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Родолюбие
Окултизма на националсоциализма - II ра част
Как се оформя
мирогледа на
бъдещия „фюрер“
и масов убиец?

Първият и основен духовен недъг идва от споменатите
юдейски корени.
Те започват да се напояват от отровните сокове на една от
най – масовите и унищожителни християнски ереси, защото
Хитлер произхожда от семейство на римокатолици. Той е
възпитан в духа на това вероизповедание, което приема на
единадесет години с най – голяма сериозност и преданост.
Самия глава на тази световна ерес нарича себе си
„ВЪРХОВЕН ЖРЕЦ“.
На кого е „жрец“ ересиарха папа, може да се види например
в медальона, изсечен в чест на „изправянето“ на
светоотеческия календар:

На лицевата страна е изписано: "GREGORIUS XIII . PONT.
(съкращение на pontifex) OPT. (съкращение на optimus)
MAXIMUS. Преведено това означава: "ГРИГОРИЙ XIII, НАЙ ДОБРИЯТ ВЪРХОВЕН ЖРЕЦ.
Интересно става, когато се види обратната страна на
медальона: По средата е изобразен бесовския символ на
зодиакалния знак "Овен", с надпис: "Anno restituto MDLXXXII"
("Година на изправянето - 1582").
НАЙ - ПРИТЕСНИТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА
ОБРАЗА НА САМИЯ САТАНА, УВИЛ СЕ ОКОЛО
НАДПИСА ПРОВЪЗГЛАСЯВАЩ "ИЗПРАВЯНЕТО" НА
КАЛЕНДАРА И ЗАХАПАЛ ОПАШКАТА СИ. Този символ се
използва и в много окултни общества и масонски ложи.
С тези сатанински жреци, Адолф сключва „важен“
съюз за духовна подкрепа, който е наречен конкордат:

Подписването на договора между Ватикана и
Хитлер на 20 Юли 1933 в Рим. Държавният
секретар на Ватикана Пачели подписва договора.
По-късно той ще стане папа Пий XII. От лявата
страна е седнал вицеканцлерът Франц фон Папен.

Самият фюрер счита себе си за последовател и
приемник на католическата църква и йезуитите. В
своята програмна книга "Майн кампф" Хитлер дава ясно
да се разбере, че се възхищава от тактиката на
йезуитите и я използва в своята партия:
"Най-много съм научил от йезуитите... Светът никога
не е познавал нещо толкова възхитително, колкото
йерархичната структура на католическата църква.
Много неща от йезуитите аз използвах в нашата
партия."
(Adolf Hitler, Mein Kampf, p. 478)
Фюрерът се възхищава от методите на католическата
инквизиция. Вдъхновен от нейното "велико дело", той решава
да стане неин приемник. През 1934 г, на срещата с епископ
Лудвиг Мюлер, Хитлер заявява:
"аз просто продължавам тази политика, която католическата
църква провежда вече 500 години."

Симпатиите
на Хитлер към
католицизма и
неговите найверни
привърженици
йезуитите, го
вдъхновяват и
за
организиранет
о на щурмовите
отряди на
смъртта, наречени "СС", което той възлага на Хайнрих Химлер.
Началникът на немското контраразузнаване Валтер
Шеленберг разказва:
"Химлер основа СС-организацията съгласно принципите на
йезуитския орден. Неговите правила и духовни упражнения,
предписани от Игнаций Лойола, бяха модел, който Химлер се
опита дословно да прекопира. Титлата "върховен вожд", която
носи Химлер, е еквивалентна на йезуитската титла "генерал",
а цялата структура е близко подобие на йерархията на
католическата църква."
Наред с фюрера, неговият заместник Франц фон Папен,
който води преговорите за конкордата, не остава назад в
своите възхвали на папството. В немския вестник "Фолкишер
беобахтер" от 14 януари 1934 г. Франц фон Папен пише:
"Третият райх е първата сила, която не само признава, но и
прилага на практика висшите принципи на папството."
Големите симпатии на Хитлер към католицизма бързо го
довеждат до идеята за договор с Ватикана.
По време на Втората световна война, Ватикана е управляван

от Еудженио Пачели. През периода от 1939 до 1958 г той
заема папския престол под името "папа Пий XII". Неговите
съвременни почитатели го обявяват за велик благодетел, а
папа Йоан Павел II се готви в края на 2002 г да го обяви за
"светия".
Еудженио Пачели е човекът, който повече от всички хора
извън Германия помага на Хитлер да дойде на власт. Найнатрапчивите фикс-идеи на Пачели са стремежът към
неограничена папска власт. Той съюзява католическата
църква с фашистките режими на Италия, Испания и Германия,
а след Втората световна война става главен подбудител на
студената война.
През 1870 г, на едно събиране на епископи в Рим, наречено
по-късно "Първи ватикански събор", е приета католическата
догма за "непогрешимост" на папата по въпросите на вярата и
морала. В началото на XX век тази догма се разширява въобще
за папската власт чрез Кодекса по църковно право, в чието
разработване Пачели има най-голяма роля.
През 1917 г кодексът е завършен и разпратен на
католическите епископи по целия свят. Според този кодекс,
всеки епископ се назначава лично от папата. Всички папски
писма до вярващите се считат за безпогрешни. Всички
свещеници трябва да положат клетва, че строго ще се
подчиняват на всяка дума, изречена от папата.
Има една доста показателна дата, чието общо празнуване по
света показва ясно корените на политическите системи. На 1
май празнуват всички съвременни политически идеологии:
демократи, комунисти, анархисти, фашисти и т. н.

Хитлер 1 май 1936 г. Имперски трудов ден

Семьон Тимошенко поздравява гостите от
приятелска нацистка Германия - парада по
случай 1 май 1941 г.

Американския президент Удроу Уилсън
празнува 1 май

На тази дата, през далечната 1776 г., в Баварския град
Инголщат е създаден орденът на илюминатите. Създател е
евреина йезуит и професор по философия Йохан Адам
Вайсхаупт (1748 – 1830 г.).
Организацията се създава, като
реакция на закриването на ордена на
йезуитите с решение на папата през
1773 г. (ТОЕСТ ТЯ Е НЕГОВО
ПРОДЪЛЖЕНИЕ). Повлияният силно от
идеите и ученията на Просвещението
иудейски професор, създава
първоначално „Тайният съюз на
мъдростта“ (на немски: Geheimen
Weisheitsbund), който съществува като
литературен клуб И ОСИГУРЯВА ЛЕСЕН
ДОСТЪП НА СТУДЕНТИТЕ ДО ЦЪРКОВНОКРИТИЧНА
ЛИТЕРАТУРА (ТОЕСТ БОГОХУЛНА КНИЖНИНА – б.р.).
Дата 1 май не е избрана случайно. Езическият келтски
празник на този ден е бил наречен Белтейн. Етимологията на
думата означава „ярък огън „, „бала огън“ или „огъня на
Баал”. Фестивалите на 1 май буквално произтичат от една
форма на поклонение на Слънцето и огъня.

На този ден, в „християнска“
Западна Европа продължава да се
празнува езическата традиция под
формата на Валпургиева нощ. В
германската средновековна
митология Валпургиевата нощ е
празник на вещиците,които заедно
с други нечисти сили (великото
сборище) се събират на деня на
света Валпургия на връх Брокен в
планината Харц и се опитват да
попречат на идването на пролетта.
Празнуването включва паленето
на гигантски огньове в чест на
настъпващата пролет.
На споменатия Баал или Ваал са се покланяли и древните
халдеи и езическите народи живели около Израел, от които
юдеите възприемат култа. Той ги отделя от почитането на
Единия Бог Творец и ги въвлича във разврат и зверски
жертвоприношения на собствените си деца - всеизгарянето
или холокостът, споменати по – горе.
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ....
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