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Родолюбие
Какво празнуваме на 1 – ви май
На 1 май празнуват
всички съвременни
политически
идеологии: демократи,
комунисти, анархисти,
фашисти и т. н.

Защо именно тази дата е избрана?! Официалния повод е, че
на 1 май 1886 г. в САЩ, профсъюзите провеждат мащабна
национална стачка, в която вземат участие над 300 000
работници от цялата страна с искане за въвеждане на
официален 8-часов работен ден.

Хитлер 1 май 1936 г. Имперски трудов ден

Семьон Тимошенко поздравява гостите от
приятелска нацистка Германия - парада по случай 1
май 1941 г.

Американския президент Удроу Уилсън празнува 1
май

Всъщност тогава е отбелязана 110 годишнината на друго
паметно за световния елит събитие: на тази дата, през

далечната 1776 г., в Баварския град Инголщат е създаден
орденът на илюминатите.

Създател е евреина йезуит и професор по философия Йохан
Адам Вайсхаупт (1748 – 1830 г.). Основан от професора и
негови студенти, орденът носи в началото име „Съюз на
перфектибилистите“ (перфектционизиране на
членовете) - на немски: Bund der Perfektibilitsten.
Организацията се създава, като реакция на закриването на
ордена на йезуитите с решение на папата през 1773 г.
Повлияният силно от идеите и ученията на Просвещението
иудейски професор, създава първоначално „Тайният съюз на
мъдростта“ (на немски: Geheimen Weisheitsbund), който
съществува като литературен клуб И ОСИГУРЯВА ЛЕСЕН
ДОСТЪП НА СТУДЕНТИТЕ ДО ЦЪРКОВНОКРИТИЧНА
ЛИТЕРАТУРА (ТОЕСТ БОГОХУЛНА КНИЖНИНА – б.р.).

Гербът на ордена е ЕЗИЧЕСКИЯ СИМВОЛ „бухалът на
Минерва“, римската богиня на мъдростта.
Същият символ днес може да се види на показаната и погоре еднодоларова банкнота:

Първият подем на ордена е през 1778 г., когато бивш ученик
на Вайсхаупт и по-късен управляващ президент на регион

Пфалц Франц Ксавер фон Цвак го реорганизира. Решено е и да
се смени името, като избора пада върху „Съюз на
илюминатите“ (на немски: Bund der Illuminaten) и
впоследствие „Орден на илюминатите“ (на немски:
Illuminatiorden). А „Съюзът на мъдростта“ се превръща в таен
орден, който вече трудно може да прикрива йезуитските си
следи.
През 1780 г. орденът е реорганизиран, след приемането на
долносаксонския благородник Адолф Книге за негов член.
Книге струрктурира илюминатите подобно на МАСОНСКА
ЛОЖА. Висшето управление се поема от така наречен ареопаг
начело с Вайсхаупт и Книге, които ръководят ордена. ОТ
СЪЩЕСТВЕНА ВАЖНОСТ Е ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ОТ ТОЗИ
МОМЕНТ ИЛЮМИНАТИТЕ УСПЯВАТ ДА ПРИВЛЕКАТ
РЕДИЦА ВИДНИ МАСОНИ И ИНФИЛТРИРАТ ТЕХНИТЕ
ЛОЖИ. Съществен успех в това отношение организацията
постига, след смъртта на Карл Готхелф фон Хунд, който
следвал ритуала „Стриктно спазване“, завещан от ордена на
тамплиерите. Фон Хунд казва, че поддържа ритуала и
получава знания, включително и най-дълбоката тайна на
масонството, чрез връзка с „НЕЗНАЙНИ СЪЩЕСТВА ОТГОРЕ“
(ТОЕСТ ДЕМОНИТЕ ОТ ПОДНЕБЕСНОТО ПРОСТРАНСТВО,
ОПИСАНИ И ГОНЕНИ ОТ ПРАВОСЛАВНИТЕ СВЕТИ ОТЦИ.
ДО ТЕЗИ БЕСОВЕ СА СЕ ДОПИТВАЛИ И ДРЕВНИТЕ
ЕЗИЧЕСКИ ЖРЕЦИ, И ЮДЕЙСКИТЕ ПОКЛОННИЦИ НА
ВААЛ, ЧИИТО ЗНАНИЯ ДОБРЕ СА ИЗУЧЕНИ В ТАЙНИЯ
ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ – б.р.).

След като той починал обаче, тази връзка прекъснала.
Тя била възобновена чрез новия ритуал, наложен от Адолф
Книге на големия масонски конвент „Стриктното спазване“,
състоял се между 16 юли и 1 септември 1782 година във
Вилхелмсбад. След този успех броят на членовете нараства
бързо и ИЛЮМИНАТИТЕ НАЛАГАТ КОНТРОЛ НАД
ЮДОМАСОНСТВОТО. Успехите и „знанията“ привличат
постепенно аристократите и ордена скоро започва да се
ръководи и доминира от тях. Присъединяват се принц Карл
фон Хесен, Фердинанд фон Брауншвайг, херцог Ернст II Лудвиг
фон Сакс-Гота-Алтенбург и Карл Аугуст от Заксен-Ваймар,
чиито таен съветник е известния писател и благородник Йохан
Волфганг фон Гьоте.
Особенно внимание трябва да се обърне на Ернст II СаксГота, един от родоначалниците на европейския династичен
род Сакс Кобург Гота, който в последствие започва да
ръководи и най – голямата световна империя –
Великобритания, като през I-та световна война, поради

конфликта с Германия, фамилията приема формално името
Ундзор.

Династията властва и в Белгия, Португалия, България
(Фердинанд, Борис III и Симеон) и други. Ернст II се
присъединява към баварските илюминати през 1783 г. с
псевдонима Куинтус Северус и става наместник на ордена за
Горна Саксония. През 1787 г. той приютява в своите замъци
самия Адам Вайсхаупт. В биографията му са записани много
интересни моменти, КАТО НАПРИМЕР, ЧЕ ИМАЛ
МАГИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ, а когато умира през 1804 г., по
негово желание е погребан направо в земята в обикновени
коннически дрехи, завит само с ленен чаршаф, без ковчег в
гроб на остров в дворцовия парк. Той не искал паметник. На
гроба засадили АКАЦИЯ, символичното дърво на масоните.
Топлите връзки с юдеина Вайсхаупт, магическите
„способности“ и главоломния световен успех на този „избран“
род се обясняват много ясно от негово височество принцът на
Олбъни Майкъл, който в книгата си „Забравената шотландска
монархия“, публикува древни хералдически документи, които
разкриват истинското родословие на британското кралско
семейство. Според тези архиви, фамилията произлиза ОТ

МНОГО СТАРИ ДРЕВНОЗАВЕТНИ ЕВРЕЙСКИ РОДОВЕ. ОТ
ЕДИН ОТ ТЕЗИ РОДОВЕ, А ИМЕННО ДАНОВОТО КОЛЯНО,
КАКТО ЗНАЕМ ОТ БИБЛИЯТА, ЩЕ ПРОИЗЛЕЗЕ АНТИХРИСТА
(Бит. 49:17; Иерем. 8:16)!
За да постигнат жадуваното световно господство (новия
световен ред, new world order – изписан на доларите с
латинското си значение – novus ordo seclorum) И ДА
СЪЗДАДАТ ЕДНА ДЪРЖАВА, С ЕДНА ВАЛУТА, ЕДНА
РЕЛИГИЯ, НАЧЕЛО С ЕДИН ЦАР И ПАТРИАРХ, ТЕЗИ
ДРЕВНОЗАВЕТНИ ЕВРЕЙСКИ РОДОВЕ ПЪРВО ТРЯБВА ДА
ПРЕМАХНАТ ОСНОВНИТЕ ИМ ПРЕЧКИ, А ТЕ СА
ХРИСТИЯНСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ, РОДОВАТА ПОЗЕМЛЕНА
АРИСТОКРАЦИЯ И ХРИСТИЯНСКИЯ ЦЪРКОВЕН КЛИР. Това
те постигат чрез подчинените им илюминати и юдомасонски
ложи, като издигат в обществата лозунга „свобода, равенство,
братство“. Тази пропаганда започва именно от „просветените“
(илюминираните). Вайсхаупт пише в 1782 г. в речта си към
новопостъпващите членове: „Който иска да разпространява
всеобща свобода трябва да разпространява и всеобщо
просвещение.“ Видяхме по-горе в какви книги се е съдържало
това „просвещение“. Галещото слуха „образование“, което
юдеите започват да пропагандират за да еманципират
народите и да ги хвърлят в самоунищожителни конфликти,
според тях трябвало да помогне на човека да е господар сам на
себе си, което би попречило на деспотични и духовни
владетели, като свързаните с абсолютизма принцове и църква,
да властват над него (с подобни теории, но на по-ниско ниво те
освободиха и жените от семейните им задължения, а в
момента освобождават децата от родителите им). Те
обясняват, че „Нравственият режим“ „Sittenregiment“
следователно е предпоставка за създаването на свободно и
равно общество без принцове и църква. Такава либертарианска
утопия застава и в основата на леберал демократизма,

анархизма, комунизма, фашизма– идеологии създадени и
ръководени от тях. Всъщност тези идеологии не са нови. Те се
коренят в „Държавата“ на Платон, „Утопия“ на Томас Мор
(1516 г.), „Новата Атлантида“ на Френсис Бейкън (1627 г.),
„Градът на слънцето“ на Томазо Кампанела (1602 г.). Към
подобни утопични представи за общество са се придържали и
някои християнски секти, като манихеи и богомили, чиито
рарушителен опит са ползвали активно и масоните. Не
случайно подобни секти са наречени жидовстващи, т.е.
юдействащи – именно защото чрез своите деструктивни
действия към собствената си държава, цар, църква, войска,
йерархия и общество ТЕ СА ОТВАРЯЛИ ПЪТЯ НА ЧУЖДИЯ
ЗАВОЕВАТЕЛ. Изобщо не е случайно, че вратите на Търново
бяха отворени от евреина Лазар Коен, а след падането на
Константинопол в ръцете на турците, СИНЕДРИОНА И
ЕВРЕЙСКИЯ КНЯЗ В ИЗГНАНИЕ СЕ ПРЕМЕСТИХА ТАМ.
Дата 1 май не е
избрана случайно.
Езическият келтски
празник на този ден е
бил наречен Белтейн.
Етимологията на думата
означава „ярък огън „,
„бала огън“ или „огъня
на Баал”. Фестивалите
на 1 май буквално
произтичат от една форма на поклонение на Слънцето и огъня.
Най-важната част на Белтейн е запалването на огньовете.
Фестивалът на огъня по-късно еволюира в келтите с
прекарване на добитъка си през два огъня, за да се пречисти
стадото, според техните езически вярвания. На този ден, в
„християнска“ Западна Европа продължава да се празнува
езическата традиция под формата на Валпургиева нощ.

В германската средновековна
митология Валпургиевата нощ е
празник на вещиците,които заедно
с други нечисти сили (великото
сборище) се събират на деня на
света Валпургия на връх Брокен в
планината Харц и се опитват да
попречат на идването на пролетта.
Празнуването включва паленето
на гигантски огньове в чест на
настъпващата пролет.

На споменатия Баал или Ваал са се покланяли и древните
халдеи и езическите народи живели около Израел, от които
юдеите възприемат култа. Той ги отделя от почитането на
Единия Бог Творец и ги въвлича във разврат и зверски
жертвоприношения на собствените си деца: „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 (другото име на демона –
б.р), 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.“
Всесъжение или
всеизгаряне на еврейски
е холокост.

Същия персонаж, като бог е известен и бил известен и на
предците на съвременните мюсюлмани. Кубичната постройка
на древния храм Кааба била пълна с езически идоли, сред
които и такива на природните стихии, звездите, небесните
тела, на които поклонниците принасяли жертвени животни, а
нерядко и хора. Наричали това курбан. Сред тези идоли "найстарши" бил Хабал (или Ваал), богът на Луната, заимстван от
шумерската и вавилонска митология. Той бил и племенното
божество на курайшитите.
Символът на това
божество бил
полумесецът. Факт е, че
този езически знак и до
днес служи за символ на
уж монотеистичната, и
"единствено вярна"
религия - исляма. Иначе
казано, Мохамед
наложил своето
племенно божество като всеарабски бог.

ТАКА МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ СЪЩЕСТВЕНИЯ ИЗВОД, ЧЕ
ДРЕВНИТЕ ШУМЕРИ, ВАВИЛОНЦИ, КЕЛТИ, ЮДЕИ,
АРАБСКИ БЕДУИНИ И ЕЗИЧЕСКА ЕВРОПА ИМАТ ЕДИН
ДУХОВЕН СВЪРЗВАЩ ЕЛЕМЕНТ – ТОВА Е Т. НАР. ХАБАЛ,
ВААЛ ИЛИ БААЛ.
Сатанизма и разврата на тези религии и вярвания
прозират в чисто чувствения и плътски "рай", който те
обещават. Например там има персонажи, като т.нар. „хурии“.
Те са описани в Корана като „с напъпили гърди девствени
връстнички“[ Коран 78:33], „хубавици с големи очи, подобни
на скрити бисери“[ Коран 56:22], които живеят в джанна (рая)
и очакват праведниците.
Думата се използва в
Корана, винаги в
множествено число:
Коран 44:54 „Така! И
ще им дадем за съпруги
красавици с големи
очи.“ Коран 52:20
„Облегнати на
подредени престоли... И
ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи.“ Коран 55:72
„хубавици, пазени в шатри“. В 4:57 (Ан-Ниса), е загатнато, че
жените също ще имат много съпрузи, тъй като се споменава,
че тези (мъже или жени), които вярват ще влязат в Градините
и ще имат партньори (множествено число). Тоест
съществена част от ислямския "рай" са езическите
оргии! Детайли на хуриите, изтъкнати от сунни учени
включват, че хуриите не уринират, не дефекират и не
менструират. Ислямски учени като Ибн Маджах и Ал-Суюти ги
описват с "похотливи и страстни" полови органи(?!).

Пентей разкъсван от вакханките Агава и Ино
В древногръцката митология, която е в основата на римските
и други европейски езически легенди, можем да срещнем
други, изглеждащи вече познато образи – т. нар. „вакханки“ (
гръцки: Βάκχαι) - развратни, диви и жестоки жени, които
представлявали свитата на бог Дионис и участват в
неговите пиянски оргии, с които привличат хората в
техния култ (често срещана практика в езическия свят,
практикувана активно и от неговите наследници –
юдомасоните). В град Тива, Дионис наказва с безумие
местния цар Пентей, защото отказва да му служи. Тиванският
владетел, облечен във вакхически дрехи, тръгва заедно с
жените, за да види оргиите. Вакханките, сред които и
Агава и нейните сестри, се нахвърлят върху Пентей и го
разкъсват.

В европейското
езичество можем да
срещнем подобни
"важни" същества и
места, които дори
съдържат в името си
названието на древния
„бог“. Например т.
нар. „ва(а)лкирии“,
които отвеждали
падналите в бой храбри
воини във Ва(а)лхала и
там им прислужват – поднасят им питие, следят за съдовете и
чашите. В исландската „Сага за Нял“ се е съхранила „Песента
на валкириите“, когато е била знаменитата битка при
Клонтарфе (1014 г.) между ирландските и скандинавските
викинги; дванадесет валкирии – се разказва в сагата – са
тъкали плат от човешки черва и са пеели зловеща
песен.
Кой е този бог, чиито празник е 1 май?!
Както беше споменато, знанията и теориите, които
илюминатите и ръководещите ги юдеи използват, са
придобити от „НЕЗНАЙНИ СЪЩЕСТВА ОТГОРЕ“ чрез
специални ритуали, водещи до тяхното призоваване.
Всъщност тези „същества“ са доста
добре известни на съвременните
юдомасони и те са ги изобразили на
официалния герб на ръководещата майка
ложа – великата обединена ложа на
Англия. Там са изобразени два
чифтокопитни ангела (?!), които са се
превъзнесли с крилата си над

Вехтозаветния Кивот, съдържащ светите
Божии Заповеди към хората.
ИМА ЕДНА ДРЕВНА ГРАФИКА НА ТЕХНИЯ НАЧАЛНИК ПОДОБЕН НА ТЯХ ЧИФТОКОПИТЕН АНГЕЛ-ХЕРМАФРОДИТ –
САМИЯ САТАНА. Също и един от най-верните му земни
поданици, изобразен полугол (?!) във Вашингтонския масонски
храм.

На 1 май празнува пролетариата, хората на труда, които
експлоатирани от евреина капиталист в крайна сметка пак ще
бъдат ползвани от него за да разрушат, този път до основи
своите заробени общества, за да може върху руините им да
бъде построен новия световен ред.
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