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Родолюбие
Окултизма на националсоциализма

Изписаната с „магически“ руни
емблема на изключително
класифицираната организация в
Третия Райх, основана с личното
участие на Хитлер – „Аненербе“
(родова памет – нем.)

Occultus (лат.) - таен, скрит - мистическо учение за
съществуването на тайнствени скрити сили в природата, които
могат да се овладеят чрез магически методи, известни
единствено на избрани "посветени" хора. Свещеното Писание
обяснява тези явления с осъществяване на контакт със
сатанинските "поднебесни духове на злобата" (с бесове).
Православието категорично забранява окултните
"практики" и всяко гибелно за човешката душа
общуване с падналите духове, наричайки окултизма
безбожие.

За съжаление, в съвременния свят, поради
умножилото се човешко беззаконие е допуснато
окултните общества да поемат политическата,
икономическата, финансовата и религиозната власт
сред народите. Този процес е описан ясно във
Библията: „И за това Бог ще им прати действие на
заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени
всички, които не са повярвали в истината, а обикнали
неправдата.“ (2 Сол. 2:11).
Общия център, който съгласува действията на световните
езотерични „братства“ е структурата стояща зад
убийството на Богочовека Иисус – това е еврейският
синедрион и ръководените от него главна юдомасонска
ложа на илюминатите (просветените) и обединената
велика ложа на Англия.
Един от главните флагмани на световния сатанизъм е
верния еврейски син Хитлер (Адолф Шекел (на иврит:
 )שקליםГрубер).
Резултатът от неговите действия беше:
- Унищожаване на вътрешната еврейска
поевропейчена опозиция, която излезе от гетата и
контрола на богатите юдеи и отказа да плаща десятъка
за построяване на новия Соломонов храм. Това бе
извършено чрез жертвоприношение с всеизгаряне или
холокост (от гръцкото ὁλόκαυστον – ὁλόν „напълно“ и καυστον
„изгаряне“).

Холокостът е древна
езическа традиция.
Жертвите се поднасяли
на финикийския бог, за
да се получи
благоволението му, да
смекчат гнева му или да
изкупят греховете си
принасяйки курбан.
Жертвите били два вида
– вражи и на първородни
родни деца в трудни
моменти и при драматични обстоятелства, които заздравявали
връзките между близките с божеството и общността. Богът
комуто се поднасяли човешките жертви бил Баал (Ваал)Молох. „напълниха това място с невинна кръв и издигнаха
оброчища ваалу, за да горят синовете си с огън за
всесъжение ...“ (Иер. 19:4-5). В житието на свети пророк
Иеремия също са описани сатанинските им ритуали:
„устроени бяха високи жертвеници; там нечестивите иудеи
пренасяха жертви на молох, колейки и изгаряйки своите
синове и дъщери. Тази местност често се огласяше от
неистови звуци на тръби заглушаващи отчаяните вопли и
крясъци на заколваните деца.
- Разрушаване чрез масова война на стара Европа и
нейните морални устои, порядки, национален и
интелектуален елит (включително и чрез дошлите по
сценарий след нацистите комунизъм и либерализъм).
- Създаване на бленуваната от ционистите държава
Израил, с пари иззети като компенсации от германския
народ.
- Премахване на всяка международна опозиция, чрез

обвиненията в антисемитизъм, реваншизъм и
неофашизъм.
Кой е всъщност той?
Семейството на Хитлер произхожда от областта Валдфиртел
в северната част на Австрия.
Неговият баща, Алоис Хитлер, е роден
извънбрачно и до тридесет и деветата си
година носи фамилията на майка си,
Мария Шикългрубер. Поради това в
свидетелството за раждане на Адолф не
е посочен баща, което предизвиква
спорове за произхода му. През 30-те
години Уилям Хитлер, племенник на Хитлер,
се опитва да го изнудва със сведения за
родословието му. По този повод Ханс Франк,
виден юрист от Националсоциалистическата партия, провежда
разследване.
Писателя Уолтър Ленгър пише: „Бащата на Адолф, Алоис
Хитлер бе незаконен син на Мария-Ана Шикългрубер... Мария
Ана Шикългрубер е живяла във Виена по времето, когато е
била бременна.
По това време тя е работила като слугиня в дома на
барон Ротшилд. Много скоро, когато семейството разкрило
нейната бременност, тя бива изпратена обратно у дома си,
където се ражда Алоис.“ Информацията в книгата на Ленгар
произтича от много високо равнище на офицер от Гестапо,
Хансюрген Кьолер. Тази информация е публикувана през 1940
г. под заглавието „Вътре в Гестапо“. В тази информация се
съдържат изследвания върху Хитлеровото родословно дърво,
направени от австрийския канцлер Долфус. Кьолер съхранява
копия от документите на Долфус, дадени му от някой си

Хайдрих, служител от нацистките тайни служби. Според
информацията, на канцлера „не му е било толкова трудно,
защото като управляваш Австрия би могло да открие данните
за семейството на Хитлер, който бил роден всъщност на
австрийска земя. И така посредством оригиналното рождено
свидетелство, полицейска регистрация, протоколи и т.н.,. се
изяснява главното: Младо момиче, прислужница…/Майката на
Алоис Хитлер/…идва във Виена и става домашна прислужница,
главно работеща по домовете на богати семейства. Но тя скоро
ще бъде нещастна. Бидейки съблазнена, скоро тя е бременна.
Завръща се на село поради тази причина. Къде всъщност
работи и забременява като прислужница младото девойче?..
Още по това време, във Виена се въвежда системата на
задължително полицейско регистриране. И прислужници, и
чиновници, биват подлагани на глоби, ако не спазват това
задължение за регистрация. Канцлерът Долфус се
постарава да открие регистрационната карта. Младата
прислужница се оказва, че е била на работа в домарезиденция на Ротшилдови! А непознатият дядо на
Хитлер всъщност се оказва, че е бил някой, живял в
тази къща по това време. При това разкритие, масивът от
информация на Долфус свършва.“
След като майката на Адолф - Клара
Пьолцл Хитлер, умира през 1907, не много
дълго след смъртта й, той напуска родното
място за да замине за спомената вече
Виена. Там за известно време се губят
неговите следи. Една картина рисувана
през този период (1909 г.) и с доказана
автентичност, защото е продадена на търг
през 2009 г. за 64 000 $, ни дава ясна
представа къде е бил бъдещия диктатор на
Германия.

Гравюрата публикувана от британския „Телеграф“ и
от нея се разбира, че преди повече от 100 години, Адолф
Хитлер и Владимир Ленин са се познавали и са играли
заедно шах. В тази картина, Хитлер седи до прозореца и
да играе с белите, а Ленин е в сянка с черните фигури.
Гравюрата се казва: “Шахмат: Ленин и Хитлер – Виена,
1909″.

Картината е нарисувана от Emma Lowenstramm, учителка на
любителя художник Хитлер и е подписана за спомен на
обратната страна от двамата бъдещи диктатори. Хитлер и
Ленин (майка Мария Улянова - дъщеря на руския евреин
Александър Бланк) се запознават във Виена по време на
гостуване си при познато богато семейство (барон
Ротшилд, чиито незаконен внук е Адолф Алоис Хитлер).
Както знаете, в началото на миналия век, Хитлер е бил млад
художник, а Ленин е бил на една от многобройните си
разходки по Европа, ясно от кого финансирани, по време на
която написва книгата си „Материализъм и
емпириокритицизъм”. Други изследователи твърдят, че
противника на Хитлер в тази партия шах е т.нар. Лев Троцки
(евреина Лейба Бронщайн – бъдещия създател на червената
армия), който също е спонсориран от богатата юдейска
фамилия и редовно е гостувал и играл шах и със самия

домакин барон Ротшилд. Ние обаче нямаме основание да се
съмняваме, след като самата учителка на Хитлер е именувала
ясно своята картина.
Съмненията изчезват и когато човек се поинтересува
от къде и с какви средства споменатите трима „герои“
успяват да осъществят СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА и
съответно националСОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА
реформация в гойските общества, станали нещастни
гостоприемници на техните унищожителни,
антихристиянски, паразитни еврейски идеи.
На 27.03.1917 г. Троцки напуска Ню Йорк, където дълго
време е бил приютен, посвещаван и подготвян за
предстоящото му дело от фарисейската банкерска фамилия
Ротшилд (главните задкулисни участници в сатанинския
сценарий). С него, на норвежкия кораб „Кристиянсенфьорд“ се
качват и много други еврейски бандити, а също и милионера
банкер Чарлз Крейн, който за влиянието си над президента на
САЩ Удро Уилсън и над повечето сенатори е наречен сивия
кардинал на Америка. Крейн е бил и майстор на една от най –
мощните американски масонски ложи. Той е със своя „брат“
Бронщайн за да му помогне да стигне безпрепятствено до
Русия. И помощ се налага. Малко след отплаването си Троцки
е арестуван в канадския порт Халифакс. Американския му
покровител няма власт в Канада, но там държавен глава е
наставника на „Великата ложа“ – английската кралица.
Юдейския бандит Лейба е в затвора за пореден път. След
няколко дена обаче той е освободен от лейтенант О‘Рейли,
служител в секретните служби на нейно величество. Той дава
на Бронщайн 10 000 долара (огромна за онова време сума) и се
погрижва за безпрепятственото му пристигане в Русия.
Две седмици след Лейба, на 09.04.1917 г. в 15:10 ч., от
швейцарско-германската граница, в запечатан влак поема

другия еврейски син, споменатия Ленин Бланк. Негови
спътници и съратници са около 30 еврейски бандита,
прогонени като него преди това от Русия. На гара Потсдам
влака прави 20 часа изчакване за прикачване. Именно там
германските „братя“ предават на Ленин 40 000 000 марки в
злато, за подпомагане на революцията в Русия (както и при
Троцки – когато се убеждават, че вече е уверен и на път към
целта).
Също като Бронщайн и Бланк си почива добре на
Цюрихското езеро, преди да тръгне на своя унищожителен
поход към православна Русия, подпомогнат стабилно
финансово, ДУХОВНО и с жива сила от своята богоборческа
юдейска общност и нейните князе Родшилдови. Влакът
преминава безпрепятствено през цяла Германия, след което
бандата поема с ферибот към Швеция, а от там към заветния
Петроград. Натам, по заповед от синедриона, поемат и десетки
хиляди еврейски „революционери“, стояли в тила на
европейските народи, самоунищожаващите се в
спонсорираната от тях Първа голяма война. Но и това не е
достатъчно за да се преодолее съпротивата на
многомилионния руски православен народ, воден от своите
офицери, аристокрация и от казачеството. През годините
юдомасонството успява да вербува много държавни
служители, част от които на ключови постове, а сред
обикновения народ то разпространява своите отровни
социалистически идеи, така то осъществява основния си
принцип „разделяй и владей“.
Финална и решителна помощ оказват намиращите се в Русия
300 хиляди немски и австрийски военнопленници. Още през
април 1917 г. са задължени да дадат военна подкрепа на
болшевиките, които пък се ангажират да ги въоръжат.
Секретните заповеди, подписани от началниците на
генералните щабове на Германия и Австро-Унгария, са

открити в немските архиви от американците след Втората
световна война. Именно немските и австрийските войници без
особени усилия смазват бунта във военните училища в
Петроград срещу болшевиките. Немски “военнопленници”
осигуряват отбраната на Петроград от казаците на генерал
Краснов, а немски военни ръководят бомбардировката и
превземането на московския Кремъл. За благодарност към
германските си благодетели Ленин сключва Бресткия мир,
като оставя под немска окупация почти половината от
европейската част на бившата Руска империя – Полша,
Финландия, Литва, Латвия, Естония, Украйна, части от
Беларус, а също така и областите Карс, Ардахан и Батуми,
югоизточно от Кавказ. В ръководството на Лениновата партия
и болшевишкото правителство, има предимно предимно юдеи.
Въоръженият преврат в Русия 1917 г. съвсем не е пролетарски,
а е открито антиработнически и антинароден. Само през
първите три-четири месеца на 1919 г. в Русия са били
разстреляни 138 хиляди работници, вдигнали се на стачка
срещу болшевиките. Октомврийската революция има
откровено и анти-селска насоченост. Създадените от
болшевиките продоволствени реквизиционни отряди масово
конфискуват зърното от селското население. През 1918 г. само
в 20 района на Централна Русия, избухват 245 големи селски
въстания.
Не така обаче е било в
първите месеци на
революцията. Някаква
невидима енергия и
сила въздейства на
тълпите работници.
Именно споменатия
Троцки извършва
революцията през октомври 1917 г. Като председател на

Петросъвета, той извежда тълпите народ и червеноармейците
на улицата. Неговото влияние хората изглеждало
безгранично. Заредени от енергията на неговите речи
масите били готови да се хвърлят самоотвержено в бой
срещу собствените си армия, цар и Църква, заробвайки
страната си под богоненавистното юдейско робство (под
което тя продължава да е!!!).
След по-малко
от две
десетилетия в
Германия друга
личност ще
въздейства на
тълпите по
подобен
магнетичен
начин и ще ги
поведе също към масово самоубийствено
жертвоприношение, и последвало либерал-масонско
робство. Разбира се, както и при Бронщайн, плана е
осъществен със стабилната финансова и икономическа помощ
на английските и американски „братя“. Хитлер, също е бил
идолопоклонник, член на окултното обществото Туле.

И Троцки, и Ленин, и
фюрера по време на
емоционалните си речи в
точно определени
моменти са снишавали или повишавали глас и непрекъснато
са вдигали и сваляли ръцете си.
В поведението им се проявяват черти присъщи на
ритуалите изпълнявани от древно египетските жреци.
Те вярвали, че вдигнатите ръце ще помогнат на оратора
да се зареди с енергия от небето и с помощта на тази
енергия ще управлява хората.

Камерите не са подминали и очевидните елементи на
лудост у тези изявени юдейски синове.

Не случайно великия православен богослов, свети Иоан
Залтоуст се изказал ясно за тяхната душевна същност в своите
„Осем слова против юдеите“: „Синагогата е по-лоша от
всеки бардак, защото служи за убежище не само на
разбойници и търгаши, но и на демони, а по-точно не
само синагогата но и самите души на юдеите са жилища
на демони. И така, не сме ли длъжни да се отвръщаваме от
тях като от всеобща зараза и язва за цялата вселена. Какво зло
те не са направили? Какво злодейство, какво беззаконие не са
задминали със своите гнусни убийства?.. Знайте едно: този
който не се насища в любовта към Христа, той никога
няма да се насити и във войната с неговите врагове... "
(ТОВА, СЛАВА БОГУ, СЕ СТАРАЕМ ДА ПРАВИМ И НИЕ!)

СЛЕДВА МНОГО ВАЖНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ....
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ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм

КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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