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Родолюбие
Какво се случва около нас
Дръж народа на една
държава в перманентна
бедност с непрекъснато
"затегнати колани", сред
беззаконие и корупция.
Изтрий родовата памет,
православната вяра и
морала от съзнанието на
този народ. Внуши му, че
е бил див азиатски тюрк,
който е вярвал в несъществуващ "бог" и го залей с чалга,
наркотици и алкохол. Поддържай циганското малцинство
материално с помощи и го остави да вилнее и да се въоръжава
незаконно. Дръж несменяемо във властта етническа и
антидържавна партия, като пета колона. Премахни наборната
армия, намали до минимум числеността и технологичното
оборудване на останалата войска. Отстрани загражденията по
границата (нищо, че е външна за ЕС). Вкарай в тази бедна
държава над 12 000 добре обучени и фанатизирани ислямисти
под формата на мигранти. Едновременно с това поддържай на
власт най - големия бандит, изтровил с изкуствената си дрога
хиляди деца (не че някой от ВСИЧКИТЕ МУ политическите
"опоненти" по нещо се отличава от него, но той все пак е най подходящ за назряващия момент). Направи фиаско пред
народа с очевидно фалшифицирани избори, за които нито една
"демо(но)кратична" държава не обели и дума. След това
премахни един от основните материални стимули на
полицията и армията, като изкараш голяма част от
служителите им на протести. И ГЛЕДАЙ ТОГАВА КАКВО ЩЕ
СТАНЕ! По - надолу ще обясним кой стои зад този панаир.

Ето какво пише в един документ задържан от британското и
от руското разузнаване и публикуван през 1901 г.:
"Необходимо е непрестанно, във всички страни, да се
объркват отношенията на гражданите, да се изтощават
правителствата, да се преуморяват от безредици,
вражда, борби, ненавист и болести и пр. всички, така че
гоите да достигнат положение да не виждат друг изход,
освен да приемат нашето пълно господство... Ако ние
дадем на народите отдих, едва ли някога ще настъпи
желаният от нас момент...
Глупаците въобразявайки си, че следват органа на
своята партия, ще вървят след знамето, което ние
издигаме пред тях. Ние, според нуждата, ще
възбуждаме, или ще успокояваме умовете по
политически въпроси; ще ги убеждаваме, или ще ги
въвеждаме в заблуждение, като печатаме ту истина, ту
лъжа, ту данните, ту техните опровержения, в
зависимост от това, дали те са приети добре или зле...
С всички възможни средства и с помощта на златото,
което е изцяло в нашите ръце, ние ще създадем всеобща
икономическа криза и ще изхвърлим на улицата цели
тълпи работници, едновременно във всички страни на
Европа. Тези тълпи ще се нахвърлят с наслаждение да
проливат кръвта на ония, на които те с простотата на
своето невежество завиждат и чиито имущества ще им
бъде тогава възможно да ограбят...
Сегашните управници влачат своето съществуване
всред деморализираните от нас общества, из средите на
които навсякъде се показват огнените езици на
анархизма. Нашият цар, е длъжен издъно да раздруса
старите общества и да ги пресъздаде без да се бои, че за
това може да се наложи да ги залее със собствената им

кръв.”
Документа е доклад от ционистки конгрес проведен в
Базел през 1897 г.
Юдеите не признават Иисус Христос за месия и го
убиват. От този момент те чакат своя цар, който ще им
даде властта над материалния свят. Този владетел е
познатия от Библията антихрист.
ТЕ НЯМА ДА СЕ ПОКОЛЕБАЯТ ДА НИ "ЗАЛЕЯТ СЪС
СОБСТВЕНАТА НИ КРЪВ".
ТЕ СЕГА ЗАПОЧВАТ!
ЕТО КОЙ Е ГУБЕРНАТОРА ИМ В БЪЛГАРИЯ:

СПАСЕНИЕТО Е ЕДНО. ТАМ КЪДЕТО СА

ПРЕДВИДЕНИ ВСИЧКИ ТЕЗИ СЪБИТИЯ Е ЗАПИСАНО И
КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ.
"6. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте,
не се смущавайте, понеже всичко това трябва да
стане; ала туй не е още краят.
7. Защото ще въстане народ против народ, и царство
против царство; и на места ще има глад, мор и
трусове;
8. а всичко това е начало на болки.
9. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще
бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.
10. Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще се
предадат, и един други ще се намразят;
11. много лъжепророци ще се подигнат и ще
прелъстят мнозина;
12. и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина
ще изстине любовта;
13. а който претърпи докрай, той ще бъде спасен...
ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще
покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако
е възможно, и избраните.
30. тогава ще се яви на небето знамението на Сина
Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни
племена и ще видят Сина Човечески да иде на
небесните облаци със сила и слава голяма;
31. и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и
ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от
единия до другия край на небесата."
МАТ. 24
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛА НЕПРОМЕНЕНА ОТ ЮДЕИ,
МАСОНИ И ИКУМЕНИСТИ ДРЕВНАТА СПАСИТЕЛНА

ПРАВОСЛАВНА ВЯРА ВИЖТЕ ТУК: КЪДЕ СЕ Е
СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
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
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