה הכל. זה הכל 

סֵֹחָרה 'ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה, ִצָּנה וְ 
   ֲאִמּתֹו...', שיר של פגעים, תהלים צ"א.

 שאלות ותשובות
ש. מתגלים פה כל הזמן, דברים נוספים, 
שערוריות. כעת שמענו שמתכוננים להכניס 
לסמינרים בגרויות! הזכירו שמות של סמינרים 
שלא היינו מסוגלים להאמין, ברור לי שהמנהלים 

ת הקודמים שבנו את המוסדות, כשהם ישמעו א
  זה בכלל לא יעשה להם נחת רוח... -זה בשמים 

-ת. הכל שייך לגשמיות, לעגל הזהב. זו העבודה
זרה, מהתחלה ועד הסוף. ועכשיו, השלטון פה 
בארץ, ואני לא יודע בכלל איך זה שמישהו 

יושב בממשלה, אבל הם  - שמתיימר להיות 'חרדי' 
יושבים, אז כנראה שהם לא כל כך יהודים או 

חדים ממשהו, אבל אנשי השלטון פה, שאולי מפ
שהם רשעים כולם, הם מנסים להרחיק את היהודי 

האמיתיים -מבוראו. אבל זה לא ֵיֵלְך, כי היהודים
רב הוא מי שנותן -לא יתנו לזה. וטיפש או ערב

לילד או לילדה שלו ללמוד את כל הקורסים האלה, 
שזה הכל אפיקורסיות. זה הכל בשביל למשוך 

 'מינות משכא...', ע"ז דף כ"ז:,ת אותם מן הבי
-ולהכניס אותם למקומות של חילוניים, לסגנון

היהודי. זה -חיים של חילוניים, ולפרק את הבית
בדיוק כל המטרה של זה, בגלל זה הם עושים את 
זה. הם משקיעים הרבה עבודה בשביל לפרק את 

יש  –היהודי. ומי שהולך לקורסים האלה -הבית
הזה. ומי שיושב בכנסת ועוזר בזה, להם יד ָּבֶרַׁשע 

הוא יסבול ממה שהקב"ה יעשה לו. כי זה אסור! 
'גדול ולא איכפת לי איזה רב נתן חתימה על זה 

, זה לא יכול להיות, זה לא יהודי, זה המחטיאו...'
לא דוחף את היהודי לקדושה, זה ממש גויי, זה 

   ממש 'עמלק', זה ממש 'אדום'.
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   ש. ומה עם בעיות הכשרות?
זה בעיה במשך כל  –ת. הבעיה של הכשרות 

הברית. יש בעיות -השנים, ובכל מקום, כולל ארצות
קשות מאד של כשרות, ואם יש מקום שמגלים 
שמה את הדברים האלה, שאני לא יכול לדבר על 
זה, כי אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל מה שברור 

פסול.  –פעולה עם הרשעים שמי שמשתף 
באיזושהי צורה אפשר לפסול אותם. הם בעצמם, 

הם  –בכך שהם קושרים קשר עם הרשעים 
מורידים את הרמה שלהם עד כדי כך שהם 

   מסוגלים לעשות גם הם עבירות כאלה, ה' ישמור.
   ש. מה דעתך על סערת העופות...

ת. אני לא מומחה לומר מה כן ומה לא. איני יכול 
ר על זה. אבל מה שאני כן יכול להגיד, שברור לדב

המוסדות מתחילים -של-דבר אחד, שברגע שהניהול
לרדת, כאשר הולכים נגד הצניעות, כנגד הבסיס 

החרדית, אז זה גם -היהודי, של הקהילה-של הבית
חייב להיות שהאוכל טרף. וגם באמריקה, 
ובאירופה, ובאנגליה, בכל מקום, הכל מסתובב 

   געלט', ואז, אין, אין קדושה.-מאני-כסף'-מסביב ל:
המערבי, שמוסרים חלק ממנו -ש. המהלך בכותל

  זה נעצר ע"י המתנגדים?לרפורמים, האם 
ַּבֶמה זה בא לידי ביטוי?...  ת. איזה מתנגדים?...

בואו נראה שזה גורם להם לצאת... אמרנו לכם 

שיגיע הרגע שיצטרכו להילחם על האידישקייט. 
הזמן. וצריכים להתנתק טוטאלית הגיע  –והנה 

אז זה  -לגמרי מן הרשעים. ואם לא עושים את זה 
סימן שרוצים להיות עם הרשעים. כמו שאנחנו 
שמים לב לתופעה שמתגלית בזמן האחרון. זוגות 
של אנשים שנולדו בתוך משפחות חרדיות, ואפילו 
נלחמו על האידישקייט, שפתאום החליטו להיות 

הדת לגמרי, משפחות שלימות!  חילוניים, עזבו את
אמנם הם מעטים יחסית, אבל מי יודע כמה כאלו 
יש שבלב שלהם היו רוצים לעשות גם כן את זה, 

זהו  וזה ערב רב.רק שאין להם את האומץ לכך. 
הערב רב, שזה רוב היהודים בעולם שלנו. וזה 

-, הם ערב רב. אז מי שהוא יהודי'כתוב שיהיה ככה
על היהדות שלו, ולא לתת  אמיתי יצטרך להלחם

לילדים שלו, שהממשלה תכניס אותם לתוך הדרך 
שלהם. זה אסור! זה הסוף! אמנם כבר אין לנו כל 
כך הרבה זמן עם כל הנושא הזה, כי הכוכב מתקרב 
מאד, אבל צריכים להחליט: לא מוכנים לתת! וזה 
מספיק. להחליט להחזיק את הילדים בבית אם רק 

ופן לא לתת. נכון, זה לא נוח צריכים, אבל בשום א
כשכל הילדים נמצאים בבית כל הזמן, אבל הם, 

-יש להם רצון לשבור את הבית –אנשי השלטון 
היהודי, שזה כל הבסיס של הכל, של הקדושה, של 

   הקשר עם הקב"ה. זה מה שהם רוצים לעשות.
המערבי קבוצה של כמה -ש. הגיעה היום לכותל

   כמו בבית... מרגישים עשרות אירופאים...
ת. רק תבינו, בשנות התשעים חתמו הסכם עם 

העתיקה שייכת לאפיפיור, - הוותיקן שכל העיר
הבית, כך - לוותיקן. אז מה אתם רוצים? הם בעלי

   הם חושבים.
-התורה לקבר-ספר-ש. מה אתה אומר על הכנסת

שמים ובקשה -מלכות-המלך עם קבלת-דוד
   המקדש...-דוד ובית-בית-למלכות

כבר יש להם  –וך ה', ברוך ה', ושתדעו, הם ת. בר
את התכניות לזרוק אתכם משם. כי הם לא 

ָוֶעד להשאר שם. עדיין -עומדים לתת לכם לעולם
אין להם את ההרגשה שהם יכולים לזרוק אתכם, 
אבל אתם מחזיקים מעמד. והקב"ה יעזור לכם. 
ולא לעזוב, להילחם נגד. לא לעזוב. אני מאמין 

 –ורה, וכל אירוע שיש לכם שמה הת-ספר-שהכנסת
זה רק עושה להם בעיה קשה מאד, וזה רק קושר 
יותר ויותר את הקשר של עמ"י עם בוראו. וזה מה 
שה' רוצה, הוא רוצה לראות שהיהודים שלו, 
הבנים והבנות שלו, מוכנים להקריב את עצמם אך 

אין להם  -ורק למענו. ורוב האנשים שנמצאים שם 
-עד-לילה ומלילה-עד-ם מבוקרכסף, הם יושבים ש

בקר רק בשביל להיות קרוב אל ה', אז זה ממש ֶנטֹו 
   שמים. וזה מקום מאד חשוב, מאד חשוב.- לשם

   ש. עוד משהו להגיד לנו... לחזק אותנו...
ת. רק לא לשכוח. עכשיו הגיע כבר הזמן להקריב 
את עצמנו להיות יהודים. ולא מעניינות אותנו 

החתונות המפוארות. מצווה ו-מסיבות הבר
בודאי ובודאי שזה דבר חשוב, הרי זה  –להתחתן 

הבסיס של עמ"י, של הקשר שלנו עם הקב"ה, אבל 
לא כמו שעושים את זה בזמן האחרון. ואנחנו 

-צריכים לא לתת לילדים שלנו ָלֶשֶבת על שיעורי
בית של גוים יומם ולילה, שבסוף ילכו לעבודה 

את היהדות שלהם. במשרדים וכו' וכו', ושוכחים 
יעקב האלה, לפחות הרוב, הם ממש לא -כל הבתי

שייכים לחרדים, לא שייכים לעובד ה' באמת. וזה 
   לא משנה איזה רב נתן אישור לזה.

ש. הפיגועים ממשיכים, והתרגלנו. קוברים 
וממשיכים, אתם צריכים לחזור על דברי 

   ההתעוררות...
חים הרבה ת. האם זה לא ברור?! נכון, הערבים רוצ

יהודים, והיהודים ממשיכים. למה? כי הם לא 
הזהב, זה הכל. זה הכל. למה -רוצים לעזוב את עגל

ה' עושה לנו את זה? כי אנחנו לא בסדר [רמב"ם 
הל' תעניות]. אז לכן אי אפשר להגיד ש'תהיה 

 –המתקה'... כי עד שאנחנו לא נמתיק את הקפה 
חיים זה לא יהיה מתוק... אם אנחנו רוצים שה

אז אנחנו  - שלנו יהיו יותר קלים, יותר טובים 
צריכים להיות עם ה'. אי אפשר להיות 'כאילו עם 
ה''. צריכים להיות 'לגמרי עם ה''. וזה מוריד את 
הרמה הגשמית של החיים שלנו ברוב המקרים, 

   ומעלה את החיים הרוחניים שלנו. וזה הכל.
בות ש. עכשיו ראש חודש אדר שני, איך אפשר להר

   בשמחה עם כל הבילבול שיש?...
ת. צריכים לעשות מזה שמחה גדולה, מהי 
השמחה? השמחה היא שאנחנו קרובים לקב"ה. 

כך הרבה -האמיתיים שאחרי כל-אפילו היהודים
-לתאינכנסו סבל הלכו למות באירופה, כשהם 

הם נכנסו עם 'שמע ישראל'. ה'שמע  -הגאזים 
כי הם קשרו ישראל' שלהם לא היה עצוב. למה? 

מחדש את הקשר עם הקב"ה, שזה נתן להם את 
הנצח. אז זה לא היה עצוב. זה היה קשה, אבל לא 
היה עצוב. כבר במשך כמה דורות היהודים 
באירופה, לא כולם, אבל חלק רציני מהם, ירדו 

   למטה באידישקייט שלהם, מאד מאד.
ש. האם רצוי לבקש שכל אחד יפרסם כמה שיותר 

בין הקרובים שלו, בין ל הכוכב עאת הדברים 
   המכרים שלו בחו"ל בכדי להציל אותם מאסון?...

ת. לא צריכים לבקש. אל תדאגו, הם כבר מדברים 
על זה, זה בטוח. לא כולם יודעים את זה, והרבה 
מאד אולי כן יודעים, אבל לא רוצים לדעת, לא 



רוצים לראות, ושמים את הראש בתוך הבור 
   באדמה.

שהרבה אמריקאים נכנסים להיסטריה, ש. שמעתי 
   נכון?זה קונים בכסף שלהם יהלומים וזהב. 

ת. כן, וזה לא רק הם. הרבה אמריקאים בכלל, וגם 
יהודים, קונים הרבה זהב, וכסף ויהלומים. הם 
טיפשים. מה יעשו עם זה?... האם כשיהיו רעבים 
יאכלו את הדברים האלה?... האוכל, זה יהיה הדבר 

ו, או אולי יחפשו משהו להצית אש שכולם ירצ
וכדו', אבל זה הכל שטויות, ממש שטויות. אם 
העשירים האלה היה להם קצת ֵׂשֶכל, היו פותחים 

יואל ג,ה את ספר יואל וקוראים שם בסוף הספר 
ִיָּמֵלט ִּכי ְּבַהר ִצּיֹון  ה' ְוָהָיה ּכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ְּבֵׁשם"

, ואז הם היו רצים לארץ "יָטהּוִבירּוָׁשַלִם ִּתְהֶיה ְפלֵ 
ישראל, לפחות אם היה להם קצת שכל. אבל לרוב 

   אין להם שכל. –
ש. אהר'לה אמר שהשבוע תהיינה הפתעות גדולות 

   בחו"ל. האם זה כבר התרחש?
ת. כל השבוע זה הפתעות. מה, מי חלם שהמצחיק 

הצפונית, שִנְרָאה -ממשלת קוריאה-הזה שהוא ראש
ר של מפגרים, שהוא יאיים על ספ-שהוא יצא מבית

ארה"ב!... ולא סתם, אלא בצורה רצינית ביותר. מי 
היה חולם שכל השבוע הזה, שבו היו פריימריז 
(בחירות מקדימות בארה"ב מי יהיה המועמד 
לנשיאות לרפובליקנים ולדמוקרטים), שאחד כמו 
דונלד טראמפ, שהתחתן שלש פעמים עם נשים 

נקיים, היה מיליארדר יפהפיות, ושבנה בניינים ע
פשוט, ואף אחד לא חשב עליו יותר מזה, ופתאום 
הוא בא ומספר אמת על כל הדברים שהרשעים 
עושים בארה"ב, אולי לא כולם, אבל הרבה מאד. 
והעם מאחריו! זה משהו מדהים, שהרשעים 
מתחילים לפחד קצת. והעם האמריקאי מתחיל 

   להתפלל על דונלד טראמפ שלא יהרגו אותו...
   ש. האם הוא פועל ממש כנגדם, חזיתית?...

   ת. כן, כן, כן... אוהו מה שהוא אומר...
ש. מי יודע אם לא ינסו לרצוח אותו, כמו שהם 

   רצחו את קנדי...
ת. רק ההבדל הוא שבעוד שקנדי, כשדיבר על 

רמזים, אבל -של-הרשעים, הוא דיבר יותר בצורה
ובוטה), הוא, טראמפ, אומר זאת 'דוגרי' (ישיר 

   וכולם עושים לו: ֶיה, ֶיה...
שלשה -ש. סיפרו שיש לו, לכוכב ההוא, שנים

   ירחים שחגים מסביבו...
ת. יש שבעה גופים! ביניהם גם ירחים, עוד לא 
ידוע מה התפקיד של כל אחד ואחד מהגופים 

 -ואם אינני טועה  הללו, אבל יש לו שבעה!
"ק זוההתיאור הזה כתוב בזוהר באופן מדויק! 

שמות ז' ע"ב: 'ְיקּום ִמְּסָטר ִמְזָרח, ַחד ּכֹוָכָבא 
ַסֲחָרן ְמַלֲהָטא ְּבָכל ַּגְווִנין, ְוִׁשְבָעה ּכֹוָכִבין ַאֲחָרִנין ּדְ 

  ְלַההּוא ּכֹוָכָבא...'
ש. בספר דניאל נכתב: 'מצדיקי הרבים ככוכבים'. 

אור, -אם הצדיקים נמשלו בנביאים לכוכבי
רישעות לעומת זאת שמאירים את העולם, הרי ה

   חורבן, שהורסים את העולם...-מסומלת בכוכבי
ת. אני לא הייתי מעלה אותם לכזו רמה. הם זבל. 
הם לא שוים לכלום. הם רשעים גמורים. הם ממש 
יותר גרועים מן השטן עצמו. השטן עצמו הוא 
משרת של הקב"ה. אמנם הם מתקלקלים איתו, 

לכים לכיוון אבל הוא נשלח בשביל זה. וזה שהם הו
זו הבעיה שלהם. השטן עצמו, ה'  –קיצוני עם זה 

 –הוא ששלח אותו, והוא ברא אותו, אבל הוותיקן 
הם הרשעים הגדולים ביותר. הם עקומים. הם 
חושבים שהם יכולים להיות, ה' ישמור, במקום 
הקב"ה, ח"ו. הם עושים דברים איומים, כמו לנסות 

מכונה. -לקוובח-גוף- אדם שהוא בחלקו-לייצר בן
מנסים לערבב תאים, ֶגִנים של חיות עם תאים של 

אדם, ויצרו כמה מפלצות כאלה. זה משהו -בני
מה שהם חושבים שהם יכולים לעשות.  –מחריד 

וכל הדת שלהם זה מבוסס על רישעות. להרוג, 
להרוג, ולעשות כל מיני דברים מגעילים שאני לא 

ר יותר רוצה לעבור עליהם. וזה מה שהם עושים כב
מאלף שנה! הם התחילו בתור עובדי ע"ז באופן 

-דת-ברור, ואח"כ הם כיסו את עצמם עם ה'כאילו
-הנוצרית', שזה ג"כ לא שום דבר, זה לא 'דת

דבר', זה רק השטן עצמו -שום-נוצרית' וזה לא 'דת
  וזהו.  –

   ש. אז איפה הכוכב?...
 -ת. הכוכב קרוב מאד. לא 'קרוב' לפי ההבנה שלנו 

נקרא אצלנו קרוב, אבל קרוב מאד, וזה לא מה ש
   יקח הרבה זמן.

טיסה לארץ, -ש. נגיד שהיהודי בא לקנות כרטיס
ואין להשיג כבר כרטיסים, האם כדאי לומר לו 

   שלפחות יעלה שם להרים הגבוהים?...
ת. אני רק יכול להגיד על שאלה כזאת, שצריכים 
באמת לחשוב על היהודים שלא יכולים להגיע. יש 
יהודים שפשוט מחכים לרגע האחרון ואז הם 
מחליטים. אז אני לא יודע, ולא יכול להגיד אם 
יהיו מטוסים או לא. אבל מי שמתפלל לה' באמת, 
מי שהוא ֶעֶבד ה' ואין לו אפילו פרוטה לקנות 

   הקב"ה כבר יטיס אותו ֵהָּנה. –כרטיס 
  ?ש. האם צריך לאגור אוכל לתקופה ארוכה

עים את המומחים יגידו: שאחרי ת. תראה, אם שומ
שזה יהיה, כל התרחישים הצפויים, אז זה יקח עוד 
הרבה זמן עד שיוכלו בכלל להתחיל לגדל שוב 
אוכל וכו' וכו'. אבל היהודי חי על ניסים עם 
הקב"ה. ולכן יכול להיות שאמנם לרוב הגוים כך זה 
יהיה, אבל לנו, לעם שלו, הוא יעשה ניסים כמו 

ּנּו ': 'ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְראֶ מיכה זבמדבר 
אבל כדאי, כמו שהם עשו, לצאת  ִנְפָלאֹות...'.

ַעל  'ִמְׁשֲארָֹתם ְצֻררֹת ְּבִׂשְמלָֹתםממצרים עם משהו 
. אינני יודע אם אפשר לאגור יותר ִׁשְכָמם...'

משבועיים של אוכל, שלשה, ארבעה, אבל באיזה 
היה מכולת. ה' יביא לנו את מקום זה ִיָּגֵמר, ולא ת

האוכל, ובכמות מעטה מאד נוכל לחיות ולהיות 
בריאים, בדיוק כמו אלה שיצאו ממצרים, עד שהם 
קיבלו את ַהָּמן. כן, כדאי לקנות מצות, את זה כבר 

  ענבים.-תכינו, וכמו כן יין או מיץ
  
  

  ברגע האחרון
  דניאל, פורים תשע"ו

  
עד שתהיה ש. האם כדאי לחכות עם העלון הבא 

לנו תמונה יותר ברורה של הכוכב על מנת לשכנע 
את הקוראים שיקראו למשפחות שלהם בחו"ל 

  לעלות ארצה?
ת. אבא תקשיב, המטרה שלנו היא לא לשכנע 

, אירופאים או בכל העולם לבוא יהודים אמריקאים
לארץ. יש כאלה שבאמת לא יכולים להגיע. כאלה 

ואין להם שיש להם משפחות עם ילדים ונכדים 
ים שצריכים בשביל יאפילו את הדברים המינימל

להגיע. קשה. אנחנו באמת היינו רוצים לשכנע 
יהודים להגיע לארץ, לשכנע את אלה שמוכנים 
אפילו לעזוב את הכל בשביל להגיע, אבל אנחנו 

אמרנו שה' לא יכולים לדרוש מכל היהודים להגיע. 
בארץ. ת, לא רק את היהודים יהודינשמה יציל כל 

גם כתוב בנבואות שיהיו יהודים שישרדו את 
הארץ והגויים -המצב הקשה שעומד ליפול על כדור

 ֶאת "...ְוֵהִביאּו כ' ו"ישעיהו ס יביאו אותם למשיח
להראות  ..."'לה ִמְנָחה ַהּגֹוִים ִמָּכל ֲאֵחיֶכם ָּכל

למשיח שהם איתו, שהם גם רוצים לקבל אותו 
כל יכול. זה סימן כמלך פה בארץ ואת הקב"ה כה

היהודים  –ברור שיהודים ישרדו את זה 
ים. ואנחנו לא יכולים למשוך אותם לפה יהאמית

  אם זה קשה להם מאד.
מי שנשאר בחו"ל וקורא  –שיהיה ברור לכולם    

לקב"ה, מבקש מהקב"ה שיציל אותו, מקבל אותו 
ה' יציל אותו, אבל  –כהכל יכול, שאין עוד מלבדו 
  זה יהיה לו הרבה יותר קשה.

  
שברגע מאד חשוב לנו שיבינו, כל יהודי ויהודיה,    
המכה של כוכב השביט כפי שנקרא כאשר  אחרוןה

בזוהר מגיעה, ברגע שיתחיל ההרס, שהיהודי ידע 
"שמע ישראל", שידע  –להגיד עם כל הכוחות שלו 

המהות שלו להגיד את זה נכון, עם כל הלב, עם כל 
  ואז ה' יציל אותו. 

שיזכור שהוא יהודי, שיזכור שהקב"ה ברא אותו,    
ברא את הכוכב, ברא את היצר הרע, ברא את 

 להעלות באמת אתבשביל  –השטן ימח שמו וזכרו 
הנשמה היהודית. ובתוך כל הבלגן וכל התשוקות 
וכל העברות האיומות בין בני האדם, אנחנו נראה 

  "אין עוד מלבדו". –היא ונקבל את האמת ש
אנחנו עובדי ה' ועבדי ה', וכל הסיבה לחיים    

ות את רצונו. אין דבר שלנו בעולם הזה היא לעש
רק לעשות את רצונו. כי מי שעושה  –אחר בחיים 

את רצונו של הקב"ה מקבל את התענוגות הכי 
זה אם גדולים והכי מספקים שיכולים להיות. 

וד יותר טוב = כי זה זה עושה את זה ע - בקדושה
 אדם,-הורס את הבן –בקדושה. מה שלא בקדושה 

  מעלה את האדם. –ומה שבקדושה 
אבא, אתה נותן את הכסף שלך ועובד מהבוקר    

-עד הלילה כבר כמה שנים בשביל להציל את עם
ישראל. בזה שאתה מוציא חוברות ודפים על 

על דברים שיכולים להציל  –הצניעות, על הקדושה 
להעיר אותם לאמת. ועכשיו  –ישראל -עםאת 

שזה הסוף  -אתה לוקח על עצמך את הנושא הזה 
של העולם הזה כמו שאנחנו מכירים אותו עם כל 
הסבל. וכתוב ברור על הכוכב הזה בהרבה מקורות 
ביהדות. הכוכב הזה הוא טוב רק ליהודים ורע 
לגוים. אתה לוקח על עצמך להוציא דפים על זה 

לקבל עול מלכות שמים באמת, וזה  לשכנע יהודים
-יציל אותם. אנחנו לא צריכים תמונות, היום אף

אחד לא סומך על התמונות. אפשר לעשות כל מיני 
שופ (תוכנה -משחקים עם תמונות. עם פוטו

לעריכת תמונות) אפשר לשנות כל תמונה ותמונה. 
למת את הכוכב. לא צריך עוד יאני יודע שאתה צ

התמונה הזו של הכוכב תשים תמונות, תיקח את 
בגדול על הדף וזה מספיק. עם הכותרות ועם 
הטקסט. אבא, אנחנו לא יכולים לעשות יותר. רק 

  להתפלל על זה.
הכוכב הזה מסתתר, אפילו הרשעים עם כל    

המכשירים לא יודעים בדיוק מתי זה יגיע. הכוכב 
הזה הוא לא כמו כל הכוכבים שמסתובבים לפי 

וד דבר, הכוכב הופיע בהיסטוריה איזה סדר. וע
הרבה פעמים, לא תמיד הוא עשה בעיות, אבל הוא 

מיד הביא משהו... אם זה מלחמה, הכוכב לא ת
עשה את המלחמה, זה פשוט הופיע כסימן. ה' 
שולח את הכוכב הזה, הכוכב תחת השלטון של ה', 
הכל תחת השלטון של ה'. אבל אנשים מתבלבלים 

  עם כל היקום שלנו.
אחד שלא  ,PLANET-ROUGEכב הזה הוא הכו   

הוא עושה מה שהוא רוצה, אבל  ...מקבל הוראות
הוא לא עושה מה שהוא רוצה, הוא עושה מה 

חנו נשהקב"ה רוצה. הוא הולך נגד הסדר שא
רגילים לזה, כי כך הקב"ה רצה. אז הוא מסתתר, 

אפשר -אבל הרבה אנשים ראו אותו, הרבה. ואי
השתקפויות של האור להגיד כל הזמן שזה 

  מהשמש וזה לא נכון. תסתכל טוב על מה שצלמת.
עוד דבר אבא, כבר רצית ללכת הביתה, היית    

מיואש ובלב רצית שה' יראה לך את הכוכב. 
הסתכלת עוד פעם אחת ואז ה' גילה לך אותו. רק 

אחד מגיע לזה. בקשת מה', -בשבילך אבא, לא כל

עם אחת גלה לך. ועוד פתהיית מיואש שרק י
זאת  –ועם העינים שלך ראית את זה  ,הסתכלת

  אומרת שזה מגיע עוד מעט, לכל הדעות.
אני מקוה שכל יהודי, לא משנה איפה שהוא   

כאשר יראה את הכוכב הזה,  –הזה -נמצא בעולם
ואני מקוה שלפני שהוא רואה את הכוכב, ובודאי 
כאשר יראה את הכוכב בעינים שלו והכל יתחיל 

עוד, ומי האוקיינוס יתחילו להשפך עליו, ליפול ולר
שיצעק לשמים "שמע ישראל", אני מקבל עול 

וזה יציל אותו. אנחנו רוצים שכל  –מלכות שמים 
לא משנה  –יהודי יקבל עליו עול מלכות שמים 

 –איפה הוא. כשיראו את הכוכב הזה בשמים 
אבל  ,הפחד יהיה כזה גדול, שאני מפחד שיתבלבלו

  ד את מה שהם רוצים להגיד.ה' יעזור להגי
כל היהודים האמיתיים    

יחזרו או במטוס או על 
כנפי נשרים ויחזרו 

ישראל ושם יקריבו -לארץ
  קורבנות.

לאורך החופים בדרום 
הארץ מותקנים בימים 

-אלה שלטי אזהרת
צונאמי, האם מצפים 

  >   ?  לצונאמי גם בארץ
  

אמריקה  ש. רוב יהודי
גרים ליד החופים, ואני 

מי אחושש כשיבוא צונ
, אין להם ילומטרבגובה ק

סיכוי בדרך הטבע 
  ..להישאר בחיים.

ת. אני ממליץ שברגע 
שמרגישים קצת בלגן, לא 
לחכות לזה, כשמרגישים 

לבונקרים אולי שהרשעים כבר מתחילים להיכנס 
כבר התחילו  קרקעיים שלהם, ובעצם הם-התת

 להיכנס, אין ספק. יש הרבה שכבר נמצאים שמה,
ישנים שמה ועובדים שמה. הם כבר התחילו 

כנס פנימה. הייתי אומר עכשיו שכולם יתרחקו ילה
 –מהחופים, אבל חוץ מזה יש עוד בעיה 

המטאורים הם בעיה גדולה. אז בכל אופן, אני לא 
ממליץ שאחרי כל האזהרות עוד ימשיכו לגור 

פרנציסקו, בכל הערים בחוף -אנג'לס, סן-בלוס
יורק ודאי. כ"כ -המזרחי. ניוהמערבי או החוף 

-הרבה יהודים לא תופסים, לא תופסים בכלל. בניו
יורק תהיה -יורק יש מליונים של יהודים שמה, וניו

מתחת למים. מנהטן, ברוקלין, ברונקס, קווינס, כל 
 –יורק לא תהיה יותר -המקומות האלה, העיר ניו

זה יעלם מתחת למים יחד עם פסל החרות 
  המטומטם.

  זה יהיה עלון המסרים האחרון? ש. האם
ת. אני מקוה מאד, אולי נוציא עוד עלון שאומר 

  לקבל יהודים בא"י עם ברכות וכו' וכו'.
ש. כפי שהבנתי, לא רק שמתקרב אלינו כוכב, אלא 
מערכת שמש קטנה ומספר כוכבים סובבים אותה. 

אקס סובב -והכוכב פלנט 'נמסיס'לשמש קוראים 
אותה, הוא הגדול והקיצוני מבין הכוכבים והוא 

הארץ, לפיכך לא ניתן -הכי קרוב לכדור עבורי
  לראותו בדיוק כל יום באותה שעה ובאותו מקום.

ת. ה' מגלה אותו עכשיו ברגע זה רק לאלה 
שצריכים לגלות אותו, וכשיגיע יותר קרוב, כולם 

לה שרוצים לברוח כבר יראו אותו, אבל אז, לא
יבשת למקומות גבוהים) יהיה ם הפניל(מהרי החוף 

נוראית, מאד קשה כי יהיו פקקי תנועה בצורה 
אפילו המילה נוראית זה לא מספיק. תאר לך 
מליוני אמריקאים נכנסים למכונית ונוסעים, יהיו 
פקקים ארוכים, תחנות הדלק יתרוקנו תוך כמה 

ה יגדיל את שעות, מכוניות יתקעו ללא דלק וז
הדרך  עבאמצהפקקים עוד יותר, אנשים יתקעו 

  בלי מים ובלי אוכל...תאר לך איך זה יהיה...

  
  ש. יהיו גם פקקים כשיהודים ירצו לטוס ארצה ?

תשכח, כשיראו את זה אני לא  ?ת. לעלות ארצה
יודע מי יעלה על מטוס, יתחילו לרדת מטאורים 

לא  בכמויות ולעלות על מטוס תהיה בעיה. אז
אני מציע  –יהיה זמן לכלום. איך שלא יהיה 

יורק -ליהודים באמריקה להגיע להרים, לאלה בניו
, תעלו לבתי סליסקטקהשיש להם בתים בהרי 

יורק יש בית -הקסקל שלכם, להרבה חרדים בניו
מנהטן תיעלם, ברוקלין תיעלם,  נופש בהרים.

ברונקס יעלם, קווינס תיעלם. כל האיזורים של 
  יורק יהיו מתחת למים...-והעיר ני

  ש. התיחסנו הרבה לאמריקה, מה עם אירופה?
רוב  –ת. אותו דבר בכל העולם, כמו אמריקה 

אירופה תיעלם, אנגליה תיעלם מתחת למים. כדאי 
זה  ,ליהודים לעלות ארצה, אפילו אם יגורו באוהל

  יהיה יותר כדאי ממה שיקרה באירופה.



  מקורות
  

 מבול להביא בקש ה''שהקב "בשעהברכות נ"ט. 
 מבול והביא מכימה כוכבים שני נטל לעולם

  לעולם..."
  

 יקרא ובארץ בשמים השולט ה"הקב': ט, עמוס
 מן גדולים חלקים. הארץ על וישפכם הים למימי
 לנוס יוכלו לא. המים פני תחת ישקעו העולם

 מחבוא בשום גאונו ומהדר' ה פחד מפני ולהסתתר
 גדול הרג יהיה. שהוא סוג ובכל מקום בכל

 את' ה יקים זמן ובאותו ופליט שריד בלא ברשעים
  .דוד בית מלכות
 ַהַּכְפּתֹור ַהךְ  ַוּיֹאֶמר, ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ִנָּצב' ד ֶאת "ָרִאיִתי
 ְוַאֲחִריָתם, ֻּכָּלם ְּברֹאׁש ּוְבַצַעם, ַהִּסִּפים ְוִיְרֲעׁשּו
 ָלֶהם ִיָּמֵלט ְולֹא, ָנס ָלֶהם ָינּוס לֹא. ֶאֱהרֹג ַּבֶחֶרב
 ְוִאם, ִתָּקֵחם ָיִדי ִמָּׁשם - ִבְׁשאֹול ַיְחְּתרּו ִאם: ָּפִליט

 ְּברֹאׁש ֵיָחְבאּו ְוִאם: אֹוִריֵדם ִמָּׁשם - ַהָּׁשַמִים ַיֲעלּו
 ִמֶּנֶגד ִיָּסְתרּו ְוִאם. ּוְלַקְחִּתים ֲאַחֵּפׂש ִמָּׁשם - ַהַּכְרֶמל

: ּוְנָׁשָכם ַהָּנָחׁש ֶאת ֲאַצֶּוה ִמָּׁשם - ַהָּים ְּבַקְרַקע ֵעיַני
 ֶאת ֲאַצֶּוה ִמָּׁשם - אְֹיֵביֶהם ִלְפֵני ַבְּׁשִבי ֵיְלכּו ְוִאם

 ַוָּתמֹוג ָּבָאֶרץ ַהּנֹוֵגעַ  ַהְּצָבקֹות' ַוד...: ַוֲהָרָגַתם ַהֶחֶרב
 ְוָׁשְקָעה ֻּכָּלּה ַכְיאֹר ְוָעְלָתה ָבּה יֹוְׁשֵבי ָּכל ְוָאְבלּו
 ַעל ַוֲאֻגָּדתֹו ַמֲעלֹוָתיו ַבָּׁשַמִים ַהּבֹוֶנה: םִמְצָריִ  ִּכיאֹר
 ,ָהָאֶרץ ְּפֵני ַעל ַוִּיְׁשְּפֵכם ַהָּים ְלֵמי ַהּקֵֹרא, ְיָסָדּה ֶאֶרץ

 ַהַחָּטָאה ַּבַּמְמָלָכה' ה' ד ֵעיֵני ִהֵּנה... ְׁשמֹו' ה
 לֹא ִּכי ֶאֶפס, ָהֲאָדָמה ְּפֵני ֵמַעל אָֹתּה ְוִהְׁשַמְדִּתי

  ..."'ה ְנֻאם, ַיֲעקֹב ֵּבית ֶאת ַאְׁשִמיד ַהְׁשֵמיד
  

 שזועקים לאלה פליטה תהיה בירושלים ,'ג יואל
' ה ְּבֵׁשם ִיְקָרא ֲאֶׁשר ּכֹל ְוָהָיה" :לבם בכל' ה אל

 ַּכֲאֶׁשר ְפֵליָטה ִּתְהֶיה ּוִבירּוָׁשַלִם ִצּיֹון ְּבַהר ִּכי, ִיָּמֵלט
  ":קֵֹרא' ה ֲאֶׁשר ּוַבְּׂשִריִדים', ה ָאַמר

 ִּבירּוָׁשַלִם ְוַהּנֹוָתר ְּבִצּיֹון ַהִּנְׁשָאר ְוָהָיה"' ד ישעיה
  ":ִּבירּוָׁשָלִם ַלַחִּיים ַהָּכתּוב ָּכל לֹו ֵיָאֶמר ָקדֹוׁש

  
, קֶֹדׁש ְוָהָיה ְפֵליָטה ִּתְהֶיה ִצּיֹון ּוְבַהר"כ"א  עובדיה

 ַיֲעקֹב ֵבית ְוָהָיה: מֹוָרֵׁשיֶהם ֵאת ַיֲעקֹב ֵּבית ְוָיְרׁשּו
 ָבֶהם ְוָדְלקּו, ְלַקׁש ֵעָׂשו ּוֵבית, ֶלָהָבה יֹוֵסף ּוֵבית, ֵאׁש

: ִּדֵּבר' ה ִּכי, ֵעָׂשו ְלֵבית ָׂשִריד ִיְהֶיה ְולֹא. ַוֲאָכלּום
 ְוָהְיָתה, ֵעָׂשו ַהר ֶאת ִלְׁשּפֹט ִצּיֹון ְּבַהר מֹוִׁשִעים ְוָעלּו

  ":ַהְּמלּוָכה' ַלה
  

 ואפילה חושך יום יהיה הגאולה בעת', א צפניה
 לא. לרשעים גדולה פורענות. בעולם גדול ופחד
 העולם מן גדול חלק, וזהבם עשרם להם יעזור
 יושבי בין גדול בירור יהיה. ואפו' ה בקנאת יחרב

  .ובהשגחתו' בה מאמין באמת מי ירושלים
', ה יֹום קֹול. ְמאֹד ּוַמֵהר ָקרֹוב, ַהָּגדֹול' ה יֹום ָקרֹוב"

 ָצָרה יֹום, ַההּוא ַהּיֹום ֶעְבָרה יֹום: ִּגּבֹור ָׁשם צֵֹרחַ  ַמר
 יֹום, ַוֲאֵפָלה חֶֹׁשךְ  יֹום, ּוְמׁשֹוָאה ׁשָֹאה יֹום, ּוְמצּוָקה

 ַהְּבֻצרֹות ֶהָעִרים ַעל, ּוְתרּוָעה ׁשֹוָפר יֹום: ַוֲעָרֶפל ָעָנן
 ְוָהְלכּו, ָלָאָדם ַוֲהֵצרִֹתי: ַהְּגבֹהֹות ַהִּפּנֹות ְוַעל

 ּוְלֻחָמם ֶּכָעָפר ָּדָמם ְוֻׁשַּפךְ . ָחָטאּו' ַלה ִּכי, ַּכִעְוִרים
 ְּביֹום ְלַהִּציָלם יּוַכל לֹא ְזָהָבם ַּגם ַּכְסָּפם ַּגם: ַּכְּגָלִלים
 ַאךְ  ָכָלה ִּכי. ָהָאֶרץ ָּכל ֵּתָאֵכל ִקְנָאתֹו ּוְבֵאׁש', ה ֶעְבַרת

  :"ָהָאֶרץ יְֹׁשֵבי ָּכל ֵאת ַיֲעֶׂשה ִנְבָהָלה
  

 והלאה ב"ע' ז דף שמות פרשת, הקדוש בזוהר
 הדברים בין. בארוכה המשיח התגלות סדר מתואר

 תבל יושבי כל לעיני מפחיד כוכב גילוי נזכר
 מן ילחם הזה הכוכב, המשיח גילוי שלפני בתקופה
 במערות יתחבאו הרשעים, הרשעים נגד השמים
 אך. המשיח יתגלה ואז, ינצלו ולא ובנקיקים צורים
 נגד להלחם האומות מכל יתקבצו מכן לאחר

 יראה ואז ישראל מבני פריצים עם יחד, המשיח
 אפילה תהיה, העולם כל לעיני גבורתו את' ה את

 ימותו מישראל ורבים יום עשר חמשה כבידה
 בצבע לוהט כוכב יתגלה ושוב אפילה ימי באותם
 חומות יפלו ואז, כל לעיני היום בעצם ארגמן

 משיח ואז, הגדולה העיר ברומי עצומים ומגדלים
 יהיו ואילך זמן ומאותו הגלויות את יקבץ צדקנו
  .מצרים יציאת כבימי גדולים ניסים

  
 ִּגְנָּתא ִמּגֹו ְלַנְפָקא ְמִׁשיָחא ַמְלָּכא ִיְּתַער ִזְמָנא ַההּואב

 ְוִיְּתָער, ר''ִצּפֹו ן''קַ  ְּדִאְתְקֵרי ֲאָתר ֵמַההּוא, ְּדֵעֶדן
 ָּכל ִיְתָרַּגז ְלַתָּמן ְּדִיּפּוק יֹוָמא ְוַההּוא, ְּדָגִליל ְּבַאְרָעא
, ְוִטָּנֵרי ְמַעְרֵתי ּגֹו ִמְתַחְּבִאין ָעְלָמא ְּבֵני ְוָכל, ָעְלָמא

 ישעיה( ְּכִתיב ִזְמָנא ַההּוא ְוַעל. ְלִאְׁשְּתָזָבא ַיְכִלין ְוָלא

 ַּפַחד ִמְּפֵני, ָעָפר ּוִבְמִחּלֹות צּוִרים ִּבְמָערֹות ּוָבאּו): 'ב
 ַּפַחד ִמְּפֵני. ''ָהָאֶרץ ַלֲערֹוץ ְּבקּומֹו, ְּגאֹונֹו ּוֵמֲהַדר' ה
 ָּדא -' ְּגאֹונֹו ּוֵמֲהַדר. 'ָעְלָמא ְּדָכל ְרִגיזּו ַההּוא ָּדא -'' ה

 ְוִיְתְּגֵלי ְיקּום ַּכד', ָהָאֶרץ ַלֲערֹץ ְּבקּומֹו. 'ָמִׁשיחַ 
... ָעְלָמא ְלָכל ְקָרִבין ִיְּתַער ןּוִמַּתּמָ ... ְּדָגִליל ְּבַאְרָעא

 ִלְׁשַמָּיא ֵמַאְרָעא ְיקּום ְדַעּמּוָדא יֹוִמין ַאְרְּבִעין ְלָבַתר
 ִמְּסָטר ְיקּום, ִיְתְּגֵלי ּוָמִׁשיחַ , ָעְלָמא ְּדָכל ְלֵעיֵניהֹון

 ּכֹוָכִבין ְוִׁשְבָעה, ַּגְווִנין ְּבָכל ְמַלֲהָטא ּכֹוָכָבא ַחד ִמְזָרח
 ְקָרָבא ֵּביּה ְוַיִּגיחּון ,ּכֹוָכָבא ְלַההּוא ְּדַסֲחָרן ַאֲחָרִנין

 ְוָכל, יֹוִמין ִׁשְבִעין ַעד, ְּביֹוָמא ִזְמִנין ְּתַלת ִסְטִרין ְּבָכל
  ... ְקָרָבא ְּבהּו ַיִּגיחַ , ּכֹוָכָבא ְוַההּוא... ָחָמאן ָעְלָמא ְּבֵני
  
 כוכב אות הופעת: ב"קע דף תרומה פרשת ק"זוה

 על גדולות רבות צרות יהיו. המשיח לימות בסמוך
 ותחזור הגוים מלכות תתבטל ואז, ישראל עם

  ...לישראל המלוכה
  

, שביט לכוכב הכונה - ' כוכב דרך. 'ו"קכ דף ז"תיקוה
 ָרִקיעַ ', ִגְלּגּול' ִאיהּו ִניצֹוץ ִעם ָרִקיעַ  - שרביט בעל
 הּוא ַּגְלַּגל' ְדאּוְקמּוהּו ְּכָמה', ַּגְלַּגל' ִאיהּו - ִניצֹוץ ְּבָלא

 ַׁשְרִביט ְוָדא... ְלָעְלָמא ְּדַאֲחִזיר', ָּבעֹוָלם ֶׁשחֹוֵזר
 ע"וע...', ִמַּיֲעקֹב ּכָֹכב ָּדַרךְ : 'ֵּביּה ְּדִאְּתַמר, ַהּכָֹכב
  .דשרביטיא כוכבא, ב"ע א"קע תרומה ק"בזוה

  
 בעולם שיהיה האות. ח"ע דף, ז"ל תקון, ז"תיקוה

, המשיח ביאת לפני וכוכב קשת התגלות ידי על
  .וקושטאנדינא רומי חורבן את שיסמל

  
 מן הכוכבים, ב"ע ט"רס דף, ואתחנן פרשת ק"זוה

 בהם וינקמו, קץ בעת הרשעים עם ילחמו השמים
 במשך ישראל לעם שעשו והטביחות הצרות על

  :הגדול שמו ויתקדש יתגדל ובזאת, הגלות
  

 ִעם ִנְלֲחמּו ִמְּמִסּלֹוָתם ַהּכֹוָכִבים, ִנְלָחמּו ָׁשַמִים ִמן'
 ֵליּה ִאית ְוכֹוָכב ּכֹוָכב ָּכל, ִׁשְמעֹון ִרִּבי ָאַמר', ִסיְסָרא

 לֹון ָאַמר... ִאְקרּון ִּבְׁשָמָהן ְוֻכְּלהּו, ִּבְלחֹודֹוי ְׁשָמא
... ְּדָבַני נּוְקָמא ְלַנְקָמא ִאְתַעְּתדּו, הּוא ְּבִריךְ  קּוְדָׁשא

 ּוְבָדא. ְּדָאֵתי ְלִזְמָנא ְוַיִּקיָרא ִעָּלָאה ְלֶמֱהֵוי ְזִמיָנא ְוָדא
 הּוא ְּבִריךְ  קּוְדָׁשא ַזִּמין ּוְבָדא. ַקִּדיָׁשא ְׁשָמא ִיְתַרֵּבי

 ָּדא ְוַעל. ּוַמָּזלֹות ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת ֵמַעִּמין ְלִאְתָּפְרָעא
  ...'ְוגֹו ְׁשִּתיְוִהְתַקּדִ  ְוִהְתַּגִּדְלִּתי) לח יחזקאל, (ְּכִתיב
 ארוך מאמר, ב"רי דף, בלק פרשת סוף חדש זוהר

 על מדבר. פעמים כמה' כוכב דרך' הפסוק מוזכר בו
  :המשיח התגלות בעת בעולם שיהיה העצום הפחד

  
 גדול חורבן יהיה הגאולה בעת, ו"מ מזמור, תהלים
 ממלכות, וירתחו יגעשו ימים, יפלו ההרים, בעולם

 וצרות עצום פחד יהיה העולם ובכל, תתרסקנה
 הגנה תהיה האלוקים עיר בירושלים. גדולות

 להנצל העצה. בו וחוסים' בה לבוטחים מיוחדת
 המלחמה תהיה ואז. ת"בהשי בטחון ידי על היא

 מקרב מלחמות תשבתנה שלאחריה האחרונה
 מן המלחמה כלי את ויאבדו ישרפו כן כמו, הארץ
 בו ומשגב' בה ביטחון רק היא העצה: ושוב. הארץ
 יושבי כל על בשמו ויתקדש יתרומם ה"הקב. בלבד
 כל, ומגוג גוג מלחמת בענין' ב מזמור גם' ור. תבל

  .ומשיחו' ה מלכות כנגד האומות
  

 ָלנּו ֱאלִֹקים: ִׁשיר ֲעָלמֹות ַעל קַֹרח ִלְבֵני "ַלְמַנֵּצחַ 
 לֹא ֵּכן ַעל: ְמאֹד ִנְמָצא ְבָצרֹות ֶעְזָרה, ָועֹז ַמֲחֶסה

 ֶיֱהמּו: ַיִּמים ְּבֵלב ָהִרים ּוְבמֹוט ָאֶרץ ְּבָהִמיר ִניָרא
 ְּפָלָגיו ָנָהר: ֶסָלה ְּבַגֲאָותֹו ָהִרים ִיְרֲעׁשּו, ֵמיָמיו ֶיְחְמרּו
 ֱאלִֹקים: ֶעְליֹון ִמְׁשְּכֵני ְקדֹׁש, ֱאלִֹקים ִעיר ְיַׂשְּמחּו
 ָהמּו: ּבֶֹקר ִלְפנֹות ֱאלִֹקים ַיְעְזֶרהָ , ִּתּמֹוט ַּבל ְּבִקְרָּבּה

' ה: ָאֶרץ ָּתמּוג ְּבקֹולֹו ָנַתן, ַמְמָלכֹות ָמטּו גֹוִים
 ֲחזּו ְלכּו: ֶסָלה ַיֲעקֹב ֱאלֵֹקי ָלנּו ִמְׂשָּגב, ִעָּמנּו ְצָבקֹות

 ַמְׁשִּבית: ָּבָאֶרץ ַׁשּמֹות ָׂשם ֲאֶׁשר' ה ִמְפֲעלֹות
, ֲחִנית ִקֵּצץוְ  ְיַׁשֵּבר ֶקֶׁשת, ָהָאֶרץ ְקֵצה ַעד ִמְלָחמֹות

, ֱאלִֹקים ָאנִֹכי ִּכי ּוְדעּו ַהְרּפּו: ָּבֵאׁש ִיְׂשרֹף ֲעָגלֹות
 ִמְׂשָּגב, ִעָּמנּו ְצָבקֹות' ה: ָּבָאֶרץ ָארּום ַּבּגֹוִים ָארּום

  :ֶסָלה ַיֲעקֹב ֱאלֵֹקי ָלנּו
  

  מנורבגיהבכיר מכתביו של פוליטיקאי 
 

לפני  מושפורס יםתרגום/עיבוד של קטעי מכתב
  מספר שנים ברשת החברתית.

  
ההוכחה שלי שמה שאני  אני פוליטיקאי נורבגי.    

המציגים שלחתי שנכון הוא בתצלומים זה אומר 

 הגאני נוש םשריההממשלה ו ראש אותי, את
לפגוש ואני מכיר. הם יודעים את כל זה, אבל הם 
לא רוצים להבהיל את האנשים או ליצור פאניקה 

  המונית.
לת נורבגיה בונה יותר ויותר בסיסים ממש   

קרקעיים. הם פשוט אומרים שזה -בבונקרים תת
כאשר ממקרי אסון.  להגנה על העם של נורבגיה

הם  ".2011"לפני שאלתי מתי הבניה תסתיים, ענו 
  .ישראל ובמדינות רבות אחרותנבנים ב

   Planet X  מגיע, ונורבגיה החלה עם אחסון של
באלברד בצפון הארקטי מזון וזרעים באזור ס

-. הבונקרים התתבעזרת ארה"ב והאיחוד האירופי
בשלטון אלה הנמצאים קרקעיים מיועדים רק ל

 .הלאה וכן, מדענים, ולאנשי מפתח כגון רופאים
לי, אני כבר יודע שאני הולך לאזור של  באשר

Mosjoen  שבו יש לנו מתקן צבאי עמוק מתחת
עם ם ביניהמחוברים בונקרים כל ה לאדמה.
  תחבורה בינהם.-, יש תיקשורת וכלימנהרות

על פני השטח למות עם אשר ישארו האנשים    
כלשהי. התכנית היא  עזרהיקבלו לא יחד האחרים 

ים בטוחיועברו למקומות גים בנור 2,000,000 -ש
יאבדו אל תוך  2,600,000. כלומר ווהשאר ימות

  מה לעשות.ו לא ידעוהלילה 
לעתים קרובות אני בוכה עם אני מאוד עצוב.    

מותו. יכך הרבה אנשים -כל כיהיודעים  אחרים
כל . 1983משנת כבר לעם משקרת הממשלה 

הפוליטיקאים הגדולים יודעים זאת בנורבגיה, אבל 
יהרגו  –מסתירים זאת, כי הם יודעים שאם יספרו 

בוודאות. אבל לא אכפת לי יותר על עצמי. 
חייב לשרוד. נושי האהמין  ,האנושות חייבת לשרוד

  אנשים צריכים לדעת את זה.
אנשים כל הל. כל הממשלות בעולם מודעות לכך   

כי יכול לומר רק שיכולים להציל את עצמם אני 
משך חמש למזון כדאי לעבור למקום גבוה, לאכסן 

שנים לפחות עם שימורים ומים למשך זמן מה. 
קרינה אם התקציב נגד  biosuitsגלולות רצוי גם 

  פשר זאת.מא
. וכי הדברים הבאים יקר 100%-באני מבטיח לך    

נשק, תשיגו סוף. לישנן ארבע שנים להתכונן 
גבוה מקום חפשו קבוצות הישרדות, תתארגנו ב

שאל אותי משהו ואני  משך זמן.לעם מזון ובטוח 
אענה ככל שאני יודע על הקשר הנורבגי לכל זה. 

 קרקעיים-תתם הסתכל מסביב: הם בונים בסיסי
את  ושאלת העינים,את  ופקחתבכל מקום. 

 "אה, זה :הממשלות מה הם בונים, והם יגידו
אותך עם  ועווריאחסון רק לאוכל", וכן הלאה. הם 

  כל השקרים.
, פוליטיקאיםלעיתים קרובות אני רואה את ה   

אנחנו הם לא מה ש -ה נורבגיאנשי השלטון ב
בכל חשבה, ו. זה כאילו הם נשלטים בכל מחושבים

שאומרים  מהבדיוק דיבור. הם עושים ואומרים 
כל אלה שחיים בתחום  - זכור כי.  להם לעשות

לאחר מכן  שיפגעו וימותו קודם,העיר הם אלה 
(מהקרינה?) טהר את שאר הניצולים להצבא יכנס 

לירות כדי להרוג אם קיימת הנחיה ויש להם 
התנגדות להביא אותם לתוך המחנות שבהם כל 

  ד יקבל מספר ותג.אח
סוף, כי הממשלה למה קורה עד ידע הציבור לא    

לא רוצה ליצור פאניקה המונית. הכל יקרה בשקט 
אבל אני  .לתוך הבונקרים יעלםתוהממשלה פשוט 

טמון את הראש בחול, תתארגנו אומר: לא ל
. ות שלכםעם המשפח יםכדי להיות בטוחבקבוצות 

לפתור להתמודד ויחד כדי למצוא דרכים תעבדו 
  שיגיעו.את כל הבעיות הרבות 

  
לאחר המכתב הראשון, המקור התבקש לענות על 

  מספר שאלות, ולהלן המכתב השני:
כמה בסיסים תת מספר פעמים בבקרתי    

כדי להגיע קלה -בכעין רכבת. השתמשנו םייקרקע
אני ו שלימכתב ממקום למקום. יש לי הוכחות ל

הם מפחדים . יעל המקורות של 100%-ב סומך
מפחדים על כי הם  יודעיםלהגיד את מה שהם 

אני פשוט רוצה שהציבור יידע מה לעזאזל  .חייהם
כל הפוליטיקאים   למות.. אני לא מפחד פה קורה

    בנורבגיה יודעים על כך.בשלטון 
ילדים שלי וכל הילדים ה עתידאני דואג ל   

בעולם החדש. אנחנו צריכים  וגדליהאחרים ש
בידיעה מה שהוריהם  וגדלישהם הכל כדי לעשות 

  עשו בשבילם, כגון מתן מידע זה לאנשים כמוכם.
ראש לייבחר ת ... תיבחר ו... ממשל 2009בשנת    

כל חשוב להבין את זה. ו הממשלה. זה כבר ידוע
אחד גדול, ורק האנשים מאותה  הבחירות הן זיוף

בתורו. קבוצת השלטון עולים לשלטון, כל אחד 
עד  ת ההיסטוריה הפוליטית של נורבגיהתראה א

שאר. הנא לחלוק את המידע הזה עם  עכשיו.
כשיגיע הזמן אנשים ישרדו בגלל האינפורמציה 

אני לא מקבל שום דבר חוץ מצרות . שהם למדו
מפרסום זה, ואין לי שום צורך להטעות אף אחד. 
אני עושה את זה רק כדי לחשוף מה יקרה במדינה 

את העתיד ישרדו אנשים  על מנת שיותרשלי 
  לבוא.

, נדרשה היחידה כשהייתי בצבא שלישי:המכתב ה  
-שלי לבצע משימה מסויימת באחד הבסיסים התת

נאמר לנו: "אל תשאל שאלות פשוט קרקעיים. 
מאוחר יותר, כאשר  .תעשה את העבודה שלך.."

בסיס לתוך נחתנו מחוץ לבסיס, נלקחנו במשאיות 
משמר כבד של אנשי  עם ענקיותשבו היו דלתות 

זה חשבתי מה ו דלתותהדרך נכנסנו  צבא אחרים.
לעזאזל, הרגשתי קצת מפוחד בהתחלה. זה היה 

מתוך סרט מדע בדיוני. זו הייתה הפעם כמו משהו 
עברנו לאחר מכן,  בסיס כזה.בהראשונה שהייתי 



, חיכו לנו מטר 500-באורך של כמנהרה ארוכה ב
חולקנו  אנחנומצוידים בנשק. אנשי צבא 
דרך אחרת, ואני והקבוצה ל הפנ בקבוצות. חלק

שלי התבקשנו לבוא עם השומרים למקום אחר. 
 התבקשנו לשים מסכות "להגנה שלנו". ,כשהגענו

מוגנים בתוך לא אנחנו ? האם חשבתי להגנה שלנו
  נשק?עם שומרים  "ימתחם תת קרקעי ענק זה וע

 לו מטר, הייתה 12-ים באורך כקרונועהוכנסנו ל   
מקומות  10, היו לו צורה מחודדת מלפנים ומאחור

צורך בלי בשני כיוונים  ואותניתן להסיע . ישיבה
גבוהה מאד הפוך אותו. המהירות הייתה ל

היה גם מקום והרגשתי חולה בתום הנסיעה. 
היו הרבה קרונות  .מטען שאתה יכול לקחת איתךל
  .סביבמאלה כ

והוא נע  -אני יודע שכאשר קרונוע זה עבר    
מעולם לא ראיתי דבר כזה לפני כן.  -במהירות 

מאוחר יותר, כאשר הגענו לתחנה הרגשתי חולה, 
הרגישו כמוני. איתי האנשים האחרים שהיו גם 

אחד השומרים אמר שזה קורה בפעם הראשונה 
 היו שומרים עם נשק בכל מקום ... לכולם.

השומרים עצרו אותנו ואמרו לנו להחליף בגדים 
חדר אחר ולבוא איתם. לאחר מכן, אנו בתוך 

למעלית שבה לדעתי היינו אמורים לרדת, נלקחנו 
שוב,  הצידה במשך כשלוש דקות. נסע זה  ךא

  ?חשבתי עד כמה גדול זה המקום הזה
לאחר מכן, כאשר חזרנו לבסיס אחרי שבצענו    

חשבתי שהעולם אינו כפי שהוא את המשימה, 
נראה, וכי הרבה דברים מוסתרים מהציבור. זה 

כאשר ניכנסתי , חיי בהמשך. אותיהעציב והפחיד 
זה כי בדוק את התחלתי ל ,לחיים הפוליטיים

מה שגיליתי היה כי  הרגשתי שאני חייב לדעת.
בתוך האדמה נועדו עבור  אלהענקיים בסיסים 

פנים. היה איום לשרוד ב הצבאואנשי השלטון 
  לשרוד.חייב  וכי המין האנושישהולך לקרות 

   "Planet X "- מדתי על זה מכל מה שראיתי עד ל
 מסתירים אתעכשיו. הממשלה יודעת את זה והם 

אחרי מעקב ב. הם כבר ה מידיעת הציבורז
על זה  ומקבלים האובייקט הזה במשך זמן רב

 18 הבנורבגינבנו אני יודע כי עדכונים מארה"ב. 
כל הסכנות של אני לא יודע מה כאלה.  בסיסים

כי אני לא מדען. אבל מה שאני יודע זה הכוכב הזה 
  השנים האחרונות. 50או  40משך שהם נבנו ב

הרבה בעיות  ויהי יעבורהאובייקט הזה וכאשר    
על פני השטח של כדור הארץ. זה כל מה שאני 

ים מקלטלרדת למתכננים יודע. זו הסיבה מדוע הם 
הזה יגיע, הם אירוע מתחת לאדמה. וכאשר ה

, חמש שנים או יותרבטוחים כי יצרכו לחיות שם 
הם  –וכאשר ידעו שהסכנה חלפה והשטח בטוח 

לנו כי  נאמר יוכלו לעלות ולבנות את העולם שוב.
  הוא הולך לגרום הרס רב.ויש משהו בחלל 

פאניקה המונית. אני רק  עשותרצון לאין לי    
ואני עשיתי שעתיד לבוא, רוצה לומר לציבור מה 

יש דברים בעולם הזה בחינתי. מה שאני יכול מ
שאינם ידועים לציבור. ויש דבר אחד שאני יכול 

, לא לחכות לעזרה להיות מוכן לומר על זה:
  )  - ( בברכה  תאמין רק בעצמך.מהממשלה, 

  )http://projectcamelot.org/norway.html(מקור 
  
  

   רגם)ותמ(  חושף CIAעובד 
הייתה באמריקה סערה  50-החל מסוף שנות ה

כל  .בחלל ,על הדבר הזה שם בחוץמדעית 
 תקופה שלאהאסטרונומים צפו אותו וזה היה ב

  .פחדו לדבר על זה
-פלנט פופולרי על- מדעפורסם במגזין  1961- ב   

על הכריכה הייתה תמונה של כוכב לכת  אקס,
אדום ענק וגל ענק המתקרב לחופי קליפורניה. היה 

ק"מ. התרגשתי מאד  3כתוב שהגל יהיה בגובה 
והראתי את התמונה לכולם בבית, הם קראו את 

שנה... עד  50העיתון ואמרו שכתוב שזה יהיה עוד 
  היום אני שומר את המגזין.

נמצא מעלינו,  אקס-פלנטה עברו... ושנ 50ובכן    
ראיתי אותו בטלסקופ החלל האבל (שוגר למסלולו 

-ק"מ מעל פני כדור 600, חג במסלול בגובה 1990-ב
ק"מ בשניה ומשדר תמונות  7הארץ במהירות של 

מיליארד דולר). הכוכב  2.5 –מהחלל. עלות בנייתו 
רוך ומאחוריו שובל אכדור אש אדום, נראה כמו 

ים מכל החלקיקים הקטנים המקיפאדום העשוי 
שנה הוא נראה כמו אבק, ענן אדום  20. לפני אותו

בהיר, עכשיו כאשר הוא התקרב, הוא נראה דרך 
הטלסקופ כאילו מעבר לרחוב, הוא נראה כמו 
מערכת שמש קטנה, אתה יכול לראות הכוכבים 
הסובבים אותו והוא בא ישר לכיוון שלנו. אני 

  הדבר הזה לא יפגע בנו.מקווה ש
, וזה באמת יקרה לנו, נתחיל ממש בקרוב   

. להכות אותנויתחילו כל מיני דברים לחטוף, 
, ממש אבק טריליוני אסטרואידיםמרחפים סביבו 

 800-. חלקם בקוטר של של כחלקיקיםשל 
. הכוכב יקיף את השמש ויבוא אלינו... אי קילומטר

, הדבר הזהבזנב של יש כמה פסולת אפשר לדעת 
זנב  ויש ל ו... הזנב שליעבור בתוך כדור הארץ ו

מאוד עם אבק  צפוףאני מתכוון שזה ועמוס זבל 
יעבור דרכו, זה יכה כדור ארץ וכאשר  םסלעיו

, זה יכה הכל PADDY)(אותנו כמו בהתפרצות זעם 
אנו צריכים להיות . על פני השטח של הקרקע
מה מטר בתוך האד 10במקלט בעומק של לפחות 

מטר בטון, בגלל  5עם כיסוי הגנה של לפחות 
גג של בית כל דרך  ו ויעברוישברשהסלעים האלה 

  ...עדיין עומד על תלוש
כאשר הכוכב הזה יעבור הוא יסובב את הציר    

). (לא ממערב למזרח pole shiftשל כדור הארץ (

אמרו לי שזה  CIA-אלא מצפון לדרום). החברה ב
-דקות. הקוטר של הכוכב הזה הוא כ 28ימשך 
מכדור הארץ) והטמפרטורה  6ק"מ (גדול פי  75,000

מליון מעלות. הוא יורה לכל  10- שלו מוערכת בכ
הכיוונים אבק של חלקיקי תחמוצת ברזל אדום 

)red-iron-oxide-particles.(  
זה יגיע כל הכוכב לא יפגע בנו, אבל יעבור ליד.    

זה יהיה עלינו לפני שאנחנו אפילו יודעים וכך מהר 
, מדהימהשלו המשיכה המגנטית . שזה מגיע

הזה יהיו כל של הכוכב השדות האלקטרומגנטיים 
שהוא ימשוך ויסובב את הקוטב הצפוני כך חזקים 

  ...ב שלנו פלנטהביבעט ל בתשעים מעלות, הוא
האדם לא יתחבאו מתחת לאדמה עם - אם בני   

זה יטגן להם את המוח והם  –ל הראש קסדות ע
ם יהיו אידיוטים הם ידעו, מה שהישכחו כל 

את הדבר הזה עובר הם יאבדו שאחרי גמורים, 
  .מאיפה זה בא להם ולא ידעו שלהם  חושיםה

מטר  200בגובה של גלי הלם שיהיו  נאמר לי   
אשר יקיפו את כדור הארץ, וההשפעה של זה כ"כ 

יהיו  –קשה ובמקומות שאין קרקע מוצקה 
בולענים. יהיו רעידות אדמה שאתה לא יכול 

קמ"ש,  500לדמיין, יהיו רוחות במהירות של 
  לא ישאר דבר עומד. –מקומות אשר הם ינשבו בו

המדענים יודעים עליו הרבה שנים, אם הם    
יכולים לראות כוכבים במרחק של שנות אור, איך 
לא יכולים לראות כוכב בחצר האחורית שלנו, 
במערכת השמש? עוד מעט תוכל לראות אותו ללא 
ציוד מקצועי. העניין הוא שהם שומרים זאת בסוד 
למנוע פניקה מהציבור. זה יהיה הסוף של העולם 

  כפי שאנחנו מכירים אותו.
  

עולם בשנה האחרונה, מאות בולענים נפערו ב
  בולעים בנינים ומכוניות... 

  
  לצלם את הכוכב

העלון האחרון הביא להרבה תגובות של ספק על 
החל בשאלות רציניות וכלה כל העניין של הכוכב, 

  בתגובות שלא ראוי להעלותן בכתב. 
יש טעות בעניין? אולי הוא יגיע רק באמת אולי    

לעזוב את באמריקה עוד שנה?  לבקש מיהודי 
ילדים שרגילים הבית שלו עם הפרנסה הבטוחה, 
חברים, שכונה, ללכת לחדר או לישיבות, לעזוב 

אז  .קלכנסת שהוא רגיל אליו, זה לא -ביתו
צריך צורך גדול להביא צילום של הכוכב.  התעורר

  חפש...ל
אחרי שהכוכב בא מ ואוחשוב ה ראשוןנתון    

אסור  – חשוב לציין כאן אזהרה חמורה . השמש
אז קניתי כמה  !לכיוון השמשישירות כל תלהס

לוחות פרספקס צבעוניות קטנות והתחלתי 
לכיוון השמש, בבוקר, בצהריים, דרכן להסתכל 

  וכלום, רק שמש עגולה וזוהרת... –בערב 
לרב א. אשר אפשר להשתמש בקו  יתודת   

נט כשר ניתן רדרך קו אינט האינטרנט שלו.
רחבי בהפועלות ליין -מצלמות אוןמאות לתחבר לה
יש  לצפות מה קורה שם כל רגע.דרכן ניתן ו עולםה

מה, ינש-מצלמות שמחוברות לנופים עוצרי
וכך אפשר לשבת  לחופים, לשמים, לכל מקום...

ולטייל בכל העולם... וכך במקום אחד משך שעות 
ימים ושעות עוברים בחיפושים, אבל איפה 

  הכוכב?
יש אתר שמציג אלפי! תמונות וסרטים של     

חפשתי איזה צילום של הכוכב על מנת אקס, -פלנט
אבל משהו לא להדפיסו בעלון הבא של המסרים. 

סתדר, בחלק מהתמונות הכוכב מופיע בצידו ה
הימני של השמש, בחלק הוא מופיע משמאל 
לשמש, בחלק הוא מופיע כנקודה קטנה ובחלק 

להרבה של מחצית השמש.  מהתמונות הוא בגודל
תמונות אין פרטים על תאריך, מיקום, ציוד 

ובכלל בחלק מהתמונות הכוכב הוא הצילום וכו'. 
  ...של המצלמה רק השתקפות של השמש בעדשה

איזו תמונה היא אמיתית אפשר לדעת -כבר אי   
להביא תמונה אם לא בטוחים אי אפשר ואיזה לא. 

רבה אנשים אם כ"כ ה אזשהיא אמיתית.  100%
  , אז גם אני יצלם איזה תמונה קטנה... ותוצילמו א

בעולם שאתה יכול לבקש ליין -ןואיש מצלמות   
 לראות תמונות מהעבר, לפני יום, שבוע, שנה וכו'.

תוך  רץלפני חודש וזה אפשר לבקש שעה מסויימת 
אחת למצלמה  יםשניות.  יום אחד מתחבר

לראות את השקיעה.  יםמבקשבאוסטרליה ו
על הבקשה  יםפתאום זה קופץ מיום ללילה. חוזר

תמונה אחר תמונה. על כל תמונה מופיע  יםומבקש
דקות  10שנמחקו ורואים  בצד התאריך והשעה.

גם  –ליום אחר  יםבדיוק בזמן של השקיעה. עובר
כבר זמן השקיעה. אז בדיוק בדקות  10פה נמחקו 

תן לצלם אותו רק ני – השניאת הנתון החשוב יש 
משך היום ב –בזמן השקיעה, אפשר להבין גם למה 

חזק לא מאפשר לנו לראות את האור השמש 
אור השמש נחלש  –הכוכבים, ובזמן השקיעה 

  ואפשר להתחיל לראות...
יש אתר בגרמניה המציג מפה של כל מצלמות     

ליין שם. על המפה מוצג ליד כל מצלמה חץ -האון
שם  יםהמציין לאיזה כיוון היא מצלמת. מחפש

ואם יש שם כמה ואין!  –מצלמה לכיוון מערב 
הן מציגות את נוף  –מצלמות בודדות לכיוון מערב 

בה  –ולא את השקיעה  שממולהעמק את או ההר 
תן והשמש יורדת עד לקו האופק ממש. זה ננראית 

מקום הצילום צריך  –השלישי הנתון  אתלנו 
להיות גבוה ומשקיף ישירות עד לקו האופק. 

אפשר לצלם ממקום נמוך שהרים -כלומר אי
  גבוהים מסתירים את מקום השקיעה.

ממחיקת התמונות ומיקום המצלמות אפשר    
נו ללמוד על השיטות של הרשעים למנוע מאית

  לראות את הכוכב.
טוב, אז נשאר לחפש מקום מתאים לצילום.    

לפני כמה שנים "סחבו" אותי הילדים לטיול 
 אנדרטתובפסגתו  שנקרא "הר אדר"גבוה מקום ב

. באנדרטה ישנו מגדל תצפית. צילום הראל חטיבת
 מטר מעל פני הים נראה מתאים 900של  מגובה

בהתחלה חפשתי טלסקופ, הרי "המועמד" . מאד
ק"מ, אך  וןמילי 150לצילום נמצא במרחק של 

, ובסופו של דרכושאלתי את עצמי איך אני אצלם 
, HC-W570 פנסוניק מצלמת וידיאובחרתי בדבר 

להשתמש בה, ודי מסובך איכות התמונות נמוכה 
. נבחרההיא ובגלל זה  90פי  ענקאך יש לה זום 

, אך אם נציל יהודי שקל 1600אמנם היא עלתה 
  .אחד זה כבר שווה

וזה  חיכיתי בכליון עינים ליום בהיר ללא עננים   
חודש כמעט יום חמישי ל' באדר א' השנה,  - הגיע 

חצי שעה לפני ... לחפשעבר מאז שהתחלתי 
. הבאתי מהבית עוד מגיע להר אדרהשקיעה אני 

החדשה לא  מצלמת וידיאו ישנה, אם חלילה
תעבוד יש לי גיבוי... בהתרגשות אני עולה 
במדרגות למצפה. הנוף מדהים אבל אין זמן 

לכל אורך מישור החוף להסתכל על הנוף, 
או זיהום אויר גבוהה של אובך חומה משתרעת 

לא יפריע  זהואני מקוה שכהה אפור בצבע 
לכיוון  ותהמצלמשתי אני מכוון את לצילום. 

השמש ומחכה לשקיעה. השמש מופיעה במרכז 
המסך של המצלמה כעיגול לבן ובוהק. אני מסתכל 

סימן לכוכב, בריכוז מסביב לשמש, מחפש איזה 
כלום. טוב יש עוד . רומז על כוכבעיגול, משהו ש

  דקות עד לשקיעה... 10
השמש שוקעת באיטיות ואני מסתכל בריכוז על    

ן, משהו... כעת מופיע רק איזה סיממחפש , המסך
חצי שמש... כלום... רבע שמש... כלום... נקודת 

כה החלה יחשהאור האחרונה של השמש נעלמה... 
 ,ששקעהענן מעל השמש לרדת, באופק עוד נראה 

מואר באור זהוב מקרניה של השמש... אני מסתכל 
  בריכוז על המסך עוד זמן מה אולי הוא יופיע... 

הצלחתי, אין מה לעשות  זהו, אז לאטוב,    
נותן  ,אני מקפל את המצלמותחוזרים הביתה. 

 תלכיוון הים ופתאום איזה נקודוכואב מבט אחרון 
, אולי זה מבעד לחומת האובך מבליחה אדומהאור 

רק נדמה לי? אני שולף במהירות את המצלמה 
ולוחץ על כפתור מכוון לכיוון הנקודה האדומה 

  אקס...-... פלנטוואוו וואוו... וואוו עד הסוף הזום
  אבא של דניאל

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  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, 

מיתית ושלמה בכל תחומי כמו גם את החיוב לעשות תשובה א
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~החיים היהודיים. 

 0527-111-333העלונים חינם טל.  תלזיכוי הרבים, קבל
 ותפילה נערכות תשובה עצרות, שמים רחמי *לעורר

 לשמיעת בפרסומים * טלפונים פרטים. ח"ר ערב מידי
   0799-177-555, 0799-185-114המסרים: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  בחופי הארץ...לאחרונה הוצב שאחד מהשלטים 


