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Родолюбие
Против юдомасонството V-та част

През есента на 1918 г., по време
на войнишкото въстание, срещу нашия изтощен, гладен
и обезоръжен войник се обръщат дулата на немските
оръдия и картечници. Подкрепяйки призовалия ги
германски илюминат Фердинанд Кобург Гота и неговото
масонско првителство, те извършват поредното масово
жертвоприношение в олтара на юдейския „бог“ ваал.
Непобедимите ни войници са удавени в собствената си
кръв, пред вратите на своята столица, от лицемерните и
бездушни чужденци еретици. Такива оръдия и
картечници, с подобни бездушни немци зад тях, по това
време ще свършат точно обратната работа в
октомврийската революция в Русия. Там те ще окажат
РЕШИТЕЛНА подкрепа на юдейските банди, ръководени
от споменатия Лейба Бронщайн и от Ленин Бланк в
борбата им с православния народ и цар и в
УНИЩОЖАВАНЕТО НА ПОСЛЕДНАТА НЕЗАВИСИМА ОТ
ЮДОМАСОНСТВОТО ДЪРЖАВНОСТ В СВЕТА. Още през
април 1917 г. намиращите се в Русия 300 хиляди немски
и австрийски военнопленници са задължени да окажат
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. Масови вълнения
съпротива в селските райони има особено през лятото
на 1919 година. В селското въстание в Тамбовска
губерия през 1920-21 г. с оръжие в ръка се вдигат над
40 хиляди души. Бунтът е потушен жестоко от бъдещите
съветски маршали Тухачевски и Якир с употребата на
химически отровни вещества. През януари 1921 г.
пламва селско въстание и в Западен Сибир, където

селяните сформират 60-хилядна армия. Вследствие на
антиселската политика на болшевиките по време на
Първия голям глад – 1921-1923 г., в Поволжието, Дон,
Северен Кавказ и Украйна, умират между 3 и 5 млн.
души селско население. От Гладоморът през 1932-1933 г.
само Украйна губи около 10 млн. селяни.
В България, юдомасноството извършва своите масови
жертвоприношения по същия жесток начин,
потушавайки всяка съпротива. По време на войнишкото
въстание са избити са хиляди наши сънародници, а
техните офицери за назидание са пребити до смърт пред
очите на собствените си деца. Мъките за народа ни не
свършват. Сатрапите на юдейския синедрион, водени от
наместника му за България – негово нищожество
Фердинанд, ни въвличат отново ЦЕЛЕНАСОЧЕНО във
втората национална катастрофа. Показателни са думите
на техния „брат“ и американски президент Розенфелд
(Рузвелт), който най – отговорно ще заяви „НИЩО в
политиката не става СЛУЧАЙНО. Щом се случва, бъдете
сигурни, че така е било ПЛАНИРАНО“.
Най – яркото потвърждение за тяхното ПЛАНИРАНО
ОТМЪЩЕНИЕ над българите е Ньойския мирен договор,
сключен между България и Антанта след описаните
събития. Мястото на подписването му е специално
подбрано от юдомасонското рицарство. Това е бил
замъка на граф дьо Ньой, ЗАГИНАЛ В БИТКАТА С
БЪЛГАРИТЕ ПРИ ОДРИН ПРЕЗ 1205 г., задно с целия
елит на западните кръстоносци еретици. При
подписването на договора французите най – нагло
заявили на българската делегация: „най-после граф дьо
Ньой беше отмъстен”.
Графа е бил член на споменатия тамплиерски орден.

Католическата църква и нейните рицарски братства,
след отпадането на запада от православието през 1054
г., се е превърщат в юдействащи секти. Пазителите на
храма, обаче задминават останалите еретици, защото се
добират до стари окултни юдейски книги, скрити в
катакомбите под древните останки в Иерусалим, от
които научават как да призовават споменатия ваал или
както те го наричат – бафомет.
Ритуалите не се отличават от
описаните в стария завет.
Уличени в сатанизъм, оргии,
хомосексуализъм и детски
жертвоприношения пред
статуята на своето божество,
много от тях са изловени за една
нощ във Франция. Денят е бил
петък, 13 октомври 1307 г. Днес,
тази дата е превърната от
окултистите в световен фатален ден
– символ на човешкото суеверие и
простотия. Същото е и с датата 1
май, когато хората по цял свят
празнуват деня на учредяването на Северноамериканската
масонска ложа.
Ето един фрагмент от обвинителния акт срещу
тамплиерите: „Всяко новородено дете на тамплиер и
девойка, първо е подложено на сваряване, а после е
печено във пещ. След това цялата му сланина е
отделяна, а с нея е освещаван и помазан техния идол.“
Великият магистър на ордена Жак дьо Моле, публично
признава пред преподаватели и студенти от Сорбоната,
свикани за случая, че по време на приемането си в

Ордена, е каран да се отрече от Христос и да плюе върху
кръста и че самият той, неведнъж, приема по същия
начин множество нови послушници. Много
високопоставени членове на Храма поддържат същото и
никой не изглежда да изпитва разкаяние. Това обаче
изобщо не притеснява папата еретик Климент V. Ето
какво го интересува: „ Докато бяхме далеч от вас, вие
сте сложили ръка върху тамплиерите и техните
богатства. Вие стигнахте дотам, че да ги вкарате в
затвора и което е най-печално, още не сте ги
освободили.“ Това той пише до френския крал Филип
Хубави. Един от най – ревностните защитници на ордена
е английския крал Едуард II. ( Les derniers jours des
Templiers. // Science et Avenir. юли 2010. с. 52 – 61.; RileySmith, Johnathan. The Oxford Illustrated History of the
Crusades. Oxford, Oxford Press, 1995. с. 213.)
Вече споменах за резултата от топлите им отношения,
радушния англо-юдейски прием на оцелелите
перверзници и ефекта върху световната история.
Резултат и то много печален има, както видяхме И
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ВИЖДАМЕ и върху нашата
история. Основната дейност на рода Кобург Гота и
неговите юдомасонски помощници в България е
антиправославена, антиславянска и антинародна.
По времето на Фердинанд и Борис се стига се дотам, че
за да бъдеш верноподаник и "патриот" в "православна"
България, ти трябва да воюваш като брат по оръжие
или да помагаш на друговерци и еретици (Германия,
Австро-Унгария, Турция) срещу православните Гърция,
Сърбия, Черна Гора, Румъния и Русия. Всички казионни
партии и правителствата, които следват политиката на
двореца, са прогермански, а следователно и

противоправославни. Националните катастрофи са само
повърхностната, видимата част на едно по-дълбоко
явление: След отпадането на българската Екзархия в
схизма и обвързването й със еретическия масонски
запад през 1872г., И ДО СЕГА, България живее в
състояние "от развала към провала" (Ст. Михайловски,
1905 г) и в перманентна национална духовна
катастрофа.
Положението в политическата и аристократичната
върхушка на Гърция, Сърбия, Черна Гора и Румъния във
времената на Първата световна война не е било по –
различно от България. Управляващата им олигархия
вече е била част от световното юдомасонство.
Обвързвайки държавите си в политически и военни
съюзи с еретическия запад те ги въвличат в
месомелачката на дирижираните конфликти. Целта е
била изтощаване и отвличане вниманието на
обществата, докато те успеят да прокарат пагубното си
влияние си върху православните църкви. Показателно и
от фатално значение е какво се случва в
Константинополския патриархат...
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