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Родолюбие
Апостолите на сатана (допълнение 2)
Ето част от МАСОНСКИТЕ, глобални и новаторски
мисли, които излива кумира на българите,
ДЖИНГИБИТО (подобния на ДЕМОН - тур.), Васил
Кунчев:
„БРАТСТВО и съвършеното РАВЕНСТВО между
ВСИЧКИ народности. Българи, ТУРЦИ, ЕВРЕИ и пр. ще
бъдат равноправни във всяко отношение“ Нареда на
Васил Левски.
Унищожаването на нашите православни и национални
устои е „узаконено“ от неговите братя „зидари“ във вече
„освободена“ България:
„Християните от неправославно изповедание и
друговерците,.. а така също и чужденци, които
постоянно или само временно живеят в България,
ползват се със свобода на вероизповеданието си“
Конституция, приета от Учредителното събрание в
Търново през 1879 г.
От такива писания на подобни народни "герои" тръгва
разпада на българската духовност и народност за да
достигне отчайващото ниво, което виждаме днес
навсякъде около нас.
Паметника на „апостола“, съграден от неговите „братя“
зидари представлява огромен окултен символ в центъра
на столицата. Не случайно е избран обелиск и не е
случайно разположението му в центъра на кръгово движение.
Аналогията е с апотеози на повсеместната масонска
символика, като вашингтонския монумент, а също и с

обелиска във Ватикана. Този идол е възприет от
египетските жреци на Хор и представлява мъжкия полов
орган на божеството, вписан в окръжност, символизираща
женски орган. Сцената изобразява окултно магическо
заклинание, идващо от древен Египет и целящо
неглижирането на духовността и хвърлянето на хората в
бездната на първичните страсти на материята. Това е и
значението на ислямското минаре!
Други сатанински символики по паметника на родния
иудомасон, са рогати черепи налапали кръстове, около
които се завихрят змии! Тяхната част от паметника е
стъпила върху килнат православен кръст и върху образа на
самия техен „апостол“, който гледа тъжно и примирено към
залязващото слънце, ЗАЩОТО В МОМЕНТА ДУШАТА МУ
ГОРИ В АДА!
13-метровият обелиск е охраняван от крилати змейове
(или грифони) и е осветяван от лампи, стъпили на лапи с три
пръста (като на влечуго).
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† ВИЖТЕ ОЩЕ

ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
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