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ВОВЕД
Фригите (Бригите), според Псаметих (7 век п.н.е.), биле постари од Египтјаните. Бригите за време на Филип Македонски влегле во составот на Македонија.
Бригите опстоиле и во 16 век, дури и до денес како Брзјаци- бриг=бриж=брж=брз...
Значи, Бриги и Македонци како народ имало. Следи тие си имале и своја
историја. Таа до денес е доволно позната со Филип и Александар Македонски итн.
Вакво нешто за Еврејите и никогаш немало. Ова било поради тоа што Евреи
како народ со држава во историјата и не се познати. Досега за тоа и никој не пишел.
Образложувањето е наједноставно: етничкиот народ е еднорасен, а ваков биле Бригие и Македонците. Напротив, Евреите се повеќерасни. Следи Евреи да има
Белци, Црнци, Индијци и Монголци. Хазерските Евреи се со висок удел на монголска крвна група В. Бидејќи таа е склона на имунолошки пореметувања, види моја
претходна и други книги, Евреите од тие пореметувања најповеќе страдале. За Адамо-Витни да не бидат прогласени за антисемити,тие пореметувањата ги распрчкале
низ цела книга. Затоа секој оној кој ја пиши вистината,тој мора да е антисемитист.
Значи, еврејството било само еднобожество. Токму за тоа не било народно.
Ова се потврдува што Белците биле еден ист народ, со еден ист јазик и едни
исти традиции. Тие биле повеќебожци. Наспроти нив, Црнците (Семитите) биле
еднобожци. Исто така, тие се обрежувале, биле канибалисти итн., дури уживале во
крв, што не било случај со Белците. Ова било внесено во еднобожната Библија.
Бидејќи Библијата била пишена во 6 век п.н.е., и тоа на сирискиот арамејски
јазик, во која се говори за еднобожество, како и канибализам итн., следат и во делата на Белците во Атина...дури во Индија, да се внесени канибалистички одлики. За
ова пишувам во моите претходни две книги, што важи и за во другите- претходни.
Бидејќи со христијанството и исламот останала само Библијата, а сите други
книге биле уништени и во Рим (Ватикан)скриени,сите следни дела и традиции биле
како еврејските. Токму поради Библијата повеќебожеството било дотерано како канибалистичко. Значи, еврејството издејствувало да се уништи повеќебожеството.
За да се потврди еврејскиот злостор- уништувањето на повеќебожествотона боговите им се припишале канибалистички одлики, ним им се приложувале човечки жртви, а тие нив дури ги јаделе. Токму ова е најголем историски фалсификат.
Ова се потврдува на наједноставен начин. Бидејќи човекот било создаден од
повеќе богови или еден бог, човекот морал да јаде луѓе.
Вакви ѕверства до денес не постојат кај Бригите и Македонците. Говорам за
Бриги и Македонци, а и Бригите станале Македонци, што важи и за Пеонците, други народи во Европа не биле познати. Бидејќи до денес Македонците не јадат човечко месо, нивните богови не биле канибалистички. Вакви останале само Евреите.
Бидејќи уживање во крв е канибалистичка одлика, таа до денес ја имаат Евреите и нивните монголски браќа Хазери, чиј руски јазик во Израел е втор јазик.
Напротив, Македонците никогаш не уживале во крв. Таа за нив не е чиста.
Значи, видливи се злосторствата кои се внесени од злосторничката Библија.
Токму таа до денес е носител на злото,војни и страдања од библискиот божји народ
Од изложеното се потврдува, Евреи како етнички народ и никогаш немалониту ќе има. И ако е ваква состојбата, Евреите како најмоќни лажат други и самите.
Следи книгава да биде напишана според наводите на повеќе автори и книги.
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НАЈГОЛЕМА ТАЈНА
David Icke, “Najveċa tajna”, TELEdisk, 2007, на стр. 3, пиши: „На дел на планетата постојат фантастични градежи кои се изградени со технологии кои подеднако се добри, често дури и подобри, од оние со кои располагаме. Во Балбек, североисточно од Бејрут во Либанон, три големи камени блока од кој секој тежи осум
стотни тони се премесени најмалку за петстотини метри и поставено високо на ѕид.
Илјада години пред Христо ! Еде друг блок во близина тежи илијади тони...Во Перу се најдува тајновита Наска линија. Луѓето од давнина го остругале горниот слој
на тлото и го разоткриле белиот голем слој; со помош на таа метода произвеле најверојатни цртежи на животни, кукци и птици. Некој од нив се толку големи да во
целост можат да се видат едино од висина од триста метра ! Знаењата кои овозможувале чудесата попат Наска, Балбек, големите пирамиди во Гизи и други запрапестувачки творевини да се изградат со таква прецизност и такви домензии потекнале од напреден вид кој во древнотои време живееле меѓу далеку примитивната
општа популација. Тој вид во Старозаветните текстови и другите делови на тие древно усмени преданија се нарекувале ‘богови’. Веќе ги слушам службениците на
Библијата како порекнуваат дека нивната книга говори за ‘боговите’. Ама говори.
Кога веќе зборот ‘Бог’ се употребува во Стариот завет често е преведен зборот кој
означува богови, множина: два се примери Елохим и Адонаи...Со тоа можат да се
објаснат и неверојатни вештини на градење, како и тајната на раните цивилизации
кои, на пример цивилизацијата на Египет и Сумер (земјата Синар во Библијата), се
појавиле на врвот на својот развој и потоа пропаднале...“.
Тој авторов „напреден вид“ со повеќе богови биле Белците, кои во ледено
доба со траење од 1.000.000-500.000 години престојувал во Левантот. Тој до 4.000
г.п.н.е. се потопил со морска вода. Следи Средоземниот Базен се претвоил во море.
За престојувањето на Белците во Левантот во прилог се наведува, што авторот, на стр. 8, вели: „...Осумдесетите години на дваесетиот век Douglas Wallace од
Свеучилиштето Emory во Georgiја ја споредил ДНК (нацрт на физичкиот живот) на
осум стотини жени, те заклучил дека ДНК на сите потекнале од еден женски предок. Wesley Brown од University of Michigen по испитувањето на ДНК на дваесет и
една жена со различни генетски позадини открил дека сите потекнуваат од еден
извор кој пред 180.000-300.000 години живеел во Африка. Rebecca Cann од Свеучилиштето Калифорнија во Berkeley направила исто за сто четириесет и седум жени
со различно расно и географско потекло, при што утврдила дека нивното заедничко генетско наследство потекнува од еден единствен предок од пред 150.000 до
300.000 години. Уште едно истражување спроведено на стотина и педесет Американки со генетски врски кои достигаат во Европа, Африка и Среден исток те на доморткињите од Австралија и Нова Гвинеја покажале дека сите имаат ист женски
предок кој живеел пред 140.000-290.000 години...“.(Нигде нема од вонземјани, Р.И)
Централно место на „Европа, Африка и Среден исток“ бил Левантот. Пак,
темните раси имале заедничко потекло пред да има континенти. Како што ајкулата,
јагулата... биле посебни видови од времето кога континентите биле споени, истото
важело за видот човек. Следи, како што имало раси на ајкула,јагула..., имало и раси
на луѓе: Белци и Темни. Австралија била споена со ...Јужна Африка итн. Како се
одвојувале континентите се раздвоил човечкиот род. Меѓутоа, генетика=генетика.
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Стр. 4: „...Постојат безброј легенди од целиот свет за раздобјето кое се нарекува ‘Златно доба’, а кое е уништено со катаклизмата и ‘падот на Човекот’. Старогрчкиот песник Хесиод го опишува светот пред ‘падот’.
‘Луѓето живееле како Богови, без порака и страст, јад и мака. Во расната
слога со божанските суштества (вонземјани ?) ги проведувале своите денови во мир
и среќа, живеејќи заедно потполно еднакво и равноправни, обединети со взаемно
поверење и љубов. Земјата била поубава отколку денес, преполна со самородни
видови овоштје. Луѓето и животните говореле со ист јазик и меѓусебно разговарале
(телепатија). Машките стари стотини години тек се сметале за деца. Немале никакви старечки болести кои би ги мачеле, а во повисок живот преминувале нежно како во лаган дремеж’ “.
Библијата била пишана во 6 век п.н.е. Во истиот век, век на фалсификати.
биле делата на Редакцискиот одбор на атинскиот тиранин Пизистрат. Чеда на Редакцискиот одбор биле Хесиод и Хомер- мои претходни дела- со повеќе богови.
Авторот дополнил со вонземјани ? и телепатија. Тоа било негово право итн.
„Колку код утописки можело да звучи, во секој античка култура постојат неброени приказни кои на тој начин на светот му го опишуваат далечното минато.
Кога само би го промениле начинот на кој мислиме и чуствуваме, би можеле поново да ја создадеме таа визија. Изузетно опширни описи на напредниот вид се најдуваат на десетици илјади глинени плочки кои 1850. година четиристотини километри од Багдат во текот на ископувањето на локалитетот Ниневах, место на главниот
град на Асирија, ги пронашол Англичанецот, Sir Austen Henry Layard. Наоѓалиштето се наоѓало во близина на сегашниот ирачки град Мосула. Во таа религија, која
некогаш се викала Месопотамија, биле и други откртитија. Бидејќи вистински извор на тоа знаење не биле Асирците туку Сумерите, кои на исто подрачје живееле,
се проценува, од 4000. до 2000. години пред Христа, те глинените плочки ќе ги називам сумерски записи или плочики. Тие преставуваат еден од најголемите светски
пронајдоци. Па ипак, стотини и педесет години по што се откриени, службената повест и образовање и понатаму ги занемарува. Зашто ? Затоа што ја рушат службената верзија на настаните. Најпознатиот преводител на тие плочки е знаственик и
писател Zecharia Sitchin кој ги познава сумерски, арамејски, хебрејски и други јазици на Блискиот и Средниот исток. Sitchin темелито ги проучил и превел сумерските
плочки, те смета дека нема никаква двојба да опишува вонземјани. Некои истражувачи тврдат дека за преведување на пораната верзија на сумерскиот јазик ја користел доцната верзија, те затоа неговите преводи можда не се стопосто точни...“.
Се ограничувам на јазикот на Белците, кој бил пелазгиски=тн.словенски. Ваков бил во Месопотамија, Арабија и Египет. Следи од староегипетски да произлезе
коптски јазик кој бил тн.словенски. Во коптските слова има тн.словенски. Ама Феникијците биле Венети со пелазгиски богови. Венетите во Европа пишеле на руни.
Европјаните тврдат, Македонците биле Словени. Пак, Словените го имале
богот Перун. Анѓелија Станчиќ- Спасиќева вели: „Израелците после се стопиле со
старседелците, кои всушност биле ист народ како и оние, со ист јазик, само ја држеле старата вера со повеќе Богови а празнувале и свои домашни Богови (Давид
служел на домашниот Бог Трпим-Терапим), како и сите останати племиња а почитувале и еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св.Илија, первиот (Перун)“. Израел
бил во Палестина=Пелестина,на Пеластите=Пелазгите со пелазгиски =тн.словенски
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јазик. Значи, Белците биле еден народ со еден ист јазик. Авторот, на стр. 8, вели:
„Сумерски назив за човек бил ЛУ“. Токму тој е македонски: Лу=луд, лудје=луѓе.
Стр. 21, старобритански бог Ху-хуман=ху ман.Ама и Ериду=е риду, бил/е само рид.
На стр. 7 тој вели: Mammi, мама и мајка. Меѓутоа, мајчиното млеко секогаш
мами=ма ми, а Ма=Му била бригиска божица. Токму бригискиот коњ и говедо биле однесени во Месопотамија, Арабија...Следи мама, како варвар, вервер...двојност.
Во претходните книги пишев за варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Стр. 6: „На плочките се опишани бројни усмени преданија стари илјада години, па е потребно внимание поради можноста одредени поединости да се додавани или изгубени, како и да симболизмот или параболите не се земаат за дословна
вистина. Сум уверен дека на тој начин дошло до одредени збрки. И сам сумњам во
сценаријо на судари на Нибруа и Тиамата како и негов претпоставена временска
рамка. Меѓутоа, во записите има многу докази на вистина, особено кај нивното познавање на астрономија. Плочките го опишуваат Сончевиот состав со планетите на
исправните положби, патувања и во точни размерни големини, при што нивната точност е потврдена тек во последните 150 години, кога некои од тие планети се
откриени. Плочките го опишуваат карактерот и бојата на Нептуна и Урана на начин кој е потврден тек во последните неколку години ! Штоповеќе, современите
‘стручњаци’ дури не ни очекувале дека тие планети изгледат онака како изгледаат,
а Сумераните ипак илјади години пред Христа знаеле она што нашата ‘напредна’
знаност тек недавно открила. (Знаност=наука, Р.И.)
Она што кај сумерските плочки најповеќе запрепастува е чинителот дека го
опишува постанокот на Homo sapiens. Sithin тврди дека Ануннаките дошле на Земјата пред отприлика 450.000 години како би ископале злато на подрачјето на денешна Африка. Главно рударско средиште бил денешен Зимбабве, подрачје кое Сумерите го називале АБ.ЗУ (длабоко лежиште), тврди Stichin. Истражувањето кое го
спровеле англоамериканската твртка открила мноштво докази за ископување на
злато во Африка пред најмалку 60.000, а најверојатно 100.000 години. Према Stichin, на плочките пиши дека златото кое го ископали Ануннаки се превезувало од
базата на Блискиот исток назад на нивниот матичен планет...“.
Кога јас говорам за потеклото на Белците пишувам само за леденото доба,
кое траело преку 450.000 години. Таму Белците си одгледувале домашни животни.
Токму поради чумата на говедото и грипот на свињата, кои кај Белците предизвикале маласипаница и грип, првобитната крвна група 0 за ловци и рибари мутирала
во А.Таа,според Адамо-Витни,била стара преку 15.000 години.Бидејќи таа настанале поради животните,таа била вегетеријанска крвна група. Сé спротивно на Црнци.
Белците престојувале во Левантот. Тој бил сув. Со потопите Белците се населиле на соседните простори. Најстара населба била Ерихон од постледено доба.
Што се оди кон исток, населбите биле се помлади и помлади. Значи, Белци=Белци.
Доказ дека немало Средоземно Море била јагулата.Ако во Средоземниот Базен би имало морска вода, јагулата ќе се мрестеше во него или неговиот залив Јадранско Море. Бидејќи нејзиното потекло било од времето пред да има континенти,
таа секој година патува подалеку и подалеку сé до Саргашко Море.
Како што било со јагулата, било и со човекот- тој си имал свој претходник.
Дури авторот на стр. 7 пиши: „...На пример, пред отприлика 200.000 години
дошло до изненадно и досега необјаснив скок во развојот на физичкиот облик на
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Човекот. Службената знаност молчи за неговите узроци односно мрмори изрази
што, на пример, ‘карика која недостасува’. Меѓутоа, некои чинители кои не е можно да се избегнат мора да им се посвети подолга позорност. Поранешниот физички облик познат како Homo erectus одеднаш е она што денес го викаме Homo sapiens. Новиот Homo sapiens отпочеток имал способност да говори сложен јазик, а
големината на човечкиот мозок енормо се зголемил.Биолог Thomas Huxley утврдил
дека така голема промена можела да трае десетици милиони години. Неговото стојалиште подупира докази за Homo erectus кој изгледа се појавил во Африка пред 1,5
милион години. Повеќе од милион години неговиот физички изглед останал еднаков да би потоа од никаде дошла до драматична промена и појава на Homo sapiens
sapiens, физички облик кој го имаме денес...“. (Значи, само без вонземјани, Р.И.)
Човекот си е човек. Во ембрионалниот развиток човекот никогаш не личел
на мајмун, ниту обратно.Мајмунот си ги имал сите крвни групи, кои денес ги имаат
луѓето.Ова било спротивно на човекот- кај него првобитна крвна група била само 0.
Човекот има фетален череп,тој можел да расте, во него и мозокот,но не мајмуните...
Бидејќи се говори потекло на човекот од мајмун, а белецот од црнец, еве една лакрдија. Мајмуните биле одраснати со влакна. За од нив да потекне Црнец, на
мајмунот морале да им испаднат влакната на телото, брадата и мустаките. Пак, кога
од Црнци постанале Белци, на Белците им пораснале влакната по телото, брадата и
мустаките. На најлудакот му е познато, тоа што ќе умре, повеќе не може да оживее.
За несогласувањата се говори и во книгата „Животот- како настанал ?“- „Со
еволуција или со создавање ?“, 1999, WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA…OF NEW YORK…Brooklyn, New York, U.S.A.
Да не се изуми дека методот С-14 не е сигурен. Во наведената книга, на македонски јазик, на стр. 96, стои: „...Еден научен журнал известил за студиите кои
покажуваат дека ‘датумите одреден преку радиоактивното распаѓање можат да промашат- не само за неколку години туку и за низа велични’. Тој рекол: ‘Човекот, на
место да одел по Земјата 3,6 милиони години, можеби бил отприлика само неколку
илјади години’.
На пример, да го земеме радиојагленородниот ‘часовник’. Оваа метода на
радиојагленород датирање ја развиле научници од целиот свет во периодот од две
децении. Таа била нашироко поздравена заради точното датирање на ракотворбите
од човековата древна историја. Но, потоа во Упсала (Шведска) била одржана една
конференција на светски експерти, вклучувајќи радиохемичари, археоолози и геолози за да се разменат забележувања. Извештајот од нивната конференција покажал
дека основните претпоставки на кои се темелеле мерењата не се достојни за доверба во поголем или помал степен. На пример, тоа открило дека стапката на формирање на радиоактивен јагленород во атмосферата не била доследна во минатото и
дека оваа метоа не е веродостојна во датирањето на предметите од околу 2.000 пр.
н.е. или пред тоа.
Задржи на ум дека е даден вистински веродостоен доказ за човечката активност на Земјата, и тоа не за милиони години, туку за илјадници. На пример, во The
Fate of the Earth читаме: ‘Само пред шест или седум илјади години...се појавила цивлизацијата и ни овозможила да изградиме еден човечки свет’. The Last Two Milion
Years наведува: ‘Во Стариот свет повеќето од критичните чекори во земјоделската
револуција биле преземени меѓу 10.000 и 5.000 пр.н.е.’. Исто така, таму се вели:
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‘Човекот оставил пишани записи само за последните 5.000 години’. Фактот што
фосилниот запис покажува дека современиот човек се појавува на Земјата наеднаш
и дека, како што е познато, веродостојните историски записи се понови, е во склад
со библиската хронологија за човечкиот живот на Земјата.
Во тој поглед, забележи што навел во Science В. Ф. Либи, нуклеарен физичар кој е добитник на Нобелова награда и е еден од пионерите во датирањето со радиојагленород: ‘Истражувањето во развојот на техниката на датирање се состоеле
од две етапи- датирање на примероци од историските и од предисториските епохи
на секоја поединечно. Арнолд (еден соработник) и јас го доживеавме првиот шок
кога нашите советници нé информираа дека историјата се протега наназад само
5.000 години...Читате изјави со содржина дека тоа и тоа општество или археолошко
наоѓалиште е старо 20.000 години. Прилично одненадеж дознаваме дека тие бројки,
тие древни векови, не се точно познати’.
Кога рецензирал една книга за еволуцијата, англискиот автор Малколм Магериџ коментирал за недостигот на доказ за еволуцијата. Забележал дека и покрај
тоа, сепак цветале непромислени шпекулации. Потоа рекол: ‘Во споредба со неа, се
чини дека извештајот од 1. Мојсеева е доволно трезен што го знаеме за човечките
битија и за нивното однесување’. Тој рекол дека незаснованите тврдења за милиони
години човечка еволуција ‘и неконтролирани скокови од череп до череп не можат а
да не делуваат како чиста фантазија на секој кој не е обземен со (еволуциониот)
мит’.Магериџ заклучил: ‘Идните поколенија сигурно ќе бидат зачудени, а јас се надевам дека и многу ќе се забавуваат, затоа што таквото немарно и неуверливо теоретизирање толку лесно ги заробило умовите на дваесеттиот век и што било толку
нашироко и непромислено применувано’ “. (Никаде не стои за вонземјани, Р.И.)
Во продолжени на ископување на злато, на стр. 6, авторот пиши: „...Плочките опишуваат мешањето на гените на Ананнукија и гените на ондешните домородци луѓе во епрувета е произведен ‘осовремен’ човек способен за изводување задатци кои Ануннакији барале. Годината 1850, кога плочките се откриени замислата за
децата од епрувета звучело смешно, меѓутоа знаствениците денес го работат заправо тоа. Современите истражувања секогаш одново ја поткрепуваат информацијата
од сумерските плочки. На пример, пред отприлика 200.000 години дошло до изненадно и досега необјаснив скок во развојот на физичкиот облик на Човекот...“.
Значи, тој на стр. 5 истакна: „те смета дека нема никаква двојба да опишува
вонземјани“, а на стр. 6 за „луѓе во епрувета“. Да се добие наследник на вонземенец
на Земјата, а која е со сосема друга генетска основа, дури мешање меѓу Земјани и
Вонземјани,наведеното нема врска со биологијата, а камо ли генетиката на човекот.
Стр. 7: „...Сумерските плочки со имиња наводуваат два ‘човека’ кои учествувале во создавање на таа робовска раса. Биле тоа главен знаственик по име
Енки, Господар на Земјата (Ки=Земја), и Нинкхарсаг, поради својата стручност во
медицината позната и како Нинти (Госпоѓа која дава живот). Подоцна се називала
Mammi, откаде потекнува изразот мама и мајка. Нинкхарсаг во сумерските цртежи
симболично е прикажан како орудие кое се користи за режење на папочна врвца.
Има облик на поткова и се користела во античките времиња. Освен тоа, на темел на
бројни легенди за тие настани што настанале широко на светот постанала божица
мајка на низ религии, и тоа под името кралица Семирамида, Исис, Барази, Диана,
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Марија и многу други. Често е прикажана како трудница. Записите за водството на
Ануннаки кажува:
Се собрале и ја замилиле божицата,
Примаат богови, мудра родителица, (и рекле неа)
‘На створењето подари му живот, создади работници !
Создади примитивен работник, да би можел да носи јарем !
Нека носи јарем кој му го доделил Енлил,
Нека работникот обавува тешка работа за боговите !’
Енлил бил заповедник на Ануннакија, а Енки бил негов полубрат. Енки и
Нинкхарсаг долго неуспешно покушувале да добијат вистинска генетска комбинација, ни говорат плочките. Постојат наводи за тоа дека ги создале луѓето со големи недостатоци, како и човечко=животински хибриди. Значи, грозни работи, и точно она за што се тврди денес што се случува во подземните бази на делот на светот. Приказна за Frankenstein, човек создаден на лабораторискиот стол, би можело
да биде симболички приказ на тие настани. Ја напишале Mary Shelley, жена на славниот песник Shelleyja. Двајцата биле високо посветени на мрежата на тајните друштва кои го скривале тоа знаење уште од прадавно времиња. Плочките кажуваат
дека Енки и Нинкхарсаг на крајот пронашле комбинација од која настанал првиот
Homo sapiens, суштество кое Сумерците го викале ЛУ. ЛУ (оној кој е мешан). Тоа е
библиски ‘Адам’. ЛУ.ЛУ бил генетски хибрид настанат со всадување на гени на
‘боговите’ во Homo ercetus како, пред 200 до 300 илјада години, би се создал роб,
човечка работничка. Создадена е и иначица на женскиот пол.Сумерски назив за човек бил ЛУ. Коренот на тој збор означува работник или слуга, а се однесува и на
домашни животни. Тоа е она што човечката раса била сета оттогаш.Ануннаки отворено владееле со планетата илјада години, а сега тоа го чинат прикриено...“.
Човекот со ниеден вид друго животно не може да добие свој меѓупроизвод.
Ова било испробано меѓу човек со сите видови мајмуни. До денес никој не добил
било каков меѓупроизвод. Значи, 100% е лага за потекло на човек од мајмун.
Говедото со бизонот добивале плоден потомок.Ова било затоашто двете животни им припаѓале на едно исто генетско-географско подрачје. А тоа било на Белците.Напротив,меѓу коњ на Белците и магаре на Темните се добива само неплодно
машко потомство. Токму затоа коњот и магарето се поблиски во однос на човекот
со сите видови мајмуни. Меѓутоа, незамислива е врска меѓу Земјани и Вонземјани.
Стр. 8, авторот продолжува: „...Погрешниот превод на Библијата и дословно
разбирање на симболичниот јазик го уништиле нејзиното изворно значење и нам ни
оставиле тлапања. Постанокот и Излегување (Прва и Втора книга Мојсиеви; оп. прев.) ги напишале припадниците не хебрејскиот (еврејскиот, Р.И.) свештенички сталеж, Левити, по што околу 586. година пред Христо се одведени во Вавилон. Вавилон предходно бил дел на сумерските земји па Вавилонците, а оттука и Левитите,
биле запознаети со сумерските приказни и описи. Левитите заправо на темел на тие
записи го составиле Постанокот и Излегувањето. Потеклото е очигледно. Сумерските плочки говорат за Е.ДИН (Уточиште на Праведниците). Тоа е поврзано со сумерското име за нивните богови- ДИН.ГИР (Праведници од летечките буктињи).
Значи, Сумерите говорат за Един, а Постанокот за Еден. Тоа било средиште на боговите, Ануннакија. Сумерските плочки говорат за кралот Саргон Стариот кој како
дете бил пронајден во кошара на реката и одгледан во кралското семејство. Книгата

10
Излегување говори дека Мојсие како дете во кошара кое плутало со реката го пронашла принцезата, те да е одгледан во египетско кралско семејство. Попис на таквите ‘совпаѓања’ е бесконечен.
Стариот завет е класичен пример на верско ‘рециклирање’ со кое постанале
сите религии. Ако го трагате, затоа, изворното значење на Постанок и приказната
за Адам мора да се вратите на сумерските описи за да би виделе како приказната е
фризирана. Книгата Постанок кажува дека ‘Бог’ (боговите) најнапред ‘од прав земјин’ го создал мажот, Адам, и потоа го употребил Адамовото ребро да би ја создал Ева, првата жена...“.
„Сумерските плочки и подоцна акадската приказна на хиерархијата на
Ануннакија му дале имиња.‘Отец’ на боговите го нарекуваат АН, што е збор кој означува небеса. ‘Отец наш, кој си на небесите’ ? АН- односно Ану за Акадците- пребивал воглавно во небесите со својата жена Анту, и само во ретките прилики го посетувал планетот кој го викале Е.РИ.ДУ...“.
Сумерите биле Белци со закосени очи, а Акадците Црнци (Семити).
„...Описите би можеле да имплицираат и дека Ану боравел воглавно во високите планини на Блискиот исток во кој, како што според поузданите докази се
смета, бил сместен ‘Еденски врт’, пребивалиште на боговите, те дека само ретко се
спуштале во равницата на Сумерите. Сумерскиот град се викал Ериду. Ану испратил два сина да ја развијат Земјата и да владеат со неа, кажува плочката. Тие биле
Енки,момак кој наводно го направил Homo sapiens,и неговиот полубрат Енлил. Тие
двајцата подоцна ќе постанат големи сопарници поради превласт над планетата.
Ануов првороденец Енки заради опседнатоста на Ананнукија со генетската чисточа
му бил подреден на Енлилу. Енлиловата мајка била Ануова полусестра, па тоа соединување ги пренело машките гени поделотворно отколку кај Енкија, кој е роден
од друга мајка. Плочките опишуваат како Ануннаките подоцна ја создале крвната
лоза во нивно име да владее со човештвото...Сумерските плочки опишуваат како
Ануннаки на човештвото му подариле кралско право и дека тие изворно го викале
право на Ану, според Ан-у односно Ануу, владетел на ‘боговите’...“.
„...Како што Zecharija Sitchin документира во своите преводи, а читателите
на индиските свети книги Веда тоа ќе потврди, постојат бројни извештаји за боговите кои војуваат меѓу себе заради превласт. Сумерските текстови опишуваат како
синовите на ‘боговите’ Ануннакија во најголема мера биле вклучени во војни. Тие
биле потомци на Енкија и Енлила, полубраќа кои постанале горливи сопарници, па
и нивните синови војувале едни против други во високотехнолошки сукоб, кажува
плочката. Се чини дека една од битките во која се бореле било библиско уништење
на Содома и Гомора. Тие градови најверојатно се најдувале на јужниот крај на Мртвото море, каде денес денес се очитува радиокатовност повеќе од вообичаените.
Според Библијата, тоа се догодило кога Лотовата жена се осврнала и била претворена во столб сол. Проверувајќи ги изворните записи на сумерскио6т јазик, Zecharia Sitchin тврди дека вистинскиот превод на тој одломок гласи дека Лотовата жена е
претворена во столб пареа, што, све во сето, е многу поверојано !
Насекаде во светот, во секој домородна култура ќе пронајдете приказна за
големата поплава. Ни со сумерските плочки не е другчие. Sitchin кажува дека се говори за тоа дека Ануннакији ја напуштиле планетата во летилици кога еден огромен воден вал го избришал мнозинството човештво. Нема сумливост дека Земјата
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измеѓу приближно 11.000 и 4.000 година пред Христа ја погодило незамислива катастрофа односно, поверојатно, повеќе такви. Огромен број геолошки и биолошки
докази подупираат небројни приказни и преданија кои ги опишуваат тие настани.
Ги има во Европа, Скадинавија, Русија и Африка, можат да се пронајдат со дел на
американскиот континент, во Австралија, Нов Зеланд, Азија, Кина, Јапонија и на
Средниот исток- насекаде. Некои од нив говорат за големото усијање кое го закухало океаните; нестанок на Сонцето и Месецот кои уследиле после тоа; дождови на
крв, лед и камења; Земјата која се преокретува; небо кое паѓа; дигање и потонување
на копното; нестанок на голем континент; доаѓање не лед; практички све од нив ги
опишува наднаравната поплава, воден ѕид кој ја похарал целокупната земјина топка. Плимниот вал настанал услед удар на кометата од филмот Дан подоцна (Deep
Impact) би можело вам да ви дочара како тоа би можело да изгледа. Старите кинески списи говорат за тоа дека се срушиле столбовите кои го подпирале небото; дека
Сонцето, Месецот и ѕвездите се слиле на северозапад каде небото постанало ниско;
дека реките, морината и океаните јурнале на југоисток каде Земјата потонала, а голем, број пожари бил угасен со страшна поплава. Идијанците Pawnee во Америка
приповедуваат иста приказна, за доба кога северните и јужните ѕвезди ги замениле
положбите и пошле едни на други. Северноамеричките преданија говоре за појава
на големиот облак и толку јака топлина дека сите води прокухале. Гренладски
Ескими на старите мисионери им раскажувале дека пред многу времиња Земјата се
преокренала.Перуанските легенди кажуваат дека,кога небото завојувало со Земјата,
Андите се располовиле. Бразилскиот мит опишува како небесата прснала, а нејзините делови паднале и ги побиле сите и све, кога небесата го заменила местото со
Земјата. Понатаму, северноамерикански Хопи Индијанци бележат: ‘Земјата се распукла и настанале големи провалии,а водата ги прекрила сите освен ускиот гребен
од блато’. (За наводите на авторот во секое поглавје има извори, Р.И.)
Све ова тесно е поврзано со легендите за Атлантида и Му односно Лемурија: два големи континенти, еден на Атлантик а други на Пацифик,за кои многу сметаат дека биле под власт на високнапредни раси. Се говори дека тие континенти нестанале во морето под горе опишаните околности те зад себе, како остатоци на својата бивша величина и слава, оставиле само острови како што се, на пример, Азори.
Атлантида ја опишал Платон (427.- 347. пр. Хр.), старогрчки филозоф и висок посветеник на тајните мрежи на школи на мистерии. До денешниот ден таа тајна мрежа пренела многу знаења на одбрана неколицина, додека најстарите слоеви таа повластица ја ускратила. Службената историја го отвфрлува Платоновото тврдење дека таков континент постоел, и тврди дека во неговите наводи постојат крупни историски недоследности. Ипак, постојат геолошки докази кои го подупираат заправо
неговото твдење. Азорските острови, за кои некои сметаат дека бил дел на Атлантида, лежи на средноатланскиот гребен кој се спојува на линијата лома која ја окружува планетата (види слика 3).1 Таа линија се протега уште 64.000 километри. Средноатланскиот гребен е едно подрачје со најголема активност на потреси и вулкани. Све четири големи тектонски плочи- евроазиска, афричка, северноамеричка и
карипска- се сретнуваат и судруваат на тоа подрачје, чинејќи го со тоа геолошко
мошне нестабило. И Азорското те Канарските острови (наречени по псите, ‘canine’,
1

На стр. 11 авторот има слика број 3: „Средноатлански гребен, средиште на потресна и вулканска
активност на подрачје на Атланскиот океан каде Платон ја сместил Атлантида“.(До Гибралтар, Р.И.)
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а не по канаринците !) биле подвргнати на снажната вулканска активност, а Платон
во тоа временско раздобје го сместил потонувањето на Атлантида. Стакласта лава
во морската вода се распаѓа во време од најповеќе 15.000 години, па ипак е можно
да се пронајде на морско дно околу Азорите, што потврдува по геолошките мерила
недавни потреси. Други докази, вклучувајќи песок кој обично се најдува на плажите, изваден од длабина од 3.100 до 5.500 метри, откриваат дека морското дно на тоа
подрачје морало, поново во геолошко недавната историја, да биде изнад морската
разина. Океонографот Maurice Ewing во часописот National Geographic го напишал
следното: ‘Или копното потонало три до четири километри, или морето било три
до четири километри повисоко отколку што е денес- трета опција нема. Двете можности подеднакво се запрепастувачки’.
Геолошки и билошки докази исто така сугерираат дека јака вулканска активност која предизвикала потопување на подрачјето на Азорите се случила во исто
време кога и ломењето и потонувањето на копнена маса позната како Апалачија, а
која ги поврзувала денешна Европа, Северна Америка, Исланд и Гренланд. Се чини
дека дури и нивната длабина на потонување е поврзана. Слични докази можат да се
пронајдат и за тезата дека континентот познат како Му односно Лемурија сега се
најдува на дното на Пацифик. Такавиканиот ‘бермутски троаголник’ измеѓу Бермуда, јужна Флорида и точка во близина на Антила долго се поврзува со Атлантида.
Тоа е подрачје, кон тоа, прожето со бројни легенди за нестанување на бродови и зракоплови. Во близина на Биминија, во водите испод спрудовите на Бахама и внатре
на ‘траогалникот’, се пронајдени потопени згради, ѕидови, друмови и стени попат
на Stonehenge, дури и нешто налик пирамиди. Што повеќе, се пронајдени ѕидови
односно друмови кои меѓусебно се крстосуваат. Ќе наведам уште некои податоци
кои на мнозинство луѓе не им се познати: Хималаји, Алпи и Анди висина приближна на сегашната досегнале тек пред 11.000 години. Езерото Титикака на перуанско-боливиската граница денес со своите 3.750 метри надморска висина е најповеќе
пловно езеро на светот. Пред отприлика 11.000 години поголем дел на тоа подрачје
се најдува во разина на морето ! Зашто така голем број на рибји и други фосилни се
пронајдуваат високо на планинските венци ? Затоа што тие планини еднаш биле на
разина на морето. И тоа недавно, гледајќи во геолошки размери. Све е пошироко е
прифатено дека Земјата претрпела некои големи геолошки катастрофи. Расправа (а
често и непријателство) настанува кога се постави прашање ‘како’ и ‘зашто’. Тие
големи геолошки преврати очито го зафатиле читавиот Сончев состав, бидејќи дека
на секоја планета постојат траги на одредени катаклизмички настани кои ги погодиле нивната површина, атмосфера или брзина и агол на патување односно вртење.
Мое мислење е дека поставките на сумерските плочки точни, но сумњам во некои
нивни поединости, понајповеќе поради големото раздобје од 450.000 години кое
поминало измеѓу времето како Ануннакији наводно дошле и времето од пред свега
неколку илјада години кога плочките се напишани. Зацело е точно дека на Земјата
11.000 години пред Христа се случила голема катаклизма која ги уништила напредните цивилизации на технолошко развиеното Златно доба, те датумот од пред
13.000 години е изнимно важен и крајно релевантен за време кое сега го проживуваме. Баш како што планетите на Сончевиот состав кружи околу Сонцето, така и
Сончевиот состав кружи околу средиште на галактиката, или барем на средиште на
овој дел на галактика. Тоа ‘средишно сонце’ или галактичко сонце понекогаш се
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назива и Црно сонце. На Сончевиот состав му треба 26.000 години да го заврши
својот круг околу галактичкото средиште, а тоа е раздобје во индиската традиција е
позната како yuga.Половина на тоа раздобје на Земјата е нагнато кон Црното сонце,
на изворот на светлоста, а другите 13.000 години од него, сметаат некои истражувачи. Тие се циклуси затоа мошне различнити оти Земјата 13.000 е изложена на
‘позитивната светлост’, а потоа на следните 13.000 години преоѓа во ‘теминина’.
Тоа битно влијае на енергијата во која живееме. Занимливо е дека пред 13.000 години Златното доба, како се чини, завршило со катаклизма и со војна, а сега, кога
13.000 години долгото раздобје на ‘темнина’ се приведува на крајот, доаѓа до брзо
и глобално духовно будење, те нас во следните неколку години не очекува изузетни настани. Поновно влегуваме во светлост. Значи, пред отприлика 13.000 години
се случила неверојатна катаклизма која ја уништила високотехнолошката цивилизација на Златното доба. Но, дали се случила само една катаклизма ? Докази упатуваат дека не.
Еден мој пријател од Калифорнија, Brian Desborough, е истражувач и знаственик кој изнимно го ценам. Суделувал во различни авиокосмички истражувања;
на тоа и на други подрачја знаствено истражување работел со многу тврдки. Brian е
момче кое чврсто стои на земја, проучува достапни податоци и оди каде тие, а не
усталени правила, го одведат. Прикупил некои мошне исцрпни и необични занимливи информации за древниот свет и неговата поврзаност со денешната манипулации на Братството. Додека 60-ите години работел за една голема американска корпорација нејзините физичари ги довршиле сопствените независни истражувања
кои сугерирале дека околу 4.800 години пред Христа во нашиот Сончев состав влетало големо тело, денес познато како планета Јупитер. Патувањата на надворешните планети се пореметиле и Јупитер напоследок се судрил со планетата која околу
Сонцето кружел на патувањето кое се најдувало измеѓу сегашното Јупитерово патување и патување на Марс. Физичарите објасниле дека остатоците на таа планета
постанале астероидниот појас, те дел на Јупитер се одломил и постанал планет кој
денес го викаме Венера. Кога Венера, тогаш голема маса материја, е исфрлена во
свемир, пред што е зафатил Земјиното гравитациско поле, ги уништил атмосферата
и животот на Марс- се наведува во истражувањето. Венера направила неколку кругови околу Земјата и потоа сопствената сила на замаф ја исфрлила на нејзината сегашна положба во Сончевиот состав. Тие патувања, утврдиле физичарите, околу
4.800 години пред Христа проузрочиле разорување и плимни вал на Земјата. Еднакво како и Brian Desborough, сметале дека пред тоа Марс кружел со патувањето на
кое е денес Земјата, те дека Земјата била многу поблиску на Сонцето. Можда блиставата светлост на Венера додека поминувала близу до Земјата ја потикнала идејата за Луцифер, ‘доносител на светлоста’. Најдревните месопотамски и средноамерички текстови во своите описи на планетите не ја споменуваат Венера, таа во нив
се појавила тек подоцна. Во бројните култури постоела опседноста со Венера- неа и
принесувале и човечки жртви“.
Изчезната флота на Александар Македонски стигнала во Америка, и тоа од
Запад. Таа во Америка оставила египетски хиероглифи, фонетско писмо, египетско
балсамирање, градење на пирамиди итн. Значи, во Америка сé било на Белци, само
по смртта на Александар Македонски. Ова било спротивно на монголските Индијанци, кои живееле во шатори. Тие немале домашни животни, ниту земјоделски кул-
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тури. Тие биле само ловци и рибари само со првобитната крвна група 0. И тие со
крвната група 0 изумреле преку 90% од болести на Белците: маласипаница и грип.
„Неслужбено истражување на тие физичари никогаш не е објавено, но да ги
размотриме доказните материјали на кои се темелат некои од неговите наводи. Ако
посипате ли честички на плоча која вибрира, можете да го реконструирате патувањето на планетата на нашито Сончев состав. Кога се титрајни валови кои се движат
од средиштето на плочата кон нејзините рабови се сретнат со валовите кои се движат со спротивен правец се обликува такавиканиот стојни вал кој настанува кога
двата вала се судрат. Тоа доведува до тоа дека честиците се распоредат во низ концетрични кружници. Во колку се судруваат валовите на еднакви фреквенции таа
кружница ќе биде еднакво оддалечена, но ако, како што е случај во Сончевиот состав, присутниот цел спектар на фреквенција кружницата ќе биде нееднаква распоредена, сукладно со вибрациските притисци. Ако поставите ли предмет на тие кружници кои вибрираат, носен со текот на енергијата настанат услед титраните меѓуделувања, тој ќе почни да кружи према средиште на плочата. Потешките предмети
поставени било каде на плочата ќе бидат привлечени од едната од тие концетрични
кружници, при што самите предмети ќе обликуваат вални узорки околу себе кои
кон себе ќе ги привлечат полесните честитки. Во нашиот Сончев состав најснажните валови се емитираат од средиштето на Сонцето, што е очито, оти тоа представува 99% материја на Сончевиот состав. Тие валови кои доаѓаат од Сонцето се судруваат со другите космички валови и на тој начин се обликуваат концетрични кружници или вибрациски полиња кои кружат околу Сонцето. Најтешките тела- планети- биваат фатени во таа кружница и затоа кружат околу Сонцето. Понатаму,
планетите околу себе создаваат послаби вални кружници, а тие можат да привлечат
помали тела кои потоа по нив кружат околу планетата. Земјиниот месец е пример
за тоа. Значи, било што што би ја нарушило таа равнотежа на вибрациското меѓуделување би влијаело на тие концетрични кружници на енергија и, во колку влијанието би било доволно снажно, би го променило патувањето на планетата. Тоа за
што физичарите кажуваат дека се случило со Јуптер и Венера секако би било доволно снажно. Тие кругови на стојните валови егзистираат околу Сонцето во однос
на присутните вибрациски притисоци, и за нивнаа егзистенција не се нужни планети. Тие постојат без обѕир на тоа, а планетарните тела само се ‘заквачат’ на ним.
Така во Сончевиот состав постојат многу повеќе такви вибрациски ‘колници’ отколку планети, и ако планетарното тело се исфрли од неговото патување напоследок,
кога силата на замафот постане доволно мала за тоа, ќе се приквачи на другиот вал,
друго патување. Desborough смета дека заправо тоа се случило кога неверојатните
снажни вибрациски притисоци на Венериниот ‘комет’ поминале близу на Марс и
Земјата и ги исфрлила во друго патување.
Венера била ‘комет’ прекриен со лед, кажува Desborough, кој се дезинтегрирал кога му се приближил на Земјата и ја досегнал точката позната како Rocheova граница. Би можеле да речеме дека Rocheova граница е вибрациска сигурносна
направа. Кога помалку од две тела на патувањето се судрат дојдува до Rocherova
граница, почнуваат да се распаѓаат. Во овој случај, ледот од Венеровата површина
е исфрлен кон Земјата. Понатаму, кога Венера влегла во такавиканиот Van Allenov
појас, кој го апсорбира големиот дел на Сончевото зрачење, ледот се јонизирал- магнетизирал- и со тоа бил привлечен на Земјините магнетски полови. Милијарди то-
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ни лед очаден на температура од -273º Целзијеви паднале на поларното подрачје и
во трен замрзнало све што таму се најдувало. Мамутот, спротивно на општото верување, не било животно на ладното поднебје; живеел на тревниците со умерена
клима. Тие подрачја на блага клима некако во трен се замрзнале. Некои мамути се
пронајдени замрзнати усред јадење ! Замислите само, во еден трен убаво пасете, а
веќе во другиот сте ледена лижалица. Дека тој јонизиран лед навистина паднал од
Венера, најголемото накупување би било на најблиските магнетски полови, бидејќи
тие имаат најголема привлечна сила. Поновно, тоа и се случило. И поновно, тоа се
случило.Ледената маса на поларните подрачја дебела не само на половите туку и на
рабовите иако на половите е помалку снег и дожд кои би можеле да создадат таква
накупина. Сценариото од Венера ја објаснува таа привидна нелогичност. Во Книгата за Job- за која се смета дека арапското дело е многу постаро од остатоците на
Библијата- се поставува прашањето: ‘Откаде дошол ледот ?’ Би рекол дека имаме
одговор. Понатаму, објаснувањето е тоа на картите на античките народи од Северниот и Јужниот пол се прикажани како изгледале пред што ги прекрил ледот. На
половите не било лед све до пред отприлика 7.000 години. Не било ледено доба, како што тврди службената знаност. Тоа е уште едно тлапање. Ако ги погледајте ‘доказите’ кои службената знаност ги подастира во корист на конвенционалната идеја
за леденото доба и начин на кој на тие ‘докази’ во темел на противречни чинители,
запрепастувачко е дека таквите бесмислици воопшто не можат да постанат општоприфатена ‘вистина’. Пред најверојатната катаклизма, или една од катаклизмите,
Земјата насекаде имала тропска клима, како што покажале фосилизираните билки.
Промената се случила не само поради доаѓањето на ледот туку веќе и поради уништувањето на куполата од водена пареа околу Земјата, што е опишано во Постанокот и во другите древни записи. Куполата осигурувала еднообразна тропска клима секаде на Земјата, но изненадно нестанала“.
Бидејќи Белците биле повлечени во Левантот, тие од него почнале да се селат со потопите. За тие пишеле повеќе автори. Harald Haarmann,2 на стр. 19, пиши:
„На процесот на глобалното климатско затоплување, кое започнало отприлика пред
12500 години и уште некое време на потопот се задржа, делувало- како последица
на потопот понатаму. Илјадници квадратни километри земја околу брегот на Црно
Море биле налеани. Водената површина енормно се зголемила. Да така и исто така
со испарувањето многу поголема е отколку пред катастрофата. Како последица на
голем потоп значајно се ладела климата во црноморскиот регион. Околу 6200 пр.
Хр се вклучи ‘ледено доба’. Ладниот период се протегал до околу 5800 пр. Хр.“.
Па преселбите вон блиските простори на Левантот биле само по 5800 г.п.н.е.
„Драматични промени на температурата на половите се судриле со топлиот
зрак и предизвикале разорни ветрови, баш како што е опишано во кинеските преданија. Физичарите објаснуваат притисоците да би настанале услед ‘Венериновото’
патување околу Земјата во океаните би произвеле вал висок три километри, а тоа
поново се вклопува во доказите дека земјоделството постоело само на надморските
висини поголеми од три илјада метри. Платон во своето дело Закони напишал дека
земјоделството се преселило на повисоките надморски височини по што сите низини го прекрила голема поплава. Ботаничарот Николај Иванович Вавилов проучувал
повеќе од 50.000 диви треви собрани широко од светот, те открил дека потекнуваат
2

H. Haarmann,“Geschichte der Sintflut”, Auf den Spuren der frühen Zivilisationen, Beck-München, 2003.
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само од осум различни подрачја- од кои сите се планински. Плимниот вал произвел
притисок од тринаесет тони по квадратен сантиметар на Земјината површина, создал нови планински ланци, и во рок од неколку часови се фосилизирало све што
му се нашло на пат. Денес уметничките камења се произведуваат со помош на притисок на таа јачина. Се пронајдени фосили на негибнато дрво, а тоа е можно едино
во случај кога фосилизацијата се случи во мошне кратко време. Кога фосилизацијата се одвива во текот на подолго временско раздобје дрвото обично се распаѓа. Всушност, денес фосилите на тие видови нестануваат. Тие се последица на овде опишаните катаклизмични настани, тврди Desborough. Руско-еврејски психијатар и писател Immanuel Velkovsky предизвикал скандал во знастевниот естаблишмент кога
50-те години сугерирал дека Земјата поминала низ тешки катастрофи кога Венера,
тогаш комет, пред што се смирила на своето сегашно патување, пројурила низ овој
дел на Сончевиот состав. Кога стигнале фотографиите на Венера кои ги направил
Маринер 10, многу тврдења на Великовски се покажале исправни. На пример, на
фотографиите можело да се види нешто што наликува на остатоци на опашка како
што имаат кометите. Фотографијата на Маринер 9 исто така потврдиле некои од
неговите теории. Утврдил дека ‘кометот’ Венера се судрил со Марс и пројурил низ
Сончевиот состав. Великовски тие настани ги сместил околу 1.500 години пред
Христа. Различните истражувачи меѓусебно ги одфрлаат пронајдувањата на оние
другите со обѕир дека големата катаклизма е сместуваат во мошне различните временски раздобја, додека во временската рамка од 11.000 до 1.500 години Христа, а
можда и подоцна, всушност готово сигурно се случил цел низ катаклизми. Истражувањето на физичарите исто така покажало дека Марс го опустошиле тие настани
поврзани со Венера. Се смета дека Марс бил исфрлен од своето патување те дека
завзел мошне нестабилно елиптично патување кое секој педесет и шест години го
доведувал измеѓу Земјата и Месецот. Се чини дека последниот од тие поминувања
се случило околу 1.500 години пред Христа кога на грчкиот остров Санторини експлодирал вулкан и ја фрлил во заборав минојската цивилизација на Крит. Во тоа
раздобје од 1.600.-1.500. години пред Христа разината на океаните паднала за околу дваесет посто, во Калифорнија се формирале леднички езера, а тоа најверојатно
било и времето кога големото езеро во плодната Сахара се испразнило, услед што
почнало да се обликува денешната пустиња. Најпосле Марс се сместил во своето
сегашно патување, но дотогаш животот на неговата површина бил избришан. И
овој пат имаме докази на Марс кои све тоа го потврдува. Мисијата Pathfinder открила дека интензитетот на ерозијата на стените на Марс покажуваат дека тие не можеле да бидат на површината подолго од 10.000 години.
Brian Dezborough, како и физичари со кои работел, смета дека Земјата некогаш била многу поблизу до Сонцето што е денес, те патувањето на Марс околу Сонцето поминувало на место на кое денес се најдува Земјата. Ако, како што се тврди,
длабоките канони на Марс настанале услед делување на големи водени буици, на
Марс морало да биде потопла клима. Имено, денес таму е толку ладно да водата во
трен би се смрзнала, а атмосферата која е ретко готово како вакуум би учинила водата тренутно да испари. Desborough кажува дека помалата оддалеченост на Земјата од Сонцето е разлог дека првите луѓе на Земјата биле црна раса, со пигментација
која можела да се носи со многу пожестоки сончеви зраци. Прастарите костури пронајдени во близина на Stonehenge во Англија како и долж францускиот брег имаат
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носни и хрптенични особини кои се карактеристични за многу Африканки. Desborough кажува дека Марс пред катаклизмата со Венера имала клима мошне слична
на нашата, те да го населувала белата раса.Неговите истражување го довеле до уверувањето дека белите Марсовци изградиле пирамиди снимени на Марс, ама и дека
завојувале со напредната црна раса сакајќи да ја освојат Земјата. Тие војни, кажува,
војни на ‘боговите’ опишани во небројните древни текстови како, на пример, индуските Веди. Desborough додава дека Марсовците кои се населиле на Земјата после
катаклизмата без своја технологија останале заробени на Земјата, оти нивниот матичен планет бил уништен. Од тие бели Марсовци, се кажува, настанале белите народи на Земјата. Заправо фасцинантен е чинителот што некои знаственици тврдат
дека на белците при урањање во базените за осетилна депривација циркадијаниот
ритам има период од дваесет и четири часови и четириесет минути, што одговара
на времето на вртење на Марс, а не Земјата. Останатите раси се вскладени со вртењето на Земјата. Desborough смета дека тие бели Марсовци биле високонапредна
раса, од давнина позната како Феничани или Аријци, те да започнале долготраен
процес на повраток на својата претходна технилошка моќ, каква што имале пред
катастрофите кои ја уништиле површината на нивниот матичен планет и похарале
овој. Според моето сопствено истражување ја подупира таа теза, попат на сите кои
покушуваат да ја откријат вистината за она што се случило, имам многу прашања.
Белата раса, позната како Феничани и под други имиња, секако била ‘мозок’ зад
египетската цивилизација, барем во раздобјето околу 3.000 години пред Христа, а
висоравнината Гиза, на која е изградена Великата пирамида, порано била позната
како Ел-Кахира, што е изведница од Ел-Кахир, арапско име за- Марс ! Древните текстови откртиваат дека тогашните мерења на времето било многу поврзано со Марс, а 15. ожујак (анг. March; оп,прев), мартовска (марсовска) иде, како и 26. листопад, биле главни датум во нивниот уз Марс поврзан календар. Првиот датум означувал почеток на пролетта, а другиот претставувал завршеток на годината во келтскиот календар. Со тоа се поврзани и приказните за Светиот Грал кралот Arthur.
Изгледа дека името Camelot значи ‘Марсовски град’ или ‘град Марс’ “.
Во DER GROSSE READER’S DIGEST WELT ATLAS, на стр. 118, е преставено одвојувањето на континентите. Америка била заедно со Европа и Африка, Индија со Африка...Со ваква реконструкција се гледа убаво вклопување на Индија меѓу Јужна Африка и Антартик, а Мадагаскар и Цејлон добро служат за потполнување на празнините. На Африка и Индија биле припоени Австралија...
Ова се истакнува со цел да се образложи, Темните имале заеничко потекло.
Штрајт говори дека со истражувањата на јадровата ДНК за денешните живи
Европјани, Азијати и народи на Пацификот се мошне многу тесно помеѓу себе сродни отколку со субсахарските Африканци. Наводот на авторот укажува за сродноста на населението на оние простори каде се ширела белата раса. Ама субсахарските Африканци (Црнци) се далечни од Белците. Токму затоа Црнците и Белците немаат врска едни со други. Ова се потврдува и со следново:
Според В.Ф. Ганонг, долгите третирања со природни и синтетички MSH –
препарати делуваат кај Црнците- веројатно со забрзување на синтезата на меланинот- нивната кожа да потемни. (Напротив, ова не е случај кај Белците, Р.И.).
Сé ова може да се потврди со наводот за Црнците во DER GROSSE READER’S DIGEST WELT ATLAS: „Зарастување на брадата и телесното закосување:
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слабо“. Вебер- Балдамус пишат за Скитите. Тие биле „без брада тие личат еден на
друг“. Овие биле Монголи. Тојбни за Монголот истакнува: „неговите прави чврсти
влакна и тоа што таа е ретка освен на главата“. Со ова се потврдува заедничкото
потекло на темните раси. Ова било спротивно на Белците со густа брада и тие биле
обрастени по телото. Токму ова ја објаснува сета вистина: мајмунот бил обрастен,
но не Црнецот, што важи и за другите наведени разлики.
Адамо-Витни пишат: „Миграцијата на првобитните луѓе кон климатските
услови што не биле толку умерени резултирала со посветла кожа, помала коскена
структура и порамна коса. Природата со текот на времето ги приспособила на новите предели на земјата што ги населила. Луѓето отишле понасеверно и развиле посветла кожа што била поотпорна на студот во споредба со темната. Посветлата кожа исто така била поспособна да го метаболизира витаминот Д во предели со пократки денови и подолги ноќи“. За Црнците во The Atlas of Mankind се вели: „(Сончевата светлост која паѓа на кожата на телото му овозможува да го создава витаминот Д: мошне темната кожа ги отфрла поголемиот дел на сончевите зраци за кожата да би се заштитила од тропското сонце, ама во краевите каде има малку сонце
тоа може да предизвика недостаток на витаминот Д)“.
Значи, од Африка не потекнал човекот од кој би произлегол Белец. Дури Црнецот се раѓа побел. Бидејќи со времето е сé потополо и потопло, до денес човекот
е сé потемен и потемен. Ова се потврдува од самиот свој почеток: Диносаурисите
опстојувале „едино на температури од десет па до најповеќе четириесет степени
Целзијусови“. Во прилог е наводот и на Миланковиќ: „Во текот на следните 26.100
години, според моите пресметки, летата во нашите простори ќе бидат сé поптопли
и потопли“. Токму затоа Белецот ќе биде сé потемен и потемен.
Herbert Wendt (1961), „Počelo je u Babilonu“, Naprijed- Zagreb, пиши: годината 1906 година францускиот антрополг Лапиквус, африканските, азиските и
океанските Црнци, ги сместил во една единствена затворена црнечка раса. Етнолозите одамна запазиле дека некои Папуи, или Негрити, се мошне слични со црниот
Африканец. Луѓето со темниот тен, широкиот нос и одредената положба на влакната (на човечкото тело) антрополошки спаѓаат на иста група. Освен тоа, Црнците од
Африка, Азија и Океанија имаат уште и некои заеднички особини во поглед на културата: од времето на матријархотот, верувањето на магиите и во обожувањето на
духови. Велс пиши: „На андамските острови, мошне далеку од Австралија и од
Африка, наидуваме на примитивни Црнци. Некоја жица скоро вистинска црнечка
крв може да се примети и во јужна Персија и по некои делови во Индија. Тоа се
‘азиски’ Негроиди. Малку или немалку докази биле дека сите црни луѓе Австралијанци, азиски Негроиди и Црнци биле со едно исто потекло“. Се гледа заедничкото потекло на темните раси и тоа уште од времето пред да има континенти.
Во прилог се додава, дека Белците биле високи, а темните раси ниски.
Во The Atlas of Mankind се наведува за Монголите со „ниско тело“, а за Бушманите и Хотентотите „ниски раст“. Вент кажува за „џуџести Бушмани“...„џуџестите Негрити во подрачјата повлечени во западно-индиските малајски простори,
Папуа на Нова Гвинеја“. Не само што Бушманот бил мал, поимот Пигмеј означувал
припадник на мал по раст народ во централна Африка. Нивната врска била со Индија и источно од неа. Дјурант пиши: Кинеските анализи од четвртиот век го опишуваат Јапонецот, како „патулјак“, со напомена дека „тие немале ни волови ни ди-
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ви животни“. Ана Комнена пиши дека Печенецот бил мал патулјак во однос на крупниот Франк и тоа како печенски Пигмеј. Цирер вели за Атила, кој бил кус човек.
Потоа тој ги наведува Источните Готи: „Нивните кралеви потекнувале од родот на
Амалите“. Амал (=а мал) означува само мал. Ова сé ни објаснува,Готите биле мали.
Понатаму, тој за Готот Аларих на стр. 234 наведува: „малиот човек“. Тој продолжува: Хунот, духовен облик жолто видливиот патулјак на накострешен степски коњ.
Овде Скитите биле истоветни со Хуните- тие биле мали, патулјаци. Пак, коњот на
Белците кај Монголите, кои живееле во источна Азија, од каде што 13.000 г.п.н.е.
преминале во Северна Америка, а во Јужна Америка стигнале 8.000 г.п.н.е., постанал мал. Бидејќи Индијанците не го познавале коњот, Монголите немале свој коњ.
Стр. 17: „Особено сметам дека во сите тези изнесени во ова поглавје за катаклизмичките потреси кои Земјата ги претрпела измеѓу 11.000. и 1.500. година пред Христа има вистина. Првата катаклизма го означила крајот на Златното доба и
ги уништила тогашните високотехнолошки цивлизациии. Извонземските раси или
го напуштиле планетот пред, или преживеале на високите надморски висини, односно длабоко во внатрешноста на Земјата. Исто се случило и при прилика на следната катаклизма. Многу вонземјани како и повеќето луѓе, од Земјата не ги преживеале тие настани. Преживеаните се нашле пред задачата да започне одново, барем
одпочеток, без технологија која порано им била на располагање...“.
Белците престојувале... во Левантот. Тие оттаму се преселиле на соседните
делови на трите стари контненти. Потоа се продолжило и во Индија, Кина (кратка
бригиска јакна, дативното у...), Виетнам (зурла)..., Јапонија (Јапон=Јапет, аину...).
Со Александар Македонски, неговата изгубена флота стигнала во Америка, итн.
Стр. 54: „Според древните текстови и легенди, втемелител на Вавилон бил
кралот Нимрод кој владеел заедно со својата жена, кралицата Семирамида. Нимрод
е опишан како ‘моќен силник’ и како еден од ‘дивовите’. Арапите го сметале дека
заправо Нимрод по поплавата изградил односно обновил фантастична градевина
кај Балбек во Либанон, од три камени блока од кој секој тежи осум стотини тони.
Се смета дека владеел на подрачјето на денешниот Либанон, а по Книга на постанок прва средиште на Нимродовото кралство биле Вавилон, Акад те другите градови во земјата Синар (Сумер). Подоцна се проширил на Асирија и подигнувал градови како што, на пример, е Нинива, каде се пронајдени многу сумерски плочки.
Нимрод и Семирамис...кои се познати и под името Титани...Се кажува дека тој народ ‘дивови’ односно ‘Титани’ потекнал од Ное...Во текстот Постанок Нимродов
татко бил Куш, познат и како Бел или Белус, кој бил внук на Ное и син на Хам.Куш
постанал познат како бог Хермес, што значи Син Хамов. Хам или Кем значи ‘опечен’, што можело да биде поврзано со почитување на Сонцето. Од Вавилон и неговите врски со Египет потекнале голема мрежа божества.
Нимрод и Семирамис под бројните се различни имиња и симболи на останатите божества...Нимрод бил симболично прикажан како риба, а кралицата Семирамис како риба и како гулаб...Во својата улога на ‘Светиот Дух’ Семирамис е прикажана како гулаб кој држи маслинова гранчица...Понатаму, обратите позорност на
иста симболика во приказната за Нот и Потопот, кога гулабот се врати носејќи ја
маслиновата гранчица...
Семирамис ја нарекле Кралица на небото (исто така Rhea), Девица Мајка на
Боговите, а повремено била позната и како Велика Земјина Мајка (Нинкхарсаг).
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Понатаму, ја почитувале под името Астарта, ‘жена која гради кули’, а би можело да
се однесува на Вавилонската кула која, наводно, ја изградил Нимрод...Класичниот
опис на Врагот исто така има рогови налик Драковите. На Нимрод му била доделена титула Баал (Господар), а Семирамис била Баалти (миледи...Нимрод бил претставен во двострука улога: како бог отец и како Нин, син од Семирамис, а нејзиното маслионово гранче било симбол на тоа ‘безгрешно’ дете. Нин бил познат и како
Тамуз, за кој е речено дека бил разапнат со јагне под нозете и оставен во пештерата. Кога три дена подоцна е тргнат каменот од влезот во пештерата, неговото тело
повеќе не било. Дали тоа вас ве потсетува на нешто ? Темата маж-син потекнала од
Нимрода, Семирамис и Нина/Тамуза се развила во митологијата на Озириса, Изиде
и Хоруса во стариот Египет те нејзините пандани во Индија, Азија, Кина и другде.
Многу подоцна тоа ќе постане Јосиф, Марија и Исус. Кога Вавилонците ги изведувале своите пролетни обреди како би ја означиле Тамузовата/Ниновата смрт и неговото воскресение по три дена, како жртва принесувале леб со гроздови на кој бил
впишан крст...Вавилонските митови и симболизми се најдуваат во темелите на сите
религии, посебно Христијанството. Римокатоличката црква е дело на Вавилонското
Братство, а Папата уште секогаш носи митра (посебна стожаста папинска капа- оп.
п.) во облик на рибја глава која го симболизира Нимрода. Иста симболика претставува и Папин рибарски прстен. За столицата на светиот Петар во Ватикан се тврдело дека е света реликвија, меѓутоа 1968 година знаствено поверенството открило
дека не е постара од деветиот век. Но, уште позначајно е, според Католичката енциколопедија, таа столица ја украсуваат дванаесет плочи кои покажуваат дванаесет
Хераклови подвизи. Во таа иста книга се тврди дека, пред што постанал старогрчко
божество, Херакле било друго име за Нимрода. Годината 1825. папата Лав XII. jа
одобрил изработката на јубиларната медалја на која бил втиснат ликот на жена во
поза која е еклатантна симболика на кралицата Семирамис...
Принесување на човечки жртви било од клучна важност во вавилонската религија...Вавилонските свештеници морале да појадат дел на својата обредна жртва,
па така од зборовите за свештеникот ‘Cahna-Bal’ настанал изразот ‘канибал’ кој означува некој кој јаде човечко месо. Молох...е уште едно име за Нимрода/Тамуза
...значи, симболизмот на Тамуза/Молоха во обредите спалување на живи деца во
чест на тоа божество кое, запрепастувачки, се изведува и денденес...
Maurice Cottarell го проучувал раздобјето на активноста на Сончевите пеги и
-како што објаснува во книгата Пророчанства на Maya (Mayan Prophecies) која ја
напишал заедно со Adrian G. Gilbert- утврдил постоење на кратки, долги и мошне
долги циклуси на Сончевата активност. Кога Cottarel-овото истражување било веќе
поодмакнато, наидел на запрепастувачки математички броеви и симболи кои во
Средна Америка зад себе оставил древниот народ Маји. Мајите тврделе дека потекнале од ‘боговите’, уверени дека нивниот претходен дом е нестанатиот остров. Запрепастувачки точни математички и астрономски состави те нивното мерење на
времето се наследство од многу стари култури, а во конечница од вонземјани...
Maurice Cottarell бил фасциниран кога открил дека мајанските циклуси на
човечкиот развој извонредно се подудираат со циклусите на магнетските емисии на
сончевите точкови. Дури и по протекување на илјади години неверојатно биле подударни. Тоа е лесно објасниво. Све, наиме, е енергија. Животот е меѓуделување на
магнетски вибрациски полиња. Ако го промените магнетизмот, ќе ги промените
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енергетските полиња. Ако го промените енергеткото поле и ќе ја промените природата на менталниот, емоционален. Духовит и физички живот, што сите се различни
енергетски облици...
Стр. 63: „Во своите истражувања сум наидувал на Кавкаското горје (анг.
Caucasus Mountains; оп.прев.), и навистина е необично е прикладно дека белците во
Северна Америка се нарекуваат ‘Caucasians’. Дури и службената историја потрдува
дека белата ‘аријска’ раса околу 1550. година пред Христа од подрачјето на Кавкаското горје се преселило на подрачјето на долината на реката Инд во Индија и го
втемелила она што нам денес ни е познато како Хиндуизам. Истата аријска раса
(сами себе се нарекуваат ‘Арја’) во Индија го вовела санскритскиот јазик како и приказните и легендите кои се најдуваат во хиндуиските свети списи на Ведите. L. A.
Waddell во своете извонредно истражување на таа аријска раса утврдил дека таткото на првиот историски аријски крал на Индија (забележано во епот Maha-Barata и
индиската будистичка историја) бил последниот историски крал на Хетите во Мала
Азија. Индиските Аријци го почитувале Сонцето како Бог Отец Индру, а Хетите/
Феничани својот Отец Бог Бела го викале со името Индара. Истиот аријски народ
под бројни различни имиња се населил во Сумер, Египет и Мала Азија, денешна
Турција и други Блискоисточни држави, донесувајќи ги со себе на тие подрачја
исти приказни, митови и религија.Пoради тоа,како што подоцна ќе видиме, сите големи религии ја раскажуваат таа иста приказна, ама со различни имиња. Сите тие,
имено, потекнуваат од истиот извор...Такавиканиот жидовски народ исто така води
потекло од подрачјето на Кавказ, а не, како што се тврди, од Израел. Жидовските
историски и антропoлошки извори покажувале дека само мал дел на луѓе кои се
сметаат Жидови има некоја генетска врска со Израел. Во осмиот век народ викан
Хазари, што живеел во Кавкаското горје и Јужна Русија, масовно се преобратил во
жидовската вера. Подоцна, кога е воспоставено Руското царство, тој ист народ во
текот на долго временско раздобје напредувал кон север и се населил во другите
делови на Русија, Литва и Естонија. Оттаму влегле во Западна Европа и најпосле во
Соединетите Американски Држави. Семејството Ротшилд е една од неговите лози.
Тоа се исти оние луѓе кои со заземање на арапска Палестина го оправдувале со зборовите дека ‘Бог’ им дал древно право на таа земја како на ‘избран народ’. Нивна
првобитна домовина всушност е подрачјето на Кавказ и јужна Русија, а не Израел.
За подробен и документиран извештај за таа приказна те манипулирањата со тајните друштва со помош на кои е создаден Израел, односно земја на Ротшилд, што
она навистина е, побарајте ја книгата ... И вистината вас ќе ве ослободи“.
Авторот истакна: Кавкасците околу 1550. година пред Христа биле Хетите
во Мала Азија, истоветно со Феничаните. „Истиот аријски народ под бројни различни имиња се населил во Сумер, Египет и Мала Азија, денешна Турција и други
Блискоисточни држави“. Во прилог се наведува што пиши Херодот, дека Бригите ја
создале Анадолија и Ерменија. Пак, сточарската наука говори дека бригиското говедо и бригискиот коњ биле донесени на наведените простори. Па очигледна врска.
Стр. 67: „Експанзијата на Аријците почнало уште 3.000 години пред Христа,
а поверојатно и порано, со нивната поморска лоза- Феничаните. Феничаните биле
технолошки напреден народ кој службената историја го маргинизирала и на тој начин го учинила нејасен нивниот вистински идентитет. Без Феничаните не може да
се разбере откаде доаѓаме и каде сме сега. Со илјади години пред Христа тие во Ев-
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ропа,Скадинавија и двете Америки донеле свои гени така и свое знаење. Приказната за нив ја раскажал L. A. Waddell во својата книга Феничкото потекло на Британците, Скотите и Англосаксонците. Waddell бил член на Кралското антрополошко друштво и го поминал целиот живот секогаш истражувајќи ги податките за
Феничаните. Waddell тврди дека тие не биле семитски народ како што порано се
мислело, туку дека припаѓаат на белата аријска раса. Со погледувањето на феничките гробници е утврдено дека биле припадници на аријската долгаста глава, те расните обележја им биле по све различни од семитските. Древните Феничани од своите бази во Мала Азија, Сирија и Египет патувале со море и се населиле на островите на Средоземно море, како на пример, Крит и Кипар, те во Грција во римска
Италија...Египјаните многу свои богови ги прикажувале со бела кожа и сини очи...“
Самите Европјани кажуваат, Келтите (Галите) биле Бриги, а овде тие биле и
Феникијци. Па токму затоа нивниот коњ и говедо биле бригиски- едно исто.
За Феникијците се вели не биле Семити туку Белци. Значи, Семити=Црнци.
Стр.. 68: „Феничаните не биле ограничени само на Средоземно море и Блиски исток. Околу 3.000 години пред Христа допловиле до Британија, а ракотворбите недвојбено феничко потекло се пронајдени во Бразил, како и понајверојатно египетски рушевини во американскиот Grand Canyon. Феничаните на американскиот
континент се истовариле илјади години пред оркестираните ‘прилики за фотографирање’ попознати како патување на Христофор Колумбо. Легендата на домородците во двете Америки говори за високите ‘бели богови’ кои дошле од море и донеле напредно знаење, а разлог е тој што заправо тоа и се случило, ако го заборавиме делот со боговите. Аријската раса и ...Аријците дошле од истокот во Америка
пред илијади години, истата аријска раса односно ‘боговите’ за кои Сумерите рекле дека по поплавата им ја дарувале нивната цивилизација. Подоцна белите доселеници се запрепастиле откривајќи дека американските домородни народи имаат
еднакви верски приказни и митови како и оние самите. Сега е потполно јасно зошто со тоа било така. Потекнале, имено, од истиот извор- аријска раса позната како
Феничани, ама под многу други имиња како, на пример, Сумери и Хетити...Докази
за напредниот народ кој знаел за постоење на американскиот континент се најдува
во со векови старите карти,како што е на пример ‘портланската’ карта на Hadhi Ahmeda Portlana, изработена 1519, година, на која е вцртан северноамериканскиот континент со широк насип кој ги поврзува Алјаска и Сибир. На неа точно е нацртан и
Антартикот без леден покривач“.
Македонците дошле од Запад, а Викинзите од Истокот: Во DER GROSSE
READER’S DIGEST WELT ATLAS стои: „Првата научна експедиција за проширување на познавање на светот тргнала од Средоземно Море. Веќе околу 1.200 пр.Хр.
Феникијците ги преминале ‘Столбовите на Херкулес’ (Гибралтар), ги достигнале
Сцили- Островите пред англискиот канал и ги откриле Канарските Острови...Викинзите го достигнале Гренланд (околу 900) и дошле во годината 1000 како први на
брегот на Северна Америка“.Значи, во Средна и Јужна Америка биле Македонците.
„Доаѓањето на аријските Феничани во Британија се подудара со изградбата
на големите камени кругови и опсерватори како што се Stonenhenge и Avebury во
Wiltshir, иако некои истражувачи тврдат дека се изградени многу порано. Напредни
Феничани/Сумери кои поседувале високоразвиено знаење астрономија, астрологија, света геометрија и математика, а ја познавале и мрежата на Земјините магнетски
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силници позната како светска енергетска мрежа ги имале сите знаења потребни за
изградување на тие величествени градежи. L. A. Waddell рекол дека на еден од камењата во Stonenhenge пронашол сумерски знакови. Професорот Alexander Thom,
професор емеритиус на техничките знаности на Свеучилиште Oxford од 1945. до
1961. година, открил дека древните народи кои го изградиле Stonenhenge ги познавале ‘питагорејската’ геометрија и математичките начела илјада години пред што
Питагора се родил. Thom во својата книга објавена 1967. година под насловот Megalithic Sites In Britain (Мегалитски наоѓалишта во Британија)) објаснил дека камењата не само да ги обликуваат геометриските узорки во кругот и околу него туку
исто така дека е поравнато со обележјата на околниот крајолик, како и со положбата на Сонцето, Месецот и истакнатите ѕвезди во одредени раздобја, посебно со положбите на изгрејувањето и зајдувањето на Сонцето при равнодневниците односно
сонцестојите, те со Месецот во крајните положби на неговиот циклус. Тоа бил дивовски астрономски сат, напишал...“.
„...Еднаква математика, поравнување и света геометрија може да се пронајде
...и во древните градежи на Земјата како што се Stonenhenge, египетската пирамида
во Гиза, градежите во Teotihuacan во Мексико те оние во Зимбабве. Таа математика
е во склад со геометријата ‘златна средина’ како што на својата слика човекот внатре во кругот (види слика 9) ја прикажал Леонардо да Винчи (1452.-1519.)....
Уште нешто на што секаде наидуваме е географската ширина од 19,5 степени...Во толку не изненадува што 19,5 степени е точка на енергетската размена измеѓу ротаријачките топки, како и дека древната хиерархија била запознаета со тој
чинител. На пример, Сумерите знаеле за циклусот кој го нарекуваме прецесија. Прецесија е споро ‘лутање’ на Земјата по нејзината осовина на ротација на начин низ
многу илјади години се врти кон различните сончеви состави, односно астролошки
‘куќи’. Како што нивните записи сведочат, Сумерите знаеле дека низ секоја куќа
поминува 2.160 години, те за неа за довршување е потребно цел циклус 25.920 години- тоа му е и потребно на Сончевиот состав да го доврши патувањето околу
секое галактичко средиште. Сега сме го завршиле еден од тие циклуси и баш затоа
пред нас се огромни промени...
‘Тајновитите’ кругови и градевини од камени блокови многу се помалку тајновити кога се побараат одговори со непристрасно истражување. Доказите јасно
упатуваат дека ги изградиле Феничани/Аријци кои овде дошле од Средниот и Блискиот исток. Исто вреди за ‘тајновитите’ бели коњи вцртани на кредните обронци
во Велика Британија. Непосредно пред довршување на ова поглавје го посетив најстариот бел коњ во Велика Британија, гласовитиот бел коњ во Uffington и Wilshir,
недалеку од Averburry (види дел од илустрациите).На плочата пишело дека е изграден околу 3.000 години пред Христа- заправо кога Феничаните дошле на Британското островје. Зашто Феничаните би врезувале големи бели коњи на британските
обронци ? И овој пат, одговор е едноставен.Нивната религија била усредоточена на
Сонцето, а белиот коњ е фенички симбол за Сонце. Големите кругови и структурата од камени блокови широко на Британија,како на пример Stonenhenge и Averbury,
се изградени со помош на знаењата што ги поседувале феничките владејачки и свештенички касти...Тоа знаење обфаќа умеење на употреба на звукот и друга техника
со помош која околу големите камени блокови би се создало магнетско поле и на
тој начин би се поништило делување со гравитација на ним. Блоковите тогаш би ја
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изгубиле тежината. Раздобјето околу 3.000 години пред Христа е мошне важно. Додека Феничаните во тоа раздобје делувале во Британија и другде, со најновите методи на одредување на староста со помош на јаглонородот е утврдено дека пирамидите во Гиза во Египет исто така се изградени отприлика 3.000 години пред Христа. Изгледа дека таквото одредување на староста овозможиле остатоците на јагленород пронајдени во гробниците. (Само феничкиот коњ биле бригиски, Р.И.)
Аријците од Блискиот исток имале бројни имиња: Хетити, Феничани, Готи и
така натаму. Анализата на имињата и зборовите во тие наизглед со различни култури покажуваат дека потекнуваат од истиот извор. Некои од камените кругови понекогаш се нарекувале Hare- камења, што според истражувањето на L. A. Waddell
настанало од ‘Harri’ или ‘Heria’, почесниот готски владетел, те од хетитската титула ‘Harrri’, ‘Arri’ или ‘Аријан’. Со други зборови, Харе-камења е аријско камења,
баш како што Хан Кришна значи аријска Кришна, што е мошне прикладно со обѕир
на тоа дека хиндуистичката религија е дело на Аријци. Понатаму, во близина на
Keswick во Cumberland се најдува камен круг Castelrigg. Зборот ‘rig’ бил почесен
наслов на готските кралеви и принцези, а Готите потекнале од Аријците. На древните цртежи на аријските кралеви од Cilicija тие се облечени во готска облека.
Само името Keswick значи ‘уточиште на Кес-а’- каде ‘Cassi’ или ‘Khat’ е име на
еден хетитски клан- а името на округот Cumberland се развил преку многу називи
што се Cymbry и Cumbers, и е од сумерско потекло. Изразот аријски (Aryan) доаѓа
од феничкиот збор ‘Arri’ која значи ‘благородни’...Лавот е илјадолета еден од најважните симболи широко на светот затоа што лавот е аријски симбол за Сонцето,
те често е поставен на влезот на храмовите и светите места. Оттаму Сфингата на
лавјето тело, која е поврзана и со астролошките знакови на Лавот, за кој, поновно,
во астрологијата се смета дека владател му е Сонцето. Целокупниот темел на ‘британската’ култура и митологија потекнува од Феничаните. Гласовитата легенда за
св. Јурај и змејот потекнува од св. Јурај од Каподокија, едно од феничките средишта во Мала Азија...Црвениот крст св. Јурај (Англија),крстовите св. Андрија (Шкотска) и св. Патрик (Ирска), како и крстови за знамето на скадинавските земји, сите
Феничаните ги носеле како свети стегови на победите. Црвениот крст бил огнен крст, фенички/аријски симбол на Сонцето, како што била и свастиката која подоцна
ја употребувале нацистите. Свастиката може да се види на камените споменици на
феничкиот бог Сонце Бел кој е пронајден кај Craig-Nargeta во Скотска. Освен тоа,
свастиката се користела како украс на халјината на нивните високи свештеници
(види слика 10 и 11).Сум читал дека називот ‘свастика’ потекнува од санскритскиот
збор ‘свасти’ што значи ‘благосостојба’, те дека све додека не ја превзеле нацистите и се претворила во симбол на уништување е сметана позитивен симбол. L. A.
Waddell ги превел знаковите од уште еден камен блок во Скотска, од каменот
Newton на подрачјето Dumfries и Galloway, те открил дека се работи за фенички/хетитски записи посветени на нивниот бог Сонце Бел односно Бил. Класичниот британски симбол за божицата на Британија потекнува од феничката божица по име
Барати. Погледајте како Феничаните ја прикажувале Барати а како Британците ја
прикажувале Британија на слика 12 ! Едно од главните средишта на Аријците/Хетити/Феничани била Cilicija во Мала Азија каде Барати е почитувана како Ператеа те
подоцна како Дијана. Дијана и Британија, значи, потекнува од ист извор. Барати
била лик на феничка божица-кралица, додека Берат бил бог-крал. Тоа најверојатно
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се имиња на вавилонски боженства Нимрод и Семирамис. Кланот на ‘кралевската’
елита на Аријците ја нарекувале (се викаат) Барат-и, а во староиндиската култура
можете да ги пронајдете изаразите ‘Барат’ или ‘Брихат’, како и изрази ‘Британија’
и ‘британски’ (Барат-анија и барат-ски). Во индиски Веди се наведува дека ‘Кралот
Барат на динасичкиот народ чиј основач го наденал своето име, те дека така по него гласот за тој династички народ се пропирил надалеку’. ‘Парат’, ‘Прат’ и ‘’Prydi’
уште се некои од изведениците на името ‘Барат’. Изворниот облик гласел ‘Баратана’ односно ‘Brithhad-ana’...“. (Бидејќи не е истогласно, нив не ги прифаќам, Р.И.)
Стр. 74: „...Сумерски, јазик на ‘боговите’, е родителски јазик на мнозинство
светски јазици. Иако лично сметам дека самиот сумерски уште порано во историјата потекнал од друг извор, можда од Атлантида или дури од подрачјето кое денес
ги викаме Британски острови. Ево што кажува Waddell:
‘Утврдив дека различните древни текстови се пронајдени на подрачјето на
старите населби во кои живееле, те (оние познати како) кипарски, каријски, арамејски или сиријски, ликијски, лидиски, коринтски, јонски, кретски или ‘минојски’,
пелазгиски, фригијски, кападокијски, килиќански, тебантски, либијски, келто-ибериски текстови, готски руни и така натаму, всушност локални варијации на стандарниот аријско хетито-сумерско писмо на аријските/феничките морепловци, на
тие древни пионири кои ја ширеле хетитската цивлизација долж обалата на Медитеранот и онојкрај на Херкуловите столбови, све до Британските острови’ “.
Се работи само за еден ист народ Белци со исти традиции..., со разни имиња.
Наведените биле говори- арамејски јазик бил дворасен на Белци и Црнци (Семити).
„Службената историја од нас бара да веруваме како луѓето на Британските
острови биле дивјаци кои се ‘цивилизирале’ тек по доаѓањето на Римјаните...Римјани...посебно нивната употреба на бојната кола. Сега вас нема да ве изненадам со
сознанието дека славната ‘британска’ бојна кола е еднаква со оние кои ја користеле
Хетите односно Catti што околу 1.295. година пред Христа за битката кај Кадеша,
хетитска/феничка лука, ја опишал египетскиот фараон Рамзес II. Околу 350. година
пред Христа, три векови пред доаѓањето на Римјаните, истражувач и научник Питеј
ја отпловил Британија и на научен начин, уз употреба на географска ширина, направил карта на тие земји. Питеј бил роден од Phocce во Мала Азија, чие име, како
и името на соседната лука по име Phoenice, настанала од ‘Phoenicija’ (Феникија).
До тогаш Феничаните организирале трговија со калај кој од своите рудници во Cornwall на запад на Англија преку Галија/Франција се превезувал до Marseilles, откаде по морето одел до медитеранските и егејските земји. Прва феничка лука за калај
била во Cornwall бил Ictis односно St Michael’s Mount во заливот Пензанце. Свети
Михаел, еден од најголемите христијански јунаци, всушност било феничко божество“. (Европа најпрво станала само феничка, а потоа бригиска и македонска, Р.И.)
Првите населби во ненасенена Европа се правеле таму каде имало калај. Ова
било поради тоа што слоевите на бакар, кои се ископувале од Кипар (=Купар=купр
=купрум: кип=куп, скуп=Скупи=Скопје, скупина=група), содржеле повисоко ниво
на сулфур. Затоа бакарот бил прекрут- се кршел. Следи да се прави бронза со до
10% калај. Во прво калајната руда се носела во Средоземјето, а потоа и таму се топела.Само така Континентот почнал да се населува.Меѓутоа, со масовност нова ера.
„Безброј докази кои потврдуваат древната врска на Британското островје и
Ирска со културните на северна Африка и Блискиот Исток. Ако сакате да ја разот-
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криете корупцијата, се кажува, само следите го трагот на парите. Па, ако сакате да
утврдите како се ширеле народите и културите, следите го јазикот. Денешниот ирски јазик е англиски кој го заменил гелскиот, а сам гелски се развил од денес изгубениот стар јазик. Да би разговорале со Пиктите, дрениот народ кој живеел на подрачјето на денешна Скотска, средновековните мисионери кои говореле гелтски морале да бараат преводувачи. Кормак, ирскиот крал од деветтиот век кој говорел гелски, го нарекувал јазикот на луѓето од провинцијата Мунстер на југозапад на Ирска ‘железен јазик. Па ипак, дури и гелскиот јазик нас јасно не упатува на Блиски
исток. Во Conomar на запад на Ирска се најдува заедница на која и понатаму гелски
е прв јазик. Нивниот sean-nos (традиционален) начин на пеење, основа на целокупна ирска музика, запрепастувачки е налик на традиционалните песни на Блискиот
исток. Дури и на извежбаните уши готово неможно да се разликуваат напевите на
гелски и либиски пејачи. Charles Acton, музички критичар на листот Irish Times,
напишал: (Зачудува, како европските научници ја прескокнуваат Македонија, Р.И.)
‘Човекот да проведе повеќечасовна музичка вечер со арапските Бедиуни кои
ги пеаат своите песни... И потоа се вратат во Ирска и го слушнат добриот пејач на
sean-nosa како користи еднаква мелодија и ритам, би открил дека нивната сличност
е готово неверојатна. Исто вреди и за (шпанскиот) ‘canto jondo’ ’.
Измеѓу Ирска и Шпанија те Шпанија и Северна Африка во древните времиња оделе големи трговачки патишта преку кои се одвивал пренос на крвните лози,
знаењето и културата.Спомен на тоа е Шпанскиот лук во Galway на запад на Ирска,
како и плесот од ирската покраина Conomar познат како ‘battering’, кој во основа е
ист како шпанското фламенко. Плесот со стаповите што го изведува Wexford Mummers3 во Ирска е северноафричко потекло. Зборот ‘mummer’ потекнува од изразите
мухамедански (Mohammedan). Ирскиот симбол харфа дошол од северна Африка, а
оттаму потекнува и името на другиот симбол на Ирска,детелина (анг. Shamrock, оп.
прев.) Секоја тролиста билка во Египет се нарекува ‘shamrukh’. Круницата, симбол
на побожните Римокаталоци, потекнуваат од Блискиот исток и Египтјаните уште
секогаш ја користат. Зборот ‘опатица’ (анг. ‘nun’) е египетска, а нивната облека потекнува од Средниот исток. Според Arbois de Juvainvill, автор на делото под наслов
Cours De Literature Celtique (Натпревар на келтската литература), Ирците во Средниот век биле познати како ‘Египтјани’. Постојат јасни поврзници измеѓу ирските
и египетските книги. Користат исти стилови на илустрирање, а боите користени во
древните ирски ракописи Book of Kells и Book of Durrow се медитеранско потекло.
Црвената боја користена во тие книги потекнува од медитеранскиот кукца Kermococcus vermiho, а останатите бои од медитеранските билка Crozophora tincturia. Положбата со прекстени раце каков што е на многу египетски прикази го завзема нивниот бог Озирис може да се пронајде во ирските ракописи. Ирските џемпери изработени на островот Arran имаат, според барем еден стручњак на историја на плетење, узорките кои изворно потекнуваат од коптските редовници од Египет. Главната
крвна група на Arran (Аријан ?) е другчие отколку кај мнозината ирски жители.
Старото ирско пловило ѕвоно ‘пуцан’ го измислиле жителите на Северна Африка и
пловело со него по Нил. Ископувањето кај Наван Форта во близина на Armagha
3

“mummers” се мали глумачко/забавувачки трупи кои ги изведуваат своите претстави понекогаш на
улица, а често во посетите од куќите те во гостилниците; таа традиција првенствена е во цела Британија и Ирска- оп.прев.(Во Македонија, под исламот и Балкански/светски војни, сè уништено, Р.И.)
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откриле остатоци на безопашни берберски макаки за кое се проценува дека живееле околу петстотини години пред Христа. Безопашни берберски макаки мајмуни
денес се поврзани воглавно со подрачјето на Гибралтат, меѓутоа нивното станиште
петсто години пред Христа била северна Африка. Се смета дека либиските платеници пред 2.000 години во Ирска биле присатни во голем број. Географот Птоломеј
кој во другиот век живеел во Александрија знаел да наброи шестнаесет ирски племиња. Ирскиот спорт hurling свој узор има во мароканската игра викана ‘takourt’.
Ирските обреди, како и кај сите култури кои ги надахнале Феничаните/Аријците,
биле усредоточени на Сонцето. Во уметничкото брдо Newgrange во Ирска се најдува уски ходник долг отприлика дваесет метра кој совршено е поравнат со излегувањето на Сонцето 21. односно 22. просинца, на зимското сонцестоење. Тоа е толку
прецизно направено да јарките сончеви светлости го исполнува и обсјајува целиот
премин и просторијата во средиштето на брдото. Влезовите во градежите на Медитеранот, посебно онај во минојската палата на Крит, се идентични. Според некои
ориенталисти, осебујните Кружни торњеви во Ирска се феничко потекло. Све тоа
поновно совршено се вклопува во приказната која овде ја разоткривам. Феничаните
дошле од Средниот и Блискиот исток..., а според професорот Phillip Calahan кој порано го споменав, кружните торњеви се поравнати со соѕвездијата на северното небо...“. (Значи, Британците и Ирците биле Феничани, Бриги и Македонци, Р.И.)
Се истакна: „shamrukh“=шам рук- х не се чита. Бидејќи ш=с, сам рук, само
рука, рака. Токму детелината е само со три листа, кои се само три ракави. Бидејќи
Европјаните ја избегнуваат Бригија, па Келтите=Гелтите биле Бриги=Фриги. Тројанците биле Европјани (Бриги) со својата Троја, Парис...И самите имиња на Brittany,
Brighton, Бриж (Бриг) итн. не упатуваат на нивното бригиско потекло. Бригите (Фриги- Фризи до Фризија) ја основале својата Фризија. Фризиското говедо било само
бригиско, што важи и за другите домашни животни.Значи,ништо азиско и афричко.
Значи, игрите во Блискиот исток и Северна Африка останале на исто нивонедоволно развиени. Ова било во споротивно на Бригија и Пеонија со Македонија.
Тие денес како македонски имале уште двамилениумски годишен развиток.
„Врската измеѓу Ирска и мароканските Бербери заслужуваат посебна позорност. Берберите се светлотени планински народ, некои од нив се синооки и русокоси. Живеат на подрачјето на Атланското горје кое е поврзано со Атлантида и наречено по Атлас, синот на легендарниот владетел на Атлантида Посејдон. Берберскаста уметност во многу одредници е слична на ирската. Понатаму, секој кој говори
гелски јазик може без потешкотија да го разбере берберскиот. Главните берберски
кланови како што се M’Tir, M’Tuga и M’Ghill се очитува извориштето на ирскошкотските изведеници MacTier, MacDougal и MacGhill. Префиксот ‘Mac’ значи ‘деца или дете од’, а Арапи за истиот појам го употребуваат изразот ‘Бини’, како, на
пример, - Bini M’Tir. Мисионерите кои први ја истражиле земјата на Берберите откриле дека Берберите, попат Ирците и Скотите, свиреле гајда. Ирскиот тапан од
козја кожа е пандан на мароканскиот тапан кој се нарекува ‘биндир’. Виолината и
гитарата исто така потекнуваат од северна Африка. Викиншкото крило на Аријците
се одвоило од Ирска и втемелила многу градови, вклучувајќи го и сегашниот главен град Dublin. Во светлото на доказите кое овде до овој трен ги прочитавте не изненадува дека гласовитите викиншки галии со висок прамец и крмата биле фенички конструкции со кои се служеле Египќаните. Изгледа дека резбариите во New-
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grang се конструкција со која се служеле Египќаните. Изгледа дека резбариите во
Newgrang прикажувале таква конструкција, илјади години порано. Името ‘Идрис’
познато е во Wales, а светците и кралевите кај муслиманите со векови се нарекувале Идрис. Во Британскиот музеј (British Museum) е изложен муслиманска паричка,
златен динар, на кој е втиснато име ‘Офа’. Офа во осмиот век бил Крај Мерција во
Англија, и за него се кажува дека изработил двесто километри долг ‘ѕид’ од иловача измеѓу Англија и Wales познат како Офин насип. Името Wales потекнува од зборот ‘Weallas’, што значи Земја на Странци. Велшаните, како и Ирците, го истражиле северното море околу Исланд пред Викинзите. Освен тоа, се наведува дека
велшкиот поринц Мадок се истоварил на брегот на Америка три векови пред Колумбо. Тоа е посве веројатно, оти ако имал пристап на феничкото знаење, морал да
знае за постоење на американскиот континент. Бедата Венерабилис Кимбријац (веројатно Велшанин) говорил за Источњаците кои по поплавата од библиските земји
мигрирале на Бритианските острови“. (Само едно- истогласно: Велс=Велес, Р.И.)
Стои: „секој кој говори гелски јазик може без потешкотија да го разбере берберскиот“. Значи, јазикот на Келтите=Галите бил пелазгиски=тн.словенски. Вакви
биле Бригите. Тие биле гајдаџии.Пак,„Mac“ си е мак-основа на Македон=мак е дон.
Викинзите биле Венети, како што била Русија Венеја со своите Венети. Викинзите и Варезите говореле ист јазик. Токму затоа и тие меѓусебно се разбирале.
Тие пловеле по руските реки, сé до Цариград. Нивните симболи биле кратките рогови на бригиското говедо- буша. На врвот на лаѓите бил поставен бригиско-македонски симбол: на бригиско змијино тело била поставена македонска глава на лав.
„Кога Ирците се населиле во деловите на Wales и Cornwall, некои од раселените домородци мигрирале во Аморик на францускиот брег, денешна Бретања. Таму можат да се пронајдат фантастични шуми со усправни камени блокови викани
‘Carnac’, што име потекнува од египетскиот ‘Карнак’. Бретањскиот јазик е мешавина на велшкиот и корнвалскиот- аријски. Бретања значи ‘Мала Британија’, и тоа е
уште еден израз поврзан со Барат и Барати. Америка значи ‘земја која гледа на море’, што е совршен опис на Америка кога неа и се приоѓа од морето. Зацело тоа е
вистинско потекло на името ‘Америка’, а не Америго Vespucci, кој бил лиферант на
Христовор Колумбо во Шпанија. Островот Ман исто така бил населен со ирски Аријци и постанал посебно свето место. Било едно од двете места во Британија, остров Angelese северозападно од Wales било друго, на кое живееле Друиди. Тие биле
највисоко рангирани членови на древната свештеничка класа која ги наследила знаењеата од Феничаните...Троногиот симбол на островот Мани е мошне сличен на
свастиката, древниот фенички симбол на Сонцето. Се откриени и ирски врски со
Етиопија. Американскиот истражувач по име Wintrop Palmer Boswell напишал книга со насловот Irish Wizards In the Woods Of Ethiopia (Ирски чаробници во шумите
на Етиопија) во која документирал сличности на ирските и етиопските приказни.
Етиопјаните и Берберите длабоко го почитувале дрвото баобаб, а ‘банба’ е старо
име за Ирска“. (Баобаб - о = бабаб=баба б, б=в, бабав: баба + н = банба, Р.И.)
Ламерика=л америка=америга;Америго=а мери го;Веспучи=вес пучи/пучина
Христофор=христо фор(пор=пора,отвор,порта=пората);Колумбо колум бо/во колом
„Тоа почитување на дрва во северна Африка на Британските острови и во
Етиопија го изразувале Друидите, а дивовската или титанска раса...од дрвниот Близок исток, често поради својата висина симболично се прикажувани како дрва. Во
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својата книга Phoenician Irland (Феничка Ирска) објавена 1833. година, Joachim de
Villeneuve инсистирал дека ирските Друиди всушност биле ‘змиски свештеници’ на
феничките поморци. Секако за тоа да би пружил објаснување на потеклото на Балори или Урокливото Око, ирска иначица на северноафриканскиот бог Баал, таа
свибањска прослава на Бааловиот обред Белтане...Феничкиот бог Сонце бил Бел
или Бил, а подоцна на Канаанците и Вавилонците им постанал познат како БаалНимрод. Друидите постанале носители на традициите на школите на мистерии во
Британија те Ирска и Франција, односно Бретанија- Еире и Гаул, како тогаш се викале. Некои од тие школи постанале крајно расипани...Потеклото за зборот ‘Друид’
не е поуздан. Гелскиот збор ‘друид’ значи ‘мудрец’ или ‘вражач’; би можела, меѓутоа, да потекнува и од ирскиот збор ‘Друи’ кој значи ‘човек од храстово дрво’. Друидските мистерии се поучувале во мракот на пештерата, шумата и гаевите, а дрво
храст го симболизирало нивното врховно боженство (што е потполно во склад со
симболизмот на дрвото кај Чувар). Тие не го почитувале дрвото храст, тоа било симбол и све што растело под него, имела, било свето. Светата шума е уште еден свет
симбол на Друидите, а оттука и потеклото на името “Hollywood’ во Лос Ангелес...
Друидите ги познавале астрологијата и астрономијата, те на 25. просинец го славеле родувањето на Сонцето. И Месецот им бил важен. Посебно свети биле ноќните
млаѓаки, шестиот ден и полниот месец. (Храст=даб бригиско-македонско дрво,Р.И)
Како кај Сините степени во современото Слободарско ѕидарство, друидските инцијати се делеле во три групи. Учењето кое секоја разина се пренесувала
во древните гајеви практички се еднакви на они кои се пренесуваат во денешните
слободноѕидарски храмови. Првиот степен на Друидската школа бил Овате облечен во зелено, оти зелената била друидска боја на учењето. Втор степен бил Бард, и
тие носеле небеско сино, која претставува склад и вистина. Морале напамет да научат околу 20.000 стихови на друидската поезија во која биле скриени тајни. Третиот степен на Друидите, бил облечен во бела облека, боја која ја симболизирала чистината и Сонцето. За да би се постанало Arch-Driud, духовни водач, морало да се
премине на шести степен. Друидите долго време имале потполна власт над жителите, а од нивите мрежи на школи на мистерии по што го превзело Вавилонското
Братство се развиле некои изузетно неугодни обреди. Основно морално начело на
Друидите било поучување на сите луѓе, меѓутоа тајното знаење, како и кај сите тајни мрежи, во најголема тајност чувана за иницијатите. Познатиот езотерик Eliphas
Levi за нивните методи на лечење го рекол следното:(Arch=арх=а рх + в = врх, Р.И)
‘Друидите биле свештеници и лекари кои лечеле со магнетизам... Нивните
универзални лекови биле имела и змиски јајца оти тие супстанции на посебен начин ја привлекувале астралната светлост. Свечениот начин на кој ја режеле имелата
го привлекол вниманието на таа билка поверувањето на народот и го учинил снажно магнтично...’
Друидите попат на сите други тајни на религијата биле носители на напредното знаење кое е ускратувано на луѓето, а некои од нив тоа знаење го користеле
за не баш позитивни цели. Не ги осудувам Друидите во целина, и нипошто не би
сакал да фрлам лошо светло на работата на современите Друиди. Знаењето само по
себе е неутрално и едно те исто знаење може да се употреби со добри и лоши зло
намери. Ипак, нема сумловост дека друидската религија била инфилтрирана и почнала да манифестира обреди и однесување типични за влекачите, што вклучува и
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принесување на човечки жртви. Денешното Братство во своите црномагиски церемонии и понатаму користи друидски обреди“. (Црнците биле човекојадци, Р.И.)
Бидејќи во Ирска и Британија не се говори семитски, Семитите биле Црнци.
Стр. 83: „...Сите големи светски религии- Хиндуизам, Христијанство, Јудаизам и Ислам- произлегле од подрачјето на Средниот и Блискиот исток каде по катаклизмата која се случила пред околу 7.000 години се појавила аријска раса...Тие
религии се смислени како би го втамичиле умот, а чуствата да ги преплават со кривица и страв. Обично се темели на некое ‘богоспасителска’ фигура попат Исус и
Мухамед, како и на верување дека верувајќи во нив и следејќи нивните напаствија
можеме да го пронајдеме ‘Бога’ и да бидеме спасени. Исто тоа вавилонските свештеници говореле за Нимрод кога во Вавилон е создаван нацрт за надѕор на луѓето
по пат на верата...
Да би се разберела вистинската позадина на религијата мораме да го размотриме темелот на сите древни религии кои достигаат до Феничаните, Вавилонците
и уште подалеку во историјата. Тоа било Сонцето. Хиерархијата се усредоточила
на Сонцето бидејќи, како што порано сум образложил, се знаела неговата вистинска моќ како гигантски генератор на елекромагнетската енергија која секојдневно и
секоја секунда влијае на нашите животи и однесување. Сонцето содржи 99% маса
на нашиот Сончев состав. Размислите малку за тоа. Сонцето, всушност, е Сончев
состав, и како она се менува, ние се менуваме. Разбирањето на Сончевиот циклус и
променливата природа на енергијата која Сонцето емитира ви овозможува да предвидете како луѓето најверојатно ќе реагираат на различните настани во различно
време. Како и во текстовите на кои се темели различната религија, кај почитување
на Сонцето постојат две разини знаења. Хиерархијата во давнина се усредоточила
на Сонцето затоа што го познавале неговиот учинок на подлабока разина, додека
широките слоеви на Сонцето се почитувало поради топлината и светлоста кои имале очигледна и клучна улога во осигурување на обилната жетва. На ист начин инцијатите во езеротичното знаење на Библијата ќе чита другчие од христијанскиот
или жидовскиот верник. Инцијат ќе го препознае симболизмот, нумерологијата и
езотеричните кодови, додека верникот текстот ќе го сфати дословно. На тој начин
ист текст ги пренесува езотеричните знаења на иницираните, и истовремено создава религија за манипулација на широките слоеви кои не се иницирани. Се работи за
голема обмана.
Да се разбере древната симболика на Сонцето значи да се разбере главната
светска религија. Древните народи за Сончевото патување со текот на една година
користи еден посебен симбол (види слика 13). Како што тоа подоцна ќе видиме во
ова поглавје, тоа и понатаму е еден од главните симболи кои ги користи Вавилонското Братство. Можемо да го пронајдеме и на феничките прикази на божицата Барати и на штитот на нејзиниот британски пандан Британија. Старите народи го зеле
Зодијачкиот круг (грчки збор кој значи ‘животински круг’) и вметнале во него крст
кој означува четири годишни доба. Во средиште на крстот го поставиле Сонцето.
Поради тоа симболизмот за така голем број претхристијански боженства е наведено дека се родени 25. просинца.На 21. и 22. просинца паѓа зимскиот сонцестој и тогаш на северната полутка Сонцето е на најниска точка на својата моќ на одредена
година.Тогаш Сонцето,говореле древните народи, симболички ‘умре’.До 25. просинце Сонцето го почнува своето симболично патување назад кон летото и врвот на
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својата моќ. Древните народи, вотолку, говореле дека Сонцето се ‘родило’. 25. просинац Христијански Божиќ тек е преименованиот пагански благден, како воостанатото и сите христијански благдени. Тоа е Ускрс. Околу 25. ожујак, на поранешни
фиксни надневак на Ускрс, Сонцето влегува во астролошкиот знак на Овен, односно јагне. Во тоа доба на годината древните народи обичувале да жртвуваат јагне
оти се верувало дека така ќе се задоволат боговите, нарочито богот Сонце, и осигура добра жетва. Со други зборови, се смета дека пролевањето на јагнешката крв ќе
зајамчи дека ќе им бидат опростени нивните гревови.
Во древниот Вавилон синот на кралицата Семирамис Тамуз, се наведува, е
разапнат со јагне под ногата и е ставен во пештера. Кога три дена подоцна ја тргале
стената од влезот во пештерата, Тамузовото тело повеќе го немало. Прилично сум
сигурен дека тоа веќе негде сум го слушнал. Древните народи Сонцето во просинца
исто така симболички го прикажувале како дете, во време на Ускрс како младинец,
како крсен, силно снажен маж на лето, како стар човек кој ја губи својата снага во
есен, а во време на зимското сонцестој го прикажувале како старец. Понатаму, Сонцето го симболизирале со долга коса (сончецви зраци) кое во споредба со губењето на снагата во есен постанувала све пократка. Погледајте ја сега Старозаветната приказна за Самсон- Sam-sun (анг. ‘sun’- сонце; оп. прев.). Бил најверојатен снажен и имал долга коса, но ја изгубил моќта кога косата му е отсечена. Проблемите
почнале кога влегол во Куќата Далила-астролошка куќа на Девицата, низ која Сонцето поминува кога се приближува есента. ‘Сам-Сонце’ тогаш со последните снаги
руши два столба кои се класичен симбол на Братството и датираат барем од древниот Египет, а Слободните ѕидари ги користат и денденес. Приказната за Самсон
(Сам- Сонце) е симболична приказна за Сончевиот годишен циклус. Личноста на
со такво име не постоело.На хебрејски,како дознаваме, Самсон значи ‘Бог Сонце’ “.
Авторот говори за ѕидари, Римска Католичка црква и Евреи, но никаде го
нема Македонското православие. Па токму тоа било македонско... Меѓутоа, мистериите, за кои говори авторот, биле уништени од Католичката црква со нејзиниот
ислам, Балканските и Светските војни на Католичката црква со нејзината остапничка Протестантска. Токму затоа вон просторите, каде што не стигнале атинските
дела од 6 век п.н.е., кои биле според библискиот канибализам, на скитските, денес
руски простори, немало канибализам- на боговите не им се приложувале човечки
жртви. Значи, канибализмот на Црнците=Семитите бил библиски, само на Евреите.
Жртвување на луѓе, како канибалистичка одлика на Црнците (Семитите), а
Црнци покрај Белци живееле од Египет преку Арапскиот Полуостров и Месопотамија, било пренесени и на Белците. Меѓутоа, до денес Белците не јадат човечко месо, дури од него и се гадат. Бидејќи живееле Белци и Црнци, сè до денес има збрки.
„За ортодоксните Христијани Исус е едини роден Син Божји кој умрел за
нашите гревови да би биле опростени. Па ипак, потполно еднакво тврдење ќе пронајдете и за целиот низ ‘богови’ од древните времиња, давно пред што итко воопште слушнал за името ‘Исус’. Штоповеќе, нам ни е познато дека неговото име не
било ‘Исус’ оти тоа е грчки превод на хебрејското име. Потеклото на изразот ‘Син
Божји’ е старо барем колку и аријските готски кралеви од Cilicija кои добивале почесен наслов ‘Син на Бог Сонце’, а потоа тој обичај го превзеле египетските богови. За многу од New Age движење Исус е Сананда, високи иницијат на некоја духовна хиерархија, кој се инкарнирал како Земјата би ја прожел со ‘Христовата’ енер-
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гија. Или, зависно за тоа со кого разговарате, вонземјанец со исто послание. За други, Исус бил крал ‘жидовски’ по вистинска лоза на кралот Давид на која припаѓал,
Но, дали Исус навистина постоел ? Дали постоеле Мојсис, Соломон и кралот Давид
? Мој одговор би гласел- категорично ‘не’. Освен во библиските текстови, а тие
секако не се веродостојни, нема веродостојни податоци за постоење на било кој од
нив.Откаде,значи,потекнала приказната за нив ?“(Без превод Исус=Исис, у=и, Р.И).
Стр. 86: „Годината 721. пред Христа Израел, се чини, го прегазиле Асирците
и ги одвеле Израелите односно Канаанците во ропство. Меѓутоа, племињата во службената историја познатие под имињата Јуда и Бенјамин преживеале уште повеќе
од стотина години после тоа, до отприлика 586. година пред Христа, кога ги надвладеале и поробиле нашите пријатели Вавилонци. Во Вавилон...хебрејски свештеници Левити почнале да пишат кривотворена приказна која скрила вистината за
она што на вистина се случило...За време на својот престој во Вавилон во кој се најдувало изобилство знаење и приказни од Сумер, и по што го напуштиле. Левитите
вистината, често симболична, ја измешале со фантазии. Таа мешавина на симболичната вистина и измислувањата постанал темел на Стариот завет. Такавиканите Израелити ниту ги напишале тие текстови ниту се сложиле со оние што во ним е изнесено. Дури и ако прифатите дека некогаш постоеле, Израелитите веќе долго време биле распрснати во времето кога Левитите га натопиле перото во мастилото.
Книгата Постанок, Книга Излегување, Левитски Закони и Книга Броеви (Прва,
Втора, Трета и Четврта книга Мојсиева; оп. прев.), која заедно ја прави жидовската
Тора, ја напишале Левитите, или пак се напишани под нивниот надзор за време на
нивниот престој во Вавилон или после него. Тој збир на човечко-жртвувачки, крвопијски фанатици и црни магии, на кои не би им поверувале ни кога ви кажат колку
е часот, направила закон кој Жидовите, како од ним се очекува, и денденес го почитуваат. На идентичен начин многу христијански фанатици ги цитираат тие работи
како Божји зборови ! Тоа не е Божји збор, тоа е збор на Левитите...Сумерските плочки непобитно докажуваат дека Постанокот во голема мера е преправена и собрана инаку на сумерските записи. Сумерската приказна за Един во левитската Библија постанала приказна за Еденскиот врт. Потсетесе на приказната за ‘Мојси’ која
египетската принцеза го пронашла во кошницата. Истата приказна Сумерите раскажале за кралот Саргон Стариот. Приказната за Мојси, ‘ропството’ во Египет и Излегувањето, барем во облик како се опишани, се фикција, а исто вреди и за создавање дванаесет племиња преку Јакова“. (Жидови=Евреји, жидовски=еврејски, Р.И.)
Тие текстови ги напишале Левитите на чие чело биле иницијати...Приказната за која се говори се симболични и кодирани така иницијатите да ги разберат, а
широките слоеви ги земаат дословно. Според Левитите, на Мојсиј неговите закони
и заповеди им ги дал Богот на врвот на гората. Секогаш наново наидуваме на симбол горје. Еден од разлозите за тоа е тој што врвот на гората е физички поблиску
до нивниот симбол на Бог- Сонце. Сионската гора значи ‘Сончева гора’. Излегувањето на Сонцето изнад источното горје и денденес е од главните симболи на Братството. Приказната за Израелитите и Жидовите со најголем дел е фантазија- копрена зад која е скриена вистината. Со текот на тие илјади години никој по темелно
не бил ‘насамарен’ од народот кој се сметал за Жидови. Тие од страна на својата
хиерархија биле на најбезобѕирен и најгротески начин тероризирани, искористувани и манупулирани како би работеле на остварување на Програмот, план за кој жи-
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довски народ не знаел ништо. За таа манипулација не постој подобар пример од
она влекачка лоза- како што се ‘жидовски’ Ротшилди- кои ги финансирале и
подржу-вале нацистите, те довеле до тоа обичните Жидови да претрпат стравични
последи-ци. Левитската приказна за Излегувањето е димна завеса чија сврха
прикажување на чинителите е ‘хебрејско’ знаење, всушност, украдено од
египетската школа на мистерија што во нив го уфрлило Вавилонското братство.
Египќаните ‘Јахвиното’ откривење го сметале за крадење на светите знаности.
Слободноѕидарскиот истори-чар и иницијат Manly P. Hall рекол дека состојбата на
религијата во Египет ја одре-дувала црната магија, те интелектуалните и духовните
активности на луѓето биле парализирани со потполна послушност на догмите кои
го обликувало свештен-ството. Изврсниот ли опис на левитско-вавилонски начин
на манипулација ама и сите религии како, на пример, Христијанство, произлегло од
лагите кои Левитите ги пропагирале. Клучно е таа работа која треба да ја
запамтите. Јудаизам, Христи-јанство и Ислам- сите го темелат своите верувања на
тие исти приказни кои се по својот престој во Вавилон ги напишале Левитите. Се
работи за историскиот трен кој го одредува и надѕира светот све до денес. Знаењето
кое Левитите го украле во Египет и го прошириле кога престојувале во Вавилон
постанала позната како Ка-бала (Qaballa), што е израз кој потекнува од хебрејскиот
корен ‘QBL’, што значи ‘од уста на уво’. Тоа бил начин пренесување на најтајните
знаења на инцијатите. Кабала е езотерична струја на она што називамо
Јудаизам...Кабала е тајно знаење скривено во кодовите во Стариот завет и другите
текстови. Јудаизам е дословно толкување на тоа знаење. Техниката е таа која ќе ја
пронајдете во сите религии. Пример левитското кодирање се имињата на петмина
писатели- Гарија, Дабрија, Шелемаја, Ехану и Азрел- во другите книги Есдрасова
односно Езрина. Имињата и нивните вистински значења се следните:
• Гарија: Име кое древните писари го користеле како би означиле или дека
текстот е погрешен или да има друго значење
• Дабрија: Зборови кои чинат фрази или дословен текст
• Шеламаја: Сликовит приказ, нешто сликовито прикажано или назначено
на скриен начин
• Ехану: Нешто што е променето или плагирано
• Азрел: Име Есдраса/Езре, при што суфиксот ‘ел’ значи дело на Езре .
Овие пет имиња за ‘писар’ инцијат мора да се преведе како: ‘Знак предупредување- дословно значење- сликовито прикажано на скриен начин- она што е
променето или плагирано- она што е дело на Езре’...Ево неколку примери на библиски кодови. Сите традиции на школата на мистерии ги дели заедничката тема
дванаесет ученици, витези или следбеници собрани околу некое божество. Бројот
дванаесет, измеѓу останатото, код за дванаесет месеци во годината и дванаесет зодијачки куќи низ кое Сонцето, ‘бог’- симболички прикажан како број тринаесетпатува. Тоа се ‘свети дванаесторица плус један’, како што тој симболизам некои го
опишуваат, и тука лежи разлогот на сталното поновување на броевите дванаесет и
тринаесет. Така имате дванаесет израелски племиња, дванасет Исмаилови принцови, дванаесет ученици односно следбеници на Исуса, Buddhe, Ozirisa и Quetzalcoatlа. Тука се и кралот Артур со неговите дванаесет витези на Округлиот стол (Зодијачки круг). Химлер и неговите дванаесет витези во нацистичкиот СС, те жената
(Изида, Семирамис) со круна на која е дванаесет ѕвезди од Книгата Откривење. Во
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Скадинавија и поширокото подрачје на северна Африка ќе пронајдете приказна за
Одиновите тајни, поново надахнута со таа иста аријска раса од Блискиот исток. Према преданието, таа тајна заедно со Один ја чуваат дванаесет ‘дротари’. И овој пат,
светите дванаесет плус еден. Тие приказни не се дословни точни, тие се симболизам на школата на мистерија. Тоа и денденес се продолжува со тајните друштва
на Братството кои те ист симбол го ставаат на државните знамиња, грбови, во реклами и компаниски логое. Симболот на Европската унија, творба на Братството, е
круг со дванаесет ѕвезди. Збор е за светите бројки и геометрии. Пропорцијата на
египетските кипови, биле големи или налик, повеќекатници или повеќеструки делители на броевите дванаесет или пак шест. (Дротари=д ротари: д=де-дебре..., Р.И.)
Броевите седум и четириесет исто така се кодни броеви во Библијата. Така
во Библијата имаме седум духови Божји, седум цркви во Азија, седум златни свеќници, седум ѕвезди, седум огнени забишта, седум печати, седум трублји, седум ангели, седум громови, а тука е и црвен змај од Откривења од седум глави окрунени
од седум круни. Во приказната за Јерихон Јошуа седум дена маршира околу град со
својата војска, а го пратат седморица свештеници кои носат седум трублји. Седмиот ден направат седми круг околу Јерихон и неговите ѕидини се срушат. Во
приказната за Нои во арката влегуваат седум парови животни и седум парови од
секој вид птица. Измеѓу претказувањето за Потоп и неговиот почеток поминало
седум дена, а уште седум до испраќање на гулабите. Арката се зауставила седумнаесеттиот ден на седмиот месец. Ноа ја напушта арката дваесет и седмиот ден, а
по поплавата влегува во своето седмо столетие. Многу од имињата за симболични
боженства како, на пример, Абраксас (Abraxas; оп. прев.) кај гностиците и Сепарис
кај Грците имаат имиња од седум слова. Потоа тука е број четирисесет. Адам влегува во Рај со четириесет години; Ева доаѓа по него четирисесет години потоцна; за
Потопот дождот паѓа четириесет денови и ноќи; Мојсиј навршил четириесет години кога оди во Мидјан и таму останува четириесет години; Јосиф е четирисет години кога Јаков стигнува во Египет; Исус оди во дивина на четириесет денови. Библијата е Божја реч ? Не. Напишана е во езотеричен код на школата на мистерии.
Арапската литература е составена од страни инцијати за инцијати, па ќе пронајдете
исти кодови. Arbaindt (четириесети) се приказни кои редовно се поврзани со бројот
четириесет, а нивниот календар има четириесет дождовни и четириесет ветровни
дена. Нивните закони секогаш поново го споменуваат број четириесет. Други низ
арапски приказни, Seybadt или ‘седум’ се темели на бројот седум. Тие бројни кодови имаат подлабоко значење од оние очити, како што се ден, месец или Зодијак. Броевите претставуваат и вибрациска фреквенција. Секоја фреквенција резонира со
одреден број, број и звук. Некои фреквенции, претставуваат фреквенции кои делуваат на подсвесно а личноста да не сфати што се збива, Тоа е уште еден од разлозите зашто на симболи наидуваме во тајните друштва, на државни знамиња, логои
на компании, во реклами и така натаму. (Во „Мојсиево“ време без голем брод, Р.И.)
Освен во текстовите што ги напишале Левитите те другите записи и мислења настанати на темел на тие текстови, нема историски докази за постоење на човекот по име Мојсиј. Некои сметаат дека тоа било конспиративно име на египетскиот фараон Ехнатон, мислењето кое никако не би го отфрлил, меѓутоа службената позадина на ‘Мојсиј’ и неговото име не е историско втемелено. Све додека вавилонските Левити не го напишале Излегувањето, и тоа со векови по што се случило,
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за ‘Мојсијевата’ приказна и за ‘пошастите’ кои ги задесило Египќаните не се знаело ништо. Според приказната, сите животни во Египет поумреле три пати ! Што
направиле- угинале и одма потоа поново се појавиле ? Не било никакво убиство на
првороденчеи во Египет, па празникот Пасха нема историска основа; настанал како
производ на приказната која ја измислиле Левитите. Нивниот навод за крвта на јагнината на вратата се шифри за древен симболизам на јагнето. Не постои ниедна
службена книга на хебрејски јазик која во било кој облик споменува Pentateuh (Петокнижје, Мојсиеви закони) пред доаѓање на Левитите во Вавилон. Што се однесува за ропство на Израелите во Египет, дури и Петта книга Мојсиејева во тоа раздобје ги опишува како ‘туѓинци’, а не робови. Откаде, значи, потекнало името Мојсиј
? Секој иницијат на највисок степен во египетските школи на мистерии се нарекува
Мусе, Мосе или- Мојсиј. Египетскиот историчар од третиот век пред Христа Мането, цитиран од жидовските историчар Јосиф, кажува дека Мојсиј бил свештеник во
Хелиполис односно ОН (Место Сонце), те по тоа го зел името Mosheh односно Мојсиј. Зборот ‘Мојсиј’ значи: ‘оној кој постанал мисионер, велепоседник, апостол.
Главниот свештеник во египетските храмови се викал ЕОВЕ или ЕОВА, откаде
настанало името Јахве, а хебрејски јазик всушност бил свет јазик на египетските
школи на мистерии. Главниот јазик во Египет се викал CBT, а подобро е познат како Копт или коптски јазик. Светиот јазик на школата на мистерии добил име од
ОБР или АБР, што во тие времиња означувало преминување од едно место на друго и општо некој вид премин. Заправо тоа е бит на изворните учења на школата на
мистерии, преминува во повисоко просветување. АБР постанало Амбрес, име на
светата доктрина резервирана за инцијатиите, кое пишело и како Амбрис, Хебрик,
Хебрале и- Hebrew (Хебреј, хебрејски; оп. прев); Хебрејската абецеда има дваесет и
две слова, но изворниот хебрејски, од пред ‘Мојсијевото’ време, имал само десет
слова, а нивното вистинско значење им било познато само на свештениците“.
Бидејќи коптскиот бил пелазгиски=тн.словенски и со хебрејскиот било исто.
Коптскиот бил создаден од староегипетски од Птоломеите-без семитски зборови.
„Хебреи не биле Израелите или Жидовите; тие, или барем нивни основачи,
биле инцијати на египетските школи на мистерии. Затоа не чуди дека се покажало
неможноста да се идентифицира генетското потекло на хебрејската односно жидовската ‘раса’.Жидовскиот назив за свештеник- Kohen- потекнува од зборот ‘Kahen’,
како што се на египетскиот изговор свештеник односно принц. Дури и обрезувањето, тој едноставен ‘жидовски’ обичај се изведувал најмалку 4.000 години пред
Христа. Не сте можеле да ја поминете инцијацијата во колку не сте биле обрезан.
Хебрејската религија, јазик и народ се појавил тек по што инцијатите на египетските школи на мистерии, кои подоцна постанале познати како Левити, го изнеле
знаењето од Египет и ја измислиле целата историја за да не би прикажале она што
работат, за кого работат и откаде дошле. Изразите ‘Хебреј/хебрејско’ и ‘јудаизам’
тек е друг збор за ‘Египет/египетско’. Тоа е еден од разлозите зашто во денешното
Братство непрестално користат симболи поврзани со Египет. Пирамидата на која и
недостасува вршниот камен, за пример, е симбол на Големата пирамида во Гиза и
египетската школа на мистерии, а има и некои многу подлабоки значења. На влезот
во храмот на школата на мистерии во Египет се најдува и два масивна обелиска.
Тие кај Слободните ѕидари и во зградите кои ги проектирале и финасирале инцијатите често се претставени како два столба. Оттука два столба кои ги срушил Сам-
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сон. Секој инцијат во школата на мистерии би добивал тајно име, а тој обичај се
задржал и кај денешното Братство. Една поврзница на Хебреите и Египет би можела да биде инвазија на Хиксите односно Пастирските кралеви. Египетскиот историчар Мането известил за необичен, дивјачки народ кој го нападнал и освоил Египет. Кога најпосле биле протерани од Египет- запишал- отишле во Сирија и изградиле град по име Јерусалем. Сосема е можно дека Хиксите всушност биле збир на
сличен опис по име Хабиру кој дошол од бившите сумерски земји, баш како и, според Стариот завет, човек по името Абрахам“.
Бидејќи во Египет имало само говедо, но не коњ, Хиксите биле Бриги. Тие
во Месопотамија, Арабија и Египет го донеле својот коњ и говедо. Не случајно,
очите на фараоните биле нормални, но не како на Египјаните, а вакви денес се Берберите. Најбитна е што погребната кола на фараоните ја влечеле бригиски говеда.
Авторот, на стр. 77, пиши: „...Мисионерите кои први ја истражиле земјата на
Берберите откриле дека Берберите, попат на Ирците и Скотите, свиреле гајда.
Ирскиот тапан од козја кожа е пандан на мароканскиот тапан кој се нарекува ‘биндир’. Виолината и гитарата исто така потекнува од северна Африка. Викиншкото
крило на Аријците е освоило Ирска и втемелила многу градови, вклучувајќи го и
сегашниот град Dublin. Во светлите докази кои до овој трен сте ги прочитале не изненадуваат дека гласовитите галии со висок прамец и крма биле феничка конструкција со која се служиле Египќаните...“.
Гајдаџии биле Бригите. Следи поимот скот=скот бил бригиски, со бригиска
носија од пелагонските села..., што важи за овца и овчка гајда, дури седумосмини
ритам. Дури и козата со својот прч, кој бил само богот Арес, јарец, од Хераклеа Линка, а Охриѓани и Битолчани велат: „Аре (Але) што (шо) правиш (праиш)“- „побоже што правиш“. Виолнината и гитарата се и македонски. Меѓутоа, симболот на
Викизите, кој денес се носи на спортските напревари, не биле роговите на египетското или британско-ирско говедо, туку бригиското со кратки рогови. Токму денес
европско говедо е бригиското, но не европското. Значи, Европјани биле Бриги, а и
потоа и Македонци. За Бриги самите Европјани пишат. Следат и македонски колонисти. Гали и галија е тн.словенски поим, што го наведува и М.Фасмер. Пак, галка
е лушпа од орев, а таа плива како галија. На врвот на бродот стоела глава на нерез,
вепар,чии заби стрчеле.Неговата пена била морска пена.Врска со Посејдон=Пастув.
„Кралот Соломон и неговиот храм претставува уште еден симбилизам И поново не постојат податоци од независни извори за личност која се викала Соломом.
Името ниеднаш не му се споменува ни во еден запис. Пред што Левитите ги напишале своите текстови, грчкиот историчар Херодот (отприлика 485.-425. пред Христа) патувал по земјите на Египет и Блискиот исток, истрагувајќи ја нивната историја. Не слушнал ни за какво Соломоново кралство, излегување на Израелитите од
Египет, како ни за уништување на египетската војска, која тргнала по нив, на Црвеното Море. Ни Платон не слушнал за ништо слично на своите патувања во исто тоа
подрачје. Зашто ? Затоа што све е измислено. Трите слога во изразот ‘Сол-ом-он’ се
нарекува Сонцето на три јазика. Manly P. Hall пишува дека Соломон и неговата жена и конкубина биле симболи на планети, месеци, астероиди и други приемливи
тела во неговата куќа- Сончевата палата. Соломовиот храм е симбол за доменот на
Сонцето. Во талмудската легенда Соломон е претставен како врховен чаробник кој
ја познавал Кабала и истерувал демони. Уште еден симболизам на тајното знаење
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скривено во измислените приказни за ‘историјата’ на Жидовите. Книгата за кралевите и Книга Летописи кои подробно го опишува изградувањето на Соломоновиот
храм напишани измеѓу петсто до шесто години по случаите кои наводно ги опишува. Хебрејските хроничари кои пишеле за Храмот на кралот Соломон толку претерале дека тоа е смешно. На него се наведува 153.000 работници работеле седум
година,а неговата цена, според пресметките на Arthur Dynott Thomson,биле еднаква
6,9 милјарди фунти, A Thomson пишел 1872. година ! Колку би била денес ? Оваа
апсурдна бројка уште еден пример на измислувања на кои тие приказни се засниваат. Тие се симболични, не се дословни. Уште нешто. Ако Соломон не постоел, зашто би му верувале дека негов ‘отец’, крал Давид, е ? Стално читам извештаји за
неговиот живот, а еден извор кој се наведува старозаветни се текстови кои ги напишале Левитите ! Не постојат други извори за него. Тоа е измама. Исто е и со идејата за светата лоза на кралот Давид и Исус која во Франција ја донела ‘Марија Магдалена’ и од која наводно потекнале Меровинзите, како што последните години се
сугерира во многу книги. Ево што научникот и истражувачот L. A. Waddell пиши:
‘Не постојат апсолутно никакви пишани податоци како ни грчки или римски
референции за постоење на Абрахам или било кој друг жидовски родоначалник или
пророк од Стариот завет, како ни за Мојсиј, Савл, Давид, Соломон ни било кој друг
од жидовското кралство, со незнатни изузеток на двајца, најповеќе тројца, подоцни
кралеви’ “. (Кај авторот без ниедно толкување на ниеден тн.словенски автор, Р.И.)
Да не се изуми дека на наведените простори живееле Белци повеќебожци.
Подоцна еднобожеството од Египет се шири кон исток- сè до со Месопотамија.
Бидејќи жителите на Месопотамија, Арабија и Египет имале закосени очи, а
Апостоиле на Исус биле со нормални очи, овие биле чеда на македонските колонисти. Овие се разликувале само со тоа што не биле повеќебожци, туку еднобожци.
Пак, Меровинзите имало балканско пелазгиски потекло- види мои книги.
„Сите последици од тоа за народот кој се нарекувал Жидови како и за човештвото во целина заправо биле страшни. ‘Мојсијев’ закон е закон на Левитите...
Она што нее е закон односно реч Божји. Тора и Талмуд, двете направени во текот и
по нивното престојување во Вавилон, ментално се бомбардирања мошне опширни
и со детални закони со кои управува со секој вид живот поединечно. Тоа ни во кој
случај не можел да речи ‘Бог’ на врвот на планината. Тоа го напишале Левитите, а
потоа го измислиле Мојсиј како би го прикриле чинителот. Од тогаш непрекидно,
како би се прекриле сите можности, се додавани нови ‘закони’ или ревидирани стари. Страниците на левитските текстови се заситени со огромна тема на екстремен
расизам спрема нежидовите и потреба за ‘потполно уништување’ на секој кој им
пркоси- точно така како што Manly Hall ја опишал методата на црномагиското свештенство. Потикнува на убиства и окрутности на сите можни видови. Талмуд зацело е најголем расистчки документ на Земјата. Овде се само неколку примери кои
говорат за размерите на неговите духовни изопачености:
‘Само Жидовите се луѓе. Нежидовите не се луѓе, туку добиток’. Kerithuth
6b, 78, iebhammoth 61 (Добитокот се гој, како што до денес се гојат Евреите, Р.И.)
‘Нежидовите се создадени да им служат на Жидовите како робови’. Midrasch Talpioth 225 (Робови=рабини.Рабините биле и се само робови на лагите..., Р.И.)
‘Сполниот однос со нежидовите е попат сполен однос со животните’. Kethuboth 3 b (За денешно време полов однос во сродство го нема кај коњите..., Р.И.)
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‘Нежидови треба да се избегнуваат повеќе од болните свињи’. Orach Chalim 57, 6b (На Евреите Тотем им било прасето. Па тие биле Бриги- свињари, Р.И.)
‘Родување на нежидови мора снажно да се сузбија’. Zohar 11, 4b
‘Нежидови можат да се надоместат како и изгубени крави и магариња’. Lore
Dea 377, 1. (Меѓу коњ и говедо до неплодно машко, а во сродство изроди, Р.И.)
Меѓутоа, ова не е тек гротески испад на расизам. Погледајте поново. Тоа се
ставови кои влекачи Драко и нивните подредени ги гајат кон луѓето. Имајте на ум
дека таа грозота не ја напишале Јудејците односно ‘Жидовите’ како народ. Тие се
жртва на тие уверувања, а не нивни автори. Автори се Левтите, претставници на
свештеничката лоза влекачи и вавилонското Братство, кои со жидовскиот народ не
преживеале ништо повеќе од Адолф Хитлер. Да се криват за тоа ‘Жидовите’ е бесмислица, а заправо тоа Братство сакало да постигне оти со тоа се отворуваат огромни можности за методата ‘подели па владеј’, бит на нивната контрола. Какви ли
грозоти на таа манипулација предизвикала како на ‘Жидовите’ така и на ‘нежидовите’. Исто е и со жидовските усмен закон, Mishnah, довршен до вториот век по
Христа. Izrael Shahak, преживеан од Концетрациониот логор Белсен, еден меѓу размерно малкубројни што денес се викаат Жидови, а кои имале храброст отворено
да го критизираат и расклинкат Тамуд. Shahak во својата книга Jewish History, Jewish Religion (‘Жидовска историја, жидовска вера’) истакнува застрашувачка разина
на расизам на кој се темели жидовскиот (левитски...) закон. Говори за тоа како екстремно крило на таа вера, која денес ја претставуваат ортодоксните рабини, се смета верска увреда да се спаси животот на нежидовите освен ако не би биле некои
неугодни последици за Жидовите кои тоа не го учинат. Пресметување на камата на
заем на сонародникот Жидов е забрането, меѓутоа- по талмудскиот закон- на нежидовите мора да им се пресмета најголема можна камата. Од Жидовите се бара секој
пат кога поминат покрај нежидовите мораат да опцујат, а кога поминат покрај нежидовски згради, мораат да го замолат Бога да е уништи. На Жидовите им е забрането едниот да го измами другиот, но тој закон не се однесува на измамување
на нежидови. Некои жидовски молитви го слават Бога што не ги создал како нежидови, а во другите се моли за во трен истребување на Христијантвото. На религиозните Жидови е забрането да пијат од шишето вино воколку го допрел нежидов од
кога било отворено. Жидовскиот книжевник Агнон по што му е доделена Нобелова
награда за книжевност на израелското радио изјавил: ‘Не сум заборавил дека е забрането да се пофалуваат нежидови, меѓутоа постој посебен разлог што тоа го чинам, а тоа е да се додели награда на Жидов’.Законите се тоа составот на верувањето
што се нарекува ‘жидовски’, кои непрестално се тужи на расизам против Жидовите
и ги осудува !Самиот нивни состав на верување е заснован на нејекстремен расизам
со кој воопшто ќе можете да се сретнете. Па ипак, да би се дискредитирал истражувачот кој премногу се приближил на вистината за светската завера, се користи изрека ‘антисемитизам’. Benjamin Friedman, Жидов кој ги познавал водечките ционисти (сионисти, култисти на Сонцето) од триесетте и четириесетте години на минатиот век, рекол дека зборот ‘антисемитизам’ треба да се исфрли од англискиот јазик. Продолжил:
‘Денес антисемизмот служи само на една цел.Се употребува како клеветнички збор. Кога такавиканите Жидови приметат дека некој се противи на нивните работни цели, преку сите канали кои имаат на располагање и под своја власт ја ди-
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скредетираат својата жртва и е етикетираат како ‘антисемитист’ “. (Бидејќи јас само ја пренесувам вистината, дека еврејски етнички народ нем-ало- сè е јасно, Р.И.)
Стои: „Жидовска историја, жидовска вера“.Само за вера-без ништо етничко.
„...Мнозинство луѓе кои ја следат религијата проистечена од тие извори немаат појма за нивното висинско потекло и сврха. Знаењето за тоа повластување е
на мошне малкубројната елита на врв на мрежите на тајните друштва кои ја втемелиле религијата, те манипулира со ним и со нивните заговорници. Не им е грижа
за нивните следбеници, биле тие Жидови, Римокатлоци, Муслимани или нешто друго. Ништо не го истакнува фалсификатот на тие религии и народи повеќе од сегашните народи за кои нам ни говорат дека се ‘жидовски’. Како што жидовските книжевници и антрополози рекле, жидовски народ не постои. Жидоството е религија, а
не народ. Цела концепција на ‘жидовскиот народ’ е лажна приказна, смислена да не
наведат на погрешен траг. Жидовскиот писател и истражувач Alfred M. Lienthal рекол:
‘Нема угледен антроплог кој не ќе се сложи дека жидовската раса е еднаква
бесмислена како и аријевска раса... Антрополошката наука го дели човештвото на
три раси: црна, монголско-ориентална, те каквкаска или бела (иако некои автори
споменуваат и четврта раса- аустролоиди)... Припадници на жидовската вера можеме да пронајдеме во сите три раси и сите подраси’. (Без еднорасност=народ, Р.И.)
„...Жидовите ама баш на никаков начин не се поврзани со земјата која се вика Израел. Па ипак, таа врска е употребувана да би се оправдало наметнувањето
‘жидовска’ домовина на Арапите во Палестина ! Поновно, како што жидовските
писатели- на пример,Arthur Koestler- ги разоткрил, сите освен мало малцинство кои
ја создале и населиле државата Израел генетски корени влечат од јужна Русија, а не
од Израел. Кукастиот нос кој се смета ‘жидовски’ генетичко обележје е на јужна
Русија и Кавказ, а не Израел. Годината 740. после Христа народ по името Хазари
масовно се преобратил на јудаизам. Koestler пиши:
‘Хазари не дошле од Јордан туку од Волга, не од Канаан, туку од Кавказ.
Генетски се блиски на Хуните, Унгарите и Маџарите отколку потомство на Абрахам, Исак и Јаков. Приказната за Хазерското царство, онака како пополека изронува од минатото, почнува да наликува најокрутна измама која историјата икогаш ја
направила ’“.
Се истакна: „Arthur Koestler- ги разоткрил, сите освен мало малцинство кои
ја создале и населиле државата Израел генетски корени влечат од јужна Русија, а не
од Израел“. Следи сите други денес познато Хазери биле само Руси- никако Евреји.
„Два главни подраздели на оние кои себе се нарекуваат Жидови: Сефарди и
Ашкенази. Сефарди се потомци на оние кои се од антиката па све до 15. век, кога
се протерани, живееле во Шпанија. Ашкенази се предци на Хазарите. Шеесетите
години на минатиот век е проценето дека Сефардите бројат отприлика пола милион, но Ашленазите биле единаесет милиони. Тие единаесет милиони апсолутно ни
на кој начин историско поврзано со Израел, но заправо тие ја нападнале Палестина
и ја втемелиле државата Израел, уз оправдување дека Бог во Стариот завет им ја
обеќал таа земја. Кој го напишал Стар завет ? Нивните свештеници, Левити ! А кој
го напишал Новиот завет на кое темел настанало Христијанство ? Луѓето со кои
управувала иста она сила која ги управувала Левитите, Вавилонското Братство“.
Значи, Ашкеназите воглавно биле/се Руси,а само мал дел монголски Хазари.
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Стр. 94 стои за Нов завет: „Ајде, значи, направите мал квиз. За кого е збор ?
Го родила девица со безгрешно зачнување по Светиот Дух. Тоа било исполнување на дневното пророштво. Кога е роден, тиранин на власт сакал да го убие.
Неговите родители морале да побегнат на сигурно. Сите машки деца помлади од
две години владетелот ги убил во настојување да го убие тоа дете. При неговото
родување се собрале ангелите и пастирите и бил даруван со злато, темјан и смирна.
Бил славен како спасител на луѓето, воден морале и понижен живот. Изведувал чуда меѓу кои било оздравување на болесните, враќање вид на слепите, истерување
на ѓаволи и оживување на мртви. Е убиен на крст измеѓу двајца лопови. Се
спуштил во пеколот и станал од мртвите да би влегол назад на небесата.
Звучи баш како Исус, зар не ? Ипак, не се работи за Исус.Така е опишан спасителот од Истокот по име Virishna 1.200 години пред што Исус наводно се родил.
Ако го барате богот на спасителот кој умрел за нас гревовите да би можеле да бидат опростени, во дневниот свет можете да бирате оти ги има цел низ...Овде се поброени само некои од ‘Синовите Божји’, јунаци кои имаат главна улога во приказните кои одразуваат она за Исус, и готово сите од нив се почитувале давно пред
што воопшто се слушнало за Исус: (Виришна=ви ришна + к = Кришна: ви=ва, Р.И.)
Krishna во Хиндустан; Buddha Сакиа во Индија; Саливахана на Бермудските
острови; Озирис и Хорус во Египет; Крите во Калдеја; Зараустра во Персија; Баал и
Таут во Феникија; Индра во Тибет; Бали во Авганистан; Јао во Непал; Wittoba на
Филипини; Тамуз во Сирија и Вавилон; Attis во Фригија; Xamolxis во Тракија; Zoar
кај Бензоса; Адад во Асирија; Дева Тат и Sammonocadam во Сијам; Алкидеј во
Теба; Микако кај синтоистите; Beddra во Јапонија; Хесус или Ерос и Bremrillahm
кај Друидите; Thor, Одинов син, кај Галите; Кадмос во Грција; Хил и Фета кај мандејците; Гентаут и Quetzalcoatl во Мексико; Универзални Монарх кај Сибила; Ischy
на Тајван; Платоновиот Боженски Учител; Свети човек кај Xasa; Fohi и Tien во Кина; Адонис, син на девицата Ио, во Грција; Иксион и Квиринус во Рим; Прометеј
на Кавкас те Мухамед или Махомет во арапските земји“.
А тоа се однесува на еден ист народ,Белци- со еден ист јазик, исти традиции.
„Сите иземени неколку на тие ‘синови на Бога’ односно ‘пророци’ на таа религија која го утамнува умот основано во нивно име доаѓа од земјите кои го зазеле
или на ним влијаеле народите потекнати од Блискиот исток- земја на Аријците...
Меѓу другите на ‘Божји синови’ биле Митра, претхристијански римско-персиски
бог, те Дионис и Бакхо во Грција односно Мала Азија. Тоа биле синови на Бога кои
умреле нашите гревови да би искупиле, која ги родила мајката девица и чиј роденден паѓа на -25.просинец ! Митра бил разапнат, но станал од мртвите 25. ожујакна Ускр ! Митраистичките инцијации се обавувале во пештерите украсени со знакови на Јарец и Рак, со симболите на римското и летното сонцестој, највисоката и
најниската положба на Сонцето. Митра често е прикажан како крилат лав- симбол
на Сонцето- кој тајните друштва и денденес го употребуваат. Симболите лавот и
‘стисокот на лавјата шепи’...потекнуваат од истата линија на симболизми на школата на мистерии. Во Митрините ритуали ицијат се нарекувал со лавови, а на чело
би им се цртал египетски крст...Сите тие обреди стари се илјади години; потекнуваат од Вавилон и приказната за Нимрод, кралица Семирамида и Тамуз, на нивната
иначица Исус. За Митра се говорело дека бил син на (Сонце) бог кој умрел да би го
спасил човештвото и му подарил вечен живот. Класичен симбол за Митра бил лав-
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от кој околу телото имал свиткано змија и ги држел клучевите на небеса. Значи, тоа
е поновно Нимродов симболизам како и извор на приказната за св. Петар, еден од
Исусовите дванаесет ученици кои ги чува клучевите на небесата. Петар било име
на висок свештеник во вавилонската школа на мистерии. По што ицијат во митријски култ го поминал инцијатскиот обред, членовите би обедувале леб и вино кои
претставувале Митрино тело и крв. За Митра, како и за другите бројни други претхристијански богови, говорело дека при родувањето го посетил мудрец кој го дарувал со злато, темјан и смирна. Во античка Грција Платон истото тоа го утврдил за
својот учител Сократ. Христијанството е паганска религија на Сонцето, чие почитување Христијанството го осудило ! Освен тоа, тоа е религија на астрологијата,
која Христијанството, најповеќе Папата, го осудило како зло ! Scotty, телепортирај
ме, овде владее лудило ! Црквената власт секако знае за тоа. Ама не сака вие тоа да
знаете. Митриниот култ на мистериите од Персија се проширило на Римско царство, и во еден трен таа доктрина се нашла готово во секој дел на Европа. Сегашната локација на Ватикан во Рим била свето место за следбениците на Митра, а неговата слика и симболи се пронајдени вклесани во стените и камени плочи на дел
на западните провинции на бившото Римско царство, вклучувајќи Германија, Франција и Голема Британија. Христијанското и Римската црква се засновани на персиско- римскиот бог Сонце по име Митра (Нимрод) кој е постар еквивалент на индискиот бог Митра. За Тамуз или Адонис (Господ) кој бил почитуван во Вавилон и
Сирија се смета дека се родил 24. просинец. Тие исто така биле ‘синови’ Божји.
Хорус бил ‘син’ Божји во Египет. Потекнал од вавилонскиот Тамуз, а самиот послужил како ‘нацрт’ за доцниот Исус. Бројните поврзници имаат разорно делување на веродостојност на Христијанската црква: Исус бил Светлост на светот.
Хорус бил Светлост на светот. Исус е роден во Betlehem, ‘куќа на лебот’. Хорус е
роден во Анну, ‘дом на лебот’. Исус бил Бог пастир. Хорус бил бог пастир. Во чамецот со Исус се качиле седум рибари. Седум луѓе влегло во чамецот со Хорус.
Исус бил јагне. Хорус бил јагне. Исус се поистоветува со крст. Хорус се поистоветува со крст. Исус е крстен во триесетта година. Хорус е крстен во триесетта година.Исус бил дете на девица Марија. Хорус бил дете на девица Изида. Исусовото родување го наговестила ѕвезда. Хорусовото родување го најавила ѕвезда. Исус како
дете бил учител во храм. Хорус како дете бил учител во храм. Исус имал дванаесет
ученици, Хорус имал дванаесет следбеници. Исус бил Утринска ѕвезда. Хорус бил
Утринска ѕвезда. Исус бил Крист. Хоруст бил Крист. Исус на гората го искушувал
Сотоната. Хорус на гората на искушение го ставил Сет.
За Исус е речено дека е ‘судија на мртвите’. Ево му малку конукренција на
тоа подрачје. Исто е речено и за пораниот Нимрод, Кришна, Buddhu, Ормузда, Озириса, Екуса и други. Исус е алфа и омега. Први и последни. Тоа биле и Кришна, Буддха, Лао-киун, Бакхо, Зеус и други. За Исус се тврдило дека изведувал чуда како
што се оздравување на болесни и подигнување од мртви. Исто е и со Кришна, Буддха, Заратустра, Bochi, Хорус, Озирис, Серапис, Мардук, Бакхо, Хермес и други.
Исус е кралска крв. Како и Буддха, Рама, Фо-хи Хорус, Херкул, Бакхо, Персеј и други. Исус го родила девица. Како и Кришна, Буддху, Лао-киуна односно Лао-цеа,
Конфиција, Хоруса, Ра, Заратустра, Прометеј, Персеј, Аполон, Меркур, Балдур, Quetzalcoatla и уште толку многу други да овде не можат да се споменат. Исус, ни е
речено, поново ќе се роди. На небото ќе биде прилично гужва, оти таму ќе биде и

42
Кришна, Вишну, Буда, Quetzalcoatl и други. ‘Ѕвезда“ која навалила на Исусовото
родување уште една е приказна присатна кај многу божества, а корените и достигаат најмалку до вавилонската приказна за Нимрод кој во сон ја видел блеставата
ѕвезда како се подигнува над обзорот. Вражачите му рекле дека тоа било претскажување на родување на дете кое ќе постане голем принц. Све тоа е рециклирање.
Исус е измислена личност. (Лао + в = лаво, Р.И.)
Измислениот лик на Исус бил бог Сонце, симбол за Божје ‘Сонце’- Свтлост
на светот. Заправо тој израз- Светлост на светот- го користеле аријските Феничани
како симбол за ‘еден вистински бог’ илјада години пред наводното родување на
Абрахам, посве погрешно прогласен творец на концепција на еден бог. Кон тоа,
еден вистински бог, Сонце, го симболизирале со ‘еден вистински крст’. Христијаните го прикажуваат Исус со ауреол околу главата, а Феничаните на посве ист
начин ги прикажувале Сончевите зраци околу главата на нивниот бог Сонце Бела
односно Била. Тоа го гледаме на феничкиот камени споменик кој датира од отприлика четвртиот век пред Христа (види слика 14). Сонцето било јадро на египетската
религија, па Египќаните во подне, кога Сонцето било на врв на своето дневно ‘патување’, му се молеле на ‘Највисокиот’. Говориле дека во тоа време Сонцето оди
да ја обави татковата работа во храмот. Мајката девица поврзана со сите тие богови
на Сонцето различни се имињата за кралицата Семирамис и Нинкхарсаг, позната
како Изида, египатски симбол на женската создавачка сила без која, па дури ни Сонцето, не би можело да постои. Имињата кои некогаш симболизирале вонземјани
‘богови’ со текот на времето почнале да се употребуваат за опишување на концепцијата и езотерични начела. Различните ери и култури на тие исти концепции им
дале различни имиња, па така во Евангелието Хорус постанува Исус, а Изида девица Марија, мајка на Исус односно Сонце. Марија на сликите секогаш во нарачје го
држи малиот Исус, меѓутоа тоа е само полно поновување на египетскиот приказ на
Изида што го држи малиот Хорус. (види слика 15). Тие личности стварно не постоеле, тие се симболични. Изида се поврзувала со астрлошкиот знак Девица, како и
Марија. Насловите ‘Ѕвезда на морето’ и ‘Кралица на небото’ доделени на Изида и
се припишуваат на Марија, а двете влечат корења од кралицата Семирамис која во
Вавилон ја викале Кралица на Небеса“.
Белците биле еден ист народ. Затоа сè нивно било истоветно- повеќе имиња.
„Иста религија и обреди на Сонцето можете да пронајдете широко на светот,
во Сумер, Вавилон, Асирија, Египет, Британија, Грција, во Европа општо, во Мексико и Средна Америка, Австралија- насекаде. Тоа била универзална религија надахната со исти,во конечниот вонземјин, извор со илјади години пред појавата на Христијанството. Почитување на Сонцето и огнот било во средиште на религијата во
Индија, каде верскиот благденови се вцртани во картата на Сончевиот годишен
циклус, а во приказната за Исус секогаш изнова наидуваме на референците на тоа и
на астрологијата, те на симболизмот на школата на мистерии. Круната од трња е
симбол на сончевите зраци, баш како и круната од шилки на главата на Кипот на
слободата. Крстот исто така е Сончев и астролошки симболизам, како што сте виделе порано во примерот со крстот и кругот. Leonardo da Vinci, Големиот мастор на
Сионскиот приорија (Сонце), ист симболизам употребил на својата славна слика
‘Последна вечара’ (види слика 16). Дванаесет ученици ги дели на четири групи, по
тројца нив,а Исус,‘Сонце’, го става во средина. И поново астролошки симболизам...
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Сосема е можно дека da Vinci еден од тие ученици го насликал како жена како симболички би ја прикажал како божанство Изида, Барати односно Семирамис. Исто
боженство подоцна се прикажувало со словото ‘М’ за Марија односно Мадона (Семирамис). Исус наводно се родил 25. просинца, на датум кои христијаните од разлог кој веќе го опишав го превзеле од религијата на богот Непобедивото Сонце
(Sol Invictus). Исто така, се смета дека за Ускрс умрел на крст. Поновно повторување на истата приказна од давнина. Египќаните Озирис ја претсавувале разапната преку крст како астролошки симболизам. Според верувањето на древните народи, Сонцето требало да се опорави три дена од ‘смртта’ 21./22. просинец. Колку
дена поминало во Евангелијата од Исусовата ‘смрт’ до ‘станување’ од мртвите ?
Три ! Еднакво толку му требало на вавилонскиот Божји Син Тамуз поново да стани. Вака во Евангелието по Лука се опишува на што се случило кога Исус (Сонце)
умрел на крст:(Исус=Исис крстосан: Крст=Хрст, Крист=Христ;Ускрс=ускрст, Р.И.)
‘Беше веќе околу шест часот кога настана темнина по својата земја- све до
часот девет, оти сонцето се смрачило, а храмската завеса се раздрија по средина’.
Лука 23-44, 45
Син/Сонце умрело па настанале темнина. Обратите внимание колку е часа
тоа потрајало: три. Иста приказна за темнината и смртта на своето боженство давно
пред родување на Исус. Хиндусите раскажале за Кришна, будисти за Буда, Грци за
Херкул, Мексиканци за Quetzalcoatl и така натаму, до во бескрај. Кога умрел, Исус
‘слегол во пеколот’, баш како што тоа пред него го направиле и Кришна, Заратустра, Озирис, Хорус, Адонис/Тамуз, Бакхо, Херкул, Меркур, и така натаму. Потоа
станал од мртвите баш како и Кришна, Буда, Заратустра, Адонис/Тамуз, Озирис,
Митра, Херкул и Балдур пред него.Исус симболички е разапнат на Ускрс затоа што
е тоа е пролетна равнодневница кога Сонцето (Исус) влегува во астролошкиот знак
на Овен, Рам односно-јагне.Јагне во книгата Откривение е ист симбол.Околу 2.200.
години пред Христа група позната како свештенство Мелкизедека почнало својата
прегача да ја изработува од јагнешка волна, како што е симбол...На Ускрс, на равнодневница, Исус (Сонце) ја победува темнината- во тоа време на годината секој
ден има повеќе светлост отколку темнина. Светот во време на родување се обновува со снагата на Сонцето, така пролетната равнодневница за Египќани била еден од
најсветлите настани. Кралицата Изида често е прикажана со овнова глава, што симболизира дека раздобјето на Овенот, на пролет, било време на обилното создавање во природата. Благденот Ускрс на Хрстијаните им бил важен еднакво како 25.
просинец. Легендата за Митра кажувале дека тој по што е разапнат воскреснал 25.
ожујак. Надневак Ускрс повеќе не е важен за првиот ден на раздобјето Овен, но
симболизмот се задржал. Христијански верски благден е SUNday (недела: сун=сунце, сон=сонце, сан=санце- од сан до санскрит, Р.И.). Христијанската црква гради во
смер исток-запад со олтар на исток. Тоа значи дека верниците свртени кон истокво смер на излегување на Сонцето. Дури ни Ускрсните јајца, како ни жешките колачи со гроздови, не се христијанска традиција. Обоените јајца била света Ускрсна
жртва во Египет, Персија и другде. Која ли иронија кога власта во Westminsterската
опатија расправа за тоа дали треба да има Божично дрвце бидејќи тоа е пагански
симбол. Цела проклета религија е паганска ! (Ксантик=к сант ик: сант=сонц-е, Р.И.)
Со симболизмот на Сонцето во Исусовата приказна и нејзините безбројни
претходници секогаш изново се повторува инцијатскиот симболизам од школата на

44
мистерии. Крстот е верски симбол кој може да се пронајде во секоја година- од домородните Американци преку Кина, Индија, Јапонија, Египет, Сумер, па до древните народи на Европа те Средишна и Јужна Америка. Будистичкото тркало на животот твори два крста поставени еден изнад другиот, а птиците со раширени крила
како симболи на крстот се најдуваат на неброените будистички ознаки, грбови и
амблеми. Еден од најстарите облици на крст е крстот во облик на слово ‘Тау’ односно ‘Тав’ кое наликува на слово Т. На такви крстови Римјаните ги беселе политичките дисиденти. Тоа бил симбол на друидскиот бог Ху, а Слободните ѕидари и
денденес го употребуваат во својот симбол Т-квадрат. Египетскиот Crux Ansata,
‘крст на животот’, крстот е со омче на врвот. Crux Ansata и Tau-крст се пронајдени
на киповите и другите уметнички дела на древна Средна Америка. Крстот се поврзувал со водата, Вавилонците го користеле како амблем на боговите на водата, за
кои се тврди дека им ја подариле нивната цивлизација...Концепцијата на боженскиот спасител кој умира за човештвото мошне е стара. Индиската религија со векови
пред Христијанството имале традиции на разапнат спасител која потекнала од Аријците од Какваското горје. Хиндускиот лик ‘Криста’, Кришна, на некои потрети се
појавува прибиен на Крст на класичен Исусов начин. Quetzalcoatl наводно излегол
од море носејќи го крстот, а го претставувале прибиен на крст. Во симболизмиот на
школата на мистерија крстот значи просветлување, сребрениот крст прочистување,
крст од обичен метал понижување, а дрвениот крст настојување. Подробно се однесува на стален симболизам на дрвото и боговите спасители што умираат на дрвото
или дрвените крстови. Некои од паганските церемонии тајно вклучувале ученици
кои висат од крстот и лежи на олтарот во облик на крст. Тоа симболизирало смрт
на телата, света физичка доминација и желба, те отворување на духовното јас. Прибивање клинови и пролевање на крв уште еден е симболизам на школата на мистерии. Исусовото разапнување била алегорија, е симболички настан запишан да би се
пренело скривеното значење. Тоа физичко не се случило, но се сакало вие да мислите дека е. А што е со Исусовите физички воскрсување на мртвите ? Следи цитат
од она што св.Павле во своето Послание на Коринќаните го рекол за тој настан:
‘Ако нема воскрснение на мртвите, ни Христ не воскрснал. Ако пак Христ
не воскрснал, залудно е навистина проповедувањето наше, залудна е и верата наша.
Би се затекнале и како лажни сведоци Божји што посведочивме против Бога: да воскрснал Христа, кој не го воскресил, ако навистина мртвите не воскрснуваат. Оти
ако мртви не воскреснуваат, ни Христ не воскреснал’. На Коринцаните 15:13-16
Св. Павле говори за тоа дека, во колку Исус физички не станал од мртвите,
се руши темел на христијанска религија. Ако на тоа е така, Христијанството е во
озбилна неволја.Пред сè,евангелските описи на воскрснување во себе содржат многу противречја, бидејќи во секој изворната приказна е препишан другчие или намерно променета. Како друго, воскрснувањето е уште еден симболизам на Сонцето од
древните религии. Во Персија давно пред Хрстијанството се изведувал обред во кој
наизглед мртов младич би бил вратен во живот.Тој младич го нарекувале Спасител,
а за неговите страдања се тврдело дека се јемство на спасување на народот. Свештениците ја чувале неговата гробница до полноќ на равнодневница, а тогаш би
повикале: ‘Весели се, за свети иницирани ! Ваш Бог станал. Неговата смрт и страдања ги искупила вашите гревови’. Иста приказна во Египет се прераскажувала за
Хорус а во Индија за Кришна,во двата случаи илјади години пред Христијанството.
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Библијата нам ни говори дека Исус ќе се врати на облакот, а што се наѕира измеѓу
облаците ? Сонце. Исусовата гробница е симбол на темнината во кое Сонцето влегува пред поновото родување, и готово сите инцијации на школите на мистерии
вклучувајќи некој вид пештера, подземна одаја или темниот, затворен простор, како на пример индијанската ‘сауна’. Дури и приказната за Исусовиот прободен бок
по што е слезен од крстот е симболизам на школата на мистерии. Христијанската
легенда кажува дека со копјето го пробил слепиот римски центурион по име Лонгин, те нешто Исусова крв капнала на неговите очи и му вратило вид. Лонгин по
тоа се преобратил, посветувајќи го остатокот на својот живот на рушење на паганските идоли. Да, секако ! Центауриони не биле слепи оти како такви не би можеле
ја ја обавуваат својата работа. Освен тоа, и во овој случај уште еднаш откриваме
дека приказната е поновување на раните иначици. На скадинавскиот спасител Балдер, Одиновиот син, со копје од имела го пробил Ход, бог кој бил слеп. Понатаму,
на ден 15. ожујак, на мартовска Иде, умреле многу други пагански спасители. Тој
ден бил посветен на Ход, а подоцна постанал христијански благден ‘бажениот Лонгин’ ! Навистина, човек мора да се насмее.
Симболот риба е тема која се протегнува низ цело Евангелие. Тоа е симбол
Нимрод/Тамуз, отец-син во Вавилон. Додатниот разлог за Исус како риба би можел
да биде астролошки знак Риба. Отприлика во време кога Исус се родил Земјата влегувала во астролошка куќа Риба. Се раѓало ново доба, па Исус риба можел да биде
симбол доба Риба. Според законите на процесија ‘Земјиното климање’, сега влегуваме во друго ново доба, доба Воденјак. Кога Библијата говори за крај на светот,
збор е за уште еден погрешен превод. Зборот ‘свет’ превод е грчки збор ‘еон’, меѓутоа еон не значи свет, туку ‘доба’. Пред нас не е крај на светот туку крај на добата,
крај 2.160 година долгото раздобје Риба. Христијанството не ја заменила паганската религија, таа е уште паганска религија. Персијанците, кои своето верување го наследиле од Сумер, Египет и Вавилон, имале крстење, кризма, рај и пекол, ангели на
светлото и темнина те паднат ангел. Христијаснството све тоа превзело и го прогласило свое сопствено.
За време на наводниот Исусов живот есенското Братство било сместено кај
населбата Кумран, на северозападниот брег на Мртво море. Или барем така се тврди. Истражувањето на Brian Desborough упатува дека тоа место тогаш било колонија на лепрозани, те дека Есените живееле на многу поприкладно место, нешто
подалеку на брегот на Мртво море. Свитоците од Мртво море што 1947. година се
пронајдени во пештерата близу Кумран, упрскос на тоа што властите покушале да
ги покријат и така да се одржи службената верзија на историјата, нам ни овозможиле подобар увид во животот на верувањето на Есените. Свитоците се по злосреќната јудејска побуна околу 70. година после Христа скриени од Римјаните. Било
пронајдени отприлика петстотини ракописи на хебрејски и арамејски, вклучувајќи
текстови од Стариот завет, а меѓу нив и целовитиот нацрт Книга на пророкот Изаија, неколку векови постари од она во Библијата. Меѓу свитоците било мноштво
документи кои се однесуваат на есенските обичаи и уредувања. Свитоците потврдуваат дека Есените биле верски фанатици кои дословно ги следеле левитските измислувања во старизаветните текстови. Секој кој не чинел исто им бил непријател.
Жестоко се опирале на римската окупација.Биле палестински огранок на една уште
поекстремна египетска секта викана Therapeuti (‘исцелители’, оттука називот тера-
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пеутски) и го наследиле знаењето на Египет и на древните народи. Терапеутите и
Есените исто така го употребувале симболот ‘messeha’, египетскиот ‘Дракокрокодил’, со чиј маст се подмачкувале фараоните кои ги именувал Кралскиот двор на
Змајот. Есените поседувале огромно знаење за дрогите, вклучувајќи и и со оние на
халуциногените видови, кои во инцијациите на школите на мистерии се употребувале за влегување во повисоки состојби на свеста. Својството на ‘светите гливи’
односно ‘Светите билки’ биле во толкава мера дел на животот на тајното друштво
жидовските високи свештеници носеле капи во облик на глива (види слика 17) да
би ја покажале нивната важност. На печурките исто така им се придавани конотации на Божјиот син (зошто не ?) и се доведувале во врска со Сончевиот циклус.
Гливите со големо страхопочитување се береле пред излегувањето на Сонцето, а
многу симболи на тој обред можат да се пронајдат во Библијата и другите, кадекаде
по стари текстови. И поново, употребата на светите гливи и другите дроги на тоа
тајно знаење за нивните својства може да се пратат све до најраните денови на Сумерите. Терапеутите во Александрија имало успешно свеучилиште откаде испраќале мисионери кои основале нивни ограноци и подружници на дел на Средниот
исток. Овде поново наидуваме на врска со стариот Египет и школите на мистерии“.
Стои: прикривање на Свитоци. Сè се крие на пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Есените биле заговорници на Питагора, грчкиот филозоф и езотеричниот
математичар кој бил високо инцијат како на грчките така и на египетските школи
на мистерии.Според Јосиф, најславниот историчар на тоа време, Есените присезале
да ги чуваат тајните имиња на моќта кои владееле со свемирот. Тоа било во склад
со законите на школата на мистериите . Есените/Терапеутите обавувале обреди мошне слични на подоцните крстења, обележувајќи ги челата на своите инцијати со
крст. Тоа било симбол на просветување од старозаветната Книга Езекијелова, а се
употребувал и при инцијациите во мистериите на Митра и други такви фигури кои
ги претставувале богови на Сонцето. Есените на природните телесни функции,
вклучувајќи ја надворешноста, гледале со гадење, и во тој смисол биле изврсни претхоници на Католичката црква која ќе земи са свои многу нивни верувања, изрази
и обреди. Два свиоци од Мртвото море, еден на хебрејски а другите на арамејски
јазик, содржат оно што денес би го нарекле хороскоп, верување дека движењето на
планетата влијае на карактер и судбина на личноста. Есените ја практикувале астрологијата,а нејзините симболизми ги најдуваме во целиот Стар завет и Евагелијата.
Раните христијани, кои биле наследници на Есените/Терапеутите, го правеле тоа
исто, како и Римјаните и сите нежидовски народи што ја опкружувале Јудеја. Книжевникот Фило, кој живеел во наводно време на Исусовиот живот, во својата Расправа за контемплативниот живот напишал дека Терапеутите, кога се молеле на
Богот, се вртеле кон Сонцето, те дека ги проучувале светите книги како би откриле
нивното тајно (кодирано) значење. Запишал и дека медитирале на тајна на природата кои во книгите биле скриени под вело на алегории. Заправо на тој начин е напишана и Библијата. Денес тој јазик се користи на логоите, грбовите и знамињата на
компаниите, држави и други организации кои ги контролира Братството“.
Стои: „Раните христијани, кои биле наследници на Есените/Терапеутите, го
правеле тоа исто, како и Римјаните и сите нежидовски народи што ја опкружувале
Јудеја“.Значи, тие биле Белци со пелазгиски=тн.словенски јазик- како повеќебжци.
Напротив, Црнците (Семитите) биле еднобожци. За ова во моите претходни книги.
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„Во взајемната врска со Есените и со темата која се протега и низ Стариот и
низ Новиот Завет тајното друштво е викано Назаренци односно Назареќани. Старозаветните ликови попат на Мојсеј и Самсон, наводно, биле членови на таа група,
како и Исус, негов брат Јаков, Иван Крстител и св. Павле. Во Делата апостолски за
св. Павле се кажува: ‘Утврдивме дека овој човек е чума, дека покренува буни меѓу
сите Жидови по светот, дека е коловодач на назаретските следбеници...’. Никој од
тие луѓе вистина не постол, но симболот на Назареќани е поврзан со тајните друштва кои се протегаат низ цела Библија. Изгледа дека Есените и Назарќаните се различни изданоци на една те иста група. Според јудејскиот историчар Јосиф, Есените се облекувале во бело, но Назареќаните носеле црно, како и свештениците на
култот божица Изида во Египет. Црната боја е на Вавилонското Братство кое со манипулација го прокрчило својот пат низ историјата. Во склад со тоа, црната постанала боја која е поврзана со власта (погледајте ја правната професија) и со смртта.
Освен тоа, црната е традиционална боја на учителската професија, со црна хајла и
со црна студентска капа која се состои ос слободноѕидарскиот симбол круг и квадрат. Се чини дека најголемото Исусово чудо било тоа што тој дошол од Назарет,
оти Назарет во тоа време не постоел. И Исус рекол: ‘Нека биде Назарет. И би Назрет’. Или пред, не бил. Тој назив не се појавува ни во еден од деталните римски
регистри како ни во книгите, записите или документите било кој вид кои се однесуваат на временско раздобје кое го покрива Евангелието. Исус ‘Назареќанин’ не
се однесува на град Назарет, туку на назаретско тајно друштво“.
Стои цитат за св. Павле: „Утврдивме дека овој човек е чума, дека покренува
буни меѓу сите Жидови по светот, дека е коловодач на назаретските следбеници...“.
Бидејќи прво во Македонија христијанството почнува да се шири со св. Павле, а тој
бил „чума“ „меѓу сите Жидови по светот“, Исус...Павле...немале врска со некаков
народ еврејски. Следи тој бил против еврејството. Затоа создале христијанство. Во
него биле внесени мноштво поединости кои биле македонски, но не палестински.
Најдобар доказ е што Евреите се закопувале како Бригите- семејство еден
гроб. На 03.12.2010 беше објавен напис: „Македонците три милениуми јадат на
гробишта“. „До овие заклучоци дојдоа археолозите што деновиве пронајдоа еден,
навидум обичен и безначаен гроб од железно време“. Значи, тие не биле дојденци.
Со ова се потврдува Македонците биле само антички=етнички- едно исто.
Меѓутоа, ова ништо за историчарите не значело. Токму затоа следи да се дополни уште нешто, што било еврејско, а тоа било и македонско. Да не се изуми, со
христијанство почнува новата ера. Словените од Заткарпатите се преселиле на Балканот. Меѓутоа,во Македонија ништо нема Заткарпатско...Подунавско...Моравско...
Анѓелија Станчиќ- Спасиќева пиши: „Во книгата Мидраши- истражување,
библиските настани уште повеќе се разубавуваат. Поедини изреки митраж се придаваат на личностите библиски а се дава често алегориски смисли на расказите во
Библијата. Кога верските правести не можеле да се одржат, се прибегнувало од поченото излагање на Св. Писмо. Сé, што не би можело или не би се знаело да се прочита од пратекст, Мидраш објаснувал.
Еден научник рекол: некои места на Св.Писмо мораат да се толкуваат по неговото просто значење на самите зборови а некои мораат да се подвргнуваат на објаснување.
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Мидраш ги пишеле разните научници и во него се забележани многу обичаи
и преданија, кои не се запишани во законот и тие обичаи од Митраш морале верно
да се чуваат.
Тие имаат многу исти обичаи со нас. Така за закопувањето ги капаат мртвите како нас со тоа, што нарочните луѓе кај нив мртвиот му тураат вода во уста, стомакот и цревата да се исперат. Од тоа се гледа, дека тоа постоело во Палестина
(Египет ?), каде мрвите се склонуваат во камени, често плитки гробници, плодната
земја да не се завзема и можда цело семејство во еден гроб. Па да не би се чуствувал трулеж, туку лешот чисто да се засуши, го испирале и мачкале со мирисно масло. Кај нас исто така го преливаат лицето на мртовецот со вино и со масло, како
главна состојка за балсамирање. Обичај е кај Евреите како што беше во Палестина,
мртовецот да се закопа без сандук, свиткан во платно, оти таму била оскудица во
дрво: маслинките и кедровото дрво нерадо се сечело за ковчези на мртвите.
Во Македонија постои обичај на доста места и сега. Ги закопуваат своите
мртви сите во еден гроб (видела во Воден). После три години ги ископуваат коските на мртвиот, една жена нив ги исперува, со вино, свештеникот очитува молитва и
окади. Преку коските се метнува рубец, родбината метанишува и целива, потоа се
метнуваат коските во кесата метовна преку тој мртовец. Често се закопува без сандук, одзгора по некоја штичка прекрсти. Повторно чување на дрвото, каде во него е
оскудица. Обичај е кај Евреите жена да не се закопа без опашена кецелја. Тоа е наш
стар обичај на мртвиот да му се облече нешто од венчањето, ако бил оженет или
мажена. Евреите го држат мртвиот 30 дена, како ние 40 дена.4
Имаат строги постови како и ние (четири поста). Како кај нас во старите куќи што се меси за Божиќ колач и се поставува на тањир во кога има разни жита и
овошје; сливи, ореви, јаболка така и тие исто места мислам за нова година.
Во куќите осветуваат вино и мали лепчиња, како просфори. За младиот месец имаат нарочито молитви како и ние што нас тогаш свети водица во куќата или
одиме на некоја водица (млади петок, млада недела). Знаат- како и ние по младиот
месец какво време ќе биде н. пр. како време е во очи на младиот месец, така ќе биде уште 15 дена.
За свадбите имаат обичај како кај нас што биле а и во Македонија одржани
до скоро. Во останатото тие обичаи биле и кај Спартанците и Индите и другите стари народи,5 кога биле едни на другите поблиски, оти биле помалку. По нешто изгледа, младата морала да однесе и закачи, можда за некој жртвеник, дел на своето
одело. Тие, како и ние кога одиме во храм на молитва, мораат ‘од глава до петица’
што се вели- облечат чиста преоблека. Секој оди во ново одело прво во храмот како и ние“
Се истакна: „од глава до петица“ да бидат облечени. Ова било спротивно кај
Семирамида.Токму таа била облечена како проститука- разголена...Ова било и како
во Католичката црква. Богородица била Македонка облечена „од глава до петица“.
Тоа може да се види на стр. 98, слика 15: „Марија и Исус ? Не, вака Египќаните ја
прикажувале Изида и Хорус. Да сте живееле во древниот Вавилон, тоа би биле кралицата Семирамис и Тамуз“. На сликата нејзе и стрчат прамени коса вон шамијата,
4

Авторката говори, во Македонија биле стари традиции. За српски и бугарски автори со стар јазик.
Спартанците биле Дори, кои од Македонија во железно доба ја основале Спарта. Пак, Бригите дошле во Индија, дури Кина и Јапонија, со своите традиции.Во Индија Ведите со Зебу=Зев, у=с, Зевс...
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таа има гол врат и меѓуградник, раце без ракавна облека, и се гледаат голи стапала.
А и на стр. 102, во сликата 17: „Жидовски свештеник со гливаста капа која ја симболизира важноста на халуциногените гливи во нивните обреди“. И таа до денденес е како православната круна. Значи, мноштво бригиско=еврејско=македонско.
Таа наведува и многу други работи.Значи, библиските биле бригиски.
Стр. 103: „Есени/Терапеути/Назареќани биле мост кои го поврзуваат Стариот завет, Новиот завет и постанокот на Христијанството. Раните ‘христијани’ пред
што се викале христијани се нарекувале Назареќани. Ритуалите на назаретското братство јасно се воочливи во денешната хрстијанска Црква. Назареќаните носеле црно, а тоа го прават и мнозинството христијански клерики. Во Кумран имале обредно капење кое го симболизирало перењето од нивните ‘гревови’. Оттука настанало христијанско крстење. Обедувале леб и вино, од што настанала христијанска мисија. W. Wynn Wescott бил основач на Сотонистичкиот ред Златна зора во Англија
кој подоцна ќе одигра важна улога во појавата на Адолф Хитлер и нацистите. Тој
таа приказна ја познавал одвнатре, па во своето дело TheMagical Mason (Магиски
ѕидар) напишал дека денешните Слободни ѕидари влечат свои корења од Есените и
другите сродни групи. Денес арапскиот збор за христијани е ‘Насрени’, а муслиманскиот Кур’ан го употребува изразот ‘Насара’ односно ‘Назара’. Овој израз потекнува од хебрејскиот збор ‘Nozrim’ кој пак е изведеница на изразот ‘Nozrei haBrit’-Чувари на заветот. Изразот ‘Nozrei ha-Brit’ може да се прати све до наводното
време на старозаветните Самуел и Самсон. Самуел е претставен како главен човек
на Левитите, а тие според упатите на Вавилонското Братство ја оркестирале целата
измама со Библијата и Талмуд. Заветот е слободноѕидарското Велико дело на векови- Програм на влекачкото превземање на Земјата.
Крвната лоза, на ‘избраниот народ’, и тајното знаење во Библијата како и на
небројни други списи и на слики ги симболизира ‘чокот“ и ‘виноград’. Во Стариот
завет се споменува: ‘Ти пренеси чокот од Египет, пагани истера, а него го сасади’.
Нам ни се говори дека ‘виноград Јахве над Војската дом Израелов, избран насад
негов луѓе Јудејци. ‘Крвната лоза симболизирана како чокот воопшто не е- би се
осудил тоа да тврдам- лоза на кралот Давид. Како прво, тој не постоел, а тоа е прилично уверлив аргумент. Симболизмот чокот, и овој пат, може да прати све до Вавилон и Египет. Во грчките школи на мистерии грчките богови на Сонце Дионис и
Бакхо биле богови заштитници на виноградот. Од што зависи зреењето на
грозјето ? За Сонцето, ‘Исосовата’ крвна лоза симболизирана со чокот која е
вткаена во тој симболизам на Сонцето всушност е една од кралските и
свештеничките лози...Но-виот завет говори за свадбата во Кани, меѓутоа не се
работи за вистинска свадба. Тоа е поново симболика на Сонцето и Земјата, богот и
божицата. Во земјата Канаан секоја пролет се изведувала церемонија на сполноста
и плодноста под името ‘Кана-ански свадбена светковина’. Во Евангелието Исус на
симболична свадба во Кани ја претворил водата во виното. За созревање на
грозјето и правење вино се потребни Сончева топлина и Земјина вода. Есените иста
така имале одредеи изрази поврзани со водата и виното. Есените, Терапеутите и
гностиците во голема мера употребу-вале скриени значења. Приказните за Исус
мноштство се испреплетени со алегории кое се однесуваат на Сонцето,
астрономијата, астрологијата, крвните лози, тајното знаење те обредите и имињата
кои ги користеле школите на мистерии. Новиот за-вет е одраз на Стариот завет по

50
тоа што некои чинители, многу фикции те мноштво езетерични кодови стопени и
често до непрепознатливост се замрсени во прика-зната, затоа, крајна варијанта е
во колку се сфаќа дословно. Завршетокот на тоа го најдуваме во речниците: ‘Оној
кој има уши нека слушне’. Нека оној кој е инициран во тајното знаење сфати што
вистински говорам. Нека оној кој не е инициран веру-ва во секакви стари
блезгарии.
Еве уште неколку неверојатно библиски измислувања:
• Идејата ‘тесла’ е преведувачка грешка. Англиски превод на зборот ‘тесла’
потекнал од хебрејскиот збор ‘naggar’, а преку грчкиот збор ‘хо тектон’. Тој збор
дословно не означува ‘тесла’ туку луѓе кои се мајстори на својот занает, а се однесувало како на учителите и учениците така и занаетчиите.
• Исус сосема сигурно не е роден во штала; ниедно од Евангелијата не тврди
дека тоа е така. Приказната за Исусовото родување потполно е измислување. Концепцијата доаѓа од Лукиното Евангелие каде се кажува дека Исус бил положен во
јасли, сандук за хранење на животни, оти немало место во свратувалиште. Меѓутоа,
грчката верзија на темел на која настанал англискиот превод, кажува дека не бил
‘топос’ во ‘каталума’- не било место во просторот. Во Матеевото Евангелие конкретно се наведува дека Исус бил во куќата: ‘И кога влегле во куќата, го виделе
детето со Марија, со неговата мајка, и паднале на колена да би му оддале почит’.
Кога не било вистински колевки, често место нив се користат јасли, меѓутоа јаслите се преместувале кон детето, а не детето кон јаслите !
• Сцена на Исусовото родување најверојатно потекнува од св. Фрањо Асишки. Кога во италијанскиот Grecci 1223. година после Христа ги собрал мештаните
и нивниот добиток како сликовито би го впризорил Исусовото родување. Таа сцена
на родување набрзо надошла на одоборување. Божиќната сцена од древните јасли
постанале популарни широко низ Италија, останато е историско. Ни дарувањето не
е христијански обичај. Во паганскиот свет за Нова година тоа било пракса давно
пред Христијанството. Христијаните едноставно го позајмиле, како и све останато.
• Пророштвата предвидувале дека ‘месијата’ (messeh, египетски крокодил)
ќе се вика Емануел, меѓутоа, името ‘месија’ од Евангелието било Исус, односно барем неговиот јудејски еквивалент. Опа ! Баш е необично како што христијаните, се
чини, пропуштаат тоа да го воочат кога секој Божиќ го цитираат пророштвото за
доаѓањето на ‘Емануел’. Помислите на сите деца кои се облечени во костуми на
Марија, Јосиф, пастири, мудреци, магарина, крави и овци. Таа фикција се користеле за на бројните генерации би се наметнало верувањето дека све се случило така,
додека приказната за Исусовото родување и на Божиќ заправо е преведувачка погрешка, измислување на св. Фрањо и зимските обреди втемелени во верувањата на
паганите. Дали, Дора и Борна, пред што оваа година однесените костуми, можат ли
вам нешто да ви речат во поверување ?
• Хрстијанската Еухаристија, кога верниците јадат леб и пијат вино кои симболизираат крв и тело Христово, има потекло во канибалистичките обреди во кои
при прилика на жртвување на животни и луѓето јаделе и пиеле вистинско месо и
крв. Мнозинство на христијански изрази, вклучувајќи го и коренот на зборот ‘Христ’ и ‘Христијанство’, потекнува од грчките зборови.Измеѓу останатите, тоа се ‘Црква’ (куќа на Господа), еклезијастичен (според ‘Ecclesia’, старогрчко собрание од-
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носно парламент), ‘апостол’ (мисионер), ‘презбитер/свештеник’ (старешина) и ‘крстење’ (вронување). (Ставрос=таурос=говедо,у=в. На греда говедото се врзува,Р.И.)
• Дури и според евангелските приказни Исус бил опкружен со терористи.
Симун чаробник бил познат и како Симун Зелотес (Зелот), што ја означувало неговата улога заповедник на Зелотите, ‘борци за слобода’ кои ја заговориле војната против Римјаните. Уште еден опис за него е Симун ‘Кананит’, што е грчки збор кој
означува фанатик. Англискиот превод за тој гласи Симун Канаанац ! Јуда Искариотски е изведеница од Sicarius, што значи убиец. Постоела терористичка група под
називот ‘Sicani’ односно ‘Синови Бодежи’,и од тие зборови потекнува зборот ‘Sica’
кој означува закривен бодеж. Sicarius на грчки постанал ‘Сикариотес’, што подоцна
погрешно е преведено на англиски јазик како искариотски. Зелотите- Sicani од заседа ги напаѓале римските опскрбни каравани и римските војници, мошне слично како терористиките групи како што е ИРА во Северна Ирска. (Сика, Сики..., Р.И.)
• Луѓето не се разапнувало поради крадење, што значи дека приказната за
двата крадци разапната со Исус уште едно измислување.Тоа е уште едно ‘крадење’,
бидејќи исто се говори за некои претхристијански фигури кои имале улога на Исус.
Казната за ‘злочините’ за кои Исус бил оптужен би било каменување до смртта од
јудејската власт, а не вримската.
• Понција Пилат, во тоа време римски прокуратор, наводно ги опрал рацете,
и одговорноста за ‘Исусовата’ смрт ја префрлил на гомилата. Перењето раце да би
се покажала невиноста бил обичај на есенските заедници. Во Библијата се наведува
дека римскиот обичај бил во време на светковината на Pashe да се понуди ослободување на затвореникот, меѓутоа тоа едноставно не е точно. Не постоел таков обичај и таа сцена е измислена.
За измислувањата во Библијата може да се напише цела книга.Всушност, некој веќе ја напишал. Носи прикладен наслов Библиски измислувања и ако сакате
подробна документација на податци кои сум ги користел во ова поглавје, топло ви
ја препорачувам. Нема археолошки докази, пишани докази, ништо. Исто вреди за
Соломон, Мојсиј, Давид, Абрахам, Самсон и небројни други библиски ‘ѕвезди’. Све
што имаме во текстовите се на Левитите и приказните од Евангелијата во своите
различни верзии. Верските манипуланти толку очајно сакале за Исус да добијат
унакрсни референци дека во делата на ‘жидовскиот’ историчар Јосиф вметнале патетичен очит додаток како би го подржале неодрживото. Е познато повеќе од четирисесет писатели кои ги бележеле настаните во тие земји во наводното време на
Исусовиот живот, меѓутоа тие не го споменуваат. Човекот кој ги чинел сите тие работи кои наводно ги чинел, а никој ништо за него не запишал ? Фило живеел во
текот на целото наводно време на Исусовиот живот и ја напишал историјата на Јудејците која цело тоа раздобје го покривала. Штоповеќе, живеел во Јерусалем или
во негова близина во време кога Исус наводно е роден, и кога Херод наводно убивал деца, меѓутоа од тоа не забележал ништо. Бил таму кога Исус наводно триумфално се вратил во Јерисалем и кога е разапнат и станал од мртвите треттиот ден.
И што Фило кажува за тие фантастични настани ? Ништо. Ни збор. Ни слово.
Ништо од тоа не се споменува ни во римските записи и во современите извештаји
кои ги пишеле грчките и александриските писатели, запознаети со она што таму се
слу-чувало. (Честа појава и денес е, да се крадат дела- препишувајќи ги и 100%,
Р.И.)
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Зошто ? Затоа што не се ни случило. Тоа била симболична, кодирана приказна чија сврха била пренесена од различни и астролошки знаења и, најважно, да се
созаде уште една религија на втемничувања заснована на симболите на Вавилонското Братство. Човештвото е насамарено. Тешко насамарено“. (Само насамарена
историја со тешки последици врз напредокот на човечкиот род, Р.И.)
Стр. 114: „...Писателот H. G. Wells истакнува дека многу Павлови наводи за
Исус се еднакви на оние на Митрините следбеници за Митра. Литургијата на Митра е литургија на Исус. Кога Павле кажува: ‘пиеле од духовната стена која ги пратела; а стената беше Христ’ (1. На Коринќаните, 10:4), ги користи истите зборови
кои можат да се пронајдат во записите за Митра- само имињата се различни. Во
Евангелието Петар постанува христијанска ‘стена’ на која ќе се изгради нова црква.
Ватиканскиот рид во Рим наводно бил свето место за Петар, меѓутоа за исто место
давно пред тоа се тврдело дека е Митрино свето место и таму се пронајдени остатоци од митринскиот култ ! Клан Пизон Митра го претворил во мит- Христијанство“.
ПРИКАЗНА ОД ВРЕМЕНСКОТО ОМЧЕ
David Icke, “Priče iz vremenske omče”, TELEdisk, 2008- Zagreb, на стр. 13, вели: „...Рекла во овој ум да го види ликот на некој Кинез кој и рекол: ‘Сократ е со
мене’. Сократ (469.-399. пр.Хр.) бил грчки филозоф, гениј чиј најпознат ученик се
викал Платон. Кога имал 70 години Сократ власта го оптужила за хереза и расипување на локалната младина, и затоа тој самиот извршил смртна казна пиејќи пијалок од кукута. Меѓу неговите славни цитати од кои има цел една книжница е и
овој: ‘Мудроста се состои во тоа да знаеме колку малку навистина знаеме’. ‘Ликот
на Кинезот’бил тек проекција од друга димензија во умот на медијот кој требало да
ја пружи познатата слика на која таа ќе се усредоточи’.
Стр. 18: „...Перу...се присетив на тие зборови додека пиев вода од реката
Урувамба, ‘света’ река која течи по Светата долина на Инките во близина на древниот перуански, некогаш ‘изгубен’ град Machu Picchu“. (У=бригиски датив, Р.И.)
Стр. 21: „...Cuscu во Андите, средиште на древната цивлизација на Инките“.
Стр. 23: „...Стигнавме во Пуно, град на југот на Перу, сместен недалеку на
езерото Titicaca. Водачот нас не пријавил во хотелот ‘Sillustani’, викан по древното
место на Инките...“. (Инки-Инка, изгледа како во инка; Силустани=силу стан, Р.И.)
Стр. 24: „Следниот ден отидов на задувувачкото место Sun Island на езерото
Titicaca кое се протега од перуанско и боливската граница, а која се смета најповеќе
пловно езеро на светот на отприлика 3.800 м. Според легендата, Sun Island (анг.
Остров Сонце) и блискиот Moon Island (англ Остров Месец) биле места на родувањето на Сонцето и Месецот кои потоа го зеле човечкиоот облик и постанале првите Инки- Manko Capac и неговата сестра-жена Mama Ocllo...“. (Болив..., Р.И.)
Видливо е дека наведените поими се од слоговниот јазик на Македонците.
Ваков слоговен јазик е и кај Македонците во Пакистан. Тие биле Бриги со
јарец. Нивните куќи, традици, носии, везови...биле бригиски.И народни игри...ора...
Стр. 44: „...Приказните во Евангелијата на Новиот завет се темелат на иницијаските обреди и езотерични тајни- вклучувајќи ја астрологијата и обожување на
Сонцето-кои се изведувале и пренесувале во Мистериските школи. Се претставени,
меѓутоа, како изворни приказни како би ги замамат луѓето. Религијата- Христи-
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јанство, Јудејство и Ислам (сите произлегуваат од истиот извор)- пренесителите на
тајните (внатрешни) и истовремено ги контролираат луѓето со скриени тајни уз
помош наводно ‘вистински’ приказни (надворешни). Иста базична историја е за
‘Исус’ на Синот Божји кој умрел за луѓето се приповедало на дел на светот илјади
години пред Христинанството. Со тоа е поврзан зимскиот солстој или фестивал на
зимскиот сонцестој: на северната хемисфера Сонцето тогаш се најдува на најниската точка на својата моќ со текот на својот циклус. Се говорело дека на тој солстициј- наш 21. на 22. просинец- Сонцето ‘умира’. Три дена подоцна, 25. просинец,
се говорело дека Сонцето е родено, односно дека е поново родено. На тој начин
имаме долг низ богови на Сонцето на кои ‘роденден’ паѓа на 25. просинец. Исус од
Евангелијата како симбол на Сонцето, како и приказната која ја вклучува сета сила
на другото знаење на јвлистериските школи и езотерични појмови. Мотивот на
отворен гроб или леш уште е еден пример на она за што говорам. Во древните Мистериски школи избраниот би легнал во отворен гроб, што ја симболизирало неговата смрт и поново родување во тајна. Тоа е разлог зашто во Великата пирамида во
Гиза е пронајдена гробница, ама мумии не се откриени ниту во таа ниту во било
која друга пирамида. Пирамидите не биле одаји за вкоп туку место на инцијација
во кои гробот/лешот- на ‘поновно родување’ во тајно- завзема средишно место.
Поради тоа овие мотиви на гроб ги пронајдуваме во тајните друштва како се
повторуваат низ историјата, а во облик на алегорија ги сретнуваме во религиските
приказни и обреди. Многу пред појавата на Христијанството во Персија постоел
обред во кој еден, привидно мртов младич би бил вратен во живот. Го викале
Спасител, и се говорело дека неговите страдања го зајамчиле спасувањето на луѓето. Неговите свештници клицале: ‘Радувајте се, за посветените иницирани ! Вашиот Бог станал. Неговата смрт и страдања се вродиле со вашето спасување’. Иста
таа приказна постоела во Египет, и тоа за Хорус, со неговиот син Божји, а во Индија се приповедала приказна за Кришна, и тоа илјада години пред Христијанството.
Во Евангелијата постои приказна за Лазар кој лежел мртов во гроб, те потоа ‘станал од мртвите’.Приказната за Исус кој бил положен во гроб а потоа ‘станал’ е иста
алегорија за иницијациската церемонија во Мистериозните школо. Од тој разлог
Слободните ѕидари како и други тајни друштва све до денес ги одржуваат своите
ритуали во гроб или леш, иако само највисоката разина на мрежи ја познава вистинската тајна, а пристапот на тоа внатрешно светиште се остварува изклучиво на
темел на крвните лози“.
На стр. 103, е „Четврто поглавие“, во кое се започнува со „Израелска врска“.
„...Во докуменот Израел се повикува да ја напушти секоја политика на тргување со земјата за мир со Арапите затоа што-како стои во документот- ‘културно,
економско, политичко, дипломатско и војно поместување...“
„Како што било, се испоставува дека е све само не легитимно и возвишено.
Ционистичкото право на земјата Израел се темели на текстовите на Стариот завет,
чие вистинско авторство е непознато. Поедносавно речено: ‘Бог ‘Обеќаната земја’
ни ја дал нам, на својот ‘избран народ’, и затоа земјата е наша’. Хм, -и тоа е тоа.
Ама постанува уште полудо. Како што некои храбри жидовски писатели попат Arthur Koesler потврдиле, огромна мнозина на ‘жидовскиот’ народ- а секако оние кои
надѕираат Израел и го ‘советуваат’ Bush - немаат баш никаква историска врска со
земјата Израел. Не се генетски Жидови, и засигурно не се ‘Семити’ !! Не потекну-
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ваат од библискиот Израел туку од народот викан Хазари од подрачјето која постанала јужна Русија, долу кон Кавказкото горје.Тоа е разлог зошто такавиканиот ‘жидовски нос’ не е генетска црта на Израел туку на Кавказите ! Alfred M. Lilienlhalt,
бивш службеник во американскиот State Department, овој чинител е прозван ‘Ахилова петица на Израле’, бидејќи тоа го руши ционистичкото право на земјата на библиските Жидови. Историчаите сметаат дека Хазарите се потомци на турските племиња познати како Хуни, кои околу 450. година провалиле од Азија и ја опустошиле Европа. Во еден трен хунските земји се протегале од централна Азија до средна
Европа, од Сибир и Кина до северна Индија. Тоа биле групи на племиња и крвни
лози кои се мешале со бројни народи, вклучувајќи ги Кинезите и Сумерите. Хуните
се памтат најповеќе по нивниот водач Атила кој моќта и се домогнал со убиството
на својот брад Буде, по кој е наречен унгарскиот град Будимпешта. И Хуните и Хазарите говореле со турски јазик, па се смета дека се работи за ист народ. Хазарите
го наѕирале големото и моќно ‘паганско’ царство долж најголемиот дел на Русија,
до Уралските гори на исток и Кавкаското горје на југ. За живот заработувале работејќи како трговци и ‘посредници’, собирајќи порез на робата која се пренесувала
со трговачките рути низ нивните земји. Нивното влијание снажно се проширило на
источна Европа, во земјите кои денес ги познаваме како Полска, Чехословачка, Австрија, Маџарска, Романија и Бугарија (Слика 7).6 Хазарите го обожавале фалус и
се бавеле со ритуалите во кои се принесувани човечки жртви. Во цел низ војни кои
ги воделе- од кој првата траела измеѓу 642. и 652., а другата од 722. до 739. годинаотприлика 300.000 хазарски војници ги совладале Муслиманите во нивниот продор. Го спасиле Христијанството во Русија и Источна Европа. Христијанството на
другите фронтови го бранеле и постројбата на Карла Мартела (мартел- ‘чекан’),
водач на меровингшките Франки. Мартел бил дедо на Карло Велики, чии потомци
на 34-то од 43-ојца претседатели на Соединетите Држави, заедно со европските кралски семејстава“. (Признавам едногласно-Мартел не е чекан истогласно, итн. Р.И.)
За авторот, не само да не постои Македонија, а тој говори за Грција која не
постоела сè до 1830 година, за него ја нема и Возбоновена античка Македонија. Таа
била македенска=православна. Во неа имало два службени јазици: македонскиот
Птоломејов Александриски јазик, коине, тн.старогрчки, и тн.старословенски јазик.
Франките ја разбирале Библијата преведена на тн.старословенски од Методија. Затоа со неа и се прогласувале нивните кралеви. Следи Carlo=царло=царило и Gross=
грос, р=л, глос, с=генетив со м=датив, глом=голом=голем. Ништо друго германско.
Авторот продолжува со поднасловот „Обрезан еднорог“, со следниот текст:
„Негде околу 740. година кралот Булан, владетел на Хазарите, ја прифатил
жидовска вера, што го направило целокупен народ. Легендата кажува дека на кралот Булан во сон или визија му речено така да постапи, ама тоа очигледно бил политички потег со кој се сакало да се избегне да ги проголта христијанскиот односно
исламскиот свет кои ги опкружувал од двете страни. Она што е извесно дека Хазерите, предци барем 90% оние кои денес себе се нарекуваат ‘Жидови’, немаат баш
ништо со земјата викана Израел. Нивната постојбина не била Мртво туку Касписко
море, кое постанало познато како ‘Хазерско море’. На тоа подрачје денес целат
6

Во карата е наведена Римската Империја, а источно од неа Кивески Руси. Под нив Унгарија со крст и Константинопол.Под Црно Море е Византиско Царство,северно од Црно Море, Кавкас и Касписко Море и Хазарија. Северно од Хазарија, а источно од Киевска Русија Волга Булгарија:Политика...
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Илуминатите поради големи резерво на нафта и плин. ArthurKoesle пиши дека ‘војниот народ турски Жидови кај рабинот морал да ги остави подеднаков стран дојам
како и обрезани еднорог’. Очигледно е дека постоеле две струји Хазари познати
како Кара или ‘црни’ Хазари те Ак или ‘бели’ Хазари. Следи Arthur Koesler кажува
дека веројатно нема врска со бојата на нивната кожа. Меѓутоа, Ibn-Said al-Maghribi,
еден арапски хроничар, запишал: (Кара=гара=жара=жар-а: кар=гар, Р.И.)
‘Што се однесува на Хазарите, тие се северно од населенета Земја кон 7. предел, а над нивните глави е констелација Plough. Земјата им е ладна и влажна. Затоа
нивниот тен е бел, очи сини, косата им е густа и претежно црвенкаста, нивните тела
се крупни а нарав ладен. Општо, изгледот им е див’.
Кавкаското подрачје недвојбено е поврзано со белата раса, па во Северна
Америка за белите луѓе уште говори како за ‘Caucasians’ (англ. Caucasus MountainsКавкаско горје, оп. прев.). Хазарите се бореле, склопувале сојузништво и се крстосувале со луѓето како што е Viking Rus (кои постанале Руси) и со Маџарите, со кои
биле во мошне тесни односи. Хазарите биле средство во создавање домовина на
Маџарите- Унгарија. Имињата како што се руски Козак и маџарски Хусар доаѓа од
‘Хазар’, како и германскиот израз за херетик- ‘Ketzer’. Хазарите, освен тоа, биле во
блиски односи и со Византиското христијанство/Римското царство, при што меѓусебно се мешале. Хазарската принцеза се мажила за за царот Константин V., а нивниот син постанал цар Леон IV.- познат како Леон Хазар- кој од 775. до 800. година владеел со Византија. Свргнатиот цар Јустинијан II. 705. година се склонил во
Хазарија каде кралот (‘Khagan’ или ‘Kagan’) му пружил уточиште и допуштил да се
ожени со неговата сестра. Таа го зеле името Теодора и, по што Јустинијан е вратен
на византиски престол, постанала царица“.(Уистиниан=у истина, у=в, вистина,Р.И.)
Руските Вареги биле Викинзи. Викизите биле Венети, а Венеја била Русија.
Бидејќи толкувањето на авторот не е истогласно, е без основа: козак=коза-к.
Стр. 108: „Хазарското царство, прва феудална држава во Источна Европа, се
распаднала поради цел низ војни и инвазии кои кулминирале со доаѓањето на монголската ‘Златна хорда’, најповеќе запаметена по нивното надахноветеност- Џингис Кан. Внатре неколку векови слабеење на моќта и влијанија, хазерските племиња започнале емиграција во различни смерови. Во делото Историја на општеството
и религија кај Жидовите (A Social and Religious History of Jews) S.W. Baron за Хазарија напишал:
‘Златна хорда, која е средиште на своето царство е втемелено на хазарската
територија, во голема мера го проголтала неговото население. Меѓутоа, пред и после монголскиот продор Хазарите испратиле бројни ограноци во неподјаремените
словенски земји, припомогнувајќи го конечното изградување на големи жидовски
средишта во Источна Европа’.
Хазарите ја превзеле нивната јудаистичка или талмудска вера и ги населила
многу источноевропски и алпски земји, посебно полска и литванска. Во Полска и
Украина постојат бројни древни називи на места надахнато со името ‘Хазар’ или
‘Zhid’, со израз кој значи ‘Жидов’- Меѓу нив се и Kozarezewek, Kozara, Kozarzow и
Zydowo. Со падот на хазарското царство во времето после 960. година, одреден број словенски племиња кои ги предводеле Полјаните создале сојуз кој постанал држава викана Полска. ‘Жидовите’ (Хазарите) играле важна улога во полските легенди во создавање на државата. Една од тие легенди говори дека племињата ги из-
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брале ‘Жидовот’ по името Abraham Prokownik да им биде владетел. Сигурно дека
Хазарите ‘Жидови’ се истакнале во многу источноевропски земји. Arthur Koestler
за тоа пишува: (Кај Козара...на Балканот никогаш немало кавкаски... Хазари, Р.И.)
‘И маџарските и полските извори говорат За Жидовите кои работеле како
нагледници во ковниците на пари, управители на кралските приходи, надѕорници
на монополи на сол, собирачи на порез и како ‘зајемдавачи’ те. банкари. Оваа сличност укажува на заедничкото потекло на тие две имигрантски заедници; со обѕир
дека можеме да го следиме потеклото на главниот дел на унгарските Жидови до
маџарско-хазарската група, изгледа дека заклучокот сам по себе се наметнува’.
Koestler објаснува дека традиционално покривало на полските Жидови недвојбено потекнувал од Исток- ‘округла прилубена капица (yarmolku) све до денешни дни ја носат артодоксните Жидови, Узбеци и други турски народи во Советскиот Сојуз’. Се случило дека луѓето кои пред векови биле познати како Хазари едноставно постанале познати како ‘Жидови’,а нивното вистинско потекло го изгубиле.
Вместо него нивните водачи им продале- како и остатокот на светот- лажна историја. Збор е во уверување дека тие се библиски Жидови, а заблудата се продолжува
до ден денес, и тоа со разорни последици по мир на Средниот исток. Хазарски ‘Жидови’ биле затворени во гета, што било последица на папиниот пропис од средината на 16. век, и тоа, заедно со масакрот на Козаците (која ли иронија) во Украина во
текот на 17. век, довело до уште еден помасов егзодус во Маџарска, Чешка, Романија и Германија. Тешко до тоа време во Германија да биле Жидовите. ‘Така голема преселба на Запад поново започнала’- пишува Koestler. ‘Ќе се настави низ готово три векови, све до Втората светска војна, и постане главен извор на постоечките
жидовски заедници во Европа, Соединетите Држави и Израел’. Па, што значи све
тоа значи за службената историја на жидовскиот народ ? Koestler, кој и сам роден
во Будимпешта, пишува:
‘...(Тоа) би значело дека нивните претци не дошле од Јордан туку од подрачјето на Волга, не од Канаан туку од Кавкас за кој некои верувале дека е колевка на
аријската раса; те да генетски се поблиску на хунските, ујгурските и маџарските
племиња отколку поромство на Абрахамово, Исаково и Јаково. Во случај дека тоа
навистина е така, израз ‘антисемитизам’ би бил без смисол, втемелен на погрешно
сфаќање како на убијците така и на нивните жртви. Приказната за хазарското царство, додека изронува од минатото, поприма обриси на најокрутниот виц кој историјата некогаш го раскажала’ “.
Стр. 110: „Ашкенази (Хазари) биле тие ‘Жидови’ кои нацистите под контрола на Ротшилд се прогонувани во Германија во 20. век, а тој прогон довел потпора за создавање на ‘жидовска’ домовина во Израел. На едно подметнато историско тврдење дека тој народ потекнува од Израел, те дека ‘Бог’ им ја обеќал земјата,
семејството Ротшилд (Ашкеназ/Хазар) го оркестирал преземањето на Палестина,
што на Среден исток од тој трен предизвикало пламен на насилие...“.
Стр. 122, се говори „Не постои жидовска ‘раса’ “, со следен текст:
„Доказите захтеваат да не се зауставиме тек на сугестијата дека Ашкеназите
не се генетски ‘Жидови’.Имено, не постои нешто што би била жидовска ‘раса’, баш
како што не постои ни ‘аријска ‘раса’...На дел на светот постојат луѓе кои се следбеници на жидовската вера. Постојат бели ‘Жидови’, смеѓи ‘Жидови’, црни ‘Жидови’, шпански ‘Жидови’, кинески ‘Жидови’ итн., итн. кои го следат тој состав по-
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верјатно, и среќно им било све додека никој на друг не му го наметнува. Ако сакаат
да се нарекуваат ‘Жидови’ на темел на својата вера тогаш- молам убаво, само повелете, мене тоа не ме интересира. Ама, жидовска ‘раса’ не постој,а камоли ‘избран
народ’. Arthur Koestler истакнува дека луѓето кои себе на дел на топката земјина се
нарекуваат ‘Жидови’ генетски имаат многу повеќе на тоа заедничко со ‘домашното’ население отколку меѓу себе. Тоа во својот труд Прашање на расата во совремемена наука (The Race Question in Modern Science)- кој го објавил UNESCO и
Raphael Patal во Encyclopaedija Britannici- го нагласил и професорот Juan Comas:
‘Откривањето на физичката антроплогија покажува дека, спротивно на широкот распространетото мислење, не постои жидовска раса. Антропометричките
мерења на жидовските групи во многу делови на светот покажува дека тие знатно
меѓусебно се разликуваат со обѕир на све важни физички карактеристики: градба,
телесна тежина, боја на кожата, цефаличен индекс на главата, фациален индекс и
крвни групи, итн.’
Harry Shapiro ја изнел истата процена во својот труд за UNESCO Жидовски
народ: биолошка историја (The Jewish People: A Bilogical Histiry):
‘Широкиот распон на варијација меѓу жидовските популации во нивните
физички карактеристики те разноликост на генетското учество на нивните групи
секоја уедначувачка класификација чини контрадикција по себе. И иако современата расна теорија признава одреден степен на полиморфози или варијации внатре во
расната група, битно не им допушта на различните групи, мерења на темел на сопствени критериуми на расата, да бидат идентифицирани како такви. Да се постапува на таков начин значело биолошките особини на расната класфикација би ги
учиниле ништовни, а целата процедура арбитарна и бесмислена. Нажалост, ова прашање ретко во целост се одвојува од не-биолошките размислувања, и покрај на
доказите и понатаму се користи во цел Жидовите на некој начин да се издвојат како засебен расен ентитет’ “.
Стр. 259: „...Во своите претходни книги го поврзав народот познат како Хикси со библиските Израелили, а довршувајќи го овој труд наидов на изузетно занимлива книга на британскиот автор Ralph Ellis. Тој посебно се усредоточил на египетската врска со ‘кралевските’ крвни лози, а Хиксите се во средиште на неговото истражување. Хиксите во историјата се познати како ‘пастирски кралеви’ или ‘владетели на страни земји’, зависно за преводот, се смета дека извршиле инвазија на
Египет околу околу 1720. до 1650. пр. Хр., поново зависно за тоа која верзија ја читате...Абрахам, кралот Давид и кралот Саломон биле фараони...“.
Стр. 265: „Ellis понатаму изнесува други уверливи докази дека ‘крал Давид’
и неговиот син ‘крал Саломон’ (кои во историските записи вон библиско=жидовските извештаји не се споменуваат), заправо, биле други двајца египетски фараони
кои се викале Psussennes II (David) и Šešonok I (Salomon). Psusennes II бил последен
фараон на дванаесет првата династија со двор сместен во Танус на источната делта
на Нил- прва локација на изворниот Саломонов храм...“.
Следи табела преставување на истоветност со споредба Израелци и Хикси.
Стр. 266: „Египетското потекло на ‘Израелците’ е преправено во библиски
приказни кога владеечкото свештенство, Левити (потомци на Арон/Ехнатон), ја напишале целата нова историја. Тоа најголем дел се случил по инвазијата на вавилонската војска на кралот Набукодонозор на израелска/лудејска земја 587. пр. Хр.
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кога мнозинството- ама не сите, припадници на бившото израелско/египетско ‘Јудино племе’ одведени во стеснување во Вавилон на подрачјето на некогашниот Сумер. Вавилон бил попат на лонец за топење за народи и крвни лози те средиште на
она што денес викаме сотонистички ритуали и црна магија. Стеснувањето на Израелците во Вавилон не значело затворска ќелија. Не им било допуштено да одат,
ама многу се бавеле со своите работи и доаѓале до допир со религиските приказни
и митови на Сумер те со сумерско-вавилонската техника на контролирање на луѓето низ интерес или пари. Во Вавилон се пронајдени текстови пишани со клинесто
писмо кои покажувале дека за владеање на кралот Кандалану (648.-625. пр. Хр.)
еден банкар, Јаков Егиби, наплатувал камата од 20 посто. Илуминатите, кои најголем дел потенале од Вавилон, оттука цело време ја изведуваат истата обмана. Тек
по 70- годишното стеснување левитското свештенство ги составило текстовите кои
постанале Тора (закон), први пет книги на Стариот завет кој исто така е познат како
Петокнижје и службено му се припишува на ‘Мојсиј’. Тоа било стотини години по
што тие настани наводно се случиле. Тие како би ја обликували службената историја која им одговарала на нивните интереси...“.
Значи, еврејската историја била месопотамско- египетска, но и бригиска.
Friedrich Lübkers REALLEXIKON...Druck und Verlag von B.G.Teubner • Leipzig • Berlin 1814, за Псаметих (Псамтик) пиши: „Од Египет. Нехос син, се ослободил од асирискиот јарем и добил од ликискиот Гигес јонски и кариски платеници.
645 Египет е слободен...“....„Фригија во историското време означени два предели...
обем (дали Троја земена) и положба веќе во Стариот век спорна...“.
За Бригите рекол египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.),7Бригите биле
постари од Египтјаните: Бригите побрзо учеле од Египтјаните...8Тоа важело/важи и
за други, а не само за Египет.
Стр. 257: „Писателот Хомер (8.- 9. век пр. Хр.) напишал: ‘хероите биле изнад расата обични луѓе’ “. Па тие стрчеле врз луѓето, инаку не можеле да се херои.
Пак, тн.Хомер бил само на Редакцискиот одбор на Пизистрат во 6 век п.н.е.
Бидејќи со тн.Хомер бил внесен поимот Фригија во Мала Азија, таа била само на Балканот. Па Фригија со Пеонија биле како и денес во Македонија.
Стр. 271: „...При заодување на Сонцето, се говорело дека отишол да се бори
против злобните створенија во океанот, само секое утро поново би се вратил- како
победник ! Кралицата Семирамида рекла дека Нимрод, во облик на Сончев зрак, ја
оплодил кога го зачнала Тамуз. Се тврдело дека Тамуз (Дама или Тамуз, како исто
така е познат) бил реинкарнација на Нимрод зашто се говори дека се ‘Отец и Син
едно’. Тоа е извор на тврдењето во ‘Христијаството’ дека Бог Отец (Нимрод) и негов син ‘Исус’ (Нимрод/Тамуз) едно. Приказните од Евангелието заправо се симболични приказни за Нимрод/Тамуз во кои се користи името ‘Бог’ и ‘Исус’ заедно
со ‘мајката Марија’ и ‘Марија Магдалена’ кои се додадени како би претставувале
различни аспекти на кралицата Семирамида. Девица Марија е позната како ‘Кра7

Љубомир Кљакиќ, на стр. 66, пиши: „Херодот во Историја наведува дека старите Египтјани, сé до
владата на Псаметих, верувале како се најстар народ на светот. Тогаш Псаметих утвдрил дека најстар народ всушност се Фригите или Фрижаните. Од тоа доба, во Египет го почитувале ова сознание, признавајќи им на Фрижаните или Фригијците дека се најстари. Фригијците, како тоа го наведува Милан Будимир, ‘дошле во Анадол од централниот Балкан’. По Будимир и други истражувачи, овие Фригијци припаѓаат на Пеластите, автохтони балкански старинци...“. (Само Бригија, Р.И.)
8
Прво го изговориле зборот „бекос“. Па б=п, леб=леп, бекос=пекос: пек, двопек,пека,печа, пекара.
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лица на небото’: ист назив се користел за Семирамида во Вавилон. Марија Магдалена во Библијата е прикажана како проститутка или блудница- кралицата Семирамида е ‘Вавилонска курва’...“.
Стр. 332: „Древните плочи, кои наводно се пронајдени испод мајанскиот храм во Мексико...Се познати како Смарагдните плочи на Тот, египетско боженство.
Се тврди дека се стари 36.000 години и дека ги напишал Тот,‘атлантидски свештеник-крал’ кој, како што се кажува, основал колонија во Египет. Според приказната,
неговите плочи во Јужна Америка ги однеле египетскиот ‘свештеници на пирамидата’ и со времето го завршиле храмот испод мајанскиот храм на богот Сонце на
Јукатан во Мексико...“. (Само Маја=Маја и Хермес=Тот, Р.И.)
Значи, видлива е врската на Левантот, каде Белците опстојувале, а во него
крвната група А била стара од 15.000 до 25.000 години пред нова ера.
Токму со Левантот била врската на Бригија, од која се населила Европа.
БРИГИСКО И МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО НА ЕВРОПЈАНИТЕ
На Балканот имало земја Бригија со свои Бриги. Следи Бригија за време на
Филип Македонски да биде приклучена кон Македонија. Македонија била цел Балкански Полуостров. Тој од Цојне во 1809 година бил наречен балкански. Преселбите во Континентот воглавно биле вршени од и преку Македонија=Балкан- и денес.
За ова цел еве делови од книгата „Најголема тајна“, на David Icke:
Бидејќи David Icke=Давид Ицке, пишано на македонски, а не на расипан македонски- познат англиски јазик,9 ја одбегнува вистината за потеклото на Европјаните- тој ја бара врската со Сумер...Египет- но не Бригија и Македонија,овде следи:
Стр. XIII: „...Зад таа непрекината и координирана централизација стои племе меѓусебно помешани крвни лози чие потекло може да се прати све до древниот
Среден и Близок исток. Таму се појавило, а неговите припадници со текот на времето постанале членови на кралското семејство, аристократијата и свештенството
на Европа, потоа да би ја прошириле својата моќ широко на светот, воглавно преку
‘Големото’ британско царство. Тоа на тоа племе му овозможило да ја извезе својата
лоза во сите земји кои британската и другите европски сили ги запоседнале, вклучувајќи ја Соединетата Држава, каде се продолжило да се води главен збор до денес. Соединетите Американски Држави досега имале одвај нешто повеќе од четириесет претседатели, а дури триесет и тројца од нив биле генетски поврзани со два
човека: Алфред, кралот на Англија, те со Карло Велики, славниот француски монарх од деветтиот век...“.
Само Келтите=Галите биле Бриги со бригиска писменост итн. А јазикот на
Фракните бил вулгарен латински. И латинскиот бил вулгарен коине. Коине, погрешно наречен старогрчки, бил само јазик на Птоломејците, кои биле Бриги. Тие владееле во Египет- по смртта на Александар Македонски. Англиската книжевност почнала со Шекспир, кој учел само латински: Шекспир=Секспир=сек с пир, сек-ира.
Токму секира била келтата. Значи, Келтите ги крчеле шумите и создале ораници.
Стр. 21: „...Диск со крила, симбол на Сумерите, што се може да се пронајде
на дел на светот, обично се претставувало со две змии. Симболизмот змија и
9

Англиски јазик немало во старата и новата ера.Следи Англичаните со својот јазик создаваат збрки.
Тој бил само со од Шекспир-без англиско значење. Тој бил Келт, е=и, л=р, кирт=секирт=секирата...
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нејзината поврзаност со древните ‘богови’ во голема мера е присатна по целиот
свет. Велечесниот John Bathurst Dean во својата книга The Worship Of The Serpent
(Почитување на змијата) пиши:
‘Еден од пет градители на Теба (во Египет) се нарекува по феничката змија
богот Офион... Првиот олтар подигнат во чест на Киклопите во Атина бил посветен
на ‘Опс’, змиското божество...Симболичното обожување на змијата било толку вообичаено во Грција да Јустин Маченик ги оптужува Грците дека ја вовеле во црквените прикажувања на сите богови. Се говорело дека Кинезите биле празноверни
при бирање место за изградување на стамбени куќи и гробници: ја вскладувале нивната положба со главата, опашката и нозете на различите змејови кои живеат под
земјата’ “.(Офион=опион; Опс=опис=опиш, опиаш: опион=опи он- отров опиа,Р.И.)
Бригиско животно била змијата, таа до денес е бригиско куќно животно.
„...во најраните извештаи од асирските, вавилонските и Старозаветни истории, во описите од Кина, Рим, Америка, Африка, Индија и другите делови на светот
постојат приказни за змајеви. Симболот змија, кон тоа, бил пронајден во старата
Британија, Грција, Малта, Египет, Ново Мексико, Перу и на широкото пацифичко
островје...“. (Перу=Перун: Перу=пер у=бригиско дативно, Р.И.)
Меѓу селата Бабино и Доленци,во Демир Хисар,покрај Скамандери (ЕригонЦрна Река) има „Змејова Дупка“. Змејот грабнал девојка од селото Доленци итн.
Стр. 42: „...Кавказ...Од голема важност за оваа тема е да на тоа подрачје на
проучување живеат многу луѓе со Rh-негативни односно rhesus-негативна крв. Rhesus-негативни деца често непосредно по родувањето помодрат. Оттука потекнува
изразот ‘сина крв’ чие поседување им се припишува на кралските лози како и друг
израз...Значи повеќе Rh-негативни белци отколку црнци или Азијата“.
Значи, крвна врска, како што било во Египет, каде владееле Хиксите, а тие
биле Бриги. Тоа се чита и за Птоломеите, кои биле Бриги...Бриги биле и Баските.
„...Најгласовит спомен на тоа се најдува во Книгата на постанок, каде пиши:
‘Кога луѓето почнале да се шират по земјата и ќерки им се народиле, ги
опазиле синовите Божји дека ќерките човечки пристанале, па ги земале себе за жени кои год сакале... Во она време- а и подоцна- на земјата биле Нефили, кога Божјите синови опчили со човечките ќерки па им се родувало деца. Тоа се оние херои
од старина, луѓето ги замениле’. Постанок 6: 1-4 “.
Стр. 64: „Белата раса напредувала кон север во Европа. Првите групи патувале по морето под името Феничани, а во текот на многу векови останатите мигрирале по копно (види слика 8). Те секогаш иста крвна лоза под цел низ различни
имиња, на пример, две групи биле познати како Кимерани и Скити- ја населиле
Европа и поново се споиле со пораните аријски населеници на Британија и северна
Европа- на Феничаните, кои стигнале по морето. Кимерите од Кавказ и Мала Азија
се селеле кон северозапад, во земјите кои денес ги познаваме како Белгија, Холандија, Германија и Данска. Римскиот историчар Плиниј и Тацит тврделе дека сите
народи долж европскиот брег од Холандија до Данска иста етничка група, што го
поткрепуваат археолошките докази кои покажуваат дека тие народи пристигнале
на тоа подрачје во раздобје од 300. до 250. години пред Христа. Една друга група
Кимери уз Дунав патувала низ Унгарија и Австрија и влегла во Германија и Франција. Римјаните ги викале Гали, а Грците ги познавале како Келти. Некои од тие
келтски племиња се населиле исто така во Чешка и Баварска, а еден дел се населил
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во северна Италија. Римскиот историчар Салуст забележил дека Римјаните неколку
пати ги поразиле ‘Кимбрите’ за кои се кажува дека биле Гали. Други римски историчари кажуваат дека Кимбрите биле ‘Келти’. Се делеле на три племиња: Белги
(североисточна Франција), Гали (средна Франција) и Аквитанци (од јужна Франција до Пиринеите). До вториот век пред Христа Галите/Келтите (бели Кимерци од
Кавкаското горје и Блискиот исток) ја завзеле цела средишна Европа и северна
Италија,те тргнале во освојување на остатокот на тие земји.Околу 208. години пред
Христа сјуриле во Мала Азија и поновно ја завзеле земјата на своите предци. Како
што професорот Henry Rawlinson рекол: ‘Тие две големи инвазии на Мала Азија ја
превзел еден те ист народ, најнапред под името Кимери, а потоа како Гали‘. Тие Гали кои извршиле инвазија живееле на подрачјето вон Фригија која подоцна постанала позната како Галација (Gaul-atia), и наводно заправо на тој народ свети Павле
ја напишал новозаветното Послание на Галачаните. Кимерите односно Кимбрите се
населиле исто така во Wales, па и денденес име на таа земја на велшки јазик гласи
Кимру“. (Wales=Велес бил словенски бог- следат и други тн.словенски поими, РИ.)
Не Галација, туку Галија. Значи, без било што со „Gaul-atia“. Тие биле само
Гали, кои биле Бриги=Фриги. Тоа што авторите го одбегнуваат, е горка вистина. Не
случајно, се одбегнува Балканот со Фригија=Бригија и Македонија. Да не се изуми,
преселбите биле,се и ќе бидат само по долината Вардар-Морава-Дунав,само по нив.
„Скитите, уште една аријска група, исто така од Кавказ се селела на север,
во Европа, каде Римјаните им го промениле името како би ги разликувале од другите народи. На светите грбови на Скитите се најдува змија, бик (Нимрод), оган
(Сонце, знаење), Tho или Theo, кој Египќаните го викале Пан. Римјаните Скитите
ги викале со името Сармати и Германи од латински збор ‘Germanus’, што значи
‘изворен’. Скитите, значи, биле познати како ‘изворен народ’, а од Германите, секако, добиваме назив ‘Германија’ (Немачка; оп. прев). Промената на имињата ги потврдуваат записите на римските историчари Плиниј и Страбо. Англосасите што извршиле инвазија на Англија на Римјаните им биле познати и како Германи. Земјата
по името Стара Саксонија се проширила на денешна северна Германија и Холандија. И Англите и Сасите потекнале од истиот генетски извор- белите Кимерани и
Скитите од Кавкас и Среден/Близок исток. Истото вреди и за Вилијам Освојувачот
и неговите Нормани, последен народ кој во битката кај Hastings 1066. година извршил инвазија на Англија. Изразите ‘Норман’ и ‘Нормандија’ потекнува од зборовите ‘Norse’ односно ‘North’ (англ. ‘Norsemen’ односно ‘Northmen’ историски имиња за Скадинавци; оп. прев.), оти Норманите дошле од Скадинивија и го завезеле
тоа подрачје на Франција. Приказната за скадинаскиот бог Один кажува дека тој
дошол од Asalanda или Asahaima, а баш случајно се случило тие скитски земји можат да се пронајдат во аријската Индија. Оттаму околу 200. до 300. години пред
Христа, е речено, Один повел огромна војска на север во освојување на Шведска.
Неговата војска се викала Свеар, а на шведски јазик таа земја уште се вика Sverige,
Земја на Svear“. (Свеар+н=Свенар=с венар=вен ар=ер: вен=вена=вени=венети, Р.И.)
Херодот (5 век п.н.е.) говори за Белци во Скитија. Белците од разни причини
се селеле од персиско-малоазиско-балканските простори. Следи во Русија, Подунавјето, Балканот...и Каменот на Розета во Египет имало исти знаци со едно исто значење. А токму затоа тие како Белци биле еден ист народ со Македонците во
Египет.
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На Бригите симбол им биле змијата, Бик=Зевс... А според Густав Вајганд,
името Герман било тракиско: Герман=гер ман. Името Теутони било илирско име,
според Теута- илирска кралица. За Герман она што го наведува авторот е без основ.
Исто така, поимот Норман бил само тн.словенски: Норман=нор ман. За поимот нор има многу тн.словенски толкувања, но ниедно тн.несловенско: ...по-нор...
Герман бил само тн.словенски бог,а Германите пишеле со венетски=тн.словенски руни: Вени=Свени=с вени.Сведите биле само тн.Словени. Следи в + Один =
Водин.Водата е за нор, понор, во која се норка=нор ка, нурка=нур ка=тн.словенско.
Инаку Русите и Викинзите се разбирале. Русите пишеле со руни=рецки. Затоа тие биле само „роцки народ“. Тие се изјаснале за Словени во 860 година. Ова го
запишал цариградскиот патријарх Фотиј. Значи, Словени произлегло од слово.
„Една друга група на Скити, кои постанале познати како Sakki,од Кавкас тргнала на исток, следејѓи го трагот на пораните Аријци. Тие околу 175. година пред
Христа стигнале дограницата Кина. Отприлика во тоа време кинеските записи говорат за луѓе викани Sai-wang или Sok-Wang кои биле присилени да побегнат од
Индија. Sok-wang значи ‘саккашка принцеза’. Записите упатуваат дека тој народ
Сакка се повлекол од Афганистан низ планинските кланци кон југ и влегол во Индија, од парината кои потекнуваат од раздобјето околу стотини години пред Христа
потврдуваат дека кралството на Сакки се воспоставило во долината на горна Инд,
измеѓу Кашмир и Афганистан. Уште еднаш, не е случајно дека будизмот како религија потекнал од подрачјето кое го завзел народот Сакка (аријски Скити). Најмалку до петстотини години пред Христа племето викано Sakyas живеело пред тоа.
Гаутаму (Господа Buddhu) се викале Sakyashina, Sakamuni, мудрецот Sakya, Saya
учителот и лав на племето Sakya. Све тоа постанува знаковито ако го земеме во обѕир едед едини заеднички извор на сите големи како и мнозинството помали религии, што е потврдено со записите врезани на стената Бехистун во гората Загрос на
еден стар каравански пат од Вавилон. Тие записи околу 515. година пред Христа ги
нарачал Дариј Велики, а се запишани на три јазици: вавилнски, еламитски и персиски. На сите места каде е еламитска и персиска верзија пиши Сакка, Персијанци/
Вавилонци го употребувале изразот ‘Кимери’ “. (Тогаш староперсиски јазик, Р.И.)
Song-Wang не е за „саккашка принцеза“ туку сонг=санк ван.=вен. за Венети.
„Значи, тие бели аријски народи под различните имиња се те иста религија и
исти верски јунаци викани со различни имиња се прошириле од својата изворна
домовина во Кавказ те Среден и Близок исток на Европа, Индија, све до Кина...Дека Вавилонците биле дел од аријската раса потврдуваат бројни древни записи и почесни наслови. Kassi или Cassa е наслов кој околу 3.000 години пред Христа први
го користеле Феничаните, а подоцна го превзеле Вавилонците кои владееле со Месопотамското царство. Cassi, освен тоа, се појавуваат како лично име на Феничаните во Египет, а од ‘Cassi’ настанал називот за кралските владетели во предримска
Британија кои биле познати како Catti. Еден од тие кралеви дал да се искова паричка ‘Cas’ на која се најдува сончев коњ и други симболи на Сонцето“.(Кас=кас, РИ)
Стр. 71: „Аријците од Блискиот исток имале бројни имиња: Хетити, Феничани, Готи и така натаму. Анализата на имињата и зборовите во тие наизглед со
различни култури покажуваат дека потекнуваат од истиот извор...“.
Да не се изуми, дека имало Белци Скити, Сармати, Готи итн., но и Монголи.
Токму затоа во тн.византиски извори се говори за Скити=Готи=Татари со бог Асен.
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Стр. 80: „Лондон воедно е главна точка на магнетското поле на Земјата, те
постанал главен град не само на Британија односно Барат-анија туку и Вавилонското Братство. Ним Лондон им е ‘Нова Троја’ или ‘Нов Вавилон’. Градот Троја во
Мала Азија, кој го прославиле Тројанските војни и легендата за дрвениот коњ, било
уште едно средиште. Троја бил стар главен град на Хетитите. Изгледа дека таму се
најдувало средиште..., но Троја уште секогаш е свето место на оние на повисока
разина на мрежата на тајните друштва на кои им е познато нивното вистинско потекло. ‘Troy’ или ‘Troia’ грчки и хебрејски значи ‘три места’, што е алузија на тројство, уште едно верување кое Христијанството го присвоило од древните народи.
‘Troy’ или ‘Troia’ на англиски е Триполи, денешен главен град на Либија и дом на
полковникот Гадафи, еден од челниците на Братствата. И поново, Троја е поврзана
со полнокрвните вонземјанци и нивните мешанци, и затоа кај Братствата наидуваме на непрекината опсесија со тоа име. Во епот Илијада, за кој се смета дека го
напишал грчкиот песник Хомер, споменува дека Троја ја втемелил Дарданус; син
на грчкиот бог Зеус, кој бил Титан- припадник на влекачката лоза. Зевс се опишува
и како орел и како змија. Наводно е роден во Аркадија во Спарта, а по Тројанската
војна многу Спартанци мигрирале на подрачје на денешна Франција. Затоа изразите попат ‘Нова Троја’ се однесува на средиштето на тие исти крвни лози.
На мнозина луѓа не им е познато дека Лондон е втемелен под името ‘Нова
Троја’. Се раскажува дека по уништувањето на Троја, околу 1.200 години пред Христа, Енеја, член на кралската лоза, побегнал со остатоците на својот народ и се населил во Италија. Таму се оженил со ќерката Латинуса, на кралот Латина, и од таа
лоза подоцна потекнало Римско царство. Според бројните преданија, Енејиниот
внук, човек по име Брут, отприлика 1.103 години пред Христа се истоварил во Британија со својата група Тројанци, меѓу кои биле и некои од колонииите во Шпанија. Тие Британија, по белите литици со какви се врви на јужниот брег, го нарекувале ‘Велик бел остров’. На југозападна Англија, во Девон недалеку од Torbaya,
најстара морска лука на тоа подрачје, се најдува градот Тотнес. Во него е стена викана ‘Брутова стена’ на која, според легендата, стапил бившиот тројански принц
кога прв се истоварил на Островјето. Велшките записи говорат дека Брут го дочекале три племиња и го прогласиле за крал. Брут го основал градот кој е наречен
‘Caer Troia’- Нова Троја. Римјаните подоцна ќе го наречат ‘Londonium’. Лондон постанал, и уште секогаш е, оперативно средиште на царството на Вавилонското Братство, заедно со Парис и Ватикан. Во приказните на кралот Артур Лондон или Нова Троја се нарекува ‘Troynavant’, а источниот излезен град на кралот Артур односно Camelot очито означува Марсовски град, односно град Марс. Артефактите што
на локалитетот на древна Троја ги пронашол германскиот археолог Hainrich Schlieman содржат многу ознаки какви можат да се пронајдат на британските мегалитски
стени. Кон тоа, биле украсени со свастика, феничко-аријскиот симбол на Сонцето.
И поново, тоа бил ист народ. Тоа вреди за сите бели народи, а белата раса била таа
која, сосема јасно, завладеала со светот. Само погледајте околу себе кој управува со
полугите на светската моќ. Белци“.
Шлиман не бил археолог, туку трговец- вешт мангуп. Тој ништо не пронашол...Таа не била Троја, потврдено со времето на наодот,рамница,реки...мои книги.
„А внатре на белата, како и другите раси уште од давнина се најдува влекачка крвна лоза чие денешно средиште е Лондон, Нова Троја, односно, уште попри-
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кладно- Нови Вавилон. Телата на тие елитни лози опседнуваат или со ним управуваат влекачи од пониска четврта димензија, при што мнозинството нижорангираните членови на таа аријска хиерархија нема поим дека на тоа е така. На таа влекачоануннска мрежа и нејзиното делување во современиот свет ќе се усредоточи по
што ја размотриме вистината за религијата која влекачито учинковито ја искористиле за ментално, емоционално и духовно втамничување на човештвото“.
Во Ирска, Британија,Скадинавија и нивните спротивни подрачја биле преполни со балкански поими: Вардар, Морава, Драгор, Кораб, Дурмитор итн. Тоа што
европските автори ги одбегнуваат поимите во раното римско владеење на Европа,
не е случајно. Ова е затоа што Европа, по пропаста на Македонското Царство, била
населена со македонски колонисти. Не само тоа, преселбите продолжиле и потоа, а
и сè до денес. Секој оној кој докаже дека имало преселби на Балканот, во 6, 7...20 и
21 век, ако тој пронајде некаков доказ (колце, пара, сад...), итно да ја добие Нобеловата награда. Или да се востанови нова тн.словенска награда. Тн.словенска раса,
која не можела да има врска со европскиот мајмун- неандертал, тој немал никаква
врска ни со авторовите наводи врска со влечкачи- никогаш ембрионот на човекот
не личи на гуштер=гуш (гуша) тер (тера), нити рептил=реп (опаш) тил (тил). Токму
затоа,колку што беше можно,го одбегнував пишувањето за некоја гуштерова лоза...
Стр. 124: „Плачкашката хорда на Визготите, германско (аријски) народ кој
ја запоседнал јужна Франција, најпосле 410. година го похарале Рим...“.
Токму со Готите, кои крстареле низ Балканот, во Италија и низ Европа...,
кои биле Монголи=Татари, со својот бог Асен. Со нив биле носени Балканци, што
важи за Баските со македонски традиции и акцент: Според мелодичноста на јазикот
на Македонците во Пакистан од времето на Александар Македонски наликува на
баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскиот јазик. Баските, во 16 век, во Америка се разбирале со Маите- мои книги.
Стр. 129: „Од клучна важност за таа експанзија...во многу векови во Нова
Троја- Лондон- дошле со копнен пат преку Италија, Швајцарија, Германија и Холандија. Биле почитувачите на Нимрод, и во склад со тоа самото име ‘Италија’ е изведеница од зборот ‘бик’- симбол за Нимрод.(Итал=итал: итал=и тал=дал=дол,Р.И.)
И тие патувале под името Феничани. Годината 466. по Христа се населиле
во северна Италија во денешна Венеција. Феничаните тогаш постанале под името
Млечани...“. (Авторот, по пракса, како од оган бега од православниот Балкан, Р.И.)
Само преселбите биле по долините Вардар- Морава- Дунав- Рајна и тоа не
со Бик=Зевс, туку со виен (Виена) бик, вол, само со волски коли,а без коњски коли.
Пак, Venetia била создадена од Венетите, кои биле балкански. Меѓутоа, за
авторот, и како него, ништо немало балканско, а не дека Феничаните биле Венети.
Стр. 130: „Млетачката република со векови била жариште на влекачката лоза, кои на Исток се прошириле со патувањето на Млечанинот Марко Поло...“.
Како што Марко Поло стигнал во Кина, тоа го правеле сите негови претходници од Бригија и Македонија. Бидејќи до Новата ера монголско-индискиот бивол достигнал до Месопотамија, не само да немало Индоевропјани, Индијците биле
Темни а Европјаните Белци, сè било само од Бригија и Македонија кон Исток.
Стр. 141: „Три најзначајни тајни друштва истапило во јавноста во дванесеттиот век. Тие друштва и понатаму постојат, а нивните членови се водечки луѓе
во светската политика, банкарство, работење, војска и медиј. Тоа се Витезовите те-
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мплари, Витезови хоспиталци св. Иван од Јерусалем и Теутони витезови. Витезовите хоспиталци го менуваат својот назив повеќе пати. Порано се викале Витези од
Родос, додека сега во својот ‘римокатолички’ облик се нарекуваат Малтешки витези. Во својата ‘протестантска’ иначица денес се познати како Витези св. Иван од
Јерусалем. На малтешките витези службен поглавар е папата, а седиштето им е во
Рим. Што се однесува на Витезовите св. Иван, седиште им е во Лондон, а службениот поглавар британски крал или кралица. Католичкото и протестантско крило на
највисока разина всушност се една организација. Витезовите темплари се основани
отприлика во исто време, 1118. година, иако тоа можело да биде најмалку четири
години порано, а најнапред биле познати под името Христови војници. Темпларите
биле опкружени со вело на тајни и противречија, но е познато дека редот и го посветиле на ‘Мајката Божја’. Витезите темплари на површина го користеле христијанскиот имиџ и затоа за Мајка Божја е изабрана Исусовата мајка Марија, меѓутоа
влекачко-аријските тајни друштва изразот на Мајката Божја ја симболизира Изидаспоред египетската митологија, девичанската мајка египетскиот Божји Син Хорус и
жената на богот Сонце Озирис. Изида пак е од имињата за кралицата Семирамис од
тројството Нимрод-Семирамис-Тамуз. Меѓу имињата под кои Изида/Семирамис е
позната во различните подрачја, културите и земјите се: Барати, Дијана, Реа, Минерва, Афродита, Венера, Хекате, Јуно, Церес, Луна и многу, многу други. Се смета
дека тие имиња се симбол за месечевата, женска енергија во нејзините различни
облици. Англиската слободноѕидарската Ложа Велика Мајка (Велика мајка = Семирамис/Изида) се најдува во улицата на Великата кралица во Лондон (Велика кралица = Семирамис/Изида).Во коначницата,сите имиња се надахнати со Нинкхарсаг...“
Па продолжиле преселбите од и преку Балканот,што најповеќе се одбегнува.
Се истакна: „Витезите темплари на површина го користеле христијанскиот
имиџ и затоа за Мајка Божја е изабрана Исусовата мајка Марија, меѓутоа влекачкоаријските тајни друштва изразот на Мајката Божја ја симболизира Изида- според
египетската митологија, девичанската мајка египетскиот Божји Син Хорус и жената на богот Сонце Озирис“.
Па до 12 век било македонско=православно, а тек оттогаш почнало да се менува. Следи да се потврди и дека до 12 век не можело да има било какви здруженија, на пример масони... Сé што македонско било изменето, до денес е со последици.
А да не се изуме дека Велика Мајка била бригиската божица Ма/Му- мајка/матер/мутер. Бидејќи Бригите во Месопотамија...и Египет го однеле своето говедо и коњ, а Македонците биле кентаури=кен (кон=коњ) таур(говедо)и, видлив е симболот Бик во Месопотамија...и Египет. Како што било со Бикот било со Пастувот.
Стр. 143: „...Темпларите службено се втемелени 31. сечањ 1128. година на
Коцилот во Troyes...“.
Стр. 145: „...Во толку постанува разбирливо затоа што бројни христијански
цркви се изгадени на древните пагански свети места и зашто токму многу сотонистички обреди се изведуваат во црквите под открилја на темнина. Темпларите, со
обѕир на своето познавање на езотерични умеења, финансирале градење на големи
готски катедрали на Европа измеѓу 1130. и 1250. година. Може да се докаже дека
готскиот стил прв пат се појавил кај аријската раса, на Средниот и Блискиот
исток ...Гласовитата капела King’s College во Cambridg, која е заснована на
кабалистички симбол на Дрво на животот, се опишува како една од големите
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готски градежи из-градени во Британија. Нејзиниот дизањ очигледно е надахнатост
од катедралата во градот Албиј во покраината Languedoc во јужна Франција, едно
од главните среди-шта на темпларите така и катарите. Во дванаесеттот и
тринаесеттиот век катарската религија- која оспорувала бројни верувања на
Римската црква и содржела доста езотерични знаења- била доминантна во
поголемиот дел на јужна Франција...ма-рионетскиот папа Inocent III. Ги уништил
катарите во неопишлива ‘крстоносна во-јна’ со полно мачења и спалувања кои
кулминирале со опсадата на катарскиот дво-рец Montsegura 1244. година. Во
истото раздобје на ‘христијанските’ цркви и кате-драли постанала широко
распространета употребата на влекачките фигури викани гаргуји. Нотре Даме во
Парис е прекриена со гаргујите (види поглавје со илустра-ции), при што многу од
нив помали прикази еднакви влекачки фигури кои можат да се пронајдат по
мајанските пирамиди како и на другите локалитети во Мексико. Мексиканскиот
претседсател Мигуел Де Ла Мадрид рекол дека Мајите се меша-вина со ‘расата
игуана’- со влекачите“.
Кога се говори за влекач, неговата почетна основа била онаа на гуштерот.
Бригите велат: „копал гуштер, ископал змија“. Гуштерот и змијата биле бригиски. За Сабазија стои: „(змија, жаба, гуштер, желка, петел итн.)“.Па галски петел.
Маи е според бригиската митологија: Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го
дала синот Хермес...Маите биле од изчезната флота на Александар Македонски.
Неговата баба Евридика, мајка на Филип Македонски,била Бригијка-и Птоломеите.
Бидејќи Монголите немале дувачки инструменти, таквите на Маите биле бригиски. Бригиски биле и на Птолемејците во Египет. Тие пишеле на свој бригиски.
Ова се потврди со одгонетнувањето на знаците на Каменот Розета- само битолски.
Според Бискупот Диего де Ланде (16 век), Маите во Америка имале јазик
како на Баските. Баските до денес се со традиции како Македонците: бригиски куќи... река е ерека=е река...црвени нижени пиперки...народни песни и игри итн.
Катарите биле Богомили и тоа само од Бригија, а таа била во Македонија...
Бидејќи Рим со Ватикан биле водачи на Крстоносните војни, кои биле против Македонија и македонското христијанство-православието, ништо немало пред
тие бандитски арамиски и крволочни Крстоносни војни. Па затоа тие и денес траат.
Стр. 150 се говори за „Меровингшката лоза“. Авторот за неа пиши:
„Темпларите и Сионскиот ред, подоцна Сионски приори, од својото втемелување се два ограноци на една те иста организација. Според книгата Света крв,
свети грал, улогата на Сионскиот приори е да се штити ‘кралската’ лоза викана
Меровинзи. Меѓутоа, во таа приказна е јако многу димни завеси чија сврха ја прикрила вистинската вистина. Една од нив дека Меровинзите Исусовата лоза проистекла од детето или децата кое ја добил со Марија Магдалена, која по ‘разапнувањето’ побегнала во јужна Франција. Меѓутоа, ни Исус ни Марија не постоеле оти
тоа се симболички ликови од приказната која е со тек од целото предхристијанско
раздобје, само со различни имиња, била раскажувана безброј пати. Во толку ми е
тешко да сфатам како две симболички личности можеле да ја зачетнат лозата која
ќе постане Меровинзи. Тоа се глупости, а таа приказна се пласира со цел истражувачот да се наведе на погрешен траг. Што се однесува дека Меровинзите се лоза, и
тоа е една од главните, во тоа нема сумливост. Ама не, тие немаат ама баш никаква
врска со Исус. Таа посебна лоза во Франција постанала позната под името Меро-
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винзи во петтиот и шестиот век. За раната историја на тие луѓе нас не задолжил
Фредегаровиот Летопис,чиј пример се најдува во Националната книжара во Парис.
Фредагар, писател од Бургундија кој живеел во седмиот век, минатото на Франките
и Меровинзите го запишувал цели триесет и пет години. Племето викано сикамбриски Франки, од кои настанала Франција, е уште еден ‘трс’ во аријско и влекачко
-аријскиот ‘виноград’. Франките го добиле името по својот водач Francija кој умрел единаесет години пред Христа. Франкиевиот народ мигрирал од Троја во денешна Турција и од него настанале Скитите, те најпоследно сикамбријските Франци,
викани по својата племенска кралица Камбри. Тие потекнале од Скитија, подрачје
северно од Црно море во Кавкаското горје, откаде аријско и влекачко-аријска раса
ја преплавиле Европа. Сикамбријските Франци самите себе се нарекувале Newmage- Народ на заветот; со други зборови, ануннакиевиот завет“.
Фредегар (7 век) говори за Македонци и Франки, кои потекнале од Пријам.
Бригите и пошироко Македонците се селеле по Вардар-Морава-Дунав-Рајна.
„Подоцна Сикамбријските Франки живееле на подрачјето на остолно од Дунав, се населиле во Германија (која добила име по скитски ‘изворни’), каде главен
град бил Cologna (Köln). Во раздобјето на кралот Меровеј, кој 448. именуван заштитник на Франките, таа лоза постанала позната под името Меровинзи. Тие биле
кралеви- чаробници познати по своето езотерично знаење и магичните моќи кои ги
наследите од подземните лози на тајните групи и инцијати. Основачот на Франките- Francijo- тврдел дека е потомок на Ное, те дека неговите претци некогаш живееле во древна Троја. Особено сметам дека приказната за Ное е симболичен приказ за влекачко крстосувани лози кои ја преживела поплавата и подоцна ги врстиле
грлицата и маслиновото гранче (Семирамис-Нимрод) на власт. Потомците на Ное=
крстоски луѓе и влекачи, или барем тие кои се мешале во доволна мера да би ја зачувале влекачката генетска структура. Францускиот град Troyes, во кој подоцна
службено втемелен Темпларскиот ред, сикамбријските Франци се нарекувале по
својот некогашен дом. Тие во шестиот век, по што постанале познати како Меровинзи, го втемелиле градот Парис. Го нарекле по принцот Парис, синот на Тројанскиот крал Пријам. Лубовната врска на принцот Парис и Хелена од Спарта наводно
ја предизвикала Тројанската војна во која со внесување на тројанскиот коњ Спартанците ја осигурале победата. И Тројанци и Спартанци биле одветци на истите
аријски и влекачко-аријски народи. Меровинзите го втемелиле на место на кое се
најдувал еден од главните енергетски вртлози, а за своите обреди, кои го вклучувало жртвување на луѓе на божицата Дијана, користеле една тамошна подземна
дворана. На тоа место кралевите во спорот околу поседите го решавале проблемот
со двобои. Меровеј, втемелувачот на династијата на Меровинзите, бил следбеник
на култот на Дијана, уште еден симбол за Изида/Семирамис. Тоа не чуди бидејќи
средиште на почитувањето на Дијана било во Ефес во Мала Азија, недалеку од место на кое наводно била Троја. Локацијата на древната подземна дворана во Парис
каде Меровинзите ја почитувале божицата Дијана и и принесувале жртви денес се
нарекува Pont и Place de l’Alma; на тоа место во кое во недела рано наутро, 31.
коловоз 1997. година, во автомобилската несреќа погинала принцезата Дијана.
Еден друг одветок на скитско/сикамбријската лоза на Франките односно Меровинзите во дванаесеттиот век емигрирал од северна Белгија во Шкотска каде од него
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потекнало познатото ‘скотско’ семејство, меѓу кои се оние од предците на Дијана,
Принцезата од Wales“. (Како што било вистина за Исус, тоа било и со Троја..., Р.И.)
Се кажа: Кологна=колон, Кöлн=колн=колон. За да се потврди дека со колци
се прави колонија, е следниот доказ: На стр. 390: „...Тој симбол гулабица нам ни го
дал измисленото име Христофор Колумбо, кој заправе се потпишувал Colon“.
Спартанците биле Дори.Дорите од Македонија, и тоа во железно доба, се населиле на Пелопонес. Следи од тие населби биле создадна Спарта. Пак, Троја била
во Бригија. За Стефан Византиски (6 век) Троја била „во земјата Европа“ (Бригија).
„Меровинскиот крал Кловис на својот кралски грб имал една перуника односно ‘fleur-de-lis’, цвет кој на Средниот исток расте самоникла...“.
Перуниката е со основата Перун=Зевс=Св.Илија, сè бригиско и македонско.
Стр. 153: „Меровинзите недавно се вратиле во жижата на интерес на јавноста низ книгите кои настојат да ја одгонетнат тајната на малото горско селце по
името Rennes-le-Chateau во јужнофранцуската покраина Languedoc. Некогаш тоа
било едно од најважните центри на Сионските приории, Темплари, Катари и многу
други од струјата ‘знаења’. Тоа подрачје некогаш го населувале Келти, бивши Кимерани и Скити, од Блискиот исток и Кавкаското горје, а Rennes-le-Chateau,по едно
нивно племе, се викал Rhedae. Друидите го почитувале како свето место бидејќи се
работи за подрачје изузетно јако со магнетска енергија. На крајот на 1960-ите години во Франција националната книжарница во Парис е пронајден спис со неизвесно
потекло под насловот ‘Црвена змија’ односно Le Serpent Rouge...“.
Авторот, и како него, ги одбегнуваат најбитните: Бригија и Македонија.
Најбитно е, што стои во “Историја на Мала Бретања“, на француски јазик:
Во делото “Историја од Мала Бретања или Бритања- Аморик, од првите познати
жители“ од Манет Господар, најстар шеф на Институтот во Свети Мало, член на
Здружението на земјоделците, Здружение на Трговци и Уметници од Свети Бриг и
на Заедницата од Франција за универзална научна статистика во Парис, 1833, ставена како едно од највредните ретки книги, како богатство кое припаѓа на Светот,
нејзиниот автор М.ФБ.Г.Мане, го објаснува потеклото на нејзините жители Бретанци, Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, дека се по потекло од Галија, дека
во Европа се дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното преселување од Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци,
дека бригискиот јазик е јазик матрица за латинскиот, францускиот и други јазици...
Ова се совпаќа и со преселбите на Македонците, кога Македонија потпаѓа под римско ропство. Римјаните со македонски робови го населуваат континентот. До денес
Мане е македонско име и презиме. Исто така, Келтите имале бригиска писменост...
Стр. 176: „Постанокот на Слободното ѕидарство во 16. и 17. век ги соединил
многу различните теми, програми и организации кои досега сум споменувал. Ги
поврзал Rosenkreuzer и Темпларите во Англија, како што, на пример, бил Bacon, со
приказната за Темпларите по нивното доаѓање од Франција со која владеел Филип
Поштениот, те нивното повратување во Франција како Скотска гарда...“.
Стр. 193: „...Типичен менталитет и метод кој колонистите го употребувале и
одржувале е пример Hernand Cortes кој по Колумбовото ‘откритие’ го предводел
шпанското освојување на Средна Америка. Домородните народи имале сопствен
состав на мерење на времето во кое бил и датумот кога го очекувале повратокот на
својот бог Quetzalcoatl, кој на многу начини бил нивна верзија на Исус. Приказната
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на Средниот исток и во Европа е раскажана за Исус од Средна Америка за Quetzalcoatl во основа се еднакви бидејќи потекнуваат од истиои извор. Годината во
која се очекувала другото доаѓање на белиот бог Quetzalcoatl по европоски календар бил 1519., а се верувало и дека ќе дојде во облека во склад со својот надимок
Пердувна змија. Кортес, накитен со перја, заправо 1519. година стапнал на јужноамеричкиот брег, те се истоварил близу на местото каде го очекувале Quetzalcoatl.
Освен тоа, со себе носел крст, што поново било во склад со легендата за Quetzalcoatl. Заради сè тоа астекскиот крал Монтезум, како и неговиот народ, Кортесовото
доаѓање го протоклувале како долго очекување на повратокот на нивниот бог. Тоа
на Кортесму овозможило само со 598 луѓе кој ги довел со себе да подјареми голем
број луѓе. Кога најпосле сфатиле дека Кортес не е Бог, било предоцна. Следел огромен колеж на домородниот народ: еден шпански историчар проценил дека по доаѓањето на Европјаните (аријци и влекачко-аријци) само во Јужна Америка било
побиено најмалку дванаесет милиони домородци, а уште поголем број е овден во
робија. Шпанците ги запоседнале земјите на Инките и Маите, те мнозинство знаења на тие древни народи биле изгубени или систематски сотрени. Истото се случило и во Северна Америка каде Европјаните поубиле небројни северноамерикански Индијанци и практички ја избришале нивната култура од лице на Земјата. Домородните народи на Африка, Австралија, Нов Зеланд и другите краеви се соочиле
со слични судбини. Аријците, несвесни чинителите да ги контролираат влекачкоаријци, преку тие британски и европски царства го освоиле светот, а секаде каде
дошле знаењето за животот и историјата (влекачка вплетеност во човечките односи) било украдено или уништено. Еден од наочигледните порани примери за тоа
уништување е великата езотерична книжара во Александрија во Египет, во четвриот век а по наредба на Римјаните. Книгите кои не се уништени се спремени за
Ватикан. Една моја врска, човек кој ми е роднина на високи положби во Ватикан,
ми пренел како во текот на разгледувањето на Ватикан со водич во подрумот на
една зграда видел вакуумски запечатени трезори во кои биле на илјада древни езотерични книги. ‘Било неверајатно’, рекол“.
Стои:„го протоклувале како долго очекување на повратокот на нивниот бог“
Според митологијата на Малезија, Малезијците потекнувале од Македонците и имале огнена принцеза. Со неа никој од нивните принцови не можеле да
спијат. Кога дошол Александар Македонски, тие му ја понудиле и тој со неа имал
потомци. Од нив потекнувале денешните бели Малезијци. Кога дошле русокосите
Холанѓани, Малезијците помислиле дека го гледаат духот на Александар и им се
потчиниле. Значи, се говори огнена...Малезија=мале=Мала Азија=а зија=сија=сиа.
Се говори за Шпанија. Бидејќи ш=с, таа била само Спанија=с Пан...Тој бил
балкански бог.Следи „Пердувна змија“.А па токму тој бил бригискиот Перун=Зевс.
Бидејќи Маите, Инките...биле од изчезнатата флота на Александар Македонски, сè што наведува авторот, сè било бригиско и македонско. Сè изчезнало токму
поради Крстоносните војни, од кога Рим сè македонско уништува. Следи македонска Марија да постане Магдалена (=Магда лена), која била Семирамида. Таа била
проститутка. А народот вели, Боже прости и нејзе, што таа се тутка- таа била курва.
Токму затоа Католичката црква била преполна со неморал, познато сè и до денес.
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Токму заради Рим и неговиот Ислам вештините биле заборавени...Следи тие
да се одржат вон македонските=православните простори, каде што крволочни Рим
ѕверски не делувал. Тој и денес така делува во православието, но никако вон него.
Бидејќи во Америка од 16 век сè било уништено,во Европа сè било од 16 век
Стр. 200: „...Ќе наведам два примери: најмалку триесет и тројца од првите
четириесет и двајца претседатели на САД биле во род со англискиот крал Алфред
Велики (849.-899.) те со гласовната француска монархија на Карло Велики (742.814.), а најмалку деветнаесетмина претседатели во сродство е со англискиот крал
Едвард III. (1312.-1377), кој има илјада крвни врски со принцот Charles. I Georg Bush и Barbara Bush измеѓу останатите, припаѓаат на британската аристократска линија. Потекнува од Pierceовата лоза, која по бегањето од Англија, после ‘барутната
урота’ за кревање во воздух англискиот парламент, го променила своето име од Percy. Бушовите се венчавале поради генетиката, како што семејството на источниот
естаблишмент во САД секогаш го правел...“.
На стр. 533, како додаток се говори за „Крвната лоза на Winsdor-Bush“:
„Некој од заедничките темели на крвната лоза, коа ја нареков Ramzes-PizonBush се Филип Македонски (382.-336. пр. Хр.), кој се оженил за Олимпија, и нивниот син Александар Македонски (356.-323. пр. Хр.), тиранин кој плачкал по онаа
клучна религија која и припаѓала на Грција, Персија, Сирија, Феникија, Египет, Вавилон, бивши земји на Сумер и дел на Индија пред што умрел во Вавилон во доба
33 години.Во текот на своето владеење во Египет го втемелил градот Александрија.
И него го подучувал грчкиот филозоф Аристотел, Платонов ученик. Крвната лоза и
знаењето одат заедно низ историјата. Оваа клучна лоза се протега преку најславната египетска кралица, Клеопатра (60.-30. пр. Хр.), која се мажила за најславниот
римски император Јулија Цезар и му родила син, кој постанал Птоломеј XIX. Освен
тоа, родила близнаци со Марко Антониј кој имал сопствена генетска врска со оваа
линија и нејзините бројни ограноци. Лозата исто така е поврзана со Херодот Велики, ‘Херодот’ од приказната за Исус, и се наставува до семејството Pizon кое ги напишало приказните за Исус од Евангелијата ! Истата лоза вклучувајќи го Константин Велики, римскиот цар, кој 325. по Хр., на темел приказната на своите предци,
Христијанството го претворил во религија каква што денес ја познаваме. На Pizon
подоцна му дале некои од раните папи ! Лозата потоа се протегнува понатаму во
Европа преку Меровех или Меровиј, според кој е наречена меровиншка лоза, и се
наставува од останатите од кланот на Меровинзите. Попат Клодиј и Дагоберт, кој
се споменува уз Сионскиот приориј и ‘мистеријата’ на Rennes-le-Chateaua во Provans, во јужна Франција“.
Грција никогаш немало. Елада секогаш била во Македонија,никако обратно.
Аристотел=Арис Тот ел (Арис=Арес Тот=Тот ел=завршеток: молител, бранител...)
бил Македонец. Неговиот татко Никомах бил лекар во македонскиот царски двор.
Александар Македонски бил бог- Амон. Ако некој пред него се појавел, кој
не сакал да му се покори и потчини, ќе му летнела главата. Токму затоа било кој
или група на луѓе со него да бара-ат каква и било врска, е произволно и без основа.
Следи во Европа сè до 12 век н.е. немало ништо од Месопотамија:Семирамида итн.
Стр. 312: „...Тие жртви, во дословниот смисол, се принесуваат на ‘боговите’,
влекачите, и тоа се одвива илјади години. Целта на масовните жртвувања на луѓе
што го изведувале Астеките во Средна Америка...“. (Астеки=а с тек и, Р.И.)
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Стр. 313: „Концепцијата на жртвување на луѓе и животни како следело од
давнина и денес. Е иронично, иако разбирливо во контекст на оваа книга, дека голем дел на тие жртви е замислен да спаси, а не да уништи живот. Се верувало дека
една жртва ќе ги удоброволи ‘боговите’ и заштити животите на многу други. Тоа е
уште едно потекло израз на ‘жртвен јарец’ кој што го означува оној кој е жртвуван
поради туѓи ‘гревови’. Тоа, секако, се манифестирало во бројните митски верски
‘јунаци’ кои ‘умреле нашите гревови да би биле искупени’. Жртвувањето на кралот
или владетелот како би му се удоброволило на боговите е уште една древна традиција. Во северна Африка и Блискиот Исток, такавиканата колевка на цивилизацијата, каде се напишани извештајите за Ананнуките и Чуварите, биле чести жртвувања
на луѓе, а посебно деца. Слични обреди биле раширени и во Кина, Рим, Африка,
Азија, Грција, Јужна Америка и- најпознати од сите- во Мексико, каде Астеките вршеле en masse жртвување на боговите. На тоа подрачје, како што бившиот мексикански претседател Miguel De La Madrid и рекол на Cthy O’Brien, сексуалната робинка на која ЦИА и го контролирала умот, влекачките вонземјани се спуштиле и произвеле физички тела кои ќе опседануваат, баш како што издашно го чинеле во
аријскиот народ. Влекачите и жртвувањето на луѓе одат рака под рака. Скадинавците живи ги закопувале живите деца како би ги зауставиле пошастите и удоброволи на големиот бог на Север, на скадинавскиот Один односно на германскиот
Wodana или Wodena.10 Боговите на школата на мистерии биле без изземање поврзани со жрвување на луѓе и заправо тие школи, а преку сега глобалните мрежи на Братствто и сотонизмот, ги пренесувале тие знаења и обреди све до денес. Инките од
Перу жртвувале деца; во Европа човечките жртви се принесувале од најраните денови. Еден од друидните обреди предвидувал да се закопа дете во темелот на нова
зграда или да ги попрска со детска крв. Во приказните за св. Коломби (гулабица,
Семирамис),таа ‘христијанска’ хероина наводно со своите редовници рекла дека би
приличило еден од нив да се закопа во темел на новиот самостан на школскиот
остров Иони (Сонце) како би се ‘посветило’ земјиштето. Свети Оран доброволно се
пријавил и затоа, се верува, отишал равно во рај. Римските извештаји на историчарот Тацит откривале дека Друидите сметале за обврска да ги прекријат своите олтари со крв на заробеник, те да се советувале со боговите преку човечките утроби.
Исти приказни можат да се најдат во Ирска и Скотска. Ирскиот мит проповедува
дека во Ирска најнапред живееле група на похлепни богови викани Форморанци
кои секоја година захтевале две треттини од сите новородени деца. Феничаните и
нивните сродници Картагинци наголемо жртвувале луѓе, а тоа го чинеле и Канаанците. Кога Картаго губела во војната со Римското Царство, две благородни семејства ги жртвувале своите синови на Баал (фенички бог Сонце, Бел односно Бил)“.
Со жртвување на луѓе се потврдуваат преселбите на Белците од 6 век п.н.е.
Во Северна Африка а и Блискиот исток живееле две раси: Белци и Црнци.
Црнците биле канибалисти.Исто така, тие се обрезувале, што важи денес и девојки.
Следи традициите на Црнците да се внесат во Библијата, во 6 век п.н.е.. А таа била
пишана на арамејски јазик. Тој како сириски јазик ги содржел јазиците на Белците
(Сумери) повеќебожци и Црнците (Акадци) еднобожци. Следи со неа и тоа се учи.
Стр. 29: „Како што добро е познато, во човечкиот мозок постои подрачје кое
и ден денес е познато како ‘рептилски мозок’. Тоа е изворен сегмент внатре на мо10

Значи, тракиските Германи и илирските Теути биле со тн.словенски јазик: в + один = водан/воден.
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зокот, а сите останати делови негови се додатоци. И, според неуроанатомот Paul
MacLean, тоа прастаро подрачје на мозокот е подвижено од еден друг претисториски сегмент кој некои неуроатоми го нарекуваат R- комплекс. R е кратенка од рептилски, бидејќи тој дел го делиме со влекачите (гуштерите, Р.И.). MacLean толкува дека тој R- комплекс има важна улога во ‘агресивното однесување, територијалност, ритуализам и воспоставување на општествена хиерархија’...“.
Значи, принесување на жртви на боговите, кои биле како луѓе..., а и со крв.
Стр. 313:„Уште една честа тема на жртвување е првородените деца, најчесто
првородениот син. Во некои амборидџански племиња во Австралија мајката би го
убила и изела првороденото дете како би осигурала дека моќта ќе ја имаат повеќе
деца. Жртвување на првородени животни и луѓе било доста често и се споменува
во Стариот завет. Книгата за кралевите говори како Меша, кралот на Моабите, толку го избезумил поразот од Израел да го жртвувал својот најстар син и наследник.
Сетете се на Постанокот и како ‘Бог’ (богови) инсистирал Абрахам да го жртвува
својот првороде син како на искушение би ја поставил неговата вера на послушност. Исти обреди и денденес се спроведуваат меѓу сотонистите, крвни лози...“.
Бидејќи Австралија била припоена на Африка, врската била само со Црнците. Пак, тоа што меѓу Белците и Црнците бил/е можен нивни меѓупроизвод, е доказ
дека Земјата била мала. Во DER GROSSE READER’S DIGEST WELT ATLAS, на
стр. 118, стои: дека „200 милиони години стари песочни камења на Британскиот
остров, морале да постанат во една сахарска клима; нејзините магетски испитувања
покажуваат, дека Велика Британија тогаш таму била, каде што денес е Сахара“.
Бидејќи во ембрионалниот развиток никогаш човекот не личел на гуштер,
ни мајмун, тој немал врска со нив. Досега не биле пронајдени преодни форми итн.
Според Х.Вент, во мошне раниот стадиум на развојот на човекот, ембрионот
има шкргни отвори слични на шкргните отвори на морско куче. Човечкиот ембрион застрашувачки наликува на ембрионот на другите цицачи на истото доба. Затоа,
заклучил Хекел, секое суштество го повторува развојниот пат на својот вид. Во прилог се наведува рибјата болест (Ichthyosis). Човекот на кожата има како рибји лушки. Овие се појавуваат со породот и остануваат цел живот. Тој достига длабока
старост: 90 години. Во Битола имаше една жена со вакви промени, зашто е пишано.
Значи, се говори за ајкула, а и јагула, дури и преку 200 милиони години. Со
ова се потврдува, залудно авторите говорат за гуштери, мајмуни и други животни.
Во овој дел се говореше за Готи. А тие биле Скити. Значи, Татари. Или инаку кажано Булгари. David Icke, “Priče iz vremenske omče”на стр. 105 ја има наведено
слика 7. А во неа, над Хазарија, е прикажана Волга Булгарија. Токму затоа Готите,
кои биле Скити, го имела татарскиот/бугарскиот бог Асен. Денес во Бугарија Асен
е често име, но не во Унгарија, каде според Вотсон само 5% биле Маџари (Унгари).
Авторот, на стр. 106, пиши: „...Dr. Bagy наведува голем број примери како
би ја покажал лингвистичката подударност измеѓу сумерскиот, староунгарскиот и
современиот маџарски јазик. Се повикува и на неколку дела напишани во текот на
првото илјадолетие, вклучувајќи ги Арпадски кодекси и De Administradno Imperio, а
50 години водел сопствени истражувања. Кажува дека само две стотини маџарски
зборови кои доаѓаат од угро-финскиот јазик, ама повеќе од две илјади зборови кои
се блиски на сумерскиот...“.
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Бидејќи 95% во Унгарија биле Белци, нивниот староунгарски јазик бил јазик на Белци- тн.словенски. А ваков бил јазикот на Сумерите, кои биле само Белци.
Се говореше за арамејски јазик. Да се повтори: „...Све тоа постанува знаковито ако го земеме во обѕир едед едини заеднички извор на сите големи како и
мнозинството помали религии, што е потврдено со записите врезани на стената Бехистун во гората Загрос на еден стар каравански пат од Вавилон. Тие записи околу
515. година пред Христа ги нарачал Дариј Велики, а се запишани на три јазици: вавилнски, еламитски и персиски. На сите места каде е еламитска и персиска верзија
пиши Сакка, Персијанци/ Вавилонци го употребувале изразот ‘Кимери’ “.
Значи, тогаш староперсиски јазик бил пелазгиски=тн.словенски. Тек потоа
бил создаден новоперсиски јазик и тоа како вулгарен арамејски јазик. На ист начин
од дворасниот староегипетски јазик на Белци и Црнци како вулгарен староегипетски јазик бил создаден Птолемејовиот Александријски јазик коине. Тој следел по
смртта на Александар Македонски.Тој во 19 век погрешно бил наречен старогрчки.
Токму затоа авторите говорат дека коине бил како (ново)персиски јазик.
Латински како вулгарен коине го создал Лив Андроник во 240 г.п.н. Тој во
15 век н.е. бил обогатен со уште околу 10.000 коински зборови. Па се говори латински зборови со заедничко потекло (коинско и латинско).
Ото Цирер, на стр. 102, вели: „Улфилас околу 369 од грчките букви и германските руни создал сопствено писмо. Неговото преведување на Библијата е најстариот германски писмен дел и единствен источногермански воопшто. Остатоците
од него се во ‘Codex argenteus’ во Упсала содржани“. (Руните се тн.словенски, Р.И.)
Значи, тек тогаш бил создаден готски јазик. Тој бил само вулгарен коине.
David Icke, на стр. 254, пиши: „Сите неромански јазици во Европа потекнуваат од готскиот, вклучувајќи го англискиот, а древниот шведски јазик уште секогаш се нарекува ‘шведо-готски’. Старото име на Данска било ‘Gothland’, од што
е изведено Јутланд...“.
Токму затоа западно од Германија се говори на дворасни јазици на Белци
(Пелазги) и Црнци (Семити), што важи за вулгарниот коине-грчки. Пак источно од
Франција се говорат трорасни јазици: на Белци, Црнци и Монголи (Готи=Татари).
Најдобар доказ за мешани јазици се Албанците (Скиптари=Тоски). Според
Густав Мајер, нивниот јазик има грчки, романски, словенски и татаротурски зборови. Значи, Албанците говорат четири јазици, на четири народи, а не на еден народ.
Во Р.Македонија живеат 90% кавкаско- црноморски Албанци- Арнаути (Геги) и 10% Скиптари. Бидејќи вкупно во Р.Македонија се само 14% Албанци, значи,
само 1,4% Скиптари, се скиптаризираат Арнаутите11 со бело капче како Хазерите...,
што важи за Македонците- муслимани, Срби- муслимани... Тие градат само џамии.
Бидејќи за нив нема финансиска рамка, тие живеат како исламски паразити.
ВАТИКАНСКИ УБИЈЦИ
Alberto Rivera, “Vatikanske ubice”, 2009- Beograd, на стр. 17, пиши: „Чинителот дека Римската црква не дозволува брак на свештениците и сестрите предизвикал големи проблеми. Додека сум бил во црквата можев да видам дека некои се11

Арнаутите биле колонизирани во 19 век.Според Густав Вајганд,500.000 Черкези и 100.000 Татари.
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три исповедувале лезбејство, а другите имале љубовни афери со свештениците. И
тоа навистина е стален извор на фрустација за нормален човек.
Е познато дека работниците, кои копале на имотот на католичката црква, пронашле скриено гробиште. Нашле костури на бебиња кои ги родиле калуѓерките.
Тоа се случило во Севилија, во Шпанија, 1934. година. Исто така и во Мадрид,
1932. година. И во Баскија, регија во северна Шпанија. Владата на претседателот
Азнар и Мануел Азан захтевале национална истрага на манастирите, школите...“.
Стр. 26 е слика на поделбата на не-католиците, како врз нив да се делува.
„Околу 1550. година, језуитите почнале да се инфилтрираат во сите религии
и деноминации. Тие тоа го прават и денес на многу суптилен начин, заблагодарувајќи не екуменското движење“.
Стр. 36: „Ја сакав девицата Марија со сето свое срце. Би убил за неа, додека
еден ден не сум дошол до сознание кое длабоко ме потресло: Кралицата на небото
ја славела сотонската религија која потекнувала од стариот Вавилон и се нарекувала ‘обожување на Вал’. Бог тоа го мразел. Затоа Исус ја нарекол Марија ‘жена’,
додека тој систем, денес викан римокатолицизам, ја поставил за ‘кралица на небото’. Римокатолици мораат да веруваат дека Маријината мајка затруднела без грев,
дека и таа е родена без грев. Тоа ја поистоветува со Бог и ја чини мајка Божја“.
Стр. 38: „Све се срушило. Сознав дека црниот папа исто така е масон и член
на шпанската комунистичка партија. Добив вртоглавица кога сознав дека језуитскиот генерал е во тесна врска со илуминатите од Лондон. Игнацие Лојола, основач
на језуитскиот ред, бил член на илуминатите“.
На стр. 39 е сликата со „прстен со масонски симбол“.
Бидејќи ќе следи,Константин бил повеќе божен, се дополнува со два автори.
David Icke (2007), на стр. 115, пиши: „Константин постанал цар на Римското
царство 312. година после Христа. Го прател глас на храбар и безобѕирен војник и
едино време служел во Британија, пред што е избран за Цезар на Запад. Тогаш во
настојување да постане цар на сите Римјани почнал да ги убива своите сопарници,
вклучувајќи многу нивни деца. Христијанската легенда кажува дека во една од своите битки за власт во Римското царство, во битката кај Милвиниот мост во близина
на Рим, на небото видел крст уз кој биле зборови: ‘По оваа победа !’ Следната ноќ,
така легендата кажува, му се укажал Исус и му рекол на своето знаме да го стави
крстот оти тоа ќе му ја зајамчи победата, над непријателите. Добра приказна, ама,
‘мора да се шалите’, ми поминало низ глава. Се наводува дека визијата на Константин го навела да се преобрати на Христијанство, меѓутоа тука наидуваме на еден
проблем. Тој никогаш навистина не постанал христијанин, освен можда на сосмртната постела, како осигурување. Го почитувал грчкиот бог Аполон (Сонце) и Sol
Incvictus (Непобедено Сонце) и до смртта бил Pontifex maximus (оп. прев. -врховен
свештеник) на паганската црква ! Последично, на Исус му е доделен Сончевиот роденден 25. просинец и тоа се одржало све до денес. Константин е одговорен и за големото христијанско светилиште во Јерусалем. Неговата мајка, Хелена, таму била
испратена да би го пронашла местото на реликтите на христијанската приказна. Наводно го пронашла точно местото на Исусовото родување, разапнување, неговата
гробница и местото од кое влегол во небото. Во Јерусалем водичот и денденес ќе ве
спроведе на сите тие места ! Константин 326. година после Христа изградил базилика на место која неговата мајка го идентифицирала како место на разапнување и
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тоа место таму денес стои Црквата на св.Гроб и привлекува милиони христијани
кои сакаат да го видат местото каде Исус бил разапнат. Хелена исто така тврдела
дека отприлика тристо години по тој настан пронашла три дрвени крстови на кои
се разапнати Исус и двата лопови. Каква способна госпоѓа тоа морало да биде“.
Philip Sherrarad, Byzanz, TIME- LIFE International (Niederland) N.V.- 1967,
пиши: „Секако во својот град Константин наредил да се постават христијански симболи, како крстови и реликвии на светците. Другите предмети кои биле поврзани
со новата вера- секира, со која Ноје наводно го изградил својот брод, нардовото масло за кое се говорело дека Марија Магдалена (=Магда Лена, Р.И.) со него ги мачкала Христовите нозе- Константин ги соѕидал во подножјето на еден огромен столб. Овој столб од шест џиновски порфирни барабани, со наоколу врезани ловорови листови, бил подигнат на средина на раскошниот овален форум, поплочен со мермер и опкружен со колонада. Тој бил Константинов форум.
Со текот на вековите во целиот град се зголемувале спомениците, статуите и
светите предмети, поврзани на некој начин со христијанската вера. Многу биле посветени на Богородица, која ја сметале специјална заштитница на градот. ‘Не може
да се најде ниеден јавен плоштад, ниту царска палата, ниту поугледна гостилница,
ниту приватна куќа на некој достојник, каде не би било црква или капела во слава
на Мајката Божја’, напишал подоцна еден познавач на оваа епоха, Во црквата на
крајниот северозапад на градот во четвртот познат под името Влахерне, била чувана една од најдрагоцените реликви на градот, облеката на Богородицата, која од
Палестина во Константинопол била донесена за време на Лав I (457-474). Овде се
наоѓала и чудотворната икона на Богородица, покриена со вело, која според легендата, понекогаш, на таинствен начин, се раздојувало и го откривало лицето.
Во една друга Маријина црква се чувал нејзиниот појас, реликвија кога создала многубројни чуда. Во добата на огромната опасност, како во приликите на
многу опсади на градот, оваа реликвија и иконата на Богородица имале мошне важна улога. За време на еден напад на Русите, годината 860,12 кога градот веќе ја изгубил секоја надеж, облеката на Мајката Божја била носена околу бедемите и утврдувањата и Русите одустанале од опсадата.
‘Навистина’, пишел еден очевидец, патријархот Фотиј, ‘оваа најсвето парче
на облека, одело на Мајката Божја ! Тоа ги опфатило ѕидините, и непријателот на
необјаснив начин ги свртиле плеќите.13 Градот се облекол во таа облека и непријателот го дигнал логорот на некој даден знак. Градот со делото се украсил и непријателот бил лишен од надежта која му давала полет, оти кога оделото на Богородицата било носено околу ѕидините, варварите одма ја напуштиле опсадата и го
подигнале својот логор, додека ние сме го избегнале заробеништвото кое нас ни се
заканувало и доживеавме одненадеж спасуваажње’. Реликвиите во главниот град се
донесувале од сите делови на христијанскиот свет.
Тие почивале во црквите, светилиштата и ковчезите, во златните и сребрени
садови, украсени со драги камења, често завиткани во свила. Градот постанал еден
едини ковчег за реликвии. Овде можело да се видат платно кое го носел детето
Исус, потоа, со крв потопената ткаенина која го покривала Христо на крстот, копјето кое го прободило, трновата круна и надгробен камен. Овде почивале чесните мо12
13

Тогаш цариградскиот патријарх запишал, дека Русите се нарекле Словени- пред тоа биле Рецкари.
Тогаш им стигнале руски известувачи, кои на Русите им јавиле, тие биле нападнати од Татарите.
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шти на апостол Лука и Андрија и св. Тимотиј, сопатникот на апостол Павле, како и
главата на Јован Крстител.
Се започнало со 11 мај 330, на денот на осветување на градот. На тој ден бил
крунисан столбот на Форумот со статуата на апостолот, чија глава била земенета со
Константиновата портретна глава“.
За Entoni Brajer i drugi (1984), “Stari svet”, Beograd, религијата од истокот се
внесла во римскиот живот. „На ден 3. април 33.н.е. еден млад Евреин, по име Исус
Христ, распнат на крст заедно со некакви разбојници, кои Пилат исто така ги осудил. По христовото распнување на крст во добата на намесникувањето на Понтиј
Пилат во Јудеа (29- 36. н.е.), набрзина застанало да се шири учењето за неговиот
живот, дело, смрт и закрстувањето. Веќе отприлика помеѓу 50. и 64. година н.е.
апостол Павле патувал и придобивал приврзаници за својата вера во Коринт, Солун, Галатија, Рим, Филипи“ итн. (Прва Христијанка била Македонка Лидија, Р.И.)
Бидејќи за Исус не пишел ниеден историчар, а тн.Исусово учење почнал да
го шири „50. и 64. година н.е. апостол Павле“, Исус сè до 60 и 64-та и не постоел.
Стр. 60: „Да изнесам уште нешто за историјата на Ватикан. Римската религиозна институција е основана во Рим, 337. година за време на царот Константин.
Сам Константин никогаш не бил библиски религиозен. Тој тајно го обожувал богот
Сонце све до самата смрт. Католичиката инстутуција во Рим ги пргонувала вистинските верници и сакала да ја избриши изворната библиска наука. Вистиските религиозни луѓе се криеле по катакомбите и планините, да би го избегнале мачењето“.
Стр. 63: „Во ноември 1979. година папата се сретнал со водачот на православните цркви во Истамбул во Турција. Ова обединување православната црква ќе
ја постави под контрола на Рим давајќи му така на папата влијание над милјарда
луѓе. Политичарите на светот сега повеќе се плашат од силата на овој човек отколку атомска бомба...“.
Рим со Католичката црква го ништо македонското православие од 1071 година. И таа место да го шири својот католицизам, таа го шири само својот ислам.
Стр. 68: „Почнувајќи во 1096. година, прво ги нападнале Евреите во Европа
бришејќи ја така цела заедница. Како напредовале кон Јерусалем, Јевреи на нивниот пат трпеле грозотии. Римокатоличката машинерија не покажала никаква милост.
Оставувале крвав траг, смрт, беда и омраза.
Бидејќи голем број Евреји бил мачно убиен, нивните деца биле присилени
да бидат присилно покрстени римокатлици. Римската црква имала планови за нив.
Зашто Римската црква сакала да се пресели во Јерусалем ? Зошто да го остави тргот на Свети Петар и неговиот престол во Рим ? По све, не ли Петар наопако е
разапнат вон Рим, како што Римската црква со векови говори за тоа ? Не се ли
неговите коски во Ватикан ? Нажалост, нешто компромитирачко се случило за римската црква недавните години. Гробот на апостол Петар е откриен во Јерусалем на
локацијата на Фрањевачкиот самостан викан Dominus Flevit. Какво разочарување за
Ватикан ! Било мошне тешко таа информација да се одржи тајно.
А сега, да кажеме нешто за уште еден смртен непријател на Рим- православната црква.
Неволјата настанала околу 330. година. Во тоа време, христијанската црква
била изложена на големи прогони од страна на римските незнајбожници. Ама, упркос на прогоните, бројот на христијаните растел. Цезар покушал да го заустави тоа
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движење, ама не можел, па воспоставил лажна христијанска црква која ќе ги контролира верниците низ страв и незнајбожачка традиција.
Ево како тоа е изведено: Римското царствосе распаѓало, па римските цезари
ги замениле своите облеки со религијски костуми. Ама, нивниот незнајбожачки систем останал непроменет ! Едноставно на своите стари богови и идоли им дале нови имиња. Јупитер постанал Петар, Венера постанала девица Марија, итн.
Годината 313, царот Константин издава уредба за толеранција. Кога Константин се прогласил прв папа, тој сакал ги здружи заедно незнајбожците и религиозните луѓе мешајќи го паганското обожување на Вал со учењето на Библијата. Од
таа збрка се изродил безбожниот Римокатолички систем.
Библиските религиозни луѓе знаеле дека е создадено религиско чудовиште
кое е викано ‘христијанство’. Знаеле дека тоа е лажен религиски систем, потполно
спротивен на Библијата. Да би ги сочувале своите семејства, бегале во планините.
Кога Константин се повлекол, му дал на римскиот бискуп титула Sumo Maximus Pontifix, и така го направил папа. Константин се преселил во Византија 330.
година, давајќи му на градот нов изглед нарекувајќи го Константинопол. Останал
верен на римокатоличкиот систем. (Византион, Р.И.)
Како времето одминувало, се случила поделба на Римокатоличките институции измеѓу Рим на запад и Константинопол на исток. Константинопол постанал
глава на православната црква. Римокатолицизмот и православието постанале горки
непријатели.
Годината 1204, папата Иноќентије III подигнал четврти крстоносен поход
напаѓајќи го Константинопол. Неговите крстоносци го уништиле градот и луѓето
во него, плачкајќи све на што можеле да стават рака. Вместо православните да се
вратат под папината контрола, тие кои преживеале го проколнале папата и отишле
уште подалеку од него. (Рим со папата никогаш немал врска со правослвието, Р.И.)
Како времето поминувало, источните цркви паднале под заштита на царот
на Русија. Римокатоличката институција осетила ако царот на првославната црква
не се покори на Римската црква, тој мора да биде уништен како и Еврејите.
До 1491. година, религиозните водачи во вид на папата владееле над кралевите и кралиците на Европа со текот векови. Тоа било мрачно доба на историјата.
Меѓутоа, работите постанувале понестабилни за папството. Започнале немири и буни од страна на луѓе кои протестирале против папската тиранија (затоа се
викани ‘протестанти’).
Во тоа време се родило мало дете во дворот на Лојола во Шпанија. Тој бил
шпански Баскиец. Тоа дете растел да го промени светот. Го викале Игнацио Лојола.
Тој бил сотонски гениј. Изградил војска на свештеници потполно посветени на
дисциплина и ред- језуити. Тие наскоро постанале најстрашна религиско-ударна
сила во историјата. Тоа била специјална единица на Римокатоличката црква“.
Стр. 85: „Језуитите тргнале да го заустават создавањето на новата германска
република. Двајца луѓе тоа го направиле. Еден бил Франц фон Папен, а други кардинал Пачели кој подоцна ќе постане папа Пие XII,попознат како ‘Хитлеров папа’
Позорницата била наместена за нова римокатоличка ѕвезда во Германија.
Неговото име е Адолф Хитлер.
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Еден језуитски свештеник бил вработен за Хитлер да напише книга викана
‘Моја борба’. Писател на таа книга е језуитскиот свештеник Stimfl (Staepfle). Таа
книга биле ремек дело на језуитот, направена за Хитлер да ја превземе власта“.
Стр. 92: „Во Југославија, членовите на православната црква (викани Срби),
биле убивани од страна на грозните ‘усташи’- католичка група водена од страна на
језуитите. Страшни мачења и масакари, кои се вршеле над жртвите, биле неописиви. Многу свештеници биле членови на католичката усташка бригада за ликвидација. После војната, усташот Андрија Артуковиќ побегнал во Америка после убиство скоро милион луѓе (мнозинство членови на православната црква)“.
Стр. 96: „Религиската машинерија на денешницата е мошне, мошне стара.
Почнала заправо по Ноевиот потоп. Нимрод и неговата мајка Семирамида произвеле окултна религија во градот Вавилон кој се проширил низ целиот свет.
Нимрод ја оженил својата мајка и после неговата смрт, Семирамида тврдела
дека тој постанал бог сонце, ‘Вал’. Некои имиња кои му се наденале биле: Сол, Тамуз, итн. Тој систем неа ја учинил божица. Семирамида исто така во текот на вековите добила разни имиња како: Изис (во Египет), Венера и Кралица на Небото.Исто
како и религискиот систем на денешницата, тоа било поврзано со политиката широко на светот“.
Стр. 101: „Масоните биле издадени. Не знаеле дека папата Пие XII бил масон. Никогаш не ќе поверувам дека и тие исто така биле контролирани од врвот од
страна на Црниот Папа.
Заблагодарувајќи на нивните водачи, јадните протестанти сега го сакаат папата“.
Стр. 109: „Демонската цел е да се развие окултни религиозен систем и низ
него да се контролира светот- систем во кој народот ќе верува, да убива за него и
дури да биде волјан да умре за него. Да би го претставиле својот сотонски систем
на светот, демоните употебувале двајца луѓе во Вавилон: Семирамида и Нимрод.
Семирамида се мажила за Нимрод, својот роден син. Прв град граден по Потопот
бил Вавилон. Демоните во него подигнале свое претставништо или претседништво.
Семирамида била кралица на Вавилон, а Нимрод го водел народот во побуна против Бог.
Демоните тука поставиле темел за својата религиозна машина, со која ќе ја
сузбија Божјата работа и ќе испрати милиони луѓе во смрт и вечна пропаст.
Ево како тоа е постигнато низ Семирамида. Таа била моќна и мошне убава
вештица, потполно предана на демоните. Тие неа и давале многу идеји. Семирамида го поттикнувала човештвото на побуна против Божјите закони на женидба.
Таа го основала целибатот, кој бил религиозен покривач на прељубочинство, блуд,
хомосексуализам, содомизам и лезбејство. Оттаму потекнува римокатоличкиот целибат. Целибатот наводно свештеникот го чини свет. Денес, како и во време на Семирамида, римокатолиците веруваат дека сакрамент на светиот ред- целибат, е повисок отколку сакраментот на женидбата.
Така демонските традиции се ставале изнад Божјата наредба.
Опатиците биле храмски проститутки, служејќи им на свештениците заправо како и денес. Тогаш тие биле наречени- весталски девици. Денес тие се ‘невести
Христови’.
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Оваа институција основала исповедница, за полесно да би завирила во тајните на своите следбеници. Народот се плашел од своите свештеници, се плашеле
да не бидат уценети. Демоните ја сакале оваа идеја. И во иднината тие ќе ги користат исповедниците да уништуваат народи.
Смртта низ разапнување била исто така една од демонските идеји. Крстовите првобитно биле правени како окултни симболи и биле обожавани во древниот
Вавилон и Египет.
Нимрод бил мајстор на војни и чаробник, вештец. Под негово водство се развијала астрологијата. Тој исто така го втемелил белото и црното чаробништво- магијата. Бил викан Молох. Жртвите на Молох биле необични. Творецот Бог воспоставил животински жртви како симбол на страв кој предивзвикува грев, а Семирамида објавила дека е божица и захтевала неа да и се жртвуваат деца. На дечките
гради е врезуван знак крст и им е вадено срцето.14 Семирамида биле втелување на
злото. Еден од Ноевите синови, Сем (Сим), Божји патријарх, кој живеел во тоа време, го убил Нимрод, и така го направил крајот на оваа окултна пракса.
Ама, народот плачел за Нимрод. Неговиот херој бил мртов. Демоните ја
употребиле Нимродовата смрт во своја корист. Семирамида го прогласила Нимрод
за бог и го нарекла ‘Вал’- бог Сонце, додека за себе го зела симболот месец. Захтевала месец да биде обожован. Тогаш затруднала, тврдејќи дека уште е девица.
Родила син и го викала Тамуз, говорејќи дека дошло до реинкарнација на Нимрод.
Семирамида тврдела дека духот божји се инкарнирал во неа како мајка. Таа тврдела за себе дека е боженска девица- мајка, така да нејзиниот кип на кој го држи малиот син- богот, се појавил секаде. Семирамида тврдела дека Тамуз е нејзин спасител. Ова на демоните ќе им користи и во иднина, да заведе милиони“.
Стр. 115: Демоните влијаеле да се напише такавиканата ‘апокривна книга’ и
да се уфрли во Библијата. Со тоа се сакало да се уништи или најмалку намали вредноста на Библијата. На соборот на римокатоличката црква во Трент 1546. година,
апокривните списи се одобрени како да се надахнати од Бог. Од книгата за Макавејците, една од апокривните книги, произлегла и замислата за чистилиште (пургаториум).
Годината 1611, изабран е кралот Џемјс (King James) поново да ја преведе
Библијата, под влијание на голем број језуити, поставени за членови на Англиската
црква. Ама Бог го зачувал својот пишан збор, па тие не биле во состојба да ја променат како испланирале.
Меѓутоа, низ нивното влијание, апокривните списи биле воврстени во првата верзија на овој превод. Кога оваа завера била откриена, библиските религиозни
луѓе ги отфрлиле апокрифите. Денес поново е препечатено делото од 1611. година,
преводот кој содржи апокривни списи, заблагодарувајќи им на језуитите“.
Рим правел фалсификати. Но најбитни биле за Македонија- ... до крволочни.
Стр. 131: „По Константиновата смрт овие религиски водачи живееле мошне
добро. За нив религијата била голем бизнис. Околу 337. година го започнале проектот по кој требало да постанат најголеми земјопоседници во Европа. Ама, околноста изненадно се променила. Во 8. век, муслиманската армија ги напаѓа и ги зазема
во име на Алах. Нивната империја се смалувала додека не останала само централна
14

Ова било пренесено и во Америка- по смртта на Александар Македонски. А пак, кога им се откинувала главата, пред првиот вратен пршлен,дрогата=дражата била во мала количина: Амала=а мала.
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Италија. Непријателите нагрнале и римокатоличкиот посед бил пред уништување.
Нивната едина надеж бил Пепин, франковски крал. Ама како да го наговорат да го
брани Рим ? Им требало лукав план.
Се досетиле да му напишат писмо со кое тобоже апостол Петар бара помош
од Пепин. Го фалсификувало писмото на апостолот Петар од рајот. Го напишале на
златен пергамент и му рекле на Пепин дека сам Петар го донел од рајот и го предал
на папата. Импресивна религиска поворка стигнала кај Пепин и му го предала писмото. Тој бил изненаден дека Петар воопшто знае за него. Се одушевил. Му поверувал на секој збор од тоа фалсификувано писмо и ја собрал армијата да го брани
Рим. Пепин ја водел својата армија во борба со напаѓачите и го спасил Рим. Кога
битката била завршена, Пепин на папата Стефан II му го предал градот Рим и со
ограничената количина земја во опкружување. (Стефан=Степан=с тепан, Р.И.)
За време на папата Хадријан I, е искористен уште еден фалсификат под назив ‘Донација на Константин’, во која се тврди дека Константин го одредил папата
за наследник на цела римска империја. Папите се прогласиле наследници на Свети
Петар и сопственици на клучевите на животот и смрт. Кралевите широко на Европа
поверувале во папините фалсификати и лаги, и ја прифатиле Донацијата на Константин’. Кралевите и императорите гледале на Рим како на духовно водство, и биле
измамени да веруваат дека папите се водачи на Божјото царство на земјата. Цезарите во религиски костуми и идолопоколнички свештеници на Рим успеале. Го излагале светот, ги задржале парите и благото на римската империја и ја припремиле
позорницата за ‘Светото Римско царство’. (Со него се ништи православието, Р.И.)
Стр. 136: „Кога папата посетува некоја држава и го бакнува нејзиното тло,
многу веруваат дека тој чин е пониженост. Всушност, тој со тоа тврди дека таа земја е негова, поради супермацијата на власта (слика на претходна страна)“.
Рим како нехристијански го ништи македонското православие. Токму затоа
тој место да го шири католицизмот, го шири само исламот. Затоа следи за исламот:
Стр. 137: „Она што сега ќе го изнесам го дознав во Ватикан додека бев језуитски свешеник под заклетва.(Ватикан=вати кан: вати=в ати=отец, кан на Готите,Р.И.)
Језуитскиот кардинал Августин Беа ни објаснувал како римокатолиците жарко го сакале Јерусалем при крајот на третиот век. Поради неговото религиско значење и неговата стратешка локација, Светиот Град се сметал со непроценливо благо. Морал да се развие план како да се претвори Јерусалем во римокатолички град.
Голем извор на снага кој би можел да го направи оваа работа биле потомците на Исмаел. Така Арапите постанале жртва на еден од најинтелигентните
планови кои икогаш го смислиле силите на темнината.
Дозволете на кратко да ја раскажам историјата на исламот.
Во Алжир, северна Африка, годината 354, наша ера, побожната римокатоличка мајка родила син. Му дале име Августин. Августин бил генија и на крајот постанал ‘светец’ во римокатличката религија. Бил бискуп на Римска Африка.
Овој верен римокатолички бискуп е наречен ‘Отец на црквата’. Августин
напишал две познати дела: ‘Божји град’ и ‘Исповеди’. Овие книги, непознати на
арапскиот свет, со векови снажно влијаеле на нивните животи“.
„200 години по Августин, околу 570. година, е роден Мухамед во Мека...“.
Стр. 140: „Тогаш се појавил еден човек во Мека...Неговото име било Абд Ал
-Муталиб, и тој бил дедо на пророкот Мухамед“.
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Стр. 141: „Со текот на годините...Негов најмлад син му бил најдраг, убаво
момче викан Абд Алах...“.
Стр. 142: „Абд Алах ја оженил Амина 569. година. Набрзо морал да оди со
еден караван да изврши некоја работа. Попат заболел и умрел. Амина го носела неговото дете“.
Стр. 144: „Мухамед имал 25 години кога се оженил со богатата вдовица Кадија, која имала околу 40 години.
Мухамед и Кадија имале два сина, кои умреле млади, и четири ќерки. Најпозната била Фатима, која се мажила за Мухамедовиот наследник, неговиот роѓак,
Алија.
Околу 610. година Мухамед тврдел дека имал визија од богот Алах во вид
на величествено створение кое го нарекол ангел Гавриел (или Габриел), кој наводно рекол: (В=б, Р.И.)
-‘Ти си Алахов пророк !’
Така ја започнал Мухамед пророчката кариера. Од тогаш Мухамед наставил
да прима пораки, за кое тврдел дека се од Алах, све до својата смрт.
Уз помош на роѓакот на својата жена, римокатоличката Варака, пророкт Мухамед бил во состојба да ги разбира тие пораки. Варак рекол:
-‘Навистина, Мухамед е пророк на овој народ’.
Некои од неговите дела биле запишани во Куранот, 650. година, додека
останатите Мухамедови списи никогаш не се објавени“.
Стр. 148: „Богатата арапска жена, која била верна следбеница на папата,
играла голема улога во оваа арапска драма. Тоа била вдовицата викана Кадија. Таа
го дала своето богатство на ‘Мајката црква’ и била издвоена во женски манастир.
Додека била таму, и била дадена чудна задача, и е испратена назад на свет.
Нејзината работа бил да пронајде брилијантен млад водач кој би можел да биде користен од страна на римската црква како би создал нова религија и постанал Месија на потомците на Исмаел. Набргу го пронашла младиот Мухамед и се венчале
(Кадија тогаш имала околу 40 години). Кадија имала роѓак викан Варак, кој, попат
на неа, бил верен римокатик. Имал изузетно влијание на Мухамед. Рим го поставил
како критична точка, како Мухамедов советник.
Рим пронашол свој човек, а парите не биле проблем. Учители му биле испратени на Мухамед и тој поминал изузетна обука. Мухамед ги прифатил списите на
‘Светиот’ Августин под Вараковото водство и постанал следбеник на неговите идеји. Тоа го припремило за ‘големиот позив’ “.
Стр. 150: Кога нам Кардинал Беа ова ни го раскажувал во Ватикан, рекол:
‘Тие списи се чуваат што содржат информации кои го поврзуваат Ватикан со создавање на исламот. Двете страни имаат толку информации една за друга. Ако тоа би
се открило, би се создал голем скандал, и би дошло до голема катастрофа за двете
религии’ “.
Стр. 152: „Под Вараковото водство, Мухамед напишал голема лага во Куранот- дека Аврам го понудил Исмаел како жртва.Библијата јасно говори дека Исак
тебал да биде жртва, ама Мухамед го склонил Исаковото име и го ставил Исмаела“.
Стр. 164: „Ватикан спроведува контрола на главните текови во светот преку
своите организации, чии членови на моќта се луѓе кои завземаат важни функции на
поле на политиката, финасиите и др. На пример, ватиканска главна организација,
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чии членови положиле заклетва на лојалноста на црквата и папите се: језуитите, тајното друштво Малтешки витези, Опис деи, Витезови Колумбо и др. Тоа е папска
војска- витезови- на ист начин како некогаш во историјата, само сега на многу перфиден и посуптилен начин“.
УДАР НА РУСКИТЕ БОГОВИ
Vladimir Aleksijevič Istarhov, “Udarac ruskih bogova”, Moskva, 2000, на стр. 7,
пиши: „Прво, зошто богот го измамил Адам ? Адам воопшто не умрел оној ден кога го изел плодот од тоа дрво, туку после тоа преживеал 930 години (ако е за верување на Библијата). Да се лаже- тоа е мошне лошо и недостојно, со тоа повеќе за
богот. Ако библискиот бог лаже- тогаш тоа апсолутно не е добро, тој едноставно е
лажго. Да се сетиме дека е ѓаволот- лажго и отецот лажи...“.
Стр. 8: „После потопот (Битисување 8: 20-21) ‘Ноје приредил жртвеник на
Господ; и зел од сите животни чисти и од сите птици чисти и ги принел за спалување на жртвеник. И осетил Господ пријатен миомирис’. Во што е пријатниот
мирис ? Во смрдеата на изгодените тела на живите суштества ? Чуден вкус има
христијан-ски бог. Изразот садизам и некрофилија. Чист ѓаволизам.
Се родил Исус Христос во Витлеем.Царод Ирод сакал да го убие,ама не знаел каде се најдувал, затоа им наредил на своите војници да ги убијат сите новородени деца.Христијанскиот бог за тоа дознал. И какви се постапците на богот ? Вместо да го вразуми или уништио царот Ирод (со снагата своја волја поново, или некако другчие), тој му соопштува на Јосиф и Марија за Иродотовите намери и им
предлага да бегаат од градот. А што ќе биде со другите деца ? Нека ги убиваат ? Не
му е жал ? Што, нема снага да се пресмета со Иродот или му е свеедно и попушта
пред злото ? Можел, ама не го зауставил ѕверството.Или на еврејскиот бог баш му е
грижа за убиството на неодабраните деца, тој се грижи само за одбраните Евреји“.
„Да ја отвориме Библијата и да го погледаме митот за потеклото на човекот
од Адам и Ева. Првите (наводно) луѓе Адам и Ева родиле сина- Каин и Авел, никакви ќерки немале, никакви жени и воопшто никакви други луѓе на земјата наводно немало. Потоа Каин го убил Авел, на земјата останало само 3 луѓе (Адам, Ева и
Каин), и богот го прогонил Каин ‘во земјата Нод, на исток од Едем. И Каин ја нашол својата жена; и таа зачнала и го родила Јеноха (Битисување 4: 16, 17).
Откаде кај Каин се појавила жена ? Со кој тој се оженил, со коза, што ли ? И
цел подоцнежен род Каинов е таков, на татица. Јенох ја родил Ирада;Ирад го родил
Мехиалеј итн. Од кого тоа тие родуваат ? Сами од себе, што ли ? Потполн апсурд“.
„Христијанската идеја за сличноста на боговите и луѓето нас не тера да мислиме, дека богот не го создал човекот спрема својата слика и прилика, туку човек
ги замислува боговите спрема својот лик. Да се сетиме на оштроумната примедба
на древниот грчки песник и филозоф Ксенофон (VI-V век пр. н.е.): ‘Кога мачките
би имале свој бог, тие би му припишале лов на глувци’ “.
Стр. 10: „Сега да погледаме Христо- спасителот, кој зел да го спасува целото човештво, не умеејќи да се спаси дури ни сам себе. Кога Христо го разапнале на
крст, неколку часови му досадувале сведоците на тој процес и луѓето со најздравото мислење му говореле: ‘...спаси Себе Самиот; ако ти си Син Божји, слези од крстот... други си спасувал, а себе самиот не можеш да се спасиш; ако Тој е Цар Из-
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раел, нека сега слези од крстот, и ќе поверуваме во Него; се надевал на Бог; нека
Тој сега го избави Него, ако Тој му е угоден на Бог’ (по Матеј 27: 40-43). И што Христос направил ? Па ништо. Шест часа висел на крстот и не смеел сам да слезе.
Очигледно совесните му закачиле шајки на крст. Чуствувајќи ја сопствената немоќ,
Христос клонал со духот (и тоа Вам ви е Богочовек) и му се обратил за помош на
другиот спасител- на својот Бог-отец: ‘...околу девет часот заплакал Исус гласно:
Боже Мој, Боже Мој ! Зошто си ме оставил ?’ (по Матеј, 27: 46). Ама ни тоа не помогнало, очигледно Бог-отец се бавел со поважно од спасувањето на својот сакан
син. Погоден со подлоста на својот татко, ‘Исус, поново заплакувајќи гласно, испушти дух’ (по Матеј 27: 50). На тоа сцената на сопственото зпасување завршила. Завеса, бурни, долготрајни ракоплескања.
Следна сцена- спасување на целото човештство. Да го замислиме спасителот
на вода кој не умее да плива и тоа го знае, ама седи на должност спасител, прима
прилична плата и е должен да ги спасува сите втопени. Најпаметно за него за време
на повикот на помош- есте да постапи како херој ’12 столици’, то ест да истрча во
пресрет на втопениот со транспортерот ‘Спасувањето на втопените- е работа на работа на самите втопеници“.
Стр: 13: „...Христос бил чист хомосекдуалец, не сакал жени и сакал само
машки- тоа е очевидно, тоа произлегува од сите ‘свети’ текстови. Во тие книги секогаш е напишано, кој со кого се оженил, какве биле љубовниците, кој е кога и од
кого работел. Христ немал жена, ни љубовница, ни деца според христијанската верзија немал, и тука воопшто не се работи за неговото ‘божествено’ суштество- според христијанската верзија бог посакал да има дете со Марија. Едноставно Христос
не е приметен во сексуалните врски со жените. Истовремено стално од своите сакани ученици (меѓу кои не било ни една жена) барал жарка љубов и со ним се бавел со педеризам, истапувајќи во улога жениха (активен педер)“.
Стр. 14: „Освен садизмот, махоизмот и некрофилата кај библискиот (еврејскиот) бог е мошне во мода човекојадство. Христос своите ученици ги повикувал:
‘Ако не би го јаделе Телото на Синот Човечкото и пиел Крв Негова, тогаш не ќе
имате во себе живот. Оној кој го јаде Моето Тело и ја пие Мојата Крв има вечен
живот’ (по Јован 6: 53-54, исто по Марко 14: 22-24).
Во христијанската црква главен мистичен чин, на кого настанало ритуално
богослужење, есте одвратната човекојадна традиција, која се нарекува причестување- по пат претворување на лебот и виното во крв и тело на Христа, мисловно пиење на таа крв и јадење на неговото тело. Без тој мисловен канибализам нема да има
спасување,- така кажува христијанството. Што е тоа ? Какво чудовишно дивјаштво.
Каква гадост. Откаде потекнува овој мрачен обред ?
Секој обред има свој родослов. Овој обред потекнува од древниот еврејски
обред пиење на крв на убиеното дете од друго племе. Христијанството само го заменило физичкото човечкојадство во мисловно. Огромен прогрес, нема што. Ама
на нормален, психички здрав човек и мисловното пиење на крвта на друг човек е
противприродно и одвратно“.
Стр. 15: „Ако христијанството го учи мисловното човекојадство, тогаш јудеизмот го учи вистинското човекојадство. Односот на јудеите спрема аријската крв
носи измислен карактер. Аријската крв ја употребуваат не само највисоките јудејски масони, туку и обични членови на сектата хасиди- најортодоксални наследници

84
на Талмуд. Не можат да поминат без аријска крв ни претставниците на сината педерска крв. Иако Стариот Завет на Библијата е адаптирана и вмекната варијанта на
Талмуд, ипак во Библијата се сочувани директни упатувања на тој ѕверски обичај
на жидовите. ‘Ето народ како лавица станува и како лав се подигнува; не лежи додека пленот не го изеде и не се напија крв на убиените’ (Броеви 23:24). Колку постојат Евреи, толку тие се бават со тие сатански ѕверства. За бескрајните чинители
на жидивските злочини, кои се во врска со мачењето, ритуалните убивања на аријски деца и користење на нивната крв, напишал брошура и самиот Владимир Иванович Далј (62), познат научник , чија научна оправданост и совесност не може да
предизвика ни најмала сумливост.
Тие чудовишни злочини Жидовите ги обавуваат на ден на сатонскиот празник усркс. Децата ги фаќаат, ѕверски ги мачат и распарчуваат, се насладуваат со
нивните мачења. Понатаму го прободуваат цело тело на детето со специјални ритуалски одвијачи, често ја дерат кожата и ја пуштаат неговата крв. После таа крв ја
користат во ритуални цели, и посебно ја додаваат во ускрсни мацес (несолено јадење) (62). После тоа унаказаните и искинати тела на на убиените деца ги фрлаат.
Заправо поради овие бескрајни чинители ‘јадните и несреќни’ евреи колеле и притискале во текот на целата човечка историја (62). Заправо поради овие злочини ги
мрзат Евреите антисемитите и ‘проклетите фашисти’.
Кај христијаните тој сатански жидовски празник пасха се смета ‘свет’ “.
„Поповите одма Исус не го признале за бог. Во богови го вброиле тек 325. г.
наша Ера на Првиот Васеленски собор во Никеја, каде црквните великодостојници
по својата самоволја со мнозинство гласови (како на партиски состанок) го именовале Исус Христа за бог (218- ‘за’, 2- ‘против’). И ете така се појавиле лажни богови. Текстовите на ‘светите’ книги, навистина, не се коригирани како што треба“.
Стр. 23: „Во 10 заповеди на древните пророци ‘не убивај’, ‘не кради’, ‘око за
око, заб за заб’ итн. постои реална вредност, ипак во јудеизмот тие се прикажани
како апсолут, то ест мораат да се извршат бесусловно и било во кои животни ситуации“.
„Како древните Јудеји ги краделе многубожните заповеди од Аријците, тогаш не ги позајмувале без промени, туку му пријделе ‘создавачки’, негде ги менувале, ‘подобрувале’ и унаказувале, дури ги исфрлале мошне важните изузетоци.
Она библиската заповед ‘не убивај’ кај Аријците звучи вака: ‘не убивај без крајна
нужда’. Кај Аријците тоа далеку е помудро, мада, наравно, во тој облик заповедта е
посложена и бара да се мисли со сопствена глава кога настанува таа крајна околност, а кога не. Бидејќи Евреите не сметале на паметни, тие го решиле да го внесат
потполно јасно. Во нивната варијанта ‘не убивај’ има потполна јасност, не треба да
се мисли, ама содржајот е глупав. Апсолутностите се поедноставно и поодредени,
ама животот е сложен и не може да му се вбризга апсолутност, треба некако да се
осмисли контекстот. Освен тоа, во реалниот живот, колку луѓе живеат, толку и ја
кршат оваа заповед“. (Никој не е богат ако не убива, не кради, не лажи..., Р.И.)
Авторот говори за Аријци.Тие биле Белци. Овие биле спротивни од Црнците
(Семитите).Меѓутоа, Евреите биле Белци од пелазгиската Палестина (Пелестина на
Пеласти=Пелазги). Овие имале закосено очи, како што биле Сумерите, жителите на
Арапскиот Полуостров, Северна Африка (Египјани..., денес Берберите). Ваквата за-
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косеност на очите опстоила до 15 век н.е. Не случајно, на сликите Исус со своите
апостолите е преставен со нормални очи. Значи, тие биле македонски колонисти.
Овде се говори за македонски колонисти. Пак, тие биле за време на Александар Македонски. А тој бил Крал на Азија. Следат повторувања на приказните:
Морис Дрион (1968), „Александар Велики- Роман за еден Бог“-Белград,
пиши: постои паралела на живото на Тезеј и Ромул како незаконити деца. Тие биле
родени скришно и вон законит брак, за двата кружел глас дека се деца на боговите;
Ромул го основал Рим, а Тезеј ги собрал во градски целини жителите во Атина.
„Многу и Мојсеј го сметаат како еден од тие незаконски родени, а во то има повеќе
од обични претпоставки. Но во секој случај е сигурно тоа дека Мојсие Египтјанин,
а мошне е веројатно дека бил и од фараонска лоза, бар по својата мајка, а тоа ќе рече дека и во него течела крв која во тоа време се сметала за божествена“. Библискиот опис на Мојсиевиот случај има сличност со текстот кој е постар за цели илјади и пет стотини години и се однесува за Саргон, основач на прастарата вавилонска
династија, кралот на Акад,кој не си го понавал таткото и во неговиот град Азупиран, на брегот на Еуфрат затруднела мајкату. И Александар Велики исто така бил
вонбрачно дете со своето потекло.Неговата улога била како ослободител на Египет,
и обновување на Амоновиот култ.Мистеријата го опкружува и родувањето на Исус.
Мајкаму Марија била верена со Јосиф, но таа затруднала под дејство на Светиот
Дух. Тој како револуционер се истакнува како реформатор на Мојсиевиот закон и
внесува збрки во синогогата.Александар Велики бил роден како син на Зевс- Амон,
бил признат како „тринаесетти олимписки бог. Египтјаните го крунисале за фараон, а Вавилонците за крал. Евреите во него гледале како еден господар на светот,
претходник месија, кој бил најавен во Даниловите пророштва“. Извесни народи на
Индија со црти на неговиот лик го претставувале Буда. Некои примитивни цркви
него го посветиле, исламот со име Искандер му дал место меѓу хероите, а во коранот бил наречен Дул- Карнаин, т.е. човек со два рога, „оти арапскиот свет го потсеќа на неговиот лик во вид на Амон- Зевс, бог со рогови на овен“
Александар бил Зевс-Амон. Значи, тој бил претставен како Зевс, а тој бил
орел и змија, што се гледа на Саат-кулата во Битола- од 17 век. Исто така, Зевс бил
Бик, а Амон Брав. Следи бригиски традиции на Зевс. Се говори и за „бог со рогови
на овен“. Токму затоа тој во Библијата бил преставен и како јарец=Арес- бригиски.
Се говори за Саргон. Пашке ја прикажува ѕвездата (Сонце) за време на Нарамсин (околу 2.270-2.233), внукот на Саргон од Акад. Тој на тоа место подигнал
споменик за неговата победа над планинските народи од областа Загрос (Загора-Загорје, Р.И.), која го раздвојувала Елам од Сумер. Ѕвездата на царот била висока две
метра и тој го основал првото царство во Месопотамија.
Оваа ѕвезда се совпаѓа со она на Македонците. Токму овие биле кентаури.
Значи, видлива е врската со Бригија, и пошироко Македонија. Меѓутоа, Европјаните како заплашени ја одбегнуваат Бригија и Македонија, трагајќи ја врската
вон Европа, а Европа била Бригија. Симболот на ЦИА е како 16-то крако Сонце, а
на горниот дел глава на орел: MARKO LOPOVŠINA “ CIA U SRBIJI 1947-2-10”,
Kniga Komerc- Belgrad 2010. Видлива е врската со Бригија и Македонија.
Токму еврејството имало врска со Хиксите=Бригите,кои владееле со Египет.
Стр. 24: „Раширено е мислењето дека Евреите први ја измислиле еднобожествената (монотеистичка) религија. Всушност еднобожечката религија не ја изми-
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слиле Евреите, туку таа е измислена за нив. Историски прв монотеист бил египетскиот фараон Аменохотеп IV (1389-1358.г. пр.н.е.), кој своето име го променал во
Ехгнатон (оној кој угоден на богот Атон). Ехнатон бил револуционер и спровел
градиозна револуција во религиозниот, световен и економски живот на Египет. Како сите ‘професионални револуционери’ Ехнатон, според Кломов (8), имал особина
на физички изрод: фигура на хермофродит (мошне широки женски колкови и истурени гради); неправилен, искривен и издолжен облик на главата, која тој ја криел
испод специјална капа; мошне тенок и слаб врат. Очигледно дека е дегеративно вродено тело на Ехнатон не можело да води потекло од двајца Египќани со чиста крв.
Ако го погледате Бафомет- симболички сатанистички лик на ѓавол и споредете го со Бафомет со Ехнатон, сличност ќе биде повеќе од очигледна. Спрема
современите податоци Ехнатон и неговата сестра-жена Нефертити биле претставници на вонземјана сатанистичка цивилизација од соѕвездието Сиријуз, Ехнатон
бил оженет со родена сестра Неферити, која исто така имала изродена глава (скриена испод специјална капа) и тенок долг врат. И сите негови ќерки имале исти
особини на дегенерици. Наравно, Евреите ја пропагирале Неферити како симбол на
женска убавина. Све е така, како е прифатено кај Евреите: унаказеното треба да се
смета убаво“.
Поради блиско крвносродство биле можни дегенаративни појави, како што
овде и се опишани. Меѓутоа, отпаѓа можност да се добие меѓупланетско потомство.
А за ова да се потврди, тие ја криеле својата глава- во меѓупланетско е без потреба.
Тие како Бриги стапувале во крвно сродство, што не важело за Египтјаните.
„Ехнатон го забранил знаењето за мноштво Богови и го забранил главниот
Бог на Египет- Бог на сонцето Амон. Вместо Амон Ехнатон пропагирал еден единствен бог- бог на сончевиот диск Атон. Ехнатон не само потполного забранил споменувањето на Богот Амон, туку и забранил да се изговара и пиши на папирус и на
камен само името Амон. Ама тоа било малку. Ехнатон еден од првите почнал да ја
преработува историјата. ‘Тој наредил на илјадници споменици на културата избриши и уништи името Амон. На ѕидовите, на столбовите, во длабината на гробниците
-секаде се опирало оштро околу Ехнатовите луѓе да неумоливо го избришат името
Амон и Божицата Мут, неговата сопруга. Да се разбие името на Богот- значело да
се убие неговата душа, свеста на нула неговата победа и освојување’ (60, с. 49). Тоа
претставувало преработка и фалсификат на цела историја на Египет. Светлилиштата на древните египетски Богови биле оскрнавени и оплачкани.
Ехнатон не трпел другчие мислење, слобода на информација, настојувал кон
концетрација на власта, бил еден од првите идеолози на комунизмот. Ехнатон не
можел долго да се изживува над Египет. По 16 години е свргнат од власт и на власт
дошол Тутанхамон. Атоновите храмови исто така се срушени, а името Ехнатон не
само да е подвргнато на исмејување, туку е и заборавено да се споменува. Го нарекувале ‘свргнатиот злочинец Ахетатон’ (60, с. 63).
Ама на опша жалост, делото на ‘свргнатиот злочинец’ Ехнатон, не умрело.
Духовните ученици и наследници на Ехнатон постанале древните Јесеји, кои живееле во комуните. Кај древните Јесеји подоцна стражарил сатанистот Исус Христос. (Јесеји- ј = Есеи + н = Есени, Р.И.)
Принципот на древните Јесеји го зел за основ основачот на Баварските Илуминати Адам Вајхаупт и разработил строго поверлив документ под назив ‘Нов за-
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вет на сатаните’ (61, с. 23). Превземајќи го од Вајсхаупт основниот принцип 5 години пред излегувањето на комунистичкиот Манифест, Теодор Дезами издал книга
‘Кодекс на заедништвото’. Сатанистите и масоните 31, степен Карл Маркс и Фридрих Енгелс внимателно ги препишале од Дезами сите комунистички принципи и
све тоа го изложиле во својот Манифест на комунистичката партија. Заправо поради тоа таа книжица се пролеани реки крв. Зад све тоа невидливо стои Ехнатон. А
зад Ехнатон стои сатаната Луцифер(буквално значење ‘носител на светлоста’ или
‘утринската ѕвезда’). Луцифер има уште едно име- Озирис. Според верувањата на
древните Египќани Озирис била ѕвезда која паднала на земја. А Озирис (Луцифер)
дошол од соѕвездието Сиријус. Тоа се претставници на расата Сириус. И сите египетски пирамиди и Сфинги се усмерени кон Сиријус“.
Во Бригија и пошироко Македонија има пирамиди. Ама и Босна итн., итн.
Нивната врска да се трага вон Земјата е залудно. Ова се потврдува со доказот,секаде, до каде што стигнале Белци во Азија, Африка, Америка...има пирамиди...
„Така светската историја не почнала вчера и има далеку и подлабоки корени, отколку што тоа се чини на прв поглед.
Монетеизмот (еднобожеството) капитално го затворил знаење и го унаказил
разнобојноста, повеќеполарноста, повеќеснажнатаслика на светот.
Според Библијата татко на монотеизмот е Авраам. Авраам, како и Ехнатон,
бил родоскрнавник, се оженил со сопствената сестра Сара (Битисување 20: 12). Родоскрвнавење кај сатаните- е света работа. Ама Авраам отишол понатаму. Тој не
само да ја искористил својата сестра, туку и постанал нејзин сводник, кој си организирал себе добар живот, подметнувајќи ја својата сестра-жена Сара во кревет на
фараонот (Битисување 12: 13-16) и на царот Авимелех (Битисување 20: 2)“.
Стр. 26: „Ипак Евреите не се доследни во своето еднобожество. Прво христијанскиот Бог- тоа не е општочовечки Бог, тоа е чисто еврејски бог, кој се грижи
само за Евреите, а на другите народи им чини секаква гадост. А кој тогаш ќе се грижи за другите народи, ним им се потребни исто така Богови, бидејќи еврејскиот
Бог сакал на нив да плука.
Второ, во Библијата еврејскиот Бог Јегова (Јахве) се бори со Богот Ваал и
Богот Астартој и ги победува. Ипак ако Богот е единствен и други Богови нема, со
кој тогаш тој се борел, и кога тој го победил, и откаде тие дошле, тие други
Богови ? Ако еврејскиот бог ги победил многубожните Богови, тоа не значи дека
тој ги уништил. Боговите се бесмртни, и еврејската победа носи привремен
карактер. Жи-вотот е пронемлив.
Победените многубожни Богови во Ера Водолија поново ќе се исполнат со
првобитната аријска снага и ќе ги удави еврејските ѓаволи.
Третто, ако со текот на целите сите свети писма Единствениот Бог гневно
признал да не се се верува во други Богови, тогаш значи за неговата љубомора постојат разлози- другите Богови реално постојат, инаку зошто така тој би се трзнал.
Четврто, самиот збор ‘Елохим’ со кој на различни места се нарекува бог, буквално не означува бог, туку богови во множина.
И понатаму: петто десетто“.
Стр. 29: „На какви сите гадости е спремен еврејски народ најдобро се гледа
од приказната на еден ‘благочестив’ Левит, опишан во книгата Судија (гл.19). Тој
Левит ноќевал еднаш во градоти Гиви, и неговите жители (синови Венијамови) ре-
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шиле да го силуваат. Левитот место себе му ја дал својата љубавница, и тие се изживувале над неа. Се изживувале цела ноќ, и жената доползела до куќниот праг и
тука одлежала до утрото (Судија 9: 22-26). Левитот тек утрото и пријдол на љубовницата и видел дека таа е мртва. Тој зел нож, го разрежал нејзиното тело на 12 дела и ги испратил во сите краишта Израелови (Судија 9: 29). Какви чуства кај нормален човек може да предизвика постапците на овој свет Левит ? Само одвратност.
Диви гнасотии, мрачништво и садизам. И сите тие одвратни злодела на Евреите се
опишуваат во таа света Библија“.
Стр. 36: „Во најпаметните цареви во Ерусалем спаѓал цар Соломон, кој, како
прво, бил многубожен и се поклонувал на паганските Богови. Како друго, Соломон
имал 700 жени и 300 љубовници, меѓу кои не била ниедна Еврејка (3 Царство 11: 113), а, како третто, самиот цар Соломон не бил Евреин, туку Хибер (тоа е еден од
семитските народи) (27). А, како четвртто, таткото на Соломон- цар Давид бил во
војската на Филистејците и сакал да војува со Израел(1 Царсво 29: 1-11)“.
На стр. 38: „Да заприметиме, дека уште пред излегувањето на Евреите од
Египет нивниот легендарен Јосиф не се оженил со обична Египтјанка, туку со Асенефом- со ќерка на паганскиот свештеник Илиополски, и таа од него му родила два
синови (Битисување 31: 50). То ест Потомците на Јосиф- тоа се полуевреи, полуегиптјани и најважно- потомци на египетските пагански свештеници- служители на
култот на богот Амон. Од точка на гледиште на јудеизмот, основните еврејски генетски особини се пренесуваат по женска линија и, спрема тоа, Јосифовите потомци не можат да се сметаа Евреи. Цар Соломон (по националност Хибер) исто така
се ородил со фараон (3 Варства 3: 1), и неговите потомци од фараоновите ќерки не
можат да се сметаат Евреи и припаѓале на клановите на египетските пагански свештеници“.
На стр. 43 се говори за обрезување и за чакри (по татко сум од Чакревци,РИ)
„Човекот во своето тело има 7 духовни-енергетски центри, кои се нарекуваат основни чакри. Чакрите во превод на санскритски означуваат точак. Чакрите
имаат вртложа структура и претставуваат енергетски вртлог на фина енергија и
имаат изглед на спирални конуси. Преку чакрите се одвива инфорамционо-енергетско взајемно дејство на човечката душа со околината. Тие знаења за природата
на човекот јудохристијанството секогаш го криеле од народите. А самите господари на јудохристијанството (потомци на египетските свештеници) го знаат не само
тоа.Тие знаат мошне многу. Тие знаења тие ги примиле од Атланта. Ама сите основни знаења тие ги држат во рацете на посветените, ги кријат од народите и ги користат тие знаења за сопствени цели. (Атлантида=Левантот на Белци=народ, Р.И.)
Сега, во периодот на крајот на космичката Ера Риба, се одвива дехерметизација на знаењата, и тие постануваат достапни на народот.
Структурата на основните чакри е следна, одоздола кон горе:
Табела 1: Основни чакри на човекот
Бр. на Каде се најдува Назив
Основна фунција
чакра
1
Око чмар
Муладхара Преживување, пријем на енергија кундалини
2
Полна
Свадхистана Размножување, оргазам
3
Око папук
Манипура Контрола, управување, волја, власт, его
4
Срчена
Анахата
Љубов, праведност, чуство на добро и зло
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5
6
7

Грлена
Вишудха
Творешетво
Трето око
Аджна
Видовитост
Темена
Сахасрара Врска со космички сили (Богови)
Што е тоа обрезување ? Зошто Евреите вршат обрезување на осмиот ден после родување? Зошто баш осмиот ден, а не петти, не стоти, не илјадити ? На исток
некои народи вршат обрезување на децата во 12- 14 години, кога младичот потполно се формирал и стапува во период на полниот живот. Во тој обред може да се види медицински разлог. Зошто Евреите вршат обрезување така рано, осмиот ден после родување ? Детето тек се родило, тек се вклопува во свет околу себе, се труди
во него да се адаптира и прилагоди. И одеднаш во тој одговорен период врз него се
врши некаква крвава и болна манипулација, реметејќи го природниот тек на развој
на детето, рушејќи го она што е во природата и Боговите им го дале на детето. Дури и мачињата после родување одма не можат да видат и почнуваат да гледаат тек
10-14 дена. Во што е работата ? (Обрезан=сунет=синет, тој да биде по-синет, Р.И.)
Работата е во окултните знаења, со кои владеат левитите и нивните господари, кои сами себе не вршат обрезување. Работата е во тоа што во тој период, во
текот на првите 14 дена, се отворуваат чакрите на човекот, спремишта на човечката
душа, то ест човекот се формира како суштество, слично на бога и воспоставува врска на човекот со космосот, откаде тој може понатаму да црпи нови знаења за добро и зло и дополнителна снага.
Во текот на првите осум денови кај човекот успеваат да се отворат само долните три чакри: Муладхара, Свадхистана, Манипура. Сите горни чакри, почнувајќи од срчаната, остануваат кај обрезаниот Евреин неразвиени. То ест, обрезаниот
Евреин- тоа е получовек, човек со врежана душа и со оштетена работа на мозокот.
Ете што работат левитите- слуги на сатаната. Заправо со тоа, под раководство на
Мојсиј и окулистите, тие се бавеле во Синајската пустиња.
Уз помош на обрезувањето левитите од Евреите конечно прават биороботи,
кои понатаму не подлегнуваат на репрограмирање. Биороботите, кои понатаму не
се способни да сфатат, што е добро, а што е зло. Левитите ја прекинуваат можноста
на врска на Евреите со повисоките космички сили (со Боговите), ги вземјуваат и од
нив прават послушно орудие на својата волја. Обрезување кај смена на поколенијата води кон генетски промени.
Погледајте го верниот Евреин. Што означува црна капица на темето, која
стално ја носи ? Каков е тој симбол ? Симбол мошне јак. Работа е во тоа, што таа е
за врска со космичките сили одговорна на највисоката седма чакра- Сахасрара. Таа
се најдува управо на темето. И таа кај обрезаниот Јудеец е затворена. Тој е отсечен
од космосот. Узгред, да приметиме, дека кај католичкиот папа капицата е бела. Тој
себе не си се обрежува, како и левитите- највисока каста која управува со Евреите.
До што доведува неразвиеност на горната чакра ? Неразвиеноста на Сахасрара доведува не само до отсекување од космосот. Таа ја ремети нормалната работа на мозокот. Прави од човекот фанатик и догматик. Ако покушате да поразговарате со обрезан Јудеец за општофилозофски теми, ќе се судреде со таквиот фанатизам, да ќе видитите дека пред вас дури не се најдува биоробот, туку чист зомби.
Чакрата на третото око кај современите европјани воопшто не е развиена,
затоа нејзината неразвиеност ништо не менува. Атлантите со помош на неа можеле
да видат дури низ ѕидови. Сега тоа е дадено само на избраните.
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Една, од најглавните чакри на човекот е- срцевата чакра (Анахата). Неа ја
чуствуваат практично сите нормални луѓе. Многу и мошне важни работи човекот
ги чуствува со срцевата чакра, или, како обично се кажува, со срце. Не со ушите и
очите, туку со срцето. Тоа може да чуствува несреќа, да доживува, страда, чуствува
грижа на совест, да се срами, плаши, сака, мрази, сочуствува, жали, таа чуствува
добро и зло. И својата душа нормалните луѓе реално ја чуствуваат (а не веруваат во
неа) макар низ таа чакра. Без развиеност на срцевата чакра човекот не е полновреден, туку е тврд и без срце. Обрежаните Евреи сите се такви. И ако на обрезаниот
му раскажувате за чуството на тој тип, тој Вас не ќе ве разбере. И Вас ќе ве смета за
лудак и лицемер. Исто како на далтонист да му раскажувате за зелената, црвена и
жолта боја. Тој Вас едноставно не разбира. Тој ги нема тие разнобојни чуства.
Ако е за нормален човек лага непријатна само по себе,кај обрезаниот Евреин
лагата не предизвикува емоции, тоа е едноставно средство кое дава или не дава
ефект во конкретната ситуација. И ништо повеќе од тоа. На обрезаниот Евреин Вие
не можете да му објасните дека сите аргументи на еврејското однесување, почнувајќи од Талмуд, Библијата, Ционистичките протоколи и Катехизис во СССР,- тоа
се сатанистички алгоритми, алгоритми на зла и неправедност. Обрезаните се вон
поимите добро и зло. За нив единствени критериум на добро и зло- лична практична корист. Све што им е лично корисно- тоа е добро, што им е штетно- тоа е зло. И
друго за нив ништо не постои. Такви ги направиле уште во Синајската пустиња пред многу илјади години. Нивниот господ (сатана) во таа пустиња недвосмислено
изјавил: ‘Само децата Евреи, кои овде се со мене, кои не знаат што е добро, што е
зло, на сите малолетни, кои ништо не можат да мислат, ќе им дадам нова земја’
(Броеви 14: 23). ‘А останатите ќе лутаат во пустињата 40 години, додека нивните
тела не иструлат во пустињата’ (Броеви 14: 32-33).
Да заприметиме дека Исус Назаретанин, кој себе се нарекол со Христ, исто
така бил Евреин, обрезан осмиот ден (по Лука 2: 21)“.
Меѓутоа, во сликите Христос и Апостолите немаат изаелски закосени очи.
Стр. 57 авторот говори за свастиката: „деснострана свастика- тоа е симбол
на живот и создавање“ и „левострана свастика- тоа е симбол на жетва“. Наа таа страна се наведено цртежи на руни- со свое значење. (Овие биле тн.словенски, Р.И.)
Свастиката се најдува во Битола (Хераклеа-Линка, Охрид...). Јапонските знаци за пишување сличат на руни.Јапонија е со сонце:„РА-општ назив на Бог Сонце“.
Стр. 79: „Би било ружно да се игнорира гигантсткото религиозно искуство
на нашите претци и упорно да се инсистира на туѓото за Русите христијнаство или
комунизмот, наметнати врз Русија со сила и со огромна крв.
Обратите внимание на тоа, што се случува со предавањето на историја во
Русија. Се проучуваат сите истории и религии: еврејска, грчка, римска, ама во званичната руска историја неверојатно малку место му е дадено на проучување на руската национална религија. Не само да се трудат да не ја проучуваат, туку се трудат
да не ја споменуваат или ја споменуваат само во негативна смисла. Заговорот на
премолчување и намерно извртување чиј е цел- да се лиши народот на националната историја и националната религија, национална самосвест и наметни туѓа. Да
се направи народот слеп и беспомошен. Земете ја било која книга од историјата на
религијата на ‘најавторитарни’ руски (аријски) историчари. Во нив или воопшто
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нема ништо за руската релија, или руските истории и религии потоплно фалсификувани.
Да би го дискредитирале паганството, христијаните на прво место раскажуваат басни за тоа, дека паганството наводно бара принесување на човечки жртви.
Тоа е лага. Руското паганство не бара принесување на човечки жртви. Тие чинители на принесување жртви, вистински не постоеле- тоа е намерна провокација на
Ев-реите-псеудопагани со цел да го дискредитираат паганството. За тоа ќе
говориме во главата 20 (христијанизација на Русија).
Најсмешно е што тие басни за принесување на жртви раскажуваа христијаните, кои спалиле на ломачи преку 13 милиони луѓе, и ги запалиле едните од најдобрите. Пред се ги спалиле такавиканите луѓе на ‘левата хемисфера’, то ест оние
кај кои работи левата хемисфера на мозокот,одговорна за логичното размислување.
На христијаните не им се потребни паметни, им се потребни малоумни и дебили.
По повод на принесување на жртви во паганската книга на Велес, во текстот
на штичката бр. 4 дословно е запишано: ‘На руските Богови не им се дават човечки
жртви ни животни, едино плодови, овошје, цвеќе, жито, всирено млеко (сирутка),
одстајала во трева, и мед и не дава жива птица ни риба. Додека Варезите и Аланите
на боговите им даваат друга жртва- страшна, човечка,тоа ние не треба да работиме,
оти ние сме Дажд-боговни внуци и не можиме да одиме по туѓи стопи...’.
Према податоците на званичната наука човекот со својот денешен изглед на
земјата постои 3 милиони години. Словените претставуваат вид на Аријевци или
Аријци. Словените, како издвоена самостојна ариевска гранка, постои преку 20.000
години.15 Христијанството има само 2.000 години, а во Русија христијанството има
само 1.000 години. То ест христијанството завзема дури не во човечката, туку во
словенската историја само еден дваесетти дел. Ама нашите претци некако живееле
и пред христијанството и не само да живееле, умееле да преживеат и да се размножат за тие 20.000 години. Нивните животни снаги умееле да совладат се најтешкото носење во текот на тие 20.000 години. Тоа за многу говори. Тоа говори за
нивната телесна, интелектуална и духовна снага. А основна снага без Богови не постои. Само Боговите на луѓето им даруваат снага. И крвта на сите наши претци се
најдуваат во нас самите, во нашите гени. Ним ние треба да им заблагодариме за своето постоење. Не почитување на своите претци и својата историја може само крајно малоумен човек“.
Стр.. 82 тој говори за „Сликата на космичките сили, руски богови“. Тие биле
на Ведите и Русите. Значи, на тн.Словени. Тој говори за мноштво богови, наведено
веќе во мојата книга „Еднобожеството- злостор врз човештвото“. А овде се битни
Сварог, Дажбог итн. Исти тие богови се сретнуваат и кај Египтјаните и Персијците.
Стр. 95: „Реалната историја на пишаните ‘свети’ христијански книги, денес
е доволно јасно. Христијанството се бави со дрски плагијат и позајмување на митови и религиозни идеи одсекаде, од каде било можно (воглавно од Зороастризам). И
ги сложил сите тие на една гомила (2). Заблагодарувајќи на тоа е формирана маса
книги на различни јазици, разни автори, разни периоди, сосема различни уметни-

15

Тн.Словени со четири поими: Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=области и Словени=слово.
Авторите фалсификатори, сите четири поими ги истоветуваат како Словени. Тоа е само предрскост.
Дури тн.Словени се преселени од Заткапати, а тие се четири страни: исток, југ, запад и север. Кои ?!
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чки и вистински вредности. След тоа настанала еклектичка гомила на доктрини, лошо взаемно поврзани и потполно противречни“.
„553. година на Вториот Цариградски собор Византискиот император Јустинијан наредил од Библијата да се исфрли учењето за реинкарнација, која ја оставил
дури и Константин. Иако Библијата и Евангелието се изчистени детално, некои
опашки останале.Например, во вангелието по Јован (9: 1-3): ‘И, поминувајќи, видел
човек, слеп по родување. Неговите ученици го прашале: Равви ! Кој згрешил, тој
или неговите родители, што тој е се родил слеп ?’ Такво прашање можат да постават само оние кои имаат претстава за карма, вклучувајќи ја родената карма, и сфаќаат дека човекот не се родува со нулта карма, туку однекаде ја зема (од предходниот живот)“.
Стр. 96: „529.година христијанскиот император Јустинијан ја затворил Атинската академија, која ја основал уште Платон. Човечкиот разум се поматил и замолчил на многу векови, тој ден конечно настанало мрачно средновековие.
Мразењето на христијаните спрема науката не знаело граници. Основните
облици на медицината се сметани за ѓаволска работа. Лекарите, посебно оние кои
ја проучуваат анатомијата на човекот, се бават со отворање на лешевите, тренутно
ги спалување на ломачи. Импероторот Јустинијан, вистински православен христијанин, ја забранил дури математиката како ‘паганска несреќа’.Во комунизмот ја забраниле математиката како ‘фашистичка’ наука, ја забраниле кибернетиката поради отсуството на матeријализам.
И не само спрема науката. Христијанството и комунизмот- тоа е крајно нетрпеливост спрема другчиите мислења, а воглавно- мразење...“.
Со еднобожеството се уништувало научното. Јустинијан ја забранил математиката. Без неа и другите природни науки ништо не било можно. Македонците во
старата ера имале парна машина, и во 20 век компјутер. Изгубени 2 милениуми год.
На стр. 99 го опишува ширењето на еврејството во Русија. За ова пишев во
книгата „Еднобожеството- злостор врз човештвото“. Овде само извадок. Тоа почнало со Владимир. Авторот пиши: „...Да се сетиме дека таткото на кнезот Владимир,
велик кнез Свјатослав...“....„Мајката на кнезот Свјатослав- кнегињата Олга, не предвидувајќи никакву лоши последици, ја зела на работа кључарката девојка Малуша (скратено од името Малка- во иврит на царицата). Таткото на Малуша бил рабин, кој исто така имал еврејско име Малк (на ивирт- цар) од рускиот град Љубича,
кој во свое време се најдувал во вазална потчинетост од Хазарскиот каганат (15).16
По наговор на својот татко Малушаво еден убав момент на одмор надвор го
завела кнезот Свјатослава и затруднела. Кнегињата Олга, дознавајќи дека Малуша
зачнала од Свјатослав, се налутила и ја протерала во селото Бутидино блиску до
Пскова, каде се родил Владимир“.
„Враќајќи се во Новгород со дружина изроди која изнајмил со еврејски пари, Владимир сурово и подмукло го убива својот брат Јарополк (оти тој е само гојдобиток на јудејски) и ја узурпирал власта во јужна Русија. Трудната вдовица на
својот брат свети Владимир ја силовал, и зел за себе втора жена Рогенда, која за почеток ја силовал во јуришот во завземениот Полоцкки пред очите на нејзините врзани родители- кнезови, кои потоа наредил да се убија“.
16

Наведените имиња не се еврејски, такви и никогаш немало, туку македонски: Малуша, Малк-а...
Сите имиња, наведени во Библијата, биле/се само Македонски- моја книга „Евреите-тн.Словени“ ...
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Тој постанал крал. Со него почнало масовно да се шири еврејството. Токму
затоа денес Израел не е израелска туку руска држава на одродени руски христијани, кои повеќе не си го знаат своето потекло. Па и затоа тие се зло и самите за себе.
Бидејќи со моќ Евреите успеале во сè, кај нив затаило само едно: вистината.
ЕВРЕЈСКИОТ ЈАЗИК КАКО МАКЕДОНСКИ ГОВОР- БРИГИСКИ
За време на леденото доба, за траење од 1,0 до 0,5 милиони години, Белците
биле повлечени во Левантот. Тие имале еден (тн.словенски) јазик, свои традиции...
Со потопите Белците се населувале на соседните простори и стигнале сè до
Виетнам (гусла) и Јапонија (Јапон=јап он: Јапет=Џафет со Сонце на Белци...).
Најстар град, од постледено доба, бил Ерихон, најблизок до Левантот. Што
се оди кон Исток, населбите се сè помлади и помлади. Тоа важи и за Вавилон итн.
За да се потврди дека Белците биле еден народ доказ биле Индијанците. Во
Америка имало два вида Индијанци: Индијанци Монголи, чија ДНК била како онаа
во Кореа, а само со крвна група 0, и Белци со крвна група 0 и А. Монголските Индијанци поради маласипаница и грип на Белците изумреле преку 90%, што не важело за Белците. Белците биле говедари и свињари. Кај овие поради чумата на говедо и грипот на свињата се појавиле наведените болести поради кои изумреле Монголите. Врска на Белците била со Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес=Тот. Па врска се гледа и кај Quetzalcoatlа=...коатл=ко атла=Атлас. Тие
пловејќи само по Тихиот Океан, Patifik=патифик=паттивик, пат тивок, во Америка
стигнале од Запад. Пченката не можела да биде од Америка, затоа што таа ја имало
во југозападен САД, но не југоисточен САД. Бидејќи неа ја нема во Западна Азија
со Јапонија, таа била донесена со флотата на Александар Македонски, што важело
и за други култури. Во книгите за Александар Македонски се говори за пченкови
полиња, а во 11 и 12 век н.е. за неа се најдува докази на Јужна Италија, а и Балканот. Адамо-Витни пишат: „Лектините од пченката влијаат на производството на
инсулин и често доведуваат до дијабетес и здебелување. Сите луѓе со крвнта група
0 треба да ја одбегнуваат пченката“...„Самиот житен глутен не го напаѓа типот В
толку сурово колку што го напаѓа типот 0, но ако житото се додаде на пченка, ељда
и кикиритки, крајниот резултат е исто толку штетен“. Ова говори дека пченката не
била подесна за исхрана на Индијанците со крвна група 0 и за крвната група В на
Темните. Ова објаснува дека тие биле само ловци и рибари. Па Темните потекнале
јужно од Сахара кога Африка била споена со Јужна Америка. Традиции на белите
Индијанци била од Македонците, кои владееле во Египет сè до со во Индија.
Наспроти Белците, Црнците јужно од Сахара се пробивале кон север. Така
тие доспеале и северно, во Северна Африка ... Следи расите имале свои традиции ...
Црнците биле канибалисти. Исто така, тие се обрежуваат- дури и девојките.
За да се потврди дека Црнците биле режачи (канибалисти и обрежувачи),
обрежувањето во Азија навлегло низ Египет. Херодот, во „Херодотова историја“, II
-Книга Втора, пиши под бр. 36: „Половите органи другите ги остават како што се, а
Египќаните се обрежуваат...„“. Значи, само Египтјаните се обрежувале- другите не.
Ама обрежувањето на Црнците се проширило и на Арапскиот полуостров...
Под бр. 104: „Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го зборувам доаѓајќи
самиот до таков заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакам да разберам,
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ги прашав и едните и другите, и се покажа дека повеќе Колхите се враќаат во спомените на Егиќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните рекоа дека тие
Колхи ги сметаа потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот заклучив и по тоа
што тие се со темна кожа и кадрава коса. Па и со тоа не се доаѓа до којзнае што; и
други има такви.Поголем доказ е тоа што единствени од сите народи Колхите, Египќаните и Ајтиопите отесекогаш си ги обрежувале срамните делови. Фојничаните и
Сиријците, оние во Палајстина, самите признават дека тоа го научиле од Египќаните, додека Сиријците што живеат околу реката Термодонт и реката Партениј, а и
Макроните, што се нивни соседи, велат дека не многу одамна го примиле тој обичај
од Колхите. Од сите луѓе на светот единствено тие се обрежуваат, па излегува дека
тие всушност го прават истото тоа што го прават и Египќаните. А од овие два народи, Египќаните и Ајтиопите, кој од кого го научил, не можам да кажам. Во секој
случај, тоа е еден стар обичај. А дека тоа другите народи го учеле кога доаѓале во
допир со Египќаните, за тоа имам голем доказ. Имено, сите оние Фојничани, кои
тргуваат со Хелада, веќе не го прават тоа што го примиле од Египќаните. Тие не ги
обрежуваат срамните делови на децата што им се родиле подоцна“.
Значи, Црнците во Етиопија, Египет и египетските Колхи се обрежувале. Од
нив го научиле Феникијците и Сиријците, како и оние во Палестина. Никаде ги нема Евреите. За В.Дјуран, припростото прасе некогаш било Тотем на претисториските Евреи. Самиот навот за обожување на свињата од Евреите е потврда дека тие
имаат пелазгиско потекло. Па Палестина биле Пелестина, Пелести=Белести, Пелазги. Ова било спротивно на Црнците. Пак, Херодот говори за Египтјани. Следи тој
под 47. вели: „Свињата, пак, Египќаните ја сметаат за нечисто животно. И ако некој од нив, поминувајќи покрај свиња, биде допрен од неа, сосе алишта влегува во
реката и се бања. И во Египет од сите луѓе единствено на свињарите, дури и да се
родени Египќани, не им е допуштено да влегуваат во храм, и никој не сака да им
даде своја ќерка за жена ниту некој зема нивна ќерка, туку свињарите меѓу себе се
мажат и женат. Сметаат дека не е во ред да им жртвуваат свињи на други богови,
туку само на Селена и на Дионис, и тоа само во времето кога е полна месечина...“.
Значи, несакање на свиња, за која говорат Евреите, било одлика на Црнци, а
не на Белци.Свињата била битна во митологијата на Белците,но никако за Црнците.
Кавендиш-Линг пишуваат за Хебрејската библија, таа била блиска на канаанските преданија, а Сирија и Палестина спаѓале во кругот на месопотамското културно влијание, додека Месопотамците и Канаанците славеле многу богови, религијата Јехова, богот на Израел, го поздравувале како единствен вистински бог. На
пример за Ное и потопот,во месопотамската верзија се вклучуваат пет богови,а според книгата на постанокот е само Јехова, кој сам го создал светот. Некои поединости за митот за Адам и Ева од библијата има неочекувани непосредности во афричките митови. Племето Шилук, кое живее на брегот на Нил во Судан приповедува
дека Јуок (бог) го создал човекот од иловача.
Следи во Египет, Арапскиот Полуостров и Месопотамија живееле Белци и
Црнци. Тие говореле со свои јазици. Како нивни дворасен јазик бил арамејскиот.
Во 6 век п.н.е. на сирискиот арамејски јазик била пишана Библијата. Од неа
биле пренесени мноштво работи. Следи слични писанија да има во Индија итн.
David Icke, “Najveċa tajna”, TELEdisk, 2007- Zagreb, на стр.264, пиши: „Друштвото Thule добило име по митолошкиот град Ултима Thule кој наводно се нај-
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дувал на Хипербореја- како верувале- првиот континент на кој се населила вонземјината аријска раса од Алдебаран. Некои тврдат дека тоа било давно пред Атлантида и Лемурија, а други дека Хипербореја всушност била Атлантида, или дури назив на Земјината внатрешност. Скадинавската легенда го упишува Ultima Thule како дивна земја на далечниот север во кое Сонцето никогаш не заоѓа и каде живеат
претците на Аријците. Кога Хипербореја почнала да тони- кажува понатаму легендата- аријските вонземјани ја употребиле својата високонапредна технологија те
ископале дивовски тунели внатре во Земјината кора, населувајќи се испод планината Хималаји. Подрачјето постанало познато како Agharta со главниот град Шамбала, веруваат заговорниците на Thule. Персијанците тоа подрачје го нарекувале
Аријана, земја на Аријците. По нацистичкиот состав на верување, жителите на Agharta биле добри, додека оние во Шамбала злобни. Тие две групи со илјади години
биле во сукоб, а нацистите верувале дека ги подржуваат ‘добрите момци’ од Agharta во борба против ‘Слободните ѕидари и ционисти’ од Шамбала...“.
Значи, се говори само за еден ист бел народ. Следи Белците имале ист јазик.
Нивниот јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски, венетски=илирски.
На ваков јазик се говорел во Палестина, Пелестина,на Пеластите=Пелазгите.
Токму затоа тн.еврејски јазик бил само еден: пелазгиски=тн.словенски јазик.
Не случајно, европските автори намерно ги одбегнуваат тн.словенски автори, чии јазици биле само на Белци=Пелазги=тн.Словени. Најдобар пример биле/се
Етрурците, кои биле создавачи на Рим... Бидејќи тие биле Белци, нивниот јазик бил
само тн.словенски. Тие пишеле со руни, во кои имало тн.Кирилични слова. За да се
одгонетни јазикот на Етрурците за споредување се земаат јазици од Центална Азија
и Централна Африка, но никако тн.словенски јазик. Во никој случај на нивните соседи Далматинците и пошироко Хрватите со Словенците. Токму овие биле Венети
и Илири, како што биле Етрурците...Значи, очигледен заговор. Па само едно: злостор. Овој заговор со злостор нема да заврши додека тн.словенски јазик е на Белци.
За да се потврди дека имињата се читаат произволно, тоа се гледа во многу
книги. Ваква била и на David Icke (2007).На стр. 89 за Мојсиј се говори неосновано.
Бидејќи јас признавам истогласно, во книгата за Евреите итн., ги наведив
еврејските имиња истогласно. Следи она што пишат Евреите описно- со проста до
проста проширена реченица- е без основа. Значи, чист фалсификат. Во случајот е
името Јаков. Името Јаков содржи само пет гласови (слова), а нивното значење се
објаснува со многу реченици. Само за потсетување, Јаков си е само Јаков, со едноставно петсловно значење: Јаков=јаков=јак ков. Да не се изуми животното јак итн.
Во прилог е и наводот: „Знаењето кое Левитите го украле во Египет и го прошириле кога престојувале во Вавилон постанала позната како Кабала (Qaballa),
што е израз кој потекнува од хебрејскиот корен ‘QBL’,што значи ‘од уста на уво’ “.
Па токму ова нема врска со истогласно: Кабала=ка бала, б=в, вала, вал за Потоп...
Абориџани,џ=бж,б=п: аборидани=а боридани=породани=породен, домашен.
Абрахам=а брахам=бракам=браком, во брак со Сара...: в=х=г=к, а=о...
Апостол=а постол= по стол. Апостолите се по Исусовиот стол- столица.
Афродита=Апродита, ф=п: Апродита=а продит=породит а=женски род.
Бел или Белус, с=ш, Белуш. Значи, Белов, б=в, Велов... Само тн.словенски.
Бушман=буш ман: буш=буша=бушавост; ман=Ман=Мен=Мон=Мин, мина...
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Гоја=гоја: да се гоји=гоѝи=гои добиток=стока. Значи, гоја=добиток=стока.
Давид си бил само давит, затоа што тој само давел- тој бил давит, давити.
Делта=дел та: дел=дел, кој се дели; именки со ва-на-та: делва-делна-делта.
Дионис=дианис=пианис=пианиш, опијаниш... Во негова чест сите се пијани.
Дракул=д ракул, у=и,рака:Херкул=х еркул=еракул=е ракул=ракил; ’ркул-ец.
Дрога=дража- подражај.Таа е опиум=опи ум, да опие ум; Хомо=хумо=х умо.
Друид,у=в,дрвид=дрвод=дрвот=дрвото- ‘Човек од дабово дрво“.Пан=стебло.
Евангелие=а вангелие: Вангел=в ангел=а н гел; гел + ва = гелва, в=б, желба.
Емануел=е ману ел: ману=ман у-Ман=Мен=Мин=Мон;ел=ил=Илос=Хелиос.
Завет=савет: Елизабета/Елисавета. Според Клин Хорст, Elisabeth „Бог (е) мој
завет“: Елисавет=ели савет.Ели=Хели=Хелиос/Илиос/Перун. Па само савет=совет.
Зелот=зел..; Зелот=село.=с’ло=сло + ва = слова,в=б,слоб=слобода,која ја зел.
Израел=израил=изроил: изроил=одвоил од Египет, пчелин рој=изроил=род.
Ирада=и рада=рода, род. Јенох го родил Ирад.Значи, се работи за род-ување.
Исак=и сак=сак; Исак=иск=иска. Ништо друго туку само да сака- посака...
Исмаел=исмаил: исмаил=исмеал. Значи, само едно исмеал, ништо друго.
Јаков=јак ков. А токму тој бил „силен“. Следи силниот бил само јак: јак ков.
Јапон=јап он (он)=тн.словенско: Јап=Јапет=Џафет=Белец, со Сонце=Хелиос
- Хелиополис; раса аину + л = лаину + в = влаину + к = влакину- Белци со влакна.
Јахве- без х, оти и не се чита, е само јаве. Тој му се јаве, јави, се појави итн.
Јосиф=Јосип=Иосип=и осип, бил осипан во бунар: осип=о сип=сипа=тура.
Јустинијан: Уистиниан=уистини ан=он, у=и, уистина=вистина, иста=уста...
Каста=кашта=кушта=куќта=куќата: од секој куќа излегува род, како слој...
Катаклизма=ка та клизма=клизма, клизам=к лизам, лизгам=лизга м...
Катари...Катаревуса...: Катара=ка тара, т=д, дара. Без дара останува чистото.
Киклоп=к иклоп=и клоп- клопи (поклопи...). Големиот камен само се клопи.
Клима=клима, оти таа клима=отстапува, од најладно до најтопло...светло...
Константин=кон стант=станат=исправен. Значи, име 100% тн.словенско.
Контекст=кон текст-текост, во тек=во смисол: кон=тн.словенски префикс.
Крокодил=к роко дил: роко=рака дил=тил. Следи само рака (рацете) на тил.
Кумран=к умран=умран=умрен, мра=мре: умре-замре-премре...Мртво Море.
Ламерика=л Америка; Америго=а мери го; Веспучи=вес пучи:вез на пучина.
Левит=левит, левити=левати, а како со Левант и Либант: Леванот=Либанот.
Лепра, п=б, лебра=лебара за леб. Лепрата изгледа бела како бел печен леб.
Ама и лепра=леп пра + в + а + м = правам; Склави=тн.Словени: Склава=с клава в(а) кла- на битолски кла=клај, постави; Склавинот бил насмесник; Склава=област.
Либанон, б=в, Ливанон=ливан он: Леван=леван, налеван, Левант=леванот.
Манипулант=мани пулант: Мани=Мени=Мини=Мони... пулант - н = пулат.
Мојси=мој си- кога тој бил кренат од кошницата, таа рекла: мој си (син).
Набукодонозор=набуко донозор, б=в: навуко донозор, з=с: доносор=доноси.
Само навуко=донос. Евреите со инвазијата биле навлечени=донесени во Вавилон.
Дека јазикот бил тн.словенски е Вавилонска кула Небокатница=небо катница. На
неа имало плоча со натпис: Зигурет=сигурет, осигурет- да се осигура од Потопот.
Наска=нас ка, спореди со во Битола јаска=јас ка=тн.словенски завршеток.
Нимрод=ним род-Херодот/Иродот- родот=род от: поими се правеле со в-н-т.
Нимрод како реинкарнација е Нимрод (=ним им се родил); Тамуз=та(тој) муз=муж.
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Ное + в = Нове. Значи, ново време- по Потопот. Само тн.словенско потекло.
Офион=опион=опи он: опи=о пи-змија опија; Офион=Афион=а пион=пи он.
Пасха=песха, одење на песах=песак=песок, а Сахара е само песок=пескара...
Префикс=пре фикс, ф=п: пре=пред само тн.словенско и пикс=пикас=пикаш.
Проститутка=прости тутка. Прости што таа се тутка-вјава-потиска итн., итн.
Псаметих=п самет их: па самет - (е)т = сам + их = самих- самиот=слободен.
Рептил=реп (реп=опашка) тил (тил на глава): реп (опашка) на тилот.
Сакрал=са крал; к=г.., грал; Сакрамент=а кра мент=менот=минот=човекотмина=луѓе, ментално=човечко.Ментот бил ментален=човечен: са=со=тн.словенско.
Самсон=сам сон. Она што правел Самсон било само сон- рушење столбови...
Самуел=саму ел=ил=Илиос, Хелиос=Сонце: сам у=в Сонце, Сам(у) Сонце.
Сахара=сахар=сехер=шеќер: песок=пескар=пе скар=сакар=сахар=Сахара.
Свастика=свасти ка=тн.словенско: свасти=свасти=с васти=в асти=асти.
Свјатаја свјатих; „Свјат ! Свјат ! Свјат !“; Свјатослав- руски кнез син Олгин.
Семирами + в = Свемира...=све мира: Семир=Свемир=све мир; Вселена:в(а).
Синај: Син=син, сињак=синјак=синајак, њ=н ј. Таму имало магла=синак...
Сион=сиан=сиа (а)н: а + сиа = Асиа, с=з. Само од Исток Сонцето сиа=свети.
Соломон=соло мон: сол=с’л=с’лонце, Ман=Мен=Мин=Мон, а и мина=луѓе.
Стан=стан, живеалиште, земја, држава: Хиндустан=хинду стан- у=дативно.
Суфикс=су фикс: Сумер=су (крај) мер (мер=мор=море); су=си=се See-вода.
Сцена=с цена; Акцент=а к цент=ценет-нагласок...; Мецена=ме цена-ценет...
Талмуд=тал муд: тал=дал-далга, дал=вал, дал=дол; муд=мут=мутно-Потоп.
Тектон=тек тон=тон, тек што тони, потони...
Урувамба=ур (ура=уриш=јуриш)-урува=урва + т = турва=турвам + ба=ва.
Бидејќи поимите се правеле со в-н-т, следи: урвам=урнам=уртам. А исто така и:
урвувам=урнувам=уртувам. Бидејќи у=и: урува=урива итн. Во прилог е битолската
река Курдерес=к ур дерес=дереш: к (ко=како) ур дереш- како (на) уриш дереш, а
имало град Дерион=дери он. Ама и река Скамендери=с камен дери=де ри. Вакво
толкување е можно со бригискиот македонски јазик,но не со тн.не-словенски јазик.
Фамилија=фамил...=пам мил: Пам=Пан, м=н, мил- Пан=Стебло мил=милет...
Хелиос=Илиос=Ил: со Ил=с’Ил=С’л + он =С’лон + т = Слонт(ц), сант=сонт..
Целибат + л = целиблат=целиврат.Следи целива и врат, спореди со разврат...
Чакра + т(о) = точакра=точакар=точак ар: т(о)=тој чакар=таа чакра, очакари.
Шамбала=Самбала=сам бал, б=в, вал; в-н-т: вал-тал-нал- Потоп, Атлантида.
Џингис Кан: Џингис=џин гис; кан=кан, како Ватикан=вати=в ати, отец кан...
За потврда дека тн.еврејски имиња биле бригиски, значи, македонски, е доказот што библиските имиња денес воглавно се македонски, но не еврејско. За најдобар доказ се имињата од Новиот завет. Денес нема еврејско име Исус=Ис=Исо=
Ицо=Ицко=Ицкар (Ицако-Ицакар)..., мое име, што важи Христо=х Ристо, мое име,
а и Петар, Павле, Јосиф итн. Вакви имиња не се користат ниту во Елада, тн.Грција.
Следи македонски најмасовни имиња се и Филип, Александар..., кои не се
тн.грчки.
Иако ваква е состојбата, Македонија 100% сè уште не е слободна и 100%
Македонци дома на се вратени- тие понатаму се прогонуваат. Дури во Р.Македонија, во полза на Албанците 100% колонисти..., само Македонците немаат своја наци-
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онална држава. Ако се земе во предвид дека во Р.Македонија има повеќе Македонци отколку Французи во Франција, Шпанци во Шпанија... е преголемо злосторство.
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NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da se najdat na internet:
www.Brigien.com. Ova va`i i za Zmejova Dupka, koja e navedena vo Ilijada po-kraj Crna Reka, vo
Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... i 47 na
makedonski jazik. A i ovaa 48-ta kniga e vnesena vo internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto li-kvidirawe i
gubewe pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni-~ija pomo{. Site navodi
vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite knigi i toa na krajot na knigite kako dodatok.Bidej}i jas ne bev
mo}en da se spravam so samovolnicite i silexii-te vo dr`avava, mene mi preostana svojot gnev za moeto
uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto
zemjodelstvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii...Sledi samo za
pe~a-tewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra... Slednite knigi se pe~ateni kompju-terski, vo
mal tira`, so tro{ok okolu 100 evra. Nekolku pati poku{av da dobijam sredstva od Ministerstvoto za
kultura, za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`-ba na neprijateli na makedonska
Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...
Koga po~nav da se bavam i so istorija i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i vo istorijata se
odrazi. Iako samo jas imav pi{eno za `ivotot na Makedonecot Georg Ka-striotis, a Albancite kako
falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo
~est na tn.Skenderbeg, mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da bidam
proglasen i za "laik".
Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 bea vrateni nazad, od pod broj 39
pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni.
Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof.
Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od Veterinarniot institut se nositeli na zloto,
koga tie si dozvoluvale vo dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, na zemjite
im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme
bez kravi-do denes sé u{te kupuvame.
Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema re-onizacijareon najdobar za govedarstvo bil/e Bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.
Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na konkursi na Zemjodelski i
Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko-la, Biotehni~ki
fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa
interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven samostoen trud, nitu kniga.
Tie se samoupravni interesni zaednici.
Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav za izbor na docent, von- i
redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara
obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site tri stava se sodr`i obrazovan, site si
gi ispolnuvaat uslovite: nie sme kako vo 19 vek.
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