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Родолюбие
Против юдомасонството III-та част
Днес новостилната масонска църква
закономерно е заповядала да се
споменава в литургията като
български „цар“ един от съвременните
представители на висшето
юдомасонство - Симеон
Сакскобургготски – достоен наследник
на своя дядо, грабител, приятел на
бандити, който продължава да
управлява България чрез протежето си Бойко. По-долу
ще разкажем и за интересната симбиоза между
бандитизма, наркотрафика и юдейското
псевдоблагородничество.
На световната сцена, режисьори и актьори в жестокия
театър на сатана са и съвременните силни на деня, като
Путин, Ердоган, Меркел, Тръмп и т.н. Всички те изпълняват
точно определени роли във тяхната дяволска постановка.
Всички те са предтечи на човека, когото очакват и
творят неговия световен ред. Който и да е от споменатите
исторически и съвременни личности се е превъзнасял от
дадената му власт и се е отклонявал от зададения курс е бил
ликвидиран.
На какво служат и се покланят в масонските ложи и
кой им дава знанията и властта над материалния свят,
ясно се вижда от официалния герб на тяхната „Велика“
ложа:
- Там са изобразени два чифтокопитни ангела (?!), които
са се превъзнесли с крилата си над Ветхозаветния Кивот,

съдържащ светите Божии Заповеди към хората.

ЕТО И
ЕДНА ДРЕВНА ГРАФИКА НА ТЕХНИЯ НАЧАЛНИК ПОДОБЕН НА ТЯХ ЧИФТОКОПИТЕН АНГЕЛХЕРМАФРОДИТ – САМИЯ САТАНА. Също и един от найверните му земни поданици, изобразен полугол (?!) във
Вашингтонския масонски храм:

Подобни сгради можем да видим и по други части на
света:
Те са изградени по подобие древните езически окултни
храмове и служат на същите тъмни сили. В древните
пирамиди на фараоните и на маите например е бил
погребан мумифициран владетел, който според жреците
е събирал енергията на народа и я насочвал към своите

духовни господари. Процеса е бил взаимен!

Дядото на
Джордж Буш е спонсорирал Хитлер.
Много други хора от американския еврейски елит са давали
пари на фашистка Германия. Съветският съюз е изнасял много
стратегически ресурси за националсоциалистическия режим,
буквално до деня на започване на военни действия с него.
Хитлер е имал подкрепата и на британското кралско
семейство. Театърът явно проличава при някои стратегически
ходове по време на войната. Такава е ситуацията при Дюнкерк
на 26 май 1940 г. Вермахта пристига в Дюнкерк 2 дни преди
британците. За германците не е било проблем да навлязат в
беззащитния град и да завземат последното пристанище , в
което може да се проведе масовата евакуация на британските
войски. Но Хитлер дал своята прословута стоп-фраза ,
която спряла по-нататъшното настъпление. Германските
войски стоят на 16 километра от града и гледат в продължение
на 9 дена как пред очите им се изплъзва победата над Англия,
КОЯТО БИ ДОВЕЛА ДО КОНТРОЛА НА КОЛОНИИТЕ И
ТЕХНИТЕ РЕСУРСИ И НАЙ – ВЕРОЯТНО ДО БЪДЕЩА
ТОТАЛНА ПОБЕДА. „Ние бяхме безмълвни - казва Гудериан. И защо! В момент, когато остава да се завземе само едно
малко градче, в което се решава съдбата на вражеските
групировки , главата на Германия изрично го забранява.“ Не
случайно преди края на войната Хес бяга при своите
духовни водачи от ложата „Майка“ в Англия.
По това време СССР се ръководи от същите окултисти
– богоборци , успели вече да разрушат хиляди църкви и

манастири и да избият милиони православни миряни,
духовници и монаси. Генералът историк на ФСБ на Русия,
Валерий Малеванъй, казва в интервю пред предаването „Жива
тема“, че създателят на съветската армия и главен двигател на
революцията в Русия – юдеина Леб Бронщайн, познат под
псевдонима Троцки, е бил главен магистър на ложата
„Астрея“. Именно неговите масонски „братя“ му
поставят задачата и го издигат до червен Бонапарт на
Русия. Има случай, в който ложата „майка“ открито се
намесва в полза на своя юдейски син. 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 качва 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 Леб 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.
Именно 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 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. Както Троцки, така и фюрера по време на
емоционалните си речи 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.
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