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Истинската история
Антихриста в СССР - аналогии с предстоящото

Веднага след революцията новите еврейски господари на
Русия разоряват и разрушават над 2000 църкви и манастири,
като избиват духовенството. Ето някои фотографии от този
период:

Много станно е, че съм чувал от доста националисти
днес: "Църквите трябва да се изравнят със земята",
"Вместо църкви трябва да се преустроят в нещо
полезно" и т.н. Не ви ли притеснява, че точно това
ИСКАТ НАЙ-МНОГО и евреите? Мен лично ме
притеснява...
Не случайно емблемата, която тези антихристи
възприемат е петолъчка – т.е. пентаграм, а червения
цвят е символ на предводителите на световното
еврейство и ционизма – рода Ротшилд (от нем. Rot –
червен, Schild – щит).

В същото време една синагога не е бутната и излиза
специален закон против антисимитизма.

В тази връзка е интересно какво казва самият Иисус
за юдеите:
- ”Вие вършите делата на баща си.... Защото не можете
да слушате Моето слово. Вие сте от баща дявола и
желаете да вършите похотите на баща си. Той беше
човекоубиец от началото и не устоя в истината...” [ Йоан
8:43]. Положението в СССР след Сталин не се променя (как се
дава власт взета с кръв), управлението за дълги години се
поема от друг юдеин - Никита Хрушчов (истинското му име е
Соломон Пеарламутер). Еврейка е и Раиса Горбачова,
съпругата на Михаил Горбачов, а самият той е виден член на
масонската ложа “Билдемберги” – световното правителство в
сянка. В близкото минало и в момента също не е по –
различно: - еврейското име на Борис Елцин е Барух Елия
(юдаизма позволява евреина да си сменя 7 пъти името),
моминската фамилия на майката на Путин е Шаломова, в
ръцете на неговите роднини са разпределени бизнеси от
общонационално ниво. Почти всички олигарси са евреи, като
се почне от най – богатия Роман Абрамович.По официални
данни на Руската федерация за 70 години комунизъм са
избити около 62 милиона
съветски граждани. Това е истинския холокост
извършен от евреите над омразния им християнски
народ.
Много хора ще си зададат въпроса как се е стигнало до това
положение. Как тази богата и силна православна империя,
освободила България в една перфектна военна кампания, се е
оставила да бъде завладяна отвътре?
Идеален отговор дава един доклад на депутата И. Радионов
пред Руската дума от 16 февруари 1912г. – доста преди
комунистическата революция от 1917г (аналогиите със

сегашна България и това което правят евреите, турците и
циганите са фрапиращи) : “....Русия загива по две главни
причини: евреите и алкохола. Планомерността в действията
на евреите да разорят материално и да поробят нравствено
Русия са достойни за удивление... От 1905 г. евреите плъзнаха
и запълниха всички градове... като единна мрежа покриха
цяла Русия. Днес еврейството е заграбило нашата търговия,
промишленост, банки, борсата, училищата, печата и т.н.
Руската търговско-промишлена класа поразително бързо се
разорява, руското изкуство опошлява. Всички професии, за
които до неотдавна професионалната етика стоеше на найвисока степен, като адвокатура, журналистика, медицина,
професуратура и др., с внедряването на евреите паднаха едва
ли не на самото дъно... Еврейството наложи своя разлагащ
отпечатък на целия руски живот, замъти и разврати ума и
душата на цялото руско общество.... Увеличавайки своите
капитали за наша сметка, те едновременно са и найфанатичните пропагандисти на социалистическите и
революционните идеи сред простия народ. Експортът на
жито и дърводобивът са в техни ръце. Горите се изсичат
варварски и безжалостно. Там където бяха доскоро
вековни лесове, сега стърчат мъртви пънове. Евреинът
не е засаждал, гледал и пазил, като роден паразит той не
изпитва жалост към нашата земя. Както е известно
Руската държавна банка кредитира с народните пари
частните банки. А те, със съвсем малки изключения, са
еврейски. Благодарение на тази постановка еврейските
банки са разпределители на оборотния имперски
капитал вътре в държавата и в това отношение стават
пълновластни господари. Взимайки от Държавната
банка пари при 4 % лихва, еврейските банки ги дават на
руснаците срещу 8-12%. Така ние руснаците получаваме
пари на кредит не от Държавната банка, а от евреина,
който ни обира безмилостно. Но даже при този пладнешки

грабеж за руснаците е трудно да получат кредит, докато всяко
пробивно еврейче получава кредит от стотици хиляди и
милиони с ниска лихва. Евреите използват облагите на своята
солидарност и благодарение на огромните кредити от
еврейските банки (които пък смучат пари от Държавната
руска банка) бързо завладяват търговията, промишлеността и
занаятите, като разоряват руските конкуренти. В резултат на
това всичко страшно поскъпна, а стоките се оказаха от
най-ниско качество... Цяла Русия е покрита с мрежи от
еврейски притони от банди и крадци... Аз не вярвам в
неизчерпаемите сили на Русия, ако тя веднага не тръгне по
друг път и не обуздае развратителя и кръвопиеца евреин, като
унищожи неговата престъпна пропаганда в обществото. Почти
цялата преса в двете столици (Москва и Петербург - б.ред.) и в
провинцията е в еврейски ръце, .... само 1/5 част от
периодичния печат е руски................ Евреите отвътре ни
грабят, развращават и разединяват. Те ни насъскват
един срещу друг. Ще се разрази нова революция. Ще се
пролеят потоци руска кръв.“
Абсолютно същият сценарий се развива в момента в
световен мащаб – разоряване на националните
предприемачи чрез неизгодни заеми и изкуствена
стагнация; - съсредоточаване на финансите,
собствеността и ресурсите в ръцете на определени
международни корпорации; спекулации с цените и ниско
качество на стоките и услугите; - безработица и
обедняване на населението; - непрекъснато бълване на
разврат и насилие от медиите контролирани от същите
тези корпорации; - медиите са и основни виновници за
разсцеплението в обществото и настройване на
отделните негови групи едни срещу други; - масова
престъпност, която се развива с протекцията на
полицията и съда.

Дано този път хората да се опомнят и да застанат не
един срещу друг, а срещу тези които стоят зад всичко
това! Тези които искренно и фанатично вярват , че им е
обещано да владеят над народите. От кого им е
обещано? От техния бог? От техния баща, за който
Христос ясно казва кой е!
Човек не осъзнава веднага, че проблемите на
оцеляването и предварително заложените начини за
тяхното решаване рязко ограничават неговата свобода
за избор, като оказват решаващо въздействие на цялото
му поведение и съзнание. Тук е уместно да си зададем
основният за един човешки живот въпрос: Дали битието
определя съзнанието........... или съзнанието ни
определя нашето битие. Дали начинът ни на живот,
парите, способите за тяхното получаване и свързаните с
тях материални придобивки и удоволствия изпълват нашия
кръгозор и са основна цел на нашите мисли и
действия............ или нашите идеали, морал, семейни и
национални ценности определят мисленето ни, начинът и в
крайна сметка, смисълът на нашият живот!
Политическата власт в съчетание с икономическата,
програмира правилата на играта в системата на държавата и
обществото, моделирайки ги в зависимост от крайните цели.
Така се разграждат стереотипите на обществено съзнание –
народните идеали, като на тяхно място се появяват нови
“ценности” и всичко това замаскирано под “естествения
ход на събитията”. Целта е унищожаване на нашите
духовни корени, прекъсване на историческата традиция,
дескридитация на обществените, религиозните и нравствени
ценности, всестранно внедряване на индивидуализма,
пропаганда на западната масова култура, национално
обезличаване, залагане и разпалване на вражда, на човешки
страсти и пороци.... Крайната цел е ясна и определена -

унищожаване на нашето национално самосъзнане.
Една мисъл на Гьоте също е много актуална за нашето
съвремие (а може би е писана именно за настоящето?!): “Няма по-безнадеждно поробени от тези, които грешно
си мислят че са свободни.”
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