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ВОВЕД
На Балканот била создадена моќна држава Македонија. Таа таква била и со
владеењето на Александар Македонски. Бидејќи тој бил жеден за моќ..., тој неа ја
проширил сé до со Индија. За тој успешно да владее, Македонците ги раселил и создал свои колонии. Така тој Македонците ги колонизирал и во Тибет. Дури неговата изчезната флота стигнала и во Америка, пловејќи само на Исток, пристигнувајќи
во Америка, од Запад. Со тоа тој Македонија ја ослабил, таа повеќе не била моќна.
Ова било повод, таа и да биде освоена од Римската Империја, според градот Рим.
Римска Империја завладеала на помалите простори на Македонското Царство. Во новата ера почнува со христијанството. Тоа било македонско. Ова било затоа што неговата врска била со стоицизмот, учење со свој подем во македонска
Александрија, а никако со Стариот завет, во кого се говори за робови, без равноправност пред бога, пред бога сите не се исти, дури без основа за Божји Народ.
За да се потврди дека христијанството било македонско, негови носители не
биле со закосени очи, како што биле на домородците на Арапскиот Полуостров со
Египет и Месопотамија, туку како жителите од македонските колонии.Таков бил не
само Исус Христос, туку и апостолите. Ваков бил и Апостол Павле.
Апостол Павле го ширел христијанството во Македонија, а прва христијанка
била Македонката Лидија. Следи прва христијанска земја била Македонија.
За да се потврди дека христијанството било македонско, со стоицизмот, во
кого се говори за без робови, значи, пред бога сите да биле едно исто, врската поново е поврзана со македонскиот Александриски, Птоломејов, јазик коине, во 19
век тн.старогрчки. Тој станал христијански јазик. Потоа Библијата била преведена
на латински јазик. Бидејќи коине бил службен јазик во возобновеното Македонско
Царство, Источно Ромејско Царство, а тоа било христијанско царство, во спротивно на Западното Ромејско Царство со латински јазик, на Латините, се потврдува
двојноста на македонското христијанство: александрискиот стоицизам и коине.
Христијанството се прифатило во Македонија, тоа станало македонско и затоа сé што се збивало за христијанството, сé било само во Источното Ромејско Царство со својот цар и патријарх, кои столувале во Цариград. Не случајно, Западното
Ромејско Царство брзо се распаднало, а Ватикан бил под царот од Цариград…
Ова било повод уште од самиот свој почеток да се јават разлики во учењето
на христијанство: првото во Источното библиското и второто во Западното паганското. Следи до денес Православието останало библиско а Латинското паганско.
Бидејќи Римската Црква опстоила само на мали простори, во централна Италија, таа со антихристијански методи дошла на она што таа е и денес.
Нејзините злостори започнале со внесувањето на паганството во нејзиното
учење, создавање на исламот, кој се ширел само на сметка на Православието, а не
во централна Италија, каде било паганската Римска црква. Таа со преврат се шири
кај Франиките, со пуч врз Меровингите, и така Римската црква се проширува а и
спасува. Меѓутоа, нејзините зулуми врз бибиското христијанство сé уште не дозаршиле. Таа понатаму го истребува Православието и тоа со во сојуз со исламот.
Секогаш сум пренесувал книги на автори, кои биле специјалисти на своите
области. Во книгава го пренесувам исповедот на еден бивш езуит, со кого ќе се потврди она што почнав да го пишам уште од 1998 година, во мојата прва книга.
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ВАТИКАНСКИ УБИЈЦИ
Д-р Алберто Ривера,1 во својата книга „Ваткански убијци“, како исповед на
бившиот езуит, пиши, „кој владее со светот ?’“. Во него се говори: како настанал
комунизмот ?, кој е писател на „Протоколт на Сионските мудреци“ ?, кој е вистински автор на Хитлеровата книга „Моја борба“ ? и како настанал исламот.
„Папата има влијание над милјарда луѓе. Политичарите на светот се повеќе
се плашат на силата на овој човек отколку на атомската војна. На водач на светот
не само да се плашат, туку го следат и папата, оти тој има огромно богатство. Тоа
богатство е под ватиканскато знаме. Ватикан е држава за себе; тоа е политичка држава и секој римокатолик постанува нејзин член со мигот на неговото крстење. Тие
треба да бидат приврзени најнапред на Рим, а тек тогаш на земјата во која се родени. Малку од ним сфаќаат дека Рим тајно е обединет со илуминатите, масоните,
атеистите, и дека нивните подружници ги контролира банките и светската трговија.
Тие исто така ги употребуваат медиите да би манипулирале скоро со секој човек на
Земјата. Резултат кои сака да постигнат е една црква и една светска власт“.
Во Предговор стои: „Пред Вам е неверојатна приказна за бившиот езуитски
свештеник и со неговото обраќање. Д-р Алберто Р. Ривера морал да остане на адреса со идентификациона картица (слика долу) додека ја чекал одлуката на црковниот суд во својот случај 1967. година, нешто пред своето истапување од римокатоличката црква.
Долу се некои од последните слики на Д-р Ривера, сликани кога бил директор на школата за свештеници во Сан Лоренц, во Шпанија. Поглавјата кои се пред
Вас се базирани на животната приказна и другите информации кои бившиот високо
рангирани езуитски свештеник Алберто Ривера ги дал на издавачката куќа Chick
Publications. До својата смрт 20. јуни 1997, Д-р Ривера интезивно ја истражувал римокатоличката црква и нејзината улога во светските политички и економски текови. Патувал по по светот држејќи предавање во црквите и школите каде им помогнал на многу римокатолици да го напуштат погрешниот религиски систем. Многу
бивши католици, и други луѓе, му должат на Ривера што добиле информација од
значење за својот живот“. Издавач
На предходната стр. 5 е наведена неговата идентификациона картица, а на
стр. 6 се четири слики: првата тој е во друштво на три лица, двете е самиот, и последна самиот: „Д-р Алберто Ривера, фотографија од 1985. година“.
На стр. 8 се две слики со текст:
„Donna Eubanks (бивша калуѓерка): ‘Денес сум вистински религиозна после
23 години која сум ги поминала како калуѓерка во самостанот Св Јосиф. Можам да
кажам, на основа личното искуство, дека Д-р Ривера говори вистина за римокатоличкиот религиски систем“.
„Clark Butterfield (бивши католички свештеник): ‘После читањето на исповедта на Алберт Ривера сфатив дека не сум сам во својата желба како бивши католички свештеник да им помогнам на многу да го сфатат римокатиличкото лажење.
Сум почестен што сум во истиот тим со Алберт Ривера“.
1

Dr Alberto Rivera Ko vlada svetom ? VATIKANSKE UBICE ISPOVEST BIVŠEG JEZUITE, Biblioteka
Metaphysica Beograd 2009 INDEX PROHIBITORUM. Книгата во потполност ја пренесам. Исто така, насловите
останауват исти, како што се кај авторот. Меѓутоа, во мојата содржина е наведен само насловот на книгата.
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Прво поглавје
Почетоци
„Мојата животна приказна започната во Шпанија, 1942. година. Мајками ме
водеше на упис во католичката школа.
-‘Татко Авраме, ово е најсреќниот ден во мојот живот. Денес мојот син почнува да учи за свештеници.“
-‘Да госпоѓице Ривера, добро сте го припремиле за тоа големо звање. Погледај Алберт, ја гледаш ли зградата испред нас, тоа е школата во која те водиме.’
-‘Да, отец Авраме, ја гледам,’- му реков.
-‘Го крстив Алберт и сега сум среќен што можам да го спроведам низ оваа
врата. Дојди, сине.’
Ама, кога сум дошол пред вратата на школата, некоја внатрешна сила ме одбивала да влезам внатре:
-‘Не, мајко, не ! Не сакам да останам овде, сакам да се вратам дома со тебе,’
викав.
-‘Алберт, престани веќе еднаш, мораш да останеш овде. Мораш. Што е со
него ? Отец, не разбирам.’
Алберт го почнал своето школување кога имал 7 години.
Две години подоцна...
-‘Отец, три жени дошле да го барат братот Алберт. Неговата мајка умира.’
-‘Кој се тие ?’- прашал свештеникот Аврам.
-‘Неговата баба и две вујни.’
-‘Внеси ги и испрати некој до братот Алберт.’
Жените влегле во канцеларијата на свештеникот Аврама:
-‘Дали вас докторот ве испрати ?’- прашал свештеникот.
-‘Да отец, немаме полно време, таа е јако болесна. Докторот кажа дека мораме да побрзаме ако Алберто сака жива да ја види’, одговориле.
-‘Тој ќе стигни за миг.’
Јас набрзо стигнав.
-‘Брате Алберте, твоите роднини дошле да те водат дома. Твојата мајка умира.’
-‘Што отец, о не ! Не отец, не сакам да одам дома. Ова е моја куќа, ова е мое
семејство ! Црквата е моја мајка !’
После интезивно подучување од страна од езуитските свештеници, јас потполно се променав.
-‘Сине мој, да те прашам нешто...Подигни ја главата и погледни ме. Зар ти
не си дошол овде да би постанал свештеник ?’
-‘Да, отец’- одговорив.
-‘Зар не се сетуваш дека си прифатил еден од најсветите занаети- завет на
послушноста ? Изгледа дека не си спремен...Јас ти наредувам да одиш дома, а ти
одбиваш.’
-‘Со ваша дозвола отец, сум спремен да одам’, одговорив.
-‘Ти дозволувам.’
-‘Отец, дали ќе се вратам ?’
-‘Да, брате Алберте, ќе се вратиш...’
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-‘За име на Богот Алберто, побрзај ! Твојата мајка сака да те види пред него
што умре,’ ме побрзувале роднините.
Кога стигнавме во католичкиот самостан, каде лежела мојата мајка, ситуацијата била напната до усвитување.
-‘Зашто сте ја преместиле госпоѓицата Ривера во оваа соба ?’, прашала главната чесна сестра.
-‘Говорела чудни работи за некои духови кои доаѓаат во нејзината спиечка
соба и ја плашат. Барала да е преместиме’- одговориле останатите чесни сестри.
-‘Какви духови ?’- уследило ново прашање.
-‘Не знам ! Направив што ми е речено. Отец Аврам се сложил.’
-‘Ах ! Отец Аврам. Тогаш е во ред.’
Чесните сестри покушувале да го умират мојат татко:
-‘Господине Ривера, вашата жена била светица. Им помогала на сите. Никој
не бил подобар од неа. Била потполно одана на девицата Марија и нејзината црква.
Никогаш не пропуштила ниедна миса.’
-‘Да Тереза е светица.’, говореле другите чесни сестри.
Во тој миг, јас влегував во вратата. Чесните сестри ме препознале.
-‘Алберто доаѓа ! Оди речи и на Тереза дека и дошол синот.’
-‘Ох, му благодарам на Богот. Одам, одам !’
Мајками снажно ме загрли и бараше да и помогнам.
-‘Алберто, сине мој, свештениче. Се плашам. Не сакам да умрам. Поможи
ми, поможи. Сакам да ми помогнеш. Моли се за мене пресветата девица Марија !
Алберто ! Му се молев дури и на Исус, ама не добивам никакви одговори. Помогни
ми !’
Бев беспомошен и му се обратив на свештеникот:
-‘Отец Авраме, не знам што да работам.Зар не можете нешто да направите ?’
-‘Сине Алберто, направив се што можев’- одговорил.
Мојата мајка викала:
-‘Ох Боже, поново гледам ужасни духови кои доаѓаат по мене ! Така се
плашам. Во собата се !’
Свештеникот Аврам продолжил:
-‘Твојата мајка ги примила сите свети обреди и специјалниот опрост на
гревови од светиот отец папа. Е одржана и специјална миса’. (Папа=попо, Р.И.)
Мојата мајка тогаш не земала никакви лекови. Викала и понатаму:
-‘Ох не ! Зар не ги гледате ? Сакаат да ме стават во оган ! Дошле по мене
Алберто ! Не сакам да умрам и одам таму ! Погледај ги тие луѓе во огнот !! Тие грозни чудовишта доаѓаат по мене ! Не,Алберто ! Направи да одат од мене.Помогни !
Се плашам да умрам ! Оган, чудовишта...’
-‘Мама, мама, врати се !’
Свештеникот Аврам константирал:
-‘Умрела, сине мој.’
Мојата мајка, Тереза Ривера умрела со 33 години.
Наредниот ден свештеникот Аврам покушал да ме охрабри:
-‘Алберто, мораш да и веруваш на црквата. Јас сум свештеник кој те крстил. Зар мене не ми веруваш ? Можда после сохраната ќе сакаш да раскажуваш со
мене.’

7
Во себе помислив:
-‘Не сум ти јас син ! Се е лага ! Сакраментите не и помогнале на мојата мајка. Црквата не и помогнала кога и требало помош и утеха. Отецот Аврам е лажго !
Тој би требало да биде како Исус, а Исус не помогнал.’
Канонско право и догмата на римокатличката црква на свештеникот му дава
две можности: да опростува гревови и да ја изведува мисата. Ова го поставува во
позиција на Исус, према римокатоличкото учење.
Бев длабоко разочаран. Се чуствував мртов внатре. Повеќе не верував ни во
што.
После сохранувањето бев духовно скршем. Клечев покрај мајчиниот гроб и
размислував:
-‘Ако отецот Аврам лажел, тогаш можда тој не направил што требало да направи...
Драго мамо, ако постанам свештеник, јас ќе најдам одговори и вистина. Тоа
ќе го направам !
Боже, помогни ми да постанем свештеник да би можел да му помогнам на
секому на кому му е потребно.
Мама, ќе се вратам во школата поради тебе, ќе се вратам да те видам, мама,
кога постанам свештеник и ќе бидеш поносна и среќна...Збогум мама, те сакам
многу.’
После повеќегодишно школување, направениот докторат и работа во рамките на римокатоличката црква, го сознав она што не сум ни сонувал дека ќе сознам. Поради тоа морав да ја напуштам црквата и да ја напуштам Шпанија, во која
сум работел.
Во Шпанија сум работел како езуитски свештеник и бискуп во римокатоличката институција. Езутите се на самиот врв на религиозните редови во католичката црква. Се основани од страна на човек по име Игнације Лојола 1541. година со
цел да се заустави ширењето на сите религиски движења спротивни на римокатолицизмот. Тие биле интелигенција. Во минатото, езуитите ги советувале кралевите
и соборувале владите. И уште секогаш тоа го прават. Тоа се инструктори на римокатоличките универзитети. Езуитите се многу помоќни отколку што икогаш би можело и да сонуваме.
Езуити има околу 100.000. Овој број ги вклучува и езуити кои се вон римокатоличкото свештенство. Луѓето би помислиле дека тие се потполно одани на папата и дека папата го води Ватикан. Ама не, постои еден друг човек кој всушност ја
води целата представа. Тој човек е езуитски генерал. Е познат под називот ‘црни
папа.’ (Ватикан=вати кан: вати=в ат и, в=ва от-ец; кан=кан=владетел, Р.И.)
Тој не е црнец, туку само се облекува во црно. Тој е најмоќниот човек во Ватикан.
Ништо не е како што изгледа. Римокатоличката институција е полна изненадувања. Што сум напредувал кон повисоките положби, сознав работи кои се повеќе
ме вознемирувале. Претпоставувам дека затоа околу 86% свештеници (вклучувајќи
ги и езуитите) поминуваат низ психолошки и психијатриски третмани и испитувања.
Ама, да тргнеме од почетокот.
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Прва работа која ја потресла мојата вера била смртта на мојата мајка. Таа
била потполно одана на црквата и никогаш не го доведувала во прашање нејзиното
учење, оти им верувала на свештениците. А ипак умрела без Бог, со израз ужас на
лицето. Свештеникот ми рекол дека направил се што можел. Слепото верување на
црквата ја чинело мојата мајка живот. Се чуствував дека свештеникот за тоа е крив.
Се заколнав дека ќе постанам свештеник и ја открив вистината. Да, смртта на мојата мајка бил прв голем настан кој ја потресил мојата вера.
Следен настан кој ме вознемирил се случил во школата една ноќ. Додека
спиев некој се вовлекол во мојот кревет и почнал да ме љуби. Бурно реагирав:
-‘Што ? Излегувај од мојот кревет !’
Младинецот насилник почнал да вика:
-‘Оф ! Отец ректоре ! Отец ! Дојдете ! Мојот нос, си ми го скршил носот !’
Ректорот брзо наишол:
-‘Што овде се случува ?’
-‘Алберт ме удрил по носот, отец‘, викал мојот школски другар.
Покушав да се одбранам:
-‘Отец, тој влезе во мојот кревет и почнал да ме љуби, и...’
Ректорот не ми дозволи да завршам:
-‘Надвор, сите излегувајте надвор од собата...Ти остани овде Алберто. Срам
те било Алберто ! Спушти се на колена и признај го својот грев !’
Бев шокиран:
-‘Ама отец, тој дошол во мојот кревет. Не разбирам !’
-‘На колена ! Признај го гревот !’- викал ректорот.
-‘Кој е мој грев ?’
-‘Твој грев е, Алберто...тој тие е понудил својата љубов, а тоа била Божја
љубов, а ти тоа си го одбил !’
На мое запрепастување, хомосексуалецот воопшто не беше осуден. Како времето поминувало, открив дека хомосексуалноста е присатна во целата црква, од
свештениците па се до кардиналите.
Чинителот дека Римската црква не дозволувала брак на свештениците и сестрите предизвикала големи проблеми. Додека бев во црквата можев да видам дека
некои сестри исповедале лезбејство, а другите имале љубовни афери со свештениците. И тоа навистина е стален извор на фрустација за нормалниот човек.
Е познато дека работниците, кои копале на имотот на католичката црква,
пронашле скривени гробишта. Нашле костури на беби кои ги родиле калуѓерките.
Тоа се случило во Севиља, во Шпанија, 1934. година. Исто така и во Мадрид, 1932.
година. И во Баскија, регија на север на Шпанија. Владата на претседателот Азнара
и Мануела Азана захтевале национална истрага на манастирите, школите и на други римокатолички институции. Многу такви гробници се откриени во Шпанија и во
Рим. Католиците во Шпанија биле згрозени и ги нападнале и уништиле многу од
црковните згради каде овие тунели постоеле. Државните лекари ги прегледале телата и установиле дека смртта настапила со гушење.2
Во све ова,зар не е чудно дека римокатоличката црква е против абортусите ?
2

На почеток на оваа стр. 18 има слика. Меѓу женскиот и машкиот манастир постој тунел, а на средина од тунелите на двата манастири е забележано место со стрела каде се телата на мртвите беби.
Токму вакви злостори не се познати во православието, ниту и други за кои говори авторот А.Ривера.
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Ама, без римокатоличкото свештенство не би биле ни римокатолички институции. Зошто ? Најважниот завет е заветот на целибатот, без кој нема сакрамент
на редот. Тоа го поставува свештенството на престолот. Тие од Богот бараат да им
биде наклонет со поголема милост отколку другите, оти останале неоженети. Ако
сите свештеници би се ожениле, тоа би го уништил системот, оти установата е втемелена на одреден канон кој кажува дека папата може да биде само од редовите на
свештенството, а ако нема папа, нема ни католичка институција. На папата му е наменета улогата на владетелот на светот.
Таа точка најповеќе ја промовирал Августин, римокатолички теолог, околу
420. година во оригиналната верзија на книгата ‘Божји град’. Во сите останати верзии тој дел е отстранет, да за него јавноста не би сознала. Сега папата е ‘сонце’,
владар на универзумот- свемирот. Земските владари претставуваат ‘месец’ и ја рефлектираат неговата слава. Сите луѓе кои се клонуваат пред него се ‘земја’.
Во цитатот се кажува дека Богот на папата му ја гарантира боженската правда како на Исус Христо на Земјата, како тајно би го контролирал населението на
секоја држава преку образовната, политичката, економската и војната моќ.
Следен голем шок доживеав во школата. Имав 16 години. Учителот говорел
за тоа како Петар бил прв папа. Поставив прашање кое за малку уништило.
-‘Стани Алберто ! Што си рекол ?’
Тогаш не знаев дека лично го предизвикав папата. Да би докажал дека апостол Петар бил прв папа, учителот рекол дека Симон Петар бил стена на која е изградена римокатоличка црква.
-‘Како Петар може да биде стена на која се соградена црквата ?’- прашав.
-‘Затоа што тоа јасно пиши во старата арамејска Библија која повеќе не
постои’- уследил гневен одговор.
‘Не разбирам’- реков.
‘Не ти датов дозвола да поставуваш прашања Алберто’- грмел професорот.
Ама, јас сакав одговор на моето прашање. Продолжив:
-‘На часовите на грчки и латински јазик нам ни рековте дека ‘Симон’ значи
‘песок’, а Петар-‘мали камен’. Зар Исус не е стена ? Исус рекол: ‘На овој камен ќе
соѕидам црква своја.’ Значи, Петар не може да биде таа стена. Оти Исус малку потоа Петар го назива ‘Сотон’. ’
-‘Надвор ! Излегувај од мојата училница. Си претерал ! Говориш како еретик, како комуниста. Сочекај ме надвор !’
Два часови подоцна, професорот во канцеларијата рекол нешто изнеадувачки:
-‘Не те повикав во мојата канцеларија затоа што нешто лошо си направил.
Туку затоа што тоа што си го рекол е мошне опасно’- рекол професорот.
-‘Што направив, зошто онолку ме навредувавте ?’- прашав.
-‘Морав самиот да се заштитам иако се сложувам со она што си рекол. Не
смеам да дозволам моите студенти да сознаат што навистина мислам’- одговорил
професорот.
-‘Не разбирам, отец !’
-‘Да те пријавев на ректорот, би бил казнет ! Тоа што си го направил е мошне, мошне опасно. Еден ден ќе сознаеш дека постојат полно работи за кои никогаш не смееш да говориш. Значи, предупреден си. Сега оди !’
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Во школата нам не ни дозволуваа да ја читаме Библијата. Само инструкторите можеле да ја користат. Еден ден еден помлад студент ми дал Библија:
-‘Што е ова ?’- запрашав.
-‘Тоа е прашање на живот или смрт, Алберто ! Читај го тоа ! Морам да одам,
довидување.’
Се плашев. На книгата немало званичен римокатолички печат. Покушав да
се ослободам од таа книга. Ако би ме фатиле да ја читам Библијата, би бил оптужен
за кривотворство. Заради тоа ја сокрив. Денес носам наочари затоа што три години
ја читав Библијата скришно, испод покривачот уз помош на батериска ламба.
Кога сознав дека апостол Петар бил оженет, замало не умрев !
Во тоа време почнавме на часовите да ја учиме историјата на инквизицијата.
Тогаш ги замрзев сите не-католици. Амо некои информации ме потресле. Тогаш
уште не знаев дека наскоро ќе бидам трениран да работам како прикривени агент
со цел да уништувам не-католички цркви. Инквизицијата била најстрашна машинерија на окрутности и моќта која тогаш светот икогаш ја запознал.
Црквите тогаш ја воделе доминикански монаси, ама во позадина и тогаш
стоеле езуитите. Светата столица донесувала ужасен терор, каде год допирала нејзината моќ. Никој не бил сигурен.
Римокатоличката црква од 1200. година произвела 68 милиони жртви. Денес
римокатоличките институции покушуваат да ја изменат историјата, односно, она
што е поврзано за инквизацијата, како би ги прикрила своите недела. Книгите за тој
предмет тајанствено нестанале од многуте библиотеки. Тоа е најдобра скриена тајна на модерно време. На часот на црковната историја наставникот прочитал што
навистина се случило во време на инквизицијата:
-‘Еден ден ќе морам како свештеник да одговорам на прашањето за инквизицијата. На овој час ќе размотриме што всушност се случило. Ќе ви прочитам еден
случај да би сте ја разбрале дека црквата имала авторитет да ги осуди еретиците и
над ним изврши смртна казна. Денот 21. мај 1559. година, некои не-католици биле
собрани во една куќа и ја читале Библијата. За тоа некој го обавестил Светиот уред
за кој тоа бил вистински злочин, казнив со смрт.’
Инквизиторите набрзо стигнале:
-‘Фатете ги еретиците ! Стој ! Во име на Светиот уред ! Тие го обожуваат
Ѓаволот. Тоа е состанок на вештиците.’
Меѓу затворените биле и кралева роѓака. Нејзините пријатели проколнувале
да ја пуштат:
-‘Тоа е Дона Изабела. Молам ослободете е. Таа е роѓака на кралот Филип.’
-‘Еретик е еретик ! Без обѕир да ли е гроф, принц или крал !’- уследил одговор.
-‘Смилуј те се. Е трудна. Ќе добие бебе.’
-‘Богот не ќе го заштити еретикот оти и оно ќе биде еретик. Водете е !’
Трибунал и порота наводно стоеле на позицијата на Богот. Да не се сложуваш со него, значело спротиставување на Богот. А кралската роѓака Изабела не сакала да се одрекне од својата вера:
-‘Не, не сакам. Како можам да се одрекнам од својот Бога ?’
-‘Еретика ! Ќе сакаш да се повлечеш тоа што си рекла ? Ќе сакаш ли да се
покаиш ?’- извикувал претседувачкиот на Светиот уред.
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-‘Како можам да се одречам од она кое ми дало живот ? Како да се одречам
од она кое е моја една надеж за вечност после што вие го измасакиравте моето тело. Господине, јас нема да лажам, после што ја сознав вистината.’
-‘Смрт на вештицата, таа е лажга ! ... Што е вистина, речи нам ? Признај, вештице ! Што е вистина ?’- повеќе гласови извикувале.
-Сакате да ја знаете вистината ? Се молам на Богот вам да ви помогне да го
запознаете. Богот рекол...’
‘Доста еретику ! Тоа рекла девицата Марија ! Лажеш ! Тоа го рекла светата
мајка, кралицата на небото ! Убијте е ! Ставете ја на ломача !’
Дона Изабела ја приврзале. Капкица по капкица вода и пуштале во устата, а
со неа и оштро ланено платно. Со водата присилно го голтала и оштрото платно, се
додека крајот на платното не доспеало до желудецот. Тогаш од неа го повлекле така, да неа се и истргале, од желудецот до устата (види слика на следната страна).3
Ама, Изабела и понатаму одбива да се одрекне од својата вера во Богот. За
тоа морала да плати страшна цена.
-‘Спалите е во слава на Богот ! Валкан еретик, вештица !’
На крајот била спалена. Така Дона Изабела умрела со своето неродено дете
во пламен.
Нашиот предавач во школата ги оправдал ваквите постапки:
-‘И видите, така Богот ја заштитил нашата вера и ја спасил нашата црква.’
-‘Да, отец, да !’- извикале ѓаците. (Ѓакони, Р.И.)
Јас, наравно посумњав дека тоа не е во ред. Бев збунет и дури сум имал ноќни мори. Ама, ипак ги мразев не-католиците. Верував дека тие се наши најголеми
непријатели. Тогаш добив задаток да работам во тајност, да се инфилтрирам во други цркви и да ги уништувам.
Имав 14 години кога почнав да учам за другите христијани и нивните ереси.
Професорот ми рекол:
-‘Алберто, групата во која ти ќе работиш ќе се концетрира на овие групи цркви: пентакосталци, баптисти и евангелисти’ (табела на следна страна).4
Како годините поминувале, се инфилтрирав во стотина цркви и други организации.
Околу 1550. година, езуитите почнале да се инфилтрираат во сите религии и
деноминации. Тие тоа го работат и денес на многу суптилен начин, заблагодарувајќи му на екуменското покрет.
Свештеникот нам ни покажал како да го кршиме лебот и како да се однесуваме по обичаите на другите цркви. Кога сметале дека сме спремни, ни дале точни локации на цркви во кои треба да се инфилтрираме и ни рекле да се преправаме
како да сме библиски религиозни.
А како знаевме каде овие цркви се лоцирани ? Едина дозволена религија во
Шпанија била римокатиличка религија. Локалните свештеници имале листи. Ако
3

Слика на стр. 25: најгоре е преставена оштрата ткаенина и казанче со вода, како капи капка по капка. Со раката се држи ткаенината, која се втурнува до желудникот уз помош на водата. Главата и е
фиксирана со метални инструменти, а металната шипка и ја држи устата отворена.
4
Слика на стр. 26 има пет групи: Група А: -Епископална црква, -Методисти, -Лутерани; Група Б: Адвентисти, -Назарени, -Христова црква; Група Ц: -Пентакосталци, -Баптисти, -Евангелисти; Група
Д: -Алијанса на мисионери, -Мормони, -Јеховни сведоци и Група Е: -Муслимани, -Копти, -Православци, -Јевреи. „Една од поделбите на не-католици по групи за делување“.
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некој не би дошол на миса, тајната полиција била обавестена за тоа. Полиција би ги
пратила додека не би ги пронајде нивните тајни локации. Не научиле како да се играме со деца на припадниците на црквите во кои би се инфилтрирале и кои прашања да им поставуваме кога сме биле насамо.
Исто така, кога би биле повикани на вечера, не научиле да им купиме цвеќе
на нивните жени и девојки, да бидеме мошне љубезни и да им отворуваме врата.
Ни рекле кога бидеме насамо со ним треба да им ласкаме како се убави и шармантни. Научивме како да се играме со нивните чуства покажувајќи големо соучество
кога умре некој од нивните поблиски и покажувајќи големо интересирање кога год
би поминувале низ некоја криза.
Мошне е интересно каква тактика користевме да ја поделиме црквата и уништиме свештениците кои говореле дека римокатоличката црква не е христијанска
институција...или ако би рекле дека римокатолиците не се христијани. Поради тие
ставови тој би постанал наша мета.
Само во Шпанија, помогнав уништување на 19 цркви. Дозволив да бидам
фатен во една рација против еретиците во Шпанија како моето име би се појавило
во новините и како јавно би бил прогласен еретик. Исто така сум поседувал писмо
од не-католичкиот свештеник, со кое тој ме препорачал како добар христијанин, и
човек достоен на поверување. Тој не знаел дека јас сум одговорен за рацијата и затоа што тој е во затвор.
Тогаш имав 17 години. Со писмото на тој свештеник бев примен во баптистичката црква во Венецуела. Мојата институција ме испратила таму да се инфилтрирам и тогаш да се префрлам во поголем интер-деноминациониот теолошки
факултет во Коста Рика. Мојата мисија била да ги уништам свештеникот, црквата и
факултетот ! Исто така требало да прибавам што повеќе имиња и да ги испратам
назад во Рим.
Сите тие имиња се внесуваат во комјутерот во Светиот уред. Значи, Светиот
уред, кој некогаш ја водел инквизацијата уште секогаш постои. Таму се имињата на
секој не-католички свештеник и имиња на сите членови на црквите во светот, вклучувајќи ги и римокатолиците. Ако некој од нив во иднина се спротистави на една
светска супер-црква која Рим ја планира да ја создаде, тие податоци ќе бидат употребени против нив. А оние непријатели внатре на римските институции кои се
спротистават на римокатоличкиот харизматски покрет ќе бидат убиени.
Во прашање е нова инквизиција. Римската црква планира да ги ликвидира
сите оние кои сакаат да живеат по Божјите заповеди. Тоа ќе биде окултно убиство
поврзано со црната миса.
Ама, да се вратам на мојата бивша работа, односно, како ја уништив баптистичката црква во Венецуела. Половината членови на таа црква верувале дека римокатоличката институција исто така е христијанска црква. Ним им говорев вака:
‘О, да, имаме полно роднини во католичката црква кои го сакаат Господа и кои се
вистински христијани. Тоа е христијанска црква. Тие кои во тоа не веруваат предизвикуваат поделба и голема штета на Богот. Многу од тие католици биле уништени во нивната христијанска вера кога не-католичките свештеници ги нападнале.
Тоа мора да престане, треба да проповедаме љубов.’
На не-католичкиот свештеник и на оние кои го подржувале би рекол: ‘Свештениче, вие сте во право. Католичка црква не е христијанска црква. Тие толку ме
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злоставуваат во Шпанија. Тие мразат христијани. Мојот драг свештеник уште секогаш е во затвор. Морате да протестирате против тоа. Ево, моето име е во новините, ме нарекле со еретик.
Додека преку баптистичкиот свештеник влегов на интерденоминациониот
семинар, започнавме гласини како тој е во врска со 18-огодишна девојка. Таа била
наш агент. И рекла на деканите, кои се спротиставувале на тој свештеник, дека сака
да признае дека имала афера со него. Тој свештеник бил невин. Жената се развела
од него. Црквата била уништена и јас преминав на свој следен задаток.
Исто така, постоел план за уништување на луѓето кои не сакале да прифатат
никаков компромис, кои биле чврсти во својата вера ? Постоеле три начина:
-да се дискредитира
-да се изолова
-да се убие на разни начини
Број еден, дискредитација.
Би го уништиле угледот на особата со лаги за неа, извртување на нејзините
зборови.Би го прикажувале тој не-католички свештеник како непријател на земјата,
му предизвикале тешкотии со службениците, или би го поврзале со некоја жена која е поставена како негова секретарка заправо да би имал афера со неа. Некогаш тој
свештеник би го повикале итно, доцна ноќ. Крај патот ја поставувавме жената и
исценирале дека доживеала несреќа, а кога тој би се зауставил неа да и помогне,
таа би повикала: ‘Силовање !’ Би ја растргала својата облека, а нејзиниот соработник би ја фотографирал и така овој свештеник бил уништен.
Кога владата и полицијата би го истражувала случајот на некој не-католички
свештеник кој бил оптужен за врска со дрога, модерните медии, секако, одма би го
осудувале. Еден свештеник го уништивме угледот со сплетки околу кредитините
картици. Полно се говорело за тоа. Подоцна одговорните му се извинале на тој човек, ама било предоцна. Се тоа работевме, на тие луѓе да би им го уништиле угледот. Користевме и тајни телефонски позиви, те ги оптужувале нивните жени и деца
за лажни дела. Тоа се само некои од начина со кои настојувавме да ги оцрниме. Таквиот човек би постанал непоуздан и жигосан како лажго и крадец.
Број два, изолација.
За свештеникот почнувавме да шириме вест дека е контроверзен и дека само
предизвикува тешкотии. Го нарекувавме со непријател кој предизвикува раздори,
неединство. Говоревме како има сопствена необична наука или вера, дека останал
сам и дека е без свештеници пријатели. За него почнавме да шириме лаги како доживеал нервни слом. Полно нив после тоа се предавале, оти осаменоста ги присилила да ја напуштат службата.
Број три, смрт !
Ако човекот би сметал дека е повикан од Бога, и ако под сите тие притисоци
не би клонел, почнувале да се збиваат необични настани. Би го прегазил авто и
морал да е во болница. Некои медицински сестри би ги истргнале неговата цевчичка со кислород, или би го помешала лекот така да би дошло до компликации и човекот би умрел. Смртта можела да настапи и услед труење со храна, или поради земање на психо-штетни материи би морал да биде преместен во душевна болница.
Можело да дојде и до изненадно тепање со странци кои во мракот би го нападнале
со ножеви, или бил земен убиец кој би го убил.
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Како што може да се види, ние навистина сме во војна !
Протестантскиот интерденоминациски институт кој го уништив бил во Костарика. Со мене дошле и две убави девојки. Двете биле од римокатоличката младинска борбена група. Се издавале за вистински христијанки кои својата вера ја темелеле на Библијата. Кармен во колеџот била во улога моја девојка, а Марија дошла да ги уништува свештениците, и да внесува секс меѓу студентите. За да би ги
докажал своите анти-римокатолички ставови, често пред студентите се препирав со
езуитскиот свештеник кој доаѓал во библискиот колеџ.
Нараво дека езуитите знаеле кој сум, тоа се било глума. Се што знаев за таа
школа им пријавив на тие свештеници. Тие сите тие информации ги проследиле во
Ватикан. Предизвикав вознемирување меѓу студентите кршејќи ги правилата за
строгото раздвојување на машките и девојките. Се шетав држејќи се за рака со Кармен.
Што се случувало со таа школа, не можев да верувам. Наставниците биле
згрозени. Ги наместив згодните католички момчиња да ги заведат младите наставнички. Сум ја посетувал женската спална доцна на вечер. Една ноќ, Кармен и јас
дозволивме нас да не затекнат во женската спална. Таа била во спавачица.
Се прочула веста дека сите девојки го работат истото со другите студенти.
Луѓето од школата се чуделе како ова се случило. Работата доспеала во новините.
Езуитскиот свештеник ја раскажал приказната на новинарот.Колеџот бил потресен,
е означено како место на расипаност.
Се облекував како битанга и стално доцнев. Започнував карање со наставниците оптуживајќи ги дека немаа христијанска љубов. Во секоја прилика ги убедував дека има многу добри христијани во католичката институција и дека католичките школи се најдобри поради дисциплината.Им говорев како таму никогаш нема
скандали.
Мојата колешка Мари имала полни раце работа. Многу од 17 ученици која
ги завела биле исфрлени. Сега бил миг да почне обработување на свештениците.
Кога приметив дека еден свештеник често ја гледа, и наредив да го уништи. Три
свештеници така паднале. Запретивме дека ќе им ги упропастиме животите ако не
престанат да говорат против католичката црква. Мисијата била успешна. Сите три
свештеници постанале екуменисти. Од тогаш проповедале само за Божјата љубав.
Никогаш повеќе не говореле за католичката црква во негативен контекст. Се се работело по нашите инструкции.
На Библискиот колеџ ги наговорив студентите да стапиме во тродневедн
штрајк со глад како би ги подобриле условите на студирањето. Ова доспеало во вестите. Школата била на ивица на пропаста. Католичките свештеници захтевале затворање на школата тврдејќи дека таа е оружје на Ѓаволот.
Кога управата на школата покушала да ме депортува, Ватикан, преку шпанската влада, тврдил дека сум воен дезертер. Така се извлеков пред него што да сознаат дека сум езуит.
Интересен податок: Библискиот колеџ денес потполно е екуменски и блиско
соработува со римокатоличките свештеници.
Овие девојки ги заведувале свештениците од два разлога: ја бранеле својата
вера уништувајќи ги непријателите и собирале поени за излегување од чистилиште.
Римокатолички систем го заменил библиското уништување на непокојаните со чи-
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стилиште да би можеле да имаат свои свештеници и сакраменти. Библијата нам ни
кажува дека оние кои умрат во греси, како непокајани, се изгубени засекогаш и ќе
бидат уништени. За нив се е готово. Ама, годината 593, папата Гргур I го обавил
учењето за чистилиштето како привремено место на прочистување (мачење) за
оние кои умрат како римокатолици. Концилот во Флоренса ова учење го ‘озваничил’ 1439. година.
Ама ако наведете луѓето да веруваат во чистилиштето и дека можете да ги
спасите од уништување преку своите врски, тогаш тие ќе направат се што свештениците им кажат и платат колку год се бара од нив. Мари и Кармен верувале дека
заведувајќи и уништувајќи ги овие свештеници ќе соберат поени како помалку
време би провеле во чистилиште.
Во тој случај вака заведени верници и ќе убијат ако треба. Монасите и монахињите кои убивале луѓе во текот на инквизацијата, тоа го правеле еден ден што
порано би излегле од чистилиште. Теоријата за чистилиштето е моќно оружје за контрола на римокатолиците.
Миса
Која е смисла на мисата ? Тоа е ‘сјајен’ изум. Го смислил еден римски бискуп 386. година. За време на концилот во Трент новиот збор е смислен да ја објасни мисата: транссубстанција. Тоа значело свештеникот да има моќ да го претвори лебот и виното во тело и крв на Исус Христо.
Значи, римокатолички свештеник тврди дека може да го доведе Христо од
небото и понови распнувањето секој пат кога се изведува мисата. Римокатоличката
институција ги уверува своите припадници тоа да го веруваат, и уште учи: Исус е
на Небо како судија без милост. На никој не му е дозволено со молба да дојде кон
Него. Пред Неговиот престол седи Марија како милосрдна мајка, полна со милости
и разбирања. Таа го моли својот син да и опрости, и има сомилост према оние римокатолици кои верно и се молат,и веруваат дека таа е ‘соспасител’ и ‘сооткуптел’.
Тоа го работат со уверувањето дека Марија ја пролеала својата крв истовремено кога и Исус умрел на крстот, поради своите болови и трпенија за човештвото. Марија
е негова влезница за Небо, по доаѓањето во чистилиштето.
Затоа тие никогаш не ќе ја напуштат Марија, оти се плашат за својата душа.
Римскиот систем една земска мајка ја преобразил во боженство. Марија е нивна
влезница за рајот по излегувањето од чистилиште. Никогаш не смеат да се одречат
од девицата Марија од страв да би ја изгубиле душата.
Ја сакав девица Марија со сето свое срце. За неа би убил, додека еден ден не
дојдов до сознание кое длабоко ме потресло: Кралицата на небото славела сотонска
религија која потекнувала од стариот Вавилон и се нарекувала ‘обожување на Вал’.
Богот тоа го мразел. Затоа Исус ја нарекол Марија ‘жена’, додека тој систем, денес
наречен римокатолицизам, ја поставил за ‘кралица на небото’. Римокатолиците мораат да веруваат дека Маријевата мајка затруднела без грев, дека и таа е родена без
грев. Тоа е поистоветувачко со Богот и ја прави мајка Божја.
Новородување
Кога римокатолик е пошкропен за крстење, тој верува дека ‘наново е роден’,
иако уште е дете. Римокатикот верува дека е спасен се дотогаш додека ја моли Марија, и остане верен на својот систем. Им е речено дека вон римокатоличката иституција нема спасување. Кога римокатоликот кажува дека го примил Господ Исус
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како свој Господ и Спасител, тоа значи да го прима Исус секој пат кога јаде хостија
или леб за време на мисата. Тој верува вистински да ги јаде Исусовото тело и крв.
Така и покајувањето се прикажува другчие: покајанието за нив не значи дека
се молат на Богот за опростување, дека жалат поради гревот и да го остават гревот.
Римокатоликот Богот го ‘потплатува’ со покор. Свештеникот му опростува и го одредува покорот за неговиот грев. Тоа значи дека мора да ја измоли, на пример, 50
пати молитвата ‘Здраво Марија’ или ‘Отец наш’, или да запали свеќи на разните
светци, или да оди на коленици околу црквата, или нешто друго.
Навистина, кога Римокатоликот е обратен, тој понатму не може да остане во
римокатолички систем, оти тој систем е потполен пагански и уперен против Бога, и
во него едноставно нема место за некој кој искрено е религиозен.
Унапредување
По што го уништив теолошкиот институт, ме испратиле во Ватикан,каде бев
поставен за езуитски свештеник. Бидејќи во претходната работа бев изузетно успешен, сум поставен во највисок степен на заклетва во редот. Добив посебна легитимација и службена потврда на моите претпоставени за работа во други држави.
Пред него што ја напуштив оваа институција, бев поставен за бискуп на римокатоличката црква и ја примив булата посветена од ‘апостолскиот наследник’, на римскиот папа. Легитимацијата ја издала шпанската влада 1967. година под водство
на диктаторот Франко. Неговата служба на сигурност била строго под Гестапо во
Германија. Затоа при прилика на изработка на легитимацијата морав да се побринам за разни документи и поминам низ постапок, да тој документ би бил полноважен. Тој преставувал потврда на владата дека безусловно сум покорен на папата,
низ конкордант кои го потпишувале владата на Шпанија и Ватикан.
Кога постанав свештеник, верував дека ќе најдам вистина и задобијам мир,
како што му обеќав на својата мајка. Ама, бев несреќен. Што повеќе напредував во
езуитскиот ред, тоа повеќе очајував на расипаноста во таа институција.
Ме повикале на тајна црна миса, која ја водел еден од повеќе претпоставени
езуити во самостанот на север на Шпанија. Кога се поклонив да го пољубам неговиот прстен, го запазив симболот од кого ми се заледила крвта. Тоа бил масонски
симбол (види слика на следна страна). Тоа била работа која ја мразев и против која
ми било дадено да се борам.5
Се се рушило. Сознав дека и црниот папа исто така е масон и член на шпанската комунистичка партија. Добив вртоглавица кога сознав дека езуитскиот генерал е во тесна врска со илуминатите од Лондон. Игнацие Лојола, основач на езуитскиот ред, бил член на илуминатите.
Неколку седмици бев болен, оти се, против што ме училе да се борам, се соединувало негде при врвот.
Поради мојата претходна работа и искуство бев поставен во екуменското
друштво кое било под контрола на папата Јован XXIII. Протестантите повеќе не ги
нарекувале еретици, кривоверници, туку со ‘одвоени браќа’. Атеистите не се повеќе наши непријатели. Се тоа било со намера сите верници да би биле здружени во
една светска црква, а сите неверници во една светска влада. Ние успешно се инфилтриравме во сите организации. Тоа новосоздадено ремек-дело, трета сила, се вика
харизматски покрет. Тоа е мост према Рим. Протестантите нас не прифатиле со ра5

На стр. 39 е слика: „Прстен со масонски симбол“.
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ширени раце. Големиот успех нам ни донеле шпиони во протестантските цркви.
Заблагодарувајќи на нашите тајни агенти, се вовлековме во христијанските телевизии и публикации. Не прифатиле како учители, свештеници и евангелисти. Ја ширевме љубовта и со неа ги обединувавме сите во едно заедништво. Тоа е наше ‘пробудување’.6
Прва протестантска група во која вофрливме шпиони биле адвентисти, потоа баптисти, методисти, презбитеријанци, лутерани и сите останати, додека не се
инфилитриравме и меѓу мормоните и Јеховите сведоци.
Следни биле семинарите, универзитетите и колеџите. Езуитите раководеле
со римокатоличките младински акции, Маријините собири и така натаму. Сите наведени групи престанале да говорат против Рим, или признале дека римокатоличкиот систем е христијанска црква. Победивме со компромис. Скоро сите протестански проповедници се уплашиле да говорат против Рим, плашејќи се да не бидат
нападнати.
Тоа е оној голем отпад, големо оддалечување од учењето на Библијата, за
кое Библијата говори дека ќе настапи.
Во времето кога сознав за овие работи бев сосем скршен. Мојата надеж нестанала. Живеев од лекови за смирување.
Во една прилика говорев на екуменскиот собир на јужноамеричките протестантски и римокатолички водачи во Гватемала. На стадионот било околу 50.000
луѓе. Направив недопуслив грев, оти ја изнесов вистината за Рим. Добро се сетувам
на своите зборови: ‘Како да ви проповедам за животот кога сум мртов, и на системот на кого му служам заудира по смртта, по исповедниците, Марија, чистилиште,
мисата и свештенството кое го негира воскрснувањето ? Како да ви говорам за животот кога ве лажев, се инфилтрирав и ги уништував вашите цркви. Уверени сте дека екуменскиот покрет претставува љубов и единство, а всушност донесува смрт.
Бидејќи јас не сум ваш брат...’
Тогаш зад себе слушнав повици: ‘Ривера мораме да зауставиме. Заврзете му
ја устата !’
Кога соборот завршил, мене одма со авионот ме превезле во Панама, а оттаму во Шпанија.
Говореле: ‘Тој ќе плати за ова што направил’. Тогаш започнал најмрачниот
дел од мојот живот. Со различни методи покушале да го променат моето мислење.
По неколку месеци ме доведоа во Барселона во самостан во кого лечеле душевно
болесни свештеници. Какво е тоа место ? О, мој Боже !
Имено, ‘Светиот уред’ ме оптужил за кривотворство поради лудило. Ме затвориле во тапацирана клетка. По неколку денови останував без храна и вода. Во
тоа време испишав стотина папири и морав да одговорам на разни прашања. Ноќта
ме омамувале, така да не можев да спијам. Бев болестен и потполно исцрпен. Ме
предупредувале: ‘Ривера, отповикај го реченото и признај да постои само една црква, света мајка римокатоличка’.
6

На оваа стр. 40 има слика: „Верници на една светска црква“: „Протестанти на сите деноминации;
Православни на сите видови; Муслимани, будисти, мормони; Окултни цркви, источна религија; Трансцедентална медитација; Јехови сведоци, Евреи итн.“. Следат „Неверници на една светска влада“:
„Комунисти, Сите масонски ложи и ложи на сите други тајни на друштва; Социјалисти; Атеисти;
Анархисти итн.“.
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По две седмици брутално испитување ја изгубив и последната надеж и на
своите мачители во лице им реков: ‘Кога сите тие римокатлици, кои ние така ги
лажиме, умрат и дојдат во пеколот, што ќе им речиме ? Крхотина на камен- кип не
може да ги спаси. Се што говоревме за Марија се само лаги. Библијата тоа го докажува. Уверени сте дека убивате за Бога, ама тоа го работите за Ѓаволот, оти сте сотонски деца.’
По тие зборови еден од нив жестоко ме нападнал. Ме стиснал за врат и викал: ‘Заврзи Ривера, говориш како протестант. Ти си тој кој ја уништуваш верата
наша на благословената мајка девица Марија. Ќе ти го скршам вратот, Ривера.’
Ме ‘лечеле’ со елекрошокови и јаки дроги. По два месеци добив воспалена
бешика и го изгубив секое чуство. Во третиот месец скоро престанав да дишам. Ми
ставиле во машина за вештачко дишење. Секогаш одново ја проживував смртта на
мојата мајка. Увидов дека сум во иста положба, збунет од страв, бев уверен дека
одам во пеколот.
Го молев Богот да ми ги опрости сите гревови. Во тој миг низ моето тело потекол животот. Тој ме спасил и излечил. Од тој миг бев ослободен.
Успеав да се извлечам од оваа машина. Седум дена подоцна бев отпуштен.
Не можев да верувам дека самиот ме испратиле во Мадрид. Таму ме дочекал езуитски свештеник- ватикански ‘пес чувар’, нивниот најпоуздан човек. Ја мразел земјата по која одев. Неколку дена ме обработувал со сите методи на езуитите како
би ме повратил во папската служба. Ама, јас му говорев како напокон спасен, и со
Библијата му ја докажував вистината. Божјиот збор го допирнало неговото срце. На
мое изненадување, тој заплакал, ми го врати пасошот и сите документи кои ми биле потребни да би ја напуштил Шпанија, те ме пуштил со зборовите:‘Алберто, одма
напушти го овој затвор и не се враќај никогаш повеќе. Верувам дека Богот ќе ти го
расветли твојот пат. Следи го Алберто ! моли се за мене ! Ништо не ми пиши, само
моли се !’
Таа ноќ полетав од Шпанија со вкупно 40 центи во џепот. Прекинав со римокатоличкиот систем. Ватикан ‘занемел’. Не можеле да веруваат дека побегнав.
Второ поглавје
Обмана
Таа ноќ кога го напуштив Мадрид, бев скоро потполно без пари. Имав еден
куфер и карта за Вашингтон. Се чудев како Бог ми го припремил и врачил пасошот
и останатите потребни документи да ја напуштам Шпанија. Тоа било еден начин да
побегнам. На својот татко му телефонирав неколку часови порано и реков дека ја
напуштив римокатоличката институција. Тој ми рече дека сум ‘пес’ и ми ја спушти
слушалката.
Пред него што го напуштив аеродромот, ја повикав со телефон својата помлада сестра Марија во Велика Британија. Телефонскиот службеник успеал да ме
поврзи со неа, бидејќи таа била опатица во римокатоличкиот самостан ‘Свето срце’
во Лондон.Кога ме слушна,Марија почнала да плаче и говори: ‘Алберто, тоа си ти ?
Ох, Алберто, Алберто ! Покушав да се убијам три пати... Помогни ми Алберто !’
Додека чекав на разговор со Марија, закаснав на авионот за Вашингтон.
Истата ноќ во тој смер летал уште само еден авион и тоа за Лондон. Тргнав со него.
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Само Бог ја знаел страшната животна опасност во која Марија се најдувала и колку
и била близу на смртта. Богот ме испратил во Лондон. Во себе се молев: ‘О Боже,
што да направам ? Сум скршен ! Закаснив на авион за Вашингтон и се се искомликувало. Сега сум во Лондон. Ако тука сум затоа да ја видам Марија, Господе,
помогни ми !’ Најдов говорница и почнав да ги позивам не-католичките цркви. Најпосле ја позвав малата анабаптистичка црква во Лондон.
Му благодарам на Богот, донесов добра одлука. Овие луѓе дошле да ми помогнат. Ме одвеле со авто до самостанот во кого се најдувала Марија и ми рекле,
ако не излезам за еден час, ќе дојдат по мене. Влегов во самостанот.
‘Дали Вие сте отец Ривера ?’- ме запрашала настојницата на самостанот.
‘Да !’-одговорив.
‘Марија ми раскажувала за Вас многу пати. Ми рекла дека сте мошне одлучен свештеник и мошне одан.’ Настојницата со мене разговарала неповерливо.
Така да се прашував дали таа веќе знае дека ја напуштив римокатоличката институција. Таа продолжила:
‘Знам, сте дошле да ја видите Вашата сестра Марија, ама таа е премногу болна Вас да ве види.’
‘Жалам, ама затоа сум во Лондон. Морам да ја видам Марија пред него што
отпатувам за Америка’- реков.
‘Отец, морам да се извинам што Вам не можам да ви допуштам да ја видите
Марија. Јас морам така да постапам према нашите правила и према куќниот ред.
Како што знаете, овој е женски самостан и неа може да ја види само свештеникот
кој е нејзин исповедник.’
‘Ипак, јас сакам сега да ја видам, со Ваша дозвола. Сестро, сакате ли да ми
ја покажите нејзината врата ?’
‘Никому не му е дозволено да контактира со самостанските опатици, освен
во нарочити околности.’
(Телефонскиот разговор, кога повикав од Шпанија, бил едини изузеток кога
ми допуштиле да разговарам со Марија.)
‘Ако вие не ме одведете до Марија, јас ќе ја најдам самиот’- реков.
‘Отец, јас немам друг избор, отколку да повикам полиција.’
Знаев дека Ватикан го обавестил архиѓаконот во Лондон дека сум побегнал.
Настојницата на самостанот уште не била обавестена, инаку би го повикала архаѓаконот вместо полицијата. Тие веќе ме ловеле.
‘Повеќе не ме викајте ‘Отец’, оти несум повеќе свештеник на Рим, туку покаен грешник. Без обѕир што Вие ќе направите, јас нема да го напуштам ова место
додека не ја видам Марија.’
‘Гледам дека Вие несте повеќе тоа што сте биле. Затоа ќе ја зауставиме таа
еретична бесмислица. Отец, ќе видите што ќе направам.’
Настојницата ги повикала останатите опатици: ’Сестри, не дозволувајте му
да помине низ оваа врата. Јас ќе ја повикам полицијата.’
‘Добро, ќе чекам додека не дојде полицијата’- реков.
Пола час подоцна дошла лондонската полиција. Настојницата на самостанот
им рекла: ‘Овој човек лажно се претставил како свештеник и влегол на лажен захтев.’
Офицерот на тоа возвратил: ‘Ова се мошне озбилни оптужби.’
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Опатицата случајот го изнела на мошне префинет начин, така да нивниот
приказ делувал мошне уверливо. Се случнало стенчење, а некои од нив говореле:
‘О, мајко Божјо, помози нам против овој злобен човек !’ Поново се слушнало стенкање, додека настојницата и говорела на полицијата: ‘Тој сакал нас физички да не
нападни. Сакам да го затворите !’
Дали смее опатица да се спротистави на свештеник ? Одговор се најдува во
нејзината заклетва, према која таа е должна да се одрекне дури и од папата, ако тој
се одврати од римокатоличкото учење.
Јас одговорив: ‘Тоа не е вистина, јас не ги нападнав. Овде се моите документи од архиѓаконот во Мадрид, кој ми дозволува овде да дојдам.’
‘Господине, ние не знаеме шпански. Ама, дали е ова нивни печат ? Тогаш
Вие сте свештеник.’
Реков: ‘Ама не повеќе за римокатолички систем.’
Му го раскажав во кратко целиот случај како доспеав овде. Полицискиот инспектор ме сослушал, а како и он својата вера ја темелел на Библијата, тој застанал
уз мене. На крајот реков: ‘Јас овде не провалив, туку дојдов да ја видам својата сестра, која е негде во овој самостан. Таа е мошне болесна. Настојницата не ми дозволила да ја видам.’
Офицерот прашал за мојата сестра, на што таа одговорила: ‘Таа не е озбилно
болесна.’
Офицерот тогаш ме прашал: ‘Д-р Ривера, дали Вашата сестра сака да Вас да
ве види ?’
‘Да, пред два дена со неа разговарав со телефон. Таа барала помош.’ Настојницата се спротиставила: ‘Не е можно, тој лаже. Нејзе не и е дозволено да употребува телефон... сакам да кажам...’
‘Ние би сакале да ја видиме неговата сестра и да разговараме со неа за тоа,
со Ваша дозвола !’
Настојницата на самостанот на секој начин покушала да ја отера полицијата.
Не сакала да ја видат Марија. Ипак, тие не отишле. Така нас не однела до Маријината клетка. Кога настојницата ја отворила челичната врата, го осетив мирисот на
смртта- мртовец. Не можев да верувам со своите очи. Тоа било ужасно. Се скршив
и заплакав над она што видов. Бев испонет со омраза према Рим.
Мојата сиромашка мала сестра,на вагата би имала помалку од 30 килограми.
На неа било со крв натопена облека. Крвта била исушена и крута. Плеќите и биле
сегде гнојави и крварела од ударците со камшик.
Викнав: ‘Марија...Марија....дали ме слушаш ?’
Слушнав стенкање. Мислев дека е мртва. Бев ошамотен и скоро повраќав од
задахот на трулото тело. Тогаш запазив дека се движи. Кога ја викнав и прашав дали и треба лекар и дали ја повредиле, таа одврати: ‘Не, Алберто, не. Едино само ми
задава бол. Така сум слаба и злобна, и сум заслужила да бидам казнета со смрт.’
Ја прашав: ‘Зошто ти себе би се казнила Марија ?’
‘Затоа што сум безобѕирна, треба да ги примам сите сакраменти и да се исповедам наутро и навечер. Се чуствувам бедно секој миг.Немам надеж Алберто, јас
сум очајна. Бидејќи Исус трпел за мене, јас морам да трпам за него. Овој е мој сопруг (погледала на крст). Јас се омажив за Христа и морам да умрам за Него.’ Сето
време го држела крстот во рацете.
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Одговорив: ‘Ова е хуљење против нашиот Бог. Негова едина невеста е Неговата вистинска црква, а сигурно дека оваа институција не му припаѓа Нему.’
Марија изусти: ‘Морам да го бакнам крстот.’
‘Марија, ти кажувам во име Божје, престани со тоа ! Овој крст не може да ти
помогне. Тоа е мртов предмет.’
Настојницата викнала: ‘Отец Ривера, оставете ја !’
По неа викале опатиците: ‘Гледај на крст !’
‘Ова е ѓаволско оружје !’- говорев. ‘О Боже, фрли светлост на нејзин ум.’
Опатиците викале: ‘Марија, кралица на Небото, помогни нам !’
И реков на Марија: ‘Призови го името Божјо. Ако само Нему му се молиш,
барајќи опростување на гревовите и обратиш од сите овие религиозни лаги, ти сега
ќе бидеш ослободена од кривицата на која се чуствуваш.’
‘Алберто, дали Тој ќе ме услишити ?’
‘Да Марија ! Заправо таква и си. Уздај се во Божите зборови кои се запишани во Библијата.’
Марија ме послушала. Осетила олеснување и ме замолила да ја изведам одовде. И реков на настојницата: ‘Ве молам, пуштете ме да излезам и да ја изведам
Марија надвор од ова грозно место.’
Настојницата викала: ‘Отец, ова е киднапирање,Ви ја земате против нејзината волја !’
Тогаш реагирала полицијата: ‘Како ова можело да се случи во Англија ? Д-р
Ривера, дали сакате да ја ухапсиме и затвориме настојницата за овој злочин ? Само
поднесите тужба и ние ќе ја понесеме. Марија е доказ !’
Возвратив: ‘Бог неа ќе и суди и пресуди како и на целата оваа институција.’
Опатиците престанале да викаат: ‘Да си проклет засекогаш ! Госпа ќе се
пресмета со отецот Ривера за ова. Тој е втор Јуда, кој го продал нашиот отец на папата.’
Отидовме и ја одведовме Марија кај лекар. Поради овој настан во Рим сум
ставен на листата за ликвидација. Марија ја сместив на сигурно место, кај едно библиско религиозно семејство. Тие ја неговале. Јас бев скршен. Знаев дека ме пратат
и бев соочен со мошне марачна иднина.
Барав вработување како би можел да го платам Мариното издржување. Во
меѓувреме Марија се опоравила и се мажила за еден религиозно момче. После тие
се отселиле во Канада, каде Марија нестанала. Подоцна открив дека нејзиниот маж,
всушност, бил лажно религиозен. Тој бил римокатолик и член на езуитската организација ‘Витезови на Колумбо’.
Верувам дека таа е мртва или страдала во некој друг женски самостан.
Во Ватикан биле загрижени поради мене, иако сум само човек. Имено, знаев
премногу. Постанав мошне опасен за нив. Ватикан сакал да ме заќути на сите можни начини.
Од пораните искуства знаев што ќе направат: ќе извршат притисок на британската влада да би ја увериле дека не смеам да останам на слобода. Ќе ги обавестат амбасадорите на Шпанија во Лондон. Ќе протестираат и захтеваат да се вратам во Шпанија. Дали не-католиците ќе ме подржуваат ? Ќе им речат дека ја напуштив Шпанија оти украдов пари, дека сум отишол со некоја жена и дека никогаш
не сум бил свештеник.
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Исто така знаев дека на опрез ќе ги повикаат своите луѓе во екуменскиот и
харизматскиот покрет широко низ светот да им помогнат и да ме уништат. Што ќе
направат не-католичките цркви ? Дали ќе ми помогнат ? Ќе ме помогнат само оние
кои кажуваат дека римокатоличката црква не е црква. Такви нема многу, ама се мошне јаки и опасни по нив. Нарочито се плашат оние кои потполно се посветени на
Библијата.
Отец Доминик од ‘Светиот уред’ имал неколку предлози. Неговиот предлог
бил да ме усмртат со ‘несреќен случај’. Имале човек по заклетва во Лондон спремен за католичка акција. Се заколнал дека ќе ме уништи. Езуитската заклетва е посебна заклетва за главните езуити кои се одредени за посебна должност внатре на
владата, војните ограноци или подрачја на науката, медицината, образувањето, индустријата, синдикатите или некои религиозни институции. Тие луѓе мошне се опасни. Бев свестен на тоа, оти и самиот сум бил од нив.
Имале повеќе можности во мојот случај: труење со храна, автомобилска или
железничка несреќа, или грешка во болницата. Тоа морало да се изведе пред него
што постанам мошне познат, оти тоа би можело да им штети на нивната цел на поитичкото и религиозното единство.
Во продолжување ќе го опишам Обредот на воведување во должност и заклетва на езуитот:
Говори супериор (надредени свештеник):
‘Сине мој, и до сега си учел да се претвараш тобоже да си на нивна страна, а
заправо не си.
Меѓу римокатолиците да бидеш римокатолик и дури да бидеш шпион меѓу
своите сопствени браќа. Си учел да не им веруваш на луѓето, да не се уздаш во луето; меѓу реформаторите да бидеш реформатор, меѓу хугенотите хугенот, меѓу калвинистите калвинист, меѓу протестантите да бидеш протестант и стекнеш нивно
повервање.
Бараат да проповедаш со нивните проповедници и со својата жестина на
својата природа да ја објавиш светата религија и папата; дури слези така ниско, да
постанеш Евреин меѓу Евреите, да би можел да се оспособиш да ги собираш сите
информации во корист на твојот ред, како верен папин војник. Си учел тајно да сееш семе на непријателство и завист меѓу државите кои се во мир и ги хушкаш да
пролеат крв. Вовлечи ги во војна и создавај револуции, граѓански војни во заедниците, провинциите и земјите кои се независни и полно просперитет, кои уживаат
благослови во културата, уметноста и науката. Биди на страна на оние кои се борат
во војна и работи потајно со своите браќа езуити, кои можда се на друга страна и
отворено се спротиставуваат на оној со кој ти си поврзан. Само така црквата може
успешно, во тие неугодни услови, да ги приведат на крај преговорите за мир... со
тоа целта да ги оправда средствата.
Си учел што е должност шпион: да собираш чинители и информации од сите можни извори. Труди се да добиеш поверење на семејствата на протестантите и
еретиците на сите класи, како трговци, така и банкари, правници, потоа во школите
и универзитетите, парламентите, законодавните тела, судовите и соборите. Да бидеш се за сите луѓе, за папината волја чии слуги сме ние се до смртта.
Си ги примил сите инструкции уште како новајлија, па како новозаредени
свештеник и како помошник на бискупа, како исповедник и како свештеник, ама
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уште не си се опремил со се што е потребно, да командуваш со армијата ‘Лојола’
во служба на папата. Ти мораш да служиш во вистинско време како инструмент и
извршител на казните, како што наредиле твоите претпоставени, оти овде никој не
може да работи кој не ја осветил својата работа со крв на еретикот, оти без пролевање крв ниеден човек не може да биде спасен. Затоа, наоружајте се со својата
работа и направете го своето спасување посигурно. Ти своите претходни заклетви
на покорност на својот ред и оданост на папата, ќе ја поновиш ти по мене:
Јас (име и презиме) сега во присутност на семожниот Бог, светата девица
Марија, светиот Михајло архангела, светиот Јован Крстител, светите апостоли, светиот Петар и свети Павле и сите светци и сакрални хостии на небото, обеќавам и
изјавувам дека, кога биде поволна прилика, ќе водам немилосрдна војна, потајно и
јавно, против сите еретици, протестанти и либерали, како што сум усмерен и упатен, дека ќе ги истребам од лицето на земјата и дека не ќе го поштедам никого, без
обѕир на старост, пол и услови: дека ќе ги обесувам и палам, пустошам, гулам кожата, давам и покорувам живите, парам стомаците и утроби на нивните жени и разбивам глави на нивните деца за ѕидовите, да ја сотрам нивната одвратна раса. Бидејќи тоа не може да се прави јавно, јас потајно ќе употребувам отровни пехар, стегнам јажето, челичниот бодеж или отровниот меток, без обѕир на чест, ранг, достоинство или авторитет на особата, било какви биле нивните услови на живот, јавни
и приватни, онака како бидам во било кое време упатен од било кој застапник на
папата или старешина на браќата по светата вера, по друштвото езуитско’.
Се ова се прави во име на семоќниот Бог. Према тоа, римокатоличкиот систем ни во кој случај не може да се назови Божји ! Не- према Библијата !
Опасна заблуда која доаѓа од Ватикан е такавиканото ‘Евангелие на љубовта’: Ова е голема заблуда која прохујала по светот ! Тврдејќи дека проповедауваат
евангелие на љубов, проповедуваат уште едно смртоносно дело на отпадот, творевина на римокатиличката институција, со која испраќа повеќе души во пропаст.
Мошне е популарен такавиканиот ‘обединети христијански покрет’.
‘Евангелината љубов’ кажува: ‘Бог те сака. Нему не му пречи како ти живееш. Приклучи се на нашата црква со љубов и се ќе биде во ред.Доволно е да кажеш:
‘Јас верувам во Бога !’ Тогаш Богот е среќен. Тој те зема во своето нарачје и ти говори: ‘Добро нам дошол во Божјето семејство’. ’
Така народот бива излажен со лукавста, оти во нивниот живот нема никаква
промена. Тие и понатаму живеат со грешен живот,а веруваат дека ќе бидат спасени.
Светот сака ваква лажна религија.
Било кој да се спротистави на моќниот религиозен систем кој Ватикан го создава, ќе биде осуден на смрт. И мене ме осудиле на смрт. Во Лондон бев изненадно турнат под подземната железница, а во Ирска мојата спиечка соба ја дигнала во
воздух ИРА. ИРА е Ирска ослободителна армија, која убива не-католици во Велика
Британија и со која раководат езуити под заклетва. Во Америка, после едно богослужење, некој во храната ми ставил отров. Најмалку пет пати пукале на мене.
Пред пет години го спровеле најсмртоносниот напад на мене низ лажни браќа. Еден наводен христијанин, кој е забар и мошне активен во покретот ‘Евангелина љубов’, извршил забен хирушки зафат на мене. Додека бев под анастезија, забарот работел на горниот лев заб. Тој ја бушел круната да би го открил живецот и да
би го извадил. Бушилицата наводно случајно му се скршила и места да ја извади,
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или да ми каже што се случило, тој забот го покрил со порцеланска круна тоа да не
е открие. Верувам дека тоа намерно го оставил во забот, оти знаел дека тоа ќе предизвика инфекција која може да допре до мозокот и предизвика смрт.
Две години по тоа, јас отидов кај тој ‘христијанин’, не слутејќи дека скршениот инструмент во мојата глава. Тој лажен христијанин, место да ми го очисти
забот, ми го пошприцал забното месо со нервен гас. Мојата сопруга која ме чекала
испред ординацијата е видела болничарката како го носи мојот капут и прашала за
мене. Болничарката се уплашила и и рекла на мојата сопруга: ‘Вашиот маж умира’.
Иако требало гасот да делува тек по неколку часови, по што со колата би се вратил
дома, јас се срушив уште во забарската столица. Крвниот притисок мошне паднал.
Мојата жена викала:
‘Алберто, што ти направиле ?’
Забарот рекол: ‘Оставете го самиот, ние добро се грижиме за него’.
Јас сум реагирал и тие ме однеле во автото, а мојата жена ме одведе дома.
Докторот на мојата жена и рекол: ‘Вашиот сопруг се уплашил, водете го само дома
и него ќе му биде добро’.
Во куќата се срушив во купатилото, а моите органи и нерви потоа се парализирале. Знаев дека сум отруен, бидејќи и јас сум работел со нервни гасови додека
бев езуит. Рим скоро победил. Мојата жена ги повикала нашите пријатели по скоро
по цела Америка и Мексико. Им рекла дека сум отруен. Самиот Бог ме спасил од
сигурна смрт.
Имав огромни маки. Моето лице отекло и било унакажено. Ојдов кај друг
забар, кој ми го снимил забот и рекол дека просто не верува она што го гледа. Тоа
било мошне опасно и затоа одлучил да ме испрати кај специјалист. Го открил инструментот во забот и мрлја на инфекција. Специјалистот за канали на забниот корен покушал да го острани инструментот од мојот заб, ама не успеал. Инфекцијата
се проширила на вилицата. Тогаш тој ми ја остругал коската на вилицата и ја очистил инфекцијата.
Во времето кое е пред нас, многу ќе бидат осудени на прогон, поради непослушност на Новиот светски поредок. Поново ќе избијат прогонства. Тоа уште давно е испланирано.
Денес е уценета главата на секој човек кој не сака компромис во однос на
патот со кој тие одат, или во нивната медијска кампања. Ватикан не ќе толерира
никаква опозиција на својата цел. Секој кој се спротистави на новата светска религија, која ќе биде синтеза на сите постоечки религии под водство на Ватикан, ќе биде прогонет. Инквизацијата ќе биде обновена, знам тоа поуздано !
Да изнесам уште нешто за историјата на Ватикан. Римската религиозна институција е основана во Рим, 337. година за време на царот Константин. Самиот
Константин никогаш не бил библиски религиозен. Тој тајно го обожувал бог Сонце
се до смртта. Католичката институција во Рим ги прогонила вистинските верници и
сакала да ја избриши изворната библиска наука. Вистинските религиозни луѓе се
скривале во катакомбите и планините, да би го избегнале уништувањето.
Значи, смисолот на постоење на римокатоличката институција била да ги
прогонува оние кои се библиски религиозни. Исто е и денес, а така ќе биде и во
иднина. Ватикан ќе ги прогонува оние кои се вртат на библискиот Бог. ‘Тешки во-
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лци’ се вовлекле и меѓу не-католиците. Бидејќи не-католичките свештеници не проповедуваат за тој предмет, луѓето денес слабо се запознати со тие работи.
Луѓето се заспиваат со зборовите: ‘Зошто тоа е потребно ?’, ‘Зар секој да не
го љуби секого, нарочито сега во 20. век ?’ Меѓутоа, Ватикан не спие. Неговите луѓе веќе со години мирно се вовлекуваат во црквите и тоа масони, окултисти, хомосексуалци и така натаму. Сите тие се претворуваат дека се побожни. Тогаш папата ги испраќа своите трупи во не-католичките верски заедници да ја завршат работатата. Тоа се притаените езуити, католичка младинска акција, Маријина легија и
свештеници и опатици на улица во цивил, облечени да учат и проповедуваат од проповедниците, говорејќи дека римокатоличката институција е христијанска црква,
што веќе скоро сите не-католоци веруваат дека е вистина.
Така папата дошол во не-католичка Америка во сила и слава и примил ласкање од најнепознатите не-католици ! Овој голем и лукав непријател на Боготпапата-дошол и во Белата куќа како гостин на протестантскиот баптистички претседател Џими Картер, каде ги примил сите почести како шеф на државата и духовен водач на 800 милиони католици во светот. Кога претседателот дозволи папата да го благослови народот (на Америка), тогаш можете да знаете дека играта
скоро е завршена. Нашите големи заштитници на верата молчеле. Просто е неверојатно дека некои ‘големи заштитници на верата’ отишле во Ватикан да го видат
папата, да разговараат со него и да го добијат неговиот благослов ! Каква срамота !
Нивните втемелувачи и претходници би биле жалосни кога би виделе калку далеку
отишле од Библијата.
Најголема тајна на римскиот агент кој делувал во Америка била едена жена
со која многу пати разговарав. Таа била поврзана со Маријанивата легија. Била одредена да се пробија меѓу пентакосталците и протестантите низ харизматски покрет. Била стручњак за хипноза и имала големо духовно влијание на многу луѓе.
Низ својата серија предавања направила огромна работа за Рим. Таа требало да постави римокатолички кодекс на етика. Тоа било нејзино подучување. Како награда
за нејзината истакната работа и било дозволена приватна аудиенција кај папата.
Мораме да знаеме, кога некоја особа добие дозвола за таква аудиенција, тек или таа
мора да се поклони и да го признае папата како Исус Христа на Земјата и поради
тоа тој ги држи нивните раце во нарочитиот благослов за добро обавената работа.
Папата никогаш не би благословил поединци кои се спротиставуваат на римското учење. Тоа е ерес-кривоверство. Не постои запис во историјата дека икогаш
се случило. Тоа изричито е забрането со канонот во римокатоличката институција.
Оваа жена ја засакале илјада христијани. Ама, 60% оние кои таа ги примила биле
католици. Таа сите ги поттикнувала на единство: свештениците, рабините и протестантските пастори. Кога умрела, за неа била служена посебна миса во Лас Вегас.
Додека уште бев езуитски свештеник, знаев дека многу од нас во својата тајна работа знаеле за нејзината активност. Таа била Катрин Кулман (Kathryn Kuhlman).
Не мислите дека инфилтраторите се само меѓу пентакосталците, харизматиците или во екуменскиот покрет, тие се и кај ортодоксните и евангелистите. Тие ги
контролираат големите евангелисти и христијански водачи и размотруваат што тие
кажуваат за папините посети, и дали му укажуваат на почитувањето и пишат за него во новините.
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Во новемри 1979. година папата се сретнал со водачот на православните цркви во Истамбул во Турција. Ова обединување православните цркви ќе го постават
под контрола на Рим давајќи така на папата влијание над милиони луѓе. Политичарите на светот сега повеќе се плашат на силата на овој човек отколку на атомската бомба. Водачите на светот не само да се плашат, туку и го следат папата, оти
тој има огромно богатство. Тоа богатство е под ватиканското знаме. Ватикан е држава за себе, таа е политичка држава и секој римокатолик постанува нејзин член во
мигот на крстењето. Тие треба да бидат приврзани најнапред на Рим, а тогаш на земјата во која се родени. Малку од нив сфаќаат дека Рим е тајно обединет со илуминатите, масоните, атеистите, и дека нивните подружници ги контролираат банките и светската трговија. Тие исто така ги употребуваат медиите да би манипулирале скоро со секој на Земјата. Резултатот кој сакаат да го постигнат е една црква и
една светска власт. Тој систем има уште еден смртен непријател- независни поединци кои својата вера ја темелат на Библијата.
Кога биде почнала конечната инквизација, римскиот однапред припремен
план законски ќе ги спречи секоја група на библиски религиозни луѓе и ја открие.
Агенти на Рим ќе им затворат врата, употребувајќи ги тајните агенти на езуити, како што бил Џим Џонс, кого лично го познавав. Тој бил езуитски ѓакон и длабоко
вовлечен во окултизмот. Џонсовиот масакар и колеж, бил добро планиран војно,
религиозно и политички. Бил снажен војник и добро извежбан езуит. Се бавел со
екуменска и харизматиска работа. Го проповедувал ‘Евангелието на љубовта’. Со
најголем дел неговите следбеници биле римокатолици и отпадници од римокатолицизмот. Другите биле отпаднати протестанти од различните деноминации.
1953. година тој го востановил ‘Собранието Божје’, 1962. година постанал мисионар во Бразил, 1964. година бил поставен кај учениците на ‘Христовата црква’. Неговите главни луѓе биле римокатолиците. Како добар езуит, Џим Џонс им наредил
на своите следбеници да го викаат ‘отец’, а 1973. година и да му се молат. Верувам
дека се ова било дел на планираниот масакар, Рим да би ги компромитовал своите
непријатели, Џим Џонс планирал и припремал, под инструкциите на Рим, да го жртвува своето стадо да би ја исполнил езуитската заклетва. Кога тоа се случило,
светот бил потресен, шокиран. Печатот и телевизијата по светот подразбирале дека
Џим Џонс бил полуден верник, библиски фанатик, така да одма сите независни проучувачи на Библијата паднале под сумња. Каква ѓаволска завера !
За се тоа многу проповедници не го известувале својот народ. Тие кои ја
знаеле вистината, се плашеле ишто да кажат да не би ги изгубиле своите следбеници, а им требала и католичката наклоност да се одржат. Многу дури веруваат дека
римокатолиците се на вистинскиот пат ! Каква трагедија ! Тоа ги уништува вистинските верници, а Рим тоа го сака.
Третто поглавје
Црквени очи
Кога во една прилика дошло до инцидент во Лос Ангелес затоа што некој
нацртал кукасти крст на синогогата Бет Исраел, новинарите го прашале локалниот
рабин Шапра: (с=з, Израел, Р.И.)
-‘Дали сте загрижен поради зголемување на антисемитизмот ?’

27
Тој одговорил:
-‘Наравно дека сум ! Секој пат кога видам кукасти крст, мошне сум вознемирен. Ама вам да ви кажам...Никогаш повеќе луѓето не ќе бидат во тие кампови
на смртта. Мошне сме навредени со овој фашистички чин. Тие луѓе ќе бидат зауставени !’
Полицијата го затворила Вилијам Шмита кој го нацртал кукастиот крст на
синогогата Бет Исраел. Новинарот го запрашал:
-‘Вие наводно сте го нацртале кукастиот крст на синагогата, дали тоа е
точно ?’
Вилијам Шмит самоуверено одговорил:
-‘Како тоа мислите ‘наводно’ ? ТОА ГО НАПРАВИВ ! Време е луѓето да
сфатат дека тие гадни Евреи се узрок на сите наши проблеми. Поседуваат се ! И таа
приказна од околу шест милиони Евреи кои се убиени е само една лага повеќе кое
ја измислило еврејското новинарство.’
Уследило ново прашање:
-‘Саката да кажете дека холокаустот не се случил ?’
-‘Наравно дека не ! Се тоа е голема лага !’- рекол Шмит.
Овој човек бил обичен слуга на Ватикан и изнесувал ноторни лаги. Можда
некој ќе запраша: Што има Ватикан со нацизмот ?
Кога бев езуит под заклетва, ни беше речено за нацистичката и комунистичката страна. И научив зошто милиони ненаоружани Евреи се убиени. Три години
бев информиран од страна на брилјантниот германски езуит, кардинал Августин
Бее (Avgustin Bea),7 кој бил свештеник на кого му се исповедал папата Пие XII, познат како ‘Хитлеров папа’. Тој ни давал строго поверливи информации. Биле тоа
прегледи на историските настани кои никогаш не се прикажувале во историските
книги.
Римската црква создала многу идеологии. Овде ќе наведам две. Двете се создадени и негувани низ Ватикан да би донеле смрт и патење на милиони луѓе.
Во прашање е една од најдобрите чувани тајни на модерно време. Двете деца на римската црква се нацистичката и комунистичката партија. Ама пред него
што тоа го докажам, морам да објаснам зошто Евреите секогаш биле мета на Римската црква. Римската црква отсекогаш сакала да се пресели во Ерусалим, од разлогот што таму настанала првата христијанска црква. Ама, во тоа ја зауставиле ортодоксни Евреи. Затоа тие на Римската листа и се одстрел !
Кога Крстоносните походи започнале, историјата нам ни говори дека тие
‘христијани’ се бореле за Бога и папата да ги ослободи Ерусалим и светата земја од
исламската контрола. Тие војници не биле христијани, во ниеден смисол на зборот.
Не го познавале Богот, ни Библијата. Биле тоа груби, безбожни луѓе водени од свештениците да го исполнат ѓаволскиот план.
Почнувајќи во 1096. година, прво ги нападнале Евреите во Европа бришејќи
ги така цели заедници. Како напредувале према Ерусалим, Евреите на нивниот пат
трпеле грозота. Римокатоличката машинерија не покажувала никаква милост. Оставале крвави траг, смрт, беда и омраза.
Бидејќи голем број на Евреите маченички биле убиени, нивните деца биле
присилени да бидат покрстени римокатолици.Римската црква имала планови за нив
7

На аваа стр. 67 е сликата на „Кардинал Августин Беа (1881-1968)“.
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Зошто Римската црква сакала да се пресели во Ерусалим ? Зошто да се остави тргот на Свети Петар и неговиот престол во Рим ? По се, не ли Петар однопаку
распнат вон Рим, кога Римската црква со векови говорела за тоа ? Не се ли неговите
коски во Ватикан ? Нажалост, нешто компримитувачко се случило за римската црква во недавните години. Гробот на апостол Петар е откриен во Ерусалим на локацијата на Фрањевачкиот самостан викан Доминус Флевит.8 Какво разочарување
за Ватикан ! Била мошне тешка таа информација да се одржи тајно.
А сега, да кажеме нешто за уште еден смртен непријател на Рим- православната црква.
Неволјите настанале околу 330. година. Во тоа време, христијанската црква
била изложена на големи прогони од страна на римските незнајбожци. Ама, упркос
на прогонствата, бројот на христијаните растел. Цезарот покушал да го заустави тој
покрет, ама не можел, па воспоставил лажна христијанска црква која ќе ги контролира верниците низ страв и незнајбожечката традиција.
Еве како тоа е изведено: Римското царство се распаѓало, па римските цезари
ги замениле своите облеки со религиозни костуми. Ама, нивниот назнајбожен систем останал непроменет ! Едноставно на своите стари богови и идоли им дале нови имиња. Јупитер постанал апостол Петар, Венера постанала девица Марија, итн.
Годината 313, царот Константин издава уредба за толеранција. Кога Константин се прогласил прв папа, тој сакал да ги здружи заедно незнајбожците и религиозните луѓе мешајќи го паганското обожување на Вала 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 тое е лажен религиски систем, потполно
спротивен на Библијата. Да би ги сочувале своите семејства, бегале во планините.
Кога Константин се повлекол, му ја дал на римскиот бискуп титулата 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 римокатличкиот систем.
Како времето одминувало, се случила поделба на Римокатоличката институција 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 го подигнал четвртиот крстоносен поход напаѓајќи го Константинопол. Неговите кртоносци го уништиле градот и луѓето во него, плачкајќи се на што можеле да стават рака. Место православните да се
вратат под папината контрола, тие кои преживеале го проколнале папата и отишле
уште подалеку од него.
Како времето минувало, источните цркви паднале под заштита на царот на
Русија. Римокатоличката иституција осетила ако царот на православната црква не и
се покори на Римската црква, тој мора да биде уништен како и Евреите.
До 1491. година, религиозните водачи во вид на папата владееле над кралевите и кралиците на Европа со текот на вековите. Тоа било мрачно доба на историјата.
8

„За повеќе информации за ова откритие да се погледа книгата: Peter’s Tomb Recently Discovered In
Jerusalem, autor F. Paul Peterson“.
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Меѓутоа, работите постанувале понестабилни за папството. Започнале немири и буни од страна на луѓето кои протестирале против папската тиранија (затоа се
викани ‘протестанти’).
Во тоа време се родило мало дете во дворецот Лојола во Шпанија. Тој бил
шпански Баскиец. Тој човек растел да го промени светот.Се викал Игнацио Лојола.
Тој бил сотонски генија. Изградил војска не свештеници потполно посветени на дисциплината и редот- езуит. Тие наскоро постанале најстрашни религиско- ударна
сила во историјата. Била специјална единица на Римската црква.
Езуитите ги заробиле скршените народи. Започнувале војни и убивале кралеви и претседатели, вклучувајќи го Абрахам Линколн. Тие се во состојба да направат било што да се уништат животи или угледот на било кого кој би се усудил
да им застане на патот. Биле изфрлени од скоро сите земји освен Америка, каде биле мошне активни во контрола над политиката, на вселувањето на Америка, итн.
Нивната работа била секој човек, жена или дете да го фрлат на колена да го
признаат папата за Исус Христа на земјата и да го подредат на својата моќ. Езуитскиот генерал одговарал на Црниот Папа. Тој заправо управува со Ватикан зад
позорницата, а самиот Сотон9 го води.
Повеќето книги кои ја прикажуваат крвавата историја на езуитите- или
недостасуваат или се уништени, или повеќе не се печатат. Не само книгите, туку и
бившите езуитски свештеници или се кријат или се нестанати или се мртви. Дали
езуитите имаат улога и во 20. век ? Она што управо ќе го прочитате ќе ве шокира.
Во нашата специјална мисија во Ватикан ја научивме вистинската приказна
за комунизмот. Верните членови на комунистичката партија би биле во шок ако
икогаш би откриле кои биле нивните славни херои. Маркс и Енгелс, кои го пишеле
Комунистичкиот манифест 1800-те, биле водени и упатувани од страна од езуитски
свештеници.
Кардиналот Августин Беа нам ни рекол дека Комунистичката партија
била формирана од страна на езуитите само со еден задаток- во одредено време
морале да го уништат заштитникот на омразената Правослвана црква- рускиот цар ! Тоа била одмазда ! Комунистичката партија тајно е пратена од страна
на римски агенти (илуминати) со цел да создаде уште една моќна сила верна
на Римската црква.10
Пред Првата светска војна, снажната сила на богатите Евреи работела на тоа
да ја поврати контролата над Ерусалим. Римската црква била бесна. Поново Евреите ги блокирале нивните тајни покушаји да се преселат во Светата Земја.
Тие Евреи кои се бореле против ‘Римската Институција’ ќе платат за својата
тврдоглавост. Така езуитите го конструирале планот кој не само дека ќе ги истреби
европските Евреи, туку ќе го сврти целиот свет против нив.
Бевме упатени дека езуитите управуваат со одредени Евреи, кои му биле верни на папата,да напишат документ наречен‘Протоколи на сионските мудреци’.11
Римската црква така создала уште едно ‘ремек-дело’. Тој документ ќе го утрија
9

„За повеќе деталји за идентитетот на Сотоната да се погледа книгата ‘Исповест на паднатиот
ангел’, Пента Грам, издавач Метафизика, Београд“.
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Руската црква,како единствена канонска, ќе ги обедини православните тн.Словени со својот јазик.
11
„За повеќе деталји да се види книгата ‘Behind Dictators’, by L. H. Lehmann, pgs. 10-15, Agora Publishing Company, N. Y. 1942“.
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патот за надоаѓачката инквизација, макар тој чинел животи и милиони римокатолици.
Раните 1900-те, Франција на Римската црква и фрлила песок во очи. Папата
и езуитите биле бесни. Франција била на нивната листа за уништување уште кога
го отфрлила нивниот католички крал и постанала република. Ама таа погодба со
рускиот цар била последната капка во морето. Во меѓувреме, силата на Православната црква била се појака во Бугарија, Романија, Грција, европскиот дел на Турција,Србија и Југославија.12Римската црква морала Франција да ја фрли на колена и да
го згазни религиското такмичење на Балканот. Решењето било едноставно. Езуитите го испланирале, предизвикале, и од позадина ја воделе Првата светска војна.
Папата го подржувала Германија и кога германскиот владетел Кајзер (добар
римокатолик), ја молел Римската црква да му дозволи да може да ги прошири германските граници, папата Пије X и неговите езуити му дале благослов. По што војната започнала, папата Пије X умре 20. август 1914, правејќи пат за новиот газда.
Папата Бенедикт XV го наследил. Тој исто така бил пријател со Германија и
така војната, која ќе ја довршат останатите војни, бил на помол. Германските римокатолици ги убивале француските римокатолици. Газдата не марел колку римокатолици умрело. Бил усмерен кон силата и одмаздата. Германија војувала со Франција, Англија и Русија. Тогаш се вплеткала и Америка. Војната траела четири долги години. Европа била уништена. Римската црква фрлила милиони луѓе во пекол.
Додека луѓето вриштеле во агонија умирајќи во блатото и бодликавата жица, распарчувани со метците и уништувани со отровен гас, езуитите биле вработени планирајќи ја Втората светска војна. Непознати на германскиот народ, езуитите веќе ја жртвовале католичка Германија, Кајзерот и неговата влада со цел да се
изведе нова инквизација.
Губитоци на Првата светска војна:
Погинало: 10 милиони луѓе
Рането: 20 милиони луѓе
Материјални губитоци широко низ светот: преку 332 милијарди долари.
Протестантска Англија и протестантска Америка ги победиле. Езуитите поради тоа уште секогаш покушавале да ја уништат Англија и Америка. Да ги запамтиме зборовите на Линколн: ‘Езуитите никогаш не опростуваат, ниту одустануваат.’
Во Русија, царот Николај кој бил заштитник на Руската православна црква и
неговата жена, кралица Александра, имале син по име Алексис, кој бил наследник
на тронот. Малото дете боледувало од хемофилија. Неговата крв не се згрушувала
кога би се посекол. Кога би паднал во игри, најмалата повреда би можела да предизвика внатрешно крварење. Мајчиното срце се скршувало. Докторите не можеле да
помогнат. Малото дете мошне трпело.
Распуќин, викан ‘Луди редовник’, бил човек кој бил опседнат со демоните
(како и многу други свештеници денес кои тврдат дека имаат исцелувачка моќ). Распуќин тврдел дека имал визија на Богот и Девицата Марија. Дошол близу на ова
дете и крварењето се зауставило. Е познато дека Распуќин бил вклучен во сотонско
сексуално обожавање. Ја контролирал руската царица. Имал многу непријатели на
високи положби. Многу верувале дека Распуќин бил демон опседнат со чудовиште
12

Македонија била до реката Дунав, а 1809 година, со предлогот на Цојне, Балкански Полуостров.
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кое владеело со Русија зад позорницата. Дури и царот него му се плашел и на
неговите чудни моќи.
Кардинал Августин Беа нам ни рекол дека во мигот на слабоста, царицата
му рекла на Распуќин каде царот го скрива своето злато. Распуќин таа информација
му ја пренел на патријархот на Руската православна црква пред него што Распуќин
бил убиен.
На редовните состаноци кај кардиналот Августин Бее, тој нам ни ги открива
историските,сегашните и идните цели на ватиканската миговита сила (земска сила).
Тоа било доба кога уредувањето на црквите било дополнето како резултат на Вториот, Ватикански концил. Кардиналот Беа кажал:
‘По наши долги и внимателни припреми за Руската револуција, езуитите работеле блиско со Маркс, Троцки, Ленин и Сталин. Ние тајно го преселивме нашето
злато во Русија низ Германија користејќи го нашиот клучен човек. Веруваме дека
наскоро нашиот непријател ќе биде уништен...И ќе никне комунизам како чврста
ќерка на Римската црква !’
Ленин бил во Швајцарија кога ја слушнал веста за револуцијата која ќе започне во Русија. Да би помогнала револуцијата да го уништи нивниот непријател, германската највисока команда и останатите тајно го припремале возот да го превозат Ленин и неговите револуционери низ Германија. Во април 1917. Ленин и неколку негови клучни луѓе извеле возење во познатиот ‘Запачатен воз.‘
Луѓето кои биле најодговорни за припрема на тоа патување биле Диего Берген, посветен германски римокатолик, трениран во езуитските школи, подоцна поставен за германски амбасадор во Ватикан во текот на Хитлеровиот режим. Ако револуцијата би успеала, тоа би значело смрт за милиони луѓе вклучувајќи го царот и
неговото семејство.
Во време на Лениновото доаѓање во Русија, во април 1917. година, Лениновите конкуренти ја контролирале револуцијата. Царот бил присилен да го напушти
својот трон. Тој и неговото семејство биле во куќен притвор. Неговата влада пропаднала и мнозинството на неговата војска го напуштила.
Збунетост преовладувала. Војската која и понатаму останала верна на царот
е наречена ‘Бели Руси’. А револуционери биле викани ‘Црвени’. Тие биле смртни
непријатели, борејќи се да преживеат.Ленин добил контрола над револуционерната
влада и се преселил во Москва 10. март 1918. Во април, царското семејство било
преселено поради сигурносни разлози во Јекатеринбург во Урал.
Војската Чеха (Бела војска) се приближувала на местото каде семејството
одседнало. Постоела шанса тие да се ослободат. 17. јули 1918. групата викана
‘Урални Совјети’ одржала брзо судење и го прогласило царското семејство криво.
Нам ни беше речено дека некои од нив, биле езуити претворувајќи дека се
комунисти. На крајот, мигот кој папата го чекал конечно и дошол. Заштитникот на
Православната црква конечно стоел лице во лице со римските езуити кои без милост го уништиле јадното, уплашено, мало семејство.
Подоцна таа ноќ, телата биле натоварени во камиони и одведен во напушен
рудник викан ‘Четворица браќа’. Таму биле расечени, спалени, квасени со киселина и фрлени во напуштен рудник.
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Езуитите се движеле така брзо да Централната комунистичка партија не
била ни свесна на судењето и убиството на царот и неговото семејство, додека се
не било завршено. Тоа била страховита победа на Римската црква.13
Нам ни било речено дека ловот на патријархот, свештениците, монахињите
и монасите започнало во голема силина. Римската црква нестрпливо ја чекала веста
за уништувањето на нивниот религиски супарник.
Овој случај со Руската православна црква бил еден вид тест. Ако руската црква ќе биде уништена, следната мета би била англиската црква која уште се тетурала од лажното обраќање на големиот езуитски кардинал Нјумана (Newman).Ама кога случајот со руската црква пропаднал, како што наскоро ќе објаснам, англиската
црква паднала во рацете на Ватикан тек 60 години подоцна низ екуменскиот покрет.
Значи, по погубувањето на руското царско семејство Совјетите ги нападнале
манастирите и убивањето почнало. Само чуден преокрет на верата ја спасил Руската црква...стариот патријарх го имало кецот во ракавот.
Нам ни било речено дека кога Црвената Армија била близу на убиството на
стариот поглавар на руската црква, патријархот ги поздравил со широко отворени
раце, заплакал и ги изговорил следните зборови:
-‘Другари, конечно сте стигнале. Ве чекавме вас. За вас го чувавме царевото
злато...мои драги другари !’
-‘Злато ? ...За нас ?’
Комунистите биле затечени со овие негови зброви. Го спуштиле оружјето и
го прифатиле златото и пријателството на патријархот, и заповедале одма престанат убиствата на православните свештеници, монаси и монахињи. Православната
црква била спасена. Комунистите не го добиле само царевото злато, туку исто така
го задржале и папиното злато. Папиното злато, кое патувало во Русија низ Германија, било предвидено да вреди 666 милиони долари.
Кога папата тоа го сознал, скоро да не умрел од срцев удар. Го издале неговите сопствени комунисти. Римската црква полудела од омраза. Биле излагани.
Комунистите за тоа обмана ќе платат без обѕир колку тоа чинело. Светиот уред наскоро ќе продолжи со работа како низ Шпанската иквизиција, задавајќи патење,
смрт и одмазда на своите непријатели.
Само, овој пат заедно со Евреите и протестантите, жртви се вклучувале и во
православната црква и руските комунисти. Езуитите знаеле дека тоа би можело да
го изведат со Втората светска војна.
Го научивме на тие предавања кај кардиналот Августин Бее дека поради
огромното богатство Ватикан би можел да влијае на светската економија. Тој народите може да ги фрли на колена од плански изведени кризи.
Некој ќе запраша: Дури и во Америка ? Наводно ! Тоа го направило и во
историјата, ќе го направи тоа поновно во иднината. Мислев дека илуминатите се
одговорни за тоа. Ама, илуминати се споени со езуитската организација Опус Деи,
и заедно со водечките масони претставуваат финансиска рака на Ватикан. Низ нив
Ватикан го контролира скоро комплетното богатство на светот.
Рим мудро се разотишол во многу правци на оние кои тврделе дека во светот постои заговор. Тоа била сјајна димна завеса да се скрене вниманието понатаму
13
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од Ватикан. Се објавени многу книги кои ги оптужуваат комунистите, Трилатералната комисија, Рокфелеровите пророци, ционистите, илуминатите, Римскиот клуб
итн. Трагичен чинител е тој дека Римската црква го создала мнозинството на тие
организации, како и организации кои војувале со ним. Во прашање била, и уште секогаш, големата игра.
Втора светска војна
Да се вратиме назад и да се осврнеме на Втората светска војна. Набрзина по
Првата светска војна, Германија била во голема криза. Некои про-католички Евреи
биле одредени од страна на Ватикан да купат земја од скршените и гладни Германци. Парите биле испорачувани од страна на Ватикан и про-католичките Евреи купувале земја мошне ефтино. Германците биле очајни. Во прво време езуитите ги
искористиле тие случувања околу Евреите да предизвикаат омраза против ортодоксните Евреи. Борбениот поклич бил тој што многу богати Евреи не покажувале
милост према Германците кога од нив купувале земја во текот на таа криза.
И сега дошло времето да им се возврати ударот.Се било добро испланирано.
На крајот на Првата светска војна, кога е потпишан Версајски споразум во април
1919. година, сојузниците биле така лути на Римската црква поради започнувањето
на војната одбиле да ја признаат како политичка сила и ја држеле подалеку од конференцискиот стол. Иако Европа била кланица, ни Франција ни Православна црква во Србија (а потоа Југославија) не биле скршени. Младите луѓе во Германија не
знаеле каде да се свртат. Биле побуненички настроени. Инфлацијата ја уништувала
државата. Комунистите организирале револуционерна демострација. Езуитите се
движеле на три фронта.
Папа Бенедикт XV умрел од труење 1922, а Папа Пије XI го превзел престолот.
Првиот фронт била Италија. Во тоа време се појавил непознат човек шепурејќи се и говорејќи дека тој е новиот цезар одреден поновно да го изгради Римското царство. Неговото име било Бенито Мусолини. Бил арогантен, окрутен и расипан. Неговата мала војска облечена во црни кошули не било ништо туку група
разбојници кои ги тепале сите противници додека не им се потчинат.
‘Црниот папа’ му одредил на својот заменик да работи со Муслолини. Неговиот свештеник на кој му се исповедал бил езуит по име Вентури. Со католичките
гласови на изборите, управувани од Ватикан, Мусолини дошол на власт. Папа Пије
XI за Мусолини кажал: ‘Овој е човек кого го испратило Божјото провидение.’
Да би се одолжил Ватикан, Муслини го потписал конкордатот правејќи така
римоматолицизмот е единствена религија дозволена во Италија во нејзините подрачја. Мусолини поновно ја обновил снагата на папата и на свештенството му ја дал
во потполност власта над животот на нацијата. Италија постанала главна сила водена со католичкиот фашистички диктатор, Мусолини. Тој изградил снажна, модерна
армија која ја тестирал напаѓајќи ја Етиопија. На Италија и требало повеќе земји.14
Јадните Етиопјани немале шанса. Храбро се бореле со нивните копја и оклопи, ама Мусолиниевите воздушна снаги ги измасакрилале со своите машинки, бомби и отровни гасови.15
14

На следната страна 84 е слика: „Мусолини и претставник на Римската црква го потпишува конкордатот“
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Во Етипија биле Црнци (Семити). Преку неа тие навлегувале во Египет, Арапскиот Полуостров...
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Папата ги благословил Мусолинијевите трупи и кардиналот, надбискупот на
Милан Алфреда Илдефонса Шустера (кој бил езуит), нарекувајќи го тој масакар на
црнците во Етиопија: ‘Католички крсташки поход’.
Годината 1923, Германија била во хаос. Инфлацијата била висока и парата
немала вредност. На германскиот народ му било доста војна, смрт и очај. Го кривеле Кајезрот за се и го исфрлиле него и неговата влада. Комунистите се бореле за
превласт. Новата власт била мошне слаба. Некои луѓе сакале самите Германци да ја
водат нивната влада, како што тоа било во Франција, каде Французите ја воделе
владата, и покушале од Германија да направат република. Папата бил бесен. Републиката била осудена на пропаст.
Езуитите тргнале да го заустават создавањето на новата германска република. Двајца луѓе тоа го направиле. Еден бил Франц фон Папен, а другиот кардиналот
Пачели кој подоцна постанал папа Пије XII, познат како ‘Хитлеров папа’.
Позорницата била наместена за новата римокатоличка ѕвезда во Германија.
Неговото име е Адолф Хитлер.
Еден езуитски свештеник бил вработен за Хилтер да ја напише книгата наречена ‘Моја борба’. Писател на книгата е езуитскиот свештеник Стимфл (Staempfle).16 Таа книга било ремек дело на езуит, направена за Хитлер да ја превземе власта во Германија.
Новата голема инквизиција била на помол. Вместо да носат католички мантии, носеле нацистички униформи. Хитлеровите луѓе во браун униформи (викани
‘нацисти’) подпирани од страна на Ватикан, ја употребувале истата тактика како и
Мусолини, тепајќи и прогонувајќи ги луѓето се до нивното потполно покорување,
вклучувајќи ги и римокатолиците !
Започнале улични борби измеѓу нацистичките римокатолици и комунистичките римокатолици. Награда за победникот била Германија. (Такви политички активности пред неколку години се случувале како експеримент и во Полска, а исто
така и во Канада, Ел Салвадор, Чиле, а планирани се и во Америка.)
Германија постаната друг фронт за езуити. Го изградиле Третиот Рајх. Симбол за надоаѓачката инквизација била свастиката или кукастиот крст, добар стар
окултен симбол.17 Хитлер бил одабир на Ватика. Бил одреден да победи.
Кога постанало познато дека Папата Пије XI го подржува Хитлер, римокатоличките гласови го подржале Хитлер и го довеле на власт 1933. година. Светот се
соочувал со грозната машинерија викана Трети Рајх во кого римокатолици постанале господари.18
Како и Италија, Германија 1933 го потпишала конкордат со Ватикан во Рим.
Потписник на конкордат бил кардинал Пачели (подоцна постанал Папа Пије XII,
‘Хитлеров папа’, во средина на долната слика).19 Годината 1933, тој бил ватикански
секретар на државата. Вториот од лево на долната слика е Франц фон Папен, опак
нациста и верен римокатолик кој бил Хитлеров главен дипломат и ватикански агент кој помогнал Хитлер да го доведе на власт.
16

„За повеќе деталји погледај ја книгата: Скриена историја на езуитите, Edmont Paris, стр. 138, Метафизика, Београд“.
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Тој бил најден во Македонија уште од старата и новата ера.За него во книгава понатаму се говори.
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На оваа страна 87 е слика: „Потпишување на конкордат во Германија пред Втората светска војна“.
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Фон Папен му се фалел на светот: ‘Трети Рајх е вистинска сила која не само
да го препознава, туку ги постава во пракса високите начела на папството.’ (На
сликата сосема десно е помалку познатиот ватикански прелат Монтини кој подоцна
постанал Папа Павле VI.)
Шпанија постанала трет фронт. Три шпански председатели, Ницето Алкала
Замера, Мануел Азана и Хуан Негрин (сите езуитски тренирани) барале усвојување
на пет закони, кои биле усвоени да би се спречило влијание на Ватикан во република Шпанија (тоа бил резултат на откривање на бебињата испод самостанот, види страна 18). Се донесени законите:
-Римокатолички имовина мора да биде национализирана,
-Сите римокатолички цркви мораат да бидат опорезувани,
-Школите повеќе нема да бидат во рацете на римокатоличките свештеници,
-Сите школи, самостани, манастири мораат да бидат под контрола на државата Шпанија,
-Треба да се признае не-католичката религија.
Со тоа започната е крвавата војна против Ватикан. Папата унајмил неколку
дивизии на муслимански најамници да се борат под команда на Франко (кој бил добар масон) и да ги убиваат римокатолиците, Евреите и протестантите кои му се
спротиставувале.
Поради големиот број на комунисти кои ја подржувале републиката, светот
бил заведен да верува дека се тоа била комунистичка револуција. Тоа се случило
заблагодарувајќи на ватиканското контролирано новинарство кое ја прикривал вистината.
Папата ги екскомуницирал поглаварите на шпанската република и прогласил духовна војна измеѓу Светата столица и Мадрид.
Франковата влада е призната 3. август 1937. од страна на Ватикан, 20 месеци пред крајот на граѓанската војна. Генералот Франко на крај постанал римокатолички диктатор на Шпанија.
И така езуитите имале водачи за нивните три фронта. Тие луѓе постанале
‘заштитници на верата’: Хитлер, Мусолини, Франко.
Крвта била спремна да потече широко низ светот во новата светска војна.
Инквизацијата била на помол.
Германските католици, под наредба на Ватикан, започнале да се здружуваат
со протестантските цркви. Тоа бил клуч да се изведе план кој ќе влијае на размислувањето на Евреите во текот на децениите. Тие римокатолици, кои биле под
заклетва, тешко работеле да го задобијат поверувањето на протестантските свештеници и нивните членови на црквата. И кога анти-еврејските ѕверства започнале, тие
католици агенти кои се правеле дека се протестанти, јавно ги оптужувале Евреите и
ги пријавувале на Гестапо кој ги водел во логорот на смртта.
И така, дури и денес, многу Евреи веруваат дека управо протестантите ги
пријавиле.
Езуитите се мајстори на обмана. Ватикан презел илјади Евреи, кои се преобратиле во римокатолицизам, и го сокрил под брдото на Ватикан во текот на траењето на војната. Зошто ? Поради можноста Хитлер да изгуби.
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Ватикан секогаш се осигурувал во случај плановите да не им се исполнат. На тој начин можеле да му прогласат на светот дека управо се оние тие кои ги
штителе Евреите од Хитлер.
Какво, злобна, валкана игра !
Додека Германија била вработена градејќи ја војната машинерија, езуитите
биле вработени во разните држави припремајќи го теренот за Хитлеровата надоаѓачка инвазија.
Езуитите ја граделе Петата колона во Франција, Белгија итн. (Пета колона е
тајна војска во некоја држава која е спремна да го фрли оружјето и да направи се
што може да му помогне на непријателот да ја окупира нивната сопствена држава.)
Организацијата викана ‘Католичка акција’ во тие земји била Пета колона.
Во Белгија езуитските свештеници Пикард, Арендт и Фоукалт го проповедале Хитлеровиот фашистички програм нарекувајќи го тоа со ‘духовна обнова’.
На тој начин го припремале патот на германските тенкови.
Во Франција Католичката акција постаната Пета колона работејќи под името ‘Национална католичка федерација’. Езуитите им рекле на католиците дека папата е на страна на Хитлер и така тие биле спремни да и служат на католичката нацистичка армија во вистинско време. Кога Франција била нападната од германските тенкови, паднала за околу 30 дена, заблагодарувајќи на Католичката акција.
Во Америка езуитскиот свештеник Кофлин (Coughlin) собрал преку 20 милиони следбеници по пат на радио. Тој изјавувал: ‘Германската војна е борба за христијанството.’
Исто така се грижел за тајните групи командоси во главните урбани центри,
воден со методите на синовите на Лојола и трениран од страна на нацистичките
агенти.
Тоа била Католичка акција во Америка од 1936-1942.
Папата Пије XI умрел 10. февруари 1939. година. Тоа била уште една мистериозна смрт. На власт дошол папа Пије XII кој се молел за победа на нацистите.
Хитлер започнал разорни напади во Европа и Втората светска војна експлодирала. Германија, Италија и Јапон војувале против остатокот на светот, милиони
се убиени, ранети и осакатени. Војната траела шест долги, крвави години.
Еден од најголемите војни извори на информации дошол низ Ватикан- низ
римокатоличките исповедници широко на светот.
Германската тајна служба или Гестапо бил втемелен од страна на Хенриха
Химлера (Geinrich Himmler), према начелата на езуитскиот ред. Хитлер им рекол на
своите пријтели: ‘Го гледам Химлера како наш Игнација Лојола.’
Многу римокатолички свештеници облекле црни униформи на тајната служба. Езуитскиот свештеник Химлер (вујко на Хенриха Химлера) бил еден од главните офицери.
Отприлика 6,5 милиони Евреи претрпело прогон и смрт. Инквизацијата била
во полн замав.20
Во Југославија, членовите на православната црква (викани Срби), биле убијани од страна на грозните ‘усташи’- католичка група водена од страна на езуитите.
Страшни мачења и масакари, кои се вршеле над жртвите, биле неопишиви. Многу
свештеници биле членови на католичките усташки бригади за ликвидација. По во20

Секој автор говори само за еврејски жртви. Меѓутоа, руските биле многупати повеќе- во борби...
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јната, усташот Андрија Артурковиќ побегнал во Америка после убиство скоро милион луѓе (мнозонството членови на православната црква).21
Југославија скоро успеала да го добие испорачаниот Артурковиќ, кој така би
платил за своите злочини, ама заблагодарувајќи на римокатоличката институција
(кардинал Спелман), католиците ја контролирале Американската имиграциона служба и Американската обавестувачка служба. Тие го блокирале неговото испорачување во Југославија.
Газдата, папа Пије XII бил мошне задоволен. Тие непријатели на Ватикан
плаќале страшна цена за непокорување на неговото величенство.
Во Ватикан кардиналот Августин Беа дал преглед на настаните кои се случувале пред, во текот и после Втората светска војна. Како војната завршувала, Советската армија (на која оружје и снабдила Америка) удрила на исток, додека Сојузниците ја завземале Германија, уништувајќи ја Хитлеровата војска.
Во одговор на тајната Хитлерова молба, генерал Франко ја испратил познатата Сина Армија, направена со мнозинство од баскиски војници, во Германија. Целата дивизија била префрлена со воз низ сојузничката линија. На себе имала ватиканско знаме.На сојузниците им било речено дека тоа била мисија да се спасат опатиците, свештениците и редовниците.
Сината Армија се борела со Германците бранејќи го Берлин. Кога Адолф
Хитлер видел дека ќе изгубат, извршил самоубиство и адмиралот Карл Доенитз
(добар римокатолик) го превзел водството над нацистичка Германија.
Вместо Сината Армија да се врати во Шпанија, како нацистите обеќале, адмирал Доенитз го ставил германското злато на тој воз и го испратил во Швајцарија
да биде похрането во швајцарска банка за Ватикан.
Сината Армија била обманета.Мнозинството преживеани завршиле во руски
затвори. На Американците им било речено дека тој воз, кој поминувал низ нивната
линија, бил ‘воз на милоста’ испратен од папата, кој вози медицински потребштини
за ранениците. Кога го виделе папското знаме, возот поминувал без инспекција.
Неколку спасени луѓе на Сината Армија, кои се вратиле во Шпанија, биле
или убиени или ставени во лудници да се осигура правата вистина за германското
злато да биде сокриено од светот. Ама, посебните офицери на Сина Армија, кои биле делот на заговорот, се вратиле во слава и биле добро наградени за нивниот труд.
Германија капитулирала 9. мај 1945. Европа била во рушевини. Езуитите секогаш биле спремни за преокрет, секогаш поставајќи мери на опрезност во случај
на губитокот на Втората светска војна, а тоа се:
1. Да се направи секој да верува дека Ватикан немал ништо со војната, и со
време да се увери светот дека холокаустот никога не се случил.
2. Да се биде сигурен дека побунетите свештеници, опатици и редовници,
кои биле против Ватикан, се уништени во концетрационите логори, а да се прикажат на светот дека и следбениците на папата биле прогонувани.
3. Им се наредило на одредени католички семејства и нивните свештеници
дека ги штитат некои Евреи во нивните куќи, така да во иднина тоа испадне како
добар јавен материјал за филмови, книги итн. Треба да се напомене дека тие Евреи
веќе биле обратени во католицизам.
4. Да се стави нова маска на лице во текот на Вториот ватикански концил.
21

Под овој текст, на крајот на страна 92, се две слики: „Усташите во акција“.
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5. Да се воспостави комунистичка папа зад железните завеси да би се угодило на комунистите и да би се покушале да се преобратат на католичанство... да така
се исполни ‘пророчанството Фатима’ (за кое наскоро нешто повеќе ќе се речи) во
кое папата Пије XII бил длабоко вклучен.
На ден на Хитлеровата смрт шпанските новини објавиле: ‘Адолф Хитлер,
син на католичката црква, умрел бранејќи го христијанството. Не може да се најдат
вистински зборови со кои би ја оплакале неговата смрт, кога толку луѓе го возвишувал неговиот живот. Преку неговите смртни остатоци останува неговата победничка, морална фигура. Со палма на маченик, Бог на Хитлер му дал ловоров венец
на победата.’
Тој посмртен говор на нацистичкиот шеф, предизвикување на победничкиот
сојузник, било изречено од самата ‘Света столица’, замаскирано со Франковото новинарство. Тоа било службено соопштување на Ватикан низ Мадрид.
Дали католичката црква му се извинала на светот или на Евреите за овие
ѕверства ? Наравно да не ! И никогаш нема. Таа уште секогаш ги мрази Евреите.
Ватикан ќе ги прифати Евреите тек кога Израле ќе дозволи Ватикан да го контролира Ерусалим.
Ако Америка икогаш потпише конкордат со Ватикан, католицизмот ќе биде
едина призната религија во Америка и сликите на минатото ќе биде поновено со
американскиот народ и неговите деца. Преговорите за потпишување на конордат се
управо на пат така да конкордат наскоро би требало да биде прифатен.
Краток историски преглед
Религиската машинерија на денешницата е мошне, мошне стара. Почнала
после Ноевиот потоп. Нимрод и неговата мајка Семирамида произвеле окултна религија во градот Вавилон која се проширила на целиот свет. (Свемирамида, Р.И.)
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 направил божица. Семирамида исто така со текот на вековите добила разни имиња како: Изис (во Египет), Венера и Кралица на Небото.
Исто така и религискиот систем на денешницата, тоа било поврзано со политиката
широко на светот.
Кога бев под езуитската заклетва, ми е речено дека тајниот знак ќе биде даден на езуитите широко на светот кога екуменскиот покрет успешно го избрише
протестантизмот и припреми пат за потпишување на конкордат измеѓу Ватикан и
Америка. Тој знак ќе биде кога претседателот на Америка би дал заклетва свртен
према обелискот.22Прв пат во американската историја,заклетва во претседателската
церемонија била преселена на Западната страна на Капитол во време на претседателот Реган кој во прилика на заклетвата бил свртен према тој вашингтонски споменик. Тоа се случило 20. јануари 1981 (слика на претходната страна). Дали претседателот бил свесен на тоа ? Не знаеме.23
22

Најдолу на оваа страна 97 е слика: „Претседателот Реган положува претседателска заклетва во Вашингтон свртен према обелискот“.
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Најгоре на оваа страна 98 е слика: „Обелиск е столб со четири страни свртени према четири краја
на земјата на чиј врв се најдува пирамида. Тој претставува комбијација на религиската и светската
глобална моќ.Постои во Египет, Вашингтон и Ватикан. За езуитите, масоните и другите припадници
на тајните друштва претставува една светска влада. Обелиск е окултни симбол и го претставува богот сонце Вала. Тој исто така претставува симбол на плодноста, односно фалусен симбол (симбол на
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После Втората светска војна, папата Пије XII одбил да го прифати ватиканското второ дете. Комунизмот бил отфрлен. Папата Јован XXII дошол на власт и го
организирал Вториот ватикански концил, чии одлуки скоро потполно ги уништиле
сите други религии во Америка и Европа, победувајќи низ љубов и бакнежи.24
Папа Јован XXIII го подпирал својот фаворит во западната хемисфера. Во
прашање е Фидел Кастро, шампион на газење на масите, верни католик и добро истрениран езуит под заклетва. Тешко на оној кој би се сукобил со Фидел. Шефовите
потполно го потпирале вклучувајќи го љубениот папа од Полска.
Кју Клукс Клан
Кју Клукс Клан (ККК) е формиран од страна на римокатоличките конфедерациски војни офицери после граѓанската војна во Америка. Водени со езуити, се
јачале од ден во ден. Оваа грана на масонерија е воспоставена од три главни разлози:
1. ККК себе се нарекува протестантска организација и тврди дека ги мрази
Евреите, католиците и црнците, што го уништувал угледот на протестантите во
Америка.
2. ККК ги збијаат католичките редови во Америка создавајќи чуство на загрозеност.
3. Се влијае на црнците да постанат сумливи према протестантите, кои тогаш биле најбројни во Америка, и со тоа ги води во рака на Римската црква.
Кју Клукс Клан е уште едно ремек дело на езуитите.
И така, во текот на последните 1600 години, е уништен голем процент на религиозни луѓе низ Римокатоличката институција. Милиони искрени католици и останати умреле во Првата и Втората светска војна. Поради што ? Само затоа да би се
остварила уште поголема власт на Римската црква. Тие играат игра, а милиони луѓе
умираат поради тоа.
Нацистите биле издадени. Таа група, која расте во Америка, не е ништо повеќе отколку Католичка акција водена од страна на езуитите.Колку год неверојатно
да звучи, некои Евреи кои се обратени во католицизам, всушност и се придружиле
на Американската нацистичка партија (American Nazy Party).25
Приврзаниците на православната црква биле заклани од страна на крстосниците и папските бригади,26 усташи, кои сега се приклониле на новиот комунистички папа и сега се во неговото стадо. И тие исто така биле издадени.
Израел исто така бил издаден. Тие сега се помируваат со нивниот најлут непријател, Ватикан, кој ги колел во минатото и скоро потполно ги истребил.
Ченовите на Кју Клукс Клана биле издадени, не сфаќајќи дека играле во
рацете на езуитите.
Масоните биле издадени. Не ни знаеле дека папата Пије XII бил масон. Никој нема да поверува дека и тие исто така биле контролирани од врвот од страна на
Црниот Папа.
машкиот полен орган)“.Значи, Свемирамида=Свемир амида: пира + амид = пирамид; пирам=горам...
Следи пир, пиреј; пир=фир, пил=фил, пило=фило; Порфирогенет=пор фиро генет=женет: пор-а-та.
24
Најгоре на оваа страна 99 е слика: „Фидел Кастро и папа Јован Павле II“.
25
На следната страна 101 се две слики: „Брошура со програма на Американската нацистичка партија (слика лево) и знак на оваа организација на еден американски автопат (слика десно)“.
26
За премиерот на Цариград Лука Нотарис, во смисол, порадо би станал муслиман отколку католик.
А како тоа не ќе биде кога православните од 11 век до денес страдаат од католичкото арамиско зло.
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Заблагодарувајќи на нивните водачи, јадните протестанти сего го сакаат папата.
Комунистите биле издадени. Тие едноставно биле гранка на римокатоличката институција- силеџии во рацете на Римската црква.
Најлошо од се, искрените римокатолици биле издадени низ лукавата презентација на обожување на Вала, замаскирано да изгледа слично на христијанството.
Нивните папи се само луѓе. Нивните свештеници и опатици се само луѓе, а Ватикан е само храм на демони, водејќи милиони луѓе во пекол и давајќи им лажното
евангелие, лажен Месија и лажен дух. Нека Бог им помогне да имаат снага да излезат од неа.
Четврто поглавје
Сила
Настан кој ќе го опишам се случил во малото село, кое е сместено во брдата
на едно од Канарските острови, на југозападна Шпанија. Ово, некогаш среќно село,
постанало необично тихо преку ноќ. Народот би шепотел кога зајде сонцето. Никој
повеќе не излегувал во ноќните часови и навечер повеќе не се слушале песни. Стравот ги стегал срцата на селаните. Работилниците и трговиите се затворале рано
попладне. Соседот на соседот му говорел: ‘Дојди утре, подобро сега побрзај дома,
веќе е скоро мрак’. Злото дошло во селото. Дури и животните биле преплашени.
Необични, вонземјини гласови, се слушале од куќата на вдовицата Кармен
Монтез, мошне одана ќерка на римокатолицизмот. Карменините ноќи се претвориле во ноќи на ужасот. Низ шепотот, селаните се прашувале дали мртвите навистина
одат со овие осамени улици. Кармен запалила свеќа и почнала да се моли на девицата Марија ноќеска оваа ужасна сила да не се врати. Меѓутоа, срцето почнало да и
чука, а потот и избил на челото. Кога се свртила, осетила ладност по ’рбетот. Можело да се слушне како влезната врата пополека се отвора. Таа иста врата таа внимателно ја заклучала пред зајдувањето на сонцето. Силата се вратила.
‘Свето мајко’- извикнала Кармен- ‘Јас ги слушам ланците како се влечат по
подот !’
Кармен веќе го посетила својот свештеник и барала помош. Му раскажала
како било ужасно тоа што доживеала во својата куќа, како се чуло урлање и вриштење во мракот.
‘Ние веруваме’- одговорил свештеник- ‘дека ова урлање е мачење на вашата
родбина во чистилиштето. Тие бараат да се одржи повеќе миси и да се запалат повеќе свеќи, да би се олеснило нивното мачење. Тие чуствуваат агонија на своите
патења. Вие можете да помогнете тоа да го заустави.’
‘Ах, отец !’- продолжила Кармен- ‘ние сме мошне сиромашни, можете ли
нас да не разберете ? Јас ќе настојам...отец !’
Многу миси биле одржани, ама тоа не престанало, веќе постанувало секој
ден се полошо и полошо. Цело семејство било престрашено, освен Маргарета, која
спокојно седела во својата соба и ја молела круницата. Маргарета студирала да постане кармеличанка (католички ред кој себе се нарекува ‘браќа блажени на девица
Марија’)
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Ама, да се вратиме неколку години наназад, кога, всушност, овие ноќи на
ужасот почнуваат. Кармен Монтез имала тринаесетгодишна ќерка која патела од
неконтролирани епилептички напади. Докторите неа и рекле дека нема лек за малата Маргарета. Кармен го одвела детето во едно од светилиштата на девица Марија
и дала завет, ако света девица го излечи нејзиното дете, ќе настојува малата Маргарита да постане опатица на кармеличанскиот ред. Додека таа се молела на кипот
на девица Марија, на Маргарета слегла чудна сила. Нападите потполно престанале.
Докторите биле запрепастени. Малата Маргарета се опоравила. Тоа навистина било
чудо излекување и Кармен за тоа дала слава на девицата Марија.
Тој ден кога Кармен сакала да и облече на Маргарета нова смеѓа кармеличанска халјина, да би видела како и стои, некоја сила снажно ја удрил, слично на
дивиот оркан. Таа сила рушела се по куќите.
Селскиот свештеник бил во неволја поради не-католиците во селото кои знаеле за неволјата на Кармен Монтез. Тој очајно сакал да се случи чудо како би се покажала сила на неговата црква и да ги ослаби не-католиците. Затоа ја повикал својата бискупија и молел некој да дојде и да ги помилува душите на мртвите од чистилиштата, да би ја напустил Кармениновата куќа. Јас сум одреден да му помогнам. Се сум припремил за истерување на духовите- егзорцизам, низ посветување на
хостија, одржувајќи прикладна миса.
Еден ден, во текот на истерување на духовите- егзорцизам, како бесот на
пеколот да се ослободил во куќата на Кармен Монтез и таа сила почнала да биде се
појака и појака.
‘Јас не можам да опстанам овде’- викала Маргарета.
‘Помогни нам !’- барала мајката.
Се тоа се случило додека локалниот свештеник бил пред нивните врати. Тој
бил предупреден да ме причека, оти ме замолиле да му помогнам, бидејќи како
езуит бев обучуван за егзорцизам- истерување на духовите и се останато што е во
врска со тоа. Меѓутоа, бидејќи свештеникот го молеле што порано да им помогне,
отишол самиот без мене. Покушувал да ја отвори вратата, ама кога ја дофатил кваката, нешто запнало. Вратата потоа се дигнала во воздух и силата го вовлекла низ
отвор за вратата во куќата. Потоа вратата залупала, и тие надвор го чуле врисокот
на својот свештеник.
Кога стигнав во селото, вместо да го најдам свештеникот, го сретнав неговиот помошник. Го запрашав каде е свештеникот.
‘Управо отишол напред и нас не чека, отец Ривера !’
‘Не ми се свиде тоа. Требало да ме сочека овде’- реков.
Процесијата тргнала од црквата до куќата на Кармен Монтез. Кога народот
видел како носиме свети предмети на римската црква во облик на крст, цел сообраќај застанал во стравопочитување. Знаеле дека или некој умрел, или тоа е поради
истерување на духовите. Народот излегол од своите автомобили и клекнал. Се прекрстиле, бидејќи верувале дека сум Исус Христ поминува испред нив во облик на
тој мал предмет (хостија). Се плашеле да не ја навредат хостијата- Богот, свештениците или својата црква.
‘Каде е свештеникот ?’- прашав.
‘Тој е внатре’- рече помошникот.
‘Дај ми одма света вода !’
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Во меѓувремено, кујнските садови летале надвор низ разбиените прозори.
Се слушал глас:
‘Боже, поможи нам, Свето Мајко !’
‘Одеме внатре’- реков.
‘Јас се плашам, отец !’- рече помошникот.
‘Не се грижи, само следи ме !’
‘Отец Ривера, гледајте ! Врата се отворува !’- запримети помошникот.
Свештеникот излетал надвор наглавачки обливен со крв.
’Дали е мртов ? Свето мајко Божја ! Тој е мртов, разрежан на парчина, како
некој со брич го разрежал. Вие не смеете да влезете !’- викал помошникот во страв.
‘Јас морам !’- одвратив.
‘И вие ќе бидете убиени !’
Една невидлива сила ме фатила и низ отвор на вратата ме влекла во куќата.
Народот престрашено говорел дека сум отишол во смрт. Почнав да се вртам како
чигра, до плафонот. Некој од мене ја соблекол сета облека и ја искинал на парчиња.
Внатрешната сцена била ужасна, вистинска ноќна мора. Ќерката на Кармен Монтез
била час на под, час летела по воздух со голема брзина, повраќајќи некоја зелена
материја. Меѓутоа, силата дури ни во својот полн бес никогаш не дошла близу до
Маргарета. Слушав и врисок и смеа. Дивиот ветер кршел, го насел намештајот и
стварите по собата. Столиците се распаѓале.
Конечно паднав на под кој бил покриен со пења и зелена слуз. Кога покушав
да ја благословам куќата со светата вода, Маргаретината тетка одненадеж вреснала:
‘Отец, вие немате крст’.
Се истегнала преку подот и зграбчила некои макази, те од нив обликувала
крст. Силата одма преминала во другата соба. Во тој миг сите мои помогнувачи
влегле низ предната врата. Го зграпчив крстот и започнав со латинска молитва. Тек
што сум почнал да се молам, девојките паднале на под. Се чула галама, врисок и
смев. Тогаш јас го зедов хостијот- ‘Божјиот колачиќ’, и прво го дадов на Маргарета, бидејќи таа била центар на сите овие активности. Потом на сите присутни им ги
поделив хостиот. Гласовите пополека исчезнувале. Најпосле ‘силата’ отишла. Куќата после се изгледала како кланица.
Дали тоа навистина биле души на мртвите ? Не ! Тоа биле демони. Дали хостијата и крстот вистина ја истерале таа ‘сила’ ? Не ! Тоа се било демонски мудар
план народот што повеќе и повеќе да би верувал на своите свештеници за заштита,
а тоа ќе ги чини нивните животи.
Побунетите ангели или демоните постанале армија на злобни духови. Тие се
способни, лукави, интелигентни и моќни. За подобро да го разбереме нивното делување, е потребно да се вратиме во минатото.
Демонската цел е да се развие окултниот религиозен систем и низ него да се
контролира светот- систем во кој народот ќе верува, убива за него и дури биде волјан и да умре за него. Да би ја претставиле својот сотонски систем на светот, демоните ги употребиле две лица во Вавилон: Семирамида и Нимрода. Првиот град граден после Потоп бил Вавилон. Демоните во него подигнале свое претставништво
или претседништво. Семирамида била кралица на Вавилон, а Нимрод го водел народот во побуна против Бога.

43
Демоните тука поставиле темел за својата религиозна машина, со која ќе се
сузбива Божјата работа и испрати милиони наивни 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 женидбата.
Таа го основала целибатот, кој бил религиозни покривач на прељубочинство, блуд,
хомосексуализам, содомизам и лезбејство. Оттаму потекнува римокатоличкиот целибат. Целибатот наводно го чини свештенството свето. Денес, како и во време на
Семирамида, римокатолици веруваат дека сакраментот на светиот ред- е целибат,
повеќе отколку сакрамент на женидбата.
Така демонската традиција ја поставуваат изнад Божјата наредба.
Опатиците биле храмски проститутки, служејќи се со свештениците управо
како денес. Тогаш тие биле викани- весталски девици. Денес тие се ‘невести Христови’.
Оваа институција ја основала исповедницата, 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 ги уништуваат народите.
Смртта низ распнување била исто така една демонска идеја. Крстовите првобитно биле правени како окултни симболи и биле обожавани во древниот Вавилон
и Египет.27
Нимрод бил мајстор на војната и чаробњак, вештац. Под неговото водство
се развивала астрологијата. Тој исто така го втемелил белото и црно чаробништвомагијата. Бил викан Молох. Жртвите Молохови биле необични. Творецот Бог ги
воспоставил жртвите како симбол на стравот кој грев предизвикува, а Семирамида
објавила дека е божица и захтевала да и се жртвуваат деца. На дечките гради врезувала знак крст и им е вадено срцето. Семирамида била втелување зло. Еден од Ноевите синови, Шем (Сим), Божји патријарх, кој живеел во тоа време, го убил Нимрод, и така направил крај на оваа окултна пракса. Ама, народот плачел за Нимрод.
Нивниот херој бил мртов. Демоните ја употребиле Нимродовата смрт во своја корист. Семирамида го прогласила Нимрода за бог и го нарекол ‘Вал’- бог Сонце, додека за себе го зела симболот месец. Захтевала месецот да биде обожован.Тогаш затруднала, тврдејќи дека уште е девица. Родила син и го произвела Тамуз, говорејќи
на секого дека дошла до реинкарнација на Нимрода. 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 кое го држи малиот син- бога, се појавил секаде. Семирамида тврдела дека Тамуз е нивни спасител. Ово демоните ќе користат и
во иднина, да заведат милиони.
Историјата говори дека измислувањето за Нимрода и Тамуз се проширило
по светот. Така измислиците постанувале популарни во религијата, како и во митологијата. Боговите и божиците биле предмет на сновови и надежи. Се на тоа се темелело.
Семирамида постанала позната како ‘кралица на небото’, а денес е викана
‘девица Марија’. Низ историјата се покажувала во различни места, земајќи различни ликови. Тоа е демонска реинкарнација на Семирамида во своја полнина. Секоја
27

Горе,следна стр.111, е слика: „Различни облици крстови кои се користени во текот на историјата“.
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земја има свој сопствен светец или девица. Покрај овој, демоните од време на
време користат и сила. Таа сила често се укажува низ лажни чуда. Тие вешто ја изнесуватаат лагата, прилагодувајќи ја на разните народи.
Дали демоните имаат сила да направат кипот да се движи, а сликата проговори ? Да, тие тоа го правеле во минатото и тие слично ќе прават и во иднината.
Ваквите чуда ќе ги заведат народите и уништат нивните души засекогаш.
Ваква визии и појави се укажувале во паганските религии, како и во римокатолицизмот под имињата Венера, Диана, Есис, Мадона, Госпа Фатимска, Мајка
божја Бистричка, и така натаму, а посебно во време кога се приближува крајот на
ваквиот свет. Овие чуда се користат како покретачка снага исто како и во раните
времиња. Визијата Фатима е еден снажен политички трик- поставен од Римската
црква. Е изнесено едно лажно пророштво, во кое девица Марија им рекла на своите
следбеници, ако се бидат молеле за мир, Русија ќе биде обратена во римокатолицизам.
Во Библијата пиши дека Богот подигнал еден народ да им биде светло на
оние кои се најдуваат во демонскиот мрак. Тој народ требало да го престави на другите народи карактерот на вистинскиот Бога.Тоа бил израелски или еврејски народ.
Тие биле робови во Египет 400 години. Обожувањето на сонцето била религија на
таа земја. Подоцна, и на вавилонските богови им се дадени египатски имиња. Во
египатските храмови свештениците практикувале ‘трансупстанција’- претворување. Тврдело дека имаат магична сила со која можат да претворат својот голем бог
Сонце Озирис во хостија- облатно или тркалезен калочиќ, да би тогаш во религиозните ритуали јаделе и хранеле своите души.
Богот го подигнал Мојсија да го изведе израилскиот народ од Египет, што
подалеку од овој смртоносен религиозен систем и окултизам. Кога фараонот одбил
да пушти народот, Богот пуштил големи зла на Египет и на тој начин на Израилците им овозможил да излезат. Бог потоа го раздвоил Црвеното Море и кога Израилците поминале, морето се затворило и фараоновата армија била уништена. Конечно,28 Бог на Мојсије му ги дал Десетте заповеди на планината Синај.29
Кога Мојсиј умрел. Бог го избрал Исус Навина да ги води Израилците во
Ханан- Обеќана земја.
Жителите на Ханан биле длабоко вовлечени во окултимот. Богот му наредил
на Исус Навина да ги уништи паганските култови, лажните богови и нивните обожователи. Демонската изопаченост на Вавилон се проширила во Ханан, така да и
Хананците имале еден од боговите кој се викал Молох, што инаку било друго име
за Нимрода. Нему му жртвувале деца, така што ги спалувале на олтарите. Израелците во потполност не го послушале Богот. Така и тие почнало малку по малку да
се служат со тие нивни богови. Поради неверства, Богот често дозволувал Израилците да бидат заробени и окупирани, додека не би се обратиле и покајале за своите
гревови.
Обманети низ окултизмот, Евреите се повеќе се оддалечувале од Богот. Народот постепено бил заведен со лажен религиозен систем, исто како и во времето
на Семирамида.
28

За еднобожеството=еврејството со тн.словенски јазик пишувам во книгата „Евреите-тн.Словени“.
„За повеќе информации за научната автентичност на Библијата да се погледа книгата ‘Наука и проблем на смртта’, Мирољуб Петровиќ, издавач Метафизика, Београд“.
29
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Демоните влијаеле да се напише такавиканата ‘апокрифна книга’ и да се
уфрли во Библијата. Со тоа се сакало да се уништи или смали вредноста на Библијата. На соборот на римокатоличката црква во Трент 1546 година, апокрифните
списи се одобрени како да се надахнати од Бога. Од книгата за Макабејците, една
од апокрифните книги, произлегла и замислата за чистилиштето (пургаторијум).
Годината 1611, избран е кралот Џемјс (King James) поново да ја поведе Библијата, под влијание на големиот број езуити, поставени за членови на Англиската
црква. Ама Бог го сочувал својот пишан збор, па тие не биле во состојба да ја променат како тоа го испланирале.
Меѓутоа, низ нивното влијание, апокрифните списи не биле извршени во првата верзија на овој превод. Кога овој заговор бил откриен, библиските религиозни
луѓе ги отфрлиле апокрифите. Денес поново е препечатено делото од 1611. година,
преводот кој ги содржи апокрифните списи, заблагодарувајќи на езуитите.
Демоните биле активни и во она време, како и денес. Инспирирани со демонски дух, црквата наскоро ги поставила:
-Литургијата- маскирана религиозна церемонија обликована да му наметне
на народот уверување дека нивните религиозни водачи се светци;
-Канонскиот закон-збир на религиозни правила- човечки заповеди.
-Догма- ‘вистина’ на Римската црква, правила по кои мора строго да се управува и однесува.
Римската црква е строга во однос на литургијата, канонскиот закон и догмата. Католиците денес дале привремена дозвола да може да се изнесе нечији сопствени ставови, да би стекнале благанаклонетост внатре во екуменскиот и харизматскиот покрет. Меѓутоа, тие засекогаш ги проколнувале сите кои им се спротистават или ја изменат сржта на нивното учење.
Исус Марија е ословувал со титулата ‘жена’. Сирота Марија никогаш не ни
сонувала дека во вековите кои идат, милиони ќе бидат убиени во нејзино име, како
и дека демоните ќе ја поврзат со Семирамида и наречат кралица на небото.
Да кажам уште нешто за крстот, кој се смета христијански симбол. Крстот
како средство на смртта е замислен уште во Вавилон, вешто испланиран низ Семирамида, во чест на Тамуз. Изворно крстот бил обликуван и замислен како слово ‘Т’,
ама како времето поминувало, тој симбол постанувал се повеќе изопачен.
Во римскиот систем, човечките жртви биле разапнувани на крст не само да
би ги испаштале поради својот злочин, туку тоа исто така било и жртвување на нивните пагански богови. Крстот како симбол никогаш не бил христијански.
Демоните го подигнале и својот шампион, Игнације Лојола, да ги убива духовно пробудените и сите оние кои се противеле на учењето на Римската црква.
‘Светиот уред’ е воспоставен и ја пуштил во движење пеколната машина на инквизацијата. За време на ова владеење на теророт, 68 милиони луѓе биле мачени и
многу од нив биле спалени на ломача. ‘Светиот уред’ од тогаш до денес само ги менувал плановите на мачење и начините на прогонство. Никогаш не престанал да
функционира.
За време на Втората светска војна, шест милиони Евреи биле убиени за ‘голема слава Божја“. Системот не се променал. Дури и ден денес ‘Светиот уред’ побудува страст како никогаш порано. Папата Јован Павле II дал налог за локални су-
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дски седишта кои би биле воспоставени во локалните римокатолички цркви по целиот свет.
Игнације Лојола ги создал ‘Илуминатите’, демонска организација, која
ги контролира умовите на европските лидери со помош на хипноза и чаробништво. Лојола комуницирал со духовите на темнината, барајќи совет, кога ја основал оваа делотворна и злобна организација. Тие злобни духови всушност се демони, побунети ангели. Надахнувајќи со својата сила на Лојолиновиот ум, демоните го нарекле ангел на светлото.
Поради својата необична активност, Лојола бил затворен од страна надоминаканските редовници, кои биле најмоќни и највлијателни во шпанската инквизиција.Заблагодарувајќи на самите демони, тој бил поштеден од својата сопствена инквизација.
Игнације Лојола отишол прво кај папата и му го предложил концептот за
новиот ред свештеници наречени ‘Здружение Исусово’ или ‘езуити’, чија намера
била да му служи на неговата светост. Папата ја прифатил замислата, а Лојола постанал прв езуитски генерал. Тој ги развивал своите духовни вежби, како би ги довел во духовно совршенство. Низ систематска медитација, молитва, посматрање,
дочарување и илуминација, Лојола паѓал во транс, занос. Дури бил виден како лебди над подот.
Денес постојат многу езуити и сите се потполно под влијание на демонските
сили, вклучувајќи и мене самиот додека бев езуит. Демоните ја изградиле својата
елита, езуитски ред, во слепата послушност, да би ги во се следеле. Лојола ги изградил своите сфаќања од науката на древна Грција, од окултизмот и од природните
науки. Тој сакал неговите свештеници да постанат интелигенција на римокатоличкиот ред.Лојола се користел со филозофија,логика,психијатрија, психоанализа, психотерапија, психологија, парапсихологија, хипноза, телепатија. Се ова денес се сметаат подрачја на науката.
Трансцедентална медитација била користена во самостаните како главна дисциплина, низ концетрирање и поновување на имињата на светците и девицата Марија, што потекнало од Семирамида, или низ изрекување молитви на овие светци и
нивното славење. Овие луѓе на тој начин ги привлекувале демоните. Добар пример
за тоа е денес трансцеденталната медитација, каде мантра е заправо име на еден моќен демон на Индија. Со поновување на демонските имиња, тие го довикуваат, и
конечно, тој ги запоседнува, па постанува нивни водач.
Познавањето на спиритизмот на езуитските свештеници ни дава моќ да имаат контрола над другите народи.
Игнација Лојола постанал еден од водачите во Римската црква. Ја поставил
својата окултна организација на Илуминатите под покровителство на римокатоличката институција. Илуминатите тогаш постанале најважен огранок на езуитскиот ред, ама во тајност. Лојола знаел дека Илуминатите ќе бидат способни да ја контролираат светската економија, интернационалното банкарство, војните сили, сите ограноци на окултизмот и религијата на светот, и да го натераат човештвото да
падне на колена пред папата. Нема група на луѓе кои подлабоко отишле во окултизмот од езуитите. Нивното интезивно студирање на окултизмот и нивната активност ги водат се поблиску до демоните. И денес работат по целиот свет со експерти
на окултизмот испраќајќи им ‘света вода’.
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Денот 8. јули 1980. година, папата Јован Павле II кажал дека нема што да му
се приговори на окултизмот заснован на духот на афричкиот култ, кога тоа е прожето со католицизмот. Тој потсетува на таков култ, кога еднаш е прочистен, може
да помогне на ширењето на евангелието Христово. Езуитите им помогнуваат на развојот на ваквите култови зад позорницата, низ финансирање и инфилтрација во
нив.
Било кое ново оформено религиозно тело или здружение (можда и тајно),
одма ќе го посети некој од езуитите. Така на ваквото ново тело ќе биде влијаено
низ овие интелигентни, љубезни посетители, кои го помогнуваат обликувањето и
развојот на истите. Тие всушност делуваат во правец на службата на интересите на
Ватикан.
Кога на почетокот некако се сознало дека Лојола ги втемелил и воспоставил
Илуминатите, езуитите го употребиле другиот верен член по име Адам Вајсхаупт
(Adam Weishaupt), кој исто така бил под заклетва. Имал задаток да се претвара да
го напушта езуитскиот ред, и дека тој е зачетник на Илуминатите, 1. мај 1776. година. Ова било направено затоа, на светот да му се прикажи дека нема врска измеѓу
Илуминатите и римокатоличкиот систем.
Мораме да сфатиме дека овој систем никогаш не бил христијанска црква !
Се во него е имитација.Нивниот Бог,нивниот Исус,нивниот Свети Дух не се најдува во Библијата. Ова да го објаснам. Кога Исус рекол: ‘Пуштете ги децата нека доаѓаат кај мене, и не им бранете; оти е такви царство Божјо’. (Марко 10,14). Тој ја покажал својата љубов према децата. Ама, римокатличките свештеници им говорат на
католичките родители дека крстењето на малите деца е апсолутно потребно за спасување, оти ако детето умре некрстено, тоа не ќе биде примено од страна на Богот.
На родителите не им се познати древните демонски церемонии жртвување
на малите деца на Валу, при што се користи масло и сол, и дека тоа сега се применува на нивните деца, те со тоа тие да ги изложуваат своите невини деца на демоните на Вавилон.
Свештеникот захтева да го научи обредот со кој наводно ќе ги истера демонските сили од детето, и така Свештеникот го заштитува со ставање масло окултна
ознака на Тамуза на главата на малото дете во знак крст. Потоа става сол во устата
на малото дете, и детето е крстено со вода. Малото дете тогаш постанува член на
големата вавилонска религија, Ватикан. Римокатолиците веруваат дека со овој обред детето е очистено од вродениот грев, дека постанало Божје дете. Се верува дека
малото дете поново е родено.
Сотон корист миса (имитација Pashe), и тоа е наречено ‘сакрамент света
еухаристија’.
Обредната облатна или колачиќ е наречен ‘хостија’ (HIS). Тоа е позајмено
од Египтјаните, кои ја претворале облатната во свој бог Сонце Озирис. Тоа е разлог
зошто хостијата (колаченцето) е во облик сонце. Словата на римокатоличката хостија се исти како и на египетската облатна I-H-S, и претпоставуваат египетско тројство Изис, Хорус и Себ (во прашање се имиња на египетски богови). Римската
црква тоа го применила на три слова на името ‘Исус’ на грчки јазик. Овој симбол
езутите го избрале за свој грб.
Ако еден римокатолик не учествува во сакраментот на светата еухаристија,
тој ќе биде вечно проклет. Католиците, кои го јадат овој друг Исус во облик сонце,
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не го јадат симболично Исус од Евангелието, туку го јадат Вал, богот Сонце, симбол на демоните. Легло на демоните- Ватикан, успешно фрла окултна мрежа на
сите свои членови.
Постојат два симболи кои најчесто ја користи оваа окрутна религиозна неман. Едно е крст, што е симбол на смртта, додека други симбол е еухаростија или
причест. Тоа се прикажува како вистинска служба на Бог.30
Крстот е окултна творевина дадена низ Семирамида, ‘кралица на небото“, за
сеќавање на нејзиниот син Тамуза (бог Сонце- Вал). На Тамузовиот крст е симбол
на мртвиот Исус, а римокатолиците го обожуваат овој религиозен предмет и му се
молат. Крст е вистинско на окултонизмот, а во Божјите очи тоа е проклета ствар.‘И
немој да го внесеш гадот во дом свој, да не бидеш проклет како и тој, туку кади се
на него и грози се од него, оти е проклето.’ (Библија, 5. Книга Мојсејева 7,26)
Зад крстот стојат јаки демонски сили, кои му даваат огромна снага, баш како
што често можеме да видиме во филмовите за вампирите.
Кога бев вовлечен во егзорцизмот околу Кармен Монтез, јас всушност имав
работа со демоните кои се прикажувале како душа на умрени. Во Библијата гледаме дека ако демон ја напушти некоја необратена особа, тој поново ќе се врати,
ама со седум други демони, да би можел да го контролира тој поединец,
Демоните се најдуваат во позадина на крстот, и наводно го користат да би ги
истерувале послабите демони од римокатолици.Со ова таков верник се припрема да
биде потполно опседнат со вавилонските демони. Демонот така со огромна снага се
држи во римокатоличкиот систем.
Било кој крст како религиозен симбол, оваков или онаков, во еден дом, или
самостан, без обѕир каква е особа во прашање, влијае снажно на секој директно,оти
ги привлекува демоните. Затоа, ако некој има крст во својот дом, би требал одма да
го исфрли.
Кога имав четиринаесет години, нашата група од езуитскиот колеџ го посетила Салесианскиот самостан во Лас Палмас, на Канарските острови, да видиме како тој ред напредува. Тие специјализирале во работа со сирачинња. Мојот пријател
и јас трчавме по земјиштето на тој самостан и мојот пријател одеднаш впаднал во
отворена јама околу метар и по длабока, и исто толку широка, и околу два метра
долга. При прилика на падот се повредил, те јас рипнав внатре да му помогнам да
излезе.
Посегнав за едно долго парче дрво, да би се извлекле од јамите. Меѓутоа,
одеднаш се заплеткавме во некое смотано платно, слично на голем чаршав. Додека
го влечев дрвото, платното се одмотувало и јас се следев од она што сум видел. Таму биле седум лешеви на мали деца. Секој од нив имало три крста околу вратот,
еден крст на секоја дланка и на двете нозе, а на нивните гради биле два големи крста.
Подоцна, едно од децата кое го видел овој несреќен случај, и го раскажал на
својата 13-огодишна сестра која ја посетувала женската самостанска школа. Таа
отишла во исповедницата и му рекла на својот свештеник за тоа. Недолго после тоа
нејзиното тело е најдено без уво и без јазик.Во исто време мојот пријател тајанствено нестанал и никогаш повеќе не бил виден. Кога сум чул што се случило на оваа
девојка, цел се најежив од страв. Исти тој знак бил поставен и на нејзините гради.
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Најдолу е знак сонце со IHS; над H е крст; под трите слова од најдолниот зрак три стрелки слова.
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Бев болен од страв и мислев дека ќе умрам. Овие мали деца биле жртвувани
на ист начин како што некогаш децата и биле жртвовани на Семирамида. Ништо не
се променило.
Крстот кога го употребувале на жртвите го нарекувале ‘мир Христов’ или
‘Pax Christus’. Езуитите го превзеле овој крст како еден изопачен демонски симбол
за обожување на Марија.
Постои едно католичко учење дека Марија трпела исто толку колку трпел и
Исус на крстот, бидејќи ‘ножот ја пробил нејзината душа’. За да би задобила соосеќавање на Марија, католиците мораат нешто да жртвуваат. Секој треба да трпи за
Марија, да, наводно, би можел да добие ‘мир Христов’.31
Ако опатицата крвари родувајќи свештениково дете, и се скратува лечењето,
така да би можела да трпи за Марија, па ако треба, и да умре за неа ! Малото дете
секогаш пред жртвувањето е крстено. Многу пати малите деца се мачени. Езуитите
учат дека без жртвување не може да се заработи мир.
Значи, не може да биде мир со Христо ако претходно не и се жртвува на Марија. Тие кажуваат дека Марија ќе ја избави особата која трпи за нејзиниот син, и
направи мир со него. Тоа е разлог поради кој се става таков знак во облик на крст.
Овакво учење е потполно окултистичко и спротивно на Библијата, како да
можеме да видиме дека римокатоличката Марија, всушност, не е никој друг туку
Семирамида.
Додека уште бев езуитски свештеник го посетив Лурд во Франција и видел
многу демонски чуда на излечувања. Наводно излечените луѓе сите и ја давале сета
слава на девица Марија. Мноштво си одело дивејќи се, не знаејќи дека демонските
духови исто така можат да прават чуда.
Од екуменско- харизматскиот покрет се привлекуваат други не-католици во
Ватикан. Денес таа сила може да биде видлива, може да делува низ популарни нови
свештеници, кои одржуваат состанок на исцелување. Исцелувањето се случува додека во позадини стои идол: богородица, заправо Семирамида која го држи богот
Сонце во своите нарачја. Во харизматскиот занос свештениците го држат Вала воздигнато во симболот на окултизмот- крст.
Видовме дека е нивниот Исус- Тамуз, нивната Марија-Семирамида, додека
нивната хостија е превземена од Египтјаните и претставува бог Сонце, а католички
крст- срце на окултизмот.
Пето поглавје
Јавачи на апокалипсата
Голем Втор Ватикански концил 1962-1965
Папата Јован XXIII при прилика отворање на коцилот рекол: ‘Цел свет очекува чекор напред !’
А папата Павле VI при прилика на затворањето рекол: ‘Ова е меѓу најголемите настани во историјата на црквата.’32
Вториот концил донел декрет за екуменскиот покрет, означувајќи го католичанството како сила која треба да работи на религиското обединување. Медиите
31
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Најдолу на оваа страна 125 крст на средина на Р е Х: „Крст ‘мир Христов’ “.
На стр. 128 се две слики на: „Папа Јован XXIII“ и „Папа Павле VI“, а на стр. 129 „Педро Арупе“.
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оваа одлука ја коментирале како порака на мирот, љубов и разбирање меѓу религите и сите луѓе.
Ама додека сите очи биле вперени на званичното соопштување на Ватикан и
медиите, институцијата одвнатре нималку не се променала. Одма после концилот,
Педро Арупе, езуитски генерал (црни папа), ги собрал клучните езуити под екстремна заклетва. На тој собир изјавил: ‘Време е за конечно прочистување на црквата и
истребување на сите оние кои останат неверни на папата во склопот на припремата
за Нова доба.’
Светот бил обманет. Концилот бил само голема претстава, заташкување и
скренување на вниманието за вистинските намери на Ватикан да задобие полна контрола над светот.
После овој состанок, добив задаток заедно со група езуити да појдам во подземните ходници на Ватикан како би ги проучил методите кои ги користеле Нерон, Константин, Доминик и Лојола. Тунелите се долги со километри и се најдуваат
три спрата испод Ватикан. Овде се складишта на информции, од најмрачните тајни
до плановите за најразвиено оружје на современо доба. Информациите се собирани
од шпиони кои работат за Ватикан, а се најдуваат во сите тајни служби на светот.
Нероновите методи биле мошне напредни. Тој ја организирал црквите кои
биле имитација на вистинските цркви. Многу лажни верници користеле во тоа време синогоги, како место за состанување, како би направиле замка за искрените верници. Библиската религија била голема закана за Рим, оти нејзините следбеници не
сакале да го признат цезарот за Бог. Незнајбожачкиот Рим ова го видел како страшна закана, оти лишени од митот за своето божество, цезарите би ја изгубиле контролата над државата. По Нероновото наредување Рим бил запален, а за тоа се окривени непријателите на римските богови и почнал крвав пир против нив.
Документите за Константин откриваат дека цезарите не биле во состојба да
ги уништат своите непријатели повеќе од 200 години. На нивниот ужас, тие јачале.
Константин го прател истиот образец кој го утврдил Нерон. Ама библиските религиозни луѓе сега биле подобро припремени и лесно ги откривале шпионите и преварантите.Да би ја спречил сопствената пропаст,гледајќи како неприајателите на
неговата религија напредуваат, Константин го излагал светот велејќи дека постанал
следбеник на Библијата, а системот на фалсификуваните цркви, кои ги воспоставил
Нерон, еволуирал во римокатолицизам.
Константин постанал прв папа и издал едикт за толеранција, ама навистина
биле толерирани само оние кои ја прифатиле неговата форма на религија. Искрените луѓе останале одвоени од овој систем оти не сакале да постанат дел на паганската религија која се нарекувала ‘христријанство’.
После што Константин се преселил во Константинопол, Рим бил во превирање. Црквените власти го поттикнале народот на побуна, за потоа го подмитиле
војното раководство да остапи од положбата како свештениците, кардиналите и папите би ја превзеле контролата над империјата. Тоа била иста онаа група на идолопокленици кои држеле важна положба во Рим, а сега променувајќи ја титулата потполно ја превзеле власта над империјата. Сето оплачкано благо кое Рим го стекнувал со стотини години доспеало во нивни раце, во рацете на Римската црква.
После Константиновата смрт овие религиски водачи живееле мошне добро.
Религијата за нив била голем бизнис. Околу 337. година го започнале проектот по
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кого требало да постанат најголеми земјопоседници во Европа. Ама, околностите
одненадеж се променале. Во 8. век, муслиманската армија ги напаѓа и ги завзема
папините земји во име на Алах. Нивната империја се смалувала додека не им останала само централна Италија. Непријателите го нагрнале и римоктолички посед
бил пред уништување. Нивната едина надеж бил Пепин, франечки крал.
Се досетиле да напишат писмо со кое тобоже апостол Петар бара помош од
Пепин.Го фалсификувале наводното писмо на апостол Петар од рајот. Го напишале
на златен пергамент и му рекле на Пепина дека самиот 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. Го
проверувал 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 го предал на папата Стефан II градот Рим и ограничена количина земја во опкружување.
Кога Пепин умрел, похлепниот папа фалсификувал уште еден документ на
латински во кого се тврди дека Пепин ја предал цела Италија во рацете на Римската
црква. Неговиот наследник Шарлеманј му поверувал на папата и започнала најголемата историска обмана.
За време на папата Хадријан I, е искористен уште еден фалсификат под назив ‘Донација Константина’, во која се тврди дека Константин го одредил папата за
наследник на целата римска империја. Папите се прогласиле наследници на Свети
Петар и власници на клучевите на животот и на смртта. Кралевите широко на Европа поверувале во папските фалсификати и лаги, и ја прифатиле ‘Донацијата на Константин’. Кралевите и императорите гледале на Рим како на духовно водство, и
биле обманети да веруваат дека папите се водачи на Божјето царство на земјата.
Цезарите во религиски костуми и идолопоклонички свештеници на Рим успеале.
Го обманиле светот, ги задржале парите и благото на римската империја и се припремала позорницата за ‘Свето Римско царство’.
Со векови подоцна се почнало да се распаѓа. Многу кралеви и благородници
се побуниле против папскиот авторитет. Некои свештеници почнале да ја читаат
Библијата и да воочуваат колку нејзиното учење е спротивно на учењата на црквата. Порезите престанале да се плаќаат и Римската институција почнала озбилно да
се ниша. Постоело само едно решение: воспоставување на иквизација заради убивање на луѓе, плачкање и одземање на земја како народот би се застрашил и владеело со железни раце.
Доминико де Гузман, кој подоцна постанал Свети Доминик, го формирал
доминиканскиот ред, кој ја покренал инквизацијата и го установил Светиот ред.
Доминикакците биле немилосрдни. Црквата се богатела изузетно брзо приклучувајќи ги сите оние кои и се спротиставиле. Теророт завладеал со Европа и никој не
бил сигурен пред инквизицијата која ја спроведува Светиот уред.
Во Германија, католичкиот свештеник Лутер напишал свои 95 тези против
Римската црква и побуната експлодирала. Протестантизмот се ширел во Франција,
Белгија и Холандија. Широко на Европа луѓето востанувале и го прогласувале папата за антихриста. Рим бил вознемирен. Двеста години инквизацијата која ја воделе Доминиканците не го зауставило ширењето на библиските науки. Изгледало како да се ближи крајот на римокатолицизмот.
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Во тоа време, се појавил еден брилијантен човек, кој работел во високите
војни кругови на европските земји. Негово име било Игнације Лојола. Организацијата кој Лојола ја создал се викала ‘Илуминати’. Поради неговите тајни активности, бил изведен пред инквизиторите. Доминиканците не сфатиле дека Лојоловата
мрежа е воспоставена да би му помогнала на папата. Сумњале дека создава тајна
организација која би помогнувала на побуна против римската црква. Кога Лојола е
доведен пред инквизиторите, побарал да го види папата, што му било дозволено
поради неговото влијание и положбата која ја завземал.
Кога бил изведен пред папата, Лојола се извинал и предложил нов начин на
борба против еретиците. ‘Треба да се бориме’, рекол, ‘ама не како доминиканците’.
Предложил да се усвојата две начела на кои ќе се стара римокатоличкиот систем:
-апостолско наследство
-супермација на влста
Папата тоа го прифатил и го прогласил Лојола недопирлив. Овие две начела
формално се освоени на коцилот во Трент и се наречени столбови на верата.
Првиот столб, ‘апостолско наследство’, претставува тврдење дека Петар бил
прв папа и дека папите се негови наследници.
Вториот столб е ‘супремација на власта’, што значи има превласт во однос
на сите владари на државите на светот.
Овие два столба римокатолиците симболичко го покажуваат кога подигат
два прста- кажипрст и среден прст, што често може да се види во јавност. Многу
наравно не се свесни на вистинското значење на овој симбол. Во иконографијата на
римокатиличката црква може да се види дека Исус и Марија исто така со овој знак
ги поздравуваат верниците од своите слики.33
Кога папата посетува некоја држава и го бакнува нејзиното тло, многу веруваат дека тоа е чин на пониженост. Всушност, тој со тоа тврди дека таа земја е негова, поради супермацијата на власта (слика на претходната страна).
Католичкиот систем денес се заснива на овие два звучни столбови на верата,
а светот тоа го прифатил. Во исто време, Римската црква доминира со светската
економија и преку своите организации ги контролира скоро сите аспеки на збивање
на светот.34
Шесто поглавје
Пророк
Она што сега ќе го изнесам го дознав во Ватикан додека бев езуитски свештеник под заклетва.
Езуитскиот кардинал Август Беа ни објаснуваше како римокатолиците жарко го сакале Ерусалим при крајот на третиот век. Поради неговото религиско значење и неговата стратешка локација, Светиот Град се сметал со непроценливо благо. Морало да се развие план како да се претвори Ерусалим во римокатолички град.
33

Под овој текст, на крај на оваа страна 135, папата ја бакнува земјата: не смее да бакме македонска.
На оваа страна 136 е слика: „Некои организации кои се под контрола на Ватикан“. Сликата почнува со Ватикан. Од него се Езуитите, кои се разгрануваат на: Илуминати, Римски клуб, Масони,
Опус деи, Меѓународни банкари, Совет на странски односи (CFR), Мафија Ватиканска армија на криминалци, Покрет Ново доба. Од изложеното се гледа, дека Ватикан се бави со сé, но не со Библија.
34
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Големиот извор на снага кој би можел да ја направи оваа работа биле потомци на Исмаела. 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 има Август. Август бил генија и на крај постанал
‘светец’ во римокатличката религија. Бил бискуп на Римска Африка.
Овој верни римокатолички водач е викан ‘Отец на црквата’. Август напишал
две познати дела: ‘Божји град’ и ‘Исповеди’. Оваа книга, непозната на арапскиот
свет, со векови снажно влијаела на нивните животи.
Августин бил вработен на придобивање на Арапите за римокатолицизмот,
вклучувајќи ги цели племиња. Ама многу Арапи чуствувале снажна одбојност према католичанството и не сакале да го прифатат тој систем. Со време, шпиуните
биле испратени на тие оддалечени номади кои го одфрлиле католичанството и се
проширил зборот дека еден ден ќе се појави голем водач, кој заедно ќе ги собере
сите Арапи.
200 години после Августин, околу 570. година, е роден Мухамед во Мека,
Саудиска Арабија. Овој човек ќе го промени текот на светската историја.
Мухамед себе се нарекол ‘Божји пратеник’. Основа голема религија- ислам.
Мухамед бил чудесен водач.
Најпрво сакам да покажам како денешниот свет ја гледа исламската религија. Така со вас ќе поделам што сум сознал во Ватикан, како исламот заправо настанал. Ќе бидете шокирани ! Она што вам ќе ви речам е најневеројатна приказна на
заговор која икогаш ќе ја слушнете.
Вака светот ја гледа религијата ислам кого го основал Мухамед, која брои
скоро една милјарда следбеници !
Нивното најсвето место е викано Мека, во Саудиска Арабија. Таа исто така е
родно место на нивниот пророк, Мухамеда.
Исламот тврди дека Аврам и неговиот син Исмаел ја изградиле ‘Куќата Божја’ предбунарот (Замзам) кој му го спасил животот на Исмаел и на неговата мајка.
Оригиналот на ‘Божјата куќа’ бил мал споредувајќи го со новата структура од камен од 15 метри која го заменила. Викан е ‘Кааба’ (‘Божја куќа’).
Верните муслимани широко на светот се молат пет пати дневно во смер на
ова свето место, молејќи се директно на нивниот бог, Алах. Во Мека, верните Муслимани го опкружуваат Каабу пролевајќи солзи, барајќи благослов и милост, жудејќи за Алаховото присуство во рајот. Три водечки религии имаат нешто заедничко- секоја од нив има свое место откаде бараат водство.
Римокатолици го сметаат Ватикан свето место.
Евреите го сметаат Ѕидот на Плачот свето место.
Муслиманите ја гледаат Мека како свето место.
Секоја група верува дека прима одредени благослови, до крајот на животот,
посетувајќи ги овие свои свети места.
Во почетокот,посетителите би донесувале дарови во ‘Божјата куќа’ во Мека,
а чуварите на Кааба би биле љубезни према сите кои би дошле. Некои би ги донеле
своите идоли, а да тие луѓе не би навредиле, чуварите идолите ги поставувале во
светилиште.
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Евреите гледале на Кааба како на едно оддалечено Божјо боравиште се додека тоа не постанало загадено со идоли.
На крај, луѓето повеќе немале пристап на студенцот (Замзам) затоа што племето кое го чувало светото место, постанало непријателско расположено. Тие луѓе
биле од Јемен и се викале Јурхумити.
Јурхумитите исто така имале контрола над Мека. Конечно луѓето им се спротиставиле на Јурхумитите како би ги протерале.
Кога Јурхумитите отишле, го фрлиле делот на благото на Каабе, поклони на
ходочесниците кои ги собирале со години, во бунарот Замзам. Го наполниле со песок и студенецот нестанал. Племето викано Кузаити го превзело, ама дозволиле маовскиот бог ‘Хубал’ да се постави во Кааба и така продолжило идолопоклонството.
Кузаитите ги замениле Курајшите, моќно племе на Арапите кое потекнало
од Исмаел.
Тогаш се појавил еден човек во Мека, кој бил почитуван од Курајшите, иако
бил од Хашимовото племе. Неговото име било Абд Ал-Муталиб, и тој бил дедо на
пророкот на Мухамед.
Ал-Муталиб добил визии кои му говореле како да го пронајде студенецот.
Духот му рекол да бара крв, измет и мравјо гнездо, како и птици кои клукаат.
Ги пронашол овие траги измеѓу двата идола каде Курајшите го спроведувале своето жртвување. Копал и го нашол студенецот и неговото благо, и постанал
херој на Мека.
Абд Ал-Муталиб се молел на својот бог, и му понудил ако овој го благослови за десет синови, еден од ним ќе жртвува на Кааби.
Во текот на годините, неговите молитви биле услишани. Нивниот најмлад
син му бил најдраг, убавото момче наречено Абд Алах. Било време да го одржи
своето обеќавање. Еден од неговите синови требало да умре.
Во Кааби испред маовскиот бог ‘Хубала’, присутните учествувале во окултните церемонии. Коцката паднала на неговиот најмлад син.
Мајката Абд Алах, измеѓу останатите, се спротиставила. Неговите синови го
проколнувале да го пушти неговиот брат да живее.
Таткото ја посетил една вражачка и ја прашал за совет. Таа се посетувала со
нејзиниот дух и му рекла на Абд Ал-Муталиб поново да фрли коцка како би се видело дали богот ќе прифати жртва животно вместо неговиот син. После тоа 100
камили биле убиени и Абд Алах бил поштеден. Тој постанал татко на пророкот
Мухамед.
Римокатоличките Арапи биле тие кои го промовирале концептот на доаѓањето на арапскиот пророк, баш како што Евреите го чекале Месијата.
Кој, ако не пророкот, ќе биде способен да ги одврати Арапите од почитување на лажните богови ? Дури постоела икона на девицата Марија и детето Исус во
Кааби.
Абд Алах ја оженил Амин 569. година. Набрзина морал да оди со еден караван да обави некоја работа. Успат оболел и умрел. Амина носела негово дете.
Традицијата кажува дека слушнала глас кој неа и рекол: ‘Носиш во себе
господар на овој народ и кога се роди речи: ‘Го ставам под заштита на Бога’, и наречи го Мухамед’.
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Кога детето било родено, неговиот дедо Абд Ал-Муталиб, го однел малиот
Мухамед во Кааба и изрекувал молитвена благодарност на Алах за овој дар.
Синовите кои се родиле во големите арапски семејства, во местата како што
е Мека, биле испратени во пустињата да би провеле некое време на своето детинство со бедуинските племиња како би биле извежбани и како би избегнале помори
во градовите.
Сиромашното семејство кое го зеле Мухамед, како би водела грижа за него,
била благословена на многу начини.Исламот учи дека кога Мухамед бил мало дете,
се појавиле два човека во бело и го положиле на плеќи, ги отвориле неговите гради
и од неговото срце го зеле црниот вгрушок кои го отфрлиле.
Тогаш го испрале неговото срце со снег. Не биле никаков ожилок на неговите гради, ама од родување постанал мал влегнат знак на неговите плеќи.
Со години подоцна,бил способен потполно да го опише овој наводно настан,
и тогаш Мухамед го дал своето неверојатно сведовштово велејќи:
‘Сотона го допира секој Адамовов син на ден кога мајката го роди, едино не
ја допирнал Марија и нејзинот син.’
Зошто Мухамед би го промовирал римокатоличкото учење ? Нели тоа е чудно ?
Мухамедановата мајка, Амина, умрела кога му биле шест години, па постанал сираче. Тогаш неговиот дедо, Абд Ал-Муталиб, се грижел за него. Ама две години подоцна, дедото умрел. Тоа била долга голема тага во неговиот живот.
Кога Мухамед имал девет години, бил со својот стрико на пат со караванот.
Римоктолички свештеник го видел детето и почнал да го испитува. Тогаш барал да
ја види ознаката на неговите плеќи. Извикнал: ‘Тоа е обележје на пророкот.’, за тоа
го обавестил Мухамедановиот стрико:
‘Поведи го братовиот син во неговата земја и чувај го од Евреите, за служба
на богот...Ако бидат го виделе, и сознале за него она што јас знам, ќе смислат некое
зло против него. Синот на твојот брат е одреден за голема работа.’
Римокатоличкиот монах така го припремил теренот за идните прогони на
Евреите од страна на Муслиманите.
Мухамед имал 25 години кога е оженил богатата вдовица Кадија, која тогаш
имала околу 40 години.
Мухамед и Кадија имале два сина, кои умреле млади, и четири ќерки. Најпозната била Фатима, која се омажила за Мухамедовиот наследник, неговиот роѓак,
Алија.
Околу 610. година Мухамед тврдел дека имал визија од богот Алах во вид
на величествено биќе кое го нарекол анѓел Гаврил (или Габриел),кој наводно рекол:
-‘Ти си Алахов пророк !’
Така започнало Мухамедовата пророчка кариера. Од тогаш Мухамед продолжил да прима пораки, за кои тврдел дека се од Алах, се до својата смрт.
Уз помош на роѓакот на својата жена, римокатолик Варак, пророк Мухамед
бил во состојба да ги разбира тие пораки. Варак рекол:
‘Навистина, Мухамед е пророк на овој народ.’
Некои од неговите визии биле запишани во Куран, 650. година, додека останатите Мухамеданови списи никогаш не се објавени.
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Пете години на Мухамедановата мисија, почнале со прогони на неговите
следбеници затоа што одбивале да го почитуваат идолот Каабе. Мухамед некои од
нив ги упатил да побегнат во Абисинија.
Негус, римокатолички крал на Абисинија, ги признал поради Мухамедовите
погледи на девица Марија кои биле така блиски на доктрината на римокатоличката
црква.
Мухамед тврдел дека една ноќ, додека спиел свртен према Кааба, бил пробуден од ангелот Гаврил кој го одвел до едно рајско животно со крила, викано ‘Бурак’. Кога се качил на ова животно одлетеле на место на рушевините на еврејскиот
Храм во Ерусалим.
Мухамед рекол дека на место на срушениот храм му се придружиле пророците Аврам, Мојсије, Исус и други кои се молеле.
После молитвата се качил на животното ‘Бурак’ и отишол во рајот каде поново го сретнал пророкот и на крај самиот Бог. Мухамед тврди дека ја примил верата исламот и упуства за пет дневни молитви- директно од Бога. Оваа визија имала огромно влијание на светската историја.
Поради прогоните, Мухамед побегнал во Медина, 622. година, околу 300
километри северно од Мека. Оттаму ги водел нападите на караваните од Мека. Победил во многу битки, а оние кои му се спротиставиле во Медина, биле убиени.
Во Медина Мухамед почнал да го покажува своето непријателство према
Евреите, уништувајќи еврејски населби.
Се оженил и со други жени, од политички разлози, како би создал блиски
врски со нивните роѓаци, и како би ја учврстил својата позиција.
Мека испратила војска од 10.000 луѓе да го фатат Мухамед, ама не успеале.
Не можеле да ја пробијат неговата одбрана. После ноќта со јак ветер и дожд, големата војска се распаднала.
Мухамед не сакал да ја уништи Мека, туку сакал таа да се приклони на
Исламот.
Годината 630, Мухамед со 10.000 луѓе ја освоил Мека и Кааба била очистена од идолите.
Мухамед сакал да создаде своја сопствена религија. Му требала помош на
своето моќно племе. Го воспоставил Алах, бог на месецот со кој тие го почитувале,
да биде еден бог и е прозван Алахов пророк.
Историјата покажува дека, пред него што исламот настанал, Себинските во
Арабија го почитувале богот месец кој бил оженет со богот сонце. Тие родиле три
божици, кои се викале Ал-лат, Ал-уза и Манат.Постанале идоли и биле почитувани
како Алхови ќерки’.
Како што е познато, месечевиот срп секаде е познат како симбол на исламот.
Годината 1950, кипот на богот месец бил ископан во Мазор во Палестина. На сликата е прикажан Алах како седи на престолот. На неговите гради се најдува месечев срп. Значи, Алах е само еден идол, лажен бог !
Римската црква очајнички сакала Ерусалим поради неговото религиско значење, ама неговите покушаи да се домогнат биле блокирани од страна на Евреите.
Друг проблем бил тој што во северна Африка постоеле библиски религиозни христијани.
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Римокатолицизмот ја ширел својата моќ и не дозволувал било каква опозиција. Римската црква некако морала да создаде оружје како би ги елиминирале и
Евреите и библиските христијани кои одбивале да го признат римокатолицизмот.
Гледајќи на северна Африка, се видело мноштво Арапи како извор на снага
која ќе ја обави нивната валкана работа. Многу Арапи постанале римокатолици и
можеле да бидат користени во пренесување на информации на нивните водачи во
Рим.
Другите можеле да бидат користени како ‘пета колона’ (тајна шпионска мрежа) која би го подржала римскиот план во контролирање на големото арапско
мноштво кое го одбивало римокатолицизмот.
Кога на сцена се појавил Свети Августин, тој знаел што се случува. Августин бил мошне моќен и влијателен човек со својата мала војска следбенци. Неговите
самостани служеле како база откаде пронајдувал и уништувал библиски ракописи,
кои ги поседувале библиските христијани. Августин е прогласен за ‘светец’ затоа
што така предано служел на ‘Мајката црква’.
Римската црква сакала да создаде арапски Месија, некој кој би можел да постане голем водач, човек со харизмот со кого би можел да подучува, а подоцна преку него да ги обедини сите некатолички Арапи да стоја зад него. Сакале да создадат
моќна војска која конечно би го завзела Ерусалим за папата.
На состаноците во Ватикан, кардиналот Августин Беа нам ни ја раскажал
следната приказна.
Богатата арапска жена, која била следбеница на папата, играла голема улога
во оваа арапска драма. Била тоа вдовицата викана Кадија. Таа го дала своето богатство на ‘Мајката црква’ и била издовоена во женски манастир.
Додека била таму, неа и е даден луден задаток, и испратена е назад во свет.
Нејзина работа била да пронајде брилјантен млад водач кој би можел да биде користен од страна на римската црква како би создал нова религија и постанал Месија на потомците на Исмаела. Убрзо го пронашла младиот Мухамед и се венчале.
(Кадија тогаш имала околу 40 години).35 Кадија имала роѓак викан Варак, кој, попат неа, бил мошне верен римокатолик. Рим го поставил како критична точка, како
Мухамедов советник.
Рим го пронашол својот човек, а парите не биле проблем. Учителите му биле испратени на Мухамед и тој поминал интезивната обука. Мухамед ги прифатил
списите на ‘Светиот’ Августин под Вараковото водство и постанал следбеник на
неговите идеи. Тоа го припремало за ‘големиот позив’.
Употребувајќи ја Римската црква, демоните ги затворале вратите и со векови им ја скратувале на Арапите можноста да ја слушнат библиската вистина. Под
наредбите од Рим, римокатолички Арапи преко северна Африка почнале да ја шират приказната за големиот пророк кој се појавил и бил избран од нивниот бог.
Додека Мухамед се припремал, му се говорело дека негови непријатели се
Евреите. Исто така му било речено дека римокатолиците се едини вистински христијани, а другите кои се викале христијани заправо биле лажливци и деца на Ѓаволот кои мораат да бидат уништени.
35

„Сличен образец е применет при прилика основање на Палестинската ослободителна организација. Ревната следбеница на Римската црква по име Суха, кога имала 28 година, е мажила за Јасера
Арафата кој имал 62 години“.Само Суха=суха на јазик на Белци, тн.словенски, ништо на друга раса.
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Во оваа демонска наука и денес веруваат многу Муслимани.
Кога Мухамед почнал да ја прима визијата во пештерата на планината Хира,
недалеко од Мека, Варак (римокатолички роѓак на Мухамедановата жена), постанал длабоко вмешан во интерпретирање на визиите кои се давани на Мухамед. И на
крајот, од тоа произлегла светата книга ‘Куран’ кои ги содржи мнозинство на Мухамеданови визии. Интересно е да се запази дека во својот ран стадиум, Муслиманите добиле и заштита од католичките кралеви затоа што Мухамедановите откривенија биле поврзани уз девица Марија.
Ама, останале уште секогаш необјавени Мухамедновите дела, Сега тие биле
во рацете на високите рангирани свети луѓе во исламската вера (ајатолаха).
Кога нам Кардинал Беа ова ни го раскажувал во Ватикан, рекол: ‘Тие списи
се чувани затоа што содржат информации кои го поврзуваат Ватикан со создавање
на исламот.Двете страни имаат толку информации една за друга.Ако би се откриле,
би се создал голем скандал, и би дошло до голема катастрофи за двете религии.’
До времето кога Мухамед умрел, религијата на исламот експлодирала. Номадските племиња ги обединале снагите во Алахово име и во име на нивниот пророк, Мухамед.
Во нивната света книга, Куран, Исус се смета пророк. Ако папата бил негов
претставник на земјата, тогаш тој исто така мора да биде Божји пророк, што довело
до тоа да Алаховите следбеници се плашат и го почитуваат папата како уште еден
‘свет’ човек.
Папата брзо напредувал и издал документи доделувајќи ги на арапските генерали да нападнат и да ја победат нацијата на северна Африка. Ватикан помогнал
во финасирањето на тие големи исламски војски во замена на три посебни услуги:
-елиминација на Евреите и библиските христијани, кои се нарекувани неверници,
-заштита на августовите редовници и римокатолици,
-покорување на Ерусалим за папата и Римската црква.,
Походот на северна Африка почнал. Како времето поминувало, снагата на
исламот постанала огромна. Евреите и библиските христијани биле убивани, а Ерусалим паднал во рацете на Муслиманите.
Занимливо е да се запази дека римокатолици никогаш не биле напаѓани, нити нивните светилишта, во текот на тоа време.
Дошло време за наплата. Папата го барал Ерусалим.
Ама, до тогаш, арапските војсководачи доживувале триумф каде год оделе.
Сметале дека ништо не може да му застани на пат.
Под Вараковото водство, Мухамед напишал голема лага во Куранот-дека
Аврам го понудил Исмаел како жртва. Библијата јасно говори дека Исак требало да
биде жртва, ама Мухамед го тргнал Исаковото име и го ставил Исмаел.
Како резултат на тоа, и Мухамедовите визии, верните Муслимани соградиле
џамија (The Dome of the Rock) во Исмаиловата чест, на место на некогашниот еврејски Храм кој бил уништен 70. години, правејќи го Ерусалим друго најсветло место во исламската вера.
Како сега да го даде на папата таквото светилиште ?
Папата сфатил дека тоа што е направено е истргнато на неговата контрола
кога Муслиманите ‘Неговата Светост’ ја нарекле со ‘неверник’.

59
Муслиманските генерали верувале дека се преодредени да го надвладеат
светот за Алах, па сега почнале да гледаат во правец на Европа. Исламсите амбасадори стигнале до ‘неговата Светост’ во Рим и барале дозвола да ги завземат европските земји.
Римската црква била увредена. Војната била неизбежна. Во Рим се мислело
дека контролата на светот е основно право на папата. Не можеле да замислат да ја
делат власта со било кој. Папата ја подигнал војската и ги нарекол крстоносци како
би ги зауставил потомците на Исмаел од завземање на католичка Европа.
Војните продолжиле со векови...
И Ерусалим му измакнал од папината рака.
Византија паднала,а Шпанија и Португалија исто така се нападнати од исламсите сили.
Во Португалија, Муслиманите ја нарекле една планинска населба ‘Фатима’
во чест на Мухамедановата ќерка, а дека никогаш не ни сонувале дека тоа ќе постане светско познато.
Годините подоцна, кога муслиманските војски биле стационирани на островите на Сардинија и Корзика, како би извршиле инвазија на Италија, настанал озбилен проблем.
Исламските генерали сфатиле дека не се доволно снажни, да немаат залихи
кои им се потребни, да завзеле премногу и дошло време за мировни преговори.
Еден од преговорачите од католичка страна бил Фрањо Асишки.
Поминало преку формалните нагодби и потписување на конкордата. Исход
на нагодбата бил...
На муслиманите им било дозволено да ја окупираат Византија (денешна
Турција) во ‘христијанскиот свет...
А на католиците им било дозволено да го окупираат Либан во арапскиот
свет.
Исто така било договорено Муслиманите да можат да градат џамии во католичките земји без икакви проблеми... ама само онолку долго колку римокатолицизмот можел да продира во арапските земји.
Кардиналот Беа нам ни рекол дека и Муслиманите и римокатолиците се сложиле да ги блокираат и уништат напорите на заедничкиот непријател- оние кои се
библиски религиозни.
Преку тие конкордати, демоните го спроведувале духовното уништување на
Исмаиловите потомци. Е изгаден цврст ѕид на спротиставување на Библијата како
би можело подалеку да ја држат од Арапите.
После потпишувањето на конкордатот, Муслиманите биле пратени од ајатолахот, исламски свештеник и останатите религиозни водачи. Римската црква исто
така организирала кампања омраза измеѓу муслиманските Арапи и Евреите. Пред
тоа тие имале мирна коегзистенција.
Целата исламска заедница гледала сумничаво на Библијата верувајќи дека
религиозните луѓе се демони кои донесуваат отров со кои ги уништуваат децата на
Алахот.
Езуитскиот план е да се воспостави потполна контрола над исламот.
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Годината 1910, Португалија постанувала социјалистичка држава. Црвените
знамиња се појавувале секаде. Римокатоличката црква таму се соочувала со голем
проблем. Вадачите на социјалистичкото движење сакале да ја уништат црквата.
Било само прашање на вистинскиот миг кога ќе се појави девицата Марија.
Ама морало да постои повеќе користи од таа појава, а не само држењето на Португалија во власта на Ватикан.
Езутитет сакале да се вмешат и Русија, а локација на таа визија, баш во Фатима, требало да има клучна улога во привлекување на исламот во ‘Мајката црква’.
Годината 1917, девица Марија се појавила во Фатима. Појавувањето на ‘Божјата мајка’ имал потполн успех, играјќи на картата да се заговори мноштвото. Како резултат, социјалистите на Португалија претрпеле голем пораз.
Езиутите измислиле посебна молитва за Фатима која трае девет дена, со која
се молеле во Северна Африка воспоставувајќи добри односи со исламскиот свет,
Наивните Арапи верувале дека тие молитви се во чест на Фатима, Мухамедановата
ќерка.
Римокатолоците широко во светот исто така почнале да се молат за преобраќање на Русија. Како директен резултат на визијата во Фатима, папата Пије XII и
наредил на нацистичката војска Русија и православна религија мораат да бидат
уништени, и дека Русија мора да постане римокатоличка.
Визијата на Фатима не е заборавена. Неколку години подоцна, после што се
изгубила Втората светска војна, папата Пије XII го плашел светот со неговата плесачката визија на сонцето како би ја задржал Фатима во новините. Тоа било големо
религиски шоу бизнис и цел свет го проголтал. Ништо изненадувачки, папата Пије
XII бил едини кој ја имат таа визија.
Покрај се тоа, една група следбеници на Римската црква прераснала во Сина војска широко во светот, која собирала милиони верни римокатолици да умрат
за својата благословена девица.
Ама уште ништо не видовме. Езуитите испланирале Марија да се појави четири или пет пати во Кина, неколку пати во Русија и да бидат неколку големи појавувања во Соединетите Американски Држави. И луѓето ќе поверуваат.
Каква врска тоа има со исламот ? Да видиме што покојниот бискуп (Шин
(Sheen)36 има да каже за девицата Марија и исламот:
-‘Појавите на нашата Госпа во Фатима претставувале точка во историјата
повеќе стотина милиони Муслимани, кои се најтешки за преобраќање во ‘христијанството’ (римоктоличанство). Муслиманите во текот на векови ја окупирале Португалија и оставила свои траги. После смртта на својата ќерка Фатима, Мухамед рекол за неа дека таа е ‘најсвета од сите жени во рајот, одма покрај Марија’. ’
Бискуп Шин верувал дека девицата Марија избрала да биде позната како
‘наша Госпа Фатима’, како знак и завет на Муслиманите, кои веруваат во Исусовото девииченско родување, да поверуваат во Исусовото боженство.
Тој истакнал дека киповите на девицата Марија, кои ходочесните ги донесувале, биле одушевено примени од страна на Муслиманите во Африка, Индија и
на другите места, и дека сега многу Муслимани доаѓаат во римокатоличката црква.
Како директор на католичкото Друштво за пропаганда на верата, бискупот Шин
говорел со авторитет.
36

Оваа е страна 156, а најгоре на стр. 157 е сликата на „Бискуп Фултон Шин (1895-1979)“.
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Во втората половина на 19. век, Шпанија била во политички превирања.
Нејзината римокатоличка монархија се тетурала и на кралицата и е одземена круната 1868. година, а Шпанија постанала република, која траела две години.
Монархијата била поново воспоставена се до 1923. Како политичката ситуација се погоршувала, Шпанија поновно постанала хаотична. Ватикан извршил насилие кога Шпанија уште еднаш изабрала да постане република, и одма католичката црква почнала да саботира.
Во тоа време, од 1931. до 1936. година, пет претседатели дошле и отишле.
Шпанските римокатолици покажувале непочитување према Ватикан (никогаш ни
не сонувале што им се спрема). Тие го опорезувале црквеното сопствеништво и ги
отстраниле свештениците и калуѓерките да предаваат во државните школи.
Шпанските католици се спротиставиле на плановите на Римската црква. Затоа е направен план за нивно уништување, под изговор на борба комунизмот.
Иако бројни претседатели на шпанската република биле тренирани како езуити, и тие му се спротиставувале на врвот на Римската црква.
Врвот на Римската црква контактирал со исламските водачи.Тие им биле должни на Ватиканза ерусалимската обмана. Кога го потпишале конкордатот обеќале
за помош ако му затреба, дури да подигнат војска ако тој тоа го засака.
Сега било тое време.
Езутитите ја направиле својата работа. Јадните Шпанци сега ќе патат. Преку
тајни нагодби, големата арапска војска била подигната под команда на генералот
Франко.Ватикан ја финансирал оваа војна машинерија како би дал лекција на Шпанците.
Годината 1936,новата шпанска инквизиција експлодирала. Наречена е ‘Шпанска граѓанска војна’, тајно оркестирана во Ватикан. Како би го одвоиле светот од
вистината, конструирано е да изгледа дека Ватикан се бори против комунстите во
светска војна.
Всушност, постоела само сачица на комунисти во Шпанија. Римокатоличката го нарачала крвавиот пир за своите сопствени следбеници.
Под знамето на Ватикан, муслиманските снаги ги завзеле Канарските острови и тогаш ја нападнале јужна Шпанија. Шпанците во шок гледале како кардиналот
Педро Сегура37 ја води исламската војска во крвопролевањето против непослушните римокотолички мажи, жени и деца- без милост.
Муслиманските чети конечно ја извршиле својата одмазда над христијаните, уз папин благослов.
Кога имав три години, се сеќавам како муслиманските чети го завзеле нашиот дом. Бевме среќни што нашите семејства го преживеале тој терор.
Кога инквизацијата ги исполнила своите цели, Шпанија била во рушевини,
крвава и пожарена, ама сигурно вратена во рацете на Ватикан. Во Шпанија тогаш
се извикувало:
-‘Ја ослободивме Шпанија од комунизмот. И благодариме на благословената Девица !’
Околу пет милиони муслимански војници ја окупирале Шпанија како заштитници на римокатоличката вера. Исламот го платил својот долг на антихристот кој
седел во Ватикан.
37

Стр 159, долу, слика: „Кардинал Педро Сегура (1180-1957) поздравен од полицијата во Севилија“.
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Арапите со тајни нагодби му рекле на папата дека ќе се борат за Ватикан во
Шпанија, само ако папата се сложи никогаш да не признае било каква држава Израел која би можела да почне да постои. Папата се сложил.
Кардинал Беа нам ни рекол како тогаш ортодоксните Евреи и ционисти се
залагале за независна држава Израел.
Атентат на папата
Некој ќе праша: ‘Зар Муслиман не пукал на папата и покушал да изврши
атентат на него ?’
Да, езуитите тоа добро го испланирале. Широките маси биле запрепастени
со тој инцидент. Тоа на папата и на американскиот претседател Реган им дало нешто заедничко. На двајцата е покушан атентат, и набрзина постанале пријатели.(Да
се потсетиме дека Реган е прв претседател кој полагал заклетва свртен према обелискот.)38
Папата ја добил светската популарност и симпатија од сите светски водачи.
Преку тој инцидент исламот постанал поблизок на Ватикан. Муслиманите биле мошне понижени бидејќи се мислило дека некој од нивните луѓе пукал на оној кој го
претставува пророкот Исус на оваа земја, па исламските ајатолоси испратиле соучество и извинување на папата.
И на крај на се, го откривиле КГБ, правејќи светот да поверува дека комунистите се папини непријатели. Во прашање била голема игра.
Папа Јован Павле II бил добар комунист многу години. Ако ова на некој му
звучи неверојатно, нека се сети на деталјот на атентатот. Атентарот Мехмед Али
Агџа бил еден од познатите европски криминалци и искусен стрелец. Пукал од оддалеченост од само три метри. Секој меток го погодил папата испод папакот.
Очигледно дека немал намера да го убие папата. Тој едноставно ги следел
упаствата на езуитите.
Кога светот го видел папата како му опростува на Мехмед Али Агџи што
пукал во него, скоро ниеден од милијарда Муслимани не можел ништо друго туку
да се диви на ‘Неговата Светост’. Мехмед Али Агџи после тоа изјавил дека сака да
се крсти во римокстоличката црква.
Се било добро планирано. И папата и Муслиманите и се заблагодариле на
Девица Марија што тој не подлегнал на раните.39
Денес, папата уште секогаш жарко сака да добие контрола над Ерусалим.
Целта не се променила.Муслиманите ќе му помогнат во тоа.Ама,Бог има друг план.
Додаток
Кој владее со Америка ?
Римокатоличка црква е најмоќна организација на светот- финансиска, религиска и политички. Ватикан поседува своја држава со сите права, што значи да имаат дипломатски имунитет и слично. Исто така, Римската црква има своја банка која
е едина банка на светот која нема супервизија, што значи дека е идеално тло за перење на пари- оти нема контрола.
38

Најгоре на оваа страна е слика: „Атентат на папата Јован Павле II, трг, Свети Петар во Ватикан,
13. мај 1981“. Пак на следна стр.162: „Папата му опростува на својот атентатор Мохамед Али Аџи“.
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Сé ова што го прави Ватикан е штета на православието. Денес е доказ дворасниот албански народ.
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Ватиканската банка, која се нарекува ‘Институт за религиозни работи’, значајно пари инвестира по светот во некретнини, други банки, познати компании. Покрај нивните директни бизниси, постои и прилив на пари од верници. Се проценува
дека Римската црква има околу милијарда верници.
Ватикан спроведува контрола на главните текови во светот преку своите организации, чии членови се моќни луѓе кои завземаат важни функции на поле на политиката, финансијата и др. На пример, ватиканската главна организација, чии членови положиле заклетва на лојалност на црквата и папата се: езуитите, тајното друштво на Малтешките витези, Опус деи, Витези Колумбо и др. Таа е папска војскавитезови- на ист начин како некогаш во историјата, само сега на нешто перфиден и
супилен начин.40
Езуитите се главна католичка полуга, која ги контролира сите други организации. Постои неформална хиерархија во тој систем во кој главен човек е езутскиот
генерал. Затоа се вика ‘генерал’. Негови потчинети го викаат ‘отец генерал’. Тоа
може да се види на нивниот официјален сајт.41
Актуелниот езуитски генерал е Шпанец Адолфо Николас, кој е роден 1936.
година во време на најголемиот успон на фашизмот, во семејство кое било голем
симпатизер на Адолф Хитлер, по кој го и добил името.
Према римската хиерархија, на езуитскиот генерал се потчинети и Малтешките витези, Витези Колумбо и Опус деи. Езуитите работат тајно, додека членовите на организацијата на Малтешките витези, Опус деи и Витези Колумбо во добра мера се јавни личности. На пример, Витез Колумбо е роден брат на бившиот
претседател на Америка Џорџ Буш, Џеб Буш, инаку гувернер на Флорида. Тој не
попушта прилика на папата да му ја бакни раката и ја покаже својата лојалност.42
Малтешките витези се знатно побројни и денес постанале веројатно највлијателно тајно друштво во светот. Некои од членовите се градоначалници на Њујорк
Мајкл Блумберг, најмоќен човек меѓу милијардерите, према анкетата на магазинот
Форбс. Потоа Френк Карлучи, некогаш висок функционер на ЦИА, а сега прв човек
на американската Карлајл група, еден од званичните најголем трговец со оружје во
светот. Карлајл групата инаку е меѓу најмоќните компании во светот. Значи, малтешките витези во добра мера ја контролираат војната индустрија.
Член на Малтешките витези е и Мајкл Чертов, директор на Homeland security, американска царинска и имиграциона служба.43 Римската црква свесно уфрла
свои луѓе во таа служба оти преку неа се спроведува политиката измена на демографската структура на Америка.44 На пример, сега Шпанците (вселени од Јужна
Америка кои говорат со шпански јазик, воглавно се Мексиканци) се моќна гласачка
машинерија во Америка (денес ги има повеќе отколку црнците во Америка), а ско40

На оваа страна 165 се три слики: едната со „Папата Бенедикт XVI и езуитски генерал Адолфо
Николас“ и две слики: „Јозеф Рацингер (папа Бенедикт XVI ) во младоста бил член на Хитлеровата
младинска организација“.
41
Најгоре на оваа страна 166 е слика: „Мајкл Блумберг, градоначалник на Њујорк“.
42
Најгоре,од оваа страна 167, е слика: „Френк Карлучи, прв човек на Карлајл групата (прв од десно)
во друштво на Кондолиза Рајс, Медлин Олбрајт и Хенри Кисинџер“.
43
На стр. 168 се две слики: горна со „Мајкл Чертов, директор на американската царинска и имиграциона служба“ и долна со „Кардинал Едвард Иган и бившиот претседател Џорџ Буш“
44
Најгоре на оваа страна 169 е една слика: „Кардинал Едвард Иган и претседателскиот кандидат
Џон Мек Кејн и Барак Обама“.
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ро сите се католици. Така римокатолици секоја година е се повеќе и повеќе во Америка.
Важен член на Малтешките витези е шпанскиот крал Хуан Карлос, под чија
контрола измеѓу останатото е и Шпанецот Хавијер Солана, висок званичник на ЕУ,
кој бил шеф на НАТО во време на бомбардирање на Југославија.
Прв човек на Малтешките витези во Америка е њујоршкиот кардинал Едвард Иган. Кога се срушени Култите близнакињи 11. септември, Иган и бил шеф на
Малтешките витези во Америка, а член на истата организација бил тогашниот директор на ЦИА Џорџ Тенет, кој, значи, бил подреден на Иган. Се верува дека ЦИА
тогаш за се била запозната, а се знае дека постојат бројни сумњи дека споменатиот
настан бил исциниран. Суштина е дека луѓето под контрола на Римската црква го
воделе цел ‘процес’.45
Најмоќниот банкар во 20. век, Дејвид Рокфелер, исто така е член на Малтешките витези.
Малтешки витези се членовите на Врховниот суд на Америка- Семјуел Алито и Антонин Скалиа, двата се католици.
Член на Малтешкиот ред, измеѓу останатите, е и Џон Де Ѓоја, прв човек на
Џорџ Таун на Универзитетот во Вашингтон, кој произведува кадрови за американската администрација и Пентагон. Џорџ Таун е езуитиски колеџ (бившиот претседатекл Бил Клинтон студирал на овој колеџ). Езуитите званично контролираат најповеќе колеџи во Америка, а меѓу нив е и познатиот Фордам Универзитет во Њујорк.
Малтешки витез исто така е американскиот медиски магнат Руперт Мардок.
Многу од членовите на Малтешките витези и не кријат дека се членови на
оваа организација. Списоците за членовите во добра мера можат да се најдат и во
книгите на разни автори.
За членови на организацијата попат на езуитите, и нивните ограноци како
што се малтешки витези, важи да се добро информирани во масонеријата и слични
тајни друштва.
Лео Загами, одбегнат член на Илуминатите, организација која ја претставува
елитата на масонеријата, кажува дека езуитите го контролираат врвот на светската
масонерија. На пример, семејството Ротшилд е главно за британската масонерија.
Римската црква е доволно да го контролира еден или неколку членови на тоа семејство да би ја контролирала целата британска масонерија, а тоа пониските членови
да не го знаат. Ротшилд, како верен слуга на Римската црква, предано се заложува
за светска влада“.
За историјата е битна Книгата на постанок..
КНИГА НА ПОСТАНОК
David Icke,46 на стр. 252, пиши:
„Сумерско царство
45

На стр. 170 се слики: две горе „Џорџ Тенет и Џорџ Буш“ и „Дејвид Рокфелер“ и долу две: „Судија
Семјуел Алито и Џорџ Буш“ и „Судија Антонин Скалиа“;Стр. 171:„Руперт Мардок“ во авто со дама.
46
David Icke, Priče iz vremenske omče, TELEdisk, Zagreb, 2008.
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Сумер бил така напреден да со конвеционалната историја е познат како ‘колевка на цивлизацијата’. Сумерите биле прв познат народ кој ги проучувал ѕвездите, го развил пишаниот збор и спровежел законик. Артефакти, текстови и записи
на Сумерите и неговите наследници на таа земја, како што се Асирци и Бабилонци,
професионално и составно се оплачкани или спалени по инвазијата на Четвртиот
Рајх на Ирак 2003. година. Британскиот писател и антрополог L. A. Waddell напишал низ брилјантни книги за Сумерите и другите древни култури. Бил стручњак за
сумерско и египетско писмо и санскритски јазик на Индиската долина во Индија.
Тоа навистина е редок дар кој му овозможил да патува на тие региони, чита древни
записи на храмовите и спомениците и увиди дека Сумер, Египет и Индиската долина биле делови на едно царство со седиште во Сумер...Сумерското царство обфаќало голем дел на светот, а од тој ист извор на информација се развиле сите поголеми религии. Откаде потекнува Христијанството, Јудаизмот, Исламот, Хиндиузмот, Будизмот и други вери попат Зороастризам итн. ? Од Средниот Исток и Блискиот исток тие големи подрачја со кои некогаш се владеело од Сумер. Во илјадолетијата кои уследиле по пропаста на Сумер тоа подрачје останало под преовладувачките влијанија на таа база и состав верување. Приказната за кралот Саргон,
акадскиот крал кој го покорил Сумер, е изврсен пример. Приказната кажува дека
неговата мајка родила во тајност и го пуштила во кошницата да отплови низ реката
Еуфрат, каде го пронашла и одгледала друго семејство. Израелците/Хебреите, или
поточно, нивните манипулаторски свештеници левити, подоцна ја зеле таа древна
приказна од месопотамските извештаи и ја искористиле во приказната за Мојсиј.
Стариот завет се темели на сумерските и египетските приказни, прилагодени и изменети во склад со потребите, заради создавање измислена историја викана Јудаизам. Новиот завет се темели на симболични приказни кои наново се поновуваат со
илјади години пред конечното составување, и голем дел се однесуваат на сумерската и египетската религија почитување на Сонцето и обредите на мистериските школи. Новозаветните текстови, од своја страна, создале измислена религија и историја
викана Христијанство. Кралот Саргон бил голем почитувач на Сонцето, па владетелите на Сумерското царство го добивале насловот ‘Син на Сонцето’. На Сумерите Сонцето бил симбол ‘Бог’, па оттука насловот Син на Сонцето или Божји
син. Сумерските цареви често биле познати и како ‘Едини Господин’. Иста приказна најдуваме во Египет оти тие две култури биле мошне блиску поврзани.
ВВадделл од временските црти и описи на водачите и нивните генеалогии
открил дека владетелите на тие три големи култури- Сумери, Египет и долината
Инд- биле, барем во едно раздобје, исти луѓе под различни имиња. Различните имиња тоа се што, во голема мера, ја прикрила вистината. Историчарите претпоставувале дека различните имиња означуваат и различни луѓе, ама тоа не е точно. Се покажало и дека безбројни ‘богови’ од разните култури исто така се различни имиња
за исти божества. Еднаш кога тоа се сфати истражувањето на минатото постанува
многу помалку завршено. ВВадделл пред конвенционални египтолози и ‘историчари’ тука имал предмет (покрај отворен ум) што можел да ги чита сумерските и толкува египетските натписи, кои тие не можеле да ги разберат. Тој воочил дека раните египетски хиероглифи биле исти оние кои ги користела нивната владеечка
култура во Сумер. Тек подоцна еволуирале во египетски состав кој се развивал локално. Тоа е состав кој египтолозите го декорирале. Пораните сумерски хиерогли-
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фи во Египет нив ги збунувале, ама не и ВВаддел. Еве еден пример како го докажал
своето гледиште. Сумераните напишале дека кралот ‘од кошницата на реката’
Саргон имал син Манис, кој подоцна постанал цар. Во исто време, како покажал
Waddell, синот на кралот во Индиската долина бил познат како Манја, а во Египет
го викале Манј (скратено Ман)- тип кој на Грците бил познат како Менéс, а на англиските египтолози како Мена.47 Така имаме владетелски син, и подоцна владетел,
кој во Сумер, Египет и долината Инд во исто раздобје се викал со имињата: Манис,
Манј и Манја. Разлогот постанува очигледен- тоа бил еден ист човек. Дури и неговиот наслов бил ист или сличен во сите три религиии. Во Египет бил познат како
Манј Војник; во Сумер бил Манис Војник а во долината Инд го викале Манј стрелец.’ (Значи, на бригиски=брзјачки мани, тој да мани=удри, а тој бил тепач, Р.И.)
Неговиот татко Саргон Велики е семитско име за сумерско-месопотамскиот
владетел, крал Гина, Ганија или Гунија. Сумерското царство било така големо да
доцните библиски текстови велеле ‘Крал на четири страни на светот’. Јужноамеричките Инки исто така го користеле тој назив ‘четири страни на светот’. Во древните индиски епови Саргоновиот син Манја кога постанал цар се викал ‘Кралско
око Гопта и четири крала на светот’. Во Египет, Индија (во Тај Махал,48 на пример)
и во христијанскиот свет наидуваме на симболи на четири столбови кои претставуваат столбови кои ја потпираат небесата. Во записите на глинените печати од долината Инд, Саргон и Манја или Менéс исто така себе и својата династија ја викале
Гут или Гот (‘Готх кај Римјаните) те го користеле насловот Бар или Пар кој значи
‘фараон’ тврди Waddell...Ама тие симболи, стилови и обичаи полно се постари и
потекнуваат од технолошкиот напредок на глобалните цивилизации познати како
Атлантида и Лемурија или Му...‘Хорусовото око’ кое све гледа може да се најде на
врвот на пирамидите...Тоа недвојбено го претставува богот Сонце. Симболите кои
ги користеле древните сумерски, бабилонски и египетски династии...“.
Се истакна: „Кралот Саргон бил голем почитувач на Сонцето, па владетелите на Сумерското царство го добивале насловот ‘Син на Сонцето’. На Сумерите Сонцето бил симбол ‘Бог’, па оттука насловот Син на Сонцето или Божји син“.
Значи, Сонце=Хелиос=Илиос, Св.Илија. Сé тоа им припаѓало на Белците.
Тие си имале свои традиции, различни на Темните со заедничко потекло од пред да
постојат континентите.Затоа Темните имаат сличности, дури во традиции и обичаи.
„Потекло на крвната лоза
Во времето кога го истражував сумерското раздобје веќе знаев дека Илимунатите се опседнати со генетика и поради некој разлог се опседнати со меѓусебни
бракови. Истата крвна лоза на положбите политички и економската моќ се најдува
со илјади години. Некогаш биле припадници на кралските семејства и племството
на старите народи, а денес се водечки политичари, банкари, пословни луѓе и сопственици на медијумите на модерното општество. Значи, во што е стварта со тие
крвни лози ? Одговорот го понудиле сумерските приказни за нивната историја.
Сумер одма на почетокот достигнал врв на својата моќ а подоцна постепено
ослабил, што укажува на големиот почетни прилив на знаења кои подоцна се изгубени. Сумераните имале сопствени објаснувања за потеклото на тоа знаење, а нивните записи поновно се откриени илјади години подоцна. Средината на 1800-те и
47
48

Мон=Ман=Мин=Мен, мена=човеци, луѓе: двамина.До денес Мон=Ман=Мин=Мен на македонски.
Тај Махал=Мавал, како мани=удри...А и имињата Гина, Гани или Гуни се сумерски и македонски.
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подоцна десетици илјади глинени плочки биле пронајдени во некогашниот Сумер,
на место на асирската престолнина Нинива, близу денешниот Мозул во Ирак. Еден
Англичанец, Sir Austin Henry Layard, ја открил првата плочка, а подоцна следеле и
други откритија. Запрепастувачка приказна на плочките воделе во потеклото од Сумер, а не од подоцната асирска култура. Поради тоа ги викале сумерски плочки. Се
проценува дека биле закопани околу 2000.пр.Хр., ама преносната приказна која се
протега многу понатаму во минатото, до изгубената цивлизација Атлантида и Лемурија или Му, па и понатаму. Во поново време се напишани многу книги со преводи содржани во плочките, па не треба да се влегува длабоко во преводите вас да
ви постане јасно како голем дел на библискиот Стар завет е прераоботена верзија
на тие сумерски приказни. Освен приказната за кралот Саргон со пливачката кошница, плочите го опишуваат Големиот потопо и местото викано Е.ДИН (‘Дом на
праведните’). Библијата говори за Еден, ‘Божји’ врт. Приказната за Постанокот зажето е иста основа на приказната изнесена со многу деталји на сумерските плочки.
Занимливо, многу изрази кои во англиската верзија на Стариот завет се преведени
како ‘Бог’ потекнува од зборови кои заправо значат ‘богови’, во множина, а Сумерите тврделе дека основачи на нивната цивилизација биле раса суштества кои дошле на оваа планета вонка и со себе донеле големо знаење и технологија. Тие тие суштества ги викале Anunna.Нивното подоцнежно семитско име било AN,UNNAK,
KI (‘Тие кои од небото дошле на Земјата’) и DIN.GIR (‘Праведни од пламтечките
ракети’). Anunna значи ‘Синови Ана’ (Ан подоцна се викал Ану), крал Anunna/Anunnakija’. Сумер на плочките се викал CLEN.GIR, што се преведува како ‘Земја на
господарите на пламтечките ракети’, а исто така и како ‘Земја на Надгледник’. Називот ‘Надгледници’ често се користи кај опишување на древните ‘богови’. Египетското име за нивните богови, Нетер, дословно преведено значи ‘Нагледници’.49
Египќаните говореле дека тие Надгледници стигнале во своите ‘небески чамци’. Во
древните култури широко на целиот свет стално се јавува тема на ‘богови’ кои
стигнале во некој вид летечки стројеви како би основале цивилизација и донеле знаење и техника која биле со светлосни години испред она што дотогаш постоело.50
Во индиската култура леталиците се викале Вимани и биле неколку видови.
Некои биле со облик слични на цигари, додека другите према описите имале две
палуби со купола и тркалезни прозори. Двата типа денес редовно се сретнуваат во
видувањето на НЛО. Древните индиски текстови ја опишуваат антигравилационата
технологија која е користена во ‘летечките тањири’. И тоа така детално, да кога
Кинезите ги откриле санскритските документи на Тибет и ги испратиле во Свеучилиште во Chandrigarh на превод, е утврдено дека содржи знаења кои овозможуваат
градење на меѓуѕвездини свемирски бродови, тврди д-р Ruth Revna од тоа свеучилиште. А тие документи стари се илијади години ! Д-р Ревна открила дека тие бродови биле познати како ‘Астре’. Се тврдело дека можеле да одлетат на било која
планета. Некои текстови говорат за нивните летови на Месец. Се вклучени сите поединости за градење, летање и користење на леталиците. Кинезите, се чини, делови
на тие содржини дури ги примениле во својот свемирски програм.
Сумерските плочки го опишуваат бројот и изгледот на планетите на Сончевиот состав на начин кој добил потврда тек во дваесеттиот век. Се говори како
49
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Ануннаки, кои подоцна се викани ‘богови’, создале изузетна развиена и технолошка напредна култура која ја уништила Земјината катастрофа и поплави. Приказната за библискиот Голем потоп детално е изнесена на плочките илјади години
пред појавата на Библијата. Сумерскиот јунак на Потопот Утнапиштим добил име
Ное кога се полно подоцнежни текстови.51 Книгата на постанок е составена на темел на сумерските записи. Најшокатна информација на сумерските детални се описите на крстосувањето со луѓето и постанување на хибридна раса, стопување на гените на луѓето и ‘боговите’. И поново, тема е тоа која констатно се поновува во сите делови на светот и може да се види во старозаветната приказна, превземена од
Сумерите, за синовие Божји (правилно преведено- ‘синови на боговите’) кои општеле со човечкиот род и создале хибридна крвна лоза. Книгата на постанок вели:
‘Кога луѓето почнале да се шират по земјата и ќерки им се народиле, синови Божји (синови на боговите) се запазува дека ќерките човечки пристанале, па ги
земале себе за жени кои год ги избрале,,,Во она доба живееле Нефили на земјатапа уште и подоцна- кога Божјите синови општеле со човечките ќерки па им се родиле деца. Тоа биле хероји на давнината, гласовити луѓе.’
Називот Нефтили може да се преведи како ‘Оние кои слегле’ или ‘Оние кои
паднале од небеса’. Американскиот истражувач David Sielaff нагласува дека Нефили или Нефилим не се синови на боговите (бени ха-Елохим) туку потомство настанато со крстосување измеѓу ‘ќерки човечки’ и нечовечки сушстества кои Библијата
ги вика Елохим. Илуминатски крвни лози кои владеат со денешниот свет биле познати и како Rephaim, Emim, Zazummim и Anaким. И сите биле мошне високи или
‘дивовски’ луѓе во тие времиња. Библискиот Голијат бил Рефаим, а реплици на хебрејски значи див. Таа тема за дивовите стално се сретнува. Пештерските сликарии
пронајдеме на места како што се Јапонија, Јужна Америка и пустињата Сахара се
прикажани дивовски луѓе со тркалесзни глави како се издигнуваат изнад луѓетоловци. Коските на дивовските луѓе високи измеѓу 2,44 и 3,66 м се пронајдени во
хумките во Миносота како и на другите места. Индијанците Delaware говорат за расата дивови кои некогаш живееле источно од Мисисипи во енормни градови, но
исти такви описи на дивови во древните легенди и преданија можат да се најдат насекаде. I) есеци дивовски црвенокоси мумии се откриени во пештерата близу Lovelocka во Невада, при што некои билое високи 213 см. Легендата на Индијанците
Пиути говори дека тие дивови биле човекојадци. Дури би ги ископале мртвите Пиутите од нивните гробови и ги пиеле, кажува приказната. Легендата за Атлантида ја
вклучува приказната за црвенокосните дивови кои се однесувале како вампири, а и
дивовските Нефили се поврзале со канибализмот и пиење на крв, баш како и илуминската крвна лоза денес. Во мноштвото на тие приказни се тврди дека овие дивови биле непријатни па дури и непријателски настроени према останатото население. Со дивовите често се поврзуваат необичните возила кои наголемо потестуваат
на ‘летечките тањири’ од современите извештаи за НЛО. Книга на постанокот нам
ни говори дека синовите на боговите земале човечки ќерки пред Потопот, како и
после. И Броевите на Нефиле ги викаат Анакови синови или потомци Анаковци
(Ануннаки)“.
Белците стигнале во Виетнам...Јапонија и Америка. Тие таму однесувале
свои традициии (приказни...). Тие како повеќе божци им понесувале жртви: ќерки...
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Поимот пиути=пивти не означува човекојадци туку само пиу-т и=пив-т и, да се
пие, а не јаде. Тоа се потврдува со кажаното: „со пиење на крвта“. До денес нашиот
македонски народ вели, „Вампирите пијат крв“.
„Почитување на хероите
Према научникот Зехариј Ситхин, кој напишал бројни книги за сумерските
плочки, изразот ‘гласовити луѓе’ од Книгата на постанокот би требало, во склад со
сумерските извор, би требало да се преведува како ‘луѓе од небеските возаила’. Тоа
фрла посве друдо светло на целата приказна и неа и дава повеќе смисла. Споменувањето на ‘херои од давнина’ исто така е релевантно. Зборот ‘херој’ потекнува
од египетскиот збор херу кој, према истражувачот Wallis Budge, се ‘користи за кралот како претставник на богот Сонце на Земјата’. Прецизно значење било ‘човечко
суштество кое не ни бог ни демон’. Изразот наведува на заклучок како се работи за
хибридна раса. Писателот Хомер (8.-9. век пр.Хр.) напишал: ‘хероите биле возвишени изнад расата на обичните луѓе’. Песникот Пиндар (518-438 пр.Хр.) го употребува називот ‘херој/херу’ за опишување на расата ‘измеѓу боговите и луѓето’. Јосиф Флавиј, писател и историчар од првиот век, за крстосување измеѓу ‘боговите’ и
човечките ќерки кои се споменуваат во Книгата на постанок запишал:
‘...оти многу ангели Божји запознале жени, зачнувајќи синови кои се покажале неправедни и мрзители на све што е добро, на сметка самопоузданието кое им
ја давало нивната сопствена сила; оти преданието говори дека тие луѓе чинеле дела
слични на делата на оние кои Грците ги викаат гиганти.’(сé=све,Свемирамида,Р.И.)
Називот ‘ангел’, што значи гласник,52 почнал да се поврзува со тие нечовечки ентитети кои се крстосувале со луѓето. Сумерските плочи одат далеку од Книга
на постанокот во опишување на крстосувањето на ‘боговите’ и луѓето. Тие опишуваат како Ануннаки одлучиле да создадат робовска раса, подоцна викана Хомо сапиенс, која ќе служи со нивниот план те како тој потфат ќе го покренат, уз многу
покушаи и погрешки, користејќи го она што денес викаме метод епрувета. Тоа е
опишано на плочките, а поединости за тие приказни можеме да прочитаме во книгата на Захарие Ситхин. Плочките говорат за тоа како спермата на машките Ануннакија се користи за оплодување на човечките јајни клетки кои потоа се всадувале
на жените Ануннакији кои би ги носеле и родувале. Изгледа како све тоа започнало
пред повеќе стотини илјади години, ама се продолжило да се одвива све до денес,
во поголеми или помали размери. Особено сметам дека многу споменати приказни
на плочките се однесуваат на настаните од Лемурија и Атлантида. Све споменато
го чини поразбирливо безбројните приказни на луѓето кои во денешно време тврдат дека ги грабнале нечовечки ентитети и ги присилиле на секс или пак ги зеле нивните јајни станици. Бебињата кои од тоа се развијат често и без медицински објаснувања нестанат во раната бременитост. Наравно, бројните искуства ‘грабнување’
кое едноставно се измислени или имаат други, овоземски објаснувања. Меѓутоа,
одфрлувањето ги сите, со обѕир на нивниот број, а често и подудирање на деталјите
на приказните од целиот свет, било би еднакво смешно како и да се верува на секој
збор секоја од нив“.
Биолошки не било/е можно размножување на живисуштества од разни планети. И на Земјата, коа била/е една целина, не било/е можно размножување на сите
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живисуштества, затоашто таа има различни генетско-географски подрачја, со различна генетска основа. Тоа што Белците се плодни со Црнците, а Јужна Африка била споена со Индија,било поради тоа што Земјата многу порано била многу помала.
Во прилог е она што се наведува во Атласот:53 „Преку истражувањето на нивните магнетски особини кај стените може да се утврди, која положба кон правецот
на небото тие ја имале при своето постанување. Оваа слика на нивното прапочетно
орентирање понатаму одговара на Вегенеровата теорија. 200-те милиони години
стари песокливи камења на Британскиот Остров морале да настанат во сахарска
клима; нивното магнетско испитување покажува, дека тогаш Велика Британија таму лежела, каде денес Сахара“.
Сахара во леденото доба станало гранично подрачје, на Белци и Црнци. Ова
било затоа што Белците во ледено доба престојувале на простори на темните раси.
А такви биле не само Средоземниот Базен со Северна Африка, туку Арапскиот Полуостров со Месопотамија, што важи за Индија итн. Белците биле со поретка коса,
со густа брада и обрастено тело со влакна, а Темните обратно.Белците биле високи,
темните ниски, џуџиња, патулјаци, како и денес многу Црнци во црна Африка.
Следи во Атласот да стои: „Настанувањето на Сахара на пример дејствувала
како таква пречка, и живеечките цицачи јужно од пустињата се развивале во тропски прилики потполно инаку отколку северните на пустињата“. Ова објаснува, јужните простори опстоиле на Црнци. Токму затоа Белците со крвната група А биле
вегетеријанци за земјоделско производство и храна од житарици и легуминози, кои
не им припаѓаат на Темните со крвна крупа 0 и В. Следи такви немало во Африка,
што важело и за Јужна и Централна Америка.Значи,и пченката припаѓала на Белци.
„Молам ракоплесок за Лула
Сумерските плочки говорат за тоа како на чело на изворниот програм на крстосување бил научникот Ануннакија по име Енки или ‘Господар на Земјата’ (Ки=
Земја) и нивната стручњачка за медицина Нинкхарсаг, исто така позната како Нинти (‘Госпоѓица од Живот’).Мезопотамските цртежи прикажуваат како држи орудие во облик на поткови кои во тоа време се користело за режење на папчена врвца.
Нејзиното подоцнежно име било Мамини, откаде потекнало ‘мама’ и ‘мајка’. ‘Мама’ или ‘ма’ како збор за мајка може да се пронајде во разни јазици на делот на Светот.Подоцна Нинкхарсаг со дел била симболизирана со низ божици-мајки со имиња како што се кралица Семирамида, Изида, Барати, Артемида, Дијана и библиска
Марија. Тие воедно симболизирале женски принцип како божица Месец или вода,
за која се смета да се женска противтежа на машкото Сонце. По бројните неуспеси
и неколку застрашувачки креации-плочките тврдат- Енкли и Нинкхарсаг создале
човечки хибрид кои Сумераните го викале ЛУ. Лу (‘Оној кој е помешан’) и кој,
како се чини, бил библиски ‘Адам’.Се работело за поврзување на ДНК на Ануннакија со она на човечкото суштество познато како Хомо ректус. Некои од тие хибриди биле создадени да владеат како ‘посредници’ ‘полубогови’ измеѓу Ануннакија и
луѓето.Она што Библијата го вика ‘Адам’, ‘првиот човек’, веројатно го симболизира ‘Адама’, генетска лоза, а не поединец. Библиската ‘Ева’ наводно е создадена од
Адамовото ребро, ама зборот од кое потекнало ‘реброто’ било сумерско ТИ, што
према преводите на Захариа Ситхин значи и ‘ребро’ и ‘живот’. Да се биде создаден
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од ‘живот’ или животна есенција на адамската раса има полно повеќе смисла отколку од ребро. Исто така, ‘прав земски’ од кој, према тврдењето на Библијата, е создаден Адам, потекнува сумерскиот назив ТИ.ИТ кој заправо треба да се преведува
како ‘она што е живот’. Така Адам помалку бил ТИ.ИТ. Приклладно. Сумерскиот
збор за луѓе била ЛУ, чие изворно значење е ‘работник’ или ‘слуга’, а исто така имплицира одомашено животно попат овца. Нели тоа ја опишува природата на човечкиот живот денес како и одавно ? Моите сопствени истражувања ме довеле до заклучок дека тврдењата дека Ануннаки го создале човечкиот облик како го познаваме широко во светот се претерани. Многу примери на крстосување измеѓу човештвото и вонземските ‘богови’ на разни потекла и раси, а не само со Ануннаките. Веројатно е дека Ануннаките ја создале ДНК линијата или крвната лоза за потреба на
своите планови, те да продолжило да се внесува својата ДНК во човечката крвна
лоза. Тие настојуваат да ја преправат ДНК како би ги затвориле интердимензионалната комуникација и телепатската моќ на луѓето. Тоа нас не става во вибрациски
затвор во кој мноштвото може да запази мошне уска фреквенција на распонот достапен на нашите физички сетила. Службената историја кажува дека одредени облиците на луѓе изумреле и дека ги наследиле други. Така по неадерталецот следел
кромањонец, а по него Хомо сапиенс или модерен човек. Но археолозите кои работеле на Средниот исток откриле докази кои покажуваат дека сите тие физички облици постоеле со текот на тоа раздобје. ‘Непостоечка алка’ која би ги поврзала и
објаснила изненадните и драматичните промени и изглед на нивниот физички облик никогаш не е пронајден затоа што академскиот естаблишмент повеќе сака да
биде во незнаење отколку да го изговори зборот ‘и’ -вонземјани. Темата на кралското семејство кое положува право на власт затоа што нивната крвна лоза ја оплодиле боговите е константна со делот на светот, а посебно во Сумер и Египет, и заправо тоа е извор на илуминатската крвна лоза“. (Мамина=мам-ин а, Р.И.)
Се говори за крстосување. Меѓувидовото е бастардирање, а меѓурасното крстосување. Следи „копиле“ и „мелез“. А се истакна и Хомо=х омо=умо. Тој немал
врска со ниеден вид мајмун, затоа што во ниеден стадиум на ембрионалниот развиток човекот не личи на мајмун, и обратно; до денес меѓу мајмун-и и човекот не е
добиено потомство: сите мајмуни имаат 48 хромозоми, а човекот 46; ДНК не се истоветни за тие меѓусебно да се „парат“. Човекот имал првобитна крвна група 0, а
мајмуните ги имале сите човекови крвни групи. Кај човекот крвната група А е постарта од 15.000 г.п.н.е., веројатно и постара од 25.000, дури од 36.000 г.п.н.е. Монголската В е помлада од 4.000 г.п.н.е., кога Белците биле во допир со нив. Виновно било говедото и свињата на Белците, но не коњот, кој Индијанците го немале.
Исто така, се спомна и неадерталец. И тој бил мајмун, без свои наследници.
А меѓу Египет и Сумер бил Левантот, кој по постледено доба бил со вода.
„ ‘Израелски’ фараони
Со обѕир на важноста кои Илуминатите им придаваат на древниот Египет и
Големата пирамида во Гиза (што се гледа и на парата од еден долар), би очекувале
некоја врска со Египет- и ево ја. Би морал, меѓутоа, овде да нагласам дека она што
ние го викаме Египет не била прва цивилизација на тоа подрачје. Со десетици илјади години пред појавата на Египет кој го познаваме од службените историски
учебници, таа земја се викала Кхемит (сум видел дека ја пишат на разни начини).
Кхемит бил поврзан со напредната цивилизација Атлантида и Му или Лемурија кои

72
постоеле пред огромниот ‘Потоп’, катаклизма која се случила околу 11.500.пр.Хр.
(Да се погледа Најголема тајна). Се тоа биле делови на едно глобално општество.
Зборот ‘Кх’мет’ на египетски значи ‘Црна земја’, што наводно се однесува на темно, богато тло кое поплавите секое година го наносуваат на брегот на Нил. (Десхр’ет значи ‘Црвена земја’, откаде потекнува англискиот збор за пустиња- ‘десерт’.) Го слушнав и мислењето дека Црната земја се однесува на црното население.
Египетските фараони тврделе дека право на власт им дава тоа што се деца на боговите; биле, наиме, уште еден изданок на крвната лоза засиена широко на светот
како би владееле во име на ‘боговите’. Таа египетска кралска лоза мошне им е важна на Илуминатите, а преживеела негибната до модерното доба. Службената историја на жидовските народи во поново време ги довело во прашање многу автори
и истражувачи кои немаат никакви други мотиви освен утврдување на вистината.
Во своите претходни книги сум го поврзал народот познат како Хикси со библиските Израелци, а довршувајќи го овој труд наидов на низ изузетно занимливи книги на британскиот автор Ралфа Елиса. Тој посебно се усредочил на египетска врска
со ‘кралските’ крвни лози, а Хиксите се во средиште на неговото истражување. Хиксите историски се познати како ‘пастирски кралеви’ или ‘владетели на страни земји’, зависно од преводот, и се смета дека извршиле инвазија на Египет околу 1720.
до 1650. пр.Хр., поново зависно за тоа која верзија ја читате. Дали одреден број на
фараони или ‘кралеви-свештеници’ кои биле иницирани во тајните од Големите пирамиди и мистериозните школи посветени на Сонцето во Хелиополис (кој Библијата го назива ‘Он’). Династијата на Хиксите владеела од Аварис (откаде потекнува
англискиот збор ‘аварица’, што значи похлепа) на источната делта на Нил (погледај
слика 20). Книгата на Ралфа Елиса би ја препорачал поради обилните поединости.
Накратко, тој тврди дека големите личности на ‘жидовската’ историја попат Абрахам, кралот Давид и кралот Саломон биле фараони на египетската кралска лоза која
тврдела дека потекнува од ‘боговите’. Не се сложувам со сите негови заклучоци, на
крај на ова поглавје ќе понудам сопствена интерпретација на настаните, ама неговата општа теза во голема мера ги подржува моите сопствени истражувања: крвната лоза и со неа поврзано тајно знаење дошле од Египет, со водачите на библиските
Израелци.
Како што веќе порано истакнав, залудно вон Библијата ќе барате историски
докази за ликовите познати како Абрахам, Давид, Саломон и Мојсиј.54 Еднакво така недостасуваат и археолошки докази кои би говореле во прилог на старозаветните приказни попат масовниот егзодус на израелскиот народ од сужајнството во Египет во раздобје кога тоа наводно се случило. Тоа е апсурдно со обѕир на размерите
ги наводниле настаните, очигледен углед на тие луѓе и подвизите за кои наводно
биле заслужни. Едноставно речено, тие во својот библиски облик не постоеле. Меѓутоа, Елис претставува докази дека приказната навистина почнува да има смисла
ако ги преместите во Египет и ги индентифицирале како фараони на Хиксите, ‘пастирски кралеви’ или ‘владетели на страни земји’. Тоа наводно бил народ од западна Азија, што ги вклучува земјите на денешен Туркестан на север, Авганистан на
исток, Средоземно Море на запад и денешен Иран и Ирак на југ- земјата Сумери и
Вавион. Од разлогот кој подоцна ќе го објаснам, особно сметам дека лозата на Хиксите дошла од Сумер. Два сумерски кралеви на пописите на кралевите носеле ти54

Абрахам=а брахом=браком;Давид=давит;Саломон=сал-о мон;Мојси=мој си;Јаков=јак ков:јак=јак.
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тула ‘пастирски кралеви’, а сумерската и египетската религија била дословно идентична. Египетскиот бог Сонце викан Ра во Мезопотамските бил Шамаш, а двата
се прикажани како крилат Сончев диск (симбол кој денес често го користат Илуминатите). Хебрејскиот збор за Сонце е ‘Шемеш’, па дали тогаш Шемовите синови
(оттука ‘Семити’) вистина биле синови на Сонцето ? Тој назив кој го најдуваме и
во древниот Египет, кај Раовите синови. Кога говориме за Египет, исто така говориме за Сумер и Мезопотамија, оти таа земја била мошне тесно поврзана. Како пиши Ралф Елис:
‘Историските записи на Сумер со голем дел се паралелни со египетските, и
датираат во минатото отприлика 3000.пр.Хр., со пописите на краевите кои готово
се идентични со оние кои можат да се најдат во Египет. Историски гледано, се чини дека во некој тренуток во историјата елементите на сумерската култура допловила до Египет и затоа египетските кралеви на првата династија имале многу заедничкосо сумерските народи’. “
Се говори со Хикси. А тие биле Пелазги, кои во Египет го донеле бригискиот=брзјачкиот коњ. А и самата Палестина била само на Палести=Пеласти=Пелазги.
„Бик-овца
Елис со неговите истражувања довеле до заклучоци дека Хиксите никогаш
не извршиле инвазија на Египет од било кој смер. Веќе биле таму. Тој тврди дека
Хиксите биле Египќани кои почнале да ја следат религијата на ‘овца’ кога свештениците на мистериската школа во Хелиополис- библиски Он- го обавиле почетокот
на астролошкото доба на Овнот. Тој кажува дека тоа довело до тешки сукоби со
оние, вклучувајќи ги владеечките фараони, кои го подржувале продолжувањето на
почитување на ‘бикот’ или добата на Бик. Елис пиши дека тој религски сукоб
‘овца’ и ‘бик’ е кодирано значење на ‘пастирските кралеви’ (што тој смета со исправен превод на нивните наслови) и непрестално споменување на овци, пастири,
‘добри пастири’ и стоката во симболите прожети со библиски приказни. Книгата на
постанокот, на пример, кажува за патријархот Јаков: ‘Така и овците Јаков ги бил
одвоил...за себе намицал посебни стада кои не ги мешал со Либановите стада’.Исто
така, кога након доба на Овен дошло доба Риба, во раздобјето за кое говори Нови
завет, шифрите од пастир и овци почнале да се менуваат во риба и ‘рибји луѓе’. Денес се најдуваме на премин од Риба во Водолија. Елис кажува дека Абрахам, библиски ‘татко’ и жидовскиот и исламскиот народ, не дошол од мезопотамските земји како што тврди Библијата, туку бил син на еден египетски фараон. Абрахам,
смета Елиот, постанал прв фараон на Хиксите кога следбениците на Овнот (Ариес)
или ‘Аријци’, како тој ги вика, го зазеле Долен Египет, што одлучувало и Големата
пирамида во Гиза и мистичната школа во Хелиополис, град Сонце. Горни Египет
продолжил да ја следи старата религија со нејзиното средиште во Теба, кажува
Елис.Е извесно тоа дека во старозаветните приказни за тоа како израелскиот хероји
биле сиромашни пастири на обични лаги. Тоа биле луѓе со јако добри врски, како
што покажал Елис, и таа кралска лоза која дошла од Египет разлог е опседнатост на
Стариот завет со генеалогијата и сите тие ‘потекнуваат од’. Тој толкува дека Абрахам бил фараон на Хиксите по името Шеши,чие владетелско име било Mayebre или
Mayebra. Префрлетего словото М на другата страна, кажува Елис, и имате совршено глаголско сложување со Абрахам кој постанал библиски Абрахам.Mam-aye-bra
=Ay-braham: (Абрахам=Махарба; Артемида=Адиметра, Р.И.) (Овен анг./лат., Р.И.)
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‘Нема повеќе да се викаш Абрам- туку име ќе ти биде Абрахам, оти за татко
на многу народи јас те поставувам. Силно роден ќе те направам...И кралови од тебе
ќе потечат.’ (Х не се чита: Абрахам=Абраам, б=в, Авраам=Аврам, Р.И.)
Абрахамовиот син, во Библијата познат како Изак, бил фараон на Хиксите
викан Анатер, кажува Елис, а Изаковиот син Јаков заправо бил фараон чие владетелско име било Јакобаам. Јаков е библиски патријарх за кој се тврди дека имал
дванаесет синови кои основале ‘дванаесет изралски племиња’. Ралф Елис тврди дека библискиот егзодус на ‘Израелците’ заправо е приказна која комбинира две масовни евакуации на Хиксите и нивните следбеници од Египет. Таа поголемата, кажува, се случила во 16. век пр.Хр. кога е сукоб измеѓу религијата на Горен и Долен
Египет- бик и овци- довело до селидба на ‘Абрахамовиот’ народ во Палестина, во
време на фараонот Јакобаам (Јаков). Према египетскиот историчар Манетон, било
240.000 семејства, а жидовскиот писател од првиот век Јосип го опишал избеганите
Хикси како ‘наши претци’. Тие отишле во Канаан, према библиските текстови прерушени како Израелци, и го оплачкале Ерусалем.55
Кралската линија на Хиксите се вратила во Египет, толкува Елис, со библискиот ‘Јосип’. Тој пиши дека приказната за ‘китената халјина’, кога Јосип56 го продале неговите љубоморни браќа по што бил одведен во Египет, го симболизира
повратокот на крвната лоза од прогонство во Канаан. Иако ‘Јосиф’ према приказната не бил првороден син, бил првороденец на ‘главната жена’ на неговиот татко
Јаков- Рахела. Затоа бил наследник. Тоа е поврзано со пренесување на крвната лоза
по женска страна. ‘Чистотијата’ на гените од ‘кралско’ гледиште ја одредува ДНК
на мајката, а не таткото. Илуминатите истите принципи ги следат до денешен ден,
па симболизмот на ‘главна жена’ или ‘прва жена’ се продолжува низ насловите како што е ‘прва дама’ за жена на американскиот претседател. Библиската приказна
понатаму кажува дека Јосиф постанал фараонов ‘везир’ или прв министер. Стариот
завет нам ни говори дека ја оженил ќерката на свештеникот на тајната мистериозна
школа на Хиксите од Хелиополис. Неговата сопруга била од египетската кралска
лоза. Не лошо за скромниот пастир кој трговците го продале во робови. Ама, наравно, тоа е само библиска лажна приказна. Јосиф го сметале за потомок на кралската
лоза на фараонот на Хиксите. Неговиот задаток, кажува Елис, бил поново да се
освои престолот за Хиксите. Постанувајќи главен помошник на фараонот, кој на
почетокот не бил запознат со неговото потекло, бил во совршена позиција за покретување на тој процес. Во историјата има многу примери на ‘кралски советници’ на
кралските семејства кои на крајот го превзеле престолот. Еден таков пример Steward во Шкотска, главни помошници и кралеви, кои постанале династија Стуард. Библијата тврди дека Јосиповите браќа се вратиле во Египет и на тој начин, кажува
Елис, постоела подземна алтернативна кралска лоза која го чекала својот тренуток.
Објаснувањето дека требало да поминат 200 години пред него што идниот фараон
Аменхотеп III ја оженил ќерката од ‘Јосиповата’ лоза на кралските ‘управители’
или ‘советници’ на Хиксите. Успат, од насловот ‘Амен’ кој се користи во древниот
Египет, како во Аменхотеп, потекнува ‘амен’ кој се користи во ‘христијанските’
служби, затоа што ‘христијанската’ религија се темело на почитување на Сонцето
од Египет, Сумер и другите земји. Елис пиши:
55
56

Не Изак Исак=иска, исак=и сак-а; Јаков си е Јаков, има животно Јак. Ама и Јакобаам=јако баам.
Токму Јосиф=ј осиф=осип бил осипан=турнат во бунар. До денес на бригиски се осипува земја...
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‘Аменхотеп II и Аменхотеп III имале ‘hyk’ во својот кралски наслов- што
значи ‘Пастирски крал’. Што е уште позанимливо, нивното потекло исто така се
споменува во записите, а полниот наслов на Аменхотеп II е ‘Хикски крал’ на Хелиополис, што има смисла оти тоа бил свет храм и свеучилиште на принцевите на Хиксите. Египтолозите не необични молчливи во врска со тој чинител.’
Второ излегување од Египет
Елис кажува дека синот Аменхотепа III, ‘пастирски крал’, мошне веројатно
бил библиски лик Мојсиј кој бил од египетското кралско семејство свештеник-крал, а не ‘сиромашен Израелец’. ‘Мојсиј’, пиши Елис, веројатно бил Тутмозес, брат
на Аментепа IV, идниот фараон кој историски подобро познат како Ехнатон. Библиската приказна за Мојсиј кој го пронашла фараоновата ќерка како плута на Нил
во кошара од рогузина (што е украдено од старата приказна за кралот Саргон) е измислена заради прикривање на тој чинител.57 Неговиот брат Ехнатон ја оженил Нефертити од ‘везирската’ лоза која потекнува од ‘Јосип’ затоа што знаел дека двата
се од иста лоза. Во древните кралски семејства се женеле со своите ќерки и сестри
како крвната лоза би ја одржале чиста, а во илуминатските семејства тоа трае до денес, иако им е прикриено на вонбрачните деца и нивните одгледувања под други
имиња пред нивното поновно обединување во брак. Инцестот е фундаментален дел
на животот за илуминатските семејства, како што бил и за древната лоза од кои потекнуваат. Опседанати со одржување на генетската врска со ‘боговите’, хикшиски
фараон Аменхотеп IV го променал своето име во Ехнатон кога покушал да ја измени религијата на земјата во почитување на ‘еден Бог’- Сонце, или можда поточно,
‘моќта зад Сонцето’. Ехнатон (што потсетува на Ашкеназ) бил уште еден крал-свештеник образуван во Хелиополис, каде центар на почитување бил торањ познат
како камен Бенбен. Се работело за округол торањ со стожести врв- фалусен симбол
на крвната лоза на боговите. Тоа е вистинско значење на обелиск на дел на светот,
попат на споменикот на Георг Вашингтон во градот Вашингтон,‘мистериозните’округли кули во Ирска и сталната употреба на обелиските во спомениците кои ги градат масоните. Во Лондон, Париз и Њујорк ќе пронајдете изворни обелисци пренесени од Египет затоа што тоа уште секогаш тоа е религија на илуминатските семејства кои се отселиле од Блискиот и Средниот исток и северна Африка како би завлаееале широко на светот. Каменот Бенбен од Хелиополис се најдува во Фениксовиот храм, а феникс или птица ‘бенну’ се најдува на првата верзија на Големиот
печат на Соединетите Држави, бидејќи крвната лоза стоела зад создавање на САД.
Подоцна феникс на печатот го симболизирал орел (кој исто така има сопствено езотерично значење), што е разлог зошто орелот можете да го најдете во националните
симболи широко на светот, вклучувајќи ја и нацистичка Германија. Нема сумливост дека некои од нив барем претставуваат феникс.
Ехнатон, ‘Аријевац’ или следбеник на култа Овен, тврди Ралф Елис, ја преселил египетската престолнина на место викано Амарна после постанување фараон, и уште еднаш дошло до жестока реакција на оној дел на свештенството и народот кој ја следел религијата која тој сакал да ја замени.Во средиште на овој сукоб
бил, се чини, и Ехнатовиот брат Тутмозес кој, попат на Мојсиј во Библијата, го предал своето кралство правото првородството на својот брат. Мојсиј го предал на Арон, додека Тутмозис го направил истото за Ехнатон поради раната која на Мојсиј/
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Тутмозис ја направиле недоволно ‘совршена особа’ каква фараон требало да биде.
Се чини дека Мојсиј и Тутмозис те Арон и Ехнатон се исти ликови, кажува Елис.
Во секој случај, во овој верски сукоб под Ехнатон, тој и неговите следбеници (библиски Израелци кои не отишле во првиот егзодус) се протерани во оддалечен дел
на Египет и одвоени од остаокот на народот во подрачје со каменоломи. На тоа во
прилог говори и библиската приказна за Мојсиј, Арон и ‘Израелците’. Елис толкува дека изгледало дека Ехнатовиот татко Аменхотеп III бил некој вид кофараон кој
суделувал во ‘заедничкото регенество’, ама кога умрел Ехнатон ја превзел сета власт.Тој ги забранил сите ‘кумири’ на старата религија.Големата пирамида очигледно
била клучен дел на египетската религија. Ралф Елис верува дека таа во Библијата се
појавува под кодно име на ‘брдо Синај’. Мојсиј, према приказната, се качил на брдото Синај како би го примил Мојсијевиот закон или Десет заповеди од ‘Богот’.
Ама Библијата заправо кажува дека Мојсиј влегол во планината како би се состанал
со Богот. Значи ли тоа дека Богот живее во пештера ? Многу е поверојатно дека тоа
се однесува на влегување во обредна одаја на пирамида каде египетските свештеници оделе да разговараат со боговите. Со некоја случајност, Десетте заповеди мошне наликуваат на египетските Изјави за недолжност во судење на мртвиот.
Како во народот растел немирот, Израелците испратиле војска од 200.000
луѓе од Ерусалем во Аварис како подршка на своите браќа од крвната лоза. Свештенството кое било против Ехнатон го поставило неговиот брат Тутанкамон (за кој
често се тврди дека му бил син) за осмогодишното дете-крал. Тој на нивно инсистирање ги изменил своето порано име Тутанхатон. На крајот дошло до друг, битно
помал егзодус кога Ехнатон и Тутмозис отишле и им се придружиле на своите египетски браќа и сестри во Канаан. Тоа е егзодус за кој говори Библијата, ама му се
припишува големината на оној првиот, заклучува Ралф Елис. Библијата кажува
дека Мојсиј по смртта бил закопан во земјата која се вика Моаб- што е назив на
американското оружје за масовно уништување или Мајка на сите бомби. Елис го
толкува дека Маоб (Мера или Мераб) заправо бил Египет. Не се чуди дека Маоб,
како што порано споменав, е поврзан со масонството.
‘Куќа Давидова‘
Елис понатаму изнесува уверливи докази дека ‘кралот Давид’ и неговиот
син ‘крал Саргон’ (кои се поврзани со записи вон библиско-жидовските извештаи
не се споменуваат) биле, заправо, други двајца египетски фараони кои се викале
Псусеннес II (Давид) и Шешоник I (Саломон). Псусеннес II бил последен фараон
на дваесет прва династија со дворот сместен во Тунис на источната делта на Нилпрва локација на изворниот Саломонов храм, смета Елис. Се чини дека службениот
наслов Псусеннес II значи нешто како ‘Моја ѕвезда која се појавува во неговиот
град’. Кралот Давид, наравно, се поврзува со ‘Давидовата ѕвезда’ и ‘Давидовиот град’. Елис тврди дека хебрејското име на кралот Давид бил ‘Дуад’, што е слично на
египетскиот збор за ѕвезда, која се изговорува ‘ѓуат’. Полн наслов на ќерката Псусеннес II бил Мааткара Мутенхат или Маатката Му-Тамхат, додека ќерката на кралот Давид во Библијата се вика Мааха Тамара II. Никакви историски записи за кралот Давид не се пронајдени во земјите кои му се припишуваат на Израел, ама се
откриени текстови во кои се споменува неговиот вистински идентитет- Псусеннес
II’. Тоа сугерира дека Псеусеннес II од крвната лоза на Хиксите дошол со војската
како би ја освоил монархијата на израелските племиња на кралот Шаула, а подоцна
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го наследил неговиот син Шешонк I (крал Саломон). Поново тоа биле свештеницикралеви, крвна лоза на ‘боговите’, вешт во езотеричната ‘магија’: оттука и Саломоновата репутација дека располгал со такви моќности. Ралф Елис претставува изнимно добро истражени аргументи за тој сценариј на ‘кралевите Хикси’, а во неговите бројни, изврсни книги може да се пронајде мноштво меѓусебно поврзани деталји. Ова е негова споредбена приказна за Израелците и историски записи за Хиксите: (Значи, еврејските кралеви биле Бриги=Брзјаци, Р.И.)
Израелци
Хикси
Пастири и кралеви
‘Пастири и кралеви’
Вовеле религиска промена во Египет
Исто
Имале голема војска
Исто
Ги прифатиле египетските имиња и обичаи
Исто
Биле вешти во астрономијата и науката
Исто
Во Египет владеел глад
Исто
Голема војна со Египќаните
Исто
Голем егзодус околу милион луѓе од делтата Нил
Исто
Фараонот ги прогонува Израелците
Исто
Отишле во Ерусалем
Исто
Скривање на вистината- уште една
Египетското потекло на ‘Изралеците’ е преправено во библиски приказни
како владеечко свештенство, Левити (потомци на Арон/Ехнатон), напишало цела
нова историја. Тоа најповеќе се случило по инвазијата на вавилонската војска на
кралот Набукодоназор на израелската/јудејската земја 587.пр.Хр. кога мнозинствоама не сите- припадници на бившото израелско/египетско на ‘Иудиното племе’ се
одведени во сужанство во Вавилон на подрачјето на некогашниот Сумер. Вавилон
попат бил лонец за топење за народите и крвната лоза тоа средиште на она што
денес би велеле сотонистички ритуали и црна магија. Сужанството на Израелците
во Вавилон не значело затворска клетка. Не им било допуштено да одат, ама можеле да се бават со своите работи и доаѓале во допир со религиските приказни и митовите на Сумер те со сумерско-вавилонската техника на контролирање на луѓето
низ интерес и пари. Во Вавилон се пронајдени текстови пишани со клинесто писмо
кои покажуваат дека за владеењето на кралот Кандалиануа (642-625. пр.Хр.) еден
банкар, Јаков Егиби, наплатувал камата од 20 посто. Илуминатите, кои најголем
дел се со потекло од Вавилон, оттогаш цело време ја изведуваат таа иста обмана.
Тек по 70-годишното сужанство левитското свештенство ги составило текстовите
кои се постанале Тора (закон), првите пет книги на Стариот завет кои исто така се
познати како Петокнижје и службено му се припишува на ‘Мојсиј’. Тоа било стотина години по што наводно тие настани се одиграле. Тие текстови создале нови,
‘израелски’ имиња за бившите египетски фараони и ја измислиле приказната како
би ја обликувале службената историја која им одговарала на нивните интереси. Измислено е името ‘Саломон’ во секој слог го содржи зборот кој значи Сонце- СолОм-Он. Саломон значи Сонце-сонце-Сонце. Огнено момче. Секој пат кога луѓето
нешто би сакале да направат би напишале дека ‘Бог’ така наредил. Ја искористиле
приказната за кошницата на зборовите за кралот Саргон од Мезопотамија за прикривање на вистината за човекот за кој измислиле име во ‘Мојсиј’ го вовеле ликот
на ‘св.Михаил’, сумерскиот Тас Ми-ки-гала, убиец на змаеви и Господр на поло-
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делството. Подоцна го назвале Господар на зракот и добил крила како би можел да
лета. Тоа суженство во Вавилон во израелската вера не било ‘ангели’. Вавилонските благдани се претворени во ‘жидовски’ благдани, вклучувајќи Паша и благдан сеница. Левитите сумерските и египетските приказни и теми ги преместиле во земјата која се викала Израел. Високоиницраните низ вековите ја разбирале кодираната
приказна, ама масата која себе се називала со Жидови е продавана лага, параванска
приказна која ги заробува нивните умови и ги претворува во робови на нивната хиерархија. Дури и обрезувањето, така фундаметално поврзано со жидовската вера,
дошло од ...Египет. Наравно да е“. (Уште Самсон=сам сон, ништо друго, Р.И.)
Се кажа: „Овнот (Ариес)“.Ариес латин.: овен, справа за рушење, уришен овен/јарец, рушилачка осовина...Сé ова се однесува на борба: Арес (бог на војната).
Стои и „(Ариес) или ‘Аријци’ “:овен на простори на Темните, Арес=јарец на Белци.
Следи Хиксите биле Бриги со својот јарец, како Македонците во Пакистан. И овен.
Потоа тој пиши за влекачи, гуштери итн.Се наведува бригиската симболика:
„Сабазија често е поистоветуван со Дионис (в. ова име). Се приповедува дека Зевс, во вид на змија, се соединува со Персофона и од таа врска е роден Сабазија
...најчесто со шишарка во раката и нога на главата на овен. Нему му се прирадени и
Зевсови атрибути- орел и молња. Во сите делови на Римското Царство се најдени
‘Сабазиеви раце’, вотивни дарови или култни иструменти. Тоа се шака од бронза,
со мали и домали згрчени прсти во гестот благословување (benedictio latina), украсени со низ симболи (змија, жаба, гуштер, желка, петел итн.)“. Бригите биле Белци.
БЕЛЦИТЕ БИЛЕ ЕДЕН НАРОД
Кога почнав да се бавам со историја увидов дека Белците биле еден народ со
еден ист јазик, варварски=пелазгиски=тн.словенски, што го пиши Херодот и други.
Тие за време на леденото доба,со траење од 1.000.000-500.000, биле на југот.
Бидејќи меѓу „домовината“ на машкиот хромозом Y „од Египет преку Блискиот Исток до територијата на денешен Иран“ и „домовината“на митохондриската
ДНК на мајката „во Јужна Европа по ледената доба“ се најдувал Левантот, кој бил
леван, левка=левок, без в леан, налеан со вода, таму опстојувале Белците. Левантот
бил во Источниот Средоземен Базен, кој до 4000 г.п.н.е. се потопил и постанал Средоземно Море. Дека Средоземно Море не постоело пишеле повеќа автори.
Како потврда дека немало морска вода бил/е доказ јагулата. Ако би имало
Средоземно Море со својот Јадрански Залив, таа ќе се мрестеше во него, а не во Саргашко Море. Бидејќи континентите се поместувале, а само младата јагула се враќа
назад, што го утврдил Аристотел, таа не можела да сфати дека нивното патување
биле се подолго и подолго. А тоа не било можно, затоа што од година во година поместувањето на континентите не било многу долго, тоа да биде забележително.
За потврда дека имало потопи доказ биле/е рибата туна, која до денес не оди
во Англискиот Канал, кој пред потопите не постоел.
Крвната група А била создадена во Левантот. Таа, според Адамо-Витни била постара од 15.000 г.п.н.е. Според мене, таа настанала од вирусни инфекции на
мала сипаница и грипот. Тие биле од чумата на говедото и грипот на свињата. Ова
се потврдува со доказот дека преку 90% Индијанци од овие болести изумреле. Тие
ја имале крвната група 0. Ако Европјаните сакат да тврдат дека тие биле домородци
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во Европа, тие како ловци и рибари без говедо и свиња како Индијанците би изумреле преку 90%.. Бидејќи тоа не се случило, тие биле само Средоземноморци.
Говедото на Египет и Бригија биле истоветни.Говедото на Бригија имало понатамшен развиток, мало со мали рогови. Говедото во Арапскиот Полуостров, Месопотамија и Персија било бригиско, што важело и за коњот. И во Египет коњот
бил бригски.Следи во Континентот Европа сите домашни животни биле балкански.
Со тоа се потврдува, дека Европа била населени со Балканци и Малоазијци, но никако обратно. Бидејќи до 20 век немало чартер летови, а сите балкански домашни
животни биле и се само балкански, Балканците се домородци. Секој оној кој пронајде некој материјален доказ дека бил пренесен од север на Дунав, на југ на Балканот, тој итно треба да добие Нобелова награда и било која друга.
Се говори за Белци, кои стигнале на простори на Индијците и Монголите.
Е познато дека Белците биле говедари. Кога Монголите од Белците го превзеле коњот, тие станале коњари. Токму затоа Белците биле тркачи (атлети=а т лети)
и борци, а Монголите како јавачи имале слабо развиени нозе. Тие им служеле само
да се задржат на коњот при јавање.
Ведгвуд-Хајгхем на насловната корица го прикажуваат зафатот на ногата за
да се совлада противникот. На бик со кратки рогови, бригиски, во три фази (префрлување на роговите на рацете, стои на раце исправен на грбот на бикот и конечно
на земја на нозе зад бикот). Вештини со копје и меч со штитови, на еден е нацртана
глава на бик со кратки рогови. Растегнување на лакот и стрелата, маратон и атлетика, јавање на коњ, тркање со коњи и на коли, бродарство, градење на чврсти градби (палати итн.) и друго. Сé ова ништо не им било познато на Монголите.
Ова е поткрепа дека вештините биле традиција на Белците, кои ги прифатиле темните Азијати. Некои во Азија опстоиле и денес се познати како азиски... Кога
на Балканот навлегло еднобожеството=еврејството, христијанството и исламот, бидејќи такви традиции кај нив не биле дозволени, тие постепено изчезнувале, и денес ги нема онака како што е во Индија кај бригиските Веди. Неслучајно, во јогата
поимите се на денешен бригиски говор, пошироко македонски, што важи и за други дисциплини. Тие стигнале во Кина сé до во со Јапонија.
Во книгата „Од кого постанавме“, мај 2009 година, ја пренесувам книгата на
Ернст Рифгатович Мулдашев.58 Во неа ги наведувам поимите на јогата, како денес.
Исто така, го истакнувам примерот на филозофијата на јогата. Таа била едно
духовно дело на Истокот на Ведите, раширено во Цејлон, Индокина, хималајските
земји Непал и Тибет, Кина и Јапонија. Токму на овие простори се ширеле Белците.
Бидејќи воинствените стилови се развивале на Балканот со Мала Азија, традиците
биле пренесени во Азија и тоа како можност да им се развијат слабите не-атлетски
нозе на Монголите, што претходно важело и за Индијците. Па така, кога Александар Македонски стигнал во Индија, го гледал еден јогин како бил занесен во неговите вежби и концетрација. Слична активност има кај исихастичките калуѓери на
Света Гора, кои со физички вежби, преку медитација и молитви во тишината, стигаат до контемплација на Божјата величина итн. Така и христијанската медитација
во манастирите е заснована врз тишината и смиреноста, особено во Атос (Ато-н).
Се споменува и тантаристички јоги, на денешен македонски јазик тантари, еден вид
на повторување до потполно совладување на вежбите.
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Кога ја превзедов книгата на рускиот очен хиурург Мулдашев, увидов дека
традициите на Ведите биле бригиски, а Буда бил преставен со бригиска симболика.
Следи слична природна исхрана, како исхраната на Бригите во Пакистан, истоветна
со онаа во Демир Хисар на Брзјакија, што ја гледав кај мојата мајка. Кога таа ќе видеше зеленило, во природата, со секој почеток на вегетацијата, таа одново се родуваше, а таа дома секогаш беше болна... Таа живееше со природата и за природата.
Како неа беа сите од нејзината и постарите генерации. Само тие ги заборавиле своите Богови, за кои говори Владимир Алексијевич Истархов. Ако нив не ги заборавиле тие би општеле со нив и како нивни почитувачи би имале поголеми користи,
како што биле нашите предходници стигнати во Индија...Кина...Јапонија.На припомош им е потребана медитацијата, преку која поцелосно би имале корист од природата, која е наша. За медитацијата, самади...повеќе во книгата на Мулдашев, која во
потполност ја пренесувам во мојата наведена книга. Во неа си ги најдов Бригите.
David Icke, на стр. 28, вели: „Многу месеци поминале пред него то почнав да
разбирам што ми се случило, како и дека тоа им се случило на безбројдруги луѓе
кои се далеку од погледот на јавноста. Ја доживеав величенствената експлозија ‘кундалинија’. Како што порано споменав, ‘физичкото’ тело е поврзано со други енергетски ‘тела’ вон подрачјето на пет сетила по пат на оние вртлози кои се вртат, а се
познати како Чакри,59 што доаѓа од древно санскритскиот збор која значи ‘тркало
на светлоста’.60 Ги имаме по целото тело, но постојат седум главни чакри, како што
е прикажано на сликата 1.61 Секоја чакра преставува другчија разина на постоење.
На пример, чакрата на соларниот плексус нас не поврзува со емоциналната разина,
поради што чуството како што се страв и загриженост го чуствуваме во трбухот.
Велиме дека чуствуваме ‘лептиричко во желудникот’ или ‘имаме грчеви’, чуство,
меѓутоа, всушност доаѓа од чакрата на соларниот плексус. Ендокрилниот состав ги
поврзува чакрите со физичкото тело, додека состојбата на вибрирање на чакрите
влијае на телото на безброј начини. Точката на равнотежа измеѓу трите наши (‘физички’) на тие три те повисоки (ментални и духовни) чакри е срцевата чакра. Од
таа чакра можеме да ја доведеме во равнотежа физичката и нефизичката разина на
постоење; тоа е нашата врска со повисоки нивоа интуитивни спознанија. Искуството на кундалинијата претставуваат ослободување на застрашувачката снажна енергија низ првата чакра која се најдува на дното на карлицата. Итзхак Бентов го опишал тој процес во својата книга ‘Stalking the Wild Pendulum’- со збровите:
‘Кулдални, на начин како го опишува литературата за yogi, е енергија свиткана змија, на дното на ‘рбетот. Кога таа енергија се ‘пробуди’ влегува во ‘рбетниот столб се подигнува уз него, а човек кој тоа го проживеал ја гледа или ја чуствува
како светлосна змија. Еднаш кога се подигне до главата, светлосниот прут по можност би требало да го пробие нејзиниот врв; односно, се гледа исфрлање на енергија налик на прут, како трака на светлост, како излегува низ черепот према горе.
Кога тоа се случи, се кажува дека особите се ‘просветлени’. Конечно, таква особа
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може да постане мошне интуитивна и да развие некои духовни способности како
што се видливост, способност да слуша нешто што е вон досегот на слухот или ќе
стекни дар на исцелување’.
Управо тоа мене ми се случи. Тоа бил разлог на мојата ‘провална брана’,
процес кој започнал на хумката во Перу. Кундалини експлодирал према горе низ
мојот ‘рбет, активирајќи ги сите чакри и мојот мозок према повисоката разина на
допирот со окенатот на бесконечна светлост. Таа првотна експлозија предизвикала
очигледно хаос во мој ум, бидејќи сум бил во состојба на преобразување од една
состојба на енергија во друга.
Таа активација довело до тоа одеднаш го видов светот и себе на посве различит начин, додека мојот ум го бомбардирале информации и појмови кои со месеци не успеав да ги преработам. Се чуствував како ‘замрзнато’ сметало на кое некој притиснал повеќе типки одеднаш. Во таква состојба се најдував кога сум настапил во Wogan shovvu. Јавноста која не знаела ништо за тие ствари ме прогласила
‘луд’. Тоа е вообичаен обрамбен одговор на секој кој битно е различит, а јас сум
бил озбилно различит.Како што рекла Ангела Монет: ‘Тие кои не успеале да ја слушнат музиката онаа која ја играле се сметале воглавно луди’. Тоа што го викале лудило всушност било преобразување. Итзхат Бентов нагласок дека психолошките
симптони на екстремни кундалини искустви (а мојето било такво) ‘знаат да бидат
мошне слични на шизофренија’, па голем број на луѓе заврши во болниците за душевно здравје бидејќи ‘современата’ медицина не се разбира што се случува. Понатаму продолжува:
‘Иронично е да луѓето кај кои еволутивниот процес на Природата започнал
да делува побрзо, оние би можеле да ги сметаме напредни мутанти на човечкиот
вид,да бидат затворени во институцијата како не баш нормални од страна на своите
‘нормални’ другари. На темел на разговори со својот пријател психиатар се усудувам да го нагодувам овој провец дека не е толку егзотичен и редок како што тоа
некои сакале да веруваат. Веројатно измеѓу 25% и 30% на сите хоспитализирани
шизофреничари припаѓаат на оваа категорија, што претставува страшен губиток на
човелкиот потенцијал.’
Бентов толкува дека дијагнозата ‘шизофренија’ произлегува од кудалини
активација при што се активираат други разини на свесност:
‘Разлог за тоа лежи во чинителот дека тие одненадеж биле катапултирани во
ситуацијата каде делуваат во неколку стварности. Можат да видат и слушнат ствари кои се случуваат во нашите соседни стварности, односно во астралната или друга, повисока стварност, затоа што нивниот ‘фреквенциски одговор’ е проширен...
Налетот на информација може да ги преплави, така почнува да меша и побрка две
или три стварности.’
Особно низ тој процес поминав јавно, без да знам што тоа доврага ми се случило. Кога на крајот на природата и учинците на кунадалинија се објасни, сум го
препознал целовитиот смисол на она низ што сум поминал, премда емоционалните
ломови околу мене не биле помалку болни“.
Се говори за исти традиции... на Белците, кои опстојувале во Левантот.
За да се потврди дека Белците биле еден народ со еден јазик се наведува само некои поединости, што ги пишел Херодот. Тој пиши персиските имиња завршуваат со исто слово, кои Дорците го викаат „сан“, а Јонците „сигма“. Сите перси-
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ски имиња еднакво завршуваат. Тој исто така вели, дека Хелените во Јонција биле
Варвари. Затоа тие биле едно исто со Македонците. Дорците се преселиле од Македонија, кон југ. Следи Хелен и неговиот син Дор биле од мајка Ореида. Според Константин VII Порфирогенит се наметнало името Македон врз Ематија заради кралската куќа на Аргеаидите како прва македонска држава во областа Орестида (Костурско), со постаро име Макета, внесено од Хесиод. Тукидид ги означил Македонците како Аргеаиди=Аргеадаи Македонес, оти Аргеас бил син на Македон, како и
со легендата, по кои епонимите херои на Пиерија и Ематија биле синови на Македон. Александрискиот историчар Апијан (2 век н.е.) докажува дека Арг бил Аргос
Орестикон, кој се наоѓа до Рупиште во горниот тек на реката Бистрица во Македонија. Брајер и др. кажуваат дека Спарта „ја основале Дораните во долината
Еурота на јужниот Пелопонез. Таа била изразит пример на дорска општествена заедница која не ги асимилирала ниту ги убила домородните жители, веќе ги задржала во потчинета положба“.
Хекатеј од Милет, кој живеел во 500 г.п.н.е., врз основа на спомениците од
неговиот период, сведочи дека во старо време на Пелопонез и северно од него биле
населени со варвари (Пелазги). За Платон во елинскиот јазик има многу зборови
кои исто време припаѓале на говорната вештина на варварите (Пелазгите). Тој го
наведува зборот “вода“ со кој исто така се служел и Фрижаните (Бригите). Велс
наведува дека фригискиот јазик бил скоро ист како грчкиот и македонскиот. “Од
многуте таинствени обреди, што завладеале во познатата доба на Атина, биле по
свое потекло фригиско (ако не трачко)“. Херодот пиши: “народот на Атина и Атика
бил пелазгиски. Еден Трачанин тврдел во разговор со еден Атињанин дека тие во
минатото биле браќа од иста крв“.
Значи, се говори за Бриги, Траки и Македонци, кои биле еден народ со еден
јазик. Тој бил само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски.
Макс Фасмер истакнува дека „Велегезитаи, чија област во XII и XIII век се
викала Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на Антите
Тазиархос Доврагезас“...„Конечно од XV век уште за понатамошниот живот на
Словените на Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Канонос за Deutschland и северните земји да се спомене, чие постанување
Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го поставил во 1412- 1418 година. Таму
Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја
ја нарекува Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сросноста на либекските
Словени со Зигиотите на Пелопонез“.
Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Еладците како Македонците во XV век говореле склавински=тн.словенски, еден народ.
Кај Херодот се гледа дека од персиските простори, што важело за Мала Азија и Балканот се селеле Белци на просторите северно од Црно Море, во Јужна Русија, а потоа уште понасевер. Преселбите на Белците продолжиле до новата ера. Исто
така, пред и по Јустинијан. Следат нови преселби пред да се прошири исламот во
Мала Азија, а потоа и Балканот. Потоа масовно се бегале. Бидејќи денес во Русија и
Украина се говори само тн.словенски јазик, ништо персиско различно од тн.словенко, Перијците говореле само тн.словенски јазик. Ова се потврдува со Македонците
во Пакистан, кои биле Бриги, а според Стефан Византиски, Бригите биле македонско племе. Македонците биле само мажи. Тие се жениле со Персијки. Денес во Па-
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кистан се говори тн.словенски јазик, со сета бригиска оставштина. За нивниот тн.
словенски јазик говорат повеќе автори.
Во Русија...Подунавјето...Балканот со Македонија... и на Каменот на Розета
во Египет имало исти знаци со исто значење. Со ова се потврдува дека на сите
наведени простори живеел еден ист народ со еден ист јазик, чии знаци исто значат.
Според античките карти, Континентот Европа не бил населен. Тој бил населен само на јужниот Балкански Полуостров, а потоа на него и покрај Црно Море.
Според историските наводи, вон Балканот, преселбите биле од Балканот.
Се наведува, 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...
Пак, што се однесува за Словени, таков народ немало. Ова може да се сфати
едноставно, што Словенците и Хрватите не сакале да бидат Словени, туку само
Илири. Бидејќи се работи за сакање и несакање, поимот Словени станал политички.
Х.Р.Вилкинсон, „Картите и политиката: преглед на етнографската картографија на Македонија“, Македонска книга, Скопје, 1992, во Картата на В. Милер од
1842, под Илири истакнува: „Јужно од Пелазгијците, Милер ни предава уште една
голема група Илири. Но за разлика од О’Етзел, тој го употребува терминот Илир за
да означи Словен. Така, тој во својата илирска класификација ги вклучува и Босанците, Србите и Бугарите“. Пак, во Трендовите на етнографските идеи помеѓу 1730
и 1843, Вилкинсон вели: „...И теримонологијата и класификацијата беа збунувачки
и често водеа во погрешна насока. ‘Илир’, на пример, беше употребуван и во контрадикција, и синонимски, со терминот ‘Словен’. Зборот ‘Пелазгиец’ беше употребуван во расна и културна смисла на зборот. Јазично, религиозниот и расниот критериум беа безнадежно измешани меѓу себе. И покрај нивните очигледни недостатоци, сепак, ваквите карти ни обезбедија важни коментари за промените на етнографските идеи што се појавија во текот на изминатите сто години...“.
Меѓутоа, поимот Склавин бил за област, а Словен од слово и Божјо Слово.
СЛОВЕНИ
Во историјата се учи дека имало словенски народи. А Словените од слово:
Французинот Сипријан Робер, во „Словенски свет“ наведува: „...монах Храбри од десеттиот век, не ли рекол: ‘Првите Словени немале слова, ама читале и пр-
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орекувале со помош на црти и рези (черти и рјези). Не можат да се означат појасно
руните’ “. Се говори за немање на слова, туку само за црти и рези (черти и рјези).62
Од околу 1200. години, во ракописот на Библиотеката на карловачката митрополија стои: „писмо и слово“. Шафарик (1795-1861) објаснува дека од слово
произлегол Словен; Брус истакнува во фуснотата 69: „Се чини дека во вториот век
единствен глас на несогоасување доаѓал од луѓе што не ја сакале доктрината за
Логосот(‘Словото’)од прологот, и затоа го негирале авторството на апостолот, припишувајќи му го на Керингус,еретик кој се појавил при крајот на првиот век“. Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишат: „Словен од слово = реч“.Кај Густав Вајганд и други автори постои и Божјо Слово. Да се додаде и дека Логос се преведува со
Слово (Реч). Значи, се разликувало само Рецкари (Рунари) и Словени од слово.
Во прилог е Оболенски: „Пред да замине од Цариград. Константин, со помош на новото писмо и за потребите на литургијата, превел еден избор на поуки од
Евангелието. Во Византиската црква евангелистот почнува со првите стихови од
првото поглавје на Евангелието по Јован кои се читаат за време на велигденската
литургија: ‘Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бог и Бог беше Словото’ “.
Вековната евагелиска беседа со која Константин (Кирил) ја започнал својата
епохална работа во името на Склавините гласи: „Во почетокот беше Словото, и
Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога, сé низ
него нестана и без него ништо не стана, што настана. Во него беше живот, и животот беше светлост на луѓето. И светлината во темнината свети, и мракот не ја опфаќа.“ (Јован 1,1). Тоа ќе значи дека Господ со зборот го создал светот, а потоа самиот станал збор. Зборот го движи воздухот и разумот, истовремено влијае и на сетилата и на душата, оттука зборот се јавува како неопходен посредник меѓу материјата и духот.
Брус истакнува во фуснотата 69: „Се чини дека во вториот век единствен
глас на несогоасување доаѓал од луѓе што не ја сакале доктрината за Логосот (‘Словото’) од прологот, и затоа го негирале авторството на апостолот, припишувајќи му
го на Керингус, еретик кој се појавил при крајот на првиот век“.
Да не се изуми дека Етрурците биле Рунари (Рецкари), а потоа Словени. Ова
било и со Русите. Бидејќи тие пишеле со рецки биле „роцки народ“ со „роцки јазик“. Ова го потврдиле Браќата Кирил и Методиј. Тие во Русија отишле со коински
слова, оти тогаш се уште немало тн.старословенски јазик. Следи тие за Словени од
коинското слово се изјасниле дури во 860 година. Тоа го пишел цариградскиот патријарх Фотиј. А овде се работело само за Словен од слово=реч, логосот се преведува со слова, а постои и Божјо Слово. Со ова се потврдува, дека никогаш немало
посебни народи Словени. Значи, произлегува дека Словен е од слово. Поимов немал никаква врска со склавина за област: на латински провинција и на коине тема.
Ако би имало народи Склавини, тогаш би морало да има и народи Провинцијалци, ама и Темани. Бидејќи до денес никој не говори за народи Привинцијалци и
Темани, поимот Склавини, за тн.Словени, постанал само чист политички поим.
Љубомир Кљакиќ пиши: „Занимливо е дека во The Penguin Atlas of Wordl Hi63
story (превод на германски изворник од 1964. година), дословно кажува: ‘The Sla62

Светиите во Јапонија биле со знаци за пишување како во Русија...Подунавјето...Балканот,Македонија...и Каменот на Розета во Египет. Во јапонското писмо како да има руни.Таму стигнале Белците,
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vs (Slovene from slovo=word), a major branch of the Indo-Eur.family of peoples’ или,
во превод: ‘Словени (Словен од слово = реч), главна гранка на индоевропското семејство на народите’. Како што е познато, ‘слово’ кај нас има значење писмен, еден
одреден елемент во азбучниот систем, па ова на германско-британска интерпретација може да се сфати и како прилог за фактот и теоријата за древната словенска
писменост“.
Значи, Белците, кога пишеле со рецки биле Рецкари, а кога тие го превзеле
словото станале Словени. Се кажа за Русите, кои од Рецакари во 860 година се изјаснале за Словени. Или со руни во Рунари, што било за Етрурците, содавачи на Рим.
Меѓутоа, писменоста била на Белците,кои стигнале до Виетнам, носејќи ја таму својата зурлата итн. Бидејќи Монголите немале своја писменост, тие ги превзеле
руните. Ваков случај било и со Хазерите, за кои поопширно се говори во книгава.
Дејан Лучиќ, кн. 1, стр. 67, го наведува „Рунското писмо на Хазарите“. Само
тие биле Монголи. За овие бил битен скитскиот=готскиот=татарскиот бог Асен.
БЕЛЦИТЕ СО ТН.СЛОВЕНСКА МИТОЛОГИЈА
Белците од Средоземјето стигнале во Индија, Кина и Јапонија. Тие таму однеле свои традиции, што важи и за повеќебожеството. За Ведите пишев во претходните книги, а следи по насловов наслов „Руска=ведска повеќебожна религија“.
Во прилог е доказот на тн.словенска митологија.
Р.Кавендиш и Т.О.Линг кажуваат дека околу 1.500 г.п.н.е. Индоариевците
продираат во северозападна Индија и ја освојуваат цивлизацијата на долината на
Инд: ја составуваат Ригведата. Климент Александриски (150- 215 г.н.е.) навел дека
„мудреците на Македонците ги повикуваат во молитвите Ведите кон нив и нивните
деца“. Страбон го пишел истото, дека Македонците ја обожувале водата и изобилно изворите и реките. Меје и Вајан кажуваат дека „словенскиот (јазик) го продолжува без прекин индоевропскиот“. Таков бил ведскиот. Шафарик пиши дека словенскиот „изгледа како непосреден изданок на истиот прајазик од кого произлегол и
Санскрит“.Леже говори, дека санскритскиот јазик бил сличен на словенскиот јазик.
Со името божество- бог, кое како словенско е „исто со на санскритскиот bhaga. Тоа
е еден епитет на богот, и нарочито име на едно божество од Веда (староперсиски
baga,старо-бактриски bagha-бог).Bagha на санскритски значи благосостојба, среќа“.
Во прилог се „Песните таканаречени Словенски Веди, кои ги објавил покојниот
Верковиќ“ (овој пишел за денешните Македонци во Македонија, Р.И.)...„ Види за
Словенска Веда“,моја новела-Парис.За други, Веда означувало пророчки вид (е=и).
За Кавендиш- Линг, посебно значење имало допирите помеѓу Словените и
различните ирански племиња. Тие ги наведуваат зборовите како бог или „бог“, rayl
(„Рај“ и svyat или свенти што значи „свет“). Обожувањето на Сонцето било словенско и иранско. Се мисли дека Сонцето и огнот биле деца на богот Сварог за кој се
верувало дека од Сонцето се топлина и светлина. Втор е Стрибог, богот на ветерот
чии деца се ветрови и небото. Симаргл е ирански Симург, крилато чудовиште. Исто
така од животна важност била женската божица Мокош која одговара на иранската
Анахити (или ерменска божица Анахит). Името Мокош значело „влага“ (мокриј на
63
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современ руски), кое укажува на врската помеѓу култот на водата и дождот и плодноста и изобилие. Словенски пантеон- Велес или Волос бил бог на роговните животни. Ова име се споменува во 10 век во руски списи. „Во христијанството тој бог
се појавува како византиски св.Блаж, кој на словенски се нарекува Влас или Влах.
Тој до денес е заштитник на стоката“. Меје и Вајан пишат: „Помеѓу словенскиот и
иранскиот се запазуваат некои чудни сложувања кои не потекнуваат од позајменици направени по одвојувањето на јазиците“.
За С.Прибичевиќ, во старите записи за рускиот принц Владимир I од Киев
(980-1.010 г.н.е.), кој станал христијанин во 989-та, имало старословенски земјоделски богови: троглав Сварог (Тројан), татко на боговите; Дазит, бог на дождот и дарежливоста; Велес, бог на стоката;Стриборг, бог на ветерот;Герман, бог на плодноста; Весна, божица на пролетта:Морена божица на несреќата и смртта; најголемиот
од сите Перун, бог на громот, претставен со голема сребрена глава и мустаќи направени од злато. Така паганскиот бог на громот Перун станал св.Илија, чија кочија се тркалала над облаците предизвикувајќи грмотевици.
Овде се гледа, дека сите богови биле од едно исто потекло, што важи и до
денес за Герман- Германците,како и Сварог со Стриборг за Норвешка,Шведска итн.
Се заприметува важноста на Герман како бог на плодноста каде таа била недоволна; Весна божица на пролетта која со нетрпение таму се очекувала; Морена божица
на несреќата и смртта која таму секогаш била приситна; Перун бог на громот како
простори без ведро небо итн: сево ова не важело на југот од каде тие се преселиле и
им се дале позабележителни значења отколку во нивната домовина на Пелазгите.
Перун бил најголемиот и врховен бог. Да видиме што напишал Нестор во својата
хроника: „Богот на сите владари“...„од Бог или од Перун“. Видливо е дека Перун
бил врховен бог, како што бил Зевс, кој го нарекувале „Великан“, на Крит „Велихан“. Значи, Бог=Зевс=Перун=Великан е едно исто, пелазгиско. Бидејќи се наведе
врската на тн.Словени и Иранци, се споменува името Персија (Персеј-Перса), со
основа на Пер с: основата е иста како на Перун. Ама, ако се одземе он (ан) или само н, тогаш преостанува само перу-пере (перење), зашто е неопходна водата, која
има врска со името Веди и нивниот санскритски јазик.Да не се изуми, водата памти
итн.Ова говори, за нивната поврзаност како една целина, на ист бел народ, Пелазги.
Луј Леже (1843-1924) во 1901 година пиши: „За познавањето на првобитната
Русија Несторовата хроника содржи еден неуценив документ. Овој хроничар пишел на крајот на 11 и почетокот на 12 век. Русија била званично во христијанството
преобразена 988-та. Затоа овој аналиста можел тогаш да ги познава синовите на првите христијани и да прибере точни податоци за појавувањето на нивните претци.
Тој нас, повеќе- помалку, ни пружа точни поединости за Перун и Велес (Волос од
вол, Р.И.), за Дажбог, Стрибог, Мокош, Симаргл. Така и „чешкиот хроничар Козма
од Праг (12 век), татко на чешката историја“ е почетник на нивната митологија. Тој
продолжува за врховниот бог и го наведува Прокоп Цезарец, за кого: „Словените
(Склавините, Р.И.) веруваат дека постои еден бог, кој произведувал гром, и кој е
единствен господар на свемирот“.
Значи, Хелиос=Илиос, Перун=Св.Илија „господар на свемирот“. Па Леже
пиши: „во еден старословенски превод на легендата за Александар Велики, која ја
навел Афанасиев, зборот Перун е превод на грчкиот (македонскиот, Р.И.) Зевс“.
Дабовиот венец бил симбол на античките Македонци со својот Зевс=Перун.

87
Тој кажува, „после потопот и кога луѓето се поделиле на многу јазици, почнал да владее Местро, од племето Хам (Cham), а по него Јеремија, па Феоста (ПеоПеонија, Р.И.), кај Египтјаните го викале Сварог. Додека овој Феоста владеел во
Египет, паѓале од небото клешти, и луѓето одма почнале да коваат оружје“...„И овој
Феоста издал закон за жените, да земаат само еден маж, да живеат заедно, и да се
казнат блудниците. За тоа го нарекле бог Сварог. Оти пред него жените се предавале на оние кои ги сакале, и живееле како животни“. Дажбог бил идентичен со Сонцето и дека се смета како Сварогов син.
Значи, богот Велес (Волос) со рогови: од Бик=Зевс и од Овен=Амон.
Наведеното објаснува дека во Египет, Арабскиот Полуостров со Месопотамија Белците си го славеле первиот (Перун), Св.Илија. Тој бил тн.словенски бог и
на венетските Руси. Следи руска=ведска повеќебожна религија.
РУСКА=ВЕДСКА ПОВЕЌЕБОЖНА РЕЛИГИЈА
Владимир Алексијевиќ Истархов, на стр. 79, го наведува насловот „Малку за
руската религија“. Таа била само ведска=тн.словенска на Белци, и тоа подоцнежна.
Ова се потврдува и со тоа дека Русите биле Венети, значи Варези=Викинзи,
а името Русија на фински јазик се среќава под терминот Венеја, а во естонскиот Венелаиен. Самите руски изворни автори кажуваат дека Русите се Македонци, со ист
македонски јазик (говор). Прва држава била Киевска Русија и тоа само во Киев, со
венетско име како што било/е името на градот во Италија Киево. Киев бил основан
само по 6 век новата ера, а по неколку века следат Новгород...Москва... Киевскиот
свештеник Нестор (11-12 век) пиши Русите потекнале од Илирија, на Балканот, до
1809 година Македонија. Дури за Харолд Ламб Македонците ја создале Русија.
Тој истакнува: „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
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 провоакција на Евреите-псеудопагани со цел да го дискредитираат паганството. За тоа ќе говориме во
главата 20 (христијанизација на Русија).
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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.64
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.65 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.
На Кавказ паганството постоело се до XIX век. Христијанството на Кавказ
исто така е наметнато со сила и крв...На тоа цела наша основна аријевска и словенска историја- тоа не е христијанство и, наравно, ако таа историја не се познава, човекот едноставно може да остане слеп во рацете на жидомасоните, кои ја скриваат
од луѓето нивната историја и нивната вистинска религија. (Недостасуваат слова, Р.И.)
Поради ограниченост на обемот во задатокот овој труд не влегува детален
опис на руската паганска религија. За тоа може да се чита посебно кај авторите кои
специјално се бавеле со обновување на руската религија (24-28, 68, 77). Работата на
обнова на паганството почнало релативно скоро, и сложеноста на тие трудови на64

David Icke, на стр. 469, пиши: „Во средиште на тоа увјетување, баш згодно, се најдува најстариот
дел на човечкиот мозок, на научниците познат како Р-комплекс или гуштеров мозок. Тој е резултат
на нашата глувчева генетска историја. Гуштерите кои стојат зад Илуминатите природно знаат од
икога како се манипулира со глувчевиот мозок, а човештвото со најголем дел се контролира и управува низ него. Човечкиот мозок е поделен на два дела или хемисфери. Имаме десен мозок и лев мозок кои се поврзани со маса живчени влакна. Левата страна е ‘рационална’, ‘логична’ и ‘интелектуална. Блиско се соработува со физичките сетива и може сажето да се опишат како ‘ли можат тоа да го
‘додирнат’, видат’, ‘слушнат’, ‘помирисат’ или ‘окусат’ ?’ Таа комуницира низ изговорен и пишан
збор. Во десната хемисфера манифестираме машта, интуиција, инстинкти, состојба попат на сонови
и подсвест. Таа е уметник, музичар и создавачко надахнување. Комуницира со слики и симболи, а
не со зборови. Таа десна страна блиско е поврзана со рептилскиот дел на мозокот. Гуштерите комуницираат низ слики и симболи- попат илуминатските мрежи на тајни друштва- па тој глувчев мозок
ги чини најотворен за уветување низ филмови и телевизија“. (Рептил=реп тил, опашка зад тил, Р.И.)
65
Тн.Словени со четири поими: Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=области и Словени=слово.
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идува пред се на недоволност на примарните извори, од кои многу не им се достапни на истражувачите се до сега и се чуваат во тајните архиви. Денес на јавноста се
достапни: ‘Книга на Велес’, ‘Слово...олк Игоров’, ‘Повест времених лет’ на Нестор,
‘Бојанова химна’, некои други примарни извори и, природно, цел ...одни епос: легенди, митови, бајки, пословици, изреки и тн. Цел тој материјал не е доволен да би
се обновила руската религија во полн обем, затоа мораат паралелно да се проучуваат и други пагански религии; Индуизам, Зороастризам, Будизам, Бон. Тоа е корисно
затоа што уз сите разлики на тие пагански религии, мноштво идеи и принципи има
различни форми, ама една суштина, бидејќи сите тие религии произлегле од еден
религиозен корен- Ведизам. (Белците биле еден народ, со тн.словенски јазик, Р.И.)
Имајќи во вид на наведеното книгите за руското паганство и содржината на
оваа глава далеку се од соврешени и со времето, и по избивање на нови примарни
извори, можат да се коригират. (Фотокопијата е лоша, и недостасуваат слова, Р.И.)
Затоа во оваа глава нема да се впуштам во детаљи и ќе се зауставам само на
основните моменти на руската национална религија.
Паганството- тоа е национална варијанта на ведската религија која е заедничка за сите Аријевци. То ест сите пагански религии имаа опш корен, општа религиозна основа- Ведизам, единствен за сите варијанти на паганството (вклучувајќи и Индуизам, и Зороастризам).
Ведизмот- е голема религија и обемот на нејзините знаења е неспоредив со
јудохристијанството, кое може да стои во една книга. Ведизмот претставува обем
на знаење, запишан во илјада томови, кои обичните луѓе не можат лесно да ги прочитат и проучат. Затоа се создавани и упростени и национално ориентирани описи
на Ведизмот за конкретниот народ. Постојат разни форми на паганството и упростени во споредување со Ведизмот, и развиени, и во одреден степен оддалечени и
изопачени од општиот ведски корен.
Сите пагански религии- тоа се национални варијанти на Ведизмот кои се
единствен за сите Аријци.66
Руското паганство- тоа е национална варијанта на Ведизмот. Према тоа руската ведска култура- тоа е руска национална варијанта на општата ведска култура.
На Ведизмот не му е потребна ‘света’, ‘слепа’, ‘вистинска’ или ‘апсолутна’
вера. Слепа вера- тоа е средство за обманување на лудаците. Ведизмот не е вератоа е религија. Во неа не треба да се верува, неа треба да се познава и разбира. Зборот ‘Веда’ не значи вера, туку знаење, од зборот ведати, то ест знаење, разбирање.
Руското паганство ги опишува реалните светски сили кои постојат во космосот. Од
поимот ‘Веда’ произлегуваат зборовите ‘ведати’, ‘исповедати’, ‘сведенија’ (подаци
–прим.прев.), ‘проповед’, ‘заповест’, ‘веѓма’ (вештица-прим.прев.), ‘ведун’ (чаробник-прим.прев.), ‘праведник’.
Во паганството постои одредено место за вера, бидејќи човекот не може се
да провери, ама таа вера не е слепа и не е апсолутна. Таа се базира и на разум, и на
срце. Нашите руски Богови не се измислени и не се исцицани од прстите. Знаењето
за нашите богови се чуваат и живеат во нашиот руски јазик. Треба само да се подигнат и разберат тие знаења.
Во оваа книга поради едноставност ќе разликуваме Паганство и Ведизам.
66

Буда бил претставен со бригиска симболика на богот Сабазиос, дативно у; обожување на говедо...
За Ведите никој не пиши дека тие давале жртви луѓе.Па тие биле Бриги, а Русите Венети, едно исто.
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Зборот ‘религија’ означува врска. Врска со што, со кого ? Со космосот, со
одредените реални негови сили. Во Ведизмот тие космички сили не се слепи и бесмислени. Ведизмот тврди дека космичките сили имаат свој разум и своја слободна
волја. То ест Ведизам тврди дека постои космички разум, да постојат разумни Богови.
Главна одлика на христијанството од паганството се состои во тоа, што
христијанството смислено на луѓето им го затвора знаењето за светот во целина, за
космосот, за васионата и ги одведува луѓето на страна на описот на авантурите на
некаква личност Исус Христус, каде тој бил, што работел, со кого и што говорел.
Паганството, напротив, не се бави со опис на нечија авантура, туку се бави со опис
на светот во целина,се опишува васионата и се опишуваат реалните космички сили.
Паганството покажува дека земјата- е само мал дел на големиот свет, и оние космички сили, кои постојат во тој свет, вршат најјако влијание на живот на земјата и
луѓето на земјата.
Во христијанството Вие треба да верувате во постоење на Иусус Христос, во
тоа, што тој работел или не работел, што тој вистински говорел или не говорел.
Во паганството не треба да се верува во постоење, например, на Богот сонце
Ра, во неговата моќ и животна сила. Доволно е да погледате на небо, да го видите
сонцете, осетите неговата енергија и види влијанието на сонцето на животот. Вие
не треба да верувате или не верувате во постоење на Богот на огнот Симаргл- со
огнот стално се сретнувате во животот.
Паганството понатаму на луѓето им дава астрономски, космички и најопшти
знаења за светот.
Паганството- тоа е знаење за светот, податоци за живописната и симболичка
форма. Таа форма им помогнува на обичните луѓе да ги сфатат сложените ствари
со помош на животната аналогија.
Например, кога се кажува дека Богот Сварог се оженил со Божицата Лада и
таа му изродила деца, тогаш тоа во стварност означува дека се одвива некој сложен
процес. Ама тој друг процес во принцип е аналоген на оној, што се случува измеѓу
маж и жени. И живописната аналогија помогнува лесно да се сфати суштината на
тој процес.
Кои се тие руски Богови и кои се руските луѓе ? Христијанскиот бог го ‘направил’ човекот за себе човек-роб: машките од земја (Битисување 2: 7), жена од машко ребро (Битисување 2: 22). За разлика од христијанството древните Руси не се
‘производ’ ни на своите Богови, а со тоа не се ни робови на Боговите, ни големи грешници пред Боговите.
Словените- се потомци на своите Богови. Руските Богови- тоа се наши претци. Поради тоа карактерот на взаемниот однос на древните Руси и нивните Богови
бил принципелно другчии, отколку во христијанството. За разлика од христијанството Русите не се понижувале пред своите Богови. Никогаш не стоеле пред нив
на колена, никогаш како робови не го сагнувале својот грб, никогаш не бакнувале
рака на свештениците. Тие, сфаќајќи ја сета надмоќ на своите Богови, истовремено
чуствувале дека се со нив во природно сродство.
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Обратите внимание на тоа дека Русите- се еден од најубавите народи на светот. А убавината- е божествен знак. И обратно, погледајте го просечниот Евреин67пред Вам сите особини се на изрод. Тоа е знак на ѓаволот.
Основното чуство на христијаните према Боговите есте- страв, кај старите
Римјани- почитување, кај Словените- љубов. Словените не цвилеле и не молеле од
Боговите за опростување поради непостоечките гревови, милостињи или спасење.
Ако Словените ја чуствувале својата кривица, тие се искупувале не само со молитви, туку со конкретни дела. Словените живееле по своја волја, ама се труделе да ги
всогласат своите волји со волјата на своите Богови.
За време на молитвите Словените го чувале поносот и храброста. Молитвата
на Словените- тоа е пред се пофалба и пофаленспев на Боговите, кои обично има
карактер на химна. Словените ги славеле своите Богови, оттука и потекнува поимот
‘Словени’.68 Пред молитвата се врши умивање со чиста вода, пожелно е целото тело или минимум лицето и рацете.
Руското (како и грчкото, и римското, и било кое друго) паганство за разлика
од христијаните воспитувало поносни, храбри, радосни луѓе, со јак дух, независни
личности, луѓе на честа и достоинство, кои не поднесуваат изживување над себе и
кои умеат да се заштитат себе. Секој руски маж, независно од склоноста, пред се
бил должен по дух да биде војник, способен воколку е потребно да се заштити самиот себе, својата жена и деца, своите блиски, својата Домовина.
Јудеизмот воспитува во луѓето психолошки тип на робовласник, христијанство воспитува психолошки тип на роб, а паганството воспитува психолошки тип
на слободен човек, господар сам на себе.
Христијанската догма на еднократен живот родува страв од смрт.69 Паганите го ценеле и сакале животот, ама никогаш не се плашеле од смртта. Тие сфаќале
дека никаква апсолутна смрт не постои. Не постои случајно во секој јазик поим ‘на
овој свет’. То ест после смртта постоењето се одвива управо во светло, а не темнина или во непостоење. На овој свет постои и светлост, и сонце, и свој живот.
Во паганството- тоа е крај на еден облик на живот и истовремено почеток на
раѓање на нов облик на живот. Ќе ја наведам аналогијата. Како се раѓа човек ? Најпрво човекот се заметнува и живее во мајчината утроба. Таму е свој другчиј светтаму нема светло, други суштества, звукови, воздух, просторот е ограничен, слободата е ограничена и тн. И во тој друг свет човечкиот ембрион живее околу 9 месеци. Тој се навикнува на тој свет, нему таму му е удобно и безбедно.
Потоа настанува родување. Тој момент е болен и тежок. Детето преминува
од еден свет во сосем друг. Стариот свет го отфрла, и животот се преточува во друг
свет. Во процесот на родување на детето со мака поминува низ материцата и вагината, како низ тунел влегува во нов свет. Сите сведочења на оние луѓе кои ја преживеале клиничката смрт се аналогни на тоа. Сите го опишуваат движењето низ
некаков тунел, цевка, ходник, бунар и тоа сл. Во добро семејство детето кое се
родува веќе го очекуваат и дочекуваат на овој свет неговите блиски, кои на овој
свет дошле пред него. Кога човекот умира на овој свет и преоѓа на оној свет, таму
исто така веќе го очекува и дочекува неговите блиски, кои таму отишле пред него.
67

Се говори за просек, на повеќерасен народ.Истото е кај Артур Вајгал за Грците: Белци и Цигнани.
Словени според слова. Русите за прв пат се нарекле Словени во 860 година, што го пиши Фотиос.
69
Христијанството е злото на бригиските и пошироко македонски традиции. Со него ние сме мртви.
68
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Физичката смрт претставува само- врата за преминување кон други облици
на живот. Човечката душа заедно со кармата која ја нагомилувал преоѓа во друг свет. Херојскиот живот и херојската смрт- тоа е преоѓање во друго повисоко нивоа на
живот.
Телото на паганинот- тоа се корици за оштрица на духот.
Јас немам учител,
Животот е мој учител.
Јас немам господар,
Карма е мој господар.
Јас немам оружје,
Непоколеблива волја- е мое оружје.
Јас немам тврдина,
Непоколебливиот дух- е моја тврдина.
И јас умирам поново
Да би се родил анаков, каков сакам.
(Химна од Ригведа- света ведска книга).
Жените, општејќи со паганинот, чуствувале во него не само маж како мажјак, туку и маж како потомок негов- извор на снажна духовна сила, храброст, сигурност и љубав. Затоа љубовта на жената према паганинот се одликувала далеку
на сите облици страст, кои не можат да се споредат со љубовта на жена према немоќниот христијанин.
Слика на космички сили, руски Богови
СВЕВИШНИ-Космички Апсолут кој ги обединува сите Богови и цел космос
во една целина. Името на свевишниот- е ..ЈМ. Сите останати богови- се манифестација (хипостаси) и субличности на Свевишниот. Што е тоа хипостас, најдобро да се
објасни со аналогот. Ете, да речеме, човекот и есте човек. Ама ете, човекот зел плуг
-постанал орач, не престанувајќи да биде човек. Почнал да сее- тој е сеач, почнал
да кова- тој е ковач, свири на гитара- тој е гитариста, чита книга- читател. Орачот,
сеачот, читателот тоа се хипостаси на еден ист човек. (Недостасуваат слова, Р.И.)
Хипостас- е одредена функција (улога) во одреден интервал на времето. Така и сите Богови- тоа се хипостаси на Свевишниот. Разликата е само во тоа, што човекот не може истовремено да обавува сто работи и да биде истовремено и орач, и
..., и пекар, а Свевишниот може. (Во фотокопијата недостасуваат букви, Р.И.)
Што се тоа субличности на Свевишниот ? Тоа исто така е најдобро да се
сфати према аналогијата од субличностите на човекот. Ние често говориме и слушаме фрази на типот: ‘Ми било страв, ама го совладав својот страв’. Што оваа фраза означува ? Кога тоа било страв ? Кој го совладал стравот ? Како да се работи за
два различни човеци, иако се говори за еден ист ист човек- за самиот себе. ‘Не ми
се сакало ништо да не работам, ама се натерав себе да ја направам таа работа’. Кој
тој не сакал ? Кој го натерал ? ‘Си реков самиот дека сум должен тоа да го направам’. Кој рекол ? На кого му рекол ?
Ако сопственото ‘Јас’ нема структура, тогаш сите фрази се бесмислени. Ама
всушност сите тие имаат сосем јасна смисла. Зошто ? Затоа што нашето ‘Јас’ има
структура и се состои од мноштво мали различни ‘Јас’- субличности на нашиот голем ‘Јас’. Внатре нас живеат множтво субличности- различни суштества кои имаат
различен карактер, различни интереси и различни цели: плашливец, херој; дембел и

93
работник; оптимист и песимист; прагматик и романтичар; сигурен и несигурен;
активен и пасивен; похлепан и разрешлив; добар и злобен и тн.- стотина различни
субличности. И сета таа армија на суштества живеат внатре во нашето ‘Јас’ и претставува дел на нашето ‘Јас’. Кога рековме: ‘Ми било страв, ама го совладав својот страв’, тогаш тоа означува дека субличноста ‘херој’ на нашето ‘Јас’ ја убедила
субличноста на ‘плашливецот’ на нашето ‘Јас’. Кај сите луѓе субличноста на својот ‘Јас’ се различни, па дури и по димензиите. Кога на некој му кажеме дека е храбар, значи дека субличноста ‘херој’ ја завзема во неговото ‘Јас’ например 4%, а
субличноста ‘плашливец’ во неговото ‘Јас’ завзема 0,5%. Кај плашливецот тој однос на субличност е спротивен.
Аналогна е ситуацијата со Свевшниот. Свевишниот не е апсолутно добро.
Тој ги обединува сите: и добро и зло, и љубав и мразење, и живот и смрт, и градење
и рушење, и сé, што постои, целиот космос, сите богови. Тој е апсолут. Тој е изнад
поимите добро и зло. Добро и зло за него- се само субличности, на негови средства
за управување. За Свевишниот злото- е неизбежен елемент без кого не е можен хармоничен развој. Ама тој следи за односот добро и зло и циклично ја регулира таа
состојба.
Сите Богови- тоа се ‘раце’ или ‘инструменти’ на Свевишниот, со помош на
кои тој управува со тој свет. Ама тие ‘полуги’ ....., тие имаат своја сопствена слободна волја, тие се субличности на Свевишниот. Затоа е неможно да му се поклонувате на Свевишниот, и укажувајќи го патот према нему, бидејќи тоа означува одма
да се поклонувате на сите Богови, вклучувајќи го и Сатана. Можно е да му се поклонувате на Свевишниот само со конкретен пат према нему, например по пат на
светлите Богови: Сварог, Перун, Велес. Меѓутоа према Свевишниот е можно да се
оди и по пат на зло, по пат на ѓавол. А тоа значи да се губи својата душа, да се добие одредена карма и одговорувачка можност на реинкарнација.
Принципелно е важно што Свевишниот- не е единствен Бог, тоа е свевишни
Апосолут. Единствениот Бог- тоа се лажни измислици на сатанистите- еднобожците, кои настојуваат од луѓето да го сокријат знаењето, да покажат дека Богот е еден,
неделив и дека нема внатре две структури. Свевишниот има структура, и на луѓето
им се дава можност да од таа структура да изберат бела и црна сила. Единствениот
Бог себе се нарекува ѓавол или сатана, од луѓето да би го сокрил постоењето на другите свети Богови.
Уште една аналогија- човек како организам. Човекот од надворешна страна
претставува еден организам, една целина. Од другата, внатрешна страна, човекот
има структура- то ест има разум, срце,дробови, џигер, црева, тенко црево, заедно со
неговиот содржај. Ако се најдуваме внатре на организмот и имате слободен избор,
тогаш Вам ви е дадено да бирате каде вам ви е подобро да се најдувате: во срцето,
во главата или уште негде.70
РОД (во Индуизмот Брахма)- првобитно исполување на Свевишниот Апсолута, творец на целиот свет. До неговата појава целата васиона се најдува во состојба на ‘непостоење’ (во Индуизмот таа состојба се нарекува Парабраман), то ест не
биле ни Богови, ни материја, ни простор, ни време,ни видливиот ни невидливиот
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свет. Род- е доволен Бог, кој во себе има и машки и женски почеток. Род- е татко на
Боговите, Род и мајка на Боговите. Потоа Род ги издвоил од себе одвоено машкиот
почеток Богот Сварог и женскиот почеток Божицата Лада.
Од својот лик Род го изродил Богот сонце Ра.Родот исто така ја изродил светата Земун и Коза Седун, и од нивните сиси се разлило млеко и постанала галактиката. Во астронимијата нашата галактика се нарекува ‘Млечен пат’. Ете зашто
зборот ‘млечен’ не се објаснува. Род ја изродил и Светската Патка, која изродила
многу Богови-демони. Основна функција на Род- е родување. Учествува во сите родувања, вклучувајќи го родувањето на човекот.
Оттука потекнува зборот: ‘родители’; ‘родбина’; ‘Родината’ (домовина); ‘народ’; ‘природа’ (при Рода), ‘плодород’ (полодови рода); ‘урожај’ (летина); ‘родник’
(извор); ‘урод’ (оштетен род); ‘пород’ (раса); ‘водород’ (водород); ‘јагленород’ (јагленород); ‘кислород’ (кислород). (На српски: водоник, угљеник, кисеоник, Р.И.)
Кога се родува човек, неговата намена се упишува во книгата на Род. Таа
книга не се најдува на едно место, таа е разделена, таа е запишана во самиот човек,
во секоја негова клетка во вид на генетски код. Кај Род за новородениот човек се
пиши во таа книга, тогаш половината на генетската информација тој ја зема од таткото, другата половина од мајката (генетичарите тоа го нарекуваат наследство). А
понекогаш Родот додава нешто и од себе (генетичарите тоа го викаат променливост). Кога кај човекот се појавуваат позитивни особини, кои не биле ни кај таткото,
ни кај мајката, тие кажуваат: ‘Тоа е од Бог’ (а може да биде и од ѓавол).
Генотипот на човек ја одредува границата, во која постојат способности и
слобода на волјата на човекот. Не постој случајно кај Русите пословицата: ‘Што во
Род е запишано, тоа не може да се прескочи’. Ама ипак тие граници на слобода на
волјата не се мали, тие се доволно големи за земскиот живот на човекот.
Освен тоа, ако човекот умее да направи правилен избор измеѓу добро и зло
и воспостави врска со белите Богови на космосот, тогаш тој може да излези вон
своите лични генетски граници и ги црпи силите и знаењата од тие бели сили. Ако
погреши, тогаш тој ќе биде играчка во рацете на црните сили: Црниот Бог и Сатан.
Да го приметиме проблемот на избор на добро и зло(или проблемот на избор на конкретните Богови) не е едноставен. Не може да се избере само Свевишниот. Тој е
исто што и воопшто не врши избор, бидејќи Свевишниот- е цел космос, сите негови
сили и бели и црни. Свевишниот му дава можност на човекот да избере измеѓу добро и зло, то ест измеѓу конкретното свое исполување внатре на космосот.
Мошне е важно што таа врска на луѓето од космичките сили не е еднострана
(само од Боговите према луѓето), туку е двострана: и од боговите кон луѓето, и од
луѓето кон боговите. Ние можеме да им дадеме снага на силите на својата душа со
белите богови, а можеме и со црните, во зависност од нашето сфаќање и избор на
Боговите.
При прилика на правилниот избор на Боговите и воспоставување на врската
со ним (преку егрегер) човекот излегува вон можностите на личноста и црпи информации, знаења и сили од космосот. Сите генијални откритија на човештвото- тоа
не се откритија на конкретни личности, туку се предаваат знаењата на Боговите преку тие генијални личности. Кога кажуваме дека Њутон го открил законот на тежината, тоа во суштина не значи дека Њутон го открил законот на тежата, туку Боговите преку Њутон го предале знаењето на човештвото. Њутон само со помош на
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својот талент и работа умеел да воспостави врска со светите Богови на космосот.
Во тоа е неговата големина и неговата генијалност. Тоа не било дадено на секој. Генијалниот Моцарт, кога ја пишел музиката, секогаш несумливо изјавувал дека тој
не ја создава музиката, туку Боговите преку него ја предаваат музиката на луѓето.
Идејата на индискиот Бог Брахма потекнува од идејата на рускиот Бог Рода
и таа е нејзина аналогија.
ТРИГЛАВ- Троедни Бог. Ги обоединува во една целина трите хипостазии на
суштества: Јава; Нава и Права. Триглав оличува простор во кого се најдува и живее
човекот. Човекот се дава на слободата на волјата и можноста самиот да го бира
својот пат- правилен или неправилен. Како резултат на тој пат човекот за себе си
стекнува карма- духовен збир на сите добра и лоши дела. Кармата ја прати душата
на човекот и за време на животот на земјата и после смртта на земјата и живот во
другите светови. Од тоа каква карма човекот во себе стекнал зависи и неговиот живот на земјата, и неговиот живот во иднината, и живот на неговите потомци.Кармата го одржува законот на узрочно-последничните врски, чии основни идеи се изразуваат во зборовите- ‘што посееш, тоа ќе и пожниеш’. Законот на кармата- тоа е закон на освета и одмазда.
ЈАВА- реална хипостазија на суштество. Неговото оличение- е објективен,
исполен, видлив, реален, материјален свет. Тоа, што е вон човечката личност. Оттука потекнуваат зборовите: ‘јавно’, ‘на јави’, ‘јавити се’, ‘јавување’.71
НАВА-свет нереален, нематеријален, загробни, невидлив, хипотетичен, вклучувајќи ги лажната хипостазија на суштествата. Оттука потекнува зборот ‘привидение’.
ПРАВА- потенцијална правилна хипостазија на суштество. Права- тоа е систем на севкупните закони и правила, кои ги установил Сварог, по кои треба да живее правиот добар човек. Да се живее по Права- тоа значи правилно да се мисли,
правилно говори и правилно работи. Одовте потекнува зборот ‘правда’, ‘исправен’,
‘прав’, ‘правила’, ‘правилен’, ‘праведен’ (правилна веда).
Терминот ‘Православие’- е пагански термин, кој христијаните го украле и го
користата како волк во овчка кожа.
Православјето- тоа не е христијанство, тоа е паганство. Христијаните- се неправилни луѓе, бидејќи се предале на преварантската јудохристијанска религија, ја
предаваат силата на својата душа на Црниот бог и Сатаната.
СВАРГА- небеско царство на Боговите, ѕвездано небо, васиона (наша галаксија). Васионата се најдува во стално движење. Тоа движење има цикличен, колеблив карактер. Васионата сложено се врти (околу многу оси), и тоа движење се
нарекува точак на Сварог, учврстен кај Поларните ѕвезди. Постои многу нивоа и
оси на вртења. Земјата околу својата оса- за еден ден и ноќ. Земјата околу сонцетоза една година. Земјината оса, како оса чигра, само пополека се врти. Полн обрт на
тоа движење се одвива приближно за 26.000 години. Тоа обртање доведува до тоа
пополека да се сменува едно друго зодијачко соѕвездие, кое се гледа во моментот
на пролетната равнодневница на север. Полниот обрт се дели на 12 зодијачки Ери,
од кои секоја трае 2160 години. Тоа време се нарекува Коло (круг) Сварге.
Во секое Коло Сварга историјата во многу се повторува. Сега ние живееме
во лута Ера Риба, каде владее воглавно кнез на целиот свет- сатана со помош на
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дволичната јудохристијанска религија и светско финансиско жидомасонска мафија.
Ама таа Ера Риба наскоро ќе заврши и ќе почне благодадената Ера Водолија. Ама
до таа Ера уште треба да се доживее и да не се даде на сатаната да ‘залупа врата’ и
приреди апокалипса. Тоа не е лесно, ама ние за тоа имаме снага. Од нашите постапки многу зависи. И пред се од нашиот избор на Боговите. На кого ќе му се поклонуваме, со тоа и ќе и даваме сила на својата душа: или на нашите руски Богови,
или на јудохристијанскиот ѓавол.72
Самиот сончев систем се врти околу нашата галаксија, ама времето на тоа
вртење е премногу големо за секојдневното човечко разбирање. Тоа не може со ништо да се пореди.
Постои и временски голем циклични период не само на нашата галаксија,
туку и целиот космос. За тоа може да се прочита во ведската литература, например
во книгата ‘Космичка легенда на Исток’ на С.В.Стулјгинскис (4 или во (29). Во руските Ведизми општата слика на светот е аналогна на тие описи, бидејќи корените
им се заеднички- Ведизам.
СВАРОГ- Бог небо. Бог духовен свет. Духовен владика на нашата васиона,
родоначалник на словенските Богови.Сите синовни Богови-се деца на Сварог, затоа
тие се викаат Сварожици. Творец на нашиот земски свет. Зборот‘сварганиќ’ значи
создаде. Четворолик Бог. Неговите 4 ликови означуваат дека тој е владика на 4 страни на светот на земјата, а во космосот- владика на четвородимензионалниот простор.
Освен наша васиона под назив ‘млечен пат’ постојат во космосот други галактики. Таму се други Богови.
ПЕРУН (кај балтичките народи ПЕРКОН, ПЕРКОНАС)- Бог на олујата и војната. Громовник, покровител на кастата витези (кнезови војници, на санскрит кшатрија): Син на Сварог и Лада. Перун- е лут Бог во однос на непријателот на Домовината или е милостив и праведен према пријателите на Русија. Духот на Перунтоа е дух на војниците. Ама војникот не е оној кој настојува да војува заради војна.
Војникот- тоа е оној кој секогаш е спремен да војува, ако за тоа постои потреба.
Ако таква потреба нема, тогаш војникот може да се бави со создавачки труд. Духот
на војникот- тоа е потенцијал на снагата. Симбол на Перун- е дрво Храст.73
СВЕТОВИД- Бог на светлоста.
ВЕЛЕС (во Мала Азија Ваал, во Индија Валу)- Бог на мудроста. Син на Род
и света крава Зимун. Покровител на слојот (каста) на чаробниците (мудреци, духовни учители, на санскрит брахман). Покровител на песниците. Покровител на домашните животни. Бог на богатството.
ЛАДА- Мајка на мнозинство Богови. Богородица. Божица на убавината и
склопување на бракови. Секој млад брачен пар на божицата и принесува цвеќе, живи птици, мед и јагоди. Величествен храм на Лада постоел во древниот Киев, а во
тој храм- статуа невидена убавина со ружичасти венец. На нејзината коса бојата била злато окитена со бисер, халјина украсена со богат вез и драгоцености. Таа во рацете држела крилато дете, својот син- Богот на љубовта и страста Лјелја. Од Лада
произлегува зборот ‘сладок’, ‘оладји’ (уштипци) и дури англиското ‘lady’.
72

Водолија=Видолија=Битолија, Битола: Пелагонија Зевс=Илиј-а и Пелистер Посејодон, со две очи.
Дабот бил симбол на античките Македонци. Токму затоа и ликовите на античките Македонци се
украсени со дабов венец,споротивно на лаворов венец во Атина.Значи, Перун=Зевс бил македонски.
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РА- опш назив Бог сонце.
Оттука потекнува зборот: ‘култура’ (култ на Богот Ра), ‘радуга’ (дуга Бога
Ра), ‘рессвет’ (зора), ‘радост’, ‘радостен’, ‘рад’ (бидејќи работата се врши денски,
ноќта човекот спие), ‘растение’ (билка), ‘Рассеја’ (така правилно се вика нашата
‘земја’.
Често ние не разбираме сосем она што говориме. На детето му велиме: ‘Стани, пора’ (време е). ‘Пора’ означува ‘по сонце’. Дете одговара:‘Уште е рано’. ‘Рано’
означува дека уште е темно, сонцето (ра) уште го нема (‘но’- тоа е ‘нема’ на сите
јазици).
Активноста на богот Ра носи цикличен карактер. Постојат неколку нивоа на
цикличност: 11-годишни; 57-годишни и повеќе, од кои секој ја менува состојбата
на колебањето на електромагнетското поле на сонцето. А тие промени од своја страна глобално делува на земјиниот омотач и психоемоционалната состојба на целото
човештво. Највообичаено за човекот се дневните и годишните циклуси.
Сончевата енергија- тоа е стален тек на животот. Целиот наш земски живот
без Бог на сонцето е неможно. Меѓу Боговите нема еднаквост. Постои субординација. Богот на сонцето РА- е еден од Боговите на високото ниво на хиерархија. Ајде
да се замислиме на миг што би било кога Богот на сонцето ја прекинало својата
активност. Што би било со таквите вистински или псеудобогови како што се: Мојсиј, Исус Христос, Мухамед, Буда и т.н. ? Тие не би можеле дури ни да постојат.
Современата западна наука не сфаќа што е тоа сонце. Постојат неколку хипотези.Основната хипотеза тврди дека на сонцето се одвива стална термонуклеарна
реакција. Тоа не точно. Никаква термонуклеарна реакција на сонцето нема. Сонцето е извор на електромагнетната енергија. Сонцето- е жив ораганизам.
Иако сонцето- е единствен објект и единствен Бог, за човекот во различните
годишни доба на сонцето се јавува во разни видови. Оти летното и зимското сонце
за човекот мошне се разликува. Затоа како Богови се почитувале и различните периоди на годишниот сончев циклус,кои се сметале како деца на општиот бог Ра или
едноставно негови различни хипостасии. (Хипостас=х ипостас=и по стас-а, Р.И.)
Општ симбол на Богот на сонцето Ра- есте кукастиот крст.
ХОРС- син (хипостас) на Богот сонце Ра. Бог сонце кое тргнало од зима према пролет. Младо сонце, кое се препородува. Неговото време е после зимската солстиција (најдолга ноќ, најкраток ден) 21-22 декември до пролетната равнодевница
(траење на ден и ноќ еднакво) 21. март.
ЈАРИЛО- син (хипостас) на Бог сонце Ра. Неговото време е од пролетната
равнодневница после 21.март до летната солстиција (најдолг ден, најкратка ноќ)
21-22 јуни. Оттука потекнува германскиот збор ‘Хер’ (господин), францускиот
‘Bon Jour’ (добар ден), италијанско ‘Bon diorno’ (добар ден).
ДАЖБОГ- син (хипостас) Бог сонце Ра. Неговото време е од летната солстиција 21-22. јуни до есенската равнодневница (еднаква на ден и ноќ) 23. септември. Богот кој носи светло и летина кој им ја дава на сите.Неговото име настанало од
спојот на збор ‘дати’ и ‘Бог’. Неговиот идол стоел на брдото во Киев. Покровител
на свадбата. Русите- се внуци на Дажбог, а тој е нивни родоначалник и покровител.
ОВСЕНЈ, (ЈАСЕН, ТАУСЕНЈ, БАУСЕНЈ)- син (хипостас) на Богот сонце Ра.
Неговото време е од есен на равнодневница 23. септември до зимскиот солстициј.
Оттука потекнува зборот ‘есен’ и дрво јасен.
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ЗАРНИЦА (ЗАРЈА, ЗАРЕНИЦА)- Божица на утринската зора. Сопруга на
Богот Хорса.
БЕЛБОГ- општ Бог на сите светли космички сили (Богови). Оличување на
светлоста. Бог на добра, успеси, среќа. Неговото светилиште било на брдото, свртено према сонце, а многубројните златни и сребрени украси на Белбог ја одржувале
играта и дури ноќта го осветлувале храмот, каде немало ни една сенка, ни еден
мрачен агол. Белбог стално се бори со Чернобогот, подржувајќи ја во Сварог динамичната равнотежа на спротивните сили: создавање и рушење; светлина и темнина;
топлина и ладовина; добро и зло; љубов и мразење и тн.74
ЧЕРНОБОГ (во Индуизмот Шива)- изрод на светската патка. Бог на смртта,
рушење, уништување.
Сатана- бог на лага, обмана, ѓаволски искушенија. Оличение на зло, мразење и сите неволји. Неговиот лик е ужасен. Заповедник на Нава. Сатана- е лажго и
татко на лагите. Сатаната умее како волк да облекува на себе различни овчки кожи
и од себе да прави Белбог (како, например, од себе да прават Христос и Мојсиј).
Сака да игра ‘обратно’, да нарекува: бело- со црно; црно- со бело; вистина- со невистина; добро- со зло; бог- со ѓавол; ѓавол- со бог и тн. треба да се умее да се разликува лага од вистина, а за тоа треба и глава и душа. Зошто сатаната тврди дека
тој е ‘едини’ бог ? Да би го скриел од човекот знаењето за постоење на други Богови, го скрил знаењето за добро и зло, на човекот да не му даде можност да одбере
други бели Богови.
Неговата снага е во криење на знаењето од луѓето. Вместо знаење тој на луѓето им подметнува ‘вера’ и на јадицата вера лови души на поверливи лудаци. Мошне се бои на вистината, ширење на вистинските знаења, симбол на сонцето- ‘Свастика’ (кукасти крст), кој ја осветлува неговите темни и валкани работи.
МАТИ ВЛАЖНА ЗЕМЈА- Божица земја. Вртењето на земјата- тоа е оној генератор на елекртомагнетската енергија, без кого животот на земјата исто така не е
можен. Паганите тоа го разбирале и према земјата се однесувале како према мајка.
За 3 милиони години паганската цивилизација земјата не претрпела штета од човекот. А само за 3 илјади години јудохристијанството луѓето ја довеле земјата во најтешка кризна состојба. Тоа пред се затоа што јудохристијанство е невнимателно
према земјата, како према мајка, туку приповеда концепција покорување на природата. Вистинско име на земјата- е Terra. Името Terra означува: третта (ter) планета
од сонцетот (ra). И со такви космички знаења на паганите, кои јудохристијаните
смеат да ги нарекуваат дивјаци, владееле многу илјади години пред него што е создаден првиот телескоп.75 (Утерус=Втерус=втериш=втераш=в тера=тера, Р.И.)
СИМАРГЛ (СЕМАРГЛ), (во индуизмот Агни) Бог ватре. (Агни=а оган, Р.И.)
ЛАД- Бог на примирување и слога, пријателство, искреност. Неговото име
одговара на зборот ‘ладонј’ (длан) како знак на отворена поштена намера. Раководењето потекнува управо оттаму, оти луѓето при прилика на сретнување како еден
да го уверува другиот: ‘Во мојата рака нема ни камен, ни оружје’. Оттука потекнува зборот ‘ладитј’ (живее во слога), ‘погладити’, ‘загладити’.
ЛЕЛЈ- Бог на љубов и страст. Неговото име одговара на зборот ‘летејајт’, то
ест внимавање, сакање. Е прикажуван во вид на дете со златна боја на косата: оти
74
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Само дел превземено од авторот В.А.Истархов, Академик на Аријско-Руско-Словенска академија.
Божицата Ма/Му: Матер (Мајка)/Мутер=му тер, како Terra. Токму Геа=Гема=Зема=Земја по-тера.
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љубовта е слободна и нефатлива. Лелј фрла од раката искри: оти страста е пламена,
жарка љубов ! Лелј е исто што и грчки76 Ерос или староримски Амор, само што тој
ги погодува човечките срца со стрели, а Лелј ги спалувал со својот јарк пламен.
ПОЛЕЛЈА- друг син на Божицата на љубовта Лада, помлад брат на Лелј.
Одејќи за Лелј- Богот на љубов, тој е Бог на бракот, оти бракот следи за љубов и
венчање. Тој е исти Бог, што и грчкиот Хименеј. (Ист бог ист народ Белци, Р.И.)
ЛЕЛЈА (ДОДОЛА)- Божица на летото како годишно доба и лето на човечкиот живот- младост. Покровителка на млади девојки. Оттука потекнува називот
цвета ‘Лилија’ (бели лилјан, крин), индиски ‘лотос’, ‘лола’- тулипан на ирански (и
на таџидски, и на осетиски).
УСЛАД (ОСЛАД)- Бог на веселбата и на секое блаженства, пирови, шетања
и уживања, верен сопатник на Лада, Божица на љубовта.
СТРИБОГ- Бог ветер. Бог вихор.
КОЛЈАДА- оличение на новогодишниот сончев циклус. На ден родување
Колјаде во божичните песни (колјадари) се содржани магични заклетви- желби на
успехот на куќата, барање поклони од домаќинот на куќата, претскажување на разорување на шкртците. (Коледе...коледе..., Р.И.)
Зборот ‘коло’ во словенските јазици значи- круг. Од Колјаде потекнува зборот ‘календар’. (к=х, коло=хоро=х оро до танец=тенц, а хорот=орот е во круг, Р.И.)
ЖИВА (во Индуизмот Вишну)- женско Боженство. Ќерка на Лада. Ја оличува животната сила и се спротиставува на смртта. Нејзината функција- е очувување
и продолжување на животот. Оттука зборот ‘живот’, ‘жив’.
ГАМАЈУН- птица пророчица, пратеник на Богот Велес, негов гласник. Ја осветлува иднината на оној кој умее да ја чуе тајни. Гемајун знае сé на светот за потеклото на земјата и небото, Боговите и хероите, луѓето и чудовиштата, птиците и
ѕверовите.
ИРИЈ- аналог на рајот, каде живее Сварог, сварожиќи и руските претци.
КРИШЕНЈ (во индуизмот Кришну)- Бог кров над главата. Оттаму зборот
‘криша’ (кров), ‘кришка’ (поклопец).
МАРЕНА (МАРА)- Божица смрт, сопруга на Чернобог. Одовде зборот ‘смрт’, ‘мор’ (помор), ‘морг’ (мртвачница’. (мор=мр-е, промре, замре, умре..., Р.И.)
ВИЈ (НИЈ, НИЈАН)- Немилосрден Бог, син на Чернобог и козата Седунј. Војвода на војската Чернобог, господар пеколот, заповедник на мачењето. Оличењето
на оние стари казни, кои после смртта ги очекуваат сите ниткови, убијци и олоши,
сите исусовци и јудејци.
ПОЗВИЗД- свиреп Бог бура и непогода.
ПОРЕНУТА- покровител на морепловството. Има четири ликови, свртени
на север, југ, запад и исток, така да тоа Боженство може да ги прати сите четири ветрови и чува патниците и бродовите од сите неочекувани жестоки и свирепи олуји.
Петтиот лик се најдува на градите на Поренута, и неговите очи секогаш се вперени
долу, оти така Божеството ги чувало своите штитеници од подводните камења, неочекувани плиткици и морски чудовишта.
ПРОК- Бог на работните и предвземливите луѓе. Прок- е паметен, лукав, препреден Бог, словенски Меркур, кој е покровител на морепловците и трговците, ло76

Не грчко, туку само хеленско=повеќебожно, Хелиос=Илиос, Илија=Перун=Зевс, само едно исто.
Ама со Хелиос врската се бара и кај Белците на Арапскиот Полуостров: повеќебожци и еднобожци.
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вците и полоделците, ковачите и пекарите. На сите кои со неуморна работа му помогнуваат на процветување на својата работа, своето семејство, кои ги зголемуваат
своите боатства. (Белци еден народ со пелазгиски=тн.словенски јазик, Р.И.)
ЧИСЛОБОГ- Бог на времето и астрологијата.
ДЕВАНА (кај Римјаните-ДИЈАНА)- Божица на ловот.
КУКЕР- Бог на плодноста.
БАБА-ЈАГА (БАБА- ЈОГА)- шумска старица- чаробник. Живее во шумата
во колиба на кокошки ножички. Има голема биоенергија. Многу знае, умее да лечи.
Односот према обичните луѓе е различит. Не сака луѓе со слаб дух и лудаци и према ним се однесува жестоко. Ама може да им помогнува и на хероји, ако во ним чуствува храброст и снага на духот.
ЛЕШИЈ- господин на шумата и ѕверовите. Неговиот однос према човекот
зависи пред се од тоа како човекот се однесува во шумата. Ако човекот без потреба
оборува дрва и растенија, ѓубре, се однесува према шумата немарно, Лешиј го опкружува во шумата и го уништува.Ако човекот према шумата се однесува марливо,
Лешиј не го ѓиба. Ама во целина Лешиј према човекот не се однесува добронамерно, бидејќи во човекот гледа извор на опасност за шумата.
ВОДЈАНОЈ- оличување на стихијата вода. Лош дух.
ПОКЛАН- полубог со натприродни сили и неверојатна брзина на трчање.
Изнад појасот има тело и изглед на човек, испод појасот има фигура на коњ (Полкан=полукоњ), како древногрчки Кентаур. Полкан е необичен одважен и војноборен.Кога нашите давни претци војувале,тој и неговите сродници се труделе обавезно да им пружат помош, и се бореле заедно и така добро, нивната слава ги надживеала вековите ! (Коњговедо=Кентаур=кен таур=та ур, аур=пондила: а ур, Р.И.)
ДРВО- пагански симбол на животот. Во материјализмот сите три времиња:
минато, сегашно и идно се прекинати узјамно не делуваат. Всушност времето не е
така уредено. Со помош на симболот на Дрвото паганството покажува единство и
взаемно делување од сите три времиња: минато, сегашно и идно.
Деблото на дрвото го оличува сегашното време, нас самите.Она што е испод
земјата- корењата на дрвото го оличува минатото време, свет на сите, наши претци.
Круната го оличува идното време- нашите потомци: најпрво децата, потоа внуците,
потоа правнуците и тн.
Корењата на дрвото ги оличува нашите корења- најпрво тоа се таткото и мајката, потоа нашите дедото и бабата, потоа прадедо, прабаба, потоа своето поколение на сите наши предци. Сите до еден.
Потоа меѓу нашите претци сите луѓе престануваат и почнуваат животните.
Потоа идат мирисите, звуците. Потоа иди неживата природа- камења, песок, светлосни зраци на разните бои.
Потоа иди стихијата- воздухот, водата, огнот, земјата, металот !
Потоа идат духовите !
Потоа идат Боговите !
И сите тие се наши претци, и сите сé тоа се најдува внатре на секого од нас,
во нашите гени, во нашата потсвест, во нашата душа. Ние сме себе онакви, какви
сме, ама не знаеме, какви можеме да бидеме.
А од нас да би се извлекла таа информација, знаења, енергија, снага и на јаве
да би се искористило сето тоа богатство, не е доволно само читање книги. Треба да
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се бавите со јога и медитација. Ние, Русите, и сите други Аријевци- ние сите сме јоги. Не го читаат Евреите случајно зборот ‘јог’ наназад, како што чита сатаната ‘гој’
и сите нас не нарекуваат гоји. Без вежбање јога и медитација не е можно да се осети и разбере паганството.77
Јогата нас не учи да се движеме по дрвото на нашиот живот, по нашата подсветст, по нашето генетско памтење, да црпиме и донесуваме во денешниот живот
снага и енергија на нашите претци, вклучувајќи ги нашите Богови. Тоа е врска на
минатото со сегашноста.
Постои и врска на сегашноста со иднината. Ама иднината секогаш е повеќезначајна. Кон иднината секогаш постои мноштво захтеви, по кои може да се оди.
Вие можете да отидете во својата иднина и дури да се проживее својата смрт на
овој свет. И тие чуства и знаења можат да ве променат Вас сегашниот живот. Минатото и иднината можат да влијаат на вашата сегашност. И, наравно, ние во својата сегашност (овде и сега), со своите мисли, зборови и дела ја правиме својата иднина.
Паролата на паганите ‘Запознај се самиот себе’ означува дека внатре на секој од нас се најдува цел свет, цел космос. И минатото, сегашноста и иднината не
се прекинати, тие се поврзани и взаемно делуваат. По пат на поринување во длабина на своето ‘Јас’ можете да излезете во претходната реинкарнација на својата душа и дури да се излезе пред Боговите. Ама тоа е достапно на помал број на луѓе.
Ама секој јог може да излезе пред своите претци, пред стихијата, да се осети како
воздух, оган, мечка, галеб, извор. Во тоа, што јас пишам, не треба да се верува или
не верува. Заблагодарувајќи бавење со јога тоа едноставно постанува знаење на практичното искуство.
Сите стари народи ги почитувале своите свети животни, оние кои биле нивни животнски претци. Од нив тие црпеле животна снага во овој живот. Христијаните и материјалистите тоа го прикажувале како примитивизам на древните народи.
Всушност примитивните народи се христијани и материјалисти. Древните народи
умреле да ја чуствуваат, сфаќаат и одржуваат својата родбинска врска со животните, ... и стихиите, со целиот свет, а христијаните тоа чуство и сфаќање го изгубиле.
Евреите и христијаните од паганите ги украле и искористиле во своите религии Дрвото како Симбол, унаказувајќи и скривајќи го неговиот смисол. Кога во
рајот Адам и Ева го изеле плодот од дрвото на добро и зло, јудохристијанскиот бог
ги истерал од рајот. Тој се плашел тие да не го пробат плодот на дрвото на животот.
То ест задатокот на јудохристијанскиот бог (сатаната)- е од луѓето да скрие знаењето и смисолот на дрвото на Животот.
Паганската религија- тоа не е едноставна гомила на знаења- тоа е стил на
практичниот живот. Својата медитација паганинот може да ја искористи за управување на самиот себе, со своите субличности, за кои тој сé знае. Например, во тешка
ситуација постонал страв, а тој сака да го победи својот страв. Тој знае дека неговата субличност ‘херој’ асоцира кај него со изворот на неговата животна снага, например со мечка. Тој ја замислува мечката и почнува да урла. И неговата субличност ‘плашливец’ постанува 5 пати помалку, а субличноста ‘херој’ 5 пати повеќе.
Само за 20 секунди паганинот постанал другчие, онаков како што сакал. Тој умеел
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Белците се селеле кон Исток. Ова било и од Балканот, Бригите..., во Индија, Кина, Јапан,Америка.
Тие на тие простори ги пренесувале своите традиции: писменост, јога, самадија, начин на исхрана...
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да ја извлече снагата на својот животински предок од минатото во иднината. Кога
нашите претци оделе во борба и викале ‘У-р-ра’, тогаш тој урлик- е начин на користење на снагата на нашите животни предци.78 (Виктор=викатор, за победа, Р.И.)
Паганското дрво- тоа е модел, аналогија која ја открива структурата на сопственото ‘Јас’. Низ идејата на кореновите (претците) се откриваат изворите на стеблото (на сопственото ‘Јас’). Продолжувањето на стеблото преку гранките отвора
продолжеток на сопственото ‘Јас’. Христијанството ја затворува структурата ‘Јас’ и
тврди дека ‘Јас’- е единствено. Тоа е лага. Единственост нема, постои целина. Ама
целина- тоа не е единствено. Целината- тоа е нешто штом има структура, делови,
поврзани во општ комплекс. Единствено ‘Јас’-тоа е потполна налогија на единствениот Бог. Таква е лага. Задатокот на единствен ‘Јас’ или единствениот бог е еден- е
да се сокрие структурата. Задатокот целина- ја отвора структурата, да се покажи од
што се состои целината и каква е таа поврзана во општиот комплекс.
Во целата разновидност на денешните пагански источни традиции и пракси
тие имаат една општа цел- да го отвори сопственото ‘Јас’, да му помогне на човекот да се запознае самиот себе. И не едноставно да запознае, туку да ги искористи
тие знаења во праксата. Ако човекот ги види своите негативни особини и настои да
ги потисни, тогаш од тоа малку што добива. Ако тој се открие себе, ја разбира природата на своите недостатоци, откаде тие потекнуваат, со што се поврзани, тој не
може да научи да управува со нив, да им најде место или дури да ги трансформира
во нешто конструктивно. То ест лошото може да го преработи во добро. Заблагодарувајќи на тоа вместо дисбаланси и чуства на несреќи, тој може да постане хармоничен среќен човек.
Кај еднобожните религии човекот се труди да го запознае Богот. Во многубожеството човек може да настојува во иднина да постане Бог. Во индиузмот тој
процес е поради реинкарнација е опишан на следен начин: ‘Каменот се претворува
во билка.Билката се претворува во животно.Животното се претворува во човек. Човек се претвора во дух. Дух се претвора во Бог’. Наравно, опишаниот процес- тоа е
процес по возраст, ако човекот во процесот на својот живот ја подобрува својата
карма и прогресира. Може да биде и обратен процес, процес деградација. Сé зависи
од тебе, од твојата слободна волја.Можеш да постанеш Бог ! А можеш и да се претвориш во прашина. Живеј и труди се.
Дрвото со неговите опширни површини на илјада гранки и лисја служи како
идеален акумулатор и проводник на космичката енергија и животната сила. Општењето на човекот со дрвото е дозволено таа енергија да се прима, да се добие дополнителна снага и дури да се лечат болестите.Ама од дрвото се способни да примаат
само оние, кои умеат да го сакаат и разбираат дрвото и цената на сé живо. Храстот
повеќе одговара на машко, липата- на жена, брезата- на девојка. (Даб Перун, Р.И.)
За паганското дрво може да се напише посебна книга. Јас ќе се ограничам на
веќе реченото.
Кога Исус Христос ја осушил смоквата (по Марко 11:13-14 и 20), тоа едноставно не е исполување на неговата неправедност и лудило. Не, тоа бил мистичен
акт. На исток смоквата- е пагански симбол на живот. Исус Христус покажувал дека
неговото учење- е религија на смртта.
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Човекот си имал свој предок. Тој не потекнал од друг вид.Сите живисуштества се со иста основа...
Да се потекне од мајмун,според Дарвин, што го прифатила Католичката црква, е предрско и срамно.
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Камења. Паганинот не сфаќа дека каменот- е живо суштество, едноставно
тоа е друг облик на живот. Ама тоа заправо е живот. Каменот, исто како и билката,
расте, достигнува зрелост, долго живее во таа состојба и пред или подоцна умира и
се распаѓа. Камениот свет, светот на камењата, тоа е огромен, најубав, фантастичен
свет. Каменот има своја енергетика, и таа енергетика може взаемно да делува со
енергетскиот човек. Каменот може да ја обавува функцијата на заштитник или
талисман. Каменот може да биде пријател на човекот. Камењата секогаш го прателе животот на паганинот.
Христијаните сакаат паганите да ги нарекуваат примитивни глупаци, кои се
поклонуваат на дрвото и каменот. Ипак примитивни глупаци всушност се христијаните и со нивниот разум не им е достапно што сфаќаат паганите. Во паганскиот
Јапон постој таков облик општење на човек со камен, како Врт Камења. Јапонецот
може да дојде во Врт Камења и таму да спроведе пола ден или цел ден. И после тоа
Јапонецот се чуствува попаметен и појак. Американските туристи кои ги посетуваат јапонските камења на вртовите, не можат да сфатат што во ним може да се работи цел ден. Во примитивната американска глава ништо не стои освен пари и ствари. (Во Јапонија е однесено бригиското у: аину=лаину=влаину=влакину, Р.И,.)
Цвеќе. Во паганството цвеќето- тоа се мистични суштества.Симболи на убавина и љубав. Паганите не кинеле цвеќиња. Откинатиот цвет се смета како убиено
суштество. Паганите саделе цвеќе и во земја, и во саксија. Едино цвет кој расте, кој
е жив, за паганинот бил објект на одушевување и почитување.
Основни стари руски пагански празници (нивното време малку се разликува
од сончевото):
-25.декември-ПразникКолјаде(вртлог,почеток на новото сонце)-Нова година
-Од 1.до 5.јануари- божични празници.
-1.март (по нов календар 14.)- прв дена на пролет- Евдокиев ден.
-21.март- Поклади- цела недела за време на пролетна равнодневница, празник испраќање на зима и дочекување пролет.
-Почеток на јуни-Тројца- почитување на предците.
-Почеток на јуни- Семик (кај Украинците зелена недела)- празник на девојките, народно коло околу бреза. Демонстрација на невеста.
-Од 6. до 7.јули- празник на летната солстиција. Се пали свет оган, преку кого скокнуваат учесниците на обредот: ритуалот е наменет да ја обезбеди родноста
(од висина на скокот зависи висината на житото и тн.). Ритуали на капење се споредуваат со огнот и водата и претставуваат празник на формирање на паровите, кога
младинците и девојките себе си најдуваат сакани.
Крај на јули- празник Перун.Празник кај машките воспитувал дух на војник.
21.септември- Овсенј- празник на есенската равнодневница, Испраќање на
летото.
24.септември- госпоѓа купус- омладинска посела, забавишта.
Родендани.
Свадби.
Руското пагандство- тое е убав, разгранет, богат, интересен свет. Рускиот
политеизам ја оличувал разноликоста на светот, разноврсноста на реалните космички сили.Древните Руси виделе во своите Богови реални и разумни природни сили.
Русите живееле во природата, себе се сметале како нејзин дел и се растворувале во
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неа. Таа е реалистичка религија. Еколошки и биолошка разумна. Денешниот телевизори, комјутери, мултимедии, цел вештачки виртуален свет, во кого ние го спроведуваме поголемото време, губи нашата врска со реалниот свет, со природата, од
нас прави неполновредни луѓе, биороботи.
Паганите сфатиле дека вон природата нема Богови. Напротив, природата и
есте непосредно исполување на Боговите. Наједноставен облик на општење на човекот се Боговите- тоа е општење на човекот со природата. Покушајте пола час да
седите покрај оган или камин и гледајте го огнот. Тој пола час Вие ќе општите со
Богот Симаргл. И ако сте Вие жив, чуствителен човек, после тоа општење Вие ќе го
промените својата, внатрешна состојба, своето расположување, својата енергија,
својата животна снага.
Основната маса на здраво мислејќи луѓе во длабина на својата душа не го
прифаќаат христијанството и уште помалку комунизмот и само чекаат некој да им
помогне да се вратат во природата, национална, вистинска православна вера. Најдете ги и сетете се на Правите Родени Богови.
1000 години еврејско-комунистичко-дермократско (дермо-ѓубре) залудување потполно ја изопачиле свеста на рускиот човек. Во свеста царува збрката. Лагата и вистината се потполно измешани.
Ама останала потсвест. Таа има повеќе илјади години, таа е во нашите руски
гени. Покушајте да се оддалечите од свеста, да се ослоните на интуиција, одете подлабоко во подвсест и осетите ја таа религија во својата душа.И ќе осетите дека тоа
е наше Родено, тоа е душа на нашиот народ. Тоа е религија на нашите предци, чија
крв тече во нашите жили. Наша религија ! Руска ! Родена ! Чиста од вода ! Таа е
клуч и полуга на нашиот национален успон !
Не е можно да се прецени снагата на нашата религија.Руското паганство нас
може да не направи другчии луѓе. Луѓе на друг, побогато чуство на светот, луѓе на
појак дух, јака волја, посреќни и послободни, кои никој и никогаш не може да ги
направи свои робови и слуги.
Погледајте колку наши зборови има потекло од имињата на руските Богови.
Тоа говори за многу. За природната руска религија и нејзината нераскинлива поврзаност со јазикот и душата на рускиот народ.
Може да се јави прашање, каде се нашите руски Богови, зошто нас не ни помогнуваат ? А зошто тие се должни нам да ни помогнат, кога сме ги заборавиле нашите родени Богови и снагите на своите души ги предале на еврејските богови ?
Боговите си го направиле своето. Тие го создале овој свет, тие не создале нас, нам
ни дале живот, ни подариле способност да размислуваме, ни подариле слободна волја. Што уште можеме да захтеваме од Боговите ? Сите наши проблеми- се во нас
самите. И ние сами треба да ги решиме. Ние можеме да ги вклучиме снагите на нашите Богови. Ама за тоа со нив треба да воспоставите врска.
Потрудете се во своето сеќавање да ги оживеете националните Богови. Почните да мислите за нив, обраќајте им се и покушајте со ним да воспоставите врска.
Тоа и ним ќе им даде снага, и нам ќе ни помогне. А без нашите Богови ние не ќе
можеме.
Зборот на било кој обичен руски човек мошне многу вреди. Треба да се умее
да се одберат свои светли Богови и да се научи обраќање со ним на нивните имиња.
Изговорено име на Богот- тоа е конкретен редослед на информационо-енергетски
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колебања, кои во космосот предизвикуваат одредена резонанса. И тој импулс на нашите зборови ќе ги подигни нашите победени Богови и ќе им даде додатна снага. А
оние, наши Богови, нам ќе ни помогнат. Сé е взаемно поврзано.
Постои сé, што сме нарекле.
Воспоставувајќи ја нашата религија нема смисла да се зема старото паганство еден низ еден и поново да се враќа на старите упростени облици на сфаќање
на светот. Илјада години поминало, луѓето и нивното ниво на знаење мошне се променале. Ама нашите Богови (реални космички сили) малку се промениле, за нив
илјада години- е еден тренуток. Не се менуваат толку оние, колку нашите сфаќања
за нив. Да се запознавате со нашата историја, нашата национална религија, нашите
национални Богови и да се почитуваат- тоа е неопходен услов за препород на Русија.
И најважно. Светот се развива циклично под влијание на колебањата кои
можат да имаат и мали периоди и мошне големи (ниски фреквентни). Во новиот
циклус на Ера Водолија ќе дојде нова религија, ама таа ќе претставува препород и
понатамошен развој во сфаќањето управо на нашиот руски Ведизам. Ништо не почнува од нула.
Нострадамус прорекол, дека после 2000 години во Русија ќе биде создадена
нова Голема Религија. Ама не треба да се заборави, дека новото- е добро заборавено старо. (Нострадамус=но страдамус=страдам ус=ис=иш, Р.И.)
Руското паганство- тоа е база за религија на дваесет и првиот век.
Добро пиши Владимир Авдејев во книгата ‘Победување на христијанството’
(2.гл.32): ‘Животната способност на секој народ зависи само од неговата совест, сé
останатото- е безначајна ситница. Оној кој го заборави своето потекло, неминовно
одумира. А да би се тренирала свеста на народот, постои неговата религија.
Постои необорив, неоспорен доказен чинител, дека ниедна нација, ниеден
народ не можеле да станат од колена со помош на увезените туѓи Богови. Ама само
со верата во своите Богови се одвива секој голем национален успон. Не е важно дали тоа се стари, одавно заборавени или одеднаш поново создадени или измислени
прв пат. Само своите богови даваат успех, снага, вредност, среќа. Кога една нација
настои да пороби друга, тогаш својот најтежок удар таа го усмерува управо на туѓи
Богови како на ослонец на морални и животни снаги на непријателите. Управо поради тоа сите разговори за рускиот национален препород на чело со Исус Христос
се бунило на лудаци или злонамерна создадена лага.
Нетреба да се биде Трет Рим ни Втор Израел, како што тоа го сакал Владимир Солојов. Доволно е да се биде единствена Русија’.
Сега сатана е ослабена, нејзиното време се завршува, се приближува Ера Водолија, ама понатамошниот тек на историјата зависи од нас, од нашата слободна
волја, од нашиот разум, од нашето чуство. И пред сé од тоа на кому ние ги предаваме своите духовни снаги на дволичната јудохристијанска Риба или на Своите Родени Национални Богови.
Не ги празнувајте христијанските празници. Празнувајте ги само нашите пагански празници на нашите претци. Не крстете се и не крстете деца.Кој не е крстен,
тоа не е страшно. Тоа може да се спрати. Постој таков пагански обред. А уште поедноставно- смислено да се спрати тоа крстење од својата душа- тоа е сосем доволно. Не носите крстови со распнат Исус Христос. Крстот со распнатиот Христос- тоа
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е симбол на убиство на Богот.Да се сака таков симбол-тоа е да се сака богоубиство.
Такви крстови можат да ги носат само глупаните и мрачниците. Да носите кукасти
крас- тоа е наш руски симбол. Или носите ги своите знакови на зодијак или камења
на своите зодијачки знакови. Исфрлете ги од куќите сите христијански икони или
предајте ги на малоумните. Ќе чуствувате олеснување, чуство на зголемување на
слободата и радоста. Исфрлете ги од главите трулите и лажните идеи на христијанските гревови. Радувајте се на животот, трудете се од него да добиете здоволство,
ама умеете и да ги заштитувате своите права, правата на својот народ, правата на
својата Домовина.
Христијанската црква подобро е да се обилази на една врста (единица мераприм.прев.). Здравиот дел на обичните свештеници може да се покуша да се убедат.
Ама не покушувајте да ги убедите христијанското раководство. Од тоа малку може
да се постигне. Таму луѓето не живеат за идејата, туку за конкретните интесеси на
своите кожи. Немојте да општите со монасите. Монасите- се живи мртовци. Тие веќе си ја продале својата кожа на христијанскиот ѓавол Исус Христо, умреле за овој
живот и само се претворуваат како да се живи.
Настанува природно прашање. Зошто паганството, како далеку попаметно и
побогато, изгубило од христијанството знатен период време ? Постојат неколку
узроци за тоа, од кои два се главни. Првиот узрок- настанок на неповерување на
Ера Риба. Смислата на тој узрок може да се сфати према аналогијата со промена на
годишните доба. Зошто после лето настанува зима ? Зошто летото губи од зимата,
што, не е валјда тоа послабо ? Не, едноставно се менува орентацијата на земјата во
космичкиот простор, и зимата добива одлучувачка превага. Ама тоа не е засекогаш.
Ќе настапи нов циклус и летото ќе ја победи зимата. Што е промена на космичката
Ера ? Тоа е промена на положбата на земјата во космисчкиот простор, само циклусот на таа промена е подолг, отколку што е циклусот на промена на годишните доби. Ама секоја аналогија- тоа е приближно. Основната разлика измеѓу промената на
годишните доби и промена на религијата во Ерите се состои во тоа, што промената
на годишните доби неизбежна, од луѓето не зависи и луѓето ништо не можат да изменат. Смената на Ерата луѓето исто така не можат да ја променат. Ама промената
на религијата не била обврзана,и таа промена зависи од факторот Ера, и од луѓето.
Паганството можело да опстане пред јудохристијанство. Паганството опстоело и во
Индија и во Јапон.
Затоа е втор узрок- неотпорност на старото паганство према христијанскиот
вирус. Паганите пред христијанството не ја сретнувале така истенчената и лукава
лага. Тоа не бил обичај во паганството така дрско да се лаже. Здрав човек исто така
може да се разболи под дејство на вирус.(Во паганството без лажење/лукавост,Р.И.)
Така и во новата Ера Водолија. Самата Ера е мошне поволна, ама тоа не значи дека денешното новопаганство е обврзано да ги победи сите денешни лажни религии, кои веќе се пишат, камуфлирајќи се под паганството. Тоа не зависи само од
епохите, туку и од нас, луѓето. Ситуацијата ќе се компликува уште и во тоа, што сатанистите не намеруваат да ги предадат своите позиции без борби. Тие одлично
сфаќаат дека сите нивни стари религии издахнале, и тие веќе во САД пишат нова
лажна религија на основа на паганските претстави. Таа религија ќе биде многубожна. И не ќе може лесно да се разликува од Ведизмот. За тоа е потребна и глава и
душа.
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Секогаш умеете да разликувате добро од зло. Ако некој себе се нарекува паганин, тоа уште ни за што не говори. Секоја сатана може да се нарекува себе како
што сака, само да и поверуваат. Сега масата на Евреи подхрлила во пагани со цел
да ја земат таа религија под своја контрола. Паганството настојувале да го прикажат и материјалисти. Во СССР за најглавен специјалист за паганство се сметал Б.
А.Рибаков (30). Неговите книги содржат многу чинителски материјал, ама осмислувањето на тој материјал носи карактер на примитивизација на паганството со
материјалистички, марксистичко-ленинистички позиции. Ама треба да се биде мошне внимателен. Оценувањето на луѓето и према нивните зборови, и према нивните дела, и према националната припадност, и према вистинската мотивација. Тоа не
е едноставно, ама во животот е помалку едноставно. Паганството- тоа е огромен и
сложен свет. Неприпремен човек во него лесно може да залута.
Сите тие кои го критикувале христијанството и комунизмот не се наши луѓе.
Противниците на нашите непријатели можат да бидат само наши привремени сопатници. Сетете се на пословицата: ‘Ако крокодилот го изел твојот непријател, тоа
не значи дека крокодилот- е твој пријател’. (крокодил=к роко=рака дил=тил, Р.И.)
Кој сé денес себе не се нарекува паганин. Дури нудистите се нарекуваат пагани. Тоа, наравно, е смешно. Паганството- тоа е огромен поглед на светот, а нудизмот- само еден облик на однесување. Ама во тој облик на однесување нудизмот и
паганството се разликуваат. Нудизмот- тоа е култ на обожување на телото, а паганството- тоа е култ на убавината.Паганството никогаш не се срамело на обожување
на телото и се сметало како природна состојба на човекот. Ама се прославувало
обоженото тело само тогаш, кога тоа било убаво. Човек со ружно тело на нудиста
ќе предложи да се слечи, а паганинот, напротив, ќе предложи да се облече убава
облека. Да облечам биде поубав, отколку обнажен.
Хитлер мошне ги уплашил Жидовите со своето неопаганство. Жидовите и
масоните ја сфатиле страшната опасност од паганството се потрудиле да го земат
пагандтвото под своја контрола. Меѓу неопганството има многу фалсификати. Во
Москва друштвото спознавање на Кришна потполно е под контрола на Жидовите.
Московскиот тантризам- наравно, е еден масонски фалсификат. Има многу кружоци на ционизирана јога, каде се сугерира идеата: одустанување од националноста;
светска влада; наводна припадност на многу махатми на масоните. Треба да се разликува сета таа лага. (Тантризам, тантри, тантар-и, бригиско име и презиме., Р.И.)
Во овој тренуток Ватикан на чело со папата Јован Павле II води широка
кампања на создавање на светска религија, која наводно ги обединува сите религии
на светот. Нивната главна парола е: ‘Сите религии- се различни прашања кон Единствениот бог’. Рогови на нивниот Единствен бог (сатана) стрчат високо, ама сé тоа
се маскира и пропагира по целиот свет.Да приметиме дека Јован Павле II- е член на
Илуминатите. 23.ноември 1983. година тој ги укинал сите папски укази против масоните. Сега во Ватикан најголем дел на првосвештениците претставуваат масони
кои влегуваат во ложата на „Велика ложа на Ватикан“ и во познатата скандалозна
„P-II“. Ватикан- е најбогата организација на светот. Најголем дел на активата се чува во банките на Ротшилдови. Сатанистичкиот папа активно истапува против ‘човечките права’ и против суверинитетот на националните држави.
Нискофренквентните колебања на васионата врши јако влијание на животот
на планетата Земја. Наскоро ќе настапи врв на колебање со циклус од 6000 години.
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10.мај 2000. година ќе дојди до такавиканата парада на планетите. Тоа е состојба
кога на една линија се најдува Земја, Јупитер, Сатурн и Марс. Растојанито измеѓу
тие планети ќе биде минимално. До што тоа може да доведе ? До мошне јако дејство на земјината сила тежа на таквите гигантски планети како што се Јупитер и Сатурн. И мада растојанието до нив е мошне големо, масата на тие планети е огромна.
А до што ова може да доведе ? Ако силата тежа на така малиот месец врши ефект
на плима,тогаш при прилика на парадите на планетите можат да се случат поплави,
потопи, зголемување на вулкански активности, земјотреси и дури поместување на
земјината кора или промена на обликот на континентите. Може дури да се помери
земјината оса. Во кој степен тие ефекти ќе бидат јаки, ќе покаже времето. Научниците почнале да прават модели за такви пресметки. Ама додека научниците и пресметуваат, во Америка веќе се гради нов Ноев ковчег, огромен пливачки град со
12000 места. Постои теорија по која ледените периоди имаат циклус, делив со 6000
години. Ама задаток на оваа книга не е да ги разматра тие теории туку да демонстрира зависност на земјата од космичките фактори.
Паганството (Ведизмот) ги проучува и опишува тие космички фактори, христијанството ги затвора знаењата и ги одведува луѓето во страна.
Руското паганство (руски Ведизам), без обѕир на најжестоки прогонства, никогаш не умрело во Русија. Ведската вера се гасела во словенските земји многу векови. Прогоните на паганите се продолжени и во советското време. Словенскиот
свет е голем и тоа дозволувало паганството да се очува. На периферијата, во малку
достапните области, се очувале реликти на древната вера. Во рускиот народ никогаш во потполност не умрела националната религиозна свест, таа одела во длабокото подземје, ама живеела таму, и тој живот бил приметен. Паганските знаења се
очувани во руските легенди, митови, бајки, пословици и изреки.
Се очувани и знаењата на паганството и неговите носители- руските чаробници. Најдобро се очувани древните традиции на потомците на Берендеја- еден од
современите руски и козачки родови.
Денес во светот се подигнува талас на неопаганството. Тоа е добар макар затоа што овде нема знакови на враќање за илјада години наназад, и земање на старото паганство еден низ еден. Се врши покушување на критичкото осмислување на
паганството и земање од таа историја на паганството само општи конструктивни
идеи.
На Кавказ култовите на древните Богови и Божици често се очувани во својот првобитен вид и дури локалните жители не ги ни маскирале со култовите на христијанските или исламските светци.Недавно во Ерменија во Гарнија,близу Ереван,
потполно е обновен активниот пагански храм на сонцето- Богот Ара Мазда и неговата сопруга Нана. Богослужењето во храмот е обновено...декември 1989.г. И оттогаш овде се одбележуваат паганските празници, на кои се собираат многу жители
на Еревен. Службата ја вршат свештеници од ерменската религиозна организација
Aordineri Uht (Деца на Сонцето), врховен свештеник- Салак Ереван. Еременските
пагани ја поврзуваат древната вера на Ермените со истите индоирански корени, како и сите Аријски народи (27, с....6). Браво, Ермени. Ние, Русите треба да работиме
исто.
Наскоро се завршува космичката Ера Риба. Таа Ера траела 2160 години. На
почетокот на XXI век почнува нашата Ера- Ера Водолија. Судбината на монотеи-
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стичките религии јудеизмот, христијанството и исламотот е предодредена. Нивното
одење од светската сцена- тоа е само прашање на време. На светската сцена ќе излезат нови типови на религиозни погледи на свет.
Неопаганството- тоа дури не е религија,тоа-е база за религија на новиот тип.
Тоа е темел на поглед на светот.
Ипак не треба да постои никаква единствена правилна и апсолутна вистина.
Принципот на единството на вистиноста- е најизопачена идеа. Никој не треба да
има монопол на вистината, да ги наметнува своите погледи на свет и забранува другчие мислење. Проблемот на избор и развој на религијата- е стален проблем на човештвото. Никогаш нема да биде конечно решение на тој проблем, инаку развојот
на човечката мисла ќе умре.
Може да се говори не за конечното решение на овој проблем, туку само за
следните етапи за следните периоди на човечката историја.
Древната паганска и ведска религија- тоа е темел, тоа е база за развој на религијата на новото поколение.
Најважно е секогаш да се мисли на тоа за која цел се предлага новата религија ? Отткаде таа потекнува ? Каде се нејзините извори ? Што е тоа, следна етапа
на обмана или вистинско настојување да се спознае светот и тие знаења се предава
на луѓето ? Таму каде се затворуваат информциите, се забранува другчии мислења,
таму е сé јасно- тоа е следна обмана.
Може да се предложат или измислат мноштво религии, погледи на свет, филозофија, теорија, ама сé тие на било кој начин треба да бидат поврзани со реалниот живот на земјата и со неговата пракса. Оценувањето на снагата и значењето на
религијата, вклучувајќи и ја религијата на иднината, најдобро е на основ на 5 критериуми:
-вистинска цел на религијата (знаење или обмана);:
-логична осмисленост;
-корелација со вистината;
-естетска убавина;
-практична вредност.
Руските чаробњаци и не само 1000 години седеле во подземјето. Тие ја создавале и руската култура- извор на снгата на рускиот дух: руските народни бајки,
пословици и изреки, руски народни песни и игри и руската наука,и работеле многу,
многу долго, и она, за што за сега не може да се раскажи. Тие раководеле со песниците. Првиот писател на Русија А.С.Пушкин, потомок на етиопските и руските
свештеници, бил под раководство на својата дадилја Родионовна. Паганската поезија на Пушкин- е клуч на сфаќање на руската историја, и мината и идна.
Животот- е борба. И борбата на многу нивоа. На највисокото нивоа тоа е борба на Боговите, чиј одраз е земски живот. Сега нашите Богови почнуваат да ја исполуваат својата активност, и војната на Боговите се заоштрува. Ама ние не можеме да бидеме вон таа борба. Ние во таа борба секогаш завземаме една или друга
страна, предавајќи ја преку религијата снагата своја на црните и белите Богови. И
од нашето учество ќе зависи и нашата иднина, и иднината на нашите деца, и иднината на нашата Домовина- Русија.
Пријатели мои ! Време е да се пробудиме и да го истресиме од себе лажното
еврејско привидение. Сé е во нашата моќ. Неизбежна судбина на постои. Иднината
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е во нашите раце. Тие се прави, и тоа го чини секој од нас. Станете на пат на борбата за вистината и ништо да не се плашете. Потрудете се да ја осетите врската со нашите Богови и нашите Богови вам ќе ви помогнат и ќе ве стигнат Вас. А Вашите
непријатели ќе се соочат со мистичките удари на руските Богови.
Русија не умрела и никогаш не ќе умре !
Нека му помогнат на рускиот народ руските Богови Сварог, Перун и Велес !
Им благодариме !
Нека Руските Богови им го скршат ‘рбетот на сатаната и нејзината жидомасонска мафија !
Нека процвета Русија !
Нека засјаје над Русија великиот Бог сонце Ра !“.
Се говори за мноштво Богови на Белци наспроти Црнците само со еден бог.
За Белците богови биле Бик (Зевс), Коњ (Посејдон), Јарец (Арес) борец итн. Јужна
Африка била споена со Индија,а од неа кон север, во Источна Азија, биле Монголи.
Белци биле повеќебожци, како спротивност на Црнците само еднобожци.
СЕМИТИТЕ БИЛЕ САМО ЦРНЦИ
На Арапскиот Полуостров живеело исто население Белци со закосени очи, и
тоа од Северна Африка сé до со Месопотамија. Појавувањето на закосеноста била
поврзана само од песочинити и тоа само како механичка одбрана на очите.
Според Вент, археолозите на народите кои го доживеале општиот потоп по
стариот кралски род Акад и Сумер во Месопотамија им ја дале општат ознака Сумери. Старата сумерска култура е стара пет до шест илјади години- со рафинирано
злато и накит од скапоцени камења, метални чамци, коли, јарем од влечечки волови и кралски гробови. (Волови на Белци, Р.И.)
А откаде дошле Сумерите? Црноглавите странци ги викале Семитите,на кои
домот им бил долината Еуфрат и кои подоцна ја превзеле нивната култура. Ноевиот народ според своето сопствено предание, одамна пред општиот потоп на лаги
допловил во земјите на двете реки. Од 1924 година- со делувањата од страна на англичанецот Џон Маршал- прастарата култура на Индусите, кои со своите печати и
утврдувања изразито потсеќале на Сумерите. Во подрачјето на Инда и денес имало
луѓе кои наликувале на сумерските портрети.
Дјурант го наведува сер Џон Маршал во годината 1924, кој го објавил своето откритие на западниот брег на реката Инд во Мохенџо- дар во Индија, стара цивилизација. Таму и во Харап, по на север, ископани се четири до пет градови поредени еден изнад друг, со стотини куќи и работилници чврсто изградени од тули,
поредени во низ долж широките улици и тесните сокаци,подигајќи се во многу случаеви на неколку спратови. За сер Џон, во текот на четвртиот и третиот милениум
п.н.е. бил развиен градски живот, со извори и капатила како и развиен систем за одводнување еднакво на она пронајдено во Сумер, а подобро од она што преовладувало во тогашниот Вавилон, дури ни во Ур куќите по конструкција не се равни на
оние од Мохенџо-дар. На оваа врска укажуваат слични печати пронајдени во
Мохемнџо-дар и во Сумер (посебно Киш), како појавувањето на Нага или свиткана
змија, меѓу раните месопотамски печати. Хенри Франкфорт открил во рушевините
на вавилонското- еламитското село кај модерниот Тел- Асмара (близу Багдад) грн-
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чарски печат и привсрки, кои биле увезени од Мохемџо-дар околу 2000 г.п.н.е. Мекдоналд сметал дека оваа цивилизација потекнува од Сумер. Хол верувал дека Сумерците ја извеле својата култура од индиската. Вули изведува заедничко потекло
на Сумерите и Индусите од некој заеднички корен и култура во или околу Балуџистана. Истражувачите биле изненадени дека сличните печати пронајдени и во Вавилон и во Индија припаѓаат не на најраната („претсумерска“) фаза на месопотамската култура, туку последната фаза на индиската цивилизација.
За Велс, кај Сумерите се издигнал Саргон (2750 г.п.н.), ги обединал Сумерите и ја проширил својата власт од Персискиот Залив на исток се до Средоземно
Море на запад. Народот се нарекувал Акадијанци во Сумерско-акадско Царство.
Кога тоа ја изгубила својата политичка и војна чврстина, започнал од исток да навалува народот Еламити, кои биле со непознат јазик и раса, со нивни средишен град Суза. Како што кажува Х.Џонстон тие по тип биле негроиди, а постои кај современите жители на Елам една јака негроидна жица. Во северна Индија се пронајдени
печати мошне слични на печатите од Сумер. Ама е прашање дали раните индиски
заедници некогаш доспеале до така висок степен на општествен развиток, до каде
достигнале Сумер и Египет.Пак,за Шпајзер и Паро навлегуваат нови етнички групи
во Месопотамија, каде што биле Сумерите. Тие ја донесле писменоста, скулптурата, цилиндрите-печатите и монементалната архитектура. За Тојнби, Сумерите биле
„алипинци“, но и за содавање на сумерската цивлизација на долната долина на Тигар и Ефрут било заедничко достигнувањето на сумерските дојденци и семитските
вроденици, кои првите ги нашле веќе населени на ивицата на тигро-еуфратското
џунглово блато, а овие семитски учесници во создавањето на сумерската цивлизација биле веројатно „медитеранци“. Фалс го зацртал со црвени стрелки патот на
Семитите од Арабија, а до неа се прикажани во Африка во правец кон југ покрај
Црвеното Море, Египет, Нубија, Етиопија и Пунт.
Дјаков и Ковалев пишуваат за „населението во 3-то илјадлетие п.н.е. етнички било нееднородно; во Акад кој се наоѓа на север од Сумер, а исто така во средниот тек на Еуфрат, во тоа време биле населени племиња што се разликувале и по
надворешен изглед и по јазикот од Сумерците. Тие говореле на еден од семитските
јазици (акадски јазик) и биле сродни на племињата што живееле во степите на запад од Месопотамија; очигледно Семитите од Акад дошле во Месопотамија од запад“,...„Старите Сумерци немале коњи“. За Блајкен и други од почетокот на третото илјадолетите п.н.е. се заприметува назадување во архитектурата и ликовната
уметност кога создавачката сила на Сумерите била ослабена. Нови импулси се запазуваат како последица на први населувања, или подобро преселувања на Семитите. Овој нов етник прв пат се појавува во облик на име кое припаѓа на друга семитска јазична група. Оттогаш- до почетокот на второто илјадолетие п.н.е.- двата
народи, Сумерите и Семитите, ја одредувале сликата на историјата и културата во
Месопотамија, при што сумерскиот елемент постепено слабел. Во литературата,
нарочито во религијата, сумерскиот јазик се негувал уште длабоко во првото
илјадолетие п.н.е. и така се одржала двојазичната култура во Вавилон. За време на
акадското раздобје превласта на храмот сега била заменета со превласта на владарот и се овозможил понатамошен развој на индивидуализацијата. Владарскиот
јазик постанал семитско акадски: религијата била „семитизирана“. Со владеењето
на Саргон доаѓа до промена во уметничкото сфаќање. Велс говори за пределите
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околу Тигар и Еуфрат и за народот Сумери. Тој народ, веројатно, бил сроден на
Иберјаните или Дравидите. Нивниот јазик бил сличен на кавказките групи на јазици. Тие би можеле да се доведат во врска со баскискиот или со јазичната група,
која се простирала од Шпанија и западна Европа се до источна Индија и допирале
на југ до средна Африка. Најпрво се населиле во долниот тек на големите реки и
недалеку од Персискиот Залив. Имале магарина, овци и кози, ама немале коњи.
Од наведеното произлегува, тие не можеле да имаат индиско потекло кога
тие не се преселувале со индиски животни. Исто така, тие не можеле да имаат ни
афричко потекло, кога на нивните простори не постојат пронајдоци на афрички животни: индиско-афричко животно од пред да има континенти останал биволот. Наоди од афрички животни (бивол) од средна Африка, на Црнците, постојат и во северна Африка, до каде се преселувале и од таму доспевале во Месопотамија, па се
до Индија. Црнците биле малку бројни и затоа тие изчезнале. Напротив, Сумерите
заедно со Египтјаните и припаѓале на белата раса и затоа поседувале животни од
Средоземјето. Неговите простори и припаѓале на темната раса, а нејзино животно
било и магарето. Напротив, говедото, овците и козите и припаѓале на белата раса.
Во најново време бил вклучен и нивниот коњ. Бидејќи арапскиот и персискиот коњ
се со средоземноморско потекло, со коњ од Средоземјето имало преселби во поново време кон Месопотамија и Персија. Следи змијата била бригиска=брзјачка, а бригиската симболика биле пренесена со Ведите. Нивните Буди се рашириле и низ
монголска Азија. Следи Буда да биде преставен со бригиска симболика.
Според У.А.Пашке, Сумерите биле во типот на медитеранската раса и се разликувале јасно од семитските „црноглави“ Акади. Овој навод ја објаснува суштината на различното потекло на населението на белата и црната раса, што се потврдува со други наоди. Тој го наведува наодот на Леонардо Вули од Ур во кој бил
пронајден музички инструмент харфа во облик на глава на говедо. Следи до денес
Ур да е на јазик на Белци: тој ур, т ур таур, каур=к аур; таур (каур) т (к) аур=стаја.
Така „црноглавите странци“ биле малку бројни и затоа тие изчезнале. Тие се
ширеле од Африка со афричкиот бивол, а на тие простори во тоа време немало трага од индискиот бивол. Следи тие не можеле да потекнуваат од Индија. Тие преку
северна Африка се преселувале се до Индија. Со самиот навод дека на подрачјето
на Инда и денес имало „црно-глави“ луѓе, кои не се вклопуваат во индиското население, значи, дека тие и таму биле странци- со афричко потекло. Такви биле, на пример, Нубијците и црните Суданци во војската, морнарицата и друго. Затоа тие се
среќавале на спомениците на просторите на Средоземјето. Флеминг наведува, дека
Египтјаните во врвот на својата моќ им земале данок на народите, со чии земји управувале. Од ѕидните слики се гледаат Нубијците како принесуваат дарови од злато
на Себек-хотеп, кој владеел во Теба околу 1420 г.п.н.е. Велс пишува дека Фараоните ги ловеле робовите од Нубија за да би имале црнечки групи за своите походи во
Сирија, како и за својата војска. Пашке прикажува слика со дрвени модели во четири редови марширачки трупи на нубијски (црни) стрелци со лак. Нубијските платеници биле познати од секогаш како поверливи трупи за доведување на ред и мир.
Тоа го користеле и Тебанците. Цангер прикажува цртеж на Нибиец и за него наведува дека тој бил за време на египетското ново царство претставен единствено секаде со црна боја на кожата. Нибиецот носел црвена кафрова коса, уметнички око-
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лу вратник, долг тесен фустан со точкести крај и појас и преку кратка кецеља. Нарочито е карактеристичен големиот жолт ушен прстен.
Херодот наведува дека Колхиѓаните потекнувале од Египет (тие се населиле
од Египет околу 680 г.п.н.е. и подоцна потполно изчезнале). Колхиѓаните биле сметани од Египтјаните како потомци на Сезострисовите војници и тие имале црна кожа и кадрава коса. На целиот свет се обрежуваат само Колхиѓаните, Египтјаните и
Етиопијаните. Пак, Феникијците и Сиријците од Палестина тоа го научиле од Египтјаните, а Сиријците до реката Термодонта и Партените со нивните соседи Макрони тоа го примиле од Колхиѓаните.
Значи, обрежување било на Црнците, а денес дури се обрежуваат женски.
Како што изчезнале во поново време преселените Колхиѓани, тоа морало да
се случи и со другите црни Африканци. Инаку, како може да се објасни тоа дека од
нив нема трага, а тие ја оставиле нивната голема уметност итн. За авторите, тие кај
Египтјаните и Сумерите биле носители на културата и писменоста. Такви луѓе се
среќавале поединечно на некои предмети и на Крит. За Дјаков и Ковалев, во Крит
на сликите среќаваме и фигури на слуги- туѓинци, без сомнение, робови. Наводот
добро говори дека во Средоземјето имало црни (темни) луѓе- туѓинци. Тие на Крит
не можеле да им ја наметнат нивната култура и писменост, кога критската била таа
која тоа го правела врз другите простори. Тоа важело и со Феникијците, на кои им
се дава друго генетско потекло со темен тен и како Непелазги, што е наполно погрешно. Всушност, само така намерно се одбегнува вистината, дека Семитите (Црнците) никогаш немало писмо, и такво до денес во црна Африка не било пронајдено.А писменоста и културата била Белци (Пелазги), а вакви биле и Феникијците со.
За Дјурант, не се знае која раса биле Сумерите и со кој пат дошле во Сумер.
Остатоците ги прикажуваат како луѓе со низок раст, здепасти, со прав несемитски
нос, помалку вовлечено чело и искосени очи. Многу носеле брада, некои биле избричени изнад горната усна. Вавилонците биле со семитски изглед, темна коса и
лице, повеќе со мажествена брада, а повремено перика. Наводот со искосени очи
говори дека тие биле со исто потекло со Египтјаните, како Берберите, припадници
на белата раса.Значи, белите Евреи што поседуваат несемитски изглед и пигмент се
само Пелазги.
Косидовски кажува, дека Сумерите според најдените черепи и коски се утврдило дека тие биле огранок на индоевропјаните. „Тие биле првобитно планински
народ и веројатно стигнале од иранската висија или од азиските гори“. Тие стално
говореле дека стигнале „преку море“. Трагови на нивната култура била најдена во
Авганистан и Белуџистан, во долината на Инд. Во кралските гробови во Ур, како
што живееле и се облекувале во третиот милениум п.н.е., биле облечени во богата
волнена ткаенина, налик на туника, во рацете држат пехари. Нивните големи глави,
со широко лица и изразити носеви се чини слични на денешните Арапи. Наспроти
нив, Вавилонците и Асирците не носеле брада. Стариот завет ја цитира сумерската
легенда која тврдела дека Сумерите „стигнале од исток и ја завзеле областа Сенара
(Вавилонија)“. Други легенди гласеле дека тие стигнале од југ, преку море, донесувајќи со себе знаење за обработката на земјата, уметноста на обработката на металот и писмото“....„И оттогаш“, говори понатаму легендата, „не се направени никакви
нови пронајдоци“. (Земјоделци биле Белците. Затоа постои крвна група А, Р.И.)
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Значи, нивните простори не биле населени. Тие се населиле од југот „преку
море“, источно од Египет или од Египет, со закосеност на очите. Затоа тие не можеле да се преселат од Индија. Според Фасани, Меланезите биле темнокожни, долго черепна раса, која била поделена на повеќе подраси, од кои едната била сродна
со на Аврстријалијанците, втората со на Пигмеите и една понатамошна со ПапуаСемитската. Видливо е употребувањето на поимот семитски за темен пигмент.
Според Пашке, Сумерите биле со непознато потекло. По изглед биле заокружени, со тркалезно лице, избегнато чело, широки очи и голем месест нос. Тие припаѓале во нежно долго черепен и заокружен краток черепен тип на медитеранската
раса.
Најбитно беше што се кажа: „Тие припаѓале во нежно...черепен“. Значи,
Сумерците како Белци имале нежни черепи, а Семитите како Црнци чврсти черепи.
За коските, витаминот Д, итн. да се види кај Адамо-Витни и други.
Наводот докажува дека Сумерите биле мешано население на едното долгочерепен и другото заокружено кратко черепен тип. Секако, долго черепноста произлегува од неповолните климатски услови во евроазиските простори од каде се вршеле преселбите што важело и за „црно-главите странци“. Како прилог се наведува
наводот на Пашке. Според него, во Индија се среќаваат за прв пат траги на луѓе со
долгочерепен тип, сродник на хамитската група на североисточна Африка. Заприметливо е за старото камено доба на Индија една покрај друга култура: во северот
Пебле-културата (камено орудие со јаки сечива) и југот рачни клинови со наоѓалишта на ридовите на Хималаите- пред планината. Паралели биле утврдени во
источна и јужна Африка. Последените изгледа дека потекнувала од Африка.
Вент кажува, дека Арапите, првовремено биле жители на Арапскиот Полуостров,а денес под „арапски“ се подведуваат сите народи од предна Азија и северна
Африка што говорат арапски јазик. Тие потекнуваат од Арабија, која за време на
антиката се состоела не само од песочни пустињи и суви безводни степи, туку била
и среќна земја во југот на регионот, меѓу денешен Јемен и Хадрамаута, со големите
престолнини Сирвах и Марјаб. Берберите живееле како номади и биле високо
култивирана средина. Биле нарекувани уште и „Барбари“ (Варвари) и биле познати
како европски народи во северна Африка.Конечно, во седмиот и единаесеттиот век,
тие биле прегазени од Арапите во две големи инвазии. Со тоа, од големите берберски држави останале само мали остатоци. (Варварски=сточарски народи, Р.И.)
Дјурант за Сумерите вели: „здепасти, со прав несемитски нос, помалку вовлечено чело и искосени очи“. Само „искосени очи“.Значи, како и денес Берберите.
Ова се гледа според спомениците и други докази со коси очи на Египтјаните.
Ова било на истото генетско-географско подрачје кое се протегало на просторите
на животни со ретки влакна: камила и магаре. Овие се протегале во Северна Африка, Арабискиот Полуостров со Месопотамија. Токму затоа покрај Сумерите со закосени очи биле Арапите, што важело за Египтјаните. Доказ се денешните Бербери.
Според Пашке, „праисториски- антрополошки и филолошко-лингвистичко
испитување покажало, дека Арапите се ловечко население од семитските Арапи надополнето делумно од негроидната раса и остатокот за темнокожност од индиско
потекло“. Токму заради темните преселници, Арапите денес се прилично потемни,
што било повод за нивно остапување од белата раса. David Talbot Rice (1965), “Morgen des Abendlandes”, Deutsche Buch- Gemeinschaft, Berlin-Darmstadt-Wien, на стр.
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41 прикажува миниатура, околу 1307 година, за која веројатно постоела постара предслика. На неа се насликани четири Арапи, меѓу кои бил Мохамед, наречен Али.
На сликата се гледа дека лицата биле претстравени со закосени очи. Ова ни објаснува дека тогаш со вакви очи биле сите жители Белци од северна Африка, Арабискиот Полуостров и Месопотамија. Овде се работи за почеток на 14 век. Тек потоа
постојат масовни преселби на Црнци од југ кон север, Индијци од исток кон запад
и Монголи од север кон југ.За да се потврди дека тој век биле преселбите, е пример
Пелопонез. На него наодите говорат дека во 14 и 15 век него го населиле Индијци,
Цигани, чија е и бузуката. Таа вон Елада кон север се ширела само кога таа станала
држава, во 19 век, а во Македонија од 1913 година, никогаш порано. Значи, кај Арапите е внесен во многу поголем обем црнечки ген отколку на индискиот. Уделот
се гледа и со крвната група В.
Преселувањето на Црнците од југ кон север било поврзано со поместување
на сувиот појас. Познато е дека Египет бил житница за Мала Азија со Балканот.
Сувиот појас се поместил, па од 15 век житница станало Подунавјето. Следи таа да
биде јужна Русија, денес Украина. Појасот се поместува. Тој ќе стигне и во Сибир.
Блајкен и други пишат: „...до почетокот на второто илјадолетие п.н.е.- двата
народи, Сумерите и Семитите, ја одредувале сликата на историјата и културата во
Месопотамија, при што сумерскиот елемент постепено слабел. Во литературата,
нарочито во религијата, сумерскиот јазик се негувал уште длабоко во првото илјадолетие п.н.е. и така се одржала двојазичната култура во Вавилон...“.
Значи, се говори за две раси Белци и Црнци (Семити). Исто така, се говори за
двојазичност. Следи од двата јазика да се создаде заеднички. Таков бил арамејски.
За потеклото на Црнците (Семитите) се доказ нивните традиции сé до денес.
СЕМИТИТЕ СЕ ОБРЕЖУВАЛЕ, БИЛЕ КАНИБАЛИСТИ...
Наспроти Белците, Црнците се обрежувале, биле канибалисти итн.
Херодот наведува дека Колхиѓаните потекнувале од Египет (тие се населиле
од Египет околу 680 г.п.н.е. и подоцна потполно изчезнале). Колхиѓаните биле сметани од Египтјаните како потомци на Сезострисовите војници и тие имале црна кожа и кадрава коса. На целиот свет се обрежуваат само Колхиѓаните, Египтјаните и
Етиопијаните. Пак, Феникијците и Сиријците од Палестина тоа го научиле од Египтјаните, а Сиријците до реката Термодонта и Партените со нивните соседи Макрони тоа го примиле од Колхиѓаните.
Значи, обрежување било на Црнците, а денес дури се обрежуваат женски.
Како што обрежувањето било на Црнците (Семитите), кои биле Темни со заедничко потекло од пред да постојат континенти, исто така и канибализмот била
нивна традиција. Кај Темните имало канибализам, а и денес. Според Дјуран, „..Вон
Европа човечкото месо се јадело како посластица, а ‘вие Европјаните вистински
премногу се гадите’ “. За да се потврди дека канабализмот бил на темните раси, таму каде што Скитите=Готите дошле во Европа таму се јаде и крв, во крвавици, а за
Белците таа не е чиста. Следи кога се коли животнто, животното мора добро да искрвари. А Евреите поради својата семитска (црнечка) традиција ја обожавале крвта.
Владимир Алексијевиќ Истархов, на стр. 29, вели: „Во глава 14 на вториот
закон на Библијата еврејски бог ги учи Евреите како треба да се хранат, и тука се
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гледа неговиот валкан шофинизам, стих 21: ‘Не јадете никаков мртвачина; дај му ја
на странецот, кој се задеси во твојата куќа, нека тој јаде, или прадај му, оти тие си
свет народ кај Господ Бог твој’. Добар е тоа ‘свет’ народ, кој му ја продава мртвачината на неевреите. А уште е подобар тој пагански бог, кој ги учи Евреите на такви гадости.
Стариот Завет ги тера Евреите да се најдуваат во состојба војна со другите
народи: ‘Немојте да ги мажите своите ќерки за нивните синови, и нивните ќерки не
ги земајте за вашите синови, и не барајте мир со нив за сите времиња...’ (2 Ездра 8:
81-82).
Патолошките ѕверства на Евреите не знае аналогни во светската историја.
Пред влегување во Земјата Обеќана Мојсиј испраќа извидница Исус Навин и Халев
Ефонин. Враќајќи се, тие почнале да ги повикуваат Евреите на освојување со следните изрази: ‘...не се плашете народе на оваа земја; оти таа ќе биде предадена на
јадење’ (Броеви 14:9).
За време на царот Давид Евреите ѕверски и со патолошки садизам го уништиле целото население на Рава Амнонитска, фрлајќи ги живите луѓе под тестери,
под железни млинови, под железни секири и во печки за спалување (2 Царство 12:
31). И после тоа Евреите истапиле против Хитлер, кој ги спалувал во печки на крематпорите. А Хитлер бил само инструмент во реализација на Законот Карма- закон на праведната одмазда.
Но какви сите гадости е спремен еврејскиот народ најдобро се гледа од една
приказна на еден ‘благочестив’ Левит, опишан во книгата Судија (гл. 19).Тој Левит
еднаш ноќевал во градот Гиви, и неговите жители (синови Венјаминови) решиле да
го силуват. Левитот наместо себе и ја дал својата љубавница, и тие се изживувале
над неа. Изживувајќу се цела ноќ, и жената доползела до куќниот праг и тука одлежала до утрото (Судија 9: 22-26). Левитот тек утрото и пријдол на својата љубовница и видел дека таа е мртва. Тој зел нож, го разрежал нејзиното тело на 12 делови и ги испратил во сите краишта на Изреаел (Судија 9: 29). Какво чуство кај нормален човек можат да предизвикаат постапките на овој свет левит ? Само одвратност. Дива гнасност, мрачништво и садизам. И сите тие одвратни злодела Евреите ги опишуваат во таа света Библија.
И така натаму и на тоа слично. Повеќе не сакам да ја цитирам Библијата, а и
нема потреба. Сликата е така јасна“.
Владимир Алексијевиќ Истархов, на стр. 14, во поднасловот „Христијанско
и јудејско човекождерство“, пиши: „Освен садизмот, мазохизмот и некрофилијата
кај библискиот (еврејскиот) бог е мошне во мода човекојадството. Христос своите
ученици ги призвал: „Ако не би јаделе Тело на Синот Човечки и пиеле Крвта Негова, тогаш не ќе имате во себе живот. Оној кој го јаде Моето Тело и ја пие Мојата
Крв има живот вечни“ (по Јован 6:53-54, исто по Марк 14:22-24).
Во христијанската црква главниот мистички чин, на кого настанало ритуалното богослужење, есте одвратната човекождерска традиција, која се нарекува
причестие-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 не
ќе биде спасување,- така кажува христијанството. Што е тоа ? Какво чудовишно
дивјаштво. Каква гадост.Откаде потекнува овој мрачен обред ? (Од Семитите, Р.И.)
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Секој обред има свој родослов. Овој обред потекнува од древниот еврејски
обред пиење на крв на убиено дете од другото племе. Христијанството само ја заменало човекождерската мисла. Огромниот прогрес, нема што. Ама на нормалниот
психички здрав човек и мисловното пиење на крвта на друг човек е противприродно и одвратно.
Малоумната публика може да служи на демагошкото толкување на христијанските попови по повод ‘светоста’ и ‘величественоста’ на смислата на мистичниот чин на човекојадство, ама може различно да се толкува. Толкувањата- тоа се начини на мамење. Можат да се смислат стотина такви толкувања и зошто во тие толкувања да се верува ? Кои од тие толкувања се лажни, а кои вистински ? Каде се
критериумите ? Можеш да толкуваш што сакаш и како сакаш, ама фактот остануваат факт: христијаните се мистични човекождерци, кои мисловно јадат човечко
месо и пијат крв. Со тоа самите ја предаваат својата душа на ѓаволот. И никаква демагогија не може да го промени и оправда овој факт.
Навистина христијанската црква- тоа е црква на сатаните.
За сега христијанските попови не се досетиле да им предложат на вистинските верници да го јадат (мисловно, наравно) христовиот измет и да ја пијат христовата мочка. Ќе предложат, бидете сигурни. Пријатен апетит, свети христијани !
Ако христијанството ја учи мислата на човекождерство, тогаш јудеизмот го
учи вистинското човекојадство. Односот на јудеите према аријската крв носи мистичен карактер. Аријската крв ја употребуваат не само највисоките јудејски масони, туку и обичните членови, туку и обичните членови на сектата хасиди, најортодоксните наследници на Талмудите. Не можат да поминат без аријска крв ни претставниците на сината педерска крв. Иако Стариот Завет на Библијата е адаптирана
и омекната варијанта на Талмудот, ипак во Библијата се сочувани директни упатувања на тој ѕверски обичај на жидовите. ‘Ете народ како лавица станува и како лав
се подигнува; не лежи додека не го појаде пленот и не се напија крв на убиените’
(Бројеви 23:24). Колку постојат Евреи, толку тие се бават со тие сатански ѕверства.
За бескрајните чинители на жидовските злочини, кои се во врска со мачење, ритуалното убивање на аријски деца и користење на нивната крв, напишал брошура самиот Владимир Ивановиќ Далј (62), познат научник, чија научна оправданост и совесност не може да предизвика ни најмала сумливост.
Тие чудовишни злочини на Жидовите се обавуваат на ден сатанскиот празник Велигден.79 Ги фаќаат децата, ѕверски ги мачат и ги распарчуваат, насладувајќи се со нивното мачење. Понатаму го прободуваат целото тело на детето со специјални ритуални одвијачи, често ја дерат кожата и ја пуштаат нивната крв. Потоа таа
крв ја користат во ритуални цели, и посебно ја додаваат во укрсниот мацес (несолено јадење) (62). После тоа унаказаното и искинато тело на убиеното дете го 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
мразат антисемитистите и ‘проклети фашисти’. (Како Татарите, Черкезите..., Р.И.)
Кај христијаните тој сатански жидовски празник пасха се смета за ‘свет’ “.
Се потврдува, Црнците (Семитите) своите човечки жртви си ги јаделе. Како
што било за Темните, таа појава важи дури и денес. Тоа било и во еднобожеството.
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Мајките од Долна Македонија, кои живееле во Унгарија, своите деца не ги оставале навечер да се
движат, затоа што се плашеле нив да не ги грабнат Евреите. Ама и во Битола, Солун...имало Евреи.
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СЕМИТИТЕ (ЦРНЦИТЕ) ЕДНОБОЖЦИ
Белците биле повеќебожци. Такви биле Египтјаните, жителите на Арабскиот Полуостров, што важело и за Месопотамците. Исто така повеќебожци биле нивните соседи Феникијците, со венетско потекло, а венетски бил Балканот.
Значи, на тие простори со исто генетско- географски подрачје на темните
раси живееле Белци кои на тие простори се преселиле од Левантот, кои биле со закосени очи, како и Белци со венетско (балканско) потекло Феникијците. Токму затоа Феникијците биле со животни со густи влакна: говедо и коњ, со потекло од
Балканскиот Полуостров, што важело со свињата. Ова било повод да постојат две
митолошки подрачја: на песокливите подрачја бил бравот а на другите бикот. Ова
говори, во Египет, Арабискиот Полуостров и Месоптамија бил бравот, а во Феникија бикот. Токму затоа митологијата со бравот останала египетска, а онаа со бикот
венетска. За Алдо Маса, во неговата книга „Феникијците“, тие ги славеле боговите
од гората Олимп, со главен бог Зевс. Брајер и др. пишат: „Овде биле најзанимливи
приказните за боговите и хероите. Овие легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш,
мошне многу потестувале на Хомер. Наведеното се потврдува и со Полибиј, според
кој во договорот за сојуз склучен 215 година меѓу Ханибал и Филип V боговите на
Картагинците имале пелазгиски имиња (Зевс, Хера, Аполон, Дајмонот на Картагинците, Херакле, Арес, Тритон, Посејдон, Хелиос, Селена, Геа и други). Текстот бил
буквален превод на пунски текст од договорот. Овој е потврден доказ дека Пуните
(Феникијците и нивните Картагинци) биле Пелазги, на чиј Хомеров=тн.словенски
јазик се говорело на Апенинскиот Полуостров. Феникијците како поморци биле првите поморски преселници на ненаселениот континент, наречен Европа. Токму затоа нивните населби во Европа биле најстари. Ова се гледа во поморските карти.
Бидејќи Феникија била блиска на Палестина, во Палестина не било можно,
таму да има некаква еврејска митологија со еден бог. Таа била само повеќебожна.
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 26, вели: „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 исто така им
се потребни свои Богови, бидејќи еврејскиот Бог сакал на нив да плука.
Второ, во Библијата еврејскиот Бог Јегова (Јахве) се бори со Богот Ваал и
Богот Астарт и ги победува. Ипак, ако е Бог едини и други Богови нема, со кои тогаш тој се борел, и кои тој ги победил, и откаде тие дошле, тие други Богови ? Ако
еврејскиот бог ги победил многубожните Богови, тоа не значи дека тој нив ги уништил. Боговите се бесмртни, и еврејската победа носи привремен карактер. Животот е променлив.
Победените многубожни Богови во Ерата Водолија поново ќе се исполнат со
првобитната аријска снага и ќе го удават еврејскиот ѓавол.
Третто, ако со текот на свети писма единствениот Бог гневно призива да не
се верува во други Богови, тогаш значи за негова љубомора постојат разлози- други
Богови реално постојат, инаку зошто така тој би се дрзнал.
Четвртто, самиот збор ‘Елохим’ со кој на различни места се вика богот, буквално не означува бог, туку богови во множина.
И понатаму: петто и дестто.
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Христијаните, формално признаваат само еден Бог, ипак цивилизацијата на
Боговите не го потполнува само едно суштество. Кај нив постои и ѓавол, кој има
снага да се бори со самиот бог.
Потоа, однекаде непознато се појавуваат анѓели. Откаде тие дошле ? Кои се
тие ? Какви се нивните можности ? Библијата на такви прашања не одговара. Јасно
е едно, тие суштества се изнад луѓето- тоа е од светот на Боговите. Бог, ѓавол, анѓели, арханѓели, серафими, херувими, апостоли, богородица, пророци, светци и тн.тоа сите се боженствени створови на различни нивоа. И ете, поново сме навратиле
во многубожество, каде постојат мноштва вонземски суштества и меѓу нив еден
главен. И било во кое многубоштво меѓу Боговите нема еднаквост, постои субординација. На пример, во грчкото и римското многубожество Зевс (Јупитер)- тоа е
врховен Бог, а Хера, Венера, Марс, Аполон, Ерос и тн.- се богови на други нивоа“.
Се говори за еден семитски (црнечки) бог и повеќе богови на Белците.
Црнците (Семитите) јаделе жртви и тие во нивното јадење многу уживале.
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 8, пиши: „А всушност во историјата на човештвото бил еден грандиозен потоп после нестанување на Атлантида,кој
ги потресил луѓето и на кого поповите покушале да ја одиграат својата игра, придавајќи му за нив погодна мистична мисла, мада можело, наравно, да смислат попаметна смисла.
После потопот (Битисање 8: 20-21) ‘Ное му приредил жртвеник на Господ; и
зел од сите животни чисти и од сите птици чисти и принел за спалување на жртвеникот. И осетил Господ пријатен миомирис’. Во што е пријатниот миомирис ? Во
смрдеата од изгорените тела на живите суштества ? Чуден вкус има христијанскиот
бог. Израз на садизам и некрофилија. Чист ѓаволизам“.
Бидејќи авторот говори за Аријци, а вакви биле и Ведите, чија традиција во
Индија останала и денес, спалување на мртовец... било однесено од Балканот. Следи говедото во Индија да е свето, како што било на Балканот, Бик=Зевс, в=б, с= у,
Зебу. Затоа од него не се јаде месо, ни млеко. Вака било на Балкано и со коњот, кој
бил Посејдон. Токму затоа до денес Балканците не јадат коњско месо и млеко. Она
што е внесено во Библијата било наследство на Белци (Пелазги), само со еден црнечки (семитски) бог.
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 23, под поднасловот „10 заповеди
(‘не убивај’, ‘не кради’, ‘не чини прељуба’ и тн.)“ го наведува следново:
„Христијанските заповеди воглавно можат да се поделат на три групи. Прва
група- тоа се заповеди на древните пророци, уште пред Мојсија. Тие влегуваат во
Библијата. Древните пророци- тоа се управо многубожји пророци. Јудеизмот ги превзел нивните заповеди без промени, некои малку ги преработил, а некои ги извртел во спротивност.
Втората група- тоа се заповеди на Мојсиј, то ест заповеди на јудеизмот, адаптирани за гоји. Тие се дават во Стариот Завет на Библијата. Заповедите на првата
и втората група формално се исто така и христијански заповеди, бидејќи Библијата
за христијаните на светот е и основна книга, на која христијанството се ослонува.
Треттата група- тоа се чисто заповеди на Исус Христос. Тие се даваат само
во Новиот Завет- евангелие. Заповедите на Христа во своето мнозинство му противречи на заповедите на Мојсиј и заповедите на древните пророци. Тоа, узгред, е
мошне поволно за поповите. Секогаш може да се извлече онаа заповед, која е по-
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годна за дадениот временски тренуток. Може да се извлече ‘не кради’, а може да се
извлече ‘не судите да не би биле судени’, ако попот и самиот бил фатен во кражба.
Чисто христијански заповеди ние веќе ги нагледавме доволно. Да ги погледаме за сега со едно око на 10 заповеди на древните пророци. Јудеистичките заповеди на Мојсиј ние ќе ги разгледаме во гл. 8.
Основните заповеди на древните пророци се позајмени од многубожеството,
ама се сортирани и им е променет изгледот.
Во 10 заповеди на древните продоци ‘не убиј’, ‘не кради’, ‘око за око, заб за
заб’ и тн. постои реална вредност, ипак во јудеизмот се прикажани како апсолут, то
ест мораат да се извршат безусловно во било која животна систуација.
Очигледно е дека никаква апсолутна заповед не може да биде, бидејќи животот е мошне разноврстен. И во одредени, посебно вонредни ситуации, било кои
заповеди можат и требаат да се кршат. Например, вашето семејство го нападнале
наоружани бандити, кои Вас можат да ве убијат и оплачкат, силоват Вашата жена и
деца, изживуваат на вашите блиски. Какви треба да бидат постапките на добриот
човек во тие услови ?Тој е должен да се штити себе и своите блиски на секој начин,
вклучувајќи го оружјето. И ако во тие услови ги убие бандитите, тоа не е грев, тоа
е добар правилен постапок, поради што не треба да се кае. Тоа е подвиг. Во таа ситуација заповедта ‘не убивај’ не смее да се исполнува.
Кога древните Евреи ги краделе многубожните заповеди од Аријците, тогаш
не ги позајмувале без промени, веќе им пришле на ‘создавачки’, негде ги менувале,
‘подобрувале’ и унаказивале, дури ги исфрлувале мошне важни изузтеоци. Онаа
библиска заповед ‘не убивај’ кај Аријците звучи вака: ‘не убивај без крајна нужда’.
Кај Аријците тоа е далеку помудро, наравно, во тој облик на заповед по сложена и
бараа да се мисли со сопствена глава кога настане таа крајна околност, а кога не.
Бидејќи Евреите не сметале на паметни, тие решиле да внесат потполна јасност. Во
нивната варијанта ’не убивај’ има потполна јасност, не треба да се мисли, ама содржината поглупа. Апсолутностите се поедноставни и поодредени, ама животот е
сложен и не можат да му се вбризгат апсолутности, треба некако да се осмисли контекстот. Освен тоа, во реалниот живот, колку луѓе живеат, толку и ги кршат овие
заповеди.
Во поглед на другите заповеди сликата потполна е иста. Секогаш може да се
создаде таква вонредна ситуација, кога е неможно и не е потребно да се исполнуваат тие заповеди.
Кај сите заповеди треба да постои еден општ принцип: постапките на човекот треба да бидат адекватни на животната ситуација. Ама тоа е мошне воопштен,
лошо одреден и тешко разбирлив принцип за глупиот човек. За обичниот народ него треба да се напише за сите основни принципи“.
Значи, очевидни разлики меѓу Белците (Пелазгите) и Црнците (Семитите).
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 африч-
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ките митови. Племето Шилук, кое живее на брегот на Нил во Судан приповедува
дека Јуок (бог) го создал човекот од иловача.
Наспроти кажаното за повеќебожноста на белата раса, која била населена и
во Северна Африка, Арабискиот Полуостров и Месопотамија, се ширело еднобожеството од црна Африка. Кралот Аменофис IV. Ехнатон (1364-1347) бил на чело на
верското движење за да се постави на прво место универзалниот бог Сонцето Реа
во материјален лик „Атон“, како природен извор на се во животот, крал на боговите Амон и сите останати ликови на египетскиот Пантеон. Така, кралот го променал
своето име во Ехнатон (ех=ох на Атон), направил револуција одозгора во религијата и одрекувањето од старите религиозни сфаќања. Тој бил свештеник и пророк на
новата ера, со која се прогонуваат старите култови и така го остварил монотеизмот.
За овој правец како средиште на Амоновиот култ била Теба, но и главен град на
Египет и тој во среден Египет во Тел ел Амарна основал своја сопствена резиденција, „Атонов хоризонт“.Според Сигмунт Фројд, Ехнатон бил визионер, пророк чијашто форма на монотеизмот, на некој начин го испирирал Мојсиј кој живееле еден
век подоцна.
Евреите веруваат дека Аврамовиот народ дошол од Ур во Сумер и се населил во Палестина, (околу 2200 г.п.н.е.) илјада и повеќе години пред Мојсиј. Освојувањето на Канаанците било само хебрејско завземање на земјата, која ја обеќал
богот. Не знаеме кога Евреите влегле во Египет, ниту дали таму дошле слободни
или како робови. Веројатно, бројот на доселениците бил не знатен. Многу илјади
Евреи во Египет во Мосијевото време било последица на висок наталитет. Според
Деникен,Мојсиј одраснал во египетски двор, па тој имал пристап во угледните книжници. Тој бил интелигентен и учен и тој лично напишал пет свои книги, иако до
денес не се разјаснало на кој јазик тој нив ги напишал. (На јазикот на Белци, Р.И.)
Мојсиј бил Египтјанец. Тој станал еднобожен со својот еднобожен народ.
За Булок со сор., „првите Хебреи лутале како номади во Арабиската пустиња. Ама околу 3000 г.п.н.е. започнале да продираат на запад, кон Палестина, која
тогаш се викала Канаан. До 1300 г.п.н.е бројот се зголемил со доаѓањето на нови
хебрејски племиња на кои нивниот водач, Мојсиј, им помогнал да се ослободат од
ропството во Египет. Се до 1025 г.п.н.е. Канаан била јака хебрејска држава со која
тогаш управувал владарот Саул. Ама, околу 930 г.п.н.е. тешките намети предизвикале незадоволства на народот, немири и буни, а тоа, пак предизвикало распаѓање
на хебрејската држава на два дела: на Израелското Царство,на плодниот север, и на
Јудејско Царство,на пустинскиот југ“...„Покрај поделбата, луѓето на двете подрачја
поставиле темел на големата хебрејска религија. Наслениците на северот напишале
историја на своите номадски праоци- Аврам, Исак, Јаков и Јосиф. На друга страна,
номадските јужњаци ја развиле идеата за својот бог Јехова (‘на оној кој сте’). Јехова најпрво бил племенски страшен бог на војната, ама со времето некои Хебреи
почнале да го сметаат за добар, праведен и семожен бог. Меѓу луѓето кои довеле до
овие промени биле пророците Исаија, Јеремија, Језекиљ и Данило. Нивните пророчки списи, заедно со историјата на старите Хебреи, ја сочинуваат еврејската библија. Таа постанал камен темелник на јудизмот религија наречена по Јуда (четврти
син на Јаков) и неговите племиња, односно Јудеа, татковина на хебрејските племиња на Евреите. Позната на христијанскиот свет како Стар Завет, таа претставува
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најстаро големо книжевно дело во западната литература- една од две значајни наследувања кои останале од Хебреите. Друго било нивната вера во еден бог“.
Се говори, како Ехнатон го внел еднобожеството. Бидејќи ехнатон=егнатон=
е гнат он, следи гнат=гонат, тој бил гонет со неговото верување. Во прилог е друмот Виа Егнација=Игнација, ц=т, по кого Македонците биле гонети, прогонети, како
робови. Следи тие биле населени низ Европа, чие наследство е кај Франките, ама и
кај Скотите со свое предание,80 македонска гајда и пелагонски фустанела со пупки.
Еднобожеството го продолжил Египтјанецот Мојсиј. Следи Евреите како Белци со
јазик на Белци со семитското (црнечккото) еднобожество биле само верски народ.
Значи, се говори за Белци повеќебожци и Црнци еднобожци. Меѓутоа, се истакна и: „Кралот Аменофис IV. Ехнатон (1364-1347) бил на чело на верското движење за да се постави на прво место универзалниот бог Сонцето Реа во материјален лик ‘Атон’, како природен извор на се во животот, крал на боговите Амон и
сите останати ликови на египетскиот Пантеон“.
Владимир Алексијевиќ Истархов, на стр. 36, пиши: „Во најпаметните цареви
во Ерусалим спаѓал царот Соломон, кој, како прво, бил многубожец и им се поклонувал на паганските Богови. Како второ, Соломон имал 700 жени и 300 љубовници, меѓу кои не била ние една Еврејка (3 Царства 11:1-13), а како третто, самиот
цар Соломон не бил Евреин, туку Хибер (тоа е еден од семитските народи) (27). А,
четврто, таткото на Соломон- царот Давид бил во војската на Филистејците и сакал
да војува со Израел (1 Царство 29:1-11)“.
Во Палестина живееле Белци Повеќебожци=Хелени и Еднобожци=Евреи.
Значи,Хелени=Хелини, Хелис=Сонце.Ништо семитско=црнечко со еден бог.
Во прилог е и името Елисавет=ели савет,с=з, в=б: ели=хели=Хелиос=Сонце.
Анѓелија Станчиќ Спасиќева вели:"Израилците после се стопиле со староседелците, 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 му служел
на домашниот Бог Трпим-Терапим), како и сите останати племиња а почитувале и
еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св.Илија, первиот (-Перун)".
Луј Леже (1843-1924) во 1901 година пиши: „За познавањето на првобитната
Русија Несторовата хроника содржи еден неуценив документ. Овој хроничар пишел на крајот на 11 и почетокот на 12 век. Русија била званично во христијанството
преобразена 988-та. Затоа овој аналиста можел тогаш да ги познава синовите на првите христијани и да прибере точни податоци за појавувањето на нивните претци.
Тој нас, повеќе- помалку, ни пружа точни поединости за Перун и Велес (Волос од
вол, Р.И.), за Дажбог, Стрибог, Мокош, Симаргл. Така и „чешкиот хроничар Козма
од Праг (12 век), татко на чешката историја“ е почетник на нивната митологија. Тој
продолжува за врховниот бог и го наведува Прокоп Цезарец, за кого: „Словените
(Склавините, Р.И.) веруваат дека постои еден бог, кој произведувал гром, и кој е
единствен господар на свемирот“.
Значи, Хелиос=Илиос, Перун=Св.Илија „господар на свемирот“. Па Леже
пиши: „во еден старословенски превод на легендата за Александар Велики, која ја
навел Афанасиев, зборот Перун е превод на грчкиот (македонскиот, Р.И.) Зевс“.
Дабовиот венец бил симбол на античките Македонци со својот Зевс=Перун.
Дабовиот венец се гледа и во Битола, на споменикот Филип Македонски.
80

Во Скотска, во Лохнес, племе Горди, на Александар Македонски, со презимиња со основа Мак...

123
Тој кажува, „после потопот и кога луѓето се поделиле на многу јазици, почнал да владее Местро, од племето Хам (Cham), а по него Јеремија, па Феоста (ПеоПеонија, Р.И.), кај Египтјаните го викале Сварог. Додека овој Феоста владеел во
Египет, паѓале од небото клешти, и луѓето одма почнале да коваат оружје“...„И овој
Феоста издал закон за жените, да земаат само еден маж, да живеат заедно, и да се
казнат блудниците. За тоа го нарекле бог Сварог. Оти пред него жените се предавале на оние кои ги сакале, и живееле како животни“. Дажбог бил идентичен со Сонцето и дека се смета како Сварогов син.
Значи, богот Велес (Волос) со рогови: од Бик=Зевс и од Овен=Амон.
Наведеното објаснува дека во Египет, Арабскиот Полуостров со Месопотамија Белците си го славеле первиот (Перун), Св.Илија. Тој бил тн.словенски бог и
на венетските Руси.
Косидовски го наведува „Лентуловото послание“, каде е преставен Исус:
„Неговата коса има боја на зрел орев“...„а надолу се свива во кадри поруси и светликави, додека на рамената му се замрсува, со патец средеглава- како што е тоа
обично кај Назареретјаните; челото му е светнато и ведро, а лицето без брчки и без
дамки“...„брадата му е густа, со иста боја како и косата“...„очите синкавозелени“.
Иако се смета дека ова послание било фалсификат, настанато во текот на 13
век, но бидејќи денес во Палестина има такви луѓе, тие биле Палестинци.
Само авторот не кажува, дали тие биле пред времето на Александар Македонски, со него...или руските Евреи населени во Израел.
Значи, Белците биле со едно исто потекло. Следи да има оставштина на богови со иста основа. Овде е битно што наведува Алберто Ривера:
„Годината 630, Мухамед со 10.000 луѓе ја освоил Мека и Кааба била очистена од идолите.
Мухамед сакал да создаде своја сопствена религија. Му требала помош на
своето моќно племе. Го воспоставил Алах, бог на месецот со кој тие го почитувале,
да биде еден бог и е прозван Алахов пророк.
Историјата покажува дека, пред него што исламот настанал, Себинските во
Арабија го почитувале богот месец кој бил оженет со богот сонце. Тие родиле три
божици, кои се викале Ал-лат, Ал-уза и Манат.Постанале идоли и биле почитувани
како Алхови ќерки’.
Како што е познато, месечевиот срп секаде е познат како симбол на исламот.
Годината 1950, кипот на богот месец бил ископан во Мазор во Палестина. На сликата е прикажан Алах како седи на престолот. На неговите гради се најдува месечев срп. Значи, Алах е само еден идол, лажен бог !“
Се говори за Манат=Монат=месец. Меѓутоа, мона=мена, менс, промена, како што е месечевата промена, дури менопауза...
Се истакна: „месечевиот срп секаде е познат како симбол на исламот“.
Овде би требало да се наведе како постанал симбол на исламот месечевиот
срп и неговиот начин на молење. Според Вајгал, Филип тргнал кон Визант. Една
ноќ, во зимата на 340-339 г.п.н.е., Филип ги предводел своите луѓе во напад на тврдината. „Една чудесна светлина на небото, веројатно предизвикана со паѓањето на
некој метеор, го открила движењето на Македонците. Нападот бил откриен и во
знак на сеќавање на својот успех, Византијците исковале монета со слика на месечевиот срп, симбол на божицата Хекате, која, како што сфатиле благодарните гра-
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ѓани, обично си ја гледале својата работа во темнината, при лаежот н кучињата“.
Овој симбол „бил се уште популарен во Визант, речиси седум векови подоцна, кога
градот бил повторно основан под името Константинопол, и така, кога Константинопол станал многу голем центар на исламот, овој месечев срп, симболот на заборавената божица Хекате, станал симбол на исламот на отоманската власт и најпосле на мухамеданската вера“.Пак, „македонскиот обичај бил да му се поклонат и да
добијат формален бакнеж; но персискиот обичај барал благородниците и дворските
офицери да паднат на коленици на земја пред кралот, допирајќи го подот со челото“. За Велс, во текот на манифестацијата на грчко-турското пријателство, по повод
на посетата на Исме паша и Тефик Ружди беја во Туни, во октомври 1931 година,
споменувано е во повеќе наврати потеклото на „турската“ полумесечина.
Со наводот се потврдува истото потекло на денешните Турци и Еладци (тн.
Грци), наследници на тн.Византија (Источно Ромејско Царство), кои се раздвоиле
заради верата и нивните вештачки јазици. Исто така, до денес опстоило да се поклонат и да добијат формален бакнеж, а се внесло само при молењето во исламот
дополнително персиско допирање на подот со челото.
Еднобожеството било злочинечко, затоа што тоа го внесло црнечкиот еден
бог, а уништило се друго што било на Белците, старо не со милениуми, туку со милиони...години.Такви злостори правел Мојсиј. За книгава е битно, што Алберто Ривера говори: „Богот му наредил на Исус Навина да ги уништи паганските култови,
лажните богови и нивните обожователи“ . Следи тој Навина=на вина да имал вина.
Бидејќи еднобожеството не дозволувало наука..., Белците и Европјаните изгубиле два милениуми: во старата ера Македонците во Александрија имале парна
машина (Херон), а во 20 век Македонецот во САД бил творец на комјутерот (Атанасов). Иако ваква е состојбата, понатаму се учи да се величат Семитите без корен.
БЕЗ ОСНОВА СЕМИТИ СПОРЕД СЕМ
Кога се говори за потеклото на библискиот народ, мора да се започне од
Адам. Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 7, пиши: „Прво, зошто бог го излагал Адам ? Адам воопшто не умрел оној ден кога го појал плодот од тоа дрво, туку
после тоа преживеал 930 години (ако и се верува на Библијата). Лажењето- тоа е
мошне лошо и недостојно, со тоа повеќе за богот. Ако библискиот бог лажи- тогаш
тој не е апсолутно добро, тој едноставно е лажго. Да се сетиме на ѓаволот лажго и
таткото лажи. Значи, библискиот бог- тоа е ѓавол ?
Второ, зошто богот сакал нешто да скрие од човекот, со тоа пред од своја
слика и прилика ? Нечесно и недостојно...“.
Се говори за лажење и криење. А исто било за Семитите од Сем, без основа.
Ако Семитите биле Семити, која човечка раса тие биле ? Ни црна, ни бела...
Тој на стр. 8 вели: „Да ја отвориме Библијата и да го погледаме митот за потеклото на човекот од Адам и Ева. Првите (наводно) луѓе на Адам и Ева родиле два
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 останале 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 Јенох (Битисање 4:
16, 17).
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Откаде кај Каин се појавила жена ? Со која тој се оженил, со коза, што ли ?
И цел подоцна род Каинов е таков, на татица.81 Јенох го родил Ирад; Ирад го родил
Мехиалеј и тн. Од кого тоа тие родуваат ? Само од себе, што ли ? Потполн апсурд“.
Видливо е дека се работело само за митологијата на Белци, Ное=Прометеј.
David Icke, на стр. 285, пиши за „Меровиншката крвна лоза е една од клучните човечко-влечкачки ‘кралски’ лози подоцна постанала позната како Меровинзи, кои биле познати и како чаробници или ‘свештеници-кралеви’, баш како што
фараоните биле во Египет. Меровинзите биле кралска лоза на народ познат како
сикамбриски Франци (германско племе Сикамбри, оп. прев.). Франко, кој го дал
името на Франците и умрел 11.г.пр.Хр, тврдел дека е потомок на Ное (Сумер). Франките сами себе се викале Нови магови или ‘Народ на Заветот’. Египќаните исто
така верувале дека се изабрани народ и дека имаат договор со Богот, што е мотив
поствавилонските левитски писари го пренеле на египетските ‘Израелци’. Меѓутоа,
вместо ‘Бог порадо читајте влекачки‘богови’. Меровинзите/Франките својата крвна
лоза исто така можат да ја пратат од древната Троја и Тројанските војни, преку Кавказ до денешна Франција, земја која по нив добила име. И поново се споменува
Кавказ, тој лонец за топење во кој се асимилирале разни лози. Сикамбриските Франци во еден тренуток се населиле на подрачјето западно од Дунав и биле познати
како Скити, кои Римјаните ги викале ‘изворни’. Легендата кажува дека Меровеј,
втемелувач на Меровингите кој умрел 458.по Хр., го зачнал гуштер...“. (Бриг, Р.И.)
Се говореше за „Лентуловото послание“. Меѓутоа, потоа тоа се изменило,
кое се гледа кај Косидовски, според кој, во римските катакомби се следело на ѕидните слики група по тројца. „Дури со текот на времето се зацврстила бројката тројца, веројатно во врска со тројцата синови на Ное: Семон, прататко на Семитите,
Хамон, прататко на народот на црната раса (затоа еден од тројцата кралеви е Црнец) и Јафет, прататко на Европјаните“.
Се гледа, настанала промена, па затоа за Семитите до денес настанале збрки.
Дејан Лучиќ, во кн. I, стр. 151, пиши, што наведува Мартин Лутер за Евреите (Хазарите) во далечниот XVI век: „Тие (Евреите) се вистински лажговци и крвопијци, не само да го изопачиле и фалсификувале целото Свето писмо од почеток
до крај, туку непрестално даваат свое толкување и секоја нивна желба и надеж е усмерена само на денот кога со нас паганите ќе постапуваат како што направиле со
паганите во Персија во време на Јестир...Како тие само ја сакаат таа Книга за Јестир, која толку убаво се сложува со нивното крвожедноста, одмаздничколубието и
убијачка желба и надеж !“
Кога тие „го изопачиле и фалсификувале целото Свето писмо од почеток до
крај“, не може да се говори за некакво нивно вистинско потекло- според имиња.
За дообјаснување,се наведува Џејмс Андерсон (1723),82 со обновено издание
од 1993 година, прилагодена со називите на денешните нови држави, поготово за
Грција по 1830 година. Според него, Ное имал три сина: Јафет, Сим и Хам. Јаван,
вториот син на Јафет, имал четири сина. Третиот син а Јаван, Китим (Хетим), бил
основач на Еолида, на островот Кипар, на Македонија и големиот дел на Италија.
Најпосле завладеал со Италија и Шпанија. Потомците на Мадај (трет син на Јафет)
81
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живееле во Македонија, со децата на Китим. Веројатно името на Македонија е составено од оние на Мадај и Китим. Тирас (син на Јафет) бил татко на Тракијците.
Потомците на Елиса (четврт син), преминувајќи во Европа, подоцна биле наречени
Елини, а нивната земја Елас, име кое е заедничко за цела Грција.
Ако се спореди наводот на Елиса за Елини со Елас со на Хелен, внукот на
Прометеј, се објаснува едно исто со Прометеј. Исто така, овде се наведе, дека Китим бил и Хетим. Според Дрјус, Хебреите пишеле за Хитите Китим, со потекло од
првиот предок со име Хет, за Хитите, што дошло од преводот на библијата од Кинг
Џемс I, со кралството Хатите. Овој поим се однесувал за регионот на централна
Анадолија, со јазик наречен „хатик“,во вториот милениум јазик од протоанадолски,
поврзан со протоиндоевропски јазик. Хитскиот од протоанадолскиот, од кој произлегле лувианскиот и полаик. Хити во Хати како хатик со Хатуса во Арзава.
Значи,сé само Белци, а вакви биле жителите во Палестина, еднобожци=Евреи.
Видно е дека имало Црнци. Затоа „еден од тројцата кралеви е Црнец“. Следи
Црнци биле според Хамон и Белци според Џафет=Јафет=Јапет: Семон=Сем он,
Хамон=Хам он и Јафон=Јаф он, ама и Јапон=Јап он дури со 40% крвна група А.
Ако Семитите биле според Сем,што било со Исус (Исис) Христос=Крстос ?!
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 15, под поднасловот „Националност и потекло на Христа, Маркса и Ленина“ пиши:
„Интересно е да погледа коренот на Исус Христос, неговиот родослов. Од
него почнува Евангелието. Првата реченица на Евангелието: ‘Родословот на Исус
Христа, синот Давидов (обратите внимание: не сина на Богот, туку синот Давидов),
Синот Авраамов. Авраам го родил Исаака; ...(понатаму оди уште 40 Евреи)... Јаков
го родил Јосиф, мажот Маријин, од кој се родил Исус, викан Хрстос’.
Од тој родослов се гледа дека Исус (викан Христос) не е човек вон националност, туку чистокрвен Евреин. Во неговата род не било ни Руси, ни Татари, ни
Литванци, ни Белоруси. Сé само Евреи.
Никаква божественост во потеклото на Исус исто така не било.
Кога Христос би бил божји човек, тогаш неговата мајка би била Марија, а
татко-Бог (свети дух). Тогаш Јосиф не би бил Христов татко, туку би бил само формално Маријин маж. И во тој случај Христос не би бил ни син на Јосиф, ни син на
Давид, ни син на Авраам. Ама во наведеното родословие на Иусус Христо го нема
ни родословието на Марија, ни родословието на Светиот Дух. И воопшто, не е убаво за божјиот човек да се наведува неговото човечко родослов. А тој е наведен и
испишан за 42 колена. Така басната за боженственото потекло на Исус Христа е потполно противречна на самото ‘свето’ Евангелие.
Да покушаме да ја поразмотриме првата реченица на Евангелието од христијаните. И Вие ќе сфатите, кои се тие вистински зомби. Христијанот Вам ќе ви
говори дека: ‘Тоа не е родослов на Христа, туку родослов на Јосиф или дека тоа е
родослов на Марија’ или ќе измислува уште некаква будалштина. Вие ќе му забодувате нос во таа прва реченица и покажите, дека е напишано црно на бело: родословот на Исус Христа. Исусовецот не ќе го чита Евангелието. Едноставно ќе се
уплаши да се гледа во светата книга. Ќе се извлекува, ќе се извлекува, измислува
неверојатни глупости, ама не ќе чита.
Да обратиме внимание на тоа дека божји син себе се нарекува само Христос
(помалку величење), ама мајката Марија никогаш не го нарекла божи син, туку го
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нарекла само свој и Јосифов син. Веројатно на безгрешната дева далеку и било појасно, од кого ја изгубила својата безгрешност.
Ако вистина Христос бил потомок на сите 42 Евреи, откаде тогаш свет дух ?
Христос во тој случај не е божји човек, туку едноставно четиритесет втори Евреин
после Авраам. Мрачна историја. Нешто тој свети дух крие. А тој го крие родоскрвавеење. Авраам се оженил со полусестрата Сара, татко им бил ист. И Јосиф, стариот развратник, се оженил со родената сестричина- ‘безгрижна дева’ Марија, а таа
му го родила Христа. Во Христовиот род постои и родоскрвнавеници и педери. Не
е чудо што и тој пошол по тој пат. Ете откаде потекнува светиот дух, Какви корени,
такви и плодови.
Во евангелието по Лука (3:23-38) исто така е напишан родословот на Исус
Христа, кој малку се разликува од пишењето на Матеја. Таму Христо пред Авраама
имал не 42, туку 55 Евреи и уште плус дваесет Евреи до Адам.Ама која е разликата,
дали 42 или 55 Евреи биле во Христовиот род пред Авраам ? Во тој родослов по
Лука е присутен и еврејски бог, ама е присутен не во својство на татко на Исус, туку во својство на татко на првиот човек- Адам. То ест Христос во тој ист степен е
син божји, како и сите останати луѓе, и со ништо од другите луѓе не се разликува,
од точка гледиште на своето наводно ‘боженствено’ потекло.
Поповите Исус одма не го признале за бог. Во боговите го вброиле тек 325.г.
наша ера на Првиот Васеленски собор во Никеа, каде црковните великодостојници
по своите самоволни мнозински гласови (како на париски состанок) го именувале
Исус Христа за бог (218- ‘за’, 2- ‘против’). И ете така се појавуваат лажни богови.
Текстовите на ‘светите’ книги, навистина, не се коригирани како што треба.
Да погледаме узгред и на родословот на класиката на светскиот комунизам.
Маркс- чисто крвен Евреин, потомец на еврејскиот рабин.Ленин- полуевреин, жидокалмик (мајка Марија Израеловна Бланк- Еврејка, татко Илја Николајевич Улјанов-Калмик). Мајка му е Еврејка. Тоа кај Евреите е најглавно. А кога мајката е Еврејка, значи и тој е Евреин, кај Евреите сите основни детерерминантни гени се предаваат по женска линија (а кај Аријците по таткова). Узгред, Ленинов дедо по мајчина линија се викал Израилј Бланк- а прадедо-Срулј Мојшевич.
Интересно е да се истакне, дека таткото на Илја Николајевич-Никола Василјевич Улјанов (дедо Ленинов по таткова линија) се оженил доцна со сопствената
ќерка Александра Улјанова, која била помлада од него 25 години, и со неа имал четири деца, од кои последни Илја Николајевич во старост 67 години. Интересен факт. Читајте го В. Солоухин (9). Поново родоскрнавене. Зар со тоа не можат да се
објаснат дегеративните особини: ќелавост во 23. години, периодични налети на нервно-мозочни болести, паталошка агресивност, педеризам. Ленин пошол по Христовиот пат и исто така бил педер. Ленин живеел во заедница со Зиновјев и Троцки,
за тоа сведочат недавно објавените писма на Зинојев и Ленин (‘Руски поглед’, бр.
4, Оренбург, 1996)“.
Како што било ништожно родословието на Исус Христос,исто било и со она
што го пишел Мојсиј, еврејска митологија, приказна за деца,кои во неа не веруваат.
Значи, „Христијанството и јудејското човекождерство“ на Црнци (Семити).
И Исус бил само Евреин, а Евреите биле само Семити. Затоа следи антисемитизам.
Меѓутоа, кој народ би биле Семитите ако не биле Белци ни Црнци ?! Затоа
тие би биле народ кој не би бил црн, нити бел како Европјаните, никако со удел на
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Белци кај Јапонците, а во Јапонија Белците стигнале пред Монголите. Во случајов,
еврејската митологија има врска со Белците и Црнците, но никаде ги нема Индијците и Монголите. Монголите стигнале на арапските простори многу векови по
Мојсиј, а Индијците со својот бивол стигнале во Месопотамија пред новата ера. А
денес има Евреи со хазарско потекло, кое било монголско со висок удел на крвната
група В, што важи за Индијците, како на Балканот Циганите, а и Црнците. Значи,
во наводите на еврејската митологија има мноштва несовпаѓања.
БЕЗ ОСНОВА ОД ХАМ ХАМИТИ=ЦРНЦИ
Дали некој бил Црнец или Белец тоа нема врска со еврејското учење, туку
само со наследувањето. Во него меѓу Белец и Црнец се добива „мелез“, само тоа.
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 29, од Стариот Завет истакнува:
„Евреите се обраќаат на богот: ‘За другите народи, кои потекнале од Адам,
ти си рекол, дека тие не се ништо, дека се слични на плунката...тие народи за ништо си ги прогласил...’ (3 Ездра, 6: 56-57).
Библијата во Стариот Завет стално го пропагира еврејското светско господарство и еврејскиот патриотизам. ‘Вие (Еврите), ќе завладеете со народите кои се
бројни и појаки од вас; секое место на кое стапне нога ваша, ќе биде ваше никој не
ќе се одржи против вас’ (Втор закон 11: 23-25).
‘Тебе (еврејски народе) ќе те внесе бог твој, во онаа земја, за која тој се колнел...дека тој ќе ти ја даде со големите и убави градови, кои ти не си ги градел, и
со куќи, наполнети со секое добро, кои ти не си го полнел, и со изворите, ископани
во камен, кои ти не си ги копал, со виногради и маслинаци, кои ти не си ги садел, и
ти ќе јадеш и наситиш’ (Втор закон 6: 10-11). (Еврејски бог бил арамиште, Р.И.)
Идејата на светското господарство на Евреите над другите народи преку
пари и финансиски кредити во Стариот Завет се исти, како и во Талмуд: ‘...и ти ќе
даваш зајмови на многу народи, а самиот нема да земаш зајмови; и ќе господариш
над многуте народи, а тие над тебе не ќе господарат’ (Втор закон 15: 6).
‘Ќе ти дадам луѓе за тебе и народи за душа твоја’ (Исаја 43:4). (Бог ѕвер,Р.И)
Кога Авраам остарил, тој од својот роб побарал да се заколни дека ‘ти не ќе
му земеш на син мој Исаак жена од Хананевите ќерки, меѓу кои јас живеам, туку ќе
отидеш во мојата земја, во мојата домовина кај моето племе, и оттаму ќе земеш жена на син мој Исаак’(Битисање 24: 3-4).Кога тој роб со богатството од десет камили
дошол да на Исаак му ја купува жената Ревека, тој му кажува на неговиот брат Лаван: ‘Господ сосема го благословил мојот господар, и тој постанал голем: Тој му
дал овци и волови, сребро и злато, робови и робинки, камили и магариња’ (Битисање 24:3-5). Од ова епизода се гледа дека библискиот (еврејски) Бог не само да не
е против ропство, не само не сака да ги ослободи луѓето од ропството, туку и на
своите љубимци им дава робови и робинки. А тоа се луѓе. Ама за библискиот богтоа не се луѓе. Тие се набројуваат заедно со овците, воловите, камилите и магарината. За Библијата неевреи- се исто што и животните, како во Талмуд“.
Меѓутоа, овците и воловите, а имало кастрирање, биле само на Белците. Тие
на просторите на Темните со камили и магариња биле дојденци. Ништо со Црнци.
Се истакна: „Хананевите ќерки, меѓу кои јас живеам“. Ако тој живеел меѓу
нив, тој морал да биде како нив. Се работи за потекло, на исто место е една раса.
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Дејан Лучиќ, кн. 2,83стр. 33, пиши: „Бидејќи богот го предупредил на блиска
кататрофа, Ное успеал да изгради Арка, една од најголемите градежни достигнувања на сите времиња. Била изградена исклучиво од дрво и тежела 36750 тони. Била долга 450, а широка 75 и висока 45 стопи. Бог му заповедал на Ное на Арката да
земе ‘од сé живо, од секое тело’. Поради скучениот простор на Арката, Богот го
забранил секој однос за време на боравокот на неа. Оваа заповед ја прекршил Хам,
втор син Нојев. Хам имал однос со жена темна кожа, потомок на луѓето од времето
пред Адам. Имале црн син по име Хус, кој постанал симбол на Етиопија“.
Поморството почнало по 4000 г.п.н.е., кога конечно се завршило со потопите. Следи наведеното за бродот не било можно, такво нешто било повеќемилениуми по завршувањето на потопите. За неможноста се потврдува со земање на сé живо. Следи најголема лага, што овде е наведено: „жена темна кожа, потомок на луѓето од времето пред Адам“. Следи фуснота на Дејан Лучиќ: „Ако има луѓе пред Адама, тогаш тој не е прв човек, пропуст на цензурата !“. Значи, според Хам не биле
Хамитите Црнци, оти тој бил Белец како Адам..., туку од Црнката со потекло пред
Белецот Адам. Се потврдува, она што е напишано за потеклото е само лакрдија.
Да не се изуми 6 век п.н.е. бил век на фалсификати, и со Библијата: оттогаш.
„Иако животот на земјата го повратил своето препотопно блаженство, Ное и
понатаму бил несреќен поради Хамовиот грев. Толку бил вознемирен да пиел премногу вино, па пијан легнал гол. Постанување (9:24-27) нас ни раскажува за тоа како Хамовиот син Ханан го видел својот дедо гол (на едно место Ханан се споменува како ‘Ноев помлад син’, вместо внук). Кога двата други Ноеви синови, Сим и
Јафет, виделе дека таткото е гол, побрзале да го покријат со огртач. Меѓутоа, кога
се пробудил, Ное се разгневил поради тоа што се случило и ја изговорил клетвата
упатена на Ханан: ‘Проклет да е Ханан, и да биде слуга на слугите браќа свои (Сим
и Јафет)’. И ова е загонетка, оти Сим и Јафет биле Хананови стриковци, а не браќа.
Таа ‘загонетка’ веројатно не е случајна, туку со неа се намерува да се предизвика
посебно проучување на овие стихови со кои би се сфатиле овие важни пораки на
предупредување на сите идни генерации.
Ноевиот стравичен гнев поради Ханан и неговата клетва различни се толкува. По едно толкување, кое засега воглавно е одфрлено, Хам можда спиел со Ноевата жена или тоа покушал. Меѓутоа. За ваквото тврдење нема никаква основа.
Друго објаснување е дека Ное го проколнал Ханан затоашто уште бил вознемирен
поради Хамовото кршење на Божјите заповеди упатени на оние кои боравеле во
Арката (да се воздржат од односи додека се во неа). Бидејќи Хам легнал со жената,
со потомокот на луѓето од времето пред Адама, Ное конечно му дал одушок на својот гнев во проколнување на Ханан. Ни ова ојаснување не звучи веројатно. Луѓето
од Стариот Завет биле мошне директни во опходување со други- да Ное бил гневен
на Хам, би го проколнал Хам, а не Ханан. Ниедно од овие толкувања нам не ни
пружа ваљани разлог за излив на Ноевиот гнев и клетва која го сустигала човештвото три илјади години. Едино рационално објаснување на проклетвството би
било дека Ханан направил нешто што предизвикало силен гнев на неговиот дедо.
Тоа што го видел гол, сигурно не би предизвикало таква реакција. Научниците конечно заклучиле дека Ханан направил нешто толку понижувачко да Ное морал да
изговори клетвата. Што тоа би можело да биде ? Сегашниот превод на Светото пи83
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смо нам не ни пружа никакви одговори на тоа. Овие научници заклучиле дека Ханан, бидејќи бил мешанец и со само тоа не бил обврзан на строгите морални закони
на потомците Адамови, веројатно му направил хомосексуален акт на својот дедо.
Бидејќи бил чистокрвен, Ное силно би го разгневил таквиот чин и би реагирал онака како што реагирал. (Значи, Црнците не смееле да имаат однос со Белци, Р.И.)
Проклетството Хананово се проширило на земјата која е наречена по него,
земја Хананска. Самите Хананци, народ на таа земја, постанала најголемо проклетство за човештвото, а тоа се и денес...“.
„Хам имал четири сина: Хус, основач на Етиопија; Месраин, основач на
Египет; Фуда, основач на Либија и Ханана, основачи на земјите Ханански, кои сега
ги присвоила државата Израел. По Агад, Хус имал темна кожа како казна што Хам
имал однос на Арката. ‘Тројцата се пареле на Арката и сите биле казнети- пес, гавран и Хас. Песот бил осуден на тоа да биде врзан, гавран да го плука своето семе
во уста на својот пар, а Хам е казнет со боја на кожата (белешка 9, Сан. 1085б.),
односно од него потекнал Хус, црнец.’
Во талмудската литаратура, Хусит секогаш значи особа на црнечка раса. Тој
е синоним за црно (Jar Mo’ed Katan 16б)“.
За да се заскрие вистината дека Египќаните биле Белци со закосени очи, како денес Берберите, доследно не се објаснува она што пишел Херодот. Дејан Лучиќ, кн. 2, стр. 36 пиши: Полковникот „Гарнија продолжува на страна 78 на Кула на
мртвите: ‘Видовме дека Озирис бил црн, односно хусиска раса, и тоа била карактеристика на Египќаните. Херодот ги опишува Египќаните како црни, со кадрава коса. ‘Во Египет биле две раси, Месраинити, кои први ја колонизирале земјата, и
црни Египќани, кои своето име го добиле по Египет, синот Белов, односно Хусов.
Према тоа, нема сумливост дека Египет, е татко на црните Египќани и Белов син,
ист како и црн Озирис.’ На страна 92, Гарнија нас ни соопштува: ‘Аријците и браманите се населиле после хуситската раса која била помалку-повеќе непријателско
расположена према нив и нивната религија. Во својата традиција Аријците говорат
за себе како на белци, а за Дасините како на црнци, односно Хуси’ “.
Меѓутоа, Бел си е бел, никако црн. Во „Илијада“ се тврди дека Деквалион
(син на Прометеј и внук на божицата Темида), така и Минос (син на Девкалиот) биле родоначалници на Критјаните.Затоа Хелен и неговиот син Дор (од мајка Ореида)
припаѓаат на Критјаните. Исто така, бил важен и Данај. Според титанот на Јо, на
устието на Нил, на Зевс му се родил синот Епаф. Епаф и Јо имале син Бел. Тој, пак,
имал два сина: Египет и Данај. Египет владеел со плодниот Нил, а Данај со Либија.
За појавата на египетските хиероглифи се гледа од книгата на Манетон (живеел во
3 век п.н.е.), „Историја на Египет“. Катастрофите биле запишани од мудрецот богот
Тот на свештенички јазик со свештенични знаци. Потоа мудецот тие ги превел и ги
запишал со хиероглифи. Хиероглифите се појавиле во готова форма во долината на
реката Нил. Значи, тие од Крит биле пренесени готови во времето кога Критјаните
се преселиле во Египет. Така коренот на Тот води од на Девкалион и Минос. Во
историјата на Манетон се кажува дека писмото и знаците се пренесени од Критјаните во Египет. Сево е основа дека Крит за Белците бил централно место на Средоземниот Базен:Аристотел=Арис (Арес) тот (Тот) ел (молит-ел,бранит-ел,вршит-ел).
Се потврдува, Белците биле само еден народ. Со нив живееле и Црнци. Ова
се потврдува со наводот на Херодот: Колхиѓаните потекнувале од Египет (тие се
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населиле од Египет околу 680 г.п.н.е. и подоцна потполно изчезнале). Колхиѓаните
биле сметани од Египтјаните како потомци на Сезострисовите војници и тие имале
црна кожа и кадрава коса. Па белите Египќани во својата војска користеле Црнци
За да се потврди дека еврејската историја е потполен фалсификат, дури и
Феникијците станале Хананци=Црнци, што е најголема дрскост. Дејан Лучиќ потоа
го пиши насловот: „Ново има за Хананците: Феничани“. Само проклети автори.
Од друга страна, ако Евреите би биле етност, што значи едност, тие би морале да бидат еднорасен народ. Меѓутоа, тоа не е така: Евреи има Црнци, Белци, Индијци и Монголи. Токму Хазарите имале монголско потекло, а тие го примиле јудејството и исламот. Тоа се потврдува со документите на Источното Ромејско Царство, кое од Цариград кај Хазарите ги пуштиле Солунските Браќа Кирил и Методија, тие таму сакале да го шират христијанството. Се ова говори, народот бил еднорасен, а еврејската вера била повеќе расна. Во прилог може да се наведе уделот на
крвната група В, што се гледа кај антрополозите. Дури Адамо-Витни пишат за негативностите на Евреите кои ја имаат крвната група В.
Следен доказ е и тоа што секој етнички народ мора да има еднорасен јазик.
Меѓутоа, ова не е случај со Евреите. Тие во 6 век п.н.е. го превзеле арамејскиот јазик како нивни верски јазик, а тој бил дворасен на Белци и Црнци (Семити). Токму
на тој јазик била преведена Библијата. Пак, кога Евреите го прифатиле коине, кој
бил Александриски и Птоломејов јазик,тие во Александрија се изјаснале за Хелени.
Коине бил хеленски јазик, значи, повеќебожен, а Евреите биле еднобожци. Исто така, Библијата од Птолемејците, во Александрија, била преведена на коине. Ова било и со Новиот Завет. Ова било само поради тоа што само коине бил христијански
јазик. И коине како наследник на староегипетскиот бил дворасен јазик.
Токму кога се говори за народен јазик, тогаш најбитно е тој да биде еднорасен и да се говори на изворни говори, диалекти. Бидејќи денес Белците говорат повеќерасни јазици, а само тн.Словени еднорасен јазик, тн.Несловени не можат да бидат етнички народи. Бидејќи тн.Словени имаа службени државни јазици, а кај нив
повеќе не се говори на говори, тие повеќе не се етнички народи, туку државнотворни. Бидејќи Македонците во Р.Македонија во најново време создале своја национална држава, иако нивни службен јазик станал бригискиот=брзјачкиот говор, до денес во Р.Македонија се зборува на свои говори. Затоа само тие се етнички народ. И
следи денес со македонските говори се одгонетнува тн.еврејски=тн.словенски јазик
Се потврдува, јазикот бил еден: Ное=нове=нов е; Семирамида=семир амида:
семир=се мир; Нимрода=ним рода; Вавилон=ва вил он, со своја кула: Небокатница=небо катница, со плоча зигурет, сигурет- осигурет од потоп-и. Во Синај имало
рид Небо, висок како небо... Следи апокалипса=а по калипса=ка липса; Гаврил=г
аврил= врил; Варак=в арак=а рак-а; Абисинија, б=в, ависинија; Бурак=бура к; Суха
=суха; негроиди=негреид=негреит, а кога негрее, не грее, тек тогаш е темно=црно;
медитеранец=меди (од меда=меѓа) теранец (од тера, потера...,а од Геа=зеа=зема=земја се потерува); фустан=пустан, пуштан, на долу- слободно да виси; туника, теника, тенка...; Сенар-а=сенар-а; апостоли=а по стол и: Постол била столица Пела; диалект=диа лект: диа=дво лект=рект=рекот. Поимиве се на македонски јазик. И македонското христијанство била на македонскиот Птоломејов Александриски коине.
Коине имал слова. Токму тие коински слова ги прифатиле Русите и тие само заради нив се нарекле Словени. Ваквите словенски Руси станале дури израелски Евреи.
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ТН.СЛОВЕНСКИ БОЖЕСТВА БИЛЕ ЕВРЕЈСКИ
Владимир Алексијевич Истархов,84 на стр. 24, пиши за еднобожеството (монотеизмот) и многубожество (политеизам): „Раширено е мислењето дека Евреите
први ја измислиле еднобожествтената (монотеистичка) религија. Всушност еднобожесвената религија не ја измислиле Евреите, туку таа била измислена за Евреите.
Историски прв монотеиста бил египетскиот фараон Аменхотеп IV (1389-1358).г.п.
н.е.), кој своето име го променал во Ехнатон (оној кој е угоден на богот Атон). Ехнатон бил револуционер и спровел грандиозна револуција во религиозниот, световниот и егономскиот живот на Египет...Ехнатон го забранил знаењето за мноштво
на Боговите и го забранил главниот Бог на Египет- Богот на сонцето Амон. Вместо
Амон Ехнатон го пропагирал едниот едини бог- богот на сончевиот диск Атон. Ехнатон не само потполно да го забранил споменувањето на Богот Амон, туку и го забранил да се изговорува и пиши на папирус и камен само името Амон...“.
Стр. 38: „Да приметиме, дека уште пред излегувањето на Евреите од Египет
нивниот легендарен Јосиф не се оженил со обична Египчанка, туку со Асенеф- ќерка на паганскиот свештеник Илиополски, и таа од него родила два сина (Битисање
41: 50). Тоа се потомци на Јосифа- тоа се полуевреи, полуегипќани и најважно- потомци на паганскиот свештеник- служител на култот на богот Амон...
Одејќи заедно со Мојсиј во пустињата, тие потомци на египетските пагански
свештеници, наравно, не престанале да бидат служители на својот култ и ја играле
својата игра во тој Синајски ‘туристички поход’...
...кога Јосиф повеќе не им бил потребен, паганските свештеници едноставно
го убиле, како за тоа соопштува Коран (Сура 40:30).
Не е исклучено дека Мојсијевата судбина била слична, и тој ја нашол својата смрт од раце на тие исти свештеници. Оти Мојсиј негде нестанал без траг, и неговиот гроб никаде не постои. И информацијата за неговата судбина понатаму е
затворена.
Ма како да се гледа на Синајската приказна, ајде да размислиме, кој реално
можел да биде господар на новосоздадената религија- на јудеизмот ? Едини претенденти се потомците на египетските свештеници на Богот Амон...
Да приметиме дека Мојсиј уште како дете го превзела ќерката на египетскиот фараон. Мојсиј е воспитуван во семејството на фараонот. Тој стекнал свештеничко образување и свештеничко воспитување.
Зигмунт Фројд во трудот ‘Човек Мојсије и монотеистичка религија’ (52)
укажува на египетско потекло на името Мојсиј-Мосе. Фројдовите истражувања дозволуваат да се направи заклучок, дека Мојсиј- е високороден Египќанец, свештеник, посветен во сите мудрости на египетски свештеник.Левите Фројд ги смета или
Египќани, или полукрвни сродници и несумливо со ‘луѓето на Мојсије’, со неговиот апарат. Понајверојатно Левитите- се потомци на египетските свештеници по
Јосиф“.
Значи, Хелиос=Илиос, Перун=Св.Илија „господар на свемирот“. Леже пиши: „во еден старословенски превод на легендата за Александар Велики, која ја навел Афанасиев, зборот Перун е превод на грчкиот (македонскиот, Р.И.) Зевс“.
Дабовиот венец бил симбол на античките Македонци со својот Зевс=Перун.
84

Vladimir Aleksijevič Istarhov, “Udarac ruskih bogova”, Moskva, 2000, prevod mr. Radovan Trajković…
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Во прилог на ова Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 79 говори за „18.
Малку за руската религија“,а на стр. 82. во поднасловот „Слика на космичките сили
-руски Богови“ за: „СВЕВИШНИ- Космички Апсолут кој ги обединива сите Богови и целиот космос во една целина...“ Потоа В.А. Истархов, на стр. 84, истакнува и:
„ПЕРУН (кај балтичките народи ПЕРКОН, ПЕРКОНАС)- Бог на олујата и
војната. Громовник, покровител на кастата витези (кнезови војници, на санскрит
кшатрија): Син на Сварог и Лада. Перун- е лут Бог во однос на непријателот на Домовината или е милостив и праведен према пријателите на Русија. Духот на Перунтоа е дух на војниците. Ама војникот не е оној кој настојува да војува заради војна.
Војникот- тоа е оној кој секогаш е спремен да војува, ако за тоа постои потреба.
Ако таква потреба нема, тогаш војникот може да се бави со создавачки труд. Духот
на војникот- тоа е потенцијал на снагата. Симбол на Перун- е дрво храст“.
Владимир Алексијевиќ Истархов, на стр. 36, пиши: „Во најпаметните цареви
во Ерусалим спаѓал царот Соломон, кој, како прво, бил многубожец и им се поклонувал на паганските Богови. Како второ, Соломон имал 700 жени и 300 љубовници, меѓу кои не била ние една Еврејка (3 Царства 11:1-13), а како третто, самиот
цар Соломон не бил Евреин, туку Хибер (тоа е еден од семитските народи) (27). А,
четврто, таткото на Соломон- царот Давид бил во војската на Филистејците и сакал
да војува со Израел (1 Царство 29:1-11)“.
Во Палестина живееле Белци Повеќебожци=Хелени и Еднобожци=Евреи.
Во прилог е и името Елисавет=ели савет,с=з, в=б: ели=хели=Хелиос=Сонце.
Анѓелија Станчиќ Спасиќева вели:"Израилците после се стопиле со староседелците, 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 му служел
на домашниот Бог Трпим-Терапим), како и сите останати племиња а почитувале и
еден вишни дождов Бог Сава, покрај Св.Илија, первиот (-Перун)".
И сите други богови. Тие биле на Белци во Индија...Месопотамија...Арапски
Полуостров и Египет. Еврејството било само еднобожество на истиот повеќебожен
народ Белци (Пелазги),што било и во Палестина (Палест=Пелест=Белест-и, Белци).
Видливо е дека повеќебожноста била наука,во која секогаш имало напредок.
Еднобожеството било зло...Токму поради него Белците (Пелазгите) изгубиле цели 2
милениуми години. До христијанството имало светски чуда, парна машина... итн.
ТН.СЛОВЕНСКИ ВЕРУВАЊА СЕ ЕВРЕЈСКИ
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 43, пиши: „Глобалниот човек се
состои од три дела: тело, разум и душа, и се тоа е поврзано во една целина. Што е
тоа тело- јасно е. Разум-исто така е јасно- две хемосфери на мозокот, ‘рбетен мозок
и нервни систем.Душа. Човечка душа- тоа не е измислица на поповите, тоа е реална
супстанца.Мнозинтство луѓе, развиени во духовен смисол, своја душа ја чуствуваат
и чуствуваат да ја имаат. Тие не треба во тоа да веруваат или не веруваат.Освен тоа
денешната наука дури научила да ја мери душата. Човечката душа е материјална.
Ама се состои од материја друг тип- од фина материја. Ама, без обѕир на финоќа на
таа материја, нејзината маса не е еднаква на нула. И кога човекот умира и неговата
душа го напушта телото, самото тело постанува полесно. Современата технологија
дури е способна да ја мери таа маса. (Товек=то век, т=ч, човек=чо век, Р.И.)
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Човекот во своето тело има 7 духовно-енергетски центри, кои се нарекуваат
основни чакри. Чакра во превод од санкрит означува точак. Чарките имаат вртложни структури и претставуваат енергетски вртлози на фината енергија и имаат изглед на спирални конуси. Преку чакрите се одвива информационото-енергетско взаемно дејство на човечката душа со околината. Тие знаења за природата на човекот
јудохристијанството секогаш го скривало од народот. А самите господари на јудохристијанството (потомци на египетските свештеници) го знаат не само тоа. Тие
мошне многу знаат. Тие знаат дека тие го примиле од Атланта. Ама сите основни
знаења тие ги држат во рацете на посветените, ги скриваат од народот и ги користат тие знаење за сопствени цели. (Точак, точакар=то чакар=чакр, Р.И.)
Сега, во период на крајот на космичката Ера Риба, се одвива дехерметизација на знаењата, и тогаш постануваат достпани на народот.
Структурата на основните чарки е следен, одоздола према горе:
Табела I. Основни чарки на човекот
Број чакри Каде се најдува Назив
Основна функција
1
Око чмар
Муладхара Преживување, прием енергија кудалини
2
Полна
Свадхистана Размножување, оргазам
Око папук
Манипура Контрола, управување, волја, власт, его
3
4
Срчана
Анахата
Љубов, праведност, чуство на добро и зло
5
Грлена
Вишудха Стваралаштво
6
Трето око
Аджна
Видовитост
7
Темена
Сахасрара Врска со космички сили (со Боговите)
Што е обрезување ? Зошто Евреите вршат обрезување на осмиот ден по 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 младинецот потполно се
формирал и стапува во период на полен живот. Во тој обред може да се види медицински разлог. Зошто на Евреите се врши обрезување така рано, осмиот ден по родување ? Дете тек се родило, тек се вклопува. Во светот околу себе, се труди во него да се адаптира и прилагоди. И осмиот ден после родување ? И одеднаш во тој
одговорен период со него да се вршат крвави и болни манипулации, го ремети
природниот тек на развојот на детето, рушејќи го она што природата и Боговите му
дале на детето. Дури мачињата после родување одма не умеат да се видат и почнуваат да се гледа тек низ 10-14 денови. Во што е работата ?
Работата е во окултните знаења, со кои владеат левитите и нивните господари, кои сами себе не си вршат обрезување. Работа е во тоа што во тој период, во текот на првите 14 дена, се отворуваат чакрите на човекот, спремиште на човечката
душа, то ест човекот се формира како суштество слично на богот и се воспоставува
врската на човекот со космосот, откаде тој може понатаму да црпи ново знаење за
добро и сло и дополнителните снаги. (Отвараат=чакрат; очакрен, очакарен..., Р.И.)
Со текот на првите осум дена кај човекот успева да се отворат само три долни чарки: Муладхара, Свахистана, Манипура. Сите горни чарки, почнувајќи од
срчените, остануваат кај обрезаниот Евреин неразвиени. То ест, обрезаниот Евреин- тоа е получовек, човек со врезана душа и со оштетена работа на мозокот. Ете
што прават левитите- слуги на сатаните. Управо со тоа, под раководство на Мојсиј
и окултистите, тие се бавеле во Синајската путстиња. (Точак, тркало, отвор, Р.И.)
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Уз помош на обрезувањето левитите прават од Евреите конечно биороботи,
кои понатаму не подлегнуваат на репрограмирање. Биороботите, кои понатаму не
се способни да сфатат, што е добро, а што зло. Левитите ја прекинуваат можноста
на врската на Евреите со вишите космички сили (со Боговите), ги вземјуваат и од
нив прават послужно орудие на својата волја. Обрезувањето кај смената на поколениијата води кон генетски промени.
Огледајте го верниот Евреин. Што означува црна капица на темето, која тој
стално ја носи ? Каков е тој симбол ? Симбол мошне јак. Ствар е во тоа, што за врска на космичките сили одговорни на најголемата седма чакра- Сахасрара. Таа се
најдува управо на темето. И таа кај обрезаниот Евреин е затворена. Тој е отсечен од
космосот. Да приметиме, узгред, дека кај католичкиот папа капицата е бела. Тој
себе не си врши обрезивање, како и левитите- највисока каста која управува со Евреите.
До што доведува неразвиеност на горните чакри ? Неразвиеност на Сахасрара доведува не само до отсекување од космосот. Таа ја ремети нормалната работа
на мозокот. Од човекот прави фанатик и догматик. Ако покушате да поразговарате
со обрезаниот Евреин за општофизилошки теми, ќе се судрите со таков фанатизам,
ќе видете 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
дури да видат низ ѕидовите. Сега е дадено само на изабраните.
Една од главните чакри- е срцевата чакра (Анахата). Неа ја практично ја чуствуваат сите нормални луѓе. Многу и мошне важни ствари човекот чуствува со срцевата чарка, или, како обично се кажува, со срце. Не со ушите и очите, туку со срцето. Тоа може да чуствува несреќа, да преживува, пати,чуствува грижа на совеста,
да се срами, плаши, мрзи, сочуствува, жали, тоа 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. Обрезаните Евреи сите се такви. И ако на обрезаниот му раскажувате за чуствување на тој тип, тој Вас не ќе ве разбере. И Вас ќе ве смета лудак и лицемер.
Исто како да му раскажувате на далтонистот за зелената, црвената и жолтата боја.
Тој Вас едноставно не разбира. Тој ги нема тие разнобојни чуства.
Ако за нормалниот човек лагата е непријатна сама по себе, кај обрезаниот
Евреин лагата не предивикува никакви емоции, тоа е едноставно средство кое дава
ефект во конретната ситуација. И ништо повеќе од тоа. На обрезаниот Евреин Вие
не можете да му објаснете дека сите алгоритми на еврејското однесување, почнувајќи од Талмуд, Библија, Ционистичките протоколи и Катехизис во СССР, -тоа се
сатнистички алгоритми, алгоритми на злота и неправилностите. Обрезаните се вон
општите поимања на добро и зло. За нив единствени критериум на добро и зло- е
личната практична корист. Се што им е лично корисно- тоа е добро, што им е штетно- тоа е зло. И ништо друго за нив не постои. Такви ги направиле уште во Синајската пустиња пред многу илјади години. Нивниот господ (сатана) во таа пустиња
недвосмислено изјавил: ‘Само на децата Евреи, кои овде се со мене, кои не знаат
што е добро, што зло, на сите малолетни, кои ништо не можат да смислат, ќе им дадам нова земја’ (Бројеви 14:23. ‘А останатите ќе лутат во пустињата 40 години, додека нивните тела не иструлат во пустињата’ (Бројеви 14:32-33).
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Да приметиме дека Исус Назареќанин, кој себе се нарекол Христос, исто така бил Евреин, обрезан осмиот ден (по Лука 2:21)“.
Обрезувањето било на Црнци, види кај Херодот, а не на Белци. На исток е
со исламот, еднобожество на Црнци (Семити). Значи, митологијата била на Белци,
со наука, а Евреите како Белци се вклопиле во наведената научна митологија. Таа
била само на тн.Словени. Па санскрит бил само тн.словенски. Следи раса=народ.
НЕ ПОСТОИ ЕВРЕЈСКА РАСА
David Icke, на стр. 121, под „Избришани од историјата“, пиши: „Од сé ова
произлегува уште едно прашање. И без ‘жидовско’-ашкенска врска Хазарското е
царство од огромно значење за светската историја. Артур Кестлер за тоа кажува:
‘Хазарите имале свои прсти во многу историски настани’. Начин на кои Хазарите
сами ја заштитиле Источна Европа пред муслиманската наезда е од изузетно значење. Но дали икогаш сте слушале за историјата на Хазарите во школите или било
каде другде ? Доврага, не е ли тоа навистина права случајност, од една страна, приказната за Хазарите доведува само темел на ционизмот, а од друга страна Хазарите
и нивната историја во најголем дел се избришани од историјата ? Бенјамин Х. Фридман, бивш ‘жидовски’ пословен човек кој без прекин водел кампања против ционизмот, рекол дека 1948. година кога Израел е втемелен, му се обратил на големиот собир на највисок рангирани чесници на војската на САД во Пентагон и им раскажал за Хазарите и нивната поврзаност со народот на Израел.Потоа, продолжува,
му се обратил Lieutenant Colonel, водител на Оделот за историјата на ‘една од најголемите и најценети образовни институции за високом образување во Соединетите Држави’. Човекот таму ја подучувал историјата 16 години- говори Фридман- ама
во цела своја кариера на наставникот на историја или било каде до тој ден не го
слушнал зборот ‘Хазар’. Фридман оваа приказна ја изнел во преписката со д-р Давид Голдштајн 1954. година. И продолжува:
‘Истражувањето...покажало дека (Хазари ‘Жидовите’) никогаш не биле ‘Семити’, не се Семити сега, нити икогаш во иднина можат да се сметат ‘Семити’, ма
колку ја напрегале машта. Исцрпното истражување, освен тоа, неопозиво го побива
како чудесно измислување општоприфатеното уверење на Христијаните дека такавиканите или само-викани ‘Жидови’ во Источна Европа на легендарниот ‘Избран
народ’, што мошно речито го објавувал христијанскиот клер од своите проповедници. Можда вие, драги мој д-р Голштајн, можете да објасните зошто и како тоа да
потеклото и историјата на Хазарите и Хазарското кралство така добро е скриено од
светот низ сите тие векови ? Која е таа тајна, мистериозна сила била во состојба низ
безбројни генерации да го држи потеклото и историјата на Хазарите и Хазарското
кралство вон учебниците на историја и наставните часови на историјата широко
низ светот ?
Потеклото и историјата на Хазарите и Хазарското кралство посве сигурно се
неспорни историски чинители. Тие...чинители исто така вон секоја сумливост ги
поставуваа потеклото и историјата на такавиканите или само-викан ‘Жидови’ во
источна Европа е една од надобро чувани историски тајни, сé додека последните
години не е даден голем публицитет на моето истражување на ова прашање. Не
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мислите, драги мој д-р Голдштајн, дека е време цел овој предмет од ова скровиште
извлече на светол ден ?’
Ова е напишано 1954. година. И понатаму чекаме.
Не постои жидовска ‘раса’
Доказите захтеваат да не се зауставиме тек на сугестија дека Ашкезнзите не
се генетски ‘Жидови’. Наиме, не постои нешто што би било жидовска ‘раса’, баш
како што не постои ни аријска ‘раса’ на начин како ја прикажуваат белите супремацисти (англ. white supremacist). Тоа е историско измислување. И, каква би воопште ‘раса’ имала врска ? Сé тоа е илузија и детинарија човек да поверува. Нешто
понатаму во оваа книга, кога ќе ја истражуваме илузорната природа на стварноста,
уште подобро ќе ја сфатиме бесмисленоста на ‘расата’ и како е глупо луѓето да
судат на темел на генетиката на нивните тела. Навистина е дека расата не постои,
изузев во главите на луѓето, како што ќе видиме. Сé тоа е илузија. Нажалост, ‘раса’
и со неа поврзани историски права и захтеви се користат како политички алат и
извор на манипулација на умовите.Тоа е разлог поради кого го проведувам времето
во разоткривање на еден дел на позадина на настаните. На дел од светот постојат
луѓе кои се следбеници на жидовската вера. Постојат бели ‘Жидови’, смеѓи ‘Жидови’, црни ‘Жидови’, шпански ‘Жидови’, кинески ‘идови’ итн., итн. кои го следат
тој состав на верување, и среќно на темелите на својата вера тогаш- молам убаво,
само повелете, за мене тоа не се однесува. Ама, жидовска ‘раса’ не постои, а камо
ли ‘избран народ’. Артур Кестлер истакнува дека луѓето кои себе со дел на топката
земјина се нарекуваат ‘Жидови’ генетички имаат многу повеќе од тоа заедничко со
‘домашното’ население отколку меѓу себе. Тоа во својот труд Прашање на расата
во современата наука(The Race Question in Modern Science)-кое го објавил UNESCO
и Raphael Patai во Encyclopedija Britanica- нагласил и професор Јуан Комас:
‘Окритието на физичката антроплогија покажуваат, спротивно на широко
распространетото мислење, не постои жидовска раса. Антропометричките мерења
на жидовската група во многу делови на светот покажува дека тие знатно меѓусебно се разликуваат со обѕир на сите важни физички карактеристики: градба,телесна
тежина, боја на кожа, цефаличен индекс на главата, фацијален индекса, крвни групи итн.’.
Harry Shapiro ја изнел истата процена во својот труд за UNSECO Жидовски
народ: биолошка историја (The Jewish People: A Bilogical History):
‘Широкиот распон на варијацијата меѓу жидовската популација во нивните
физички карактеристики те разноликост на генската учесталост на нивните крвни
групи секако обединувачката класификација чини контрадикција по себе. И премда
современата расна теорија признава одреден степен на полиморфизам или варијација внатре на расната група, не им допушта битно на различните групи, со мерења
на темел на сопствените критериуми на расите, да бидат идентификувани како такви. Да се постапи на таков начин би значело биолошката особна расна класификација да ја направи ништожна, а целата процедура арбитарно и бесмислена. Нажалост, ова прашање ретко во целост се одвојува од не-биолошките размислувања,
и унаточ доказите и понатаму се користи во цел Жидовите на некој начин да се издвојат како засебен расен ентитет’.
До овој тренуток разлог за ова потоње е очигледен: да се продаде лажна историја и биологија на мноштва кои себе се сметаат ‘Жидови’, како и остаток на чо-
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вештвото. Како можете да тврдете да сте посебна раса/избран народ кој Богот го
држи изнад сите останати, со посебни права на поседување на едно одредено парче
земја дадено од ‘Бог’, кога не постои такво како што е ‘жидовска раса’ ? Дури и
‘жидовски нос’ не е ништо друго туку обележје на лицето на една фракција на ‘жидовскиот’ народ, додека- а во тоа е битот- ‘жидовскиот нос’ денес далеку почесто
се појавува меѓу кавказките племиња и Турците во Мала Азија. Меѓу вистинските
семитски народи воопшто не се сретнува. Па побога, ако се вратите на приказните
од Библијата ќе пронајдете дека Абрахам, е наводни ‘татко’ на Жидовите, имал дете со Хагар, Египќанка, а истиот мотив се поновува и кај другите јунаци како што
се Јосиф, Мојсиј, Давид и Саламон. Библиските жени, сексуални парнери или родители дошле од народот како што се Моабити, Амонити, Едомити, Сидонци, Хетити, Гешурити и така понатаму. За траењето на вавилонското прогонство ‘Изралелците’, вклучувајќи ги членовите на свештенските обители, склопувале бракови со
не-Жидови. Како што Кестлер кажува, дури и пред дијаспората (‘распрснување’)
припаниците на израелскиот народ биле ‘темелно’ измислена раса. (Подоцна ќе се
посветам на потеклото на ‘Израелците’ и со имиња на нивната ‘ѕвезда’). Такво ‘мешање’ се однесува на повеќето историски нации, пиши Кестлер, затоа поентата не
би требало да се нагласува- да не постои тој постојан мит за библиските Племиња
кои сето време ја сочувале својата расна чистота. Со овие зборови ја заклучува својата изврсна книга:
‘Да резимираме: денешните Жидови немаат заедничка културна традиција,
одвај да имаат некои обичаи и обрасци на однесување кои се дел на социјалната
баштина што потекнува од трауматското искуство на гета, како и од религијата која
мнозинство не ја практицира или во неа не верува, ама унаточ на тоа им дава псеудо-национален статус...долготрајно влијание на расната и историската порака на Јудаизмот, премда втемелен на илиузија, со повикување на племенската лојалност делува како снажно емоционален окидач’.
Овие емоции како и страв, предизвикани и со настаните во нацистичката Германија, немилосрдно го искористиле нивните самоименувани ‘лидери’ на кои добро им е позната стварната позадина. Ашкенаските ‘лидери’ не се грижат за положбата на жидовскиот народ ништо повеќе отколку Бушевите за Американците. Тие
го следат планот, а сите луѓе, без обѕир на нивната раса или некоја друга етикета,
тек се сточна храна која ќе се искористи и злоупотреби во име на тој план. Да тие
водачи не се толку опседанти со прашање на расата и на посебните права на темел
на таа раса, овој дел на книга не би бил потребен, ама треба да се исправи лагата,
која ја изнесуваат расистите и ‘антирасисти’ на ист начин. Од помислата она што
се случило во Германија да е од корист како би се промакнал фашистичкот план ми
се врти желидникот. Ама е така. Изнесов дел на позадината за Израел и неговите
истакнати подупиратели бидејќи со заташкување на овие чинители се користи за
манипулација со ‘војна против тероризам’ и за освојување на арапскиот свет“.
ЕВРЕИТЕ ПОВЕЌЕРАСЕН ВЕРСКИ НАРОД
Етносот=едносот бил еднорасен, а еднобожеството како вера биле повеќерасни. Токму затоа денес Евреи, Христијани и Муслимани се повеќерасни.
Во прилог е веќе претходно кажано: крвни групи,различен изглед, пигмент...
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Владимир Алексијевиќ Истархов, во поднасловот „Интелект и талент на Евреите“, кога на стр. 35 пиши за Алберт Ајнштајн, вели:
„Како што е познато 1897 г. е одржан првиот ционистички конрес. На тоа
движење му било потребно знаме...
Од 1910.г. ционистите со колосалната упорност влијаеле на Ајнштајн за Нобелова награда. После повеќегодишниот ционистички притисок, наравно, ‘финансиска подршка’ 1922.г. ...“.
Значи, Евреите до наведените години не им било потребно ни национално
знаме, ни нивно име, затоа што во историјата за нив се пиши за еднобожци, трговки, банкарски...народ.Но тие никогаш не биле етнички,еднорасен народ, на кого му
била потребна држава. Па следи тие со еднобожното име и како трговци, банкари...
да создадат своја држава Израел, и тоа само по Втората светска војна, дури и после
Македонците, кои си имале своја влада АСНОМ, уништена со пуч на изродите...
Меѓутоа, меѓу Македонците и Евреите има огромна разлика. Македонците
како народ биле/се и ќе бидат само еднорасен народ, а Евреите само повеќерасен.
Во прилог се наведува за крвната група В, која била на темни. Бидејќи како
Евреи има покрај Белци уште Црнци, Монголи и Индијци, нејзиниот удел е многу
повисок отколку што е кај Европјаните. Овие биле со првобитната крвна група 0 за
ловци и рибари, ама и крвната група А за вегеријанци. Напротив, Монголите со првобитната крвна група 0 на ловци и рибари, а и крвна група В со одлики на исхрана
на ловци и рибари. Само во крвната група В не се лачи доволно хлороводна киселина. Бидејќи за разлагање на белките е потребно активирање на пепсинот со таа
киселина, луѓето со крвната група В сакаат повеќе киселина: кисела храна итн. Ако
луѓето со крвна група А сакат да имаат повеќе киселина, да јадат лути пиперки...
Житариците и легуминозите им а припаѓале само на Белци со крвна група А.
Многу убаво Адамо-Витни објаснуваат, дека сојата луѓето со крвната група
В полошо ја поднесуваат од луѓето со крвната група А. Ова говори дека сојата им
припаѓала на Белците, кои во Јапонија со името Јап, Јапет=Џафет, и симболот Сонце, стигнале пред Монголите. Овие биле без влакна на телото, ниски и темни, а
Белците обрастени по телото, бели и високи (аину), со бригиско дативно у. Следи
денешните Јапонци да се бели, витки и високи и со крвна група А околу 40% .
Бидејќи Евреи има и од темната раса (Црнци, Индијци и Монголи, како Хазарите на Кавказ) е следниов навод на Адамо-Витни со еден рабин:
Peter D’Adamo with Catherine Whitney (1996), “Eat rigt for Your Type”, преведено на македонски јазик,85 пиши:
„Лекција за крвната група: приказната за рабинот. Со текот на годините
имам видено многу трансформации како резултат на диетата со крвната група. Но
ретко која ме инспирираше толку многу колку моето искуство со мудриот, стар рабин од Бруклин.
Во почетокот на 1990 година, итно ми се јави еден лекар од Њујорк што ја
почитуваше мојата работа. Ме замоли ако можам да дојдам и прегледам еден негов
пациент, познат хасидски рабин, кој беше многу болен.
‘Рабинот Јакоб е исклушителен човек’, ми рече.
‘Би требало да биде големо искуство за тебе, а се надевам за него’. Ми кажа
дека рабинот, кој имаше 73 години, имал долга историја на дијабетес, што бил сла85

Извадок од мојата книга „Европјаните потекнале од Балканот и Мала Азија“, март 2004 година.
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бо контролиран со инјекции на инсулин. По тежок мозочен удар рабинот беше делумно парализиран.
Кога пристигнав кај него дома, во Брулкин, видов дека рабинот Јакоб навистина беше импресивен и зрачеше со длабоко духовно разбирање. Очигледно некогаш бил висок и со крупна градба, но сега рабинот лежеше истоштен во креветот,
со голема бела брада што скоро ги достигнуваше неговите гради. И покрај неговата
здраствена состојба, очите му беа бистри, мили и полни со живот. Неговата главна
преокупација беше како да стане од кревет за да може да продолжи со својата работа. Но можев да видам дека има големи болки. Ми кажа дека дури и пред мозочниот удар имал проблеми со нозете. Слабата циркулација предизвикувала отекување и воспалените на двете нозе и кога одел имал болно трпење. Сега левата нога
му беше парализирана.
Не бев изненаде кога дознав дека рабинот Јакоб има крвна група В. Иако
оваа крвна група е релативно ретка во Америка, доста е честа кај хасидските Евреи,
кои најчесто емигрирале од источна Европа.
Ми стана јасно дека за да му помогнам на рабинот ќе мора прво да дознам
како живее и што јаде. Храната е тесно поврзана со ритуалите во еврејските традиција.
Седнав да поразговарам со сопругата и ќерката на рабинот Јакоб. И двете не
беа запознаени со натуропатските третмани, но сакав да му помогнам на рабинот и
имав и имав желба да научам.
‘Кажете ми за исхраната на рабинот’, им реков.
‘Обично ја јаде целата храна секој ден’, ми кажа ќерка му. Храната се состоеше од варена кокошка; чолент, вид паштета од грав; и каша од ељда Кокошка, грав и ељда со тестенини, ова беше необична храна.
‘Па како ја правите кашата ?’, прашав наивно. Имаше краток разговор меѓу
мајката и ќерката на еврејски, со често насмевнување и погледи кон мене.
‘Па’ рече ќерката на совршен англиски, ‘прво ќе ја сварите кашата- ељдата,
а потоа ќе ја измешате со тестенините. Ја послужувате, се молите и јадете’.
‘Дали ја зачинувате кашата ?’, потворно прашав наивно. По уште еден разговор на еврејски, ќерката ми одговори. (еврејско, арамејско, дворасно, Р.И.)
‘Каша, докторе, па...ќе ја земете маста од кокошката, ќе ја ставете во тенџере со (многу малку) насечкан кромид и ја вриете. Кога ќе изврие добивате прекрасна чиста маст од кокошка. Им мачкате на леб на децата со малку сол. Толку е
вкусна што луѓето умираат по маста !’
Да, си помислив загрижено, можеби умираат од неа, а не по неа.
‘Во секој случај’, продолжи ќерката на рабинот, ‘џимиринките што сте ги
остраниле се крцкави и вкусни. Ги служиме со кашата. Повкусни се од пржените
компирчиња. Рабинот ги обожува ! А маста ја мешаме со кашата и тестенините.
Многу е вкусна. Многу !’
Открив и дека ова се чести хасидски јадења и дека се служат и во сабота. Но
ова не беше ритуал кој рабинот го применуваше еднаш неделно. Овој побожен човек ги минуваше деновите во молитва, а ретко мислеше на храна и едноставно ја
јадеше истата храна двапати дневно, секој ден.
И покрај тоа што беше дел од традицијата стара со векови, исхраната на рабинот не беше добар за луѓе со крвна група В. Лектините на храната како што е ко-

141
кошка, ељда, грав и пченка (а да не ги споменеме џимиринките !) ги предизвикуваат клетките на неговата крв да аглутинираат и тоа веројатно била главната причина
за мозочниот удар. Овие конкретни лектини можат да го блокираат и дејството на
инсулинот, што објаснува зошто дијабетисот на рабинот тешко се контролирал.
Ми беше јасно дека ортодоксните Евреи ги почитуваат правилата на кашрут
-кашер-древни принципи на исхрана што се наведени во Стариот тестамент во Библијата. Според овие правила на исхрана има одредена храна што е забранета, а месните и млечните производи никогаш не се јадат заедно или за време на истиот оброк. Всушност во кошер домаќинствата имаа посебни тави, тенџериња, чинии и прибори за месо и млечни производи. И посебно лавабоа за нивно миење.
Затоа, внималелно пристапив кон измени во исхраната при разговорите со
двете жени, не сакајќи да им ги нарушам ритуалите и религиозните асоцијации што
им значеа толку многу. Исто така бев претпазлив да не препорачам храна што ја
сметат за нечиста, според нивната традиција.
За среќа, постоеја алтернативи што беа дозволени. Ја замолив сопругата на
рабинот Јакоб да ја измени нивната исхрана, ограничувајќи ја вообичаената исхрана на рабинот на еднаш неделно, само за светиот оброк во сабота. За другите оброци ја замолив да подготвува јагнешко, риба или мисирка наместо кокошка; ориз
или просо наместо каша: и да се менува видот на гравот од кој ја прават паштетата.
На крај, препишав и неколку комбинации на витамини и лековни тревки за да се
забрза неговото закрепнување.
Во текот на следната година, рабинот одлично напредуваше. За само осум
недели почна да оди и да прави умерени вежби, што многу му помогна во подобрувањето на циркулацијата. Покажуваше неверојатна подвижност за човек на неговата возраст и ги острани последците на мозочниот удар. По шест месеци го префрлија од инјекција на орална инсулинска терапија- огромен напредок, имајќи предвид дека со години беше на инекции. Оттогаш немал наврати на мозочен удар и
дијабетисот на рабинот Јакоб конечно бил под контрола.
Лекувањето на рабинот ми укажа на тоа колку е древна и фундаметална мудрост на крвните групи. Исто така покажуваше дека исхраната што сме ја одбрале
од религиозни или културолошки причини, не е секогаш најздрава за човек што
припаѓа на таа култура ! Можеби се чини дека традицијата што е стара пет или
шест илјади години е добро адаптирана и древна, но многу од одликите на нашите
крвни групи се илјадници години постари.
При изучувањето на исхраната за вашите крвни групи, научете една лекција
од рабинот. Диетата за крвната група не е обид да се постави строга формула за вашата исхрана, или да ви ја остранат храната што е важна за вашата култура. Напротив, ова е начин да го подржувате вашиот идентитет потполно- да се навратите на
исконските вистини што живеат во секоја клетка на вашето тело и ве поврзуваат со
вашите историски, еволутивни претци“.
Адамо-Витни велат: „лектинот од храна (како што е ељда) што може да се
прилепува и аглитунира со клетка од крвната група В не би се вклопил во формата
на групата А“...„Храната се состоеш од варена кокошка; чолент, вид паштета од грав; и каша од ељда“...„маста од кокошката“...„џимиринките“. Токму кокошката како домашно животно, гравот и ељдата им припаѓале на Белците, а не на темните раси со крвна група В, како што биле Евреите, како еднобожци повеќерасни, и темни.
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Авторите говорат за рабинот (а=о) Јакоб (б=в). Тој бил Евреин, со име на основата на островот Крит (Евр-опа), што се среќава како Хевреи. Бидејќи в=б се доаѓа до македонската река Хеброс и градот Хебра=Хевра=х евра (Царот К.Порфирегенит под Македонија го разбира оној дел од Тракија кој е меѓу Хебра и Понт). Да
се додаде, според наводите на Херодот, Елиан и Стефан Византиски Бригија (Брзјакија) била Европа, а бригиското говедо и коњ станале палестински. Значи, Евреите биле Пелести=Палести=Палестинци, само со закосени очи како Берберите.
Тие како Белци ја имале традицијата на исхрана на Белци со крвната група
А. Таква била кашата, од што произлегле „кашрут-кашер-древни принципи на исхрана што се наведени во Стариот тестамент во Библијата“. Затоа во неа сите се само Белци. Токму потопот со Ное (Ново=Нове) е истоветно со Прометеј итн. Ова било повод Евреите да бидат поврзани со тотем прасето. Напротив, Монголите свињата никогаш не ја обожавале, што важи за Црнците.Токму Монголите, Индијците
и афричките Црнци имале иста генетска основа. Пак, Семитите биле Црнци, чиј
семитски јазик бил сличен со јазиците на Црнците. Белите Евреи имале учество и
на крвната група В на темните раси и затоа кај нив исхраната на Белци за крвната
група В на темните раси не била пожелна. Евреите со лектините не можат да лажат.
Наведените хранива и растенија се оние кои отсекогаш им припаѓале на Белците. Со движењето и преселбите на Белците тие со себе културите ги пренесувале, како што било со легуминозното храниво сојата итн. За сојата може да се потврди со она што авторите го наведуваат: „Ако сте просечна личност со крвна група А
можеби ќе ви биде тешко да се одвикнете од типичната исхрана што вклучува големи количини месо да се храните со соја“...„иако има голем број луѓе со крвна
група В во Азија за кои исхраната базирана на соја е штетна за нивниот организам“.
Ова говори дека сојата била земјоделска култура на Белците.Оризот како житарица,
кој се сее масовно во Азија, не им припаѓал на темните раси, туку тој од Средозејето бил пренесен на просторите на темните раси. Не случајно исхраната во јужна
Азија, источно од Индија итн., каде најповеќе се селела белата раса, опстоила слична со онаа на Европјаните, а различна со на Монголите и Црнците.
Истото важи и за пченката, за која пишеле Булок со сор.: „Прва култивирана
пченка за која се знае била пронајдена во една пештера во југозападниот САД, а е
стара 8000 години“. Ако таа би била американска, значи и афричка, таа би ја имало
и во југоисточниот САД, а не само во југозападниот САД, од каде навлегла исчезнатата флота на Александар Македонски. Таа во САД не била постара од 2.500 година, затоашто методот C-14 не е доследен да ја каже вистината. Значи, пченката
била само по смртта на Александар Македонски. Во прилог се наводите и на С.Антолјак (1985), „Средновековна Македонија“,Мисла- Скопје.Тој наведува дека за неа
„на нашите краишта се знаело уште пред откривањето на Америја“...„Уште во 1974
година ние ја поставивме тезата, врз основа на изворни податоци од 11 и 12 век, за
потеклото и ширењето на пченката од Азија преку Сицилија во јужна Италија и во
нашите земји, и тоа во прв ред во пределите што го заплискува Јадранското Море“.
Адамо-Витни истакнаа: „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
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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. Токму Темните потекнале јужно од Сахара кога Африка била споена со Јужна Америка.
Меѓутоа, овде се говори за „југозападниот САД“, Северна Америка, која била споена со Европа. Нејзино било Средоземјето, од каде Белците се селеле кон Исток и Запад. Во DER GROSSE READER’ DIGEST WELT ATLAS се вели: „Првата
научна експедиција за проширување на познавањето 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 брег и ги откриле Канарските Острови...Викинзите го досигнале Гренланд (околу 900) и дошле
во годината 1000 како први на брегот на Северна Америка“.
Видливо е дека Белците пловеле кон Запад, во правец каде се движела јагулата. Бидејќи пченката на била пронајдена во „југоисточниот САД“, таа во Америка била донесена со изчезната флота на Александар Македонски.Таа, каде што пловела, таму градела свои градежи, пирамиди..., носела земјоделски култури, писменост итн. Бидејќи Монголите од Источна Азија околу 13.000 п.н.е. се преселиле во
Северна Америка, а во Јужна Америка стигнале околу 8.000 г.п.н.е, видлива е врската со изчезнатата флота на Александар Македонски. Монголите со крвна група
0 биле без домашни животни, растенија, градежи... Пирамида имало во Босна...Тие
и градежите биле помлади од 5.800 пр.Хр., поточно по 5.500 пр.Хр.86
Адамо-Витни велат: „Крвната група В е ретка во Африка“...„е релативно ретка во Америка, а доволно меѓу хасидските Евреи, кои емигрирале почесто од Источна Европа“. Тоа е доказ, дека Евреите во Источна Европа биле од Хазарите на
Кавказ. Не смее да се заборави, дека Улфилас направил готски јазик, тој во коине
внел уште готски=татарски зборови. Според Густав Вајганд, „дури се претпоставува, дека во Томи (Мизија) готскиот јако бил претставен и богослужбата била
вршена на готски“. На истите области бил Јидиш. Според Клин, Јидиш „јазикот на
еврејското население, односно Источна Европа и Америка“.
Дејан Луќчиќ, кн. I, стр. 58, вели: „Во Хазарија христијанството продирало
од запад од Византија, и од југ- од задкавкаските држави. На крајот на VII век, во
христијанство е обратен највлијателниот савирски кан Алп-Илитвер, со својата дворска свита, а сто години подоцна Византија на Крим веќе ја основала Готската митрополија, која обфаќала седум хазерски епархии“. Видлива е врската со готскиот.
Адамо-Витни уште пишат: „Бидејќи типот В е помалку инаку, неговиот организам подлегнува на егзотични имунулошки пречки, како што се мултипле склероза, лупус и синдром на хронично исцрпување на организмот“. Тие велат и: „мултипле склероза...е настојување за оболување на типот В од необични, спори вируси и некротични болести. Поврзувањето на болестите со типот В можи да објасни,
дека многу Евреи, народ застапен со висок степен на крвна група В, почесто оболува отколку другите народи“.
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Харман пиши: „и брзото загревање од 5.800 пр.Хр. масовно ја променала природната околина на
луѓето“. Потопот се поместува дури во поново време зашто говори Библијата. Во неа се говори за
индикационата година 5.508 г.п.н.е. од кога бил создаден светот. За Брајер и др. според Библијата
христијанската црква го поставувала почетокот на светот тек во 4004 г.п.н.е. (5500. или 5508. во
источното христијанство). Секстус Јулиус Африканец во 3 век сметал дека цела човечка историја е
можна да се забие во 6.000 години. Тој се прославил со пресметката дека Христиј е роден 5.500 години после Потопот. Се ова говори, дека наводите за библискиот Потоп биле основани.
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Значи, другите народи биле еднорасни, а Евреите повеќерасни и со монголска основа. Бидејќи се говори за наследни појави, тие кај нив се помасовни и поради нивното стапување во бракови во крвносродство, доаѓајќи до похомозиготност.
Меѓутоа, крвнотосродство било од самиот почеток. Владимир Алексијевич
Истархов, на стр. 25, вели:„Према Библијата татко на монотеизмот е Авраам. Авраам, како и Ехнатон, бил родоскрнавник, оженет со сопствената сестра Сара (Битисање 20: 12). Родоскрвнавнувањето кај сатанистите- е света работа. Ама, Авраам
отишол уште понатаму. Тој не само да ја искористил својата сестра, туку и постанал нејзин сводник, кој себе си организирал добар живот, подметнувајќи ја својата
сестра-жена Сара во креветот на фараонот (Битисање 12: 13-16) и на царот Авимелех (Битисање 20: 2)“.
Адамо-Витни пишат: „дека многу Евреи, народ застапен со висок степен на
крвна група В“. Бидејќи секој народ насекаде нема ист распоред на крвните групи,
тогаш не може да се говори за народ како етнички, туку се мисли само на народ на
Област=Провинција=Тема=Склавина. Ама Евреите не биле етнички народ, туку само монотеистички, кои отсекогаш се бореле против политеистите. Вакви биле Македонците. Кога Македонците го прифатиле еврејството, тие постанале исто така
Евреи. Меѓутоа, тие понатаму останале Македонци. Ова не било со Евреите, кои до
денес се повеќерасни, оти еврејството било и останува само едно: религија.
ИЗРАЕЛСКИТЕ ЕВРЕИ СЕ РУСИ
Еднобожество=Еврејството било прифатено од Хазарите, кои биле Монголи,
што продолжило и во Русија, каде тајно македонската династија ги испратиле Македонците, Солунските Браќа, тајно да го шират христијанството. Тие таму виделе,
дека Русите имале преводи..., пишани на рецки. Следи тие се нарекувале „роцки народ“ со „роцки јазик“. Исто така, имало и Руси кои го прифатиле еднобожеството,
оти тие биле повеќебожци. Така еднобожците станале Евреи.
David Icke, на стр. 104, пиши: „Како било, се испоставува дека сé е нелегитимно и узвишено. Ционистичкото право на земјата Израел се темели на текстовите на Стариот завет, чие авторство стварно е непознато. Поедноставно речено: ‘Богот ‘Обеќаната земја’ ни ја дал нам на својот ‘изабран народ’, и затоа земјата
е наша’. Хм,- и тоа е тоа. Ама постојат уште луѓе. Како што се некои храбри жидовски писатели попат на Артур Кестлер кои потврдиле, огромното мнозинство на
‘жидовскиот’ народ- и секако оние кои го надѕираат Израел и го ‘советуваат’ Бушнемаат баш никакви историски врски со земјата Израел. Не се генетски Жидови, и
засиугурно не се ‘Семити’ !! Не потекнуваат од библискиот Израел туку од народот
викан Хазари од подрачјето кое постанало јужно на Русија, долу према Кавказкото
горје. Тоа е разлог зашто такавиканиот ‘жидовски нос’ не е генетска црта отколку
на Кавказ ! Алфред М. Лилиенлхал, бивш службеник во американскиот Stade Department, овој чинител го прозвал ‘Ахилова пета на Израел’, бидејќи тоа го руши ционистичкото право на земјата на библиските Жидови’. Историчарите сметаат дека
Хазарите се потомци на турските племиња познати како Хуни, кои околу 450. година провалиле од Азија и ја опустошиле Европа. Во еден тренуток хунската земја
се протегала од централна Азија до средна Европа, од Сибир и Кина до северна
Индија. Тоа биле збир на племиња и крвни лози кои се мешале со бројните народи,
вклучувајќи ги Кинезите и Сумерите. Хуните најповеќе се памтат по нивниот водач
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Атила кој до моќта се домогнал со убиство на својот брат Буда, по кој е наречен унгарскиот град Будимпешта.87 И Хуните и Хазарите говореле со турски јазик, па се
смета дека се работи за ист народ. Хазарите надѕирале големо и моќно ‘поганско’
царство долж на наголемиот дел на Русија, до Уралските гори на исток и Кавказки
гори на југ...Во цел низ војни кои ги воделе- од кои првата траела измеѓу 642. и
652., а втората 722. до 739. година- отприлика 300.000 хазарски војници ги совладале Муслиманите во нивниот продор. Го спасиле Христијанството во Русија и Источна Европа. Христијанството на други фронтови ја бранеле и постројбата на Карло
Марлет (мартел- ‘чекан’), водач на меровиншките Франки. Мартел бил дедо на Карло Велики, чии потомци се 34-ри од 43-ојца претседатели на Соединетите Држави,
заедно со европските кралски семејства.
‘Обрезан еднорог’
Негде околу 740. година кралот Булан, владетел на Хазарија, ја прифатил
жидовската религија, што го направил и целокупниот народ. Легендата кажува дека
кралот Булан во сон или визија му е речено така да постапи, ама тоа очигледно бил
политички потез со кој сакал да избегне да ги проголта христијанскиот односно
исламскиот свет кои ги опкружувале од двете страни. Она што е извесно е дека Хазарите, се претци барем на 90% на оние кои денес себе се нарекуваат ‘Жидови’,
немаат баш ништо со земјата викана Израел. Нивната постојбина не било Мртво
Море туку Касписко Море, кое постанало познато како ‘Хазарско Море’. На тоа
подрачје денес имаат цел Илуминатите поради големите резерви на нафта и плин.
Артур Кестлер пиши дека ‘војничкиот народ на турските Жидови кај рабинот морал да остави подеднакво стран дојам како обрезаниот еднорог. Очигледно дека
постоеле две струји на Хазарите познати како Кара или ‘црни’ Хазари те Ак или
‘бели’ Хазари. Премда Артур Кестлер кажува дека веројатно нема врска со бојата
на нивната кожа.Меѓутоа,Ибн-Саид ал-Магхриби, еден арапски хроничар, запишал:
‘Што се однесува на Хазарите, тие се северно од населените земји према 7.
предел, а над нив е главно констелацијата Plough. Земјата им е ладна и влажна. Затоа нивната боја е бела, очи сини, косата им е густа и претежно црвенкаста, нивните тела се крупни, а нарав ладен. Општо, изгледот им е див’.
Кавказкото подрачје е поврзано со белата раса...“.
Авторот истакна: „хунската земја се протегала од централна Азија до средна
Европа, од Сибир и Кина до северна Индија“. На стр. 110, тој вели: „...Во Библијата
постои и напомена за Ашкеназ, брат на Тогарм и внук на Магог. Јосип, хазарскиот
крал во втората половина на десеттиот век во преписката запишал дека тие се потомци на Тогарм кој, тој пиши, имал десет синови кои имале потомци во сите турски племиња, вклучувајќи ги Хуните, Хазарите и Бугарите...“.Па до Индија биле
Скитите, Хуните. Наспроти монголски имало и Белци. Белите Хазари биле Руси.
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 99, пиши за „Христијанизација на
Русија“: „...Појавата на Евреите во Киевска Русија паѓа во мошне далечната епоха.
Евреите, кои живееле пред Владимир, биле од Хазарското царство. Што се однесува на хазарските Евреи, за нив немаме строги научни податоци. Е познато само тоа,
87

Будимпешта=будим пешта, а буда=буда, само тн.словенски. Бидејќи Унгарија била тн.домовина
на тн.Словени, во 19 век во неа живееле 95% тн.Словени и 5% монголски наследници. Малцинскиот
јазик станал унгарски, во кого мноштво тн.словенски зборови (пуста, степа...) останале. Токму затоа
тн.словенски јазик бил јазик на Белците,а Белци биле и Сумерите.Следи сличноста и со сумерскиот.
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дека цел низ строги мери против нив од страна на Императорот Јустинијан и императорите-иконоборци ги натерале Евреите да бегаат преку Кавказ на брегот на Волга, Дон и брегот на Црно Море (21). Делот на избеглиците се растворил во масата
планински кавказки племиња и, изгубувајќи ја својата националност, на тие племиња им предал некои физиолошки црти на еврејски тип. Другите Евреи себе си
нашле уточиште меѓу Хазарите, Караимите и на други племиња, кои живееле на територијата на денешниот југ на Русија.
Околу 730.г. Евреите потполно ги покриле сите хазарски, караимски племиња и власта ја превзел еврејскиот цар или ‘каган’. Каганот заедно со своите великодостојници ја примил јудејската вера и направил тие да бидат владејачки во
земјата. Така настанало и еврејското царство. Царството било јако. Дури Киев некое време му плаќал данок, ама тоа траело кратко.
965.г. кнезот Свјатослав ја завзел хазарската тврдина Саркел на Азовското
Море, а во 969.г. паднала и престолнината на Хазарите- Итилј.
Свјатослав го завзел царството на хазарскиот каганат и го припоил на Русија.Ама после тоа хазарските Евреи почнале да ја преплавуваат Киевската земја. Нив
таму ги привлекувало огромното трговско значење на Киев, кој настојувал на главниот пат од Грците према Варјашкото Море.
Уфрлување на своите кадрови во највисоките ешелони на власта и заводувањето на властодржците преку еврејските жени, тоа е една најомилена еврејска метода. (Се потврдува, еврејството немало врска со националност, туку со вера, Р.И.)
Мајката на кнезот Свјатослав- кнегињата Олга, не предвидувајќи никакви
лоши последици, ја зела на работа како клучарка девојката Малуша (скратеница од
името Малка- на ивритот на царицата). Таткото на таа Малуша бил рабин, кој исто
така имал еврејско име Малк (на иврит-царица) од рускиот град Лјубич, кој во свое
време се најдувал во вазалната потчинетост од Хазарскиот каганат (15).
По наговор на својот татко Малуша во еден убав момент на одмор надвор го
завела кнезот Свјатослав и затруднела.88 Кнегињата Олга, дознавајќи дека Малуша
зачнала од Свјатослав, се налутила и ја протерала во селото Будитино близу Псков,
каде се родил Вадимир.89(Малуша, Малк-а, Малта, иврит=и врит, ифрит, в=ф, Р.И.)
Понатаму во ‘Повести времених лет’ Владимир- внукот на рабинот Малк
почнал да фигурира како ‘робичич’, т.е. ‘рабинич’, ипак во доцните званични истории на Русија упорно почнало да се преведува како ‘син на робинка’.
Подобро не се однесувал према плодот на својата тренутна (поради пијанство) врска и самиот кнез Свјатослав Игоревич. Напуштајќи ја земјата Руска и одејќи во Бугарија, Свјатослав најстариот син Јарополка го поставил за кнез во Киев,
средниот Олег во земјата Древлјанска, а на најмладиот Владимир не му дал никаков дел. Новгорците, настојувале кон самостојност од Киев, према советот на Добринј (брат на Малка) почнале да бараат од Свјатослав неговиот син Владимир за
кнез. Свјатослав не ги сакал Новгородците и, предавајќи и полукрвниот син Владимир, рекол: Земете го ! Какви сте Вие, таков Ви е и кнез’.
Новгорците го повеле кај себе малолетниот син Владимир, со нив отишол и
неговиот роден вујко Добриниј (тоа е на руски, а оригинално име е Добран) и владеел со Новгород додека Владимир ојачал (извор ‘Повест времених лет’, 1864.г.).
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Добран-Добринја не дремел на престол, туку мислел за илјадогодишните
јудејски планови. Најнапред го испратил Владимир на долгогодишно стажирање во
Западна Русија, каде до тогаш аријската вера мошне деградирала поради неприметни делатности на јудео-псеудопаганите. Управо, тие такавикани пагани далеку
пред појавата на Владимир пополека, ама сигурно ги развраќале западните Руси со
воведување на груби идоли насекаде, храмови на старите Словени и, воглавно, принесување на крвави жртви. Најчесто како жртви се користени невини деца, чија крв
кај Евреите била можне барана.90
За време на тоа стажирање Јудеите го обучиле Владимир, како да се одмазди
на омрзнетите роднини по таткова линија поради губиток на власта на роднините
по мајчина линија во Лобич и во Хазарскиот каганат. Тој требал да ја уништи аријската вера одвнатре со воведување на ропската христијанска религија.91
Вратувајќи се во Новгород со дружина на изроди која изнајмила еврејски
пари, Владимир сурови и подмукло го убива својот брат Јарополк (оти тоа е само
гој- стока на еврејски)92 и да ја узурпира власта во јужна Русија. Трудната вдовица
на својот брат Владимир ја силовал, и зел за себе друга жена Рогенда, која за почеток ја силовал во уриш завземениот Полоцк пред очите на нејзините врзани родители-кнезови, кои потоа наредил да се убијат.
Седнувајќи на кралскиот престол, тој према порано разработен пеколен план
почнал да исполува зголемено почитување према аријските Богови. Призива да се
постават идоли кои порано не биле познати во Русија и не само да му се поклонуваат, туку и да им принесуваат како жртви невини деца. Жртвената крв ја собирале
и ја испорачувале на јудејските научници. 10 години идолопоклонството, пратено
со крвав фанатизам, како што и било планирано, ја уништила аријската религија
одвнатре. Русите почнале да се бунат против сопствените Богови, на кои пред тоа
им се поклонувале со илјади години. Тек после тоа Владимир го вовел христијанството со сила, не предизвикувајќи нарочит снажен отпор, кој овој Жидовиќ би можел да го чини живот (15). Нека биде трипати проклет тој шугав Жидовчиќ“.
Анѓелија Станчиќ-Спасиќева93пиши: „Таа (хазарска) еврејска држава постанала вака: Околу Волга во VIII. век еден Хазарски крал се поевреил. Неговиот последовател Обадиј силна синагога подигнал и ја ширел еврејската вера. И сега можеме да разбереме зошто тие Словените журно го повикале Кирил и Методиј, да го
спасува уште неутврденото христијанство меѓу своите браќа. Но тоа тешко оделобидејќи кралот се поевреил. Оние, верни уште припадници на христијанската и претхристијанската словенска вера, му ги предале на светите браќа моштите на патријархот Климентиј и своите свети книги преведени на словенски јазик.
Таа Хазарско-еврејска држава допирала до Крим и Кавказ, а во XIII. век
Џингис-Хан ја освоил. Тие поеврени Словени ги има и сега многу се во Русија“.
Вакви се преселиле во државата Израел, кои се најбројни. Токму затоа во
Израел се говори руски јазик. Пак, овој бил македонски јазик на Кирил Солунски,
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148
тн.старословенски, кој бил склавински јазик, на кого твореле Солунските Браќа. Па
затоа Израел бил склавинска=тн.словенска земја. Бидејќи Русија била македонска
земја, а за Харолд Ламб Македонците ја создале Русија, Евреите биле Македонци.
Пак, руските Евреи во Втора светска војна ги истребувале македонските.
РУСКИТЕ ЕВРЕИ ГИ ИСТРЕБУВАЛЕ МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ
Кога се говори за еден етнички народ, тој е еднорасен. Бидејќи Евреите биле
повеќе расни, тие меѓусебно се истрабувале. Истребувањето било и кај еднорасните
народи. Меѓутоа, тоа било само верско. А еврејството повеќе не знае што било/е.
Дејан Лучиќ, кн. 1,94 стр. 11, во првиот наслов „Декорирање на заговорот“,
ја започнува својата книга: „Од темнината на минатото, од недостапните архиви,
изронува скривената историја на народот кој лажно се претставува како еврејски,
збор е наравно за Хазарите, познати како Ашкенази !
90% посто денешни Евреи се Хазари, а тие се господари на скриената моќ!“
Стр. 15: „Од околу 15 милиони денешни ‘Евреи’ само 10% се можда семитско потекло- Сефарди, 90% се Ашкенази значи турско-монголско потекло.
Према тоа 13,5 милиони ‘Евреи’ не се Семити, па да се пиши нешто што е
против нив- не може да се нарекува антисемитизам !
Најголем број Семити се Арапите !“.
„Антисемитизмот всушност се однесува на политиката на Израел и Хазарите према Семитите- Арапите, а не на политиката на не-Хазари према овој народ кој
се крие зад името на легендарниот народ Евреи, кој всушност скоро и не постои,
оти Сефардите, потомци не само на Јудеците, туку и на Феничаните, Друзите и Картагинците, за кои башне би можело да се речи дека се вистински Евреи !
Феничаните се со потекло од Балканот,а нивниот кукасти нос е ‘динарски’!“
Стр. 27: „Тоа наравно не се сите Хазари (Евреи), тие се исти жртви на своите господари... Доказ за тоа се Аушвиц, Дахау, Јасеновац...“.
Стр. 30: „...Каде пиши Евреи во цитатите- читајте Хазари. Евреите денес чинат малцинство (10%) меѓу оние кои лажно се претставуваат !
Вистински Евреи се Семити, а Хазари се турско-монголска раса !
Но, тоа не е конечна вистина, зад овој вел стојат следните: Феничаните дошле од Балканот,тие се високи,црномањести, со кукасти нос,мошне се виолетни...“.
Стр. 43: „Кои се Евреите денес ? Лејди Џејн Бердвуд кажува:
‘Малку неевреи сфаќаат дека денешната ‘еврејска’ заедница е поделена на
две потполно различни лози. Мнозинството (околу 80%)95 е познато под името
‘Ашкенази’, односно источноевропски Евреи. Тие не се потомци на библиските
племиња,туку потекнале од турско- монголскиот народ кој ја образовал својата
држава во областа измеѓу источна Турција и јужна Русија, под назив Царство на
Хазарите. Ова царство процветало после распаѓањето на Римската империја, во
доба кога две големи религии, ислам и христијанство, гледале да го прошират
бројот на верниците (воглавно по пат на војни освојувања). Хазарското царство
било вклештено измеѓу овие два снажна религиски блока. Хазарсакиот владетел, во
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желба да ја сочува својата независност на својот посед, одлучил целиот негов народ
да оди по ‘третиот пат’ и да го прими јудеизмот. Во тоа време Евреите ‘дванаесет
племиња’ беа расеани вон светата Земја и слаби. Еден мал дел нивни се нашол во
тоа време во земјата на Хазарите и одлуката на владетелот ја прифатил како неочкувана среќа, радо помогнувајќи му во процесот на конверзија.
Маса на Евреи од Палестина не отишла на север, туку на запад, долж брегот
на северна Африка, откаде дошла во Шпанија. Оваа малцинска лоза на денешните
Евреи се нарекува ‘Сефарди’ или шпански и португалски Евреи.96 Историјата на
хазарското преминување на јудаизам е дадено во книгата ‘Тринаестто племе’ на
Артур Кеслер, познат ‘еврејски’ писател и проучување на мистицизмот. Ционистите, наравно, биле мошне разочарани со Кеслеровите откритија оти тие значеле дека
нивното тврдење ‘сите Евреи да имаат право да се вратат во земјата на своите претци’ може да се примени само на Сефардите (а и тогаш само условно). Захтевите
на ашкенските Евреи, значи се, обмана !
Дали Евреите денес навистина се Евреи ?- се прашуваме поново !
Артур Кеслер, автор на чуената книга ‘Тринаестто племе’ признава:
‘Денес Евреите се делат на две главни групи: Сефарди и Ашкенази.
Сефардите се потомци на Евреите кои од давнина живееле во Шпанија (на
хебрејски Сефард), се додека на петнесеттиот век оттаму не се протерани и се населиле во земјите на Медитеранот, на Балканот и, нешто помалку, во Западна Европа. Говореле шпанско-хебрејски дијалект- ладино (VII,3) и ги сочувале сопствената традиција и верските обичаи. Се цени дека бројот на Сефардите 1960-тите бил
околу 500.000.
Во истиот период Ашкензите броеле околу 11 милиони. Така, што би се рекло, Евреин практично е синоним за Евреите Ашкенази. Ама изразот Ашкеназ наведува на погрешно мислење, оти тој хебрејски збор во средновековната рабинска
книжевност се однесува на Германија, допринесувајќи на такво верување дека денешните Евреи се со потекло од Рајна. Меѓутоа, не постои ниеден друг термин за
несефардското мнозинство на современите Евреи’ “.
Во 15 век во Македонија дошле Евреите од Шпанија. Тие говореле само
шпански. Тоа било сé додека Бугарите нив не им ги испорачале на Германците.
Дејан Лучиќ, кн. 2, од стр. 421: „Тајна власт на Хазарите во Германија.
Дали Германците, Немците и Австријците- слепи ?
Нивниот ‘сакан’ Адолф Хитлер бил потомок на Соломон Мајер Ротшилд од
Виена ! Коловодачи на ‘III рајх’ биле Мартин Борман и Алфред Розенберг, најголем научник бил фон Вернер Браун, творец на ракетниот програм, а најголем злочинец- званично бил Адолф Ајхман...Сите Хазери...Како и љубовницата ‘Адова’Ева Браун “, итн., итн.
Значи,сите биле руски Евреи, тн.Хазери. Ова е затоашто скоро сите биле Белци, а само поединци темни со монголски пигмент, и остапувачко кај Адолф Хитлер. Тие ги истребувале македонските Евреи, кои сé до нивното ликвидирање во
Битола говореле само шпански. Нивни втор јазик им бил битолскиот говор итн. Тие
воглавно биле сиромаси, а само поединци биле богати. За ова ништо не е спорно.
Македонските Евреи биле потполно истребени, но не руските, тн.Хазери, кои се ра96

„Сефарди наравно не се само Евреи, туку се, и Феничани, Картагинци како и други народи на
северна Африка кои се вклопиле во оваа река“.
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шириле на Запад, и биле вистински трговски и банкарски народ, а и денес владеат.
Вакви и денес има во Германија. За некои може да се види во книгата на Д. Лечиќ.
Со наводот се потврдува, палестинските Евреи немале и немаат врска со руските Евреи, кои денес живеат во Израел, а тој е откупен со пари на руските Евреи.
Следи нивниот мајчин и татков руски јазик да е главен во Израел.Рускиот јазик бил
само македонски, тн.старословенски. Па затоа Израел бил/е руски, т.е. македонски.
Бидејќи за палестинските Евреи сиромаштијата не била срам, што се потврдува и со Богомилите со јудејско влијание, за руските Евреи сиромаштијата била/е
само грев. Токму затоа во никој случај руските Евреи немаат врска со еврејството.
Тие биле само плачкаши на целата Земја, која сакаат потполно да ја уништат. Како
неа не ќе ја уништат, кога тие не водат грижа за нејзината биолошка равнотежа. И
тие неа за да ја доништаат, од неа сé само оплачуваат и така само се обогатуваат.
Со оплачкани пари тие сé купуваат и тоа не само Палестина, дури цел Свет.
Дејан Лучиќ, кн.2, стр. 394 е насловот: „Какви се интересите на Ротшилд на
Космет и во Војводина ?“: „...Независност на Косово е и интерес на Ротшилд, оти
тоа претставува ‘српски Кувајт’, со огромни резерви на олово, цинк, злато, камен
јаглен... Сорос од окупацијата КиМ вложил доста напори и пари Трепче да ја грабне за Ротшилд...“.
Стр. 399: „Црна Гора денес потполно е купена од хазарски компании кои ги
предводи Ротшилд. Образецот е идентичен. Колонизацијата, како и во регионот, го
предводат Ротшилдите, покрај нив се ‘руски’ бизнисмени, Сорос...Треба да се присвојат луките, ресурсите, металуршките комбинати, туристички капацитети...“.
Следи Босна и Херцеговина,Хрватска, Македонија („Митал Стил Скопје...“),
дури во Србија. Така тие со крваво оплачкан капитал сé ќе откупат. Со нивното сé
откупување, тие сé ќе уништат. И ним ништо друго не им преостанува, тие да трагаат следна планета и неа да ја оплачкат, а со тоа и неа да ја уништат.
За тие да сфатат дека тие не се способни самите да живеат, тие нека пробат
да откупат поголем број пусти острови, и сите тие до крајот само таму да живеат...
Или нивниот семитски (црнечки) Бог да им обеќа ничија земја, а не секогаш туѓа.
ИЗРАЕЛ РАСИСТИЧКА ДРЖАВА
David Icke, на стр. 137, во „Особна приказна, пиши: „Америка Ашкеназ Jack
Bernstein, намамен со пропагандата за жидовската домовина, од Соединетите Држави се преселил во Израел. Останал згаден од она што го доживеал, а поединости
на она што сведочел опишал во еден членок насловен ‘The Life Of An American Jew
in Racist-Marxist Izrael’ (Живот на еден американски Жидов во расистичко- марсикстички Израел). Изјавил дека ционистичката пропаганда на американскиот народ
го навела да поверува како ционизам и Јудаизам се една иста ствар, те дека по природа се религиски. Тоа било, тврди тој, очита лага. ‘Јудаизам е религија; ционизам,
меѓутоа, е политички покрет кој во најголема мера го започнале источно-европски
(Ашкенази) Жидови кои со векови биле главна снага што стоело зад комунизмот и
социјализмот.’- пиши Бернштајн. Крајната цел на ционистите- тврди тој- е една
светска влада под надѕор на ционистите и ционистичките ориентирани меѓународни банкари. Се кажува дека после арапско- узраелската војна 1967. Жидовите во
Америка биле исполнети со понос поради тоа што нашата домовина постанала то-
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лку моќна и успешна. Уз помош на лажна пропаганда со нив додатно се манипулирало дека Жидовите во Америка биле прогонети, продолжува. ‘Така, измеѓу
1967. и 1970. отприлика 50.000 американски Жидови наседнало на таа ционистичка
пропаганда и мигрирало во Израел. Јас бев еден од тие наивници.’ Бернштајн не се
нашол во емотивниот процеп поради тоа што ќе ги напушти Соединетите Држави
бидејќи на луѓето кои себе се називаат Жидови им е допуштено да имаат двоструко
државјанство, како израелско така и американско, премда тоа не се однесува ни на
кои други Американци. Набрзина по доаѓањето во Израел Бернштајн се заљубил во
Жива. Таа била ‘сефардска Жидовка од Ирак која, баш како и јас, наседнала на ционистичката пропаганда и мигрирала во Израел.’ Jack првите три години брак морал да живее со Живината тетка ‘поради критичниот стамбен простор и поради расизмот’. Кажува дека ова бил генетски систем кој се применувал кај доделување на
станови: (Само Жива си е жива, ништо на тн.израелски јазик, Р.И.)
1. Првенство имаат Ашкенези кои во Израел живееле многу години.
2. Втори по ред се Ашкенези од Европа, особито воколку се венчаат со Ашкеназ роден/родена во Израел.
3. На трето место се Ашкенази од Соединетите Држави, во толку подобро
ако се во брак со Ашкеназ роден/родена во Израел.
4. Тек по сите горе споменати куќи добиваат сефардиски Жидови кои имаат
историска врска со оваа религија, а бираат измеѓу оно што останало.
5. На дно на прописот доаѓаат Муслимани, Дружи и Христијани.97
Jack Bernstaein унаточ пиши дека со тоа што Ашкеназот од Соединетите Држави бил сместен пониско на пописот за доделување на стан затоа што се венчал со
сефардска Жидовка. Тврди дека на ист начин била предвидена и можноста на вработување: Ашкеназите добивале најдобри запослувања; следни биле сефардските
Жидови, додека Муслиманите, Дружите и Христијаните ги пополнувале најлошите
работни места, од кои големо мнозинство устоа останувало незапослено. Странката
Shas во Израел е оформена заправо како ашкенаската елита дискриминациски би се
однесувала во однос на Сефардите. Израел е заснован на срамниот расизам со најстрашен и најмрачен облик. Тоа не е ништо друго туку апартхејд, но унаточ на тоа
ашкенаската организација како што е Anti-Deformation League се расфрлува наоколу со етикетите ‘расист’ и ‘антисемист’, лепејќи ги на сите други. Бернштајн ја одбил предожбата дека Израел е слободна или демократска држава. Тоа е, тој тврди,
фашистичка држава:
„Жидовите Ашкензи кои од Германија миграирале во Израел, додека гаеле
симпатии према комунизмот и го подржувале, биле склони да одат на рака на постапките према фашизмот во нацистичкиот стил. За време на Втората светска војна
оваа ционистичка елита на ашкенските Жидови со Хитлеровиотѕ Гестапо блиско
соработувала на прогон на германските Жидови од ниските класи и нивното испраќање во концетрациските логори. Живеејќи сега во Израел, овие елитни Жидови
ционисти, кои добро го увежбале нацистичкиот стил на фашизмот и му пружале
подршка, бројни аспект на фашизмот ги наметнле на Израел’.
‘Како би оставиле дојам дека во Израел е демократија, членовите на Кнесет98
от (Израелски Конгрес) се бираат, само што тоа е еден чуден вид на избор. Тоа е
97
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точка во која израелските такавикана демократија престанува. Посве е свеедно која
странка ќе победи на изборите- Лукид или Лабуристичка странка; жидовската ционистичка елита ќе владее во диктаторски стил, пружувајќи им потпора на елитната клика и брутално гушејќи го секое разминување во мислењето.’
‘Во врска со нацизмот/фашизмот, ве молам, допуштете ми да појаснам. Германците се дивен народ, дури би се осудил да речам голем. Ама во Германија обично жителството постанало жртва на нацистите кои уз помош на лукавство и бруталност ја освоиле власта. Во Германија просечните Жидови биле жртва на ционистичката елита која рака под рака соработувала со нацистите. Многу од тие исти
Жидови циониста, кои во Германија соработувале со нацистите, дошле во Израел и
ги здружиле снагите со Жидовите ционисти/комунисти од Полска и Русија. Тоа се
две лица на комунизмот и фашизмот во нацистички стил кои владеат во Израел.
Демократијата е тек илузија.’
‘Што се однесува врската измеѓу елитата на ашкенаските Жидови и нацисти, обратите внимание на зборот ‘Ашкенази’- погледајте уште еднаш- ‘AškeNAZI
(англ. Nazi-нацист; оп. прев.). Занимливо, зар не ?’
Норман Финкештајн во својата книга Image Ami Reality Of Vie Israel-Palestine Conflict израелско постапување со Палестинците се споредува со апартхејдот во
Јужноамериканската република и со гледање на американските доселеници на американските вроденици. Запрашан дали владее демократија во Израел, одговорил:
‘Дали во Јужноафричката република во тоа време владеела демократија ? За
белците, ‘супериорни луѓе’ тоа била демократија. Слично на тоа, Израел, во текот
на поголемиот дел на својата историја, бил општество во кое половина население
ги уживало сите права, а втората половина никакви.’
Не постој очигледен пример за тоа дека во Израел од ‘ѕидот’, кој всушност
со еден дел ѕид а со еден дел ограда што- према одлука на изаелската влада- Израел
го дели на палестинско подрачје, долж 150 милји ‘граница’. Ѕидот го разделил палестинското семејство, вклучувајќи татковци и мајки, од нивните жени, мажи и деца и ги уништил средствата за живот на палестинските земјоделци ставајќи ја нивната земја на израелската страна на ѕидот. Градот Qalqilya, некогаш познат како
‘кошница со овошје’ на Западниот брег од три страни отсечен од господарствата
кои го снабдувале неговите жители и втор по големина на извор на вода во религијата. Приодот на градот од 40.000 жители чини една израелска контролна точка.
Ама, ништо не говорите, тоа е антисемитски“.
Хазарите се сакале/сакаат само себе,а го мразаат цел свет и него го плачкаат.
ХАЗАРСКИ СВЕТСКИ ЗАГОВОР
Никола М. Николов99 пиши за Банки и Банкари:„Банкарскиот систем го има
својот почеток во Вавилон пред околу 3000 години. Причините за неговото откривање е златото. Бидејќи за оние што имале злато биле незгодно да го носат со себеси тешкиот метал, тие оставале на чување кај некој свој пријател во кого имале доверба. Тој од своја страна им дава парче пергамент или кожа со свој потпис или печат. Подоцна секој што ќе му ја донесе таа потврда на чуварот може да го добие
златото. Со текот на времето тој систем станува популарен. Специјални и се поква99

Никола М. Николов, „Светски заговор“, Издава НИП Ѓурѓа,Скопје 1995.Претходело на бугарски.
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лификувани луѓе стануваат чувари на златото и тие почнуваат да ги чуваат трезорите на повеќето богаташи. Во своите трговски зделки сопствениците на злато подоцна почнуваат да ги разменуваат меѓу себе тие потврди, така што не е неопходно
златото да се зема од чуварот. Се врши само префрлување и промена на сопственикот. На тој начин кај чуварот се натрупуваат злато и скапоцености. Иако скапоценостиот метал не им припаѓа, чуварите почнуваат да го даваат на заем на други
трговци кои им плаќаат некаков процент за користењето. Подоцна тие чувари на
скапоцености стануваат познати под името лихвари.
Во средниот век лихварството е забрането. Многу подоцна, во времето на
крстоносните походи неизмерно многу се зголемила трговијата во Европа, што доведува до создавање на првата меѓународна банка.
Кон средината на XV век Косимо де Медичи основа една меѓународна банка
со седиште во Фиренца. Таа е можеби првата поусовршена банка во тоа време со
огранки во други италијански градови, како и во Авињон и во Лондон. Во Римската
филијала банката ги чувала сметките и авоарите на папата. Лихвата што ја добивала банката изнесувала 10 проценти.
Во XVI век од Јужна Америка во Шпанија се увезуваат огромни количества
на злато, што ја дава идејата и можноста за кредирирање. Во тој век се основаат и
првите модерни банки, од кои некои постојат и до денешен ден: Банко до Санто
Спирито во Рим, Монте де Пиета во Неапол и Банко ди Палермо на Сицилија.
Тие банки ја финансирале меѓународната трговија, натрупуваат огромни печалби од лихвите и најмногу од валутната разлика. Најважна фаза во развитокот на
банките настапуваат во моментот кога се почнуваат да се служат со тие туѓи пари и
кога ги користат влоговите и заштедите на луѓето. Тие им плаќаат некаква минимална награда на вложувачите, а им ги даваат истите пари на другите луѓе, претпријатија и држави со многу повисоко камати.Се користат најразлични трикови кои
ги засегаа имињата на банките. Некои се наречени ‘Национални банки’ заради поголема убедливост и стабилност. Првата таква банка во 1674 година го зема името
Шведска национална банка. По неа следува Англиската национална банка во 1694
година, кога една група трговци се спогодуваат да му дадат 1.200 милиони фунти
назаем на кралот Вилхелм III со 6 проценти камата. Но освен тоа тие добиваат и
монополно право да печатат банкноти и да примаат депозити.
Кон средината на XVIII век Ротшилд воведува еден навистина многу помодорен и поусовршен банкарски систем. Тој ги испраќа своите петмина синови во финансиските претстолнини на Европа: Парис,Виена,Неапол,Франкфурт и Лондон.100
Ротшилд го создал и најбрзиот комуникациски систем со гулаби, курири и
свои агенти.
Еден од најважните фактори за успехот на Ротшилд е неговото вонредно големо политичко и стопанско разузнување. Тој прв дознава за победата кај Ватерло,
што му дава можност преку семожни трговски манипулации да натрупа огромни
богатства. Неговите синови стануваат приватни банкари од меѓународен калибар,
финансираат железни пруги, осигурителни друштва и меѓународни проекти. Во тоа
време Ротшилдови веќе се господари и учители на меѓународниот капитализам.
‘Парите се Бог на нашето време’, вели филозофот Хајне, ‘а Ротшилд и неговите синови се неговиот пророк’. Повеќето од европските држави и влади зависеле
100
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од банките на Ротшилд, особено Англичаните. Во 1847 година Ротшилдови и даваат назаем пари на Ирска во врска со големиот глад; ја финансираат Кримската војна и и даваат средства на Англија да ја купи половината од Суецкиот канал од Египет во 1876 година.
Предводени од Соломон Ротшилд Кредитаншталт Банк во Виена станува
главната депозитна банка на Австроунгарија. Британската банка на Ротшилд ги финансира златните рудници во Јужна Америка“.
„Дајте ми право да ги печатам парите на една држава, па потоа не ме интересира кој ги прави законите“ (Ротшилд)
Стр. 70: „Многу гревови тежат на совеста на таа злокобна династија. Со парите тие успеваат да им наложат на сите Евреи и на нивната 30-вековна тајна масонска организација да ги признае за апсолутни господари. Франкомасонските организации се оние што извршуваат репресии и убиства на лицата незгодни за нив,
управувачи и владетели. Нивниот најголем триумф е поразот на Напалеон, постигнат пак преку масонските организации. Потоа им претстоеше да излезат на крај со
рускиот цар Александар Романов, Хазбурзите и Хоенцолерните,кои во 1815 година
го склучуваат таканаречениот Свет сојуз- Лига на нациите за поттикнување на христијанството. Тоа е главната причина поради која Ротшилдови се изјаснуваат против тие династии. За таа цел тие создаваат многу способни агенти како Дизраели1805 година, Напалеон III- 1808 година, Бизмарк- 1815 година, Гамбета- 1838 година, маршал Соул- прв помошник на Напалеон, Карл Маркс, Херц, Троцки и многу
други. (Секој народ кој има свое потекло и држава не ништи друг-и народ-и, Р.И.)
Објект број 1 е рускиот цар Александар Романов, кој неуморно се стреми да
ги обедини католичката и источноправославната црква, како и да склучи англо-руски сојуз и на тој начин да го спаси светот од непотребните војни и непрекинати
судири. Тука одигрува подла улога нивниот агент- покрстениот Евреин Дизраели,
кој го осуетува сојузот. Брзо искачувањето на Дизраели ги зачудува сите бидејќи
освен својството ‘голема самоувереност’ не располага со нешто друго,ниту е богат,
ниту има некаква квалификација или особен интелект. За сметка на тоа уште како
млад е избран, подготвен и лансиран од Лионел Ротшилд за извршување на специјален план за светско господство.
Од 1814 до 1848 година врховната команда на светските тајни организации е
‘Алта Вендета’- највисока ложа на италијанските масони со Голем Мајстор, по се
изгледа- еден од Роштилови.
Откако го уништуваа Напалеон, тие имаат потреба од друг од истата големина и го создаваат Бизмарк, кој исто како Дизраели не бил способен, ниту добар
ученик. Води разудан живот, што го доведува до големи материјални задолжувања.
Според генерал Спиридович, Ото Бизмарк е незаконски син на маршал Соулт, кој
исто така е Евреин.
Мирољубивата и христијанска религиозна политика на Александар I е токму
спротивна на онаа на фамилијата. Измирувањето на двете цркви- католичката и источноправославната- би било страшен пораз за оние чијашто религија го признава
само Талмудот. Фатална грешка на Александар е што ја потценува таа тајна семоќна организација. Истата грешка ја прават денес Американците како и Советскиот
Сојуз. Александар I се дружи не само со христијани, туку исто така и со Евреи и
Муслимани. По еден ручек во една еврејска синагога тој се почуствувал лошо и на

155
1 декември 1825 година, по големи маку, умира. Лекарите установиле дека е отруен
со познатиот отров кој бавно дејствува, ‘Аква тофана’.
Главна причина за убиството и ликвидирањето на последните шестмина руски цареви од династијата Романови е да не се даде во никој случај можност на источноправославната вера да се помири со католичката и да се стигне до создавање
на моќна универзална црква.
Откако ‘ТИЕ’ управуваат со Франција, Германија, Австрија, Англија, САД и
Русија, само изведете заклучок: кој е светскиот император. Огромниот капитал со
кој располагаат се простира и се прицврстува како пијавици кои секоја човечка
иницијатива и усилба. Заемите давани на различни држави им носат неизмерно големи добивки, кои, природно, имаат негативен одраз врз животот на населението.
Така, на пример, во 1818 година Ротшилдови и даваат на Прусија 5 милиони фунти
стерлинзи заем од кој Прусија добива само 3,5 милиони, а другите- 1,5 милиони
фунти плус 7 проценти камата- ги добива Ротшилд и тоа само за неколку години.
Во 1823 година тие ги земаат сите заеми на Франција при разорувачки услови за
неа- повеќе од 50 проценти камата. Фактички нивната добивка од тие државни заеми се неограничени. Со нив тие ги гарантираат државните облигации и акции со
кои играат како ќе посакаат. Ги соборуваат и ги креваат по свое наоѓање, бидејќи
тие се оние кои управуваат и манипулираат со светските берзи.
Во својата книга ‘Евреите и модерниот капитализам’ професорот Вернер
Сомбар пишува: ‘Во периодот од 1820 година натаму настапува векот на Ротшилдови, така што кон средината на векот општо мислење е дека има само една единствена сила во Европа, а тоа е Ротшилд’.
Дизраели, кој е во стопроцентна функција на Лионел Натан Ротшилд, во
книгата ‘Кенингзбај’ ги опишува Ротшилдови, нивниот карактер и нивната власт
како што не направил никој друг. Меѓутоа, тој никаде не споменува имиња туку
само псевдоними. Цели 75 години читателите на новелите на Дизраели мислат дека
имињата се измислени, додека во 1921 година рускиот автор Череп Спиридович
откри дека името ‘Сајдонија’ се крие Лионел Ротшилд. Во својата книга Дизраели
пишува: ‘Тој беше господар на пазарот, на трговијата и на парите на цел свет и, се
разбира, господар на се друго. Тој фактички располага со сите приходи на Јужна
Италија преку Карл Ротшилд во Неапол. Монарси и министри од сите држави го
посетуваат и ги примаат неговите совети’. (Кенингзбај, стр. 213 и 214).
‘Сајдонија (Лионел Ротшилд) нема срце, тој беше човек без какво и да е
чуство спрема другите луѓе’.
Во истата книга објавена во 1944 година Дизраели потврдува дека Лионел
Ротшилд знаел претходно за револуцијата од 1848 година и дека таа била подготвена во Германија од езуитите, со кои фамилијата била тесно поврзана.
Во 1815 година ‘ТИЕ’ го ликвидираат Напалеон I, по што Натан ги остранува и трите многу познати династии Хоецолерни, Хабзбурзи и Романовци. Веднаш
по труењето на Александар I во 1825 година ‘ТИЕ’ се обидуваат да кренат револуција во Русија но не успеаваат. Во 1831 година ги убиваат и двата синови на Напалеон.
Во 1853 година нивните пиони Дизраели, Бизмарк и незаконскиот син на
Натан Ротшилд- Напалеон III- ја провоцираат Кримската војна и бидејќи не успеват
да ја добијат, го трујат Николај I во 1855 година.
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Како што потцртав и порано, тие успеваат да создадат личности кои играат
многу голема улога во историјата на светот. На сите ни е добро познато каква колосална улога одигруваат во историјата на човештвото Карл Маркс, Херц, Ласал, Бомбелс, Диазрели, Бизмарк, Гамбета, Керенски, Троцки, Ленин, Венизелос (Бени Зелос), Масарик и други.
На масонскиот конгрес во Вилхелмсбад е донесено решение да бидат ликвидирани тројца монарси: Луј XVI, Густав III и Јозеф II и тие се ликвидирани како
што следува: Густав Густав III- 1790 година, австрискиот монарх Јозеф II- 1792 година и Луј XVI- 1793 година. Нека не се заборави дека масонските ложи биле во
целосна потчинетост на Ротпшилд и ги извршуваа безусловно нивните заповеди.
Нивните интриги и стануваат познати на цела Европа но никој не е во состојба да ги запре. Кој ќе се обиде- загинува. Во 1848 година 16-годишниот Франц
Јозеф станува австриски императорно фактички државата ја управува неговиот воспитувач Бомбелс, кој стриктно ги извршува наредбиде на Ротшилд и сесрдно се
стреми да ги расипе односите меѓу Австрија и Русија. Од друга страна, Натан во
Англија се стреми да ја настрои државата против Франција од каде што може неговиот брат Џејмс со сите сили му помага да предизвика војна меѓу тие пријателски
земји. Џејмс им наредува на франкомасоните да се соединат со бонапартистите, орлеанистите, републиканците и да го соборат кралот Шарл X Бурбонски, кој бил прославен по своите религиозни христијански обредувања. Нивните интриги успеваат
да ја заведат Франција да го нападне Алжир, што ја настројува Англија против Франција и доведува до паѓањето на Шарл X. (Орлеан..., само едно: орле, Р.И.)
Француските револуции кои се исклучително нивно дело ги доведуваат Ротшилдови до незапаметена власт- материјална и политичка. Нивното влијание и контролата над судбината на европските држави е запечатено во светската историја.
Дваесеттиот век е забележан со градбите на железнички пруги од кои 90 проценти
се финансирани од Ротшилдови. Од својата зделка со Франција за испорака на шини и вагони Џејмс Ротшилд добива 700 милиони франци. Царевите на берзите, како
што ги нарекувале тогаш, си дотеруваат 150-200 милиони годишно на еден нечесен
начин.
Преку печатот кој како тогаш така и сега им припаѓа повеќе од 90 проценти,
манипулираат не само со управите на банките туку и со обичната публика. Вештачки создадените финансиски паники секоја година им носат баснословни добивкиза сметка на обичните луѓе кои банкротираат.
Во тоа време Англичаните со недоверба гледаат на Евреите, па алчниот Натан Ротшилд решава да се покрсти со единствена цел- натрупување на уште поголемо богатство. За таа непромисленост тој плаќа со животот. Неговите браќа, верни
на верата и на заветот на татко си, го осудуваат и го трујат, а за да го спречи син му
Лионен од покрстување, го жени за ќерката на чичко му Карл Ротшилд. Учител и
воспитувач на Лионел станува Бомбелс- Евреин кој ја прифаќа католичката вера и
станува езуит. Истиот Бомбелс подоцна се оженува за втората жена на Напалеон.
За одбележување е дека династијата Ротшилд речиси немале отворено незадоволство и интриги од многубројните членови, а ако имало, тогаш се чувало во строга
тајност.Можеби за таа потчинетост придонесле предвидените казни во тестаментот
на првиот Ротшилд кои биле повеќето од драконски. Видовме дека Натан, и покрај
неизмерната власт, за изневерувањето и отстапувањето од тестаментот на основач-
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от на фамилијата плаќа со својот живот. Џејмс Натан станува против тиранијата на
Алфонс Ротшилд IV и го наоѓаат со пресечено грло. Истото се случува и со внукот
на Лионен, Натанаил Ротшилд IV, кој исто така е најден во Лондон со пресечено
грло. Изгледа дека тоа бил семејниот начин на егзекуција кој ги одржувал послушноста и редот на династијата.
Сите големи светски личности од последните два века што ги оставиле имињата на историјата не биле ништо друго освен верни и послушни извршители на
заповедите на големиот клан кој многу вешто ги користи нивниот ум, нивните способности и квалитети за остварување на своите лилчни интереси и стремежи.
Дизраели е десна рака на Лионен Ротшилд во Англија, езуитот Вајшол (Илуминати)- на Амшел во Германија. Гамбета со своите забележителни говори и подоцна како министер за внатрешни работи на Франција ја извршува непречено политиката на Џејмс Ротшилд. Поенкаре- пет пати француски премиер и претседател на
Третата Република до крајот на својот живот им служи верно на Алфонс Ротшилд
IV и на Едуард Ротшилд V.
Керенски како претседател на Привремената руска влада одигрува суштинска улога за воспоставувањето на болшевизмот во Русија- верен и точен извршител
на плановите на Ротшилд V. Како Вајшол и Бомбелс така и Дизраели по наредба на
Ротшилд ја прифаќа проформа христијанската вера за да може полесно да се лансира и да ги извршува пеколните планови на ‘Скриената рака’.
Венизелос злонамерно и смислено ја предизвикува грчко-турската војна за
да го собори цар Константин, со што ги остварува плановите на Ротшилдови. Мистериозното убиство на грчкиот крал Александар I исто така и се припишува на таа
сесилна организација. Кога претседателот Линколн се обидува да се оттргне од политичката и финансиската зависност на Ротшилдови, ‘ТИЕ’ не се колебаат да го
ликвидираат. Чесниот американски претседател Гарфилд исто така плаќа со животот поради смелоста да каже: ‘Кој ги контролира парите на еден народ го контролира тој народ’.
Самиот Дизраели во книгата ‘Кенингзбај’ признава дека Ротшилд ги финансира и ги подржува сите револуционери во светот, признание кое многу грозно фрла сомневање врз Ротшилдовата династија во поддржување на раздори и размирици.Ако лицата во ‘Кенингзбај’ се дешифрираа додека нејзиниот автор Дизраели беше жив, независно од неговите големи заслуги потомците на Лионел Ротшилд немаше да му простат и да се двоумат да го применат врз него фамилијарниот начин
на егзекуција- пресечување на грлото.
За одбележување е дека конзервативните Англичлани покажуваат многу поголем отпор спрема Ротшилдови- одошто Французите. Манирите на Џејмс Ротшилд се попрефинети и пораскошни одошто тие во кралскиот дворец. Многу потешко
било да бидеш поканет во дворецот на Ротшилд одошто во дворецот на кралот.
Познатиот италијански патриот Џузепе Мацини, соборец на Габрибалди, пишува: ‘Златното теле е семоќно во Франција и тој, Џејмс Ротшилд’, може да стане
цар, само ако посака’.
Рускиот револуционер Херцен, незаконски син на Херцел од семејството Ротшилд, во рускиот весник ‘Камбана’ ги величи Ротшилдовите и ги нарекува ‘цареви’. Тој е пламенен револуционер и непријател на императорот Николај I. Тој е истиот Херцен, идолот на болшевизмот.
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Карл Маркс, најголемиот говорник против капитализмот, никаде не го спомежнува името на Ротшилдови. Тоа загадочно молчење зар не зборува нешто ?
Колку да му се гледа чудно на читателот, гола вистина е дека тие сепознати
личности и богови за комунистичкиот свет биле подржувани материјално и морално од капиталистичката династија на која и служат берзрезервно.
Сите револуционери,востанија и бунтови се организирани и се организираат
од тајни заткулисни организации, се раководат од социјалистите и се спроведуваат
од работничката класа која секогаш и ќе биде искупителна жртва.
Кој е главатор на тие тајни организации што ја подготвуваат револуцијата во
Франција во 1848 година ? Без какво и да е сомневање- Џејмс Ротшилд, што го признава и самиот Дизраели.
Каде се работниците во време на револуцијата во Франција ? Се разбира, на
барикадите и околу гилотината, викаат смрт без дури да знаат чија глава ќе падне
во кошот. Истата таа маса од работници не е допушена на собранијата на кои се
донесуваат важни решенија и се извршуваат од нивно име.
Начините им се исти за француската револуција како и за болшевичката- вештачки глад во Парис и околината, а во 1917 година- вештачки глад во Петроград
кој предизвикува народно незадоволство и востание. Соборувањето на Напалеон I
од светските императори- Ротшилдови- ги прави сите кралеви и цареви послушни и
вазали на капиталот. Исклучок прават само Русија и САД, поради што Ротшилд
спроведува кампања против Николај I, оквалификувајќи го како страшно чудовиште, додека тој е не само ретко религиозен, културен, туку и многу хуман. Британскиот амбасадор во Русија лорд Лофтус пишува: ‘Николај I беше највеличествената крунисана фигура- фин и благороден карактер, дарежлив и многу сакан од
оние што го познаваат’
Блез де Биро во книгата ‘Германија онаква каква што е’ пишува: ‘Никој не
може да негира дека императорот Николај I влијаел позитивно врз сите настани во
Европа со својот религиозен морал и се спротиставувал на сé ненормално и нечесно’.
Пламена желба на Николај I е мирно сожителство со Англија и Франција
кое изгледа невозможно поради силното влијание и власт на Ротшилд во тие земји.
Неговиот план е да се ослободи Бугарија и Србија од турското ропство, а во замена
за тоа да ја остави Англија да го има Египет. За таа благодарна цел тој плаќа со својот живот. Отруен е од сопствениот лекар Манд, поткупен од семоќната ‘Скриена
рака’.
Во 1855 година на власт доаѓа Александар II, ослободителот на селаните и
спасител на Соединетите Држави.
Веќе знаеме како тие европски сили: Германија, Франција, Англија, Австрија и Италија се распределуваат и подпаѓаат под власт на петтмина Ротшилдови браќа. Остануваат Соединетите Држави и Русија. Чесните претседатели на Соединетите Држави се борат упорно да не попаднат под туторство на таа злокобна династија. Но еден по друг бидуваат ликвидирани. Секој претседател кој ќе им се спротистави бидувал ликвидиран. Линколн, Гарфилд, Меккинли и Хардинг се убиени од
плтени убијци на ‘300-темина’.
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Од 1912 година наваму, со избирањето на Вилсон за претседател на САД,
почнува и трагедијата на Америка која трае и до денес и ќе биде трагедија на целиот свет утре.
Никому непотребната Кримска војна е општопознато дека како дело на Ротшилдови речиси ги разорува Англија и Франција, а ја обединува Европа за сметка
на еден грст привилегирани луѓе.
Кога Англија, Франција, Прусија, Шведска и Сардинија се готови да и помогнат на Турција да ја задржи власта над окупираните држави, Александар II е единствениот европски владетел цврсто решен да ги ослободи христијанските народи
од петстотинигодишното турско ропство.
Откако Ротшилдови го убиваат царот Николај I, преку Дизраели си ја обезбедуваат Англија, Франција- преку Напалеон II, Германија- преку Бизмарк и Италија преку Манцини, остануваат Соединетите Држави за кои е планирано: Северните држави да се присоединат кон Канада, која е дел од Велика Британија. Јужните
држави- кон Мексико во кое од 28 мај 1864 година владее Макисмилијан- пратеникот на Напалеон III. Со пристигањето Максимилијан веднаш добива заем од
200 милиони франци од англиската Ротшилдова банка. Агентите на капиталот работат како кртови во Јужните Држави за да го настројат и да го озлобат населението против Северните и во голем степен успеваат. Тие дури самите им ги нудат на
Францизите двете држави, Тексас и Лузијана, за материјална и воена помош. Токму
кога сите тие подмолни замисли се готови за дејство рускиот император, следејќи
ги одблизу тие заткулисни игри против Северните американски држави, соопштува
во Парис и во Лондон, преку своите пратеници, дека секакво мешање против Север
ќе се смета за објавување војна на Русија, како и дека ‘ќе стрела против првиот кој
ќе стрела против Америка’. Александар II веднаш ја испраќа својата атлантска флота на чело со фрегатата ‘Ослабија’ во Њујоршкиот залив, а тихоокеанската ја испраќа во Сан Франциско со изрична императорска заповед да се стават под непосредна команда на Линколн.
Оригиналните заповеди до двајцата руски адмирали ги виделе лично и ги
потврдиле двајца американски пратеници А.Д.Куртин и Ж. В. Лотхроп како и судијата Филд. Горното се потврдува и од самиот Линколн, како и од министерот за надворешни работи и В.Х.Севард. Тој гест на рускиот император го спасува интегритетот на Американските Соединети Држави и им помага да бидат тоа што се денес,
но без каква и да е гаранција за утре. Таа граѓанска војна, сосема бесцелна и непотребна за американскиот народ, зема многу невини жртви. Северот дава 385.245
убиени и ранети, а Југот- 100.000 убиени“.
„Тие го финансираат преселувањето на 600.000 Евреи од Источна Европа и
нивното населување во Палестина. Тоа почнува на 18 мај 1948 година за сметка на
1.350.000 незаштитени христијани и муслимани кои се истерани од своите домови
и од земјата.
Создавањето на израелската држава и воопшто денешната ситуација на
Средниот Исток се должи исклучиво на Ротшилдовите усилби...“.
На стр. 180 е наслов: „Синдром на придобиен имунитет недостиг (СИДА)“.
„Тој вирус предизвикува фатална болест која го разурнува имунитетот на телото, неговата способност да се бори против многу други инфекции и болести и го
оштетува мозокот. Самиот вирус не убива...“.
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„Во август 1986 година во официјалниот весник ‘Правда’ Русите прв пат го
пуштија гласот дека вирусот на СИДА потекнува од една американска воена лабораторија. Истото го потврдија и двајца источногермански лекари- Јаков Сегал и Роналд Демлов, кои тврдат дека појавувањето на вирусот се совпаѓа точно по време
со отворањето на една биолошка американска лаборатија наречена ‘Р-4’, што се наоѓа во Форт Дитрих.
На 22 септември 1986 година Радио Москва во емисијата на англиски јазик
одново ги напаѓа Американците: ‘Американското Министерство за одбрана прави
опити врз луѓето во развојот на своите истражувања’. Коментарот продолжува:
‘Вирусот на СИДА е плод на американските стручњаци добиен при манипулирање
со човечли гени’.
Британскиот ‘Санди Експрес’ пишува: ‘Вирусот-убиец СИДА можеби бил
вештачки создаден од американските научници во време на лабораторски опити’.
Познатиот британски специјалист во областа на СИДА-та професор Питер
Кернов исто така ја подржува теоријата за вештечко создавање на вирусот.
На 2 ноември 1986 година ‘Санди Експрес’ одново се запира на прашањето
за ‘советско-американско кооперирање во врска со СИДА’.
Д-р Џон Сил, исто така, британски експерт во областа на СИДА објавува во
англискиот ‘Медикал Џорнал’ дека факторот на СИДА произлегува од една комбинација на вирусот (de la Visna)- овча болест,со вирусот (de la leucemie de bovines)
воловска болест.
Најпосле ЦИА и Пентагон преземаат противнапад: ‘Ако навистина вирусот
СИДА избегал од некои лаборатории за тоа треба да се сомнева во Русите“.
Билошките оружја биле познати од со создавање на крвната група А од чумата на говедо и грипот на свињата, кои предизвикале маласипаница и грип поради
кои изумреле преку 90% Индијанци. Следи поново со говедо, и лани/годинава свински грип. Кај Мексиканците има мнозинство Индијанци, кои се селеле и селат во
САД.Пак, со СИДА требало да се уништат Црнците, кои никогаш не биле говедари.
Се истакна: „Кон средината на XVIII век Ротшилд воведува еден навистина
многу помодорен и поусовршен банкарски систем. Тој ги испраќа своите петмина
синови во финансиските претстолнини на Европа: Парис, Виена, Неапол, Франкфурт и Лондон“. Дотогаш ништо немало било што хазарско без никаков монголски
удел на Хазари, ниту на руски еднобожци, тн.хазарски Евреи.
Како што Римската Империја била уништувач на науката и напредокот, истото било и со Ватикан. Меѓутоа, почетен непријател на науката било еврејството.
ЕВРЕИТЕ НЕ БИЛЕ СЕ НАУКА
Повеќебожеството имало огромни достигнувања, со светски чуда, што до
денес не се надминати. Исто така, имало и многу технички достигнувања, како и
парна машина... Бидејќи на Еднобожците=Евреите не им е дозволено да се бават со
наука, тие никогаш не се бавеле и не смееле да се бават со наука.
Владимир Алексијевиќ Истархов, на стр. 34, во поднасловот „Интелект и талент на Евреите“, пиши: „Да го погледаме на интелектот на Евреите- тој ‘најдобар’
од сите народи. Дали постојат филозофи светско нивоа меѓу Евреите ? Не, не постои. Глобалната филозофска еврејска мисла неверојатно е оскудна и на светот ни-
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што, освен лага, демагогија и обмана, не дала. ‘Најголемиот’ еврејски филозоф Карл Маркс од логична точка демонстрира ремек дела на тупоумие, а од точка на гледиште вистинската намена на неговата филозофија- едноставно е лупеж (да приметиме дека тој бил марионет и со него потполно управувале еврејските рабини).
Кој уште ? Меѓу познатите на светското нивоа останало сé уште тројца: Бергсон А.,
Бубер М. И Спиноза Б. Значењето на првите двајца еднакво на нула.
Холанскиот филозоф Спиноза- е најразумен од нив. Најинтересно е неговата
мисла, која е достојна на цитирање оти се вклопува во темата на оној труд. ‘Слободниот човек ни за што така малку не мисли како за смртта, и неговата мудрост се
состои во размислување не за смртта, туку за животот’. Браво Спиноза, тоа е неговиот мудри приод на сегашното и идното време. Неговиот приод не бил типичен за
еврејската филозофска мисла, и амстердамските рабини го мразеле поради таквовиканите богохулство, ‘го одвоиле и отфрлиле од народот на Израел’ и долго го прогонувале на сите можни начини. Ама и Спиноза- исто така не е филозоф ни прво,
ни второ и дури ни трето нивоа. Повеќе никој од филозофите нема. Споредите со
огромната плејада генијални филозофи на Грција, Германија, Франција, Англија и
Русија.
Од Евреи научници има многу натпросечни луѓе. Ама на улога генија претендираат само тројца: Алберт Ајнштајн, Сигмунд Фројд и Норберт Винер. Дали тие
тројца вистина биле гении ? Дали тоа не е една од еврејските обмани ? Ајде да погледаме на Ајнштајн, од кого Евреите настојуваат да направат генија на сите времиња и на еден народ.
А што всушност што претставува Ајнштајн ? Во детинството Ајнштајн долго учел да говори, во седмата година можел да изговорува само кратки фрази (74, с.
122). Дури во 9 години говорел мошне споро. Во политехникумот бил слаб и обичен ученик. Просечната оцена на ‘генијата’ била измеѓу 3 и 4.
Докторската (магистерска према руските норми) дисертација Ајнштајн ‘Нова дефиниција на димензијата на молекулата’, посветена на броуновското движење,
е прогласено погрешно (74, с. 124).
Работејќи од 1902.г. во патентното биро, Ајнштајн добил маса најнови актуелни научни информавции, ги акумулирал и користел напредни знаења на други
научници. Својата специјална теорија на релативноста тој ја создал 1905.г. Ама не
ја создал од нула. Основната идеа ја превзел од Пуанкар, математичкиот апарат го
позајмил од Лоренц. Чесниот научник е обврзан да се повикува на своите претходници, таква е научната етика. Во својот труд Ајнштајн не дал ни еден цитат и со
тоа самото туѓото откритие го објавил како свое. Во научниот свет тоа се нарекува
плагијат, то ест интелектуална кражба. Тоа е типичен дрзок еврејски манир.
После публикацијата на специјалната теорија на релативитет на Паункар,
сретнувајќи се еднаш со Ајншајн, го окривил за плагијат и научно непочитување.
Наивниот Паукар не сфатил дека за Евреите не постои плагијат. Јудеизмот тврди
дека сета сопственост на гојите (вклучувајќи интелектуално)- тоа е сопственост на
Евреите кои први го преграбнат. Да се украде туѓо и објави како свое- тоа е типична метода на еврејската генијалност. Анштајн во многу ги научил Евреите. Сега
сите патентни бира на светот се полни Евреи.
Улогата Ајнштајнова словенска жена- Милева Мариќ (србинка по националност) во создавање на специјалната и општата теорија на релативитетот во потпо-
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лност се премолчува. Ипак Милева Мариќ била јак физичар, и нејзината улога, благо речено, не е мало. Доволно е да се потсети дека сите тие Ајнштајнови ‘епохални’
членци се потпишани со Ајнштајн-Мариќ (74, с. 128).
Општата теорија на релативноста на Ајнштајн ја ‘остварил’ 1915.г. на база
на фундаметалната теорија на Полјакот Минковски за четиридимензионалниот простор-на времето. А Минковски само ја развил идејата на четиридимензионалниот
простор на Пуанкар. Фундаметалната формула E=MC2 не ја смислил Анштајн, туку
неговата прва словенска жена Милева Мариќ. Така да во основа дури најголемите
еврејски ‘гении’ лежи украдената туѓа идеа, издадена како своја.Ајнштајн, наравно,
го вложил и својот труд и нешто постигнал. Ама, што испаднало ? Општа теорија
на релативитет полна со апсурди и логички противречности, и Ајнштајн не можел
да се избави од тие противречности. Да приметиме дека веќе 1916.г. Ајнштајн ја
оставил својата жена Милева со три деца. Сфатил дека таа повеќе не му е потребна.
И се оженил со Еврејка Елза (негова сестра по вујко по мајка и сестра од тетка по
татко).
После тоа, 30 години работејќи на општата теорија на полињата, Ајнштајн
не постигнал никаков резултат. Не успеал ни од кого да украде ништо озбилно, и
новата еврејска жена ништо не му помогнала. Квантната механика на Нилса Бора
Ајнштајн воопшто не умеел да ја совлада. Му недостасувал интелект. Ете каква е
вистинската слика на достигнување на човекот, кого Евреите го пропагираат како
генијален научник број еден.
Како што е познато 1897 г. е одржан првиот ционистички конгрес. На тоа
движење му било потребно знаме. Требало да се создаде и преувеличи култот на
некоја генијална еврејска личност- генија на сите времиња и на еден народ. Во условите на потполна евејска интелектуална слабост на никој, освен Ајнштајн, Евреите не успеале да најдат. Што ќе, решиле да сложат пари во неговото име и да го
‘развијат’ тоа име до невидени висини. Во средствата на масовната информација
кои припаѓаат, како што е познато, воглавно Евреите, почнала масовна кампања на
развојот на новиот ‘Исус Христа’ во физиката. Кампањата носела, и сега носи сосема безсрамен и дрзок карактер. Сите најснажни епитети кои пееле за славата на
еврејскиот ‘генија’ на сите времиња и на еден народ од сите страни новините и часописите, полетале на главата на читателите.
Од 1910.г. ционистите со колосалната упорност влијаеле на Ајнштајн за Нобелова награда. После повеќегодишниот ционистички притисоци, наравно, ‘финансиска подршка’ 1922.г. Нобеловиот комитет ипак му ја доделил на Ајнштајн Нобеловата награда. Покушајте сега да прашате било кој апсолвент: ‘За што на Анштајн
му е доделена Нобеловата награда ?’ Одговор ќе биде скоро едногласен: ‘За создавање на теоријата на релативитет’. А како всушност било ? Всушност, и покрај
својот еврејски притисок Нобеловиот комитет не можел да издржи да ја издаде таквата фалсификувана верзија и ја дал следната формулација: ‘За откритие на законот на фотоелектричниот ефект и за трудови во областа на теоретската физика’. Формулацијата е занимлива. А како таа одговарала на реалноста ? Ево како:
Самиот фотоефект го открил 1887.г. Х.Херц. 1888.г. фотоефектот бил ескпериментно проверен од страна на рускиот научник А.Г.Столетева и тој го открил
‘првиот закон на фотоефектот’, кој се вика закон на Столетов. Првиот закон се формулира на следниот начин: ‘Максимална фотоелектрична струја директно е пропо-
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рционална на паѓачкиот сноп на зраци’. На Столетов, наравно, никој не му доделил
Нобелова награда. Ајнштајн открил ‘друг закон на фотоефект’- ‘Ајнштајнов закон’:
‘Максималната енергија на фотоелектроните линеарно зависи од фрекфенцијата на
паѓачката светлост и не зависи од неговата интезивност’. И тоа е цела ‘епохална’
содржина на ‘големата еврејска генијалност’. На Ајнштајн му се припишува исто
така и објаснувањето на механизмот на фотоефектот на основа на квантините претстави за природната светлост. Ама квантната теорија на зрачење ја создал всушност М.Планк 1900.г.
И тоа е цела слика на една од низите на големите еврејски обмани. Евреите,
наравно, се најнатпросечен народ во областа на обмани. Ни еден народ на светот
никогаш не трошел толку снага и енергија за таа света еврејска работа.
Ајнштајн бил активен ционист и борец против антсемитизмот. Неговиот ционички поглед на светот не може да се изрази на еден единствен начин: ако Еврејот
на испит добива иста оцена, како и неевреј, и двата не се запишат на факултет, тогаш се смета дека неврејот не се запишал поради сопствената глупост, а Еврејотпоради антисемитизам.
Карактеристично е дека Ајнштајн активно ги подржувал хомосексуалците и
поставил свој потпис за укинување на законот против неморал.
Фројд. Во западниот свет е прифатен дека ‘генијалниот’ Фројд открил нешто ‘генијално’ ново на психологија и психоанализа. Во таа нова главна Фројодова
идеа се состоела во тоа, дека доминантната снага во однесувањето и мотивацијата
на човекот е сексуалоната енергија. Всушност ништо ново Фројд не ни открил. Сите негови отрцани мисли му се познати на многубожеството веќе многу илјади години. Посебно тантризам во Индија, на старите Дравиди и некои будистички школи се познати во полн обем. Тие многубожни школи имат не само знаење, туку и
огромно илјадогодишно искуство во конкретната пракса, која дозволува да се користи сексуалната енергија во различните цели. Фројд е само западен интерпретатор
на многубожечлите знаења.
Во психоанализата Фројд настојувал еврејските национални психолошки комплекси и сексуалните склоности да му даде светски и општонароден карактер.
Всушност тоа не одговара на стварноста. Сите народи се различни. За аријските
народи психолошките комплекси не се карактеристични. Самиот Фројд стоел на
чело на развратниот покрет.
Едини вистински научник од тие тројца есте Н.Винер. А,а ни тој не бил сам
во својата научна делатност. Во СССР во тоа време тие исти кибернетски проблеми
успешно ги решавал рускиот научник Колмогоров, кој работел независно од Винер,
и тие практично оделе паралелно кон своите откритија“.
Секако, само поради енобожеството, науката била забранета. Следи Европа
да изгуби цели два милениуми години. Бидејќи од 11 век Ватикан го плачкало Православието=Македонија, оттогаш се потпаднало под Ватикан и сé било под него.
СИТЕ БИЛЕ ПОД ВАТИКАН
David Icke, на стр. 505, како додаток I, го наведува насловот: „Кој навистина ги поседува Соединетите Држави, Канада, Британија, Ирска, и уште многу тоа“
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„Владата и ‘правниот’ состав на Соединетите Држави се под контрола на
‘Круната’. Како што објаснав во второто поглавје, Круната не е британски монарх,
како воглавно се верува, туку ‘City’, независна држава во Лондон. ‘City’ или ‘Круна’ заправо е Црквата Витезови на темпларите, исто така позната како Крунски храм (Crown Temple) или Крунски темплар, а сместена измеѓу Ulice Fleet и Викториниот насип. Храмското земјиште е исто така дом на Крунските уреди во Crown
Office Row.
Крунскиот храм го контролира глобалниот ‘правен’ состав, вклучувајќи го
оној во Соединетите Држави и Канада, оти сите одветнички комори се франжизе
Меѓународни одветнички комори во Inns of Court во Крунскиот храм сместен во
Chancery Lane во Лондон. Сите одветнички комори се франжизе на Круната, и сите
одветнички на делот од светот подлегнуваат на свечена заклетва на Храмот, иако
некои можда не се свесни дека тоа го чинат. Одветниците со ‘лиценца’ на комората
мораат да ја почитуваат секоја заклетва, обеќана и уветат оданост на Крунскиот
храм ако сакаат да бидат ‘повикани во одветнички сталеж’ и да работат во ‘правната’ струка. ‘Владаечкиот’ монарх исто така е подреден на Крунскиот храм, што
трае од владеењето на кралот Џон во 13. век кога кралскиот суверенитет е пренесен
на Крунскиот храм и, преку него, на Црквата во Рим. Кралот Џон (1167- 1216.) одиграл улога од клучна важност за оваа приказна. Во светилиштето или канцелот на
Крунскиот суд Внатрешниот храм во сијечањ 1215. кралот Џон се соочил со захтевите на англискиот барун да ги потврди правата запишани во повелјето Magna
Carta. Кога 1215. ја потпишал Magna Carta,историјата го забележала како настан кој
ја проширил човечката слобода, ама влијанието било другчие, како што ќе видиме.
‘Владата’ на Соединетите Држави и Канада исто така се подружници на Крунскиот
храм, како и американската ‘средишна банка’, Федералните резерви. Светскиот банкарски состав заправо е под Контрола на Крунскиот храм исто како и ‘правниот’
состав.
На одветничките комори франшизе им се доделува четири дома одветнички
комори (Inns of Court) во Temple Bar. Тоа се Inner Temple, Middle Temple, Lincoln’s
Inn и Gray’ Inn. Тие не се ништо помали отколку ексклузивната тајна на друштвата
без повелје или статус. Самите себе се закон. Inner Temple го контролира франшизе
правниот систем за Канада и Британија, додека Middle Temple го работи тоа исто за
Соединетите Држави. Кралицата Елизабета II е членка на двата Temple. Порано во
книгатата објаснав дека Илимунатите секогаш настојуваат да ги контролираат двете страни во секоја ситуација. Така барем се петте потписници на американската
Декларација за независност биле одветници на Temle Bar кои се присегнати на оданост на круната. Уште еден агент на Middle Temple за време на создавање на Соединетите Држави бил Александер Хамилтон кој го организирал Американскиот
Банкарски состав во склад со планот на Крунскиот храм за контрола на новите Соединети Држави (‘државата е правен ентитет на Круната- крунска колонија !). Како
што Михаел Едвард истакнал во изврсната интернетска студија:
‘Американците се обманети да поверуваат како правната Крунска колонија
која ја создале Нова Англија била независна национална држава, ама тие тоа никогаш не биле, а не се ни денес. Биле и уште секогаш се колонија на Крунскиот храм,
низ патенти и повелја, без правен авторитет и независност од власта и редот на Крунскиот храм. Правно, Државата е колонија на Крунскиот храм’.
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‘Ние американскиот народ ни британската кралица не ја поседуваат Америка. Крунскиот храм ја поседува Америка по пат на обмана на оние кои присегнале
на оданоста на Middle Templar Bar. Крунските банкари и нивните одветници на Middle Templar владеат со Америка за лажни права на граѓаните низ обмана со долгувања, што сé строго спроведува со нивните непотполно незаконити, ама ‘легални’,
наредби, правила и закони на судовите на Крунскиот храм, нашето такавикано
‘судство’ во Америка. Тоа е затоа што Крунскиот храм ги држи правата на земјиштето и повелјата за недвижностите за цела Северна Америка.’
Седмина на Middle Inn Templar кои се заколнале на верност на Крунскиот
храм (вклучувајќи Александар Хамилтон) биле меѓу членовите на Уставнотворното
собрание кои го потпишале довршениот ‘Американски устав’. Која ли е симболика
во чинителот копиите на Американскиот устав и Декларацијата за независност да
висат на ѕидот на книжницата на Middle Temple во Лондон. Најосле, тие биле сила
која стоела и зад еден и зад друг. Додека Темпларите на Middle Bar ја кординирале
илузијата на ослободување од привидниот владетел кралот Георг III, и самиот крал
исто така бил присегнат член на тој ист Middle Temple.Михаел Едвард продолжува:
‘1776. е година која навистина останала запаметена како несреќна за сите
Американци. Тоа е година во која Крунската Колонија постанала правна Крунска
Држава. Декларацијата за независност била правен, не законски документ. На двете
страни се потпишани претставниците на Крунскиот храм. Правно, објавила дека
status quo Крунска Колонија добила ново правно име ‘Држава како посед во изравна сопственост на Круната’.
‘Американскиот народ е обманет да верува дека прогласил законска независност од круната. Доказ дека Колонијата уште секогаш е во сопственост на Круната
е користен зборот ‘Држава’ кој се однесува на ‘правен земјишен посед’. Да тоа навистина бил документ од народот и за народот, и во Декларацијата за независност и
во американскиот Устав би се користел зборот ‘држава’. Со употреба на зборот
‘Држава’, правно е установено значењето на владеење на земјишен посед. Сите северноамерикански Држави се власништво на Крунските темплари низ нивниот правен документ, кој го потпишале нивните претставници и двете странки на договорот, познат како Устав на Соединетите Американски Држави’.
Британија и Ирска во сопственост се на Црквата во Рим
Така Соединетите Држави, заедно со Канада, Обединетото Кралство и Ирска, ги контролира ‘Круната’ на Витезовите темплари. Ама кој е сопственик на ‘Круната’ Витезови на темплари ? Па, овој, папата, или поточно, Илуминатите кои го
контролираат. Денот 15. свибањ 1213, нашиот пријател крал Џон, кој бил марионет
на Темпларите, практично му го препишал кралството Англија и Ирска на папата
Иноценти III и Црквата во Рим, пришто биле сведоци Крунските Темплари. Како
што кралот Џон тогаш рекол: ‘Јас самиот сведочам во куќата Витезови Темплари’.
Во повелјето кралот Џон напишал:
‘Сакам да ви објавам на сите вам, низ оваа наша повелба,со втиснат наш жиг
...не натерани со сила или потикнати од страв, туку од нашата добра и спонтана
волја и заедничкиот совет на нашите баруни, се нудиме и слободно се предаваме на
Богот и на неговите свети апостоли Петар и Павле те на нашата мајка света Римска
црква, и на нашиот господин папата Иноцетие и неговите католички наследници,
целото кралство Англија и целото кралство Ирска, со сите нивни права и припаѓа-
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чките повластувања...се заколнуваме на поданичка верност нему, на нашиот споменат господин папата Иноцент,и неговите католички наследници и Римската црква...
обезбедувајќи ја нашата баштина и нашите престолонаследници по нашаите сопруги засекогаш, дека на сличен начин се заколнувам на верност и оданост почест на
оној кој во тоа време ќе биде врховен поглавар, и на Римската црква без приговор.
Како знак... ќе установиме трајна обврска и остапок...од припаѓачките и посебни
приходи на нашите споменати кралства...Римската црква годишно ќе прима на
илјада марки стерлинзи...оставајќи ги нам и на нашите наследници правата, слободата и кралските повластувања; и сите наведени ствари, како горе се опишани,
сакаме да вредат трајно и чврсто; и се обврзуваме себе и нашите наследници да не
делуваат против нив. И ако ние или било кој од нашите наследници се осуди да покуша, кој год тој бил, освен ако предупреден не се врати на своето кралство, и на
својата памет, ќе изгуби право на кралство, и оваа повелба за нашите обврски и отстапки секогаш ќе останат чврсти’.
Историските приказни се концетрираат на чинителот дека со тоа повелба
Круната се обврзува на плаќање пари на Римската црква, ама во неа исто така стои
дека ‘правата на кралството’ ќе биде изгубено ако се прекршат одредбите на оваа
повелба. Кога кралот Џон 15. липањ 1215. ја потпишал Magna Carta, ги прекршил
одредбите на оваа повелба дадена на папата и со тоа го изгубил правото на своето
кралство. Тогаш Папа Иноцент III ја прогласил Magna Carta за ништожна. Од тоа
време ‘Круната’ од монарх преминала во Витезови темплари кои, до денешен ден,
владеат со Британија во корист на Римската (илуминатска) црква. Тоа значи, ако
тргнеме ли чекор понатаму, до најпосле, низ Крунскиит храм, Римокатоличката црква исто така ги поседува Соединетите Држави, Канада и сите други држави и одветнчките комори кои (отворено или тајно) ја контролира Круната. Тоа е разлог
зашто во Мировниот споразум измеѓу американските колонии и британската круна
од 1783. пишело:
‘Како Божјата провидност било по волја да ја усмери одлуката на најсјајниот и најмоќниот владетел Георг III, по милост Божја крал на Велика Британија,
Франција и Ирска, бранител на верата, војвода од Brunsvvick и Lunebourg, врховен
ризничар и кнез изборник на Светото Римско царство итн., и Соединетите Американски Држави...’
Каква ли иронија на Римокатоликот да му биде забрането да биде британски
монарх, а и монарх и ‘кралството’ цело време биле во сопственост на Римокатоличката црква.
А Римокатоличката црква...е Вавилонска црква“.
Се работи за христијанството, кое било македонско. Под Царот, кој столувал
во Цариград биле цариградскиот патријарх и охридскиот архиепископ. Само тој
можел да биде цар, а под него бил и папата во Рим, чија црква била отстапничка...
МАКЕДОНСКО ХРИСТИЈАНСТВО
Пред Мојсиј немало верски војни, туку само владетелски војни. Со Мојсиј
започнале верските убивања. Тоа било Еднобожеството=Еврејството против Повеќебожеството=Хеленството. Сите тие истребувања биле по налог на Мојсиј. Во Библијата стои: „...26. застана Мојсиј на вратата од таборот, и рече: ‘Кој е Господов,
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нека дојде при мене !’ И се собраа кај него сите синови Левиеви. 27. И тој им рече:
‘Еве што вели Господ, Бог Израилев: опашете го секој својот меч на бедрото свое, и
појдете по таборот, па навратете од врата до врата, и секој нека го убие братот свој,
ближниот свој и соседот свој’. 28. И постапија синовите Левиеви според заповедта
Мојсијева: и тој ден изгина народ три илјади души.29. И Мојсиј им рече: ‘Денес Му
ги посветивме рацете свои на Господа за служба: кој на синот свој, кој на братот
свој, за да ви даде денес благослов‘.30.А утредента му рече Мојсиј на народот: ‘Направивте голем грев; и сега ќе појдам горе при Бога, за да молам да ви се прости
вашиот грев’.31. И се врати Мојсиј при господа, и рече: ‘Ти се молам,Господи, овој
народ направи голем грев, оти си направи бог од злато’. 32, И сега прости им го гревот нивни; ако ли, пак, не, тогаш избриши ме и мене од книгата Твоја, во која си
ме запишал’. 33. А Господ му рече на Мојсиј: ‘Оној, што згрешил пред Мене, него
ќе го избришам од книгата Моја’. 34. Но сега оди слези и поведи го тој твој народ
во местото, каде што ти реков. Еве, Мојот Ангел ќе оди пред тебе, а кога ќе ги посетам, на нив ќе го навратам гревот нивен’. 35. И го порази Господ народот, затоа
што направеното теле го излеал Арон“.(Не е грев убиство,туку теле, Бик=Зевс,Р.И.)
Она што стои во Стариот Завет застрашува, затоа што не е убиство=убиство,
грев=грев, крадење=крадење... Тамошните Белци давале жртви на своите богови, а
Белецот Мојсиј дал налог да се дадат премногу жртви за црнечкиот=семитски Бог.
За Белците бил битен Бикот=Зевс, а овде е теле. Меѓутоа, Елисавет=ели
савет=завет: ели=хели=Хелиос, за Хелени=Белени, оти Сонцето е белило=ден... Во
Библијата не стои за Црнци=Семити, туку само Белци=Пелазги. Бидејќи Библијата
пиши за Египтјаните, тие во неа не се претставени црни. Бидејќи Библијата се користи во историјата, таа како верска создала и создава само збрки, до заблуди...
Секој оној кој го чита Стариот Завет, ќе види дека освен црнечкото еднобожество тој ништо немал со христијанството, во кого сите пред Бог се равни, исти.
Никаде нема робови, потчинети..., туку се говори за единство...Врска со стоицизам.
Стоицизмот бил во Александрија со Птоломејците, кои биле Бриги=Брзјаци,
како што биле и Бригите во Пакистан, со својот јарец. А јарец во Библијата бил по
баба од татко Александар, денес симбол во Битола- Херакле-Линка. Истото било со
Бригот=Брзјакот Пир, според кого до Епир, и Георг Кастриотис-чедо Комненово.
Мартин Бернал, „Црна Атена“, на македонски јазик, пиши: „Тензијата помеѓу грчката културна гордост и почитта кон древните цивилизации изгледа дека
станало уште поинтезивно поради исклучителните освојувања на Александар пред
330 година пред новата ера. На пример, ова можеме да го согледаме во реакцијата
кон Зено од Китион, феникиијецот кој го основал стоицизмот при преминот во третиот век пр.н.е. Неговите ривали го исмејувале како ‘малечок феникијец’...“.
Еуген Н.Борзо за книгата на Урлих Вилкен(1862-1944)„Александар Велики“
кажува: „Според многу легенди, тој е крал, херој, бог, освојувач, филозоф, научник,
пророк, државник и визионер, чиишто идеали за универзалното братство се сметаат
како основа на стоицизмот, кој датира три векови пред христијанството“.
Македонија била влезно место за во Европа, каде што се прифатила филозофијата за заедништво и збратимување на луѓето од поголеми пространства. Тоа
значело дека сите народи се братски- идеја прифатена од Аристотел. Тоа било основа за збратимување на народите. Аристотел бил Македонец, роден во Стагира во
384 година пред н.е. од татко Нико Мак, лекар во македонскиот царски двор. Затоа
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идеата за универзална држава од Аристотел ја продолжил Александар Македонски.
Хуманитарната идеа на Стоа (стоа, стојам, простум, исправен, столб...), според кој
се појавил правец на филозофијата стоицизмот, делувала за третирањето на робовите и нивното зголемено ослободување во 2 и 1 век.Таа со нејзината човекова идеа
важела како вечно човеково право, што било повод за денешното основно правоуставите.Така, Стоиците проповедале законот требало да биде во склад со моралот,
и дека кривицата лежи во намерата на делото, а не во последиците. Тоа продолжило понатаму од македонската лоза со веродостојникот Алекзарх, кој изградил „мал
свет“ близу Солун, познат како „Света Гора“. Таа била секогаш важна за Македонија. Затоа, според Вајгал, александрискот клавен архитект Дејнократ предоложил
да се изваја носот на Света Гора, кој се извишува над Егејско Море, во статуа на
Александар. Но планот бил одложен. Во прилог се наведува дека Витрувие ја изработил литографијата како план за Св.Гора. Планот бил применет во градење на сите Александрии како тип на македонски царски градови.
Следи Исус=Исис бил во Александрија, каде што тој таму се запознал со
стоицизмот, кој немал врска со Стар завет. Ама тој таму научил и разни вештини.
За Брајер и др. 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 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. Значи, таа станала македонска вера. Истите автори наведуваат, Евреите редовно се бунеле. „Веспазијан го разурнал Ерусалим и во корист на Јупитеровиот храма во Рим го префрлил доприносот, со кој секој Евреин бил обврзан да плаќа за својот голем Ерусамски храм. Евреите биле сметани за фанатици и злочинци заради нивната синагога и Мојсиевиот закон кој пропишува смрт за секој оној кој проба да се убеди Евреинот да го слави некој друг бог освен еврејскиот. Слични причини ја објаснуваат
римската нетрпеливост и према христијаните, кои ги мразеле Евреите“. За Дјурант,
синоногите биле бројни во Рим, а секоја имала своја школа, своја писарница и собор на старепините (Герусија). „Сепаратизмот на Евреите, нивниот преѕир кон многубожеството и обожувањето на идолите, строгоста на нивниот морал, одбивањето
да одат на театар или игри, нивните чудни обичаи и обреди, нивното сиромаштво и
последична неуредност, доведувало до расни антагонизми. Јувенал го осудувал нивниот наталитет.Тацит нивниот монотеизам,Амијан Марцелиј„нивната склоност на
лукот“.Многу образовани Римјани се одушевувале на еврејскиот монотеизам;некои
се обратиле во јудеизмот, а некои, дури од семејството на високиот род, го почитувале еврејскиот шабат како сен на богослужење и одмор“. (Шабат=с абат, Р,.И.)
Се потврдува, еврејството било верски народ, што важи за христијанството.
Еврејството било многу назадно верување, затворено во себе, вон светот. Ама ако
кон ова се поврза нивното сиромаштво, тогаш денешното еврејство е сосема друго.
Според Стронг, од средината на 4 век п.н.е. беше александрискиот сон за
космополитска култура и христијанството постанало во римска Палестина. Според
други автори, тоа било поврзано со Александар. Христос бил александрова „копи-
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ја“. Новиот Завет бил напишан на коине, од каде произлегла употребата на поимот
христијанство. Тоа било само според крст, затоа што тој на него бил распнат.
Источното Ромејско Царство било возобновено Македонско Царство и христијанството токму таму станало државна вера. Тоа било дело на Македонците од
Наисис (Ниш)- мајката Елена и нејзиниот син Константин. Тој бил убеден христијанин, но се придржувал на старите пагански традиции. Затоа тој бил посебно одан
на култот на Сонцето. А.Алфелди (1937) објавува група на пари со слика на Изида
и Серапис од Константин до Грацијан (375-383). Така Константин и неговите наследници до 379 година ја задржале титулата Pontifex Maximus. Грацијан се откажал од неа во почетокот на 379 година. Блајкен и други прикажуваат слика со Христов „монограм’ наводно што укажувал царот Константин I, пред одлучувачката
битка на Милвинскиот мост и кој по божјите заповеди го дал да се нацрта на штитовите на царските знамиња (labarum): симболот на победата на христијанството
над паганството. Се гледаат три знакови: заеднички знак на буквата Х и Р и трет
заеднички знак со греда за врзување (мачење) и буквата Х.
Пак, гредата за врзување како за мачење била онаа за говедувањето, на која
се врзува говедото на кого му се режат папците на нозете.Бидејќи говедото се викало Таурус=Таврус, се дошло до Ставрос, денес тн.крст, каде с е само тн.словенско.
Бидејќи христијанството немало ништо заедничко со Стариот Завет, тоа не
можело да биде пропагирано жители поврзани со Стариот Завет, туку Стоицисти
од македонските колонии. Тоа се гледа според нивните очи. Исус и Апостолите не
биле со закосени очи, туку со очи на дојденци, само од македонските колонисти.
Ова се гледа по Исусовиот изглед. Nemanja Brkiċ (1984), “Tehnologija slikarstva, vajarstva i ikonografija”, Univerzitet umetnosti u Beograd, пиши: „За цртите на
лицето и изгледот на телото на Господа, според преданието на очевидците; изложување на Герман, Цариградски патријарх: Богочовечкото тело на нашиот господ висок е три рифи (1/2). Главата малку настрана. Лицето изразува кроткост. Правилни
и убави веѓи се составени, очи пријатни, нос правилен, бојата на лицето пченица,
косата на главата малку кадрава и малку калеша, а брадата не е сосема црна. Прстите на неговите пречисти раце се долги и прави. Воопшто личи на својата мајка“.
Луис Спенс вели: „Дури и во моментот додека ги пишувам овие редови, пристигна
исклучителен доказ од Сирија за откривањето на извајаната глава на Христос која
потекнува од вториот век“. Значи, за него имало докази како тој личел. Philip Sherrard, “BYZANZ”, TIME-LIFE International; (Nederland) N. V., 1967, го претставува
мозаикот на Христос и под него наведува: „Мозаик со лик на Христа се ослободува
од слојот малтер стар неколку векови и внимтелно се реставрира“. Неговата коса е
руса, има правилни веѓи, сини очи, нежни мустаќи, добро негувана брада...
Косидовски го наведува „Лентуловото послание“, каде е преставен Исус:
„Неговата коса има боја на зрел орев“...„а надолу се свива во кадри поруси и светликави, додека на рамената му се замрсува, со патец средеглава- како што е тоа
обично кај Назареретјаните; челото му е светнато и ведро, а лицето без брчки и без
дамки“...„брадата му е густа, со иста боја како и косата“...„очите синкавозелени“.
Исус и апостолите биле со нормални очи од македонските колонии. Следи
тие личеле како што биле Македонците, од 1809 година Балканците, а не со закосени очи како што биле домородците на Арапскиот Полуостров со Египет и Месопотамија: за Мохамед имало предслика, а во сликата од 14 век е со закосени очи.
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Многу убав податок наведува Спасиќева за Мајката Божја како да е од Македонија, Охридско. Охрид го нарекуваат европски Ерусалим, можеби обратно ?!
Анѓелија Станчиќ- Спасиќева (1929) пиши: „Тие имаат многу исти обичаи
со нас. Така за сохраната ги капаат мртвите како нас со тоа, што нарочните луѓе кај
нив на мртвиот му тураат вода во уста, стомакот и цревата да се исперат. Од тоа се
гледа, дека тоа постоело во Палестина (Египет ?), каде мртвите се склонуваат во
камени, често плитки гробници, плодната земја да не 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 сохрани без сандук, свиткан
во платно, оти таму била оскудица во дрво: маслинките и кедровото нерадо се сечело за ковчези на мртвите.
Во Македонија постој тој обичај на доста места и сега. Ги сохрануваат 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 метновна преку тој мртовец. Често се сохрануваат без сандук, одзгора по некоја штичка прекрсти. Повторно чување на дрвото,
каде во него е оскудица. Обичајот е кај Евреите жена да не се сохрани без опашена
кецелја. Тоа е наш стар обичај на мртвиот да му се облече нешто од венчавањето,
ако бил оженет или мажена. Евреите го држат мртвиот 30 дена, како ние 40 дена“.
40 дена е кога Македонците како антички Македонци дават втора гозба со
поклони за мртовецот..., со седеење одвоено на машки и женски, што било бригиска традиција. Според Херодот, во Бригија биле Воден и Охрид, а Фригија во Мала
Азија ја создале Бригите. Следи тие да бидат постари од Египтјаните, што го пишел
египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.): Палестина египетска и македонска.
Овде ќе се наведе старата традиција во Демир Хисар, во течението на Црна
Река, која во 5 век п.н.е. била Еригон,а 6 век п.н.е. Скамендери=с камен дери=де ри,
како Еригон=е ригон=ри г,рига=ри га=Геа, ри=ре,Река и Црна Земја=Зема=Зеа=Геа.
Таму се правеле гробници, кои се граделе со плочи..., а само дното било земја за да се цеди водата. На гробницата имало забец, на кого се поставувало плоча
со која се покривала гробницата во која бил поставен мртовецот. После поставување на мртовецот во дното на гробницата, нејзиното земјино тло, следи земјосување
на мртовецот од свештеникот, семејството, родните, пријателите...Потоа гробинцата со мртовецот, внатре, се поклопува со камената плоча. Со тоа е затворена гробницата. Следи над плочата да се фрли земја, а над плочата е надворешниот гроб
кој само тој е со земја. Бидејќи во гробницата водата се исцедуда, одзгора не врне,
а гробиштата се правеле само на ридовни вештачки могила или природни ридови,
нема доволно влага. Токму затоа мртовецот не се распаѓа многу подолго време.
Се ова говори, дека гробот се сметал за окултно место, со традиции со милениуми во битолски Демир Хисар кој бил бригиски=брзјачки некаде од 6.000 г.п.н.е
Се истакна:„... Константин. Тој бил убеден христијанин, но се придржувал
на старите пагански традиции. Затоа тој бил посебно одан на култот на Сонцето.
А.Алфелди (1937) објавува група на пари со слика на Изида и Серапис од Константин до Грацијан (375-383). Така Константин и неговите наследници до 379 година
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ја задржале титулата Pontifex Maximus. Грацијан се откажал од неа во почетокот на
379 година“. Видливо е дека Македонците во христијанството внесле и паганство.
Ќе се наведе пример за славењето на Велигден, со Велики Четврток. Тогаш
не се работи, затоашто тоа било од паганството. Па се вели, тоа било суеверие, ќе
падне пороен дожд, град или гром. Токму затоа на Велик Четврток не смее да се работи. Почитувајќи си ја обрската поповите, тие велеле во Велик Четвртик мора да
се работи. Бидејќи ваква била состојбата, мештаните велеле, ако треба и поповите
ќе ги промениме. Ова го пишат повеќе автори, што било и со Кирил Пејчиновиќ. А
ова говори дека паганството во Македонија се одржало и во 19 век.
Вакво нешто не може да се најде во Ватикан и Италија, што важело за континентот, бригиска Европа. Бригија била носител на митологијата и прогресот.
РАСПРАВА ЗА ХРИСТИЈАНСТВОТО
Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 94, пиши за „Стариот свет“:
„Ајде да погледаме, што всушност претставува римското паганство, тоа,
према христијанската пропаганда наводно дивјаштво и наводно мрачништво.
Паганскиот свет на Грција и Рим на светот му предал огромно достигнување
и демонстрирал процветување на науката, техниката, културата, уметноста, етиката, естетиката, системот на државното и општественото уредување. На таа основа е
изграден целиот современата европска и севермоамериканска цивилизација.
Паганска Грција101 на светот им дала такви гении и гиганти на мислите Еуклид, Платон, Аристотел, Питагора, Архимед, Сократ, Демокрит, Хераклит и тн. И
тие гении се појавиле и создавале 3- 5 века пред родувањето на Христа, и управо
тие, а не Христовите спасители создале темел на целата современа наука и цивилизација.
А грчката и руската паганска религија и митологија. Колку таа е убава, пологично и поприродно од убогите и ружните христијански митови.
Паганскиот Рим му ги предал на светот латинската азбука и латинскиот јазик, кој е основа повеќето европски јазици, а јазикот- тоа е најмоќниот инструмент
на запознавање на светот.102
Узгред, постојат современи истражувања, кои го покажуваат процесот на деградација на современите европски јазици. Стариот моќен јазик во источно Аријските држави бил санскрит (јазик брахман). Подоцна се појавил руски јазик со 33
слова на азбуката. Рускиот и санскрит- се мошне блиски јазици. Дури современиот
руски јазик има маса на заеднички зборови со санскритот (22). Подоцна на основа
на руската азбука се појавила латинска азбука со 26 слова. А подоцна на основа на
латинскиот јазик се појавиле современите европски јазици, кои влегуваат во индоевропска група.
Рим на светот му предал високи узорки на културата и уметноста, со кои луѓето до денешниот ден се диват. Му предал на светот римско право, основни варијанти на државното и општественото уредување.103
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Грција и Грци во старата ера не биле користени, туку град-држави Атина...и држава Македонија.
Латиницата била македонска од Халкидики,а латински на Лив Андроник 240 г.п.н. „копија“ на
коине.Во 15 век н.е. Македонците внесле уште околу 10 илјади коински зборови.Двојно македонски
103
Наведеното било македонско,а Македонците биле Римјани=Ромејци,од Роман руските Романови.
102
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А посебно треба да се набројуваат достигнувањата на египетските, индијските, тибетанските, иранските, древните кинески и други претхристијански цивилизации.
Социјалната структура на Римската империја се состоела од: свештеници;
патриции; плебејци и робови. Робовите се бореле едноставно за слобода, Плебојците се бореле за еднакви права со патрициите, ама пред христијаството тие немале
идејна основа. Поради што тоа едеднаш треба да имаат еднакви права херои, мудреци и долни слоеви на општеството, кои со ништо не го заслужиле признанието.
Христијанството со својот единствен бог и принципот еднаквост дало колосален
идеен адут на плебејците, и со времето плебејците извојувале победа, бидејќи биле
повеќе. А понатамошниот процес е познат.
Така било и во Русија. Степенот на реализацијата на христијанските идеи зависел од световната власт. До 1917, година во Русија, без официјалното христијанско православие, никакви христијански еднаквост и братство не постоеле. Постоела
сложена слоевита структура на општеството. Постоела дури табела на ранг, кој го
вовел уште Петар I, -цивилна аналогија на војните звања. По победата на комунизмот со своите христијански принципи на еднаквост, сета структура на општеството се претворила во хаос. Целиот општествен механизам бил потполно дезоорганизиран. На сите нивоа на управување владееле дилетанти, отпадници и долни делови на општеството. Кој не бил ништо, тој постанал сé. И последните постанале
први. Како сакал да говори Ленин: ‘Куварката ќе управува со комунистичката држава’. Што од тоа испаднало- тоа сега е познато.
Римските владари мошне доцна ја увиделе опасноста во христијанството, и
тоа ја уништила големата империја.
Римската империја- тоа е извонредна државна творевина која ги обединувала стотините народи на Европа, Азија и Африка во единствен општествен организам. Во големата Римска империја државните интереси биле изнад племенските и
религиозните. Секој народ можел да исповеда било која религија, и секој народ можел да најди храмови на своите Богови.
Римската империја не паднала под ударот на надворешните непријатели, туку се скршила одвнатре. Клучна улога во тој процес одиграло христијанството.
Христијанството го претставувало оној заразен вирус, кој одиграл клучна
улога во духовното разложување, поубување и падот на големата Римска империја.
При прилика примање на христијанството вместо паганството во секоја земја нагло се погоршало општото расположение во општеството. Вместо веселби и
радост на животот христијанството на општеството му наметнал тага и плач, мазохистички ископувања и барање непостојни гревови, потиштеност и безрезултатни
трагање на смисолот на животот вон реалниот живот.
Христијанството предивикала колосална деградација на човештвото, неспоредиво расипување на материјалот и во духовната и во физичката сфера.
Да приметиме узгред, дека во Америка и во Европа христијанството одавно
носи само декоративен карактер. Воглавно за гомила будали. Реалниот бог во сите
христијански земји есте парата. И главна еврејска парола- парите не смрдат.
325. година на нашата ера во римската империја званично и фактички победило христијанството. Христијанството постанало државна религија и почнало мрачништвото.
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Прво, што направиле христијаните, доаѓајќи на власт, до темел ја спалиле
Александриската библиотека, претходно од неа изнесувајќи ги книгите за посветените.
Таа реакција имала клучно значење за заскривање на знаењата и замена на
целиот систем на знаења со лажен систем на знаења.
325. година на нашата ера на Првиот Васеленски собор во Никеја, собран уз
подршка на императорот Константин, црквените хиерарси во своите самоволни
мнозински гласови (како на партиски состанок) го именувале Исус Христа за бог
(218- ‘за“, 2- ‘против’).
Веќе 380. година христијанството ги забранува сите останати облици на религиозност и постанала единствена и задолжителна религија.
389. година со директна наредба на патријархот александриски Теофил бил
порушен последниот пагански храм на Богот Серапис, величествени Серапеум.
Реалната историја на пишењето на ‘светите’ христијански книги, денес е доволно јасно. Христијанството се бавело со дрзок плагијат и позајмувал митови и
религиски идеи отсекаде, каде било можно (воглавно од Зороастризам). И се тоа го
сложил на една гомила (2). Заблагодарувајќи на тоа е формирана маса книги на различни јазици, на разни автори, разни периоди, сосем различни уметнички и вистински вредности. След тоа настанала еклектичка гомила на доктрини, лошо взаемно поврзани и потплоно противречни.
Сета таа информациона шароликост да би ја средил и ‘очешлал’ во вид на
една замисла, во четвртиот век на Византискиот (ромејскиот, Р.И.) император Константин го свикал вториот христијански собор, на кого дошло 280 претставници на
сите правци на христијанството. Половина на учесниците на тој собор, кои го проповедале оние страни на христијанството, кои противречеле на сатанистичката замисла, едноставно била побиена. После тоа Константин основал организација под
називот ‘Коректориум’, која имала задача да ги коригира сите постоечки Евангелија. След тоа сите текстови на ерменски јазик се прогласени еретички и биле запалени. Останале само манускрипти, напишани на грчкиот јазик, од кои најраниот
датиран од 331. години- 6 години после Никејскиот собор.
После тоа не Господ бог, туку Васеленските собори служители на христијанската црква стално се коригирале, како можеле, ‘светите’ текстови или ги менувале и толкувале. Иземале и заборавувале цели глави и томови на Библијата. Поново
го цензуирале ‘зборот божји’. На еден од таквите собори Константин бил канонизиран како светец.
На 3. Васеленски собор 431. година долго се препирале околу тоа- дали жената има душа или не. После жолчните дискусии се преминало на гласање и со
мнозинство од еден глас признале, дека жената исто така е полновреден човек. Сега тоа може да изгледа смешно, ама малку тука е смешно. Према христијанството
жена- е неполоновредно суштество и по прашање постоење на душа во неа нигде
отворено не е речено. Во процесот на создавање на човекот према христијанскиот
мит Бог во почетокот го создал човекот према својата слика и прилика, а потоа, тој
да не би бил сам, него го успавал и од неговото ребро создал жена (Битисање 2:2122). Така да жената не потекнува од големиот Бог, туку од машкото ребро, што е
далеку прозаично, и за нејзината душа отворено ништо не говори.
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Христијанството- тоа е религија која ја дискриминира жената. Исламот ни
до денес не го признава постоењето на душа кај жената. Додека према Талмуд машкото може да се обраќа на својата жена како со месо од месарницата, Библијата и
евангелијата не отишле далеку од Талмудот. Доволно е да се погледаат бескрајните
христијански родослови. ‘Аврам го родил Исак, Исак го родил Јаков и понатаму
уште 40 слични породувања’. Жената како никако да не учествува во тие процеси
на родување или нивната улога во тоа е толку занемарлива, да за тоа нема смисла
ни говор.
Таа историска одлука за полновредноста на жената (со превагнување од само еден глас) не е донесена на однов на докази од ‘светите’ текстови (во тие текстови нема никакви докази), туку на основ приземните прагматични интереси на
христијанските попови. Минимум пет пати повеќе жената оди во црквата отколку
мажот, и на поповите не им одговорало да ја изгубат таквата паства.
553. година на Вториот Цариградски собор византискиот (ромејскиот, Р.И.)
император Јустинијан наредил да се исфрли од Библијата учењето за реинкарнација, кое дури Константин го оставил. Иако Библијата и Евангелието се очистени детално, некои опашки останале. На пример, во Евангелието по Јован (9:1-3): ‘И, поминувајќи, видел човек, слеп од родување. Неговите ученици го прашале: ‘Равви.
Кој згрешил, тој или неговиот родител, што тој се родил слеп ?’ Такво прашање
можат да постават само оние кои имаат претстава за карма, вклучувајќи ја родената
карма, и сфаќањето дека човекот не се родува со нулта карма, туку однекаде ја зема
(од претходниот живот).
Ето како реално се создаваат со ‘рака непишани свети’ книги и нивното големо толкување.
За време на советскиот комунизам било мноштво затворени библиотеки,
специјални фондови, специјални ризници, во кои се чувале реални историски информации, недостапни на широката општествена јавност. Достапот во тие специјални фондови бил мошне сложен. Вие мислите дека се тоа го смислиле комунистите ? Не, се тоа е измислено мошне давно, и го смислила една иста банда. Комунистите само ги искористиле методите на своите христијански претходници.
Во тајните архиви на Ватикан се чува огромно мноштво книги, забранети за
широката општествена јавност, вклучувајќи мноштво Евангелија кои до нас дошле:
по Петар, по Андреј, по Вартоломеј, поп Никодим, цели три по Марко, при што
едно од нив е создадено за тесен круг посветени, по Варнава и тн. Уште повеќе едноставно биле уништени.
Истовремено во канонските Евангелија постои таква дупка, чие постоење
едноставно е непристојно. Каде бил и со што се бавел Исус Христос од 13. до 30.
години ? Вистинското време за формирањето на личноста и одеднаш во канонските
Евангелија потполно отсуство на информацијата. Всушност постои таканареченото
Тибетанско Евангелие, кое идеолозите на христијанството така не го сакаат. Во него се опишува, со што се учи и со што се бави Христос во Индија, Непал и Персија.
Во овој труд не ќе губиме време на тие авантури.
Да приметиме друго. Ако настапат такви времиња, сите тајни архиви на Ватикан отворат и постанат сопственост на општествената јавност тогаш јавноста ќе
го осети шокот од запознавањето од наличјето на историјата.
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Едно од основните чуства, на која се ослонува христијанската демагогија,тоа е стравот. Стравот се култивира и распирува. Во текот на четири векови пред и
после родувањето на Христо било создадено најмалку петнаесет (!) апокалипса, то
ест учење за крајот на светот.
После Христо во светот се појавило цело стадо пророци, обеќавајќи во скоро две илјади години (!!!) скоро второ доаѓање на Христа, воспоставување на Царство Божјо и како последица крај на овој свет и втора грандиозна појава. Во средниот век биле периоди кога след разните претскажувања сите народи на Европа
биле деморализирани, очекувајќи го крајот на светот. Ама ништо од тоа не се случувало, без обѕир на бескрајните померувања на датумите и вековите.
Истовремено жидократијата добро го користи стравот. Меѓу руските сатиричари нема неевреи, сите само хазанови (еврејско презиме-прим. прев.) на сите
бои. Нивната задача- е да лансира пар омрази на народот према жидократијата во
смеа. Човечката внимание се префрла и ја одводува од узрокот на појавата во вид
на емоционално празнење.
Сега низ автори (22) раскажуваат верзија за тоа дека пораното христијанство
било мошне мудро и исправно и дека Исус Христос бил добар, ама тие одвратни
жидовски попови се препишувале, ги расипале сите ‘свети’ текстови и смислено од
Исус Христа направиле идол. Па што ќе правите, и таа верзија има право на живот.
Со тоа пред што многубројните препишувања и измени на ‘светите’ книги- е согледан факт.
Ипак, да се замислиме, зошто ‘светите’ текстови се препишуваат ? Свештениците не го препишуваат учењето затоа да би го направиле полошо, што ќе им е
тоа ? Тие го кројат учењето према своите замисли и го подобруваат учењето од своја точка гледиште. Тие од учењето прават информационо оружје и го оштрат. И тие
сакале не сакале мораат да работат мошне сложена работа.
Замислете ја сликата. Исус Христос, ма каков тој бил, добар или лош, самиот ништо не пишел. Тој нешто говорел и нешто работел. И тоа е се. Пишеле само
неговите ученици и очевидците на неговите работи. Мошне различни луѓе, повеќето скоро неписмени, понекогаш слепи, емоционални, кои различито и субјективно
го доживуваат она што се случува. И да речеме вам ви донесуваат на стотина такви
сведоштва. Во архивите на Ватикан постојат десетина Евангелија и многу стотини
помали сведоштва. А меѓу ним едни сличат на други. Поставете се на место на
‘светите’ попови, кои решиле некако да ја средат таа огромна имовина и да ја вкројат нам на својата замисла. Работа, која, најблаго речено, титански.(Без слова,Р.И.)
После препишување на христијанството се смалени противречностите. Например, зошто доцното христијанство од своето христијанство ја исфрлила идејата
на карма и реинкарнација ? Затоа што таа идеја во потполност противречи на идеите на единствениот живот, единственото спасување преку Христа и идеата на Пеколот и Рајот. Или едно и друго. Поповите мораат да бираат.Нема валда заради идеата карма и реинкарнација да се фрли идејата спасење преку Христа идеата Пекол.
На идеата спасење и Пеколот се базира целата хистерија. Идеата спасење ја програмира моќта на емоцијата на љубовта и благодарност према Исус.А идеата Пекол
ја програмира моќта на емоцијата на страв. Ако тие идеи се отфрлат, тогаш сето христијанство може да се распадне како кула од карти. (Недостасуваат слова, Т.И.)
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Стварно (не книшко) учење на Исус Христа и сам историски (то ест реално
постоечко, а не книшки) Исус Христо нас не ни се достапни. Нам ни е достапна канонската или книшката варијанта на христијанството преку ‘светото’ Евангелие
или ‘уште посвет’ Стариот Завет, на кое Евангелието е базирано. За историјата на
Христо можеме само да нагодуваме. Никој од нас со него, лично не контактирал.
Ама нам ни е достапен канонскиот Исус Христос, то ест таков, како тој изгледа во
Евангелието. И од Евангелието, и од вистинската Библија несумливо се гледа дека
канонското христијанство- е сатанизам, а канонски Исус Христос- то е чист ѓавол.
Да приметиме дека Исус и Христос- тоа не е едно исто. Во Евангелие по Лука (2:21) недвосмислено е речено за вистинското име на Назареќанинот. Неговото
оригинално име есте- еврејско име Исус, и тоа е сé. Само Исус. Исус себе се нарекол ...години, после враќањето од Индија и Тибет, присвојувајќи себе туѓо духовно име. (На повеќе места на почеток на страницата недостасуваат три букви, Р.И.)
Прашањето за тоа во кој степен се црквените препишувања на учењето на
Христо вистински го изопачило учењето на Христа- тоа е често академско и малку
задржајно. Историски Христос нас може малку да не интересира, бидејќи тој ни на
што ни на кого влијае. А канонски, книшкиот Исус Христос го создава христијанската религија.
Денес, после отворање на многу архиви на комунистите се гледа, дека ракописот на Ленин често го исправувал со својата рака...искривувајќи ја смислата на
она што Ленин пишел, и тоа некои фрагменти ја менуваат смислата до спротивно.
Ипак ако погледате во кој степен се разликува преправениот Ленин од оригиналниот, тогаш во целина тоа исправување нема принципелен карактер, и практично не ја
менува суштината на лениновото учење. То ест во целина општата смисла е една
иста. Колку преправениот Ленин- гадост, толку е оригиналниот Ленин- исто таква
гадост. И нема смисла да се анализира таа разлика.
По прашање на реалноста на распнувањето на Исус Христос постојат различни верзии. Постој верзија дека тоа било смислено фалсификување...распнале некој
друг, постој верзија, дека Христо вистински го распнале. Ама за нас тоа нема посебно значење. Дури и ако Евреите го распнале Христа, тоа во општо не говори за
спротивноста на христијанството и еврејството. Комунистите исто така го убиле
Троцки, ама тоа нималку не говори за спротивноста измеѓу комунизмот и троцкизмот. Тоа е само меѓусебно обединување измеѓу различити пајаци во иста тегла.
529.година христијанскиот император Јустинијан ја затворил Атинската академија, која ја основал уште Платон. Човечкиот разум се поматил и замолчил на
многу векови, тогаш конечно настанало мрачно средновековие.
Мразењето на христијаните према 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 према науката. Христијанството и комунизмот- тоа е крајна нетрпеливост према другчие мислење, а најглавно- мразење према праведната и вистинската информација.
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Христијаните- се луѓе на бескрајни лаги. Проповедувајќи на зборови љубав
према ближниот, љубов према своите непријатели, започнале маса на најкрвави војни и крсташки походи.
Исусовците не само да сакале да проливаат крв, туку и ги спалувале цели
гомила луѓе на ломачите. Тоа кај нив се вика ‘сакање на своите непријатели’, како
што завештал ‘великиот’ Христос. Подли лицемери.
Према податоците кои се општопризнати во науката, христјаните спалиле на
оган тринесет милиони луѓе. Замислете ја таа езива цифра. И тоа не ги спалувале
најлошите.Доволно е да се сетите Ѓордано Бруно,наследник на големиот Коперник,
кого христијаните го спалиле во Рим 1600. година за тоа што тврдел дека земјата е
тркалезна и што таа се врти околу сонцето. Зар последна улога во одлуката за спалувањето на Ѓордано Бруно не одиграле неговите зборови: ‘Жидовите се шугави,
губава и опасна раса, која заслужува да се искорени од самиот ден на родување’.
На Галилеј исто така му се заканувале да го спалат, и тој морал формално да
се одрекне од своите погледи. Воопшто, кого христијаните ги спалувале ? Тие кои
ги викале еретици. А кои се еретици ? Тоа се оние кои мислат другчие, кои не се
сложуваат со христијанските безумни митови. То ест тоа се најразумни луѓе. Воопшто оние кои мислат другчие- тоа се и оние кои мислат. Дали тие мислат правилно
или не, тоа е друго прашање, ама тие мислат самостојно. Може ли да се мисли за
оние кои како магнетофонско поновување на туѓи мисли, а самите не се способни
за некаква оригинална мисла, која никој порано не ја изрекол ? Наравно, не. Другчие мислење- то и есте самостално мислење, заблагодарувајќи на кого се одвива
прогресот (или регрес) на човечката мисла. И ете десет векови христијаните водат
војна против човечките мисли, против способните и талентирани луѓе, бавејќи се
со антиселекција и геноцит против истакнатите личности. Главнен непријател на
христијанството- тоа е човекот кој мисли, логички мисли или, како тие го нарекуваат, човек на ‘лева хемисфера’, то ест оној, кај кого работи левата мозочна полутопка. Целта на христијанството- е да го зголеми бројот на луѓе рулји, кај кои работи само десната хемисфера, а лева- за 90% е парализирана. Со такви слабоумни тие
умеат да управуваат совршено“.
„Наравно, и пред христијанството биле примери на дивјаштва, разврати, жестокост и нехуманост. Тоа било секогаш и секаде. Ама такво мрачништво, ѕверства,
крсташки походи и најжестоки злочини против човештвото, кое го направило христијанството, човештвото не знаело. Цела своја историја на христијанството се само со тоа и бавело, да некој некого го колел: католиците ги колеле час албигојците,
час протестантите, ‘православни’- час павлиќани, час богомили. Крв, крв и уште
еднаш крв- ето што е христијанска љубов према ближниот и љубов према своите
непријатели. Само злочини на христијанскиот син- комунизмот можат да се споредат со тоа“. Ѕверствата се и на Ватикан, кој бил уништувач на библиското учење.
ВАТИКАН УНИШТУВАЧ НА БИБЛИСКОТО УЧЕЊЕ
Алберто Ривера пиши: „Кога на сцена се појавил Свети Августин, тој знаел
што се случува. Августин бил мошне моќен и влијателен човек со својата мала војска следбенци. Неговите самостани служеле како база откаде пронајдувал и уни-
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штувал библиски ракописи, кои ги поседувале библиските христијани. Августин е
прогласен за ‘светец’ затоа што така предано служел на ‘Мајката црква’.“.
Следи уништувањето продолжило со векови. Меѓутоа, тие зеле најголем замаф со крстносните војни. Она што тогаш се случило, не може да се опише во ниедна книга, ниту било на кој начин.Најжалосно е што процесот продолжил и потоа.
Ватикан учествувал во поделбата на Источното Ромејско Царство. За нас е
битно, што се случувало со Македонија. Самоил, син на Никола, македонски намесник од македонската династија, бил поврзан со Ватикан. Тој од него добива круна
крал и цар, иако Ватикан не бил надлежен во православието. Следи за крал да се
има архиепископија а за цар патријаршија. Следи цариградскиот цар...не бил битен.
Василиј I Македонските ги истребувал претходниците на Богомилите, што
важело и за Василиј II Македонски. Напротив, Ватикан соработувал со Цар Самуил
чија војска била богомилска. Токму затоа царот Василиј II Македонски им ја ослепил војската на Цар Самуил.Па тој било наречен октон=окт он: окто=окото, окати.
Пак, во богомилството имало многу старозаветно, без слики-ликови итн.
Следи Ватикан да продолжи со своите злостори во сите следни векви.
Со укинувањето на Охридската архиепископија/патријаршија 1767 година, а
пред тоа и Пеќката патријаршија, што беше од страна на ненадлежниот султан, а по
налог на католички Рим и католичка Виена сé до 1918 година,свештенството на Цариградската патријаршија,која ги превзеде црквите на двете наведени патријаршии,
масовно почнале да се уништува и пали сета оставштина: книги, ракописи итн.
Познат е примерот во манастирите на Света Гора на Атос, бројни старомакедонски пергаменти завршиле во оган или фрлени в море. Во манастирот Свети Наум, на брегот на Охридско Езеро, свештеникот Дионисиј ги запалил словенски ракописи. Мекензи и Ибри, во нивното дело Патување низ словенските предели во
европскиот дел на Отоманската империја, забележале дека во Прилеп биле уништени и изгорени голем број вредни словенски книги, а во Велес на улицата која
врвела низ пазарот биле изгорени бројни и значајни документи на словенски јазик.
Ваквите злодела се рашириле насекаде кога се палеле и уништувале сите книги,
записи итн. Затоа денес опстоиле докази само на јазикот коине и реформираниот
коине во тн.грчки јазик. Но тоа било зло и самите денешни тн.Грци. Со тоа тие си
ги уништиле пелазгиските=тн.словенски траги и нивниот корен од кого се плашат.
Дури се уништило и матичното книговодство,старо со милениуми.Токму без
него населението си го изгуби своето потекло, и тоа почнувало само од 19 век. Следи никој повеќе да не си го знае потеклото постаро од предходните 3-4 генерации.
Дури да им се изгуби и врската со родот, им се менувале старите презимиња, а им се давале нови, по имињата на дедовците, татко на таткото. Така изчезнале
и старите семејни македонски,ромејски, презимиња.Тоа што не го направило Османовото Царство од 14 век, тоа го направи католицизмот од 1767 година.
Со тоа што Ватикан дозволи Православните да постанат муслимани, а најправославна била Мала Азија и Македонија, како прва христијанска земја со својата Лидија, со настарата Македонска Павлова Црква, Ватикан никогаш повеќе не
може да се смета за христијански, туку само исламски.
Мала Азија со најголем број христијани, денес повеќе не е христијанска, како да нема христијани.Цариград како центар на православието денес има уште 3000
православни и тоа без основни христијански права.Всушност, тие како да се мртви.
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ВАТИКАН ТВОРЕЦ НА ИСЛАМОТ
Алберто Ривера говори за Шесто поглавје, Пророк. Тој во него пиши и:
„Таткото ја посетил една вражачка и ја прашал за совет.Таа се посетувала со
нејзиниот дух и му рекла на Абд Ал-Муталиб поново да фрли коцка како би се видело дали богот ќе прифати жртва животно вместо неговиот син. После тоа 100
камили биле убиени и Абд Алах бил поштеден. Тој постанал татко на пророкот
Мухамед.
Римокатоличките Арапи биле тие кои го промовирале концептот на доаѓањето на арапскиот пророк, баш како што Евреите го чекале Месијата.
Кој, ако не пророкот, ќе биде способен да ги одврати Арапите од почитување на лажните богови ? Дури постоела икона на девицата Марија и детето Исус во
Кааби.
Абд Алах ја оженил Амин 569. година. Набрзина морал да оди со еден караван да обави некоја работа. Успат оболел и умрел. Амина носела негово дете.
Традицијата кажува дека слушнала глас кој неа и рекол: ‘Носиш во себе
господар на овој народ и кога се роди речи: ‘Го ставам под заштита на Бога’, и наречи го Мухамед’.
Кога детето било родено, неговиот дедо Абд Ал-Муталиб, го однел малиот
Мухамед во Кааба и изрекувал молитвена благодарност на Алах за овој дар.
Синовите кои се родиле во големите арапски семејства, во местата како што
е Мека, биле испратени во пустињата да би провеле некое време на своето детинство со бедуинските племиња како би биле извежбани и како би избегнале помори
во градовите.
Сиромашното семејство кое го зеле Мухамед, како би водела грижа за него,
била благословена на многу начини.Исламот учи дека кога Мухамед бил мало дете,
се појавиле два човека во бело и го положиле на плеќи, ги отвориле неговите гради
и од неговото срце го зеле црниот вгрушок кои го отфрлиле.
Тогаш го испрале неговото срце со снег. Не биле никаков ожилок на неговите гради, ама од родување постанал мал влегнат знак на неговите плеќи.
Со години подоцна,бил способен потполно да го опише овој наводно настан,
и тогаш Мухамед го дал своето неевројатно сведовштово велејќи:
‘Сотона го допира секој Адамовов син на ден кога мајката го роди, едино не
ја допирнал Марија и нејзинот син.’
Зошто Мухамед би го промовирал римокатоличкото учење ? Нели тоа е чудно ?
Мухамедановата мајка, Амина, умрела кога му биле шест години, па постанал сираче. Тогаш неговиот дедо, Абд Ал-Муталиб, се грижел за него. Ама две години подоцна, дедото умрел. Тоа била долга голема тага во неговиот живот.
Кога Мухамед имал девет години, бил со својот стрико на пат со караванот.
Римоктолички свештеник го видел детето и почнал да го испитува. Тогаш барал да
ја види ознаката на неговите плеќи. Извикнал: ‘Тоа е обележје на пророкот.’, за тоа
го обавестил Мухамедановиот стрико:
‘Поведи го братовиот син во неговата земја и чувај го од Евреите, за служба
на богот...Ако бидат го виделе, и сознале за него она што јас знам, ќе смислат некое
зло против него. Синот на твојот брат е одреден за голема работа.’
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Римокатоличкиот монах така го припремил теренот за идните прогони на
Евреите од страна на Муслиманите.
Мухамед имал 25 години кога е оженил богатата вдовица Кадија, која тогаш
имала околу 40 години.
Мухамед и Кадија имале два сина, кои умреле млади, и четири ќерки. Најпозната била Фатима, која се омажила за Мухамедовиот наследник, неговиот роѓак,
Алија.
Околу 610. година Мухамед тврдел дека имал визија од богот Алах во вид
на величествено биќе кое го нарекол анѓел Гаврил (или Габриел),кој наводно рекол:
-‘Ти си Алахов пророк !’
Така започнало Мухамедовата пророчка кариера. Од тогаш Мухамед продолжил да прима пораки, за кои тврдел дека се од Алах, се до својата смрт.
Уз помош на роѓакот на својата жена, римокатолик Варак, пророк Мухамед
бил во состојба да ги разбира тие пораки. Варак рекол:
‘Навистина, Мухамед е пророк на овој народ.’
Некои од неговите визии биле запишани во Куран, 650. година, додека останатите Мухамеданови списи никогаш не се објавени.
Пете години на Мухамедановата мисија, почнале со прогони на неговите
следбеници затоа што одбивале да го почитуваат идолот Каабе. Мухамед некои од
нив ги упатил да побегнат во Абисинија.
Негус, римокатолички крал на Абисинија, ги признал поради Мухамедовите
погледи на девица Марија кои биле така блиски на доктрината на римокатоличката
црква.
Мухамед тврдел дека една ноќ, додека спиел свртен према Кааба, бил пробуден од ангелот Гаврил кој го одвел до едно рајско животно со крила, викано ‘Бурак’. Кога се качил на ова животно одлетеле на место на рушевините на еврејскиот
Храм во Ерусалим.
Мухамед рекол дека на место на срушениот храм му се придружиле пророците Аврам, Мојсије, Исус и други кои се молеле“.
„Римската црква сакала да создаде арапски Месија,некој кој би можел да постане голем водач, човек со харизмот со кого би можел да подучува, а подоцна преку него да ги обедини сите некатолички Арапи да стоја зад него. Сакале да создадат
моќна војска која конечно би го завзела Ерусалим за папата.
На состаноците во Ватикан, кардиналот Августин Беа нам ни ја раскажал
следната приказна.
Богатата арапска жена, која била следбеница на папата, играла голема улога
во оваа арапска драма. Била тоа вдовицата викана Кадија. Таа го дала своето богатство на ‘Мајката црква’ и била издовоена во женски манастир.
Додека била таму, неа и е даден луден задаток, и испратена е назад во свет.
Нејзина работа била да пронајде брилјантен млад водач кој би можел да биде користен од страна на римската црква како би создал нова религија и постанал Месија на потомците на Исмаела. Убрзо го пронашла младиот Мухамед и се венчале.
(Кадија тогаш имала околу 40 години). Кадија имала роѓак викан Варак, кој, попат
неа, бил мошне верен римокатолик. Рим го поставил како критична точка, како Мухамедов советник.
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Рим го пронашол својот човек, а парите не биле проблем. Учителите му биле испратени на Мухамед и тој поминал интезивната обука. Мухамед ги прифатил
списите на ‘Светиот‘ Августин под Вараковото водство и постанал следбеник на
неговите идеи. Тоа го припремало за ‘големиот позив’.
Употребувајќи ја Римската црква, демоните ги затворале вратите и со векови им ја скратувале на Арапите можноста да ја слушнат библиската вистина. Под
наредбите од Рим, римокатолички Арапи преко северна Африка почнале да ја шират приказната за големиот пророк кој се појавил и бил избран од нивниот бог.
Додека Мухамед се припремал, му се говорело дека негови непријатели се
Евреите. Исто така му било речено дека римокатолиците се едини вистински христијани, а другите кои се викале христијани заправо биле лажливци и деца на Ѓаволот кои мораат да бидат уништени.
Во оваа демонска наука и денес веруваат многу Муслимани.
Кога Мухамед почнал да ја прима визијата во пештерата на планината Хира,
недалеко од Мека, Варак (римокатолички роѓак на Мухамедановата жена), постанал длабоко вмешан во интерпретирање на визиите кои се давани на Мухамед. И на
крајот, од тоа произлегла светата книга ‘Куран’ кои ги содржи мнозинство на Мухамеданови визии. Интересно е да се запази дека во својот ран стадиум, Муслиманите добиле и заштита од католичките кралеви затоа што Мухамедановите откривенија биле поврзани уз девица Марија.
Ама, останале уште секогаш необјавени Мухамедновите дела, Сега тие биле
во рацете на високите рангирани свети луѓе во исламската вера (ајатолаха).
Кога нам Кардинал Беа ова ни го раскажувал во Ватикан, рекол: ‘Тие списи
се чувани затоа што содржат информации кои го поврзуваат Ватикан со создавање
на исламот.Двете страни имаат толку информации една за друга.Ако би се откриле,
би се создал голем скандал, и би дошло до голема катастрофи за двете религии.’
До времето кога Мухамед умрел, религијата на исламот експлодирала. Номадските племиња ги обединале снагите во Алахово име и во име на нивниот пророк, Мухамед.
Во нивната света книга, Куран, Исус се смета пророк. Ако папата бил негов
претставник на земјата, тогаш тој исто така мора да биде Божји пророк, што довело
до тоа да Алаховите следбеници се плашат и го почитуваат папата како уште еден
‘свет’ човек“.
Токму затоа Ватикан му бил/е сојузник на Исламот против православието.
ВАТИКАН СОЈУЗНИК СО ИСЛАМОТ
Кога Ватикан уништувал сé православно, а направославна била Мала Азија,
која денес е исламска, што важело и со Балканот во која се шири исламот, Ватикан
никогаш не бил христијански. Токму тој затоа му бил само сојузник на исламот.
Ова го потврдува и Алберто Ривера:
„Занимливо е да се запази дека римокатолици никогаш не биле напаѓани,
нити нивните светилишта, во текот на тоа време“.
„Поминало преку формалните нагодби и потписување на конкордата. Исход
на нагодбата бил...
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На муслиманите им било дозволено да ја окупираат Византија (денешна
Турција) во ‘христијанскиот свет...“
„Исто така било договорено Муслиманите да можат да градат џамии во католичките земји без икакви проблеми... ама само онолку долго колку римокатолицизмот можел да продира во арапските земји“. (На православни простори, Р.И.)
„Со тоа започната е крвавата војна против Ватикан. Папата унајмил неколку
дивизии на муслимански најамници да се борат под команда на Франко (кој бил добар масон) и да ги убиваат римокатолиците, Евреите и протестантите кои му се
спротиставувале“.
„1. Да се направи секој да верува дека Ватикан немал ништо со војната, и со
време да се увери светот дека холокаустот никога не се случил“.
„Езуитскиот план е да се воспостави потполна контрола над исламот.
Годината 1910, Португалија постанувала социјалистичка држава. Црвените
знамиња се појавувале секаде. Римокатоличката црква таму се соочувала со голем
проблем. Вадачите на социјалистичкото движење сакале да ја уништат црквата.
Било само прашање на вистинскиот миг кога ќе се појави девицата Марија.
Ама морало да постои повеќе користи од таа појава, а не само држењето на Португалија во власта на Ватикан.
Езутитет сакале да се вмешат и Русија, а локација на таа визија, баш во Фатима, требало да има клучна улога во привлекување на исламот во ‘Мајката црква’.
Годината 1917, девица Марија се појавила во Фатима. Појавувањето на ‘Божјата мајка’ имал потполн успех, играјќи на картата да се заговори мноштвото. Како резултат, социјалистите на Португалија претрпеле голем пораз.
Езиутите измислиле посебна молитва за Фатима која трае девет дена, со која
се молеле во Северна Африка воспоставувајќи добри односи со исламскиот свет,
Наивните Арапи верувале дека тие молитви се во чест на Фатима, Мухамедановата
ќерка“.
„Во втората половина на 19. век, Шпанија била во политички превирања.
Нејзината римокатоличка монархија се тетурала и на кралицата и е одземена круната 1868. година, а Шпанија постанала република, која траела две години.
Монархијата била поново воспоставена се до 1923. Како политичката ситуација се погоршувала, Шпанија поновно постанала хаотична. Ватикан извршил насилие кога Шпанија уште еднаш изабрала да постане република, и одма католичката црква почнала да саботира.
Во тоа време, од 1931. до 1936. година, пет претседатели дошле и отишле.
Шпанските римокатолици покажувале непочитување према Ватикан (никогаш ни
не сонувале што им се спрема). Тие го опорезувале црквеното сопствеништво и ги
отстраниле свештениците и калуѓерките да предаваат во државните школи.
Шпанските католици се спротиставиле на плановите на Римската црква. Затоа е направен план за нивно уништување, под изговор на борба комунизмот.
Иако бројни претседатели на шпанската република биле тренирани како езуити, и тие му се спротиставувале на врвот на Римската црква.
Врвот на Римската црква контактирал со исламските водачи.Тие им биле должни на Ватикан за ерусалимската обмана. Кога го потпишале конкордатот обеќале
за помош ако му затреба, дури да подигнат војска ако тој тоа го засака.
Сега било тое време.
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Езутитите ја направиле својата работа. Јадните Шпанци сега ќе патат. Преку
тајни нагодби, големата арапска војска била подигната под команда на генералот
Франко.Ватикан ја финансирал оваа војна машинерија како би дал лекција на Шпанците.
Годината 1936,новата шпанска инквизиција експлодирала. Наречена е ‘Шпанска граѓанска војна’, тајно оркестирана во Ватикан. Како би го одвоиле светот од
вистината, конструирано е да изгледа дека Ватикан се бори против комунстите во
светска војна.
Всушност, постоела само сачица на комунисти во Шпанија. Римокатоличката го нарачала крвавиот пир за своите сопствени следбеници.
Под знамето на Ватикан, муслиманските снаги ги завзеле Канарските острови и тогаш ја нападнале јужна Шпанија. Шпанците во шок гледале како кардиналот
Педро Сегура ја води исламската војска во крвопролевањето против непослушните
римокатолички мажи, жени и деца- без милост.
Муслиманските чети конечно ја извршиле својата одмазда над христијаните,
уз папин благослов“.
„Околу пет милиони муслимански војници ја окупирале Шпанија како заштитници на римокатоличката вера. Исламот го платил својот долг на антихристот
кој седел во Ватикан“. (...)
Бидејќи Ватикан уништувајќи го православието го уништувал и христијанството, а на негова сметка се ширел исламот, со кој Ватикан соработувал, Ватикан
бил само збиралиште на ништожници. За христијаните вакви биле и паганите.
ВАТИКАН ПАГАНСКИ
Ривера истакнува: „Религиската машинерија на денешницата е мошне, мошне стара. Почнала после Ноевиот потоп. Нимрод и неговата мајка Семирамида
произвеле окултна религија во градот Вавилон која се проширила на 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 направил божица. Семирамида исто така со текот на вековите добила разни имиња како: Изис (во Египет), Венера и Кралица на Небото.
Исто така и религискиот систем на денешницата, тоа било поврзано со политиката
широко на светот“.
„Ја сакав девица Марија со сето свое срце. За неа би убил, додека еден ден
не дојдов до сознание кое длабоко ме потресло: Кралицата на небото славела сотонска религија која потекнувала од стариот Вавилон и се нарекувала ‘обожување на
Вал’. Богот тоа го мразел. Затоа Исус ја нарекол Марија ‘жена’, додека тој систем,
денес наречен римокатолицизам, ја поставил за ‘кралица на небото’. Римокатолиците мораат да веруваат дека Маријевата мајка затруднела без грев, дека и таа е
родена без грев. Тоа е поистоветувачко со Богот и ја прави мајка Божја“...
„Неволјите настанале околу 330. година. Во тоа време, христијанската црква
била изложена на големи прогони од страна на римските незнајбожци. Ама, упркос
на прогонствата, бројот на христијаните растел. Цезарот покушал да го заустави тој
покрет, ама не можел, па воспоставил лажна христијанска црква која ќе ги контролира верниците низ страв и незнајбожечката традиција.
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Еве како тоа е изведено: Римското царство се распаѓало, па римските цезари
ги замениле своите облеки со религиозни костуми. Ама, нивниот назнајбожен систем останал непроменет ! Едноставно на своите стари богови и идоли им дале нови имиња. Јупитер постанал апостол Петар, Венера постанала девица Марија, итн.
Годината 313, царот Константин издава уредба за толеранција. Кога Константин се прогласил прв папа, тој сакал да ги здружи заедно незнајбожците и религиозните луѓе мешајќи го паганското обожување на Вала 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 тое е лажен религиски систем, потполно
спротивен на Библијата. Да би ги сочувале своите семејства, бегале во планините.
Кога Константин се повлекол, му ја дал на римскиот бискуп титулата 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 римокатличкиот систем.
Како времето одминувало, се случила поделба на Римокатоличката институција измеѓу Рим на запад и Константинопол на исток. Константинопол постанал
глава на православната црква. Римокатолицизмот и православието постанале горки
непријатели“.
„Кардиналот Беа нам ни рекол дека и Муслиманите и римокатолиците се
сложиле да ги блокираат и уништат напорите на заедничкиот непријател- оние кои
се библиски религиозни.
Преку тие конкордати, демоните го спроведувале духовното уништување на
Исмаиловите потомци. Е изграден цврст ѕид на спротиставување на Библијата како
би можело подалеку да ја држат од Арапите“.
„Целата исламска заедница гледала сумничаво на Библијата верувајќи дека
религиозните луѓе се демони кои донесуваат отров со кои ги уништуваат децата на
Алахот“.
„Навистина, кога Римокатоликот е обратен, тој понатаму не може да остане
во римокатолички систем, оти тој систем е потполен пагански и уперен против Бога, и во него едноставно нема место за некој кој искрено е религиозен“.
„Ме повикале на тајна црна миса,која ја водел еден од повеќе претпоставени
езуити во самостанот на север на Шпанија. Кога се поклонив да го пољубам неговиот прстен, го запазив симболот од кого ми се заледила крвта. Тоа бил масонски
симбол (види слика на следна страна). Тоа била работа која ја мразев и против која
ми било дадено да се борам“.
„Луѓето се заспиваат со зборовите: ‘Зошто тоа е потребно ?’, ‘Зар секој да не
го љуби секого, нарочито сега во 20. век ?’ Меѓутоа, Ватикан не спие. Неговите луѓе веќе со години мирно се вовлекуваат во црквите и тоа масони, окултисти, хомосексуалци и така натаму. Сите тие се претворуваат дека се побожни. Тогаш папата ги испраќа своите трупи во не-католичките верски заедници да ја завршат работатата. Тоа се притаените езуити, католичка младинска акција, Маријина легија и
свештеници и опатици на улица во цивил, облечени да учат и проповедуваат од проповедниците, говорејќи дека римокатоличката институција е христијанска црква,
што веќе скоро сите не-католоци веруваат дека е вистина“.
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Ривера вели: „Имено, ‘Светиот уред’ ме оптужил за кривотворство поради
лудило. Ме затвориле во тапацирана клетка. По неколку денови останував без храна и вода. Во тоа време испишав стотина папири и морав да одговорам на разни прашања. Ноќта ме омамувале, така да не можев да спијам. Бев болестен и потполно
исцрпен. Ме предупредувале: ‘Ривера, отповикај го реченото и признај да постои
само една црква, света мајка римокатоличка’.“.
Пак, за тоа да се оствари, Рим морал да ја уништува и до денес ја уништува
првата Македонска Павлова Црква, Јустинијана Прима, Охридска архиепископија.
Ривера пиши: „Овие девојки ги заведувале свештениците од два разлога: ја
бранеле својата вера уништувајќи ги непријателите и собирале поени за излегување
од чистилиште. Римокатолички систем го заменил библиското уништување на непокојаните со чистилиште да би можеле да имаат свои свештеници и сакраменти.
Библијата нам ни кажува дека оние кои умрат во греси, како непокајани, се изгубени засекогаш и ќе бидат уништени. За нив се е готово. Ама, годината 593, папата
Гргур I го обавил учењето за чистилиштето како привремено место на прочистување (мачење) за оние кои умрат како римокатолици. Концилот во Флоренса ова
учење го ‘озваничил’ 1439. година.
Ама ако наведете луѓето веруваат во чистилиштето и дека можете да ги спасите од уништување преку своите врски, тогаш тие ќе направат се што свештениците им кажат и платат колку год се бара од нив. Мари и Кармен верувале дека заведувајќи и уништувајќи ги овие свештеници ќе соберат поени како помалку време
би провеле во чистилиште.
Во тој случај вака заведени верници и ќе убијат ако треба. Монасите и монахињите кои убивале луѓе во текот на инквизацијата, тоа го правеле еден ден што
порано би излегле од чистилиште. Теоријата за чистилиштето е моќно оружје за контрола на римокатолиците“.
Ривера истакнува: „Ако еден римокатолик не учествува во сакраментот на
светата еухаристија, тој ќе биде вечно проклет. Католиците, кои го јадат овој друг
Исус во облик сонце, не го јадат симболично Исус од Евангелието, туку го јадат
Вал, богот Сонце, симбол на демоните. Легло на демоните- Ватикан, успешно фрла
окултна мреажа на сите свои членови.
Постојат два симболи кои најчесто ја користи оваа окрутна религиозна неман. Едно е крст, што е симбол на смртта, додека други симбол е еухаростија или
причест. Тоа се прикажува како вистинска служба на Бог.
Крстот е окултна творевина дадена низ Семирамида, ‘кралица на небото“, за
сеќавање на нејзиниот син Тамуза (бог Сонце- Вал). На Тамузовиот крст е симбол
на мртвиот Исус, а римокатолиците го обожуваат овој религиозен предмет и му се
молат. Крст е вистинско на окултонизмот, а во Божјите очи тоа е проклета ствар.‘И
немој да го внесеш гадот во дом свој, да не бидеш проклет како и тој, туку кади се
на него и грози се од него, оти е проклето.’ (Библија, 5. Книга Мојсејева 7,26)
Зад крстот стојат јаки демонски сили, кои му даваат огромна снага, баш како
што често можеме да видиме во филмовите за вампирите.
Кога бев вовлечен во егзорцизмот околу Кармен Монтез, јас всушност имав
работа со демоните кои се прикажувале како душа на умрени. Во Библијата гледаме дека ако демон ја напушти некоја необратена особа, тој поново ќе се врати,
ама со седум други демони, да би можел да го контролира тој поединец,
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Демоните се најдуваат во позадина на крстот, и наводно го користат да би ги
истерувале послабите демони од римокатолици.Со ова таков верник се припрема да
биде потполно опседнат со вавилонските демони. Демонот така со огромна снага се
држи во римокатоличкиот систем.
Било кој крст како религиозен симбол, оваков или онаков, во еден дом, или
самостан, без обѕир каква е особа во прашање, влијае снажно на секој директно,оти
ги привлекува демоните. Затоа, ако некој има крст во својот дом, би требал одма да
го исфрли.
Кога имав четиринаесет години, нашата група од езуитскиот колеџ го посетила Салесианскиот самостан во Лас Палмас, на Канарските острови, да видиме како тој ред напредува. Тие специјализирале во работа со сирачинња. Мојот пријател
и јас трчавме по земјиштето на тој самостан и мојот пријател одеднаш впаднал во
отворена јама околу метар и по длабока, и исто толку широка, и околу два метра
долга. При прилика на падот се повредил, те јас рипнав внатре да му помогнам да
излезе.
Посегнав за едно долго парче дрво, да би се извлекле од јамите. Меѓутоа,
одеднаш се заплеткавме во некое смотано платно, слично на голем чаршав. Додека
го влечев дрвото, платното се одмотувало и јас се следев од она што сум видел. Таму биле седум лешеви на мали деца. Секој од нив имало три крста околу вратот,
еден крст на секоја дланка и на двете нозе, а на нивните гради биле два големи крста.
Подоцна, едно од децата кое го видел овој несреќен случај, и го раскажал на
својата 13-огодишна сестра која ја посетувала женската самостанска школа. Таа
отишла во исповедницата и му рекла на својот свештеник за тоа. Недолго после тоа
нејзиното тело е најдено без уво и без јазик. Во исто време мој пријател тајанствено
нестанал и никогаш повеќе не бил виден. Кога сум чул што се случило на оваа девојка, цел се најежив од страв. Исти тој знак бил поставен и на нејзините гради.
Бев болен од страв и мислев дека ќе умрам. Овие мали деца биле жртвувани
на ист начин како што некогаш децата и биле жртвовани на Семирамида. Ништо не
се променило.
Крстот кога го употребувале на жртвите го нарекувале ‘мир Христов’ или
‘Pax Christus’. Езуитите го превзеле овој крст како еден изопачен демонски симбол
за обожување на Марија.
Постои едно католичко учење дека Марија трпела исто толку колку трпел и
Исус на крстот, бидејќи ‘ножот ја пробил нејзината душа’. За да би задобила соосеќавање на Марија, католиците мораат нешто да жртвуваат. Секој треба да трпи за
Марија, да, наводно, би можел да добие ‘мир Христов’.
Ако опатицата крвари родувајќи свештениково дете, и се скратува лечењето,
така да би можела да трпи за Марија, па ако треба, и да умре за неа ! Малото дете
секогаш пред жртвувањето е крстено. Многу пати малите деца се мачени. Езуитите
учат дека без жртвување не може да се заработи мир.
Значи, не може да биде мир со Христо ако претходно не и се жртвува на Марија. Тие кажуваат дека Марија ќе ја избави особата која трпи за нејзиниот син, и
направи мир со него. Тоа е разлог поради кој се става таков знак во облик на крст.
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Овакво учење е потполно окултистичко и спротивно на Библијата, како да
можеме да видиме дека римокатоличката Марија, всушност, не е никој друг туку
Семирамида.
Додека уште бев езуитски свештеник го посетив Лурд во Франција и видел
многу демонски чуда на излечувања. Наводно излечените луѓе сите и ја давале сета
слава на девица Марија. Мноштво си одело дивејќи се, не знаејќи дека демонските
духови исто така можат да прават чуда.
Од екуменско- харизматскиот покрет се привлекуваат други не-католици во
Ватикан. Денес таа сила може да биде видлива, може да делува низ популарни нови
свештеници, кои одржуваат состанок на исцелување. Исцелувањето се случува додека во позадини стои идол: богородица, заправо Семирамида која го држи богот
Сонце во своите нарачја. Во харизматскиот занос свештениците го држат Вала воздигнато во симболот на окултизмот- крст.
Видовме дека е нивниот Исус- Тамуз, нивната Марија-Семирамида, додека
нивната хостија превземена од Египтјаните и претставува бог Сонце, а католички
крст- срце на окултизмот“.
КАТОЛИЦИТЕ СО ПРЕВРАТ ЗАВЛАДЕЛЕ ВО ЕВРОПА
Белците биле носители на земјоделството и техничкиот напредок во Америка. Ова било со изчезната флота на Александар Македонски. Следи сé во Америка да е помладо од 300 г.п.н.е. Пак, методот C-14 не е поуздан, вредносите се превисоки. Сé што било подигнато кај Индијанците, сé било македонско, египетско,
месопотамско и персиско, со египетски хиероглифи и фонетско писмо. Балсамирањето било на египетски начин. Мумиите имале крвна група А на Белци, а Индијанците имале само крвна група 0. Нивната ДНК била како корејската. Најдобар пример било жртвувањето на луѓе на Белци, а нив Темните ги јаделе. Најдобар пример
бил во Перу. Таму имало пирамиди и жртвувани луѓе, со ист рез на вратот, а потоа
и извадено срце. Пред да се отсече главата, на жртвата му се давало дрога амала.
Според наводите во филмот, количините биле големи. Меѓутоа, самиот поим амала
(=а мала) означува дека количината била мала, а до денес македонски збор е амал
(=а мал), човек кој носи мал терет, во однос на голем товар=тоар. Не случајно родот на Готите, кои биле Монголи, бил Амал, оти тие биле мали, дури темни и со дебело влакно на косата. Ова во моите претходни книги: Готите биле Татари со Асен.
Овде се говори за вадење на срце, што било само во врска со Македонците.
Алберто Ривера кажа: „Нимрод бил мајстор на војната и чаробњак, вештац.
Под неговото водство се развивала астрологијата. Тој исто така го втемелил белото
и црно чаробништво- магијата. Бил викан Молох. Жртвите Молохови биле необични. Творецот Бог ги воспоставил жртвите како симбол на стравот кој грев предизвикува, а Семирамида објавила дека е божица и захтевала да и се жртвуваат деца.
На дечките гради врезувала знак крст и им е вадено срцето. Семирамида била втелување зло. Еден од Ноевите синови, Шем (Сим), Божји патријарх, кој живеел во
тоа време, го убил Нимрод, и така направил крај на оваа окултна пракса. Ама, народот плачел за Нимрод. Нивниот херој бил мртов. Демоните ја употребиле Нимродовата смрт во своја корист. Семирамида го прогласила Нимрода за бог и го нарекол ‘Вал’- бог Сонце, додека за себе го зела симболот месец. Захтевала месецот да
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биде обожован. Тогаш затруднала, тврдејќи дека уште е девица. Родила син и го
произвела Тамуз, говорејќи на секого дека дошла до реинкарнација на Нимрода.
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 кое го држи
малиот син- бога, се појавил секаде. Семирамида тврдела дека Тамуз е нивни спасител. Ово демоните ќе користат и во иднина, да заведат милиони“.
„Видовме дека е нивниот Исус- Тамуз, нивната Марија-Семирамида, додека
нивната хостија превземена од Египтјаните и претставува бог Сонце, а католички
крст- срце на окултизмот“.
„Сиромашното семејство кое го зеле Мухамед, како би водела грижа за него,
била благословена на многу начини.Исламот учи дека кога Мухамед бил мало дете,
се појавиле два човека во бело и го положиле на плеќи, ги отвориле неговите гради
и од неговото срце го зеле црниот вгрушок кои го отфрлиле.
Тогаш го испрале неговото срце со снег. Не биле никаков ожилок на неговите гради, ама од родување постанал мал влегнат знак на неговите плеќи“.
David Icke кажа: „...Сумерското царство било така големо да доцните библиски текстови велеле ‘Крал на четири страни на светот’. Јужноамеричките Инки
исто така го користеле тој назив ‘четири страни на светот’....“.
Америка била со монголски Индијанци и Белци по Александар Македонски.
Адамо-Витни истакнаа: „И покрај тоа што беше дел од традицијата стара со
векови, исхраната на рабинот не беше добар за луѓето со крвна група В. Лектините
на храната како што е кокошка, ељда, грав и пченка (а да не ги споменеме џимиринките !) ги предизвикуваат клетките на неговата крв да аглутинираат и тоа веројатно била главната причина за мозочниот удар“.
Бидејќи Африка била споена со Јужна Америка, она што има во Африка го
има во Америка. Пак, она што го немало во Африка не можело да го има и во Америка. Со тоа што наведените култури не се поволни за монголската крвна група В,
а Монголите како темни биле како Индијците, со исто потекло со Црнците, пченката била донесена во Америка. Тоа било од изчезната флота на Александар Македонски. Во книгите за Александар Македонски имало пченкови полиња, пченката
(кукурузот) како поим и изглед биле познати, што го наведувам во претходната
книга. Бидејќи методот со C-14 не е точен за одамнешно потекло, култирите во
Америка биле однесени од флотата на Александар Македонски.Тој бил истражувач
За Х.С.Гледвин пиши дека флотата на Александар Македонски стигнала во
Америка. Кога Шпанците ја освоиле Америка тие сретнале луѓе со бела кожа меѓу
„црвенокожците“ како номади. На фреските во храмот на воините во градор Чиченица е претставен судир на Маите и светлокожните. Во градот Чимбото и Тухиљо во Перу на две пронајдени вазни се гледа бој меѓу Маите и светлокожните. Постојат слики на кои се гледа дека Индијанците и белите луѓе заедно градат куќи. На
садовите од културата Мочикито има цртежи со бели брадести луѓе со капи. Капите потсеќале на шлемовите на фалангите.
Според Беџент и Лиј, во денешно Мексико пристигнал во 1520 година Ернандо Кортес и кај Ацтеките сретнал со богот Кетцалкоати и русокос и синоок бел
човек, кој ги посетил земјите во далечното минато. Според морепловецот Кук, домородците на островите од Тихиот Океан имале чамци со троаглести едра. Такви
едра имало само во Средоземно Море. Вакви едра се распространиле на Индискиот
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и Тихиот Океан каде поминала флотата на Александар Македонски. Со тоа што
овде не е наведен Атланскиот Океан, по кого пловеле Фениките во старата ера и
Викинзите во новата ера, се потврдува, поморските патувања кои оставиле наследство на новите континенти биле само за време на Александар Македонски, кој го
истражувал Светот.Токму флота ги однела културите кои ги нема во јужна Африка.
Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес... до Мехико...
Бискупот Diego de Lande, кој живеел во шестнаесеттиот век и бил главен хроничар за необичните традиции на Маите, забележал дека многу баскиски зборови
имаат исто или слично значење и кај Маите. Бидејќи Маите биле Македонците од
изчезнатата флота на Александар Македонски, се потврдува, Македонците и Баските биле со исто потекло. Ова се гледа и со Хунзите (бригиски Македонци), кои денес живеат во Пакистан. Ама и Македонците на Тибет со својот пес шарпланиец.
Европа била прво бригиска, а потоа македонска, ...со Скотите со предание
на Александар Македонски итн. Меѓутоа, Баските биле само по пучот на Рим:
David Icke, на стр. 285, пиши: „...Меровинзите/Франките својата крвна лоза
исто така може да се прати од древна Троја и Тројанскитѕе војни...“
На стр. 286: „Делата на грчкиот песник Хомер кој живеел околу 9. или 8. век
пр.Хр. е главен извор на информацијата за древна Троја како и на сукобите кои довеле до нејзината пропаст. Нему му се припишуваат еповите Илијада и Одисеја, а
современите археолошки откритија ја потврдиле точноста на Хомеровите дела. Према Илијада, основачот на Троја се викал Дардан и за него се раскажува дека е син
на богот Зевс. Значи, не изненадува што Зевс и Дановците имале исти симболи:
змија, орел и пчела. Дардан имал син по име Ерихтониј, а негов син бил Троас, по
кое име го добиле Тројанците и нивниот главен град Троја, од кои пак потекнуваат
Меровингите кое симболизира пчела...Троас имал син Асарак: на еден принц од кралската куќа Асарак му се припишува основање на Римското царство.Неговото име
било Енеј...Меровинзите се поврзани со Аркадија во Грција, домовина на Спартанците, кои биле меѓу јунаците на Тројанската војна...“.
Видливо е бригиското потекло на Зевс, кој бил змија и орел, а Бриги биле
Франките со својот галски петел, и тој бил бригиски, затоа што Келтите=Бригите
биле само Бриги, со бригиска писменост. А и со пчелата која била на Белците.
Љубомир Кљакиќ пиши: „Судирот на папството и царството околу водството- leadership, отпочнал така што римскиот бискуп, тогаш само еден од христијанските поглавари на Апенинскиот Полуостров- Равенска, Аквилејска, Миланска и
Сплитска бискупија се борат против неговата супермација се до X век- годината
496, тргнал во голема обнова на Римското Царство. Кловис I, франковски крал од
династијата на Меровингите, бил избран како отелотворување на оваа амбиција на
римскиот бискуп, да ја одигра улогата на новиот христијански цар кој ќе го обедини разбиеното Западно римско царство. Папата му ја подарил титулата Novus
Constantinus, Нов Константин.104 Тоа било прво пробање на папскиот трон својата
политика да ја спроведи со посредство на подложната световна власт. Еден Меровинг случајно не бил избран за оваа мисија. Меровинзите уживале углед на владе104

David Tablot Rice...(1965), „Morgen des Abendlandes”, Deutsche Buch- Gemeinschaft, Berlin- Darmstadt- Wien, пишат: Хлодвиг преминал во католичката вера. На Франките им биле соседи Вестготите
(Визиготите, Р.И.) и Остготите (Остерготите, Р.И.) и Бургундите, кои им припаѓале на аријанизмот.
Тој бил крал на Франките 481-511, наследник на Хилдерих I, кој починал 481 г.(Потоа Баските,Р.И.)
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тел-чаробник. Ги викале ‘долгокоси кралеви’,105 сметајќи дека во својата коса носат
магиска снага, на моќта и врлината, фр. verta.106 Преданието наведува дека Меровинзите се потомци на Тројанците, односно балканските Пеласти, во освитот на христијанството,од Пелопонез,107по долината на Дунав108дошле во подрачјето на Средна Европа. Како аргумент во прилог на ова родословие се наведува современите топоними во Франција- градовите Троа, Troyes и Парис, Paris, за кој се тврди дека се
тројанско, односно пеласко потекло. Старото име на Париз е и Лутес од името Лут,
еден словенски народ“.109
Во Ларусе110 под Вандалско кралство стои:„...Па ипак, тие се спротиставуваат на секој вид мешање, забрануваат мешање на бракови помеѓу својот народ и Римјаните, го ставаат правосудството под печат на ‘персоналните закони’. Нивната
неограничена подршка на ариевството, навистина, допринесува нивно одвојување
од римското население нарочито кога Хунерих, Гајзерихов наследник, фанатичен
ариевец, со својот казнет указ од 24. февруари 484. превзема свирепи репресии против христијаните...“.
Токму тој закон не дозволувал да се стапува во брак меѓу припадник на христијанскиот верски правец од Цариград со Рим. Па тие биле со христијански верски
правец од Цариград. Следи тие да се против нивниот народ да стапува во брак со
Римјани. Хлодовех станал католик со стапување во брак со католичка принцеза,
што било спротивно на постоечкиот закон.
Исто така, стои и: „Со векови Римјаните и Германите живеат одвоено, секој
го задржува своето право, обичаи, установи, до таа мера да владетелите мораат да
ги состават кодексите или ‘законите’ за употреба во двете заедници. Под владеењето на Гундобада (501-516), lex Burgundiorum, викан ‘закон Гомбета’, се утврдува
обичајното право на бургундскиот народ; за Римјаните важи упростениот закон на
римското право, lex romana Romanorum.За своите поданици Римјани, Аларих II 506,
пристапува на изработка на законикот познат под името Аларихов кодекс (Breviari105

Авторот вели:„...‘долгокоси кралеви’, сметајќи дека во својата коса носат магиска снага, на моќта
и врлината“. Бидејќи верниците на христијанскиот правец, кој бил под власта на царот од Цариград,
не биле бричени и носеле долги коси, што се гледа кај Меровингите, кои потоа биле познаи како
Франки, се потврдува, Меровингите (Франките) биле под царот на Цариград. Ова било во спротивност на припадниците на христијанскиот правец на Рим, кои се стрижеле и бричеле. Франките го
примиле христијанскиот правец на Рим, а Готското Царство владеело на Иберискиот Полуостров.
Баските, кои стигнале од Македонија, биле гранични единици на Цариград, наспроти Рим, кој почнал да владее со Франките. 496 година Кловис I бил избран за обединување на Западното римско
царство. Затоа Баските тогаш или нешто потоа биле дојдени. Јустинијан, кога дошол на власт и владеел со Иберискиот Полуостров, на Пиринејите граничеле Баските. Нивниот јазик бил разбирлив со
јазикот на Македонците, кои живееле во Америка. Но не со шпанскиот, кој бил вулгареллатински.
106
Се кажа: „на моќта и врлината, фр. verta“: верта=верата. Токму само за неа биле битките, и денес.
107
Меровинзите дошле од древната област Аркадија. „Аркадија“ доаѓа од „Аркадци“- народ на мечката. На Пелопонез никогаш немало мечка, со масно ткиво, за зимски сон. Ова било од каде што
биле ракописите за Тројанската војна, од Пелагонија со Пелистер, каде до денес има зима: во 2007
година, мечката е активна, па огладнува. Таа е опасна, напаѓа=ракади, ракати, со рака удира и убива.
108
Преселбите биле по долината Вардар, Морава, Дунав и Рајна во Средна Европа: таму било топло.
109
Ова се најдува и во Фредеаровата хроника, од VII век. Според неа, Македонците и Франките биле
со исто Тројанско потекло, од Пријам. Јазикот бил пелазгиски=тн.словенски, што се гледа и според
поимите. Авторот кажа: „Старото име на Париз е и Лутес од името Лут“.Авторот пиши Љутиќ, само
л- без ј. Исто така и Лутер, со основа лут, за лутиче: дополна Фредегар и Лутар, со ...ар, а не Лутер.
110
OPŠTA ENCIKLOPEDIJA LAROUSSE, 1967, LIBRAIRIE LAURUSSE, PARIS, VUK KARADŽIĊ: 1973.
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um Alarici)...Така ќе биде потполно остварена тек пошто германските кралеви и
народот го примаат римскиот католицизам“.
Да се повтори: „Со векови Римјаните и Германите живеат одвоено...Така ќе
биде потполно остварена тек пошто германските кралеви и народот го примаат римскиот католицизам“. Се ова говори, дека Франките и Македонците биле еден исторасен народ со еден ист тн.словенски јазик, а и со едно исто потекло од Балканот,
со заедничко Тројанско потекло од Бригија (Европа). Тие се раздвоиле само верски:
Македонци=Православни и Франки=Католици.
Се истакна: „римскиот бискуп, тогаш само еден од христијанските поглавари на Апенинскиот Полуостров- Равенска, Аквилејска, Миланска и Сплитска бискупија се борат против неговата супермација се до X век- годината 496, тргнал во
голема обнова на Римското Царство“. Следи не постоела некаква Римска Црква.
Значи, римскиот католицизам од ништожник само со преврат кај Франките
се спасил. Следи Ватикан неговиот католицизам да го шири низ континентот.
Дури католици станале и македонските Баски, а и водачи. А.Риевар пиши и:
„Во тоа време се родило мало дете во дворецот Лојола во Шпанија. Тој бил
шпански Баскиец. Тој човек растел да го промени светот.Се викал Игнацио Лојола.
Тој бил сотонски генија. Изградил војска не свештеници потполно посветени на дисциплината и редот- езуит. Тие наскоро постанале најстрашни религиско- ударна
сила во историјата. Била специјална единица на Римската црква“.
„Игнације Лојола ги создал ‘Илуминатите’, демонска организација, која ги
контролира умовите на европските лидери со помош на хипноза и чаробништво.
Лојола комуницирал со духовите на темнината, барајќи совет, кога ја основал оваа
делотворна и злобна организација. Тие злобни духови всушност се демони, побунети ангели. Надахнувајќи со својата сила на Лојолиновиот ум, демоните го нарекле ангел на светлото“.
„Денес постојат многу езуити и сите се потполно под влијание на демонските сили, вклучувајќи и мене самиот додека бев езуит. Демоните ја изградиле својата елита, езуитски ред, во слепата послушност, да би ги во се следеле. Лојола ги изградил своите сфаќања од науката на древна Грција, од окултимот и од природните
науки. Тој сакал неговите свештеници да постанат интелигенција на римокатоличкиот ред.Лојола се користел со филозофија,логика,психијатрија, психоанализа, психотерапија, психологија, парапсихологија, хипноза, телепатија. Се ова дене се сметаат подрачја на науката.
Трансцедентална медитација била користена во самостаните како главна дисциплина, низ концетрирање и поновување на имињата на светците и девицата Марија, што потекнало од Семирамида, или низ изрекување молитви на овие светци и
нивното славење. Овие луѓе на тој начин ги привлекувале демоните. Добар пример
за тоа е денес трансцеденталната медитација, каде мантра е заправо име на еден моќен демон на Индија.111 Со поновување на демонските имиња, тие го довикуваат, и
конечно, тој ги запоседнува, па постанува нивни водач“.
„Во одговор на тајната Хитлерова молба, генерал Франко ја испратил познатата Сина Армија, направена со мнозинство од баскиски војници, во Германија. Целата дивизија била префрлена со воз низ сојузничката линија. На себе имала вати111

За медитација и самади од руската книга на Будите, Буда претставен со бригиска симболика. Таа
е пренесувам во мојата книга, под бр. 32. Рускиот автор дури влезе во пештерата со луѓе во самади...
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канско знаме.На сојузниците им било речено дека тоа била мисија да се спасат опатиците, свештениците и редовниците.
Сината Армија се борела со Германците бранејќи го Берлин. Кога Адолф
Хитлер видел дека ќе изгубат, извршил самоубиство и адмиралот Карл Доенитз
(добар римокатолик) го превзел водството над нацистичка Германија.
Вместо Сината Армија да се врати во Шпанија, како нацистите обеќале, адмирал Доенитз го ставил германското злато на тој воз и го испратил во Швајцарија
да биде похрането во швајцарска банка за Ватикан.
Сината Армија била обманета.Мнозинството преживеани завршиле во руски
затвори. На Американците им било речено дека тој воз, кој поминувал низ нивната
линија, бил ‘воз на милоста’ испратен од папата, кој вози медицински потребштини
за ранениците. Кога го виделе папското знаме, возот поминувал без инспекција.
Неколку спасени луѓе на Сината Армија, кои се вратиле во Шпанија, биле
или убиени или ставени во лудници да се осигура правата вистина за германското
злато да биде сокриено од светот. Ама, посебните офицери на Сина Армија, кои биле делот на заговорот, се вратиле во слава и биле добро наградени за нивниот
труд“. Ваквиот Ватикан Европјаните ги одродил од тн.словенски јазик на Белци.
СО КАТОЛИЧКИ ПРЕВРАТ ЕВРОПЈАНИТЕ СЕ ОДРОДИЛЕ ОД БЕЛЦИ
Секако, до денес Карл е македонски: Карл=Carl=Царло, царил, што важи за
Донеитз=доенит з=с. Следи Барселона=Бар селон а, што важи за Шпанија од Шпан
=Спан=с Пан. Следи Португал=порту Гал, галка: порт=порта=пората, орт=врата.
Според Олга Луковиќ- Пјановиќ, „српскиот е близок на санскритскиот јазик,
со кого се потврдува дека 3.000 зборови од времето на ‘Рг-Веда’ па се до денес без
да се променат ни по облик ниту по смисол“. Етрурците се разбираат со српскиот
јазик, а „можат да бидат најмалку 30 до 40% задничко лексичко благо во баскискиот и српскиот јазик“. Бидејќи српскиот јазик на Вук Караџиќ бил јазикот на Кирил
Солунски, во кого бил внесен и херцеговачкиот говор, дури и седмиот падеж, а јазикот бил и германизиран, се потврдува дека наведените санскритски зборови биле
од македонски говор. Илија Чашуле наведува: „Воопшто се работи за еден поширок проблем. Формулацијата како ‘д-р Олга Луковиќ- Пјановиќ...напиша дека Баскијците говорат српски’, ‘д-р Славеска утври многу повеќе сличности...според
етимолошката анализа’. ‘Македонската наука досега...не се занимавала со истражување пред 6. век од нашата ера’ “.
Тоа што не се истражувало за времето „пред 6. век“ е потврда, дека не смеело да се сознае за политичкиот поим Словени, дело на берлинско- виенската школа, а само од 19 век германска школа. Следи Хунзите поимот Словени не го познавале, затоашто таков никој ним не им наметнал. Австрискиот конзул во Јанина
Хан вели дека Охриѓаните во 1865 година не сакале да бидат Словени. По 100 години нема Охриѓанец и пошироко Македонец кој не се изјаснува за Словен.
Илија Чашуле за Хунзите пиши: Повеќе од 60% од зборовите и припаѓаат на
јадрената лексика: делови од тело, термини за сродство, од областа на земјоделството и сточарството, основните глаголи. Јазикот го зборуваат околу 50.000 души
во Североисточен Пакистан, во три области: Хунза, Нагари, Јасин, на тромеѓето ме-
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ѓу синотибетанската, индоевропската и алтајската јазична фамилија. Тој бил од балто-словенската јазична група. Тој пиши и за сличноста со нашиот Силјан Штркот.
Канадскиот историчар Џ.Х.Тоуб ги посетил античките Македонци во Пакистан, во долината Хунза. Тој отишол во Атина, за да соопшти, дека Македонците
говореле словенски. Следи итна смрт и неговото тело не се предавало 10 години. За
вакви убиства тн.Грци се познати. И конечно, владетелот на Македонците, Мир, со
својата сопруга, кога ја посетиле Р.Македонија, тој потврдил, токму таа била нивна.
Во прилог се следните наводи: тие како симбол го имаат бригискиот прч, јарец=јарес, богот на војната Арес, македонски канали за наводнување, тераси и градежи, носии, везови...ора, музички инструменти. Вакво нешто нема во соседството.
Херман Бергер во 1935 година наведува дека јазикот на народот на Хунза
бил бурушански јазик. Според мелодичноста тој наликувал на баскискиот, кој пак
имал акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскиот јазик. Олга
Луковиќ Пјановиќ вели, дека Баските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го
тој термин во Цвииќевата теза од 1937 година дека најархаични зборови имало во
околината на Велес (Р.Македонија). Бергер ја исклучил можноста за сличноста на
тој јазик со грчкиот. Бидејќи јазикот на Хунза не бил сличен со грчкиот, а Хунзите
биле наследници на војниците на Александар Македонски, се потвдува нивниот јазик не бил семитизиран.
Бидејќи Македонците масовно се женеле со персиски жени, истото се однесува и со персиските сопруги, кои биле земени од војниците, на Хунзите... Херодот
пиши, дека од персиските простори, Мала Азија и Балканот населението од разни
причини се преселувале на црноморски простори, јужна Русија, денес Украина, и
северна Русија. Тоа продолжило и потоа. Истото се чита и кај Прокопиј, што го пишат и други автори. Преселбите продолжиле и по него. Масовни преселби биле со
ширење на исламот на персиските простори, во Мала Азија и Балканот...Бидејќи
денес во Украина и Русија се говори само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, тој јазик бил јазик на Белците. Исто така, исто знаци за пишување имале исто
значење. Ова било во Русија...Подунавјето, Балканот со Македонија и Каменот на
Розета во Египет, која била оставштина на бригиските Македонци Птоломејци. Се
потврдува, еден ист народ живеел во Русија...Украина...Подунавјето и Балканот.
Нивниот јазик бил истоветен со бригискиот=брзјачкиот говор на Птоломејците. Европа прво ја населиле Бригите,кои била во Горна Македонија, обедината со Филип.
Ватикан само со преврат го проширил својот католицизам. Токму со него го
ширел латински јазик. Бидејќи тој бил дворасен јазик на Белци (Пелазги) и Црнци
(Семити), Европјаните како Белци него не го разбирале. Следи тие понатаму своите
владетели да ги прогласуваат со Библијата на Методиј Солунски,која од коине била
преведена на тн.старословенски. Тоа било и со кралевите во Ремс- Франција. Потоа
следат вулгарно-латински. Ваков бил на Франките, Шпанците...Шпански во Солун
и Битола говореле Евреите од 15- 20 век. Пак, франковиот бил службен во Европа,
а ваква била Прусија. Токму таа била обединувач на тн.Германи, во Германија.
КАТОЛИЧКИ РИМ ПРОТИВ ПРАВОСЛАВНИТЕ ИСТОЧНО РОМЕЈЦИ
Центар на Источното Ромејско Царство бил Цариград, град на царевите. Тоа
било моќно сé додека немало напади од Персијците, а потоа и од исламот. Ромеј-
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ците го совладале исламот. Меѓутоа, тој се проширил во Персија. Следи Персијците како муслимани да го загрозуваат Источното Ромејско Царство. Тоа било омасовено по 1054 година, кога дошло до конечно раздвојување на православието и католицизмот. Ова било дело на Рим, кој се припремал него да го нападне и распарчи, а
со тоа оплачка. Тоа било сé додека 29. мај 1453 година, кога јаничарите на Мехмед
II конечно го освојуваат, него оплачкуваат, три дена силуваат и убиваат, итн.
Ланге,112 стр. 155, пиши: „...во Македонија...синовите на провинциски гувернет- тн. кометопули...Самуил...се крунисал за цар...“.
Видливо е дека Никола бил во Македонија, кој од македонската династија
бил поставен за гувернер, кометопул, комита.Значи,Самуил бил само едно: Ромеец.
Стр: 166: „...Природно, булгарскиот патријарх бил укинат, ипак архиепископјата останала автокефална. Правото, архиепископ да назначува, останало кај царот, пришто посебната положба на булгарската црква беше нагласена, оти непосредната зависност од царот исто така значеше дури нејзина независност од патријархот во Константинопол“.
Значи, под царот од Цариград биле две цркви: царската Цариградска патријаршија и народната (булгарна) Охридска архиепископија. Бидејќи на царот му била потребна една патријаршија, тој Охридската ја укинал. За доказ се наведува со
Булгарската држава. Бидејќи тој бил принуден да му додели титула цар на булгарскиот владетел, тој не дозволил Булгарија да има патријаршија и патријарх. Ова
многу убаво го знаел папата. Иако тој не надлежен следи тој Самуил да го прогласи
за цар со патријаршија, делејќи го православното царство на две царства...
Како што Василиј I Македонски ги истребувал претходниците на Богомилите, кои биле неверници, истото го правел и Василиј II Македонски.
Ланге, на стр. 169, пиши: „Под Василеос II...Епохата на снажната експанзија кон надвор и зачврстувањето кон внатре било до крај. Не биле тоа Арапите, ниту Булгарите, кои во иднина царството го загрозувале, туку новите народности, кои
досега помалку или воопшто не биле појавиле: Селџуците на Исток, Печенезите на
Север и Норманите и ‘Латините’ на Запад...“. Видливо е заедничко напаѓање...
Рим делува со исламот.Следи да навлегуваат разни монголски племиња, кои
веќе биле мухамедански.
Ланге на стр. 188 вели: „...Во зимата 1048 година Кан со војната моќ го премина замрзнатиот Дунав и почнал, Балканот на лош начин да го разорува...“.
Стр. 189: „...Во годината 1048 се појавиле првите селџуцки јавачки мноштва
во Ерменија...“. Видиво е дека истата година со два напади: од север и исток.
Стр. 197: „...трагедијата се појави, ама вистинска катастрофа беше продирањето на турското племе Узите, 1064 Дунав го преминале и како Печенезите во
царската земја се распрострале. Преку половина милион луѓе...“.
Стр. 197: „...Сега на равница настапи Алп Арслан. После што тој одбиените
војнички групи ги потисна на Запад, се сврте против Романос. На 19, август 1071
дојде до една убиствена борба,која за Ромејците почнала со еден лош предзнак, при
што помошните трупи на Узите се приклучи...“
Стр. 199: „Вредносниот непријател поново имал лесна игра. 1071 Бари, последниот бастион на Византијците во Јужна Италија, паднал во рацете Роберт Гуискард. Алп Арслан, преку смртта на Романос Диогенес се ослободи од неговиот
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мировен договор, систематски ги опустошуваше Источните провинции и по неговата смрт неговиот син Малик Шах продолжил со неговиот подем. Борбата со
Византијците тој му ја предал не неговиот роднина Сулејман со право на освоените
ромејски териотории да основа едно сопствено, големо- селџуцко царство...“.
Видливо е дека во таа година Источното Римско Царство води троен фронт:
на Исток Селџиците,Север монголските племиња и Запад Латините со сојузниците.
Стр. 207: „...Во мај 1081 се истовариле Норманите кај Dyrrhachion (Durazzo),
од каде преку прастариот војнички друм- Via Egnatia- преку Thessalonike води во
Константинопол...“.
Во ваквите состојби, во војни ослабеното Источно Ромејско Царство, имало
борба за власт. Ланге, на стр. 192, истакнува за побуни и борба за власт: „...Нивни
водачи биле генералот Исак Комненос, Катаколон Кекауменос, Михаил Буртцес и
браќата Јован и Константин Дукас“.
Стр. 193: „Генералите се вратиле за Мала Азија, се одлучиле за делување.
Неколку недели подоцна Исак Комнен од неговите пријатели и од војската бил
повикан за противцар (јуни 1057)...Царот на побунетиот му понуди цезарско достоинство...“.
Видливо е дека се било поврзано со кога Источното Ромејско Царство било
во судир за добивање на власт, што било и кај Османите. Меѓутоа, Османите тоа го
пребродиле. Бидејќи Источното Римско Царство било во судир со Рим и неговиот
Ватикан, кој на Балканот бил присутен со Цар Самуил..., тоа тоа не го пребродило.
Стр. 179: „...Овде веќе кнезот Стефан Воислав од Зета (Диоклеиа), кој стоел
во еден тесен вазален однос кон Византија, опасен пример дал, кога тој од византиската врховна власт се отргнал и се изјаснал за самостоен. Огнот на востанија брзо
премина на Булгарија. Внукот на Цар Самуел, Петар Делјан, се направил поглавар
на востанието и Булгарите нему му пристапиле во видно мноштво. Тој 1040 година
во Белград бил прогласен за цар...“.
Стр. 209:„Меѓувреме Алексиос од Константинопол заедно со војската трнал,
за храбрата одбрана на Дирахион конечно да ја вклучи. со 70.000 луѓе, воглавно
Варези, дански и англосаксонски војници од Англија тој во есента 1081 го опколил
градот. Покрај опоменувањето на искусниот Палеологос си допушти царот од нестрпението на неговите помлади офицери да се занеси, да се осуди одма со Роберт
борба да води. Надмоќната тактика на Роберт Гуискард и неодоливата навала на
неговото мноштво ги направи сите настојувања на царот ништожни. Неговиот вазал, кнезот Бодин од Зета, воопшто не нападна во војната, царската војска беше победена и распрскана, Алексиос можел само со скудната нужда да го избегне заробеништвото. Со остатокот на неговата војска царот се врати за Солун...“.
Видливо е дека ништо немало друго освен Источно Ромејско Царство. Ѓорѓи Војтех бил крупен феудалец од Скопје, кој кренал востание. Бидејќи се барала
„царска крв“, бил повикан зетскиот кнез Константин Бодин. Тој по баба бил од
царско семејство на Самуил.Него го нарекле Петар.Сé било само Источно Ромејско
Стр. 214: „Само на Балканот непријателското држење на кнезот Вукан од
Рашка уште еднаш го направи неопходно милитерското напаѓање на царот (1094),
ипак Вукан брзо се потчини- респектот пред византиското поново дораснал-, даде
талци и го обеќа идното добро однесување...“. Значи, ништо без Источно Ромејско.
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Стр. 225: „...Кога Крстоносниците на 19. јуни 1097 настапиле со јуришен напад“. Меѓутоа, се што се случило, било договорено со Исламот, за двоен фронт: Католиците од Запад, а Муслиманите од Исток. Па тоа било уште пред 1071 година.
А.Риевера пиши: „Исламските генерали сфатиле дека не се доволно снажни,
да немаат залихи кои им се потребни, да завзеле премногу и дошло време за мировни преговори. Еден од преговорачите од католичка страна бил Фрањо Асишки.
Поминало преку формалните нагодби и потписување на конкордата. Исход
на нагодбата бил...
На муслиманите им било дозволено да ја окупираат Византија (денешна Турција) во ‘христијанскиот свет...
А на католиците им било дозволено да го окупираат Либан во арапскиот
свет.
Исто така било договорено Муслиманите да можат да градат џамии во католичките земји без икакви проблеми... ама само онолку долго колку римокатолицизмот можел да продира во арапските земји“. Значи, взаемно сé било договорено.
Ланге, стр. 245: „Во Рашка востанатите Срби биле принудени за признавање
на византиската врховност...“. Ништо српско различно од тн.визанриско, ромејско.
Стр. 269: „Истовремено со превземања против Унгарија царот исто така еднаш ги сузбивал востанијата во Србија. 1166 Стефан Немања станал голем жупан
на Србија и овој водел понатаму непрестална политика на мали војни против Византија како неговите претходници, подржан од Унгарија. Кога со Унгарија бил
склучен мир, жупанот не можел понатаму да му се спротистави на нападот на Византијците. Тој се потчини и се направи вазал на царот (1172)“.
Стр. 291: „Последицата на радикалниот антиаристократски курс под Андроникос отворено настапила. Оружаните сили на Царството опасно попуштила; војсководителите и официрите или биле ликвидирани или не се осудувале од страв од
Андроникос, макако да се издвојат. Парализираноста на армијата од смртта на Мануел како што Унгарија ја искористи, Далмација и Хрватска поново да ги освои,
исто така Стефан Немања, кој Српското Царство го ослободи од потчинетост на
Византијците.113 Сите тековини на Мануел, за кои тој долгогодишно се борел, за
кратко биле загубени, без исто така само да се покуша, нешто спротивно да превземи. Исто така без моќ мораше да гледа, како неизбежниот Исак Комненос, вторбратучед на Мануел и внук на себастократорот Исак на островот Кипар завладеал и
таму основал сопствена, независна власт...“.
Како што Самуил и Исак Комнен бил Источно Ромец, тоа бил и Душан. Меѓутоа, берлинско-виенската школа, создала некакви народи, кои се само од 19 век.
Стр. 304: „Булгарското востание не беше во состојба господар да постане,
поготово што српскиот крал Стефан Немања, кој ја искористи притеснетоста на
Византијците, неговата територија да ја прошири, Булгарите подржувале.1187 Исак
ја заврши борбата и со Петар и Асен склучи формален мир, кој го призна постоењето на независното Булгарско Царство...“.
Стр. 307: „...Нешто повеќе среќа Исак имал во борбата против Стефан Немања, кого тој го победил и го принудил за предавање сите меѓувреме освоени земји.Ама потчинување не се случи; се склучи формален мир, кој ја респектираше самостојноста на Србија. Освен тоа Стефан, синот на Немања, бил означен со титула
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себастократор и ја добил внуката на царот Евдокија, за сопруга, која беше ќерка на
братот на Исак на Алексиос“.
Значи,се работи за ист православен народ,затоа што немало етнички народи.
Стр. 311: „Стефан Немања се одрекол во годината 1196 и се повлече како
монах во Атос. Наследник постана неговиот син Стефан, сопруг на ќерката на Алексиос Евдокија...Стефан ја преорентира неговата политика и му се обрати на Рим,
ипак нешто подоцна од власта беше потиснат од неговиот брат Вукан од Зета...“.
Се гледа дека имало два верски народи: православен и католички.
Стр. 313: „...Кога конечно во ноември 1204 кардиналлегат во Тирново Калојан за булгарски крал го круниса, и потчинувањето на булгарската црква беше потполна, повеќе во Константинопол повеќе немало византиски цар“.
Се гледа дека Рим се борел да го руши царот, кој бил врховен поглавар на
православието. Со тоа Рим решил да го уништи православието, и тоа го направил.
Тој тоа го започнал со Самуил, кој добил круна крал со архиепископија и цар со
патријаршија. Така Рим го поделил православието на Цариградско и Охридско: првото било православно, а второто унијатство. Ова продолжило со Булгарија, а следи и Србија. Така Рим го уништувал православието, процес денес не дозавршен.
Стр. 347: „По падот на Булгарското Царство Србија се разви за превластна
сила на Балканот. Кралот Милутин веќе за време на ангиовинскиот унија на Византијците голем дел на Македонија им откина и Скопје го освои. Понатамошни напредување тој направил, кога Андроникос III, внук на царот Андроникос II., граѓанска војна за власт ја распири. Долгогодишните судири, кои дури повремено имале
последица делба на Царството, заврши со победата на Андроникос III, и одрекувањето на стариот цар (1328). Подобрување на положбата ама не настапи. Покушувањето на царот, да се одбрани со поврзување со Булгарите и Србите, доведе до уништување на булгарската армија преку српскиот крал Стефан Дечански. Ама во наследникот Стефан Душан произлегол уште поголем противник на Византијците.
Тој во дваесетичетири години на неговото владеење ги освоил Македонија, Албанија, Епирос и Тесалија, така да на Царството на европската страна му останала само уште Тракија, па опсежниот пелопонески посед и градот Солун. 1345 Душан се
крунисал за цар и од сега се нарекол ’Цар на Србите и Ромејците’ “. (Без Грци, Р.И)
Се гледа дека Македонија не била српска, никогаш Скопје. Цел Балкан бил
ромејски, кој се распаѓал со меѓусебни борби за власт, како што било и со Османите. Само овие тоа го пребродиле, затоа што тие биле муслимани. Ова не било можно во православието, чиј непријател бил католицизмот, како сé до со денес, и засекогаш, додека тоа не биде под Рим, создвач на исламот и негов подржувач до денес. Следи појавата на Самуил, Исак Комнен, тн.Бугари и тн.Срби,сите Македонци.
Душан создал царство кое било негово ново српско и старо ромејско.
Според Раваничкиот транскрипт (документ од манастирот Раваница- Љ.Стојановиќ, „Стари српски записи и натписи“, Белград 1905 година), се гледа од Законикот на Стефан- Душан: „Законик на чесниот Христов љубеник, Македонскиот
цар Стефан, српски, булгарски, унгарски, далматински, арбанаски, уговлашки и независе владетел на многу други региони и народи“.
Стр. 349: „Во следната година умре Стефан Душан. Големото од него направено царство не можел неговиот наследник заедно не можел да го одржи, тоа се распаднало на повеќе или помалку кнежества“.
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Како се распаѓало старото Ромејско Царство, се распаѓало и новото Српско.
На иста страна: „На Балканот меѓувреме Турците имале брзи напредувања.
Србите 1371 биле победени и станале даночно задолжени вазали. Булгарија исто
така беше принудена да ја признае турската врховна власт, и конечно Константинопол...“. Така со православно Источно Царство завршило.
Оттогаш имало само два верски народи: Христијани и Турци (Муслимани).
РИМ СЕ БОРИ ЗА ПРИМАТ ВО ХРИСТИЈАНСТВОТО
Црквата била под царот од Цариград, а таков во Рим немало. Рим бил рушен
од Готите, кога следело и името Ватикан=вати кан: вати=в ати=ата, отец.
Алберто Ривера кажа: „Кога Константин се повлекол, му ја дал на римскиот
бискуп титулата 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 римокатличкиот систем“.
„Таа точка најповеќе ја промовирал Августин, римокатолички теолог, околу
420. година во оригиналната верзија на книгата ‘Божји град’ “.
Па до 420 година Рим не бил „Божји град“ за тој да има примат пред други.
Рим никогаш не станал „Божји град“, ниту тоа без лага некогаш ќе постане.
Алберто Ривера истакнува: „После Константиновата смрт овие религиски
водачи живееле мошне добро. Религијата за нив била голем бизнис. Околу 337. година го започнале проектот по кого требало да постанат најголеми земјопоседници
во Европа.Ама, околностите одненадеж се променале. Во 8. век, муслиманската армија ги напаѓа и ги завзема папините земји во име на Алах. Нивната империја се
смалувала додека не им останала само централна Италија. Непријателите го нагрнале и римоктолички посед бил пред уништување. Нивната едина надеж бил Пепин, франечки крал“.
Кога Рим владеел само со „цетрална Италија“, залудно е да се говори за примат. Во тоа време,а и во 11 век,со Јужна Италија,владеела Македонија со две цркви.
Алберто Ривера вели:„Како времето минувало, источните цркви паднале под
заштита на царот на Русија. Римокатоличката иституција осетила ако царот на православната црква не и се покори на Римската црква, тој мора да биде уништен...“.
„Кардиналот Августин Беа нам ни рекол дека Комунистичката партија била
формирана од страна на езуитите само со еден задаток- во одредено време морале
да го уништат заштитникот на омразената Правослвна црква- рускиот цар ! Тоа била одмазда ! Комунистичката партија тајно е пратена од страна на римски агенти
(илуминати) со цел да создаде уште една моќна сила верна на Римската црква“.
Ватикан се бори за примат, не само по верското прашање, туку во се, да владее со светот како нивни. „Тоа новосоздадено ремек-дело, трета сила, се вика харизматски покрет“.
„Војската Чеха (Бела војска) се приближувала на местото каде семејството
одседнало. Постоела шанса тие да се ослободат. 17, јули 1918. групата викана
‘Урални Совјети’ одржала брзо судење и го прогласило царското семејство криво.
Нам ни беше речено дека некои од нив, биле езуити претворувајќи дека се
комунисти. На крајот, мигот кој папата го чекал конечно и дошол. Заштитникот на
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Православната црква конечно стоел лице во лице со римските езуити кои без милост го уништиле јадното, уплашено, мало семејство.
Подоцна таа ноќ, телата биле натоварени во камиони и одведен во напушен
рудник викан ‘Четворица браќа’. Таму биле расечени, спалени, квасени со киселина и фрлени во напуштен рудник.
Езуитите се движеле така брзо да Централната комунистичка партија не
била ни свесна на судењето и убиството на царот и неговото семејство, додека се
не било завршено. Тоа била страховита победа на Римската црква.
Нам ни било речено дека ловот на патријархот, свештениците, монахињите
и монасите започнало во голема силина. Римската црква нестрпливо ја чекала веста
за уништувањето на нивниот религиски супарник“.
„Римокатолоците широко во светот исто така почнале да се молат за преобраќање на Русија. Како директен резултат на визијата во Фатима, папата Пије XII и
наредил на нацистичката војска Русија и православна религија мораат да бидат
уништени, и дека Русија мора да постане римокатоличка“.
Наводот објаснува дека за примат бил битен царот. Бидејќи во Цариград него со патријархот Рим ги уништил, кои биле врз римскиот папа, следи истата судбина само за рускиот цар, ама без тоа да му се случи и на Рускиот патријарх.
Бидејќи рускиот патријарх останал жив, само Руската црква останала канонска, што не важело и за Рим, чии папи биле поставани од царот во Цариград, дури
тие биле и под царскиот патријарх. Следи залудни биле настојувањата на Рим.
Ова било поврзано затоа што Руската црква била наследник на царската Цариградска патријаршија и народната првата Македонска Павлова Црква, Јустинијана Прима, Охридска архиепископија, со примат пред Римската црква.
Охридската архиепископија се интитулирала со името на Јустинијана Прима од 535 година, а пак Јустинијана Прима со едикт на Јустинијан I била прогласена за прва по ранг црква. Тој примат траел 10 години, по што таа била прогласена
за еднаква на Рим и Цариград „за сите времиња“, што никогаш не е отповикана.
Римскиот папа Никола I (858-867), пренесувајќи го официјалниот став на
Римокатоличката црква во погледот на приматот на христијанските цркви во Источната и во Западната екумена, уште во далечната 859 година изјавил: „Римската
курија за вистински цркви ги смета оние што беа основани од апостоли, како што
се- македонската, римската, антиохиската и александриската црква“.
Од Охридската архиепископија неканонски во 1219 година се отцепила Смедеревската епархија која прераснала во Српска православна црква. Аналогно на тоа
прераснување се случи одвојување на Киевската (украинската) Руската православна црква. Значи,Охридската архиепископија била „мајка“ на ширењето на христијанството со тн.старословенски јазик. Исто така, Цариград од Русија го исклучила
коине, што никогаш не се случило со тн.старословенски јазик, кој бил македонски.
Македонската православна црква, во лицето на Охридската архиепископија,
е првата и најстара, формирана од апостол Павле во првиот век на христијанската
ера. Се заклучува, тн.Константиновата даровница била фалсификат на Рим во 750 г.
УНИШТУВАЊЕ И ПЛАЧКАЊЕ НА ПРАВОСЛАВИЕТО, МАКЕДОНИЈА
За уништувањето и плачкосувањето на православието пиши и А. Ривера:
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„Кога Крстоносните походи започнале, историјата нам ни говори дека тие
‘христијани’ се бореле за Бога и папата да ги ослободи Ерусалим и светата земја од
исламската контрола. Тие војници не биле христијани, во ниеден смисол на зборот.
Не го познавале Богот, ни Библијата. Биле тоа груби, безбожни луѓе водени од свештениците да го исполнат ѓаволскиот план“.
Алберто Ривера пиши: „Годината 1204, папата Иноќентије III го подигнал
четвртиот крстоносен поход напаѓајќи го Константинопол. Неговите кртоносци го
уништиле градот и луѓето во него, плачкајќи се на што можеле да стават рака...“.
Во прилог говори филмованото дело на последниот премиер Лука Нотарис
во Цариград. Во него се гледа што е плачкано од Цариград и каде грабежите се најдуваат. Филмот е посветен воглавно во Венеција...
Дури може да се види во книгата на Јозеф фон Хамер (1836), и други.
Исто така, и филмот Премин, „Пропаста на империјата“, „Византиско Царство“, автор архимандритот Тихон (Шевкунов).
Она што во Венеција се најдува, било цариградско...Тоа важело пошироко и
за во Италија. Тоа не било ништо инаку како она што било оплачкано по потпаѓање
на Македонија под Римјаните. Целокупното злато, други грабежи...со робовите било однесено во Рим.Токму градот Рим бил подигнат од Македонци и со македонско
злато...Мноштво уметнички дела биле однесени во Рим...Иста судбина им се случило и на другите македонски освоени територии, кои станале римски, што важи за
библиотечен фонд. Грозна судбина доживеала Александрија, плачкањето на нејзините книги...Денес Рим со својот Ватикан се служат со египетско-месопотамски
наследства, со кои се уништува македонското христијанство и македонскиот стоицизам. Рим се служи дури и со мноштво фалсификат, додека самиот не се уништи.
РИМ ФАЛСИФИКАТОР
Рим од својот почеток започнал со фалсификување. Алберто Ривера пиши:
„Под Вараковото водство, Мухамед напишал голема лага во Куранот- дека
Аврам го понудил Исмаел како жртва. Библијата јасно говори дека Исак требало да
биде жртва, ама Мухамед го тргнал Исаковото име и го ставил Исмаел“.
Во списанието The Plain Truht од 4 април 1989 година во написот за Ерусалим, стои: „Евреите го слават Тиша Бав како годишница на разурнувањето на првиот и вториот храм. Муслиманите го слават Ајд ал-Адха (на тоа Абрахамово подготвување да го жртвува неговиот син Исмаел). Токму оваа церемонија, која потекнува од пред 3.700 години, ни го објаснува непријателството на двата народи, кои на
ироничен начин го имаат истиот прататко- Абрахам (Авраам). Наспроти Коранот,
Библијата раскажува, дека Абрахам требало да го жртвува синот Исаак. Исаак имал
син, кој се викал Јакоб, или Израел. Евреите потекнувале од Јудах, еден од дванаесетте синови на Јакоб. Коранот објаснува, дека Абрахам требало да го жртвува
синот Исмаел. Повеќето Арапи потекнувале од Исмаел и мислат, дека имаат ‘првороденичноправо’, а не потомците на Јакоб“..
А. Ривера вели: „Нероновите методи биле мошне напредни. Тој ја организирал црквите кои биле имитација на вистинските цркви. Многу лажни верници користеле во тоа време синогоги, како место за состанување, како би направиле замка
за искрените верници. Библиската религија била голема закана за Рим, оти нејзи-
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ните следбеници не сакале да го признат цезар за Бог. Незнајбожачкиот Рим ова го
видел како страшна закана, оти лишени од митот за своето божество, цезарите би ја
изгубиле контролата над државата.По Нероновото наредување Рим бил запален,а за
тоа се окривени непријателите на римските богови и почнал крвав пир против нив.
Документите за Константин откриваат дека цезарите не биле во состојба да
ги уништат своите непријатели повеќе од 200 години. На нивниот ужас, тие јачале.
Константин го прател истиот образец кој го утврдил Нерон. Ама библиските религиозни луѓе сега биле подобро припремени и лесно ги откривале шпионите и преварантите.Да би ја спречил сопствената пропаст,гледајќи како непријателите на неговата религија напредуваат, Константин го излагал светот велејќи дека постанал
следбеник на Библијата, а системот на фалсификуваните цркви, кои ги воспоставил
Нерон, еволуирал во римокатолицизам.
Константин постанал прв папа и издал едикт за толеранција, ама навистина
биле толерирани само оние кои ја прифатиле неговата форма на религија. Искрените луѓе останале одвоени од овој систем оти не сакале да постанат дел на паганската религија која се нарекувала ‘христријанство’.“.
Римската црква била само во Централна Италија, без важност за христијанството. Следи „Донација на Константин“, дон=дан, даден. Алберто Ривера пиши:
„После Константиновата смрт овие религиски водачи живееле мошне добро.
Религијата за нив била голем бизнис. Околу 337. година го започнале проектот по
кого требало да постанат најголеми земјопоседници во Европа. Ама, околностите
одненадеж се променале. Во 8. век, муслиманската армија ги напаѓа и ги завзема
папините земји во име на Алах. Нивната империја се смалувала додека не им останала само централна Италија. Непријателите го нагрнале и римоктолички посед
бил пред уништување. Нивната едина надеж бил Пепин, франечки крал.
Се досетиле да напишат писмо со кое тобоже апостол Петар бара помош од
Пепин.Го фалсификувале наводното писмо на апостол Петар од рајот. Го напишале
на златен пергамент и му рекле на Пепина дека самиот 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. Го
проверувал 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 го предал на папата Стефан II градот Рим и ограничена количина земја во опкружување.
Кога Пепин умрел, похлепниот папа фалсификувал уште еден документ на
латински во кого се тврди дека Пепин ја предал цела Италија во рацете на Римската
црква. Неговиот наследник Шарлеманј му поверувал на папата и започнала најголемата историска обмана.
За време на папата Хадријан I, е искористен уште еден фалсификат под назив ‘Донација Константина’, во која се тврди дека Константин го одредил папата за
наследник на целата римска империја. Папите се прогласиле наследници на Свети
Петар и власници на клучевите на животот и на смртта. Кралевите широко на Европа поверувале во папските фалсификати и лаги, и ја прифатиле ‘Донацијата на Константин’. Кралевите и императорите гледале на Рим како на духовно водство, и
биле обманети да веруваат дека папите се водачи на Божјето царство на земјата.
Цезарите во религиски костуми и идолопоклонички свештеници на Рим успеале.
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Го обманиле светот, ги задржале парите и благото на римската империја и се припремала позорницата за ‘Свето Римско царство’.“
Овде е најбитна Константиновата Даровница, која била од 750 година.
Во Ларусе стои: „На исток црквата е потчинета на државата. Царот ги донесува законите во верски прашања; тој свикува собори, именува патријарх (од V век
римска, цариградска, антиохиска и ерусалимска патријаршија према доктрината се
со апостолско потекло), тој и интервенира во изборот на папата. Меѓутоа, верското
единство на Византиското Царство трпи жестоки напади наезди, нарочито сасанидски. Источните провинции, недоволно заштитени, тешко опорезувани, изложени на
злоупотребите на власта, наоѓаат прилика во големите христолошки расправи да
дадат одушка на своите партикуларистички настојувања и своето противење да го
прикриваат со верските трвења“.
Алберто Ривера вели: „Таа точка најповеќе ја промовирал Августин, римокатолички теолог, околу 420. година во оригиналната верзија на книгата ‘Божји
град’ “. Па до 420 година Рим не бил „Божји град“ за тој да има примат пред други.
Се спомна за апостолско потекло. Такво немала Цариградската патријаршија. Меѓутоа, ја нема Павловата Македонска Црква, Јустинијана Прима, а потоа
Охридска архиепископија. Па ова не е случајна, затоа што таа опстојувала до 1767.
Се кажа: „На исток црквата е потчинета на државата. Царот ги донесува законите во верски прашања; тој свикува собори, именува патријарх..., тој и интервенира во изборот на папата“. Се потврдува дека Даровницата не било до 8 век.
Во прилог е и следново,што го наведува Буржет, во книгата „Копти“, БаденБаден, 1967, стр. 216: „725...Папата Грегориус II. се направил независен од Византија“. Значи, сé до 725 година никако не било можно да се направи фалсификат.
Љубомир Кљакиќ пиши: „Во 750. година во папската канцеларија е направен фалсификат со најдалекусежни последици во историјата, таканаречена Константинова даровница. Според овие бизарни фалсификати, царот Константин, наводно
312. година на римскиот бискуп им ги поклонил сите свои царски инсигнии и регалии, значи сите права суверени, сите повластувања и царски симболи. Тој поклон
наводно и е направен на ‘римската црква“. Така римскиот бискуп е произведен во
директен наследник на Константиновиот царски престол. Римскиот бискуп, со истиот документ, наводно е прогласен за един Христов застапник на земјата- на што
и тогаш инсистира папата Иван Павле II. На основ на фалсификуваната Констатинова даровница римскиот бискуп се сметал за носител (и) на царската положба.
Во секој случај тој, од тогаш, суверено располгал со тоа звање. Царот на европскиот запад не можел да биде легитимен ако не го круниса папата; дури Напалеон
пристанал на тој ритуал“.
Меѓутоа, до 420 година Рим не бил „Божји град“ и 420. е после 312. година.
Тој истакна: „римскиот бискуп, тогаш само еден од христијанските поглавари на Апенинскиот Полуостров- Равенска, Аквилејска, Миланска и Сплитска бискупија се борат против неговата супермација се до X век- годината 496, тргнал во
голема обнова на Римското Царство“. Па дури и не постоела некаква Римска Црква.
Алберто Ривера пиши: „Зошто Римската црква сакала да се пресели во Ерусалим ? Зошто да се остави тргот на Свети Петар и неговиот престол во Рим ? По
се, не ли Петар однопаку распнат вон Рим, кога Римската црква со векови говорела
за тоа ? Не се ли неговите коски во Ватикан ? Нажалост, нешто компримитувачко
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се случило за римската црква во недавните години. Гробот на апостол Петар е откриен во Ерусалим на локацијата на Фрањевачкиот самостан викан Доминус Флевит. Какво разочарување за Ватикан ! Била мошне тешка таа информација да се одржи тајно“. Истото морало да важи и за гробот на Павле. Само со фалсификати.
Овде се уште некои фалсификати на Ватикан:
Само кај Куртиус Руф стои дека коине постоел за време на Александар Македонски. Само тој не кажува од каде тоа тој го прочитал. Неговата книга е фалсификат поради следните поединости: тој во книгата го употребува Епир-Епир го
внел Нерон; тој говори за Греики (Грци), а поимот бил внесен за време на Отон I за
Македонците со својата македонска династија која владеела во јужна Италија; тој
вели Александар Македонски сакал да оди на Запад, за Рим- таква потреба немало
сé до 1054. година, кога се поделило христијанството; латинскиот јазик бил беден
со зборови, се додека не пропаднал и Цариград- избеглиците од Цариград... во латински внесле околу 10.000 коински зборови, и сега се говори за грчко (коинско) и
латинско потекло; книгата е печатена само во 15 век.Значи, таа била само од 15 век.
Следи книгата на Марин Барлет (16 век) за Скендербег, дека тој бил Муслиман. Меѓутоа, Георг Кастриотис не можел да биде муслиман, кога тој до 20 години возраст не бил даден заложник. Барлет говори за некои допишувања на Мехмед II со Георг Кастриотис. Такви никогаш немало. Тој говори дека тој станал дури католик, што важи и за неговиот татко Јоан, без в. Тоа никогаш не било можно
затоа што католицизмот му бил најголем непријател на православието.Ваквиот став
убаво го искажал Лука Нотарис, кој изјавил повеќе би сакал да ги прими исламот
отколку католицизмот. Состојбата до денес не е променета. Ова се потврдува со доказот дека најправославната Мала Азија станала муслиманска, а поради Рим веќе и
Балканот се исламизира. Меѓутоа, злочинскиот Ватикан тоа не го занимава.
Најголем доказ дека Георг Кастриотис никогаш не бил католик е Мајка Тереза. Бидејќи таа во однос на него, за христијанството ништо не значела, а таа ќе се
прогласи за светица, тој безброј пати досега ќе ја добиеше таа почест...
Чарлс Френсис Потер пиши: „Во Новиот Завет, на пример, тие го употребувале погрешниот грчки текст од Етиене (1550 г.н.е.). Трите најдобри текстови, сите
постари од илјада години од етионовиите почнале да бидат достапни за протестантските.Грчката источна црква или кодексот познат под името Александринус и кодексот Синаитикус,како и римскиот Ватиканус,не беа достапни надвор од римокатоличкото верување се до деветнаесеттиот век. Не е за чудење дека реконструираниот грчки Нов Завет од 1881 година (употребуван од англиските автори во ревизираниот Нов Завет) има речиси 6.000 измени од поранешниот ‘оригинален грчки’ “.
Најбитно е што Библијата била преведена на тн.старословенски јазик. Според Ф. В. Мареш, преводот на Библијата од Методиј беше единствен во тогашна Европа и претставува најдобар превод и досега не е направен таков превод во оригинално-преносна смисла. Таа ја разбирале Франките...Следи кралевите во Ремс се
прогласувале со неа, а не со на некаков дворасен латински јазик, срам за Европа.
Затоа се појавил и вулгаренлатински Франков, кој бил службен насекаде во Европа.
Што се однесува за Мајка Тереза, таа била хумана, во тоа нема ништо спорно.Но, за да се добие Нобелова награда, бил вмешан Ватикан.Ако таа би немала врска со Македонија, чие православие Ватикан сака прво да го внесе во унијатство, а
потоа со Македонија е завршено, таа никогаш никој не би ја предложил за Нобело-

204
ва награда.Едноставно, неа никој не би ја ни забележил, затоашто како неа има безброј такви страдалници. Ама тие биле/се такви, а не за Нобелова награда и светица.
Следи со неа Ватикан премногу се извалкал, што Македонците и не го сфаќаат.
Дури се говори за некаква католичка црква во Р.Македонија, со име и на апостол Павле. Злосторничкиот Ватикан нема ништо заедничко со апостол Павле.
МАФИЈАШКИ ВАТИКАН
Она што го наведува Алберто Ривера нема врска со христијанство туку само
со расипаноста на католичанството. Неговото делување е кака на „мафија“, која се
бори само за власт, да ги уништи луѓето и нивната верба во Бога. Неговите методи
авторот многу убаво ги опишува. Извршителите не биле нормални луѓе, туку само
душевно растроени личности, ватикански ѕверови...
Владимир Алексијевич Истархов вели: „Во овој тренуток Ватикан на чело
со папата Јован Павле II води широка кампања на создавање на светска религија,
која наводно ги обединува сите религии на светот. Нивната главна парола е: ‘Сите
религии- се различни прашања кон Единствениот бог’. Рогови на нивниот Единствен бог (сатана) стрчат високо, ама сé тоа се маскира и пропагира по целиот свет.Да
приметиме дека Јован Павле II- е член на Илуминатите. 23.ноември 1983. година
тој ги укинал сите папски укази против масоните. Сега во Ватикан најголем дел на
првосвештениците претставуваат масони кои влегуваат во ложата на „Велика ложа
на Ватикан“ и во познатата скандалозна „P-II“. Ватикан- е најбогата организација
на светот. Најголем дел на активата се чува во банките на Ротшилдови. Сатанистичкиот папа активно истапува против ‘човечките права’ и против суверинитетот на
националните држави“.
За расправи за иконоборството се вели, Рим не учествувал. Тоа било исто
како што било и за исламот. Токму поради иконоборството паднале многу жртви а
имало и страдања, што било и во исламот. Па следи за исламот и католицизмот и
денес да се гине и страда. Значи, католицизмот бил и останал злото на човештвото.
Токму поради расправата за и против иконите, а исламот бил против нив и
било која слика..., оттогаш исламот земал замав на сметка на православието.Тоа било во полза на католицизмот.Тоа не било/е спорно.Изгубило христијанството.Бидејќи Рим не се бавел со библиското христијанство,туку паганството,и тоа не е битно.
За доказ дека Ватикан не се бавел со христијанство, тој го променал календарот, дури тоа продолжува и преку Европската заедница врз православните. Ова
било затоа што таа била загубена за христијанството, таа била/е само астрономска.
Дури на најдрзок начин го прифатила Дарвинизмот.Значи, за Ватикан, Богот
личен на мајмун. Тој бил црн, и со влакна обрастен по телото. Од него произлегол
Црнец. За тоа да се оствари, на мајмунот му испаднале сите влакна. Од него произлегол Белец. Овој не само да го изгубил темниот пигмент, дури него како изненадување му „никнале“ влакна, без никој нив да ги „посади“. Кога се вршело дејствието следи нивно „бојадисување“ во светло...Видлива е трагикомедијата на Ватикан.
Православниот искрено на своите роднини, пријатели... сé му кажува, тој се
исповеда. А ова за католикот било примитивно, бедно и назадно. Пак, католикот на
свештеник во пропаведница му се исповедува, само кога тој има мака... Следи тој
повеќе му верува на некој што не го познава, на свештеник, кој, како и молителот,
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може и тој да биде бедник. Па исповедникот=молителот на свештеникот му се исповедува за нешто блиско, зашто свештеникот и можеби не е дорастен да слушне...
Се говори, католицизмот бил понапреден од православието. Тоа било затоа
што католицизмот бил реформиран.Меѓутоа, во верата ништо не смее да се менува.
Ако во неа нешто се реформира, таа не е вистинска вера, туку реформирана, променета, во нешто ѓаолско верување, а тоа е ватиканскиот католицизам, паганскиот...
Кога би се говорело за реформирање, најреформатори биле/се атеистите.Тие
не веруваат во едниот бог, кој бил Црнец, со превртени усни, за повеќе зрачење топлина и ладење, како што е кај кучињата, чие ладење е преку уста. Вака е Ватикан.
За нечесностите на Католичката црква доста е пишено и говорено.
Од свештениците сексуално се злоупотребувани деца во: САД, Јужна Америка, Германија, Ирска.... За разрешување на овие злодела бил вклучен и папата.
Се истакна тоа што Ватикан го променал календарот, а со принуда го извршил дури врз православието. Следи Рим да се бори за примат....И конечно на 4 и 5
април 2010 година Велигден е заеднички, ќе било и во 2011 година ?! Таква црква
не може да биде канонска, како што не е Цариградската патријаршија.
ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА НЕ Е КАНОНСКА
Цариградската патријаршија била основана без апостол. Тоа било на сила до
патријаршија, која била царска...Наспроти неа, била Македонската Павлова Црква.
Во Библијата се учи дека Охридската епископија била создадена врз основа
на првите христијански клетки, врз македонските црковни општини во Солун, Бер
(денес Верија), Охрид и Скопје, основани од апостол Павле, само 50 година по Христа. Од неа продолжија да се шират божествените идеи на четворицата апостоли
Павле, Сила, Тимотеј и Лука.Подоцна, биле создадени првите македонски епархии:
Солунската, Охридската и Скопската.
Арсиќ истакнува дека во Пелагонија „на основа на доказите дека имињата
на епископите на пелагонската црква се споменуваат и во најраните векови на христијанската ера, може да се претпостави, дека христијанството било пренесено во
овој крај на Балканскиот Полуостров уште за време на апостол Павле и неговите
ученици“. Исто така, пелагонската црква имале предност пред солунската. Токму
Пелагонија на Бригија била центар на збивнувањата во старата и новата ера.
Овде е битно за провинцијата Илирија, затоашто се променувале нејзините
седишта: прво и староседиште било во Сирмиум, па потоа тоа било пренесено во
Солун и на крајот бил воспоставен нов центар во Јустинијана Прима во близината
на денешниот град Скопје. Се гледа дека скопско станува значајно со Јустинијан.
Во 535 година Ромеецот Јустинијан (Вистинијан) I Велики (527- 565), „по
желба на Македонците, Охридската епископија ја произвел во Архиепископија“,
запишувајќи во својата новела: „За својот народ“, „од илирскиот- словенскиот“ (склавинскиот, Р.И.), овекувечувајќи ја „не со обична, туку со вистинската и точна дефинирана новела“. Неа и го дал името Јустинијана Прима, која му ја доверил на првиот нејзин архиепископ Кателијан (535-548), што дотогаш бил охридски епископ,
кој ја реорганизирал и преуредил. Секако, да не се изуми дека тој бил носител за
циот црковен живот во Канстантинопол и затоа тој дал огромен допринос што се
создала Цариградската патријаршија. Значи, тој бил и нејзин зачетник.
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Следи да има царска Цариградска патријаршија и народна Охридска архиепископија.Состојбата се менала само во 1767 година кога била укината народната.
Алберто Ривера пиши: „Годината 1204, папата Иноќентије III го подигнал
четвртиот крстоносен поход напаѓајќи го Константинопол. Неговите кртоносци го
уништиле градот и луѓето во него, плачкајќи се на што можеле да стават рака...“.
Ланге, стр. 313, пиши: „...Кога конечно во ноември 1204 кардиналлегат во
Тирново Калојан за булгарски крал го круниса, и потчинувањето на булгарската
црква беше потполна, повеќе во Константинопол повеќе немало византиски цар“.
Се гледа дека Рим се борел да го руши царот, кој бил врховен поглавар на
православието. Со тоа Рим решил да го уништи православието, и тоа го направил.
Тој тоа го започнал со Самуил, кој добил круна крал со архиепископија и цар со
патријаршија. Така Рим го поделил православието на Цариградско и Охридско: првото било православно, а второто унијатство. Ова продолжило со Булгарија, а следи и со Србија. Па Рим го уништил православието, процес денес не дозавршен.
Стр. 334: „Теодор Ласкарис побегна за Мала Азија; повеќе немаше цар во
Византија и кога утрото 13. април дошло, не се покажа ниеден наоружан Ромеец во
градот. Што сега следеше, беше тридневна оргиа на убиство, плачкање и секакви
насилија, како тие светот дотогаш уште не ги доживеал...“.
Стр. 343: „Претскажувањата на Никета се исполниле, без тој тоа да би го дожиевал; 58 година останал Константинопол во рацете на Латините, и кога Византијците конечно главниот град поново го добиле...Несигурното тло веќе го објавил
договорот во март 1204. Тој како последица го подели царството во феудални кнежества и не ја со тоа ја омаловажуваше одлучувачката улога на константинополската централна власт...“.
Значи, од времето кога Цариград бил без цар, под кого бил патријархот, Цариградската патријаршија повеќе не била канонска. Таа 58 години била под Латините. Следи таа да биде во фунција на Латините. Така од Охридската црква се
одвоила нејзината ќерка Српска црква. Видливо е злото на Латините, да се уништи
православието и неговата Македонија, а да се внесе унијатството под капа на Рим.
Steven Runciman, The Fall of Constantinple 1453, Canto Edition 1990, Cambrigde University Pres 1965, на македонски „Падот на Констнтинопол“, истакнува:
„Сепак, имало една православна сила во чии територии султанот никогаш не
успеал да навлезе. Иако Византија се повеќе и повеќе потпаѓала под власта на Турците, Русите незадржливо ги истерувале своите татарски господари и си ја повратувале својата независнос. Прифаќањето на православието во Русија бил еден од
светлите подвизи на Византиската црква, но сега земјата-ќерка сега станувала помоќна од својата мајка. Русите биле наполно свесни за тоа. Веќе околу 1390 година,
патријархот Антониј Цариградски морал да му пишува на великиот кнез Василиј I
Московски да го потсети дека, и покрај се, царот на Константинопол е се уште
единствениот вистински цар, православниот Божји цар на земјата.Но Константинопол паднал и царот бил убиен. Веќе немало православен цар. Константинопол паднал, како што мислеле Русите, и како казна за своите гревови, за одметнувањето
сторено со согласувањето на црковна унија со Западот. Русите гневно ја отфрлиле
унијата договорена во Фиренца и го протерала унионистичкиот архиепископ Исидор, кога им го поттуриле Грците. Сега, во своето неосквернавено православие, тие
го имале единствениот монарх што преживеал во православниот свет, монарх чија
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моќ постојано се зголемува. Зар тоа не е наследник на православното царство ? Султанот Освојувач може да владее во Константинопол и да тврди дека ги превзел привлегиите на византискиот цар. Но вистинското Царство на православието се поместило во Москва. ‘Константинопол падна’, запишал митрополитот московски во
1458 година, затоа што ја напушти вистинската православна вера. Но во Русија верата се уште живее, Верата на Седумте собори, што Константин му ја предал на великиот кнез Владимир. На земјата постои само една голема Црква, ‘Црквата на Русија’. Сега мисијата на Русија треба да биде да го зачува христијанството. ‘Христијанските царства паднаа’, запишал монахот Филотеј во 1512 година, обраќајќи му
се на својот господар великиот кнез или цар, Василиј III, ‘и на нивното место денес
се издига само Царството на нашиот владетел...Двата Рима паднаа, но третиот стои,
а четврти нема да има...Вие сте единствениот христијански владетел на светот, царот на сите верници христијани’. Таткото на Василиј III му имал дадено извесна легитимност на ова тврдење со женидбата со жена од семејството на Палеолозите.
Меѓутоа, за мистиците што верувале во третиот Рим, самата венчавка немала никаква важност. Ако треба да се повикуваат на поврзаноста со династии, тогаш поскоро ќе се вратат наназад, до женидбата од пред пет века на нивниот прв христијански кнез, Владимир, со принцезата Ана Порфирегенитска,114 брак од кој, всушност,
немало пород. Но, правото на Москва на наследство немало врска со земната дипломатија: било очигледно дека така е одродена од Бога“.
Бидејќи немало цар во Цариград, под кој бил цариградскиот патријарх, не
важи Пеќката црква, која неканонски се отцепила од нејзината „мајка“ Охридска.
Затоа Цар Самуил и Цар Душан биле под Ватикан, тие биле само унијати.
Во Ларус, стр. 462, има карта: „Јурисдикција на Пеќката патријаршија околу
1669. година“. Нејзината граница се протега по текот на реката Дрим, јужно од Тетово, јужно од Штип, преку Струма, северно од Самоков, источно од Бела Црква
(Куршумлија), на север Оршава...Нови Пазар е Стара Рашка. Источно е Бугарската
патријаршија. Источно од реката Струма е Цариградската патријаршија (само Тракија). А се друго е под Охридската архиепископија: цела Албанија, преостанатиот
дел на јужниот Македонски= Балкански Полуостров. Па Арбаните и Еладците биле
само под варошот Охрид, со тн.старословенски. Ова останало за селото Атина се до
1767 година.Атина во 1836 година била под Соборната црква Св.Димитрија Битола
Алберто Ривера истакна: „Во новемри 1979. година папата се сретнал со водачот на православните цркви во Истамбул во Турција. Ова обединување православните цркви ќе го постават под контрола на Рим давајќи така на папата влијание
над милиони луѓе“.
Така патријархот ја потврдил унијата со Рим. Дури кај него е и сликата на
папата, православно „страшило“, што се гледа на филм, кога говори патријархот.
Истото важело и за Атинската црква со јазик коине, од 1868 година е внесен
еладскиот (тн.грчки) јазик катаревуса. Тој во 20 век бил заменет со димотики.
ЕВРОПСКИ НАРОДИ
Бидејќи се говори за народи. според името на територијата, да видиме до каде била Македонија.
114

Василиј II Македонски сестра си Ана на Владимир му ја обеќал и дал за жена.
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Стјепан Антолјак пиши: „Инаку, За Македонија (Makadunia) пишува Ибн
Хордадбах, еден од највисоките цивилни чиновници на багдатскиот калифат, во
своето дело, составено помеѓу 840 и 845 година. Овој писател ја лоцира Македонија на југ од Тракија, и пишува дека нејзините граници се на исток: Долгиот ѕид
на југ ‘Сириско’ Море, на запад земјата на Словените (al Sclava)...“.
Меѓутоа, таа можност денес никој не ја прифаќа.
Следи да се види, според Словени, до каде биле Словените:
Х.Р.Вилкинсон. за 1730 година, пиши: „Illiri-co-Slavica. Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со терминот илиро-словенски
била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку се протегала
од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Русија. Со продирањето на
Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови и се протегале од планината
Шар до Коринтиа и Сирија“.
Значи, тн.словенски јазик се говорел до Сирија. Во тоа време во Мала Азија
се говорел бригиски. Па кога во Фригија се говорел тн.словенски јазик, немало турски јазик. И ова денес не се прифаќа. Всушност, се оспорува јазикот на Белците.
На 13.03.2010, во Битола, се славеше 111 години на завршувањето Војна гимназија на Македонецот-муслиман (Турчин) Кемал Ататурк=ата (отец) турк (Турција), „Татко на Турција“. Тогаш од Турција гостите на Битолчани им приредија
програма. Носителите на таа програма биле облечени... само во ромејско, што било
пратечкото во програмата... Значи, Кемал бил по потекло од Бригија=Брзјакија, се
школувал во Битола, а станал претседател на Турција, која била Фригија (Бригија).
Токму затоа Турците биле само македонски Бриги (Фриги) со фригиски говор.
Се кажа, во 1730 година тн.словенски јазик до Сирија. Па Фригија била во
Мала Азија, која ја создале Бригите, кои потоа станале македонско племе.
Фригите биле источно Ромејци, и православни. Тие го примиле исламот не
од Арапите, туку од Персијците. Следи Османов јазик да биде новоперсиски, во кого Мехмед Карман во 13 век внел турски=монголски зборови. Меѓутоа, Монголи,
Арнаути, во Мала Азија немало значајно до со 18 век, туку само во 19 век.Со ова се
потврдува дека Османите, кои биле наследници на Комнени, види Јозеф фон Хамер
(1836), само Македонци, говореле само тн.словенски јазик, јазик на Белци. Во мојата претходна книга се наведува, дека во војската и султановиот двор се говорел тн.
словенски јазик. Пак, Густав Ваганд, говори за турски јазик, кој бил мешавина на
балкански јазици. Бидејќи најбројни биле тн.Словени (Склавините), во тн.турски
јазик најбројни зборови морале да бидат само тн.словенски (склавински).
За потврда дека во Елада се говорел само тн.словенски јазик, кој бил варврски=пелазгиски, тн.Хомеров=тн.Платонов, се наведува Макс Фасмер (1941).Тој пиши, во 15 век „за сродноста на либекските Словени со Зигиотите на Пелопонез“.
Кога на Пелопонез Склавините биле сродни со либекските Склавини, друг јазик немало освен тн.словенски. Токму само на овој јазик сите имиња се во Албанија.
Кога се говори за тн.словенски јазик, а ваков бил тн.Хомеров јазик, најбитни
биле и останале најстарите Критјани. Тие отсекогаш говореле само еден ист јазик.
Бидејќи Критјаните во 1913 година не го разбирале еладскиот, тн.грчки, јазик, тие
сакала да се приклучат кон Бугарија, чиј службен бугарски јазик го разбирале. Следи Бугарија да биде принудена, таа да се откаже од островот Крит, што и се случило. Ова може да се види во Букрештанскиот договор, член 5.
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Јозеф фон Хамер (1836) пиши: „Мехмед-бег, Караманов син, основач на династијата Караман, која истовремено се подигнала од османовото на рушевините на
Селџуцкото царство и која два века се одржала како нејзин опасен такмичар, го обзнанил еден обичен Турчин како син на оној на Крим во сарајот на умрениот Изудин, во чие име достигнал главниот град и власт. Ќе биде згодна прилика на друго
место да говориме за основањето на карамановата власт и на нејзините извршители; овде ќе приметиме само дека Мехмед Караман во текот на таа промена на престолот вовел мошне битна промена во пописите на порезите. Овие дотогаш во целото Селџуцко царство биле напишани на персиски јазик. Мехмед Караман ги помешал турскиот со персискиот и го оспособил книговодството, помешано од двата
јазика, по кои уште и денес се водат пописите на османовата ризница посебно со
лошото писмо и јазик. Абак, монголски хан, заради заштита во исто време ги повикал на помош двата селџуцки владетели, наиме оној од својот главен град од божемниот Изудинов син протераните Гијазедин Кеихусрев и Месуд, вистинскиот син
на оној од Крим умрениот Изудин. Абак ги испратил против Турчинот, кој се дрзнал да го дофати престолот, и против неговиот заштитник Караман, својот син Огуз
-хан и својот везир Фахрудин Али-шах. Тие го протерале дрзникот, кој го сакал престолот, а неговиот заштитник Мехмед-бег Караман заедно со браќата, ги убиле.
Селџуцкото царство го поделил монголскиот хан меѓу два браќа, така Кеихусрев
владеел со западниот дел на Икониј (Коне), а Месуд источниот во Ерзинџан, Сивас
и Малатија. (1283) Првиот дал да се смакне Аргун-хан (Абака-ханов наследник),
оти тој му постанал сумлив како да е со неговите непријатели Татари, те. со Турците од Крим, против неговите поданици, Монголите во Персија“.
Се говори за Белци и Монголи. Вториве биле Турци, а вакви авторот ги означува Татарите од Крим. Исто така, имало Черкески ред во Османовата војска, а
Черкезија била на Кавказ. Монголи имало и во Персија. Следи јазикот во Фригија
да бил бригиски говор, а имињата биле бригиски; Икониј=и кон... (Коне), кон=коњ,
нј. Во употреба бил персискиот јазик, во кого биле внесени турски=монголски зборови. Ова било потребно затоа што во Османовата војска имало Татари, Черкези...
За ова да се потврди се наведува примерот со македонскиот службен јазик.
Кога тој се воведувал во АСНОМ-ска Македонија се остранувале турски, грчки,
влашки, албански... зборови. Меѓутоа, сите тие биле само македонски. Следи турските зборови во АСНОМ-ска Македонија во Турција биле само „македонизми“.
Само така нашиот македонски јазик останал беден со зборови и тоа како дело на
политичките јазичари кои нас Македонците успешно не „одјазичариле“.
Се истакна: „Мехмед Караман ги помешал турскиот со персискиот и го
оспособил книговодството, помешано од двата јазика, по кои уште и денес се водат
пописите на османовата ризница посебно со лошото писмо и јазик“.
Значи,Османовото наследство било „со лошото писмо и јазик“.Следи тн.турски народ бил „со лошото писмо и јазик“.Ова било повод на Турците=Муслиманите службеници, трговци итн. да им бидат Грци=Православни со македонски коине.
Вотсон пиши: Во меѓувреме (1918- 1919 г.) Отоманското Царство се свело
на Мала Азија, со турски национализам, кој се засновал на воената среќа и храброст на Мустафа Кемал. Мустафа Кемал во 1919 година го преместил седиштето
на централната власт во Анадолија, во Анкара. Укинувањето на арапското писмо,
со декрет во 1924 г. значело раскинување со минатото. Врз Кемал влијаел примерот
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со воведување на латиницата во Советскиот Азербеџан 1925 година. Турското националистичко движење барало реформи во турскиот јазик. Преполните зборови и
фрази како и стилови на арапскиот и персискиот требало да се надоместат со јазикот близок на секој обичен човек. Турското лингвистичко друштво било основано во 1923 година и требало за кусо време да ги елиминира арапските и персиските
зборови и да создаде нови, со турски корен, како нивна замена. Од брзината и вештачката акција, имало и смешни резултати. По неколку години, темпото било забавено и значителен број на зборови од нетурско потекло, кои биле во употреба,
било допуштено да останат. Ататурк умрел во 1938 година. „Мислењето кое би
можело да го имаат Турците за местото на својата нација во светот уште е нејасна.
Меѓутоа, за да постои турска нација, за која стотина години порано не станувало
збор, нема никакво двоење“.(Значи, никогаш немало било каков турски народ, Р.И.)
Се рече: „Укинувањето на арапското писмо, со декрет во 1924 г. значело раскинување со минатото“. Со тоа што било укинато арапското писмо, кое било во
арапскиот јазик, а не персиското писмо од јазикот на Караман од 13 век, се потврдува, јазикот на Мехмед Караман не бил битен за муслиманите (Турците), за кои
арапскиот јазик до денес опстоил службен јазик на исламот. Јазикот на Мехмед Караман бил персиски јазик, обогатен со монголски зборови. Се истакна: „Преполните зборови и фрази како и стилови на арапскиот и персискиот требало да се надоместат со јазикот близок на секој обичен човек“. Ова било со монголските зборови
на Арнаутите кои од Русите биле протерани и таму населени. Затоа се одбегнувале
и тн.Хомерови=тн.словенски зборови. Со тоа што било внесена латиницата, а не
опстоило персиското писмо, персискиот јазик со неговото писмо за народот никогаш немало важност.
Се кажа: „Мислењето кое би можело да го имаат Турците за местото на својата нација во светот уште е нејасна. Меѓутоа, за да постои турска нација, за која
стотина години порано не станувало збор, нема никакво двоење“. Кога немало турски народ со турски јазик, а под Турција биле Елада и Албанија, не можело да постои ни еладски, ниту албански народ. Тие се вештачки, како што се европските,
чии јазици се повеќе расни, што е срам за белата раса. Па тие се раснонесвесни.
Алберто Ривера пиши: „До 1491. година, религиозните водачи во вид на папата владееле над кралевите и кралиците на Европа со текот на вековите. Тоа било
мрачно доба на историјата“.
Од изложеното се потврдува, немало европски етнички народи, туку само
верски. Европските народи како верски католички и протестантски биле само семејни. Ова било поради тоа што европските држави не биле народни, туку само семејни, управувани од семејства, чија сопственост биле нивните земји=држави.
Ова се потврдува и со нивните јазици. Кога се говори за мајчини јазици, тие
морат да бидат еднорасни. Исто така, тие се говори. Бидејќи денес само Македонците говорат на мноштво дијалекти, само тие се етнички=етносни=едносни народ.
Етносот бил едносен народ, раса, Белци. А во Северна Африка, Арапскиот
Полуостров и Месопотамија живееле Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Токму
затоа имало дворасни јазици, на Пелазги и на Семити. Таков бил арамејскиот и староегпетскиот.Од арамејскиот произлегол новоперсиски, а од староегипетски коине,
по смртта на Александар Македонски. Тој бил Птоломејов и Александрски јазик.
Од коине во 241 г.п.н. произлегол латински. Во 4 век н.е. Улфилас во коине внесу-
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ва готски=скитски=татарски=арнаутски зборови и создава готски јазик. Како што
направив Улфилас, во 13 век Мехмед Караман во новоперсиски внел монголски=
турски, скитски=готски зборови и создал Османов јазик. Во 16 век Лутер од коине,
латински, готски и говор на кого се говорело во негово време, создал негов јазик.
David Icke, на стр. 254, пиши: „...Гут или Гот постанало Гоа (англ. бог), израз кој подоцна го користеле Готите. Сите неромански јазици во Европа потекнуваат од готскиот, вклучувајќи го англискиот, а древно шведски јазик уште секогаш се
нарекува ‘шведо-готски’. Старото име на Данска било ‘Gothland’, од што е изведено Јутлант“. Значи, „неромански јазици“ се источно од Франција, од Германија...
Кај Европјаните службен јазик бил само латинскиот. Бидејќи како дворасен
јазик Европјаните него не го разбирале, се создавале вулгарнолатински. Таков бил
Франковиот. Тој бил службен низ Европа. Ваква била Прусија. Таа во 19 век ги
обединала Германците. Следи да се отфрли Франковиот јазик и да се внесе германскиот протстантен јазик на Лутер. И веќе два века се создава германски народ. Процесот сé уште не е дозавршен. Кога тој ќе дозаврши, никој тоа не може да го знае.
Удаљцов и други велат: „кога се посматра структурата на еден од германските јазици- германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав кој не може
да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е остаток на стариот, преиндоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ
други реликти во тој ист јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘ариски
карактер’ на индоевропските народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема
ништо заедничко со развитокот на другите јазици“.
Значи, старогерманскиот јазик бил 100% индоевропски (аријски=пелазгиски
=тн.словенски), а готскиот јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик
содржи од вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски на белата раса со на Црнците
од коине/латински јазик) и само 30% турски зборови на монголската=готска раса.
Токму Германците и Французите, значи, Франките, ја обединале Европа. Во
неа од 1981 година била примена и Елада. Таа во 2010 година е во банкрот,115 што
важи и за Европа. Нејзин црковен музички инструмент била македонска та органа.
Македонците биле носители на напредокот на белата раса, од 9 век н.е. и на бригиска а потоа македонска Европа. Како благодарност Европа, која била Бригија=Брзјакија, до денес Македонците ги уништува и како православни истребува. Тие не
биле и сé уште не се свесни дека Македонците биле и останале генијалци. Македонија и според предание била до реката Дунав, во кого биле Смедерово, Белград...
МАКЕДОНЦИТЕ ГЕНИЈАЛЦИ
Во претходната книга пишев за Македонците генијалци. Овде продолжувам.
Во претходните книги велев дека Македонците во старата ера имале парна
машина (Херон)...а во 20 век и комјутер (Атанасов).Наведив листа на личности итн.
Најголема светска личност бил Никола Тесла,а името тесла до денес е на македонски. Тој се заложувал во Хидроцентралата „Ниагара“ во САД да се вработуваат Македонци. И токму затоа тамо воглавно вработени биле Македонците.
Според кажувањето... внукот на Никола Тесла со него патувал низ САД. Никола Тесла во колата ставил едно „куферче...“. Тие патувале низ САД без во колата
115

Иако до 1981 се велеше „беден како Грција“, Грција со европски... пари ја купува Р.Македонија.
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да се стави гориво. До денес тајна, која се крие во САД, што важи и за други, уште
не омасовени во јавноста. Значи, на Никола Тесла, кога тој творел му биле присвојувани негови патенти, што продолжило по неговата смрт, а и до денес. Неговата генијалност до денес никој не ја надминал. Тоа било затоа што тој, како другите, не бил Евреин, туку само едно Македонец, од 1809 година Балканец.
Ако Евреинот сака да се бави со наука, тој мора да се откаже од еднобожеството=еврејството. Следи Нобеловата Награда била за сопругата на Ајнштајн Милева. Владимир Алексијевич Истархов на стр. 34 образложува дека Алберт Ајнштајн не можел да биде она што го постигнал ако други не ги искористил. Тој пиши:
„...После публикацијата на специјалната теорија на релативитет на Паункар, сретнувајќи се еднаш со Ајншајн, го окривил за плагијат и научно непочитутовање. Наивниот Паукар не сфатил дека за Евреите не постои плагијат. Јудеизмот тврди дека сета сопственост на гојите (вклучувајќи интелектуално)- тоа е сопственост на
Евреите кои први го преграбнат. Да се украде туѓо и објави како свое- тоа е типична метода на еврејската генијалност. Анштајн во многу ги научил Евреите. Сега
сите патентни бира на светот се полни Евреи.
Улогата Ајнштајнова словенска жена- Милева Мариќ (србинка по националност) во создавање на специјалната и општата теорија на релативитетот во потполност се премолчува. Ипак Милева Мариќ била јак физичар, и нејзината улога, благо речено, не е мало. Доволно е да се потсети дека сите тие Ајнштајнови ‘епохални’
членци се потпишани со Ајнштајн-Мариќ (74, с. 128).
Општата теорија на релативноста на Ајнштајн ја ‘остварил’ 1915.г. на база
на фундаметалната теорија на Полјакот Минковски за четиридимензионалниот простор-на времето. А Минковски само ја развил идејата на четиридимензионалниот
простор на Пуанкар. Фундаметалната формула E=MC2 не ја смислил Анштајн, туку
неговата прва словенска жена Милева Мариќ. Така да во основа дури најголемите
еврејски ‘гении’ лежи украдената туѓа идеа, издадена како своја.Ајнштајн, наравно,
го вложил и својот труд и нешто постигнал. Ама, што испаднало ? Општа теорија
на релативитет полна со апсурди и логички противречности, и Ајнштајн не можел
да се избави од тие противречности. Да приметиме дека веќе 1916.г. Ајнштајн ја
оставил својата жена Милева со три деца. Сфатил дека таа повеќе не му е потребна.
И се оженил со Еврејка Елза (негова сестра по вујко по мајка и сестра од тетка по
татко).
После тоа, 30 години работејќи на општата теорија на полињата, Ајнштајн
не постигнал никаков резултат. Не успеал ни од кого да украде ништо озбилно, и
новата еврејска жена ништо не му помогнала. Квантната механика на Нилса Бора
Ајнштајн воопшто не умеел да ја совлада. Му недостасувал интелект. Ете каква е
вистинската слика на достигнување на човекот, кого Евреите го пропагираат како
генијален научник број еден.
Како што е познато 1897 г. е одржан првиот ционистички конгрес. На тоа
движење му било потребно знаме...никој, освен Ајнштајн, Евреите не успеале да
најдат...“. А и Нобелова награда. Значи, ништо еврејско сé до 1897 година и потоа.
Ајнштај бил само плагијатор. Пак, Евреите не биле за наука, затоашто обрезувањето во 8 ден играло улога, не им се развиени другите чакри освен три долни...
Кога се говори за наука, таа била пишена само на коине. Таа била достапна
само со преводите на книгите од коине на латински. Ланге, на стр. 253, говори за
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царот Мануел I. Комненос (1143-80). Тој пиши: „...Културната размена дојде во полно расцветување; грчките ракописи од секој вид биле на латински преведени и на
Запад познати и проширени...“. Значи, без тн.византиска наука никогаш латинска.
Филип Шерард вели: „Разбирливо дека филантропските акции на црквата и
на истакнатите граѓани чисто квантитативно ги надминувале доброчинителтството
на големодушните жени, како што биле Теокиста и Теодота. Како што гледаме од
изворите, византиските градители и архитекти често добивале задаток да изградат
болници, домови за старци и изнемогли. Болницата и манастириот Пантократор,
била задужбина на Јован II Комнен, од 12 век, имала пет одделенија со вкупно 50
кревети, со посебни одделенија за жени, хирургија и внатрешни болести. Болницата располагала со десет лекари и една лекарка, со екипа машки и женски асистенти,
еден инспектор кој го водел надѕорот врз првенствено вегетеријална храна, со еден
познавач на лековити треви и еден лекар наставник чиј задаток бил да ги поучува
новите лекари. Сочувани биле многу извештаји на таквите институции“.
Овде е најбитно, што Бригите и пошироко Македонците,владееле во Египет.
А се истакна: „Хиксите историски се познати како ‘пастирски кралеви’ или
‘владетели на страни земји’, зависно од преводот, и се смета дека извршиле инвазија на Египет околу 1720. до 1650. пр.Хр.“. Значи, тие во Египет биле дојденци.
Во Египет владееле Хиксите. Тие биле Пелазги и во Египет го донеле бригискиот=брзјачкиот коњ. Самата Палестина била само на Палести=Пеласти=Пелазги.
Еврејската историја со сите свои личности била само на Хиксите=Бригите.
Хиксите не биле Египќани, туку само Бриги=Брзјаци со својот симбол јарец
=Јарес=ј Арес, како што им бил на Бригите во Пакистан. Тие биле со бригиски традици: куќи, музика, везови...Тие имале канали за наводнување, тераси...Тоа и самите го потврдиле, кога нивниот владетел Мир...дошол во Р.Македонија, во 2009 год.
Кога се говори за прчот, а за Херодот Бригија била огромна област, источно
од Пелагонија симбол не е јарецот, туку овен. До денес во Битола се вели „Але шо
праиш“, а во Охрид „Аре што правиш“, а тој бил Арес:„По-боже шо(што) правиш“.
Породинска куќа е од 6.000 г.п.н.е., а пирамидите од 3.000 г.п.н.е. Бригите
биле носители на напредокот. Следи тие биле постари од Египтјаните. Ова го потврдил и египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), види Херодот, затоа што Бригите полесно учеле, сфаќале...
Токму јарец во Библијата,по баба од татко, бил Александар, денес симбол во
Битола- Херакле-Линка.Истото било со Бригот=Брзјакот Пир, според кого до Епир,
и Георг Кастриотис- чедо Комненово. Него го родила змија, а со змија бил претставен Александар Македонски. Орелот и змијата биле поврзани со Зевс, кои денес се
најдуваат на плоча на Саат-кулата во Битола. Орелот змијата ја држи в уста, а народот вели: „те имам в уста“, те владеам. До денес куќно животно е змијата.
Змијари биле Бригијците Птоломејци, кои владееле со Египет по смртта на
Александар со својата последна Клеоптара. Тогаш Египет постигнал голем подем и
во него многу нешта била изградени, светски чуда: светилник со горилник и лифт...
Бригија била говедарска, со својот Бик, а во Египет се говори за градот Хелиополис, градот на Сонцето. Тоа е Хелиос=Илиос: Св.Илија=Перун=Зевс=Бик.116
116

Кога би бил во можност да допринесам,би издејствувал да се изгради храм на Сонцето кај Змејова Дупка, црквата Св.Илија над с.Крклино, битолските ридови=баири=б аир=а ил, в=б, со Ил Слн=
Слнце=Сонце...Веќе во Р.Македонија насекаде е подигнат повеќебожниот крст,никако христијански
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Меѓутоа, Македонците во Египет биле и последни владетели во 19 и 20 век.
Мартин Бернал, „Црна Атена“, на македонски, 2009, во поднаслов „Националната ренесанса на модерниот Египет“, пиши:
„Сега доаѓаме до тема која навидум не е релевантна за историјата на угледот
на древниот Египет. Меѓутоа, како и случајот со ‘песот кој лаел ноќе’ во приказната за Шерлох Холмс, фактот што египетската ренесанса не влијаела врз расните
стереотипи на учените луѓе за древните Египќани, ни говори нешто многу важно.
Египет бил дел на турската империја од 16 век. Меѓутоа, Турците владееле
со посредство на претходните владетели, Мамелиците, корпус од робови главно од
Кавказ, кој го образувал најстрашниот дел на армијата и кој го контролирал Египет
од 13 век. Мамелучката историја е исклучително крвава и власта на врвот многу често се менувала. Меѓутоа, кон крајот на 18 век, комерцијалното земјоделско производство,трговијата и производството достигнале ниво кое му овозможувало на Египет да стане богат според светските стандарди.
Мамелучкото владеење и турскиот суверенитет значително ослабнале поради Напалеоновото освојување во 1798, освојување кое во голема мера се спровело
по пат на манипулирање со класните, религионите и египетските поделби во египетското општество. Веќе до 1808- после големата збрка откако Французите се повлекле, а интервенирале Британците- испадени се и Британците и власта доаѓа во рацете на Мохамед Али, албански генерал на турските сили. Неколку години подоцна
тој ги искасапил Мамелуците и станал поткрал, практично независен од Турција.117
Мохамед Али започнал модернизација на египетската економија и општество со покровителство на државата, модернизација која може да се спореди со таа
на Петар Велики во Русија и на Меиџи, царот на Јапонија. Земјата им била одземена на Мамелуците и на даночните фармери и непосредно им била разделена на селаните, кои сега плаќале комбинација од рента и данок на државата. Биле изведени
големи проекти за наводнување и почнало наголемо да се сеат памук и шеќер за комерциујални потреби. Згора на тоа, со помош на странските експерти, се изградиле
модерни фабрики за обработка на жетвата, но- како и во Русија и Јапонија- средиштето на индустријата биле оружарниците, основани со подршка на модерната армија и заради независност од странското оружје.118 Може да се тврди, донекаде оправдано, дека програмата имала штетни последици во таа смисла што државата станала премногу зависна од памук и создала класа на богати комерцијални земјопоседници чие влијание било многу штетно врз развојот на државата. Меѓутоа, кра117

WOLF SEIDL (1981), “BAYERN IN GRIECHENLAND”, Die Geburt des griechischen Nationalstaats
und die Regierung Koenig Ottos, пиши: „Во метежите, кои ги следеше напалеонската инвазија на Египет, се вивна Македонецот Мехмед Али на чело на албанската телесна гарда за паша од Египет и на
султанот му станал најмоќниот и најопасен вазал“. Тој бил со своите Албанци и ги уништил Мамелуците...Меѓутоа, тој како Македонец бил способен, и допринел да напредни Египет. Ова се потврдува со доказот дека Македонците биле вредни. Следи Македонија да биде многу побогата од соседните земји: Србија, Бугарија и Грција. Тоа било сé до 1913 година, кога Македонија била поделена и оплачкана, процес кој до денес не е завршен. Македонците својата НР (СР/Р) Македонија ја
воздидгнале намногу повисоко ниво отколку Албанија. Македонците своја самостојна држава имаат
од 1990 година. Р.Македонија до денес е пред Албанија. За доказ е Грција.Таа е во потполн банкрот.
118
Во тоа време тие многу убаво си ја знаеле историјата, која била извртена за злочинечки интереси
од Европјаните. Тој,Македонец, само се потрудил Птоломејовиот Египет да го ослободи и воздигне.
Нас не ни е дозволено ние да си ја возобновиме нашата Македониија од одродените Бриги, тн.Албнци,муслимани,кои заедно со своите Кавказци...ги истребиле своите браќа Мамелуци и Православни.
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ткорочно, програмата имала неверојатен успех. До 1830, Египет по модерна индустриска продуктивност бил втор во светот зад Англија.
Со таа економска и политичка основа, Мохамед Али почнал да гради Египетска империја. Неговата модерна армија освоила многу територии во западна Арабија кои биле во владение на Турција, а во 1822 година неговите генерали го освоиле Судан. Тој гледал кон север, кон Сирија и Грција: и самите поданици на Отоманската империја, бројни Грци119 живееле во делтата на Нил и особено се ангажирале во новите комерцијални сектори на економијата.120 Откако Мохамед Али дошол
на власт, дошле уште Грци, како да се приклучат на неговата нова армија, така и да
учествуваат во економскиот бум.
Со почетокот на Грчката војна за независност во 1821, очајничкиот турски
султан му ги дал пашалуците на Крит и Мореја (тогашно име за Пелопонез) со задача да ги истреби бунтовниците. Четири години Египќаните не успевале да ги
освојат поради вештата и жестока грчка флота. Меѓутоа, во 1825, тие го искористиле бунтот на флотата, поради недобиени плати и истовариле дисциплинирана војска под водство на Ибрахим, синот на Мохамед Али. Таа успеала да го скрши жестокиот отпор на грчките герилци, но дури после дивјачкото угнетување, Ибрахим
потем се упатил на север кон Мисолунг, каде Турците ги држеле грчките родољуби
во опсада.121
Доаѓањето на моќната египетска војска ја отклонува рамнотежата во полза
на Турците и овој центар на грчката револуција е завземен, но дури после херојската одбрана која, наред со смртта на Бајрон, одиграла пресудна улога, бидејќи ги натерале владите од Европа да застанат зад филхеленските учени и уметници кои ја
подржувале грчката казуза. Востанието сега станало континентална битка меѓу
Европа, од една страна и Азија и Африка, од друга страна. За некои, Турција која се
наоѓала во пад не била толкава закана по Грција и Европа колкав што бил Египет.
Како што напишал австрискиот канцелар Метерних,размислувајќи за можноста Египет да добие целосна независност од Турција:‘Така би се остварило она што толку
често се најдуваше како најстрашната опасност по Европа- нова африканска сила...’
За да се спречат таква можност, британската и француската влада се обиделе
да го оделат Египет од Турција. Се обиделе и да го убедат Мохамед Али да се повлече од Мореја и да ја присили турската влада во замена да му ја даде Сирија. Во
1827, ескадрони на британската, француската и руската морнарица ги уништиле турските и египетските флоти122 во Наварино и грчката независност била обезбедена.
Склучен бил договор со кој Египќаните се повлекле од Пелопонез и ги ослободиле
грчките робови. И покрај понижувањето и поразот, на Мохамед Али му била дадена Сирија и тој продолжил со својата економска и воена експанзија.
За време на триесеттите години во 19 век, Египќаните владееле во Сирија и
започнале модернизација на државата и воспоставување нова база и моќ. Истовремено, Мохамед Али и син му Ибрахим успеале да воспостават колонијално вла119

Во Отоманското Царство имало Муслимани=Турци а и Православни=Грци. Бидејќи била укината
македонската народна=булгарна Охридска архиепископија/патријаршија, повеќе немало Булгари, а
самиот поим Булгар означува народ.Бидејќи постоела само Цариградската патријаршија имало Грци
120
Во Египет, Арапскиот Полуостров...Сирија...Пакистан...Индија...Тибет...со македонски колонии.
121
Значи,немало етнички народи,туку само верски народи:Грци=Православни и Турци=Муслимани.
122
Тоа биле Руската војска и Венецијанската морнарица.Британија и Франција биле со Отоманското
Царство со султани. Тие биле наследници на Бригите=Брзјаците, Комнени. Мохамед бил од Кавала.
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деење над Крит. Населението на островот дало огромни човечки жртви за време на
дивјачкото војување меѓу Грците и Турците во Грчката војна за независност: единственото какво- такво примирје било во текот на 18-те месеци кога војската на Ибрахим владеела со Крит како отскочна даска кон Пелопонез.
По празот кај Наварино во 1827, Критјаните христијани повторно се кренале
во востание под заштита на европските флоти. Меѓутоа, Англија не сакала преголемо нарушување на рамнотежата па така, во 1829, на Мохамед Али му било дозволено повторно да воспостави власт над островот. После три години релативен мир,
Критјаните христијани, незадоволни што се под власт на муслиман додека другите
Грци се независни, дигаат ново востание, но тоа брутално е задушено. По 1834, се
наметнува строго колонијално владеење кое не им дава повластици на муслиманите и се воспоставуваат врски со огромното грчко население во Египет. Се обновува
и развива економијата во корист на Мохамед Али и на Критјаните. Болестите се
контроплираат и има голем пораст на населението и на богатството, што- после децении лошо владеење- подоцна се чини како златно доба на островот.
Во 1839 година, Мохамед Али прогласува независност од Портата и ја напаѓа Турција. Пет дена подоцна, султанот умира и набрзу турската флота се бунтува и
им се придружува на Египќаните. Заканата од источниот Медитеран под контрола
на неевропејци била голема и во еден чин на единство кој ќе се повтори дури по
шеесет години, во кинеско Боксерско востание. Австрија, Англија, Франција, Прусија и Русија застануваат зад Турција. Мохамед Али е присилен, под закана од блокада, да ги врати Северна Сирија и Крит и повторно да стане турски вазал.
Новиот договор и нанесува на египетската економија удар дури и посилен
од оној по Наварино. Во триесеттите, државната автаркија на Мохамед Али слабее
поради комерцијалниот пробив на Европа; египетската економија е присилена да се
врати кон традиционалните турски модели. Поради тоа, таа станува сосема отворена за европските производители, кои ја ослабуваат а честопати и ја уништуваат египетската индустрија. Па сепак, наследниците на Мохамед Али успеале да зачуваат
големо богатство и политичка моќ, сé до политичкиот и воен пораз од Британците.
А по освојувањето од страна на Британија во 1880, модерната економија се соочува
со уште поголем колапс.
Фактот што таа епизода во модерната историја е толку слаба позната воопшто не не изненадува. Таа не одговара на преставата за активна европска експанзија во пасивниот надворешен свет. Египетеското царство од 19 век било како и еднакво непознатите, кратки успешни приказни на Чероките во Апалачките планини,
Маорите на Нов Зеланд и Кинезите во Калифорнија. Тоа е пример како неевропејци
ги победиле Европејците во нивната сопствена игра и затоа биле присилени да се
откажат од неа. Таму каде што се уривал расниот стереотип за природната европска супериорност, нужно морало да се интервенира со вештачки средства заради
неговото зачувување.
Овие настани се совпаѓаат со нашата преокупација, бидејќи во современите
писанија за древната историја ништо не се споменува за најголемото египетско царство уште од времето на Рамзес II. Уште повпечатливо е што ќе се негира инвазијата на Данаос Египтјанецот, барем делумно, врз основа на ‘националниот карактер’, токму кога Египќаните владееле со големи области од Грција. Неуспехот во
ова да се согледа каква била аномалија, може да се објасни во смисла на совреме-
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ното ‘медиумско покривање’. Иако официјалните извештаји ја одбележуваат релативната успешност на египетското владеење, во популарните известија учеството
на Египќаните во колежи се изедначува со многу пораширени убивања кои ги вршеле како Турците, така и Грците христијани. Згора на тоа, преставата за црнци на
грчка почва било особено грозна.
Фактот што современите древни историчари не ги споменуваат современите
египетски успеси, општо, а освојувањето на Грција особено, не може да се објасни
едноставно врз основа на тврдењето дека скорешните настани не го интерсираат
професионалниот историчар или дека со доаѓањето на исламот во египетската историја доаѓа до еден целосен прекин. Историчарите од раниот 19 век биле во срцето на романтизмот, според кој за народите се сметало дека имаат трајни суштини и
карактеристики. Тогаш немало колебање дали да се поврзат паганските Готи и Викинзи со христијанските англиски и германски триумфи во 19 век. Причината за
овој двоен стандард очебијно е расистички. Тогаш, па дури и ретроспективно, на
историчарите кои биле уверени дека Африканците се расно и категоријално подредени, не им било пријатно да признат дека Египќаните би можеле да објаснат јуначки освојувачки војски, рамни со тие на Напалеон, Велигтон или Блихер, се и нека
ги воделе одметнатите Европјани како Мохамед Али и Ибрахим“.
„Енфантин доаѓа во Египет во 1833 година со поголем број ученици, вклучително инжинери, доктори, деловни луѓе и писатели. Тој има званично одобрение
од новиот француски режим на Луј Филип, за она што тој го смета за втора француска интелектуална и научна експедиција; меѓутоа, тој има и една мистична мисија
како ‘таткото’, да се ожени за загадочната ‘мајка’ на ориентот. Мисијата потем се
врзува за практичниот проект за градење на Суецкиот канал. Сликовито изразувајќи се за пробивањето канал и како пародија на општото верување дека европската
доминација врз неевропјеците е некаде небаре хетеросексуален полов чин, Ефантин
пишува: ‘Суец е средиштето на нашата животна мисија. Ние ќе го спроведеме делото кое светот го чека за да прогласи дека сме мажи !’ Каналот го гради припадник на групата, Фердинант де Лесенс, но дури во шеесеттите години од векот. Во
меѓувреме, сенсимонистите играат клучна улога како инжинери, доктори, учители
и така натаму во модернизацијата на Египет под државното покровителство на Мохамед Али; преставата за нивниот проект по многу нешто наликува на преставата
за Напалеоновата експедиција- Франција го буди Египет, древниот извор на цивилизацијата.
Токму во таква сенсимонска атмосфера, внукот на Мохамед Али, Исмаил,
нарачува од Верди, композиторот на италијанската Risorgimento, да сочини египетска национална опера, Аида. Заплетот на операта- смислен од страна на францускиот египетолог Огист Мариет, ангажиран од египетската влада- го слави Египет
на западен начин. Меѓутоа, разликата од 18 век е јасна: ако Моцарт ги славеше свештениците на египетската мудрост и моралност, Верди ги поставува своите свештеници наспроти Аида и нејзиниот љубовник Радамес.
Аида постигнува успех низ цела Европа. Ова истрајно прифаќање на позитивното гледиште за Египет- како суштински бел и како извориштето на цивилизацијата- особено е раширено во Франција и Италија, но може да се види и во уметноста на Англија и Соединетите Држави. Заедно со египтофилијата на втората генерација египтолози од шеесеттите и седумдесттите години од 19 век, тоа ги објаснува
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одбрамбениот став и пркосот кои ги забележавме во изјавата на учените од осумдесеттите години, како Масперо и Ерман. Тие, како и класичарите, но не и како
пошироката јавност, имале едно општо и систематско гледиште и биле свесни за
заканата која една премногу добра слика за Египет би можела да ја наметне врз оргиналноста на грчката цивилизација и на цивилизацијата на Европа како целина“.
Како што Георг Кастриотис, тн.Скендер-бег, Албанците го прогласиле нивни, дури муслиман, најголемата и незапамтива дрскост, што е само фалсификат,
повеќе пати покушувале и Мохамед Али да го прогласат Албанец. Меѓутоа, тој бил
роден во Македонија и самиот се изјаснувал за Македонец. Вистина, тој бил муслиман. Но неговиот градителски дух опстоил македонски. Ова било во спротивност
на Албанците, кои сé рушат, тие се ѕверови, како нивниот Али паша Јанински, најголем крволочен ѕвер и арамија со неговите Албанци, за кои говори и М.Бернал.
За тн.Албанци како исламски дворасен тн.народ на азиски Арнаути и европски Скиптари=Арбани со нивната Арбанија=Албанија главен град им бил Битола. Исто важело и за денешно исламско Косово со преку 90% монголски Арнаути.
Токму затоа Битола бил само православен град. Бидејќи градот Битола (Манастир)
бил воглавно манастирски, а авторов е Битолчанец, за него нешто и повеќе.
ГЛАВНИОТ ГРАД БИТОЛА
Велимир Т. Арсиќ (1930), на српски јазик, во „Црквата Св.Великомаченик
Димитрија во Битола“, по повод на прославата на нејзината стогодишница 18301930, пиши: „Иако точно и поверливо не може да се каже кога и на кој начин Пелагонија го примила христијанството, ипак, на основа на доказите дека имињата на
епископите на пелагонската црква се споменуваат и во најраните векови на христијанската ера, може да се претпостави, дека христијанството било пренесено во овој
крај на Балканскиот Полуостров уште за време на апостол Павле и неговите ученици. Меѓу потписите на отците кои учествувале на Сардикискиот собор (343- 4) се
наоѓал и потписникот Евагрија од Македонија, од Хераклеа Линка. Во ефескиот собор, кој бил одржан 449 год., и кој поради неговата неправилна работа наречен ефески разбојнички синод, покрај преостанатите претставници на христијанската црква, заседувал и Квинтил Хераклејски, кој имал право да гласа и во името на епископот солунски. Две години подоцна, 451 година, истиот Квинтил учествувал во
работата на Халкидонскиот собор и се потпишал како episkopus Heraclea Pelagoniensis. Но, покрај него на истиот Халкидонски собор, во име на Хераклеја Линкестидска, - а тоа е исто што и: во име Heraclea Pelagoniensis- бил присутен и некој
епископ Дионисиј“...„Во работата на 5 вселенски собор (553 г.) зел учество и некој
Benignus Heracleae Pelagoniensis, кој бил овластен да гласа и во име на солунскиот
епископ“....„Сé до 1382-1383 година, кога, според Хаџи Калиф, турскиот географ
од 17 век, турскиот војсководител Лала Шакин...‘со сабја во рацете’, Битола и неговата непосредна околина била, како што преданието, чуено со своите многубројни цркви и манастири. Тоа предание, како и фактот дека Турците Битола ја викаат Манастир, го навел рускиот патник В.Глигорович, кој 1846 година ги поминувал овие краеви“...„Внатре во состојбата на турското царство, како и создавањето
на новата грчка држава, 1830 година, во тоа време Битола да постани главеи административен центар ‘за сите краеви од скопските,призренските и скадарските кр-
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аеви, па кога-кога и до самата граница на Грција’, а подоцна, 1835 год., и средиште
на румелискиот вилает. Во тоа време кога Белград имал само 13000 жители, Битола
имала меѓу 33000 до 37000 души“.
Мехмед Тефик123 вели: На десниот брег на реката Драгор имало 41 цркви, а
за нивно издржување толкав број воденици. На левиот брег со 29 цркви со толку
воденици. Затоа Битола била наречена Манастир. Според друго предание, градот го
добил по една огромна црква.124
Битола бил христијански град, дури поважен и од Солун. По укинување на
Охридската архиепископија, 1767 година, Битола бил центар на Цариградската патријаршија со своите Православни=Грци наспроти Муслимани=Турци. Тогаш Атина била само село во однос на Битола. Во Битола Григорие бил митрополит пелагонски. Потоа тој бил преместен во Серез. Подоцна тој бил избран и за цариградски
патријарх како Григорие Византинос XV останало до неговата смрт. Тој во 1836
година ја подигнал Пелагонската митрополија на висок ранг, на степен веднаш по
митрополијата во Бруса. Затоа под соборната црква „Свети Димитрија“- Битола била Елада со Атина. За жителите на Елада, кои биле само Ромејци, главен град бил
ромејскиот главен град Константинопол. Тогаш во Атина немало црква. За Вајганд
службениот јазик во Битола, во 1924 година, не бил еладскиот, туку ромејка (румејка). И тогаш Еладците како Православни=Грци биле само Ромејци, што важи и
за Скиптарите. Овие за да станат богати го прифатиле исламот. Тие биле зулумџии.
Битола како град со цркви и манастири Османите го нарекле Манастир. Бидејќи само тој на Османите им дал најголем отпор, градот да не биле завземен, што
на важело за Охрид и други градови, само во него биле разушени сите цркви и манастири,а врз некои од нив биле подигнати џамии.125 Исто така, разрушен и запален
бил замокот на Цар Самоил, во кого продолжиле да живеат неговите насленици
итн.126 Следи само православните Битолчани во 2001 година палеле муслиманско,
тн.албанско, злото врз Македонците, и тоа уште од навлегувањето на Османите.
Видливо е дека Битола бил не само град на денешната територија Р.Македонија, туку и на Балканот. Тој бил центар и на Битолскиот округ, а од него потекнал Дамјан Груев, зачетник и создавач на она што ние го знаеме ВМРО. Следи с.
Смилево со недоволно припременото Илинденско востание и бугарската вмешаност, со тешки последици до денес, зашто Бугарија на Македонците еднаш и за секогаш мора да им се извини, а не таа нив да ги оспорува... Била создадена „Крушевска
Република“. Следат балкански и светски војни и создавање на слободен дел на Македонија, денес Р.Македонија. Битола и во слободниот дел на Македонија бил центар на Битолска околија во која биле Прилеп, Демир Хисар итн., што не е спорно.
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„Кратка историја на Битолскиот виает“, од мајор Мехмед Тефик, Директор на Војната гимназија
во Битола, печатена во Интернационалната трговска печатница, во 1327 (1911) година.
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Битола=витола=водола. Следи битолија=витолија=водолија, само од бригиска митологија: жаба...
125
За пример се наведува Јени Џамија, која е за музеј: џамијата била врз црква. Тоа се утврди со
истражувањата, кои уште трааат. Во остатоците на црквата се пронајдени мноштво наоди од време
на Ромејското Царство. Па Битала била битна како повеќебожна со храмови, а потоа и христијанска.
126
На Саат- култата во Битола основата е стар градеж, кој би требало да биде токму од времето кога
Османите навлегле во Битола. Тој би требало да биде некое свето место...Следи неговиот градеж би
требало да се спореди со црквата која се најдува под Јени Џамија. Пак, црквата била подигната врз
храм од старата ера. Следи на Саат- кулата, над вториот дел, да е поставен камен со бригиска симболика орел со змија в уста. Бригите=Брзјаците биле змијари, и ним куќно животно им било змијата.
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Меѓутоа, на Македонците им било забрането да ја учат својата историја, што
важи и денес. Со тоа македонските личности до денес да бидат неподобни во својата македонска Македонија. Група граѓани се одлучиле да се подигне споменик на
нивниот великан Дамјан Груев, кој бил општо македонски. Тој се подигнал во дворот на денешниот Музеј, дури се давало стража, за тој некој да не го руши. Се говори за рушење, а во државава никнуваат споменици на непријатели на македонска
Македонија и македонските Македонци. Во 21 век на изродите, кои се испикале во
политиката, им пречел Дамјан Груев, за него немало место во дворот на музејот,
ниту во Битола. Напротив, само него прв му е место во Битола од членовите на неговата ТМРО/ВМРО, а никако на лица кои се баваат со политика и го рушат македонското. За нив ние не сме биле антички Македонци, туку на Словените, дојденци
северно од реката Дунав, каде живеел мајмунот неандертал од кого потекнале Европјаните. Тие „во Европа вилушките ја вовеле тек на крајот на XV век Хенрих III,
од што е направен голем настан“. Исто се случило и со Дарвиновиот мајмун=човек.
Битола дури имал свој аедром со дренажа. Ваков имало во Белград, но не во
Атина. Иако била ваква состојба немакедонштината го уништува градот Битола.
1945 година односот меѓу Битола : Скопје бил 1 . 1. Со пучот врз АСМОМ
се пореметува односот меѓу Битола и Скопје, во полза на Скопје со тн.Албанци, поради што се раселуваат Битолчани со својата околина низ светот. Така се развива
Северна Р.Македонија, се населуваат тн.Албанци, крволочни ѕверови за православните Македонци, процес кој до денес не е дозавршен. Место да се задржи односот
на Скопје : Битола, како Љубљана : Марибор, се уништува македонска Македонија
а од неа масовно бегаат македонските Македонци. Ним не им е потребно Скопје на
Скопско Поле, туку Скопско Поле, што важи и за Битолско Поле. За да се спасат
Македонците ним им е потребна нивната Македонија со секоја педа земјоделска
површина, никако гробишта на пелагонска почва. Па тие се свети местаа и се градат на сончев рид. Ова е поради тоа што ние не можеме да бидеме индустриска и да
ја потиснеме Европа, која со векови е индустриска. Значи, производители на храна.
Секој народ треба да биде воден од своите најдобри луѓе, од цела негова држава. А ваква не е состојбата и во македонска Македонија и нејзините Македонци.
Неа ја водат некои селски династија, кои неа си ја направиле селскодинастичка.
Со Новоселани... започнала... Македонија, без да се изуми токму поради Ванчо Михајлов, и како него, во сите историски извори Македонците се внесени како
Булгари, од што тешко тие ќе се ослободат. Дури тој со неговото МПО низ светот
изградиле цркви кои биле и се само македонски, но само под Бугарија, а не под Р.
Македонија. Вакви се и неговите наследници. Како ќе биде во иднина, времето ќе
покаже, но без нивните македонски цркви. Бидејќи Ванчо и како него не ја искористиле последната можност,тие да се изјаснат како Македонци, затоашто таква им
била судбината, што важело за многу Словенци, Хрвати...кои биле Авструнгарци...
со него како и со други е завршено, во 20 век, по 1945 година, биле Бугари.127
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Македонецот Георги Димитров, претседателот на Бугарија,направил договор со претседателот на
СФР Југославија Тито, да се приклучи Пиринскиот дел кон Вардарскиот дел (Р.Македонија). Тој го
признал македонскиот народ, а со испраќање на моштите на Гоце Делчев од Софија до Скопје, историски меѓу Македонците и Бугарите е сé разрешено: Македонците и Бугарите се два државнотворни
народи со своја црква... и јазик. Кога Велко Влаховиќ на Георги Димитров му ја предал книгата на
Кочо Рацин „Бели Мугри“, Георги Димитров почнал да рони солѕи..., емисија на Радио Скопје...Следи неговиот музевлеум во Софија да биде уништен...Тој како комунист, што важело и за Шарло Ша-
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Се вели: „Народ кој не ја почитува својата традиција“, тој не е народ.
Битола бил воен центар со своја Војна гимназија, каде се школувал Кемал
Ататурк... Место тој да опстои до денес, со Војна академија..., тој се ништи за некој
Новолселанец, и пошироко Штип. Ама тој бил само „каплар“, и ништо повеќе.
Битола со својот Брусник си имал свој генерал, кој создавал македонски кадар. Бидејќи тој им бил неподобен, не знаел да ракува со оружје, бил убиен. Тоа било само поради тоа што тој бил само „овчарче“ а не „каплар“. Многу биле убиени...
Владеењето во Македонија со Новоселани и пошироко Штипјани продолжи.
Па со нив и нивниот водач, Лазар Коли шев с ки, се истребија вредните Македонци, се уништи селото, се истребија козите...Без вредни Македонци не е можно
да напредни земјата, без село нема народ, а без кози само сиромаштија, рахитис...
Со промена на системите во Словенија, Хрватска..., тие своите врвни луѓе ги
испраќале во Р.Македонија, и тие во неа за културата многу допринеле. Напротив,
Македонците од Новоселанецот...биле испраќани на Сремски фронт, за тие како овци без наоружување да ги разминираат полињата, притоа страдајќи за туѓи интереси. Ако тие тоа го одбивале и сакале да одат на Солунски фронт биле убивани, Со
македонски дејци биле преполни затворот во Идризово..., дури Голи Оток.
Од ваквите чистки Р.Македонија немаше способен кадар, кој требаше неа да
ја води кон нејзиното осамостојување. Следи еден Новоселанец, чија сестра била
капларова сопруга. Тој од Новоселанци и пошироко Штипјани...бил донесен за прв
претседател на Р.Македонија. Тој како таков требало да биде незаменлив, а такви
биле и се луѓето кои биле и се на власт и за неа да ја задржат сé би дале и уништиле
Тој како македономрзец не сакаше да биде самостојна македонската Македонија. Затоа тој се заложуваше да се спаси СФР Југославија, со Белград, каде си
проживеал еден убав долг сладок живот. Сето наоружување си го повлече Србија.
Поради тоа македонскиот народ остана со голи раце против наоружаните Албанци,
отсекогаш непријатели на Македонците:тие биле со Османите, со фашистичка Италија, со комунистите на Тито, Сталин и Мацетунг.И на крајот со НАТО со агресија.
Тој како самоволен Новоселанец го смена знамето, почна да разговара за
името на Македонија, Македонците, македонскиот јазик, македонската култура...,
како тоа да е негово мајчино и татково новоселско, а тоа било/е само македонско.
Тој како самоволен Новоселанец во Собранието во Стразбург место да говори како претседател на Р.Македонија, тој го престави и потврди дека Македонците биле Словени. Па Словени не биле античките Македонци со нивните Хунзи...,
царот Василиј II Македонски. Исто така, не биле Словени Македонците, кои како
кралеви владееле во Египет до доаѓањето на Насер, пријателот на Јосиф Броз Тито.
Меѓутоа, тој најсовесно си ја завршил својата антимакедонштина, оставајќи
го македонскиот народ без свој водач, кој би требало да му го трасира патот...128
Во негово време владееле две забрадени недорасната детишта:129едниот водач на СКЈ(СДСМ) и вториот Бугарчето на ВМРО-ДПМНЕ.Вториов издејствувал од
торов, Павел Шатев...,до денес од никој помлад не се надминати,. Значи, Македонците страдале од
Немакедонци и македонски изроди,а не од комунисти.Системите се дело на Ватикан,за кој е книгава
128
Тој му забрани на друга личност да дојде во државава.Тој бил во ООН, функционер на СФР Југославија а издал и книга за проблемот со Егејскиот дел на Македонија. Таа книга била запрена да се
објави. Напротив, на првата личност книгата била објавена дури во Грција,Елада: сме биле Словени.
129
За да владеат во Р.Македонија „детишта“ се вели: Па Александар Македонски бил најмлад. Само
со него биле другарите на неговиот татко, од 50-64 години. Меѓутоа, тие остареле и не можеле да се
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Собранието да излезе неговата партија, како најголемо зло...Следи СДСМ партиски
да го приватизира стопанството, со богаташи ништожници, дури Немакедонци. Бидејќи вториот имал иста намера како првиот, не ги прогонувал првите, тој бил ист.
Така се оплачка народот, и се натера тој да бега од својата Македонија. Протерувањето така масовно не било ниту кога Македонија била под Османите, Р.Македонија до 1945 и 1990 година.Ваквата судбина за Битола никој не сака да е запре.
Битола имаше Свилара прва на Балканот. Пак, свилата од Кина прво била
донесена во Македонија по Патот на свилата, чие проширување беше кон Италија
по Царскиот пат, познат Виа Егнација. Исто така, следи единствената Кожара за ситни кожи. Ама и фабрика за ладилници, штофара...Место тие традиции да продолжат, тие се бришени од просторот.
Гигантот ЗИК „Пелагонија“ од селска династија на изрод се растури и уништи. Комбинатот беше југословенски рекордер на земјоделско производство на
шеќерна репка, пченица...Првата култура со принос од 60.000 кг/ха со селската династија падна на 25.000 кг/ха, следи од 2.100 ха да се снижи на 1.500...800 ха, дури
да се уништи. Втората култура од просек 6.000 кг/ха да падне на 4.000 кг/ха, дури
да замрзне како светско чудо од лаикот за земјоделство производство, денес комунистичка капиталиста, всушност арамија...Сé што тој започна и најде сé уништи.130
Изродот како чедо на уништувачот на сé македонско со се селото и козите131
беше поставен по налог ОК СКМ. Тој ја доби задачата да го ликвидира кадарот на
лицата кои го здружиле Комбинатот, југословенски рекордер, а тие биле од кадарот
на Крсте Црвенковски. Со промена на генералниот и неговиот кадар, сé се уништи.
Секој оној кој ќе помина низ Комбинатот, ќе види дека во него само се ништело.
Следи ХМС „Стрежево“ да не се користи според програмата. Токму затоа
тој пропаѓа. Залудно во 1963 година било изушено Битолското Блато132 со својата
борат...Мудрец може да биде само старец,а не детиште. Детиштето Александар Македонски ги раселил Македонците се до со Тибет..., а и во Америка. Поради тоа Македонија доживеала пораз од Рим.
130
Тој со двајца негови сопотекленици од Минстерството за земјоделство..., кои ја мразеле оваа држава, припремиле закон со кого изродот беше ослободен да врати 10 милиони ДМ со камата..., плачкајќи ја државата. Изродот со неговите школски го труеле народот во Битола и државата со запрашена пченка, со жива, најголем отров. Таа била купена од САД, која била карантинска...Следи да се
труе населението во Јужна Србија и СР.Македонија, преку сточни производи: месо, млеко, јајца итн.
Јас како пријавител бев „победен“, ѕверовите „победници“, а уништувани само потрошачите. Тој го
уништи сточарството. Во него се раширија многу болести: ауецки на свињите со внес на нерези, виновен Институтот за ветеринарство- Скопје со негови сопотекленици. По моето бркање од работа со
корумпираното Правосудство, Обвинителство и Правобранител, тој со Институтот се носители на
злото: преку 100 потрошачи на свинско месо оболеа од стафилококоза, а две тешко гнојни процеси
во матка, а една покојна, сопруга на пратеник, негово „чедо“. Се појави чумата на свињите, а јас тоа
го изјавив во „Дневник“. Директорот на Институтот силеџиски го оспори. Мојот демант не беше
објавен, а во битолските...ТВ гласила неговото силеџиско писмо беше читано. Кога Р.Македонија ќе
ја примат во Европа, таа ќе мора нив да ги уништи.Следи поради нив само народот „изгуби“.Иако
Македонија била пред соседите, според патеписците од 19 в.,сега е само пред Косово и Скиптарија.
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Штипјани беа носители на Ветеринарниот институт- Скопје ширјќи ја леукемијата кај кравите, со
чистење на болни крави од Белград...Германија...Нивно „чедо“ е бруцелозата...Дури кај нив се врши
контрола на храната за сигурно опстојување, а таа треба да биде независна институција во полза на
државата, а не на неработници. Одбележувањето на добитокот како силеџии го грабнаа од сточарите...Па нив не ги интересира ветеринарството, туку сточарството и исхраната со кои немаат врска.
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Ракописот за Троја бил од Пелагонија со битка на равница. Таму имало Пелагонско Езеро на
Исток од градот, а на Запад висока планина Пелистер. Една река се влива во друга: Семоенс=Семенс=Семниса=Шемница. Скамандери=с камен дери, а имало и град Дерион=дери он. Реките биле бр-
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јагула со милениумски годишни традиции кога денес во Комбинатот се добива ништожен приход во однос на Блатото без никакво вложување се добиваше по 2 тони/ха риба, трска, шамок, птици...Битола ќе мора да го возобнови Битолското Блато на со илјади хектари солени површини без никаков принос, од кои се добивало и
сол, а и со вода тие ќе се отсолат. Бидејќи Битолско се најдува на патот на птиците
селници, ќе се добие меѓународна инвестиција...Со тоа ќе се зголеми релативната
влага на воздухот, зголемат приносите на земјоделските површини, засее сојата..., и
ќе може да се развие езерско-рибниот туризам, кои им се потребни на граѓаните.
Се изградени гиганти ХМС „Стрежево“ и РЕК „Битола“. Од нив градот нема
никаква корист, тие биле под Скопје, оти Скопје бил Р.Македонија. Е познато дека
секој како РЕК „Битола“ на градот и населбите им обезбедува бесплатно греење,
ладејќи си ја водата која треба повторно да се вклучи во следен обрт. Само за Битола тоа не важи, а во градот=држава Скопје градското=државното парно е поефтино
од главниот град за Скопје Битола. Едноставно за Битола и битолско како да не постои Комбинатот.Тој станал на Скопје збиралиште на села=градови во Скопско Поле, кое е за проиводство на храна, а не гробница на бетон...дури и од увоз. За тој да
се отргне од главниот град на Скопје Битола се создаваат општини Новаци, каде е
Комбинтот, и Могила. Меѓутоа, ЗИК „Пелагoнија“ беше/е и во тие две општини.
Место во РЕК „Битола“ да се спроведе гас,до денес битолска Пелагонија со својата
Битола се загадува со чад, многупати повеќе зрачење со радон..., со повисоко нивоа
на оболување на рак..., а понатаму битолска Пелагонија нема предност за цена на
струја итн. Бидејќи камениот јаглен е најскапо гориво, од него во Живојно требаше
да се добива азотно ѓубриво за земјоделските површини.Проектот беше уништен со
личноста носител на таа најблагодарна работа. Исто така, и моќната „Агрохемизација“ со својата многу бројна авионска флота, која вршеше дејствија на нашиот југ.
За да се купува струја вон државава, а таа не и припаѓала на одметничката
влада која го уништи македонското стопанство, во РЕК „Битола“ изврши најголем
злостор, зашто како државна саботажа следи само пресуда „смрт“, ништо друго.Таа
го руши неговиот Кос мост.Пред да го руши, таа нов си порачала во градчето Куманово, кој денес е градиште. За таа да си е убрза постапката, таа него да не го руши, таа него го дигна во воздух. Токму само затоа тој самиот си се срушил. Следи
никој не можел да биде обвинет дека него некој го срушил. Па тој самиот се срушил. Кога таа саботерска влада била рушена, следела новата подржувачка влада итн.
Битола е уништена не само од граѓани на други градови..., туку и граѓани
кои живеат во Битола. Тоа е само поради тоа што тие не биле/се Македонци или не
се со потекло вон Битолско. Само ваквите граѓани се „богаташи“, кажувајќи сé.
зотечни и сé носеле. Во прилог е и Курдерес=к ур (урис=уриш) дерес (дереш), која сé носела=дерела. Реката Скамандер во 5 век п.н.е. е Еригон=е риг он, рига=ри га, нарига земја=зема=зеа=Геа. Змеј
излегува од земја во Змејова Дупка во Демир Хисар покрај Еригон, во 9 век н.е. Црна Река=ре ка,
ре=ри, водата кога извира таа рика. Бидејќи водата носи земја, таа е црна. Во „Илијада“ има метафорична сцена со јагула, а таква во Битолско Блато имало сé до 1963 година, кога тоа било исушено.
Во Мала Азија од наведеното... ништо не се совпаѓа. Покрај што во неа има ракопис со говедо и коњ
од Бригија=Европа, има ракопис со магаре од Египет и со островите од Далмација. Токму од 6 век п.
н.е. островите почнале да се населуваат кога Пизистрат (6 век п.н.е.) го задолжил својот Редакциски
одбор да ја „склопи“ „Илијада“. Бригискиот ракопис бил пишан со руни: јонски слова од 403 г.п.н.е.
Токму Пелагонија со својата Битола која била на делта со свои драги(Драгор)биле центар на Бригија
Следи за кутрите историчари Драговитите,кои не им биле „драги“ на Брзјаците,дошле во Брзјакија...
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Секогаш ние Македонците ги обвинувавме другите, дека тие ни ја уништувале и делеле нашата Македонија. Со осамостојување на Р.Македонија, кога започнал повеќепартиски систем, тој никако не е македонски, туку на група одметници,
самобендисани злобни, само за лични интереси, тие да се обогатат, народот да го
фрлат на коленици. Вакви ѕверства се видени во Битола, за која е насловот, чиј народ повеќепати е оплачкан: со заробоените девизи на нашите во странство; аферата
на ТАТ- штедилницата со познатиот „октопод“ и збришено-уништено стопанство.
За аферата ТАТ следат мноштво самоубиства, страдања и со висок процент на изумрени луѓе, кои не можеле да ја сфатат својата трагедија. Битола со девизните
штедачи и аферата ТАТ со човекот во „тренерки“ градот Битола, главниот град на
градчето Скопје, главенград во Скопско Поле, злостор врз македонските Македонци и македонска Македонија, двапати е оплачкан, а со бришењето и уништувањето
на стопанствот градот е бришен и уништен. Токму затоа Скопје е град со најповеќе
Албанци (90% азиски Арнаути и 10% скиптарски Скиптари), а Торонто во Канада
ќе постане град со најповеќе Македонци итн. Ваквите злосторнци се главници на
партиите, кои како немакедонски до денес немаат утврдено кои се заеднички македонски цели. А тие биле од памтивек: „Македонија на Македонците“, „Елада на
Еладците“, „Бугарија на Бугарите“, „Србија на Србите“, „Скиптарија на Скиптарите“ и „Черкезија на Кавказ и Татарија на Црноморието на Арнаутите“. Народната
песна вели; „Ова не е Грција, ова не е Бугарија, ова не е Србија, ова е само Македонија на Македонците“. Ама и „ова не е Албанија“.Само Албанија е на Кавказ,
денес Азербејџан,чиј јазик е татаротурски како што е на Арнаутите,ама и на Скиптарите со таторо-турски зборови, што го потврдил Густав Мајер. Токму за ова секој Скиптар само молчи. Таа мафијашка дворасна албанска нација е фалсификат.
За да се истреби главниот град Битола немакедонските и небитолски партии
во листата за гласање на Битолчани им постават лица кои немаат ништо со Битола
и битолско, неживеат во Битола и ја мразат Битола. Исто така, се и битолските пратеници. Тие за да се одржат, за градот ништо не допринесуваат. Следи партиите само го истребуваат народот. Па тој си се иселува во странство, а и партиски подели.
Во Македонија странските пропаганди Македонците православните ги прогласувале за Бугари, Срби и Грци, а муслиманите за Турци и Албанци, а и денес.
Меѓутоа, двете партии, ништо не се подобри ни другите немоќни партии, народот
го поделиле на два партиски народи: СДСМ-овски и ДПМН-овски, а мноштво нивни претходници биле ВМРО-вци. Дури тие станале Заводи за вработување на нивните приврзаници, кои заедно се само непријатели на македонска Македонија.
Пак, вработувањето не е и некое зло, кога партиите се виновни што стопанството се оплачка и уништи, а народот остана без работа, дури да пита за да опстои.
Страшно е што во партиите нивните извршители се унапредуваат иако за тоа не се
заслужни, ниту стручно оспособени. Едноставно се поставаат „слепи“ извршители,
а „најслепците“ се најподобни, со нив лесно може да се владее. Тие дури праваат
договори со претпријатија, а за зделките се добива процент, и така понатаму се плачкаат претпријатијата, а луѓето во градот се богатат. Значи, и денес уште се краде.
Сé ова најповеќе им е во полза на внатрешниот непријател. А најголеми бил
и останал само дворасниот албански народ составен од Скиптари и азиски Арнаути
Историски е познато и од авторите потврдено, Скиптарите не биле писмени.
Токму затоа за нив прв пат во Битола, во 1908 година, била создадена романска ла-
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тиница. Тоа било дело на влашко семејство со потекло од денешна Албанија, чие
семејство денес не го познава трорасниот скиптарски јазик, што повеќепати се виде
на МТВ, Втора програма. на нивниот кавказки јазик. Тоа говореше на македонски.
Исто така, во Битола никогаш немало скиптарска=тосканска маала, туку само арнаут маала. Нејзиното второ име било маџер маала. Пак, Маџари биле Монголи кои биле населени во Унгарија, потврдено со ДНК и крвната група АВ.Ова говори, во Битола живееле воглавно Арнаути=Геги кои како Азијати биле Османови
војници. И следи Скиптарите биле многу малку. Ова се потврдува и со нивните наводи: во Р.Македонија живеат 90% Арнаути=Геги и 10% Скиптари=Тоски. Само
тие заедно биле само муслимани. Нивната Албанија била исламско-фашистичка.
ИСЛАМСКА ФАШИСТИЧКА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА
Кога се говори за Албанците, а според Мајер, во албанскиот јазик има турско-татарски зборови, значи, монголски, треба да се пиши и за Монголите. Најбитно е кога Монголите дошле во Европа и во неа оставиле свои монголски траги.
Во Ројтерс беше објавено што вели д-р Балареск: Студијата објавена во 2003
година покажа дека секој 12. маж во Азија е носител на верзијата на хромозомот Y,
што потекнува од Монголија од пред речиси 1.000 години, а некои научници сметаат дека хромозомот најверојатно бил раширен од освојувачите на монголските
орди. Значи, тоа било некаде околу 1000 година н.е.
Крвната група 0 била првобитна за ловци и рибари. Следи кај Белците да се
создаде крвна група А како вегетеријанска, а кај Монголите В понатаму за ловци и
рибари. Кај Монголите постои разлика само во создавање на хлороводородната киселина, која во желудникот треба да го активира ензимот пепсин, со кого започнува
да се разлагаат белковините. Крвната група 0 е богата со хлороводородна киселина,
а кај крвна група А и В има нејзин недостаток. Бидејќи луѓето со крвна група В се
месојади, тие се склони да примат киселина, сакаат повеќе кисело итн. Следи луѓето со крвната група 0 и В се поагресивни и поодмазливи, покрволочни Монголи.
Крвната група В од монголска Азија се ширела кон Запад, кон Европа. Па во
Европа се создала европско-монголска крвна група АВ. За крвната група АВ се дополнува со наводот на Адамо-Витни: „Не постои доказ за постоење на оваа крвна
група постара од 900 или 1000 години, кога имало западна миграција на источните
народи. Крвната група АВ ретко се наоѓа во европските гробови пред 900 г.н.е. Испитувањата на ископини на предисториски гробници во Унгарија покажуваат изразит недостаток на оваа крвна група во лонгобардискиот период (4 до 7 век н.е.)“.
Со тоа што Унгарија била Скитија, со Скити=Татари со крвна група 0 и В, а
крвната група АВ како „мешавина“ на Белци и Монголи (Скити), се потврдува, до
900 година немало „мешање“ меѓу Белците и Монголите. Со наводот се одгонетнува вистината, дека масовното бегање на Белците започнува со појавата на исламот,
а тој кога навлегол на Балканот масовно се бегало. Така се донаселувала Европа.
Ама и во Р.Македонија, каде биле колонизирани Скиптарите и Арнаутите, неможеле православните Македонци да го трпат тн.албанско исламско ропство, што се
гледа кај Г.Вајганд. Тој вели дека тие (православните, Р.И.) повеќе сакаат да имаат
работа со Турците, но никако со Албанците, кои се алчни... Што се однесува за Арнаутите, тој за Черкезите вели тие се диви, грабливци...Или според мене, тие со Та-
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тарите биле само „чума“ за домородците и „краста“ за православните. Ништо не
биле и не се подобри Скиптарите, злото на православјаните и цивилизираниот свет.
Се истакна за кавказките Мамелуци, а вакви биле Черкезите. Во Османовото
Царство, во војската, имало Черкески ред, што важело и за во Египет. Следи Македонците во Македонија, од 1809 година Балкански Полуостров, а и Египет да се борат против нив, што важи и денес.
Присуството на Арнаутите (Черкезите, Татарите...) од 19 век е потврдено со
нивните монголски одлики: темен пигмент на кожата, очите и косата; дебело влакно на косата; ДНК блиска на кавказко-црноморските простори; повисоко учество
на крвната група 0 и В; кавказки обичаи и традиции; кавказкото бело капче; ген на
монголскиот коњ; долга монголска опашка во косовската овца; тие во 19 век на Османите им биле монголски лесни коњски летечки одреди, акинџии; тие биле само
муслимани, а тие биле населени само на православни простори, со цркви... Како
што тие биле најголеми злосторници врз православните и нивните манастири, цркви и други нивни објекти, тоа опстоило не само во 19 и 20 век, туку и во 21 век.
Ова се поврзува со 2010 година. Со ослободување од визите за државјаните
на Р.Србија и Р.Македонија, Албанците од нив организирано патувале во Белгија...,
барајќи азил како обезправени. Тоа било само да се укини ослободувањето на визите. Тоа било истото, како што тие се организирале да ја напуштаат Србија и ...Р.
Македонија. Следи НАТО врз првата да изврши инвазија, а врз втората агресија.
Вакви монголски организирања биле познати и кога во Куманово се „труеле“ само средношколки, но не средношколци, нити основци, затоа што „отровот“
делувал организирано само за зло врз домородното население.
Инаку Монголите биле познати главите да си ги ставаат во калапи за тие да
се издолжат за побрзо јавање на коњ; да си ги сечат образите да не расте брада; гори десната дојка на мали женски деца за развивање на десната страна на телото за
да биде подобар убиец, итн. Да не се изуми бричење на косата, а се оставало едно
перче да се вее, како што бил правецот на јавањето, а и како неговата благородност.
Монголите (Татари, Черкези...) се со пожестокост и крволочно јадат живо,
пресно, доволно не зготвено месо, се пие крв, крвавици итн. Постои масакрирање,
скалпирање итн. Ова се објаснува со оплодувањето на јајцеклетката и прифаќање
на плодот. За ова има важност хормоналното усмерување на секрециониот капацитет на епителните клетки на мукозата (естрогена доминација). Исто така, неколку
денови пред и по породувањето нивото на естрогенот го постигнува својот максимум. Токму одма по породот маторицата ја јаде плацентата со помладокот кои ги
носи во просек 113 дена. Оваа појава на јадење на својот плод е одлика на ждерење
(живо дерење=јадење). Веројатно затоа Монголите се покрволочни, извонредни
убијци и неспоредливи изживувачи, а Македонците ги знаат од 11 век како платеници на Османите сé до со 21 век. Сé тоа било скитско=готско=бугарско=арнаутско
...Монголите дошле во Америка. Па тие се Индијанците, и племе Черокез, краток
нож, со кого тие на Белците сé им прават. Поради повисоко ниво на естрогени влакното на косата е подебело. Тие се канибалисти, а канибализмот до денес постои во
Азија. Европјаните се гаделе од човечко месо што било спротивно на Азијатите.
Овие биле темни. Темните во Африка до денес ги обрезуваат и женските. Кај Арнаутите обрезувањето и режењето отсекогаш биле/се нормална појава. Тие на Османите им биле и древиши (=дер виши, дери и виси-обеси). Во 2001 година вршеле
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режење со нож по кожите за да видат крвотечение. Ама и трговија со органи, само
на православни, во Косово и северна Албанија, а и трговија со бело робје, дрога....
Па тие останале само ѕверови. Следи протераните Македонци, само православни,
од 2001 година уште не смејат да се вратат: ќе бидат убиени...
Во книгата на Joseph von Hammer (1836), “Geschichte des Osmanischen Reiches”, Pesth C.A.Hartlebens Verlag, издадена на хрватски јазик во 1979 година, за по
1836 година е приложена и книгата на Showih. Овој пиши: по Кримската војна Русите ја променале својата политика кон Татарите и Черкезите, кои се преселувале.
Немало точни податоци за вкупниот број на бегалците, кои влегле во Османовото
царство. Околу 176.700 Татари се населиле во централна и јужна Анадолија меѓу
1854 и 1860 година.Приближно милон во следните десет години,од кои третина биле населени во Румелија, а остатокот во Анадолија и Сирија. „Само од Крим од
1854 до 1876 година 1,4 милион Татари емигрирале во Османово царство“. Положбата не се подобрила кога Черкезите и еден дел Татари биле населени во Бугарија и
централна Анадолија. Преку милион влегле во царството меѓу 1876 и 1895 година.
Затоа меѓу 1831 до 1882 бројот на машките-муслимани се дуплирал, па затоа бројот
на муслиманите пораснал. (Денес Бугарија има Гагаузи=Гага Узи: Гага=Гега, Р.И.)
Во WESTERMANNS ATLAS ZUR WELT GESCHICHTE, Georg Westermann
Verlag Braunscheig, Berlin-Hamburg-München-Kiel-Darmstadt, 1956, се наведува областа (темата) Румелија, со основа Рум (у=и), Рум (Рим), поради што преизлегла
румејка итн. Таа се протегала јужно од градот Бургас (бург=булг=Булгар-и), Филипол се до Солун. Се наведе и Бугарија, чиј дел била Тракија. Ова е повод да се
трагаат монголски зборови, со тн.тракиско потекло. Тракискиот бил тн.словенски.
Наводите на кримските Татари и Черкезите ни објаснува зошто денес таму
постојт Арнаути, како што има на Балканот, ама и тн.стари Бугари (Гагаузи). Секако, овде се истакна и дека „бројот на машките-муслимани се дуплирал, па затоа бројот на муслиманите пораснал“. Е позната азиската свиња со повисока плодност и
ниво на масти во телото, а маста преоѓа во млекото, надополнето со повисоката масленост на биволското млеко, како и дебелото влакно на косата со повисоко ниво
на естрогени, од што монголската плодност е повисока. Токму поради овој висок
монголски пораст на Арнаутите, како и поради она што го наведил султанот,од нив
се барало спас. Тоа било можно само со нивно преселување на Балканот. Поради
нив а и за нив до денес се крвари. Она што тие биле, денес се, и тие не се менуваат.
Х.Р.Вилкинсон (“MAPS AND POLITICS” A REVIEW OF THE ETHNOGRAPHIC CARTOGRAPHY OF MACEDONIA, R.WILKINSON, M.A. Lecture in Geography in the
University of Liverpool, LIVERPOOL AT THE UNIVERSITY PRESS 1951), на македонски

издадена дури во 1992 година. Тој пиши: Затоа по 1840 година „Турците ја иницирале политиката на населување на Татари и Черкези во областите на планината
Шар со цел да го разделат Србинот од Булгаринот“.
Фуснота на Вилкинсон: „Мјуир Мекензи и А.П. Ибри, Патување во словенските провниции во европска Турција, 2. издание (Лондон, 1877). На картата составена од Е.Г.Равенштајн за универзалната географија овие Черкези беа одбележени во околината на Стара Србија и во областа Ниш-Врање“. Трифуновски пиши:
„албанските мухаџири од околината на Врање, Сурдулица и други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година“. Овие биле Черкези, Арнаути.
По Кримската војна биле населени 600.000 Арнаути. Според Густав Вајганд
(1924), 100.000 Татари и 500.000 Черкези.
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Според наводите на авторите биле населени Татари и Черкези. Бидејќи тие
не изчезнале, тие денес се само Арнаути. Нивното множење било само монголско.
Според Х.Клин, Черкезите биле припадници на кавказки народ. Черокези,
припаднци индијански народ во Северна Америка, со значење краток нож. Историски е познато дека Индијанците биле Монголи. Сево ова се однесува за убијци со
краток нож. Тој продолжува: Тартар се однесува за подземје, царство на мртвите.
Татари во Стариот век Монголи и туркменски племиња на Џингис-кан. Ова се поврзува со темнина, темен. Вајганд наведува Черкези и Татари. По јазик како туркотатари се Турците и Татарите, а како кавказко племе Черкези. Турко-татарите и Черкезите биле мухамедано. Значи, Арнаути со татаротурски јазик.
Домородците на Балканот ги познаваат Арнаутите (Черкезите, Татарите...)
од 14 век, кои биле зулумџии, арамишта. За да станат бедните Скиптари богати, тие
масовно го примиле исламот. Тие како алчни, биле и останале како Арнаутите зулумџии и арамишта. Тоа останало до денес: од Албанија се навлегува за крадење...
Значи, имало Европјани (Скиптари=Тоски) и Азијата (Арнаути=Геги). Авторите пишат, дека меѓу Тоските и Гегите „не склучувало бракови и не се стапувало
во роднински врски“. Во Етнолог 9133се наведува:„До 10-15 години албанското население од ниту едно село во Струшки Дримкол, не склучуваше брачни врски со
албанското население од с.Велешта (иако географски се соседни села), токму поради сознанието дека припаѓаат на различни племенски организации“. Истото се потврдува насекаде во Албанија, Р.Македона и Јужна Србија. Познат е истиот случај
во битолските села, со различно расно потекло, а не племенско. Бидејќи овие биле
само мухамедани, кај нив постоела само расна одвоеност: различни монголски обичаи итн.Ама се говори само за Черкези и Татари,само азиски и монголски Арнаути.
Нивната разлика се видни со јазиците, со кои тие меѓусебно не се разбираат.
Дејан Лучиќ, кн. I, стр. 65, пиши за „Албанија (Азербејџан) и оттаму право
во Хазарија“, со фусноти: „Древна кавказка Албанија која била под власта на Ираб
од 3-10 век и арапскиот халифат, сега Азербејџан-прим.прев.Коментар D.L.- значи
Албанците не можат во исто време да бидат и ‘Илири’ “; „Јазици на ‘Турците’- големо семејство на татарско-монголските јазици сврстени во тн.Алтајско големо семејство на јазиците. Се дели на западна (хунска) и осточна (источно-хунска) гранка. Во западната гранка спаѓаат бугарски јазици, групата протобугарски, и тоа хазарски и чувашки; огушка група ја чинат: огушки (10-11 в), туркменски, гагауски,
азербејџански и др.; кипчатска група чинат: караимски, кумански, карачево-бугарски, татарски, башкирски, казахстански, каракалпачки и др-(прим.прев. Владимир
Ж.Кариќ)“.Значи, хунска=скитски=готски=татарски=бугарски=арнаутски.
Густав Мајер говори за татаро-турски зборови во албанскиот јазик.
Скиптарски носител на злото бил крвникот Али-паша, нивни херој и денес.
Стојан Христов пиши за „Лавот од Јанина“, повест заснована врз животот на
Али-паша, деспот на Епир тиран на Грција и Албанија. За него повеќе во мојата книга: „Албанците колонисти во Македонија“, јануари 2006 година.
Ова може да се види во Етнолог 9, во кој на стр. 154 во фуснотата стои: „освен истребување на Шиптари христијани Али- паша ги масакрирал и Французите.
После една битка со Французите Али-паша наредил на мртвите да им се отсечат
главите и направи кула од нив. ‘Утредента зората прикажала ужесен призор Турко133

Етнолог 9, на Македонското етнолошко друштво (2000).
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Албанците на бојното поле, од главите исечени од лешевите на француските војници, подигнал пирамида...Се раскажува дека црниот џелат кој ги сечел главите на
тие несреќни исцрпен од уморот и задахот на крвта паднал на телото на своите жртви и издахнал пред очите Алиеви. Али наредил да се поштеди животот на осуммина француски офицери и 147-мина војници и подофицери...овие несреќници биле натерани со тепање да ги одерат главите и да ги засолат и постават на своите
плеќи во вреќи, кои ги испикале. Носејќи го тој ужеасен трофеј биле одведени во
Јанина каде светината ги дочекала со камења како криминалци. Оттаму се упатиле
во Цариград по најоштрата зима и низ планините на северна Грција: многу од нив
не стигнале до крајот на патот, умирале од зима, глад и умор. Кога некои од тие
вистински маченици би давале слабост еден од придружбата би го фрлил на земја,
би му ја отсекол главата, која потоа била внесена во вреќата која ја носел некој од
неговите другари“.
В.Стојчев (Одбрана), во написот „убавата Фросина“, ја опишува трагедијата
на Фросина и тиранијата на Али-паша Јанински (1744-1822),како и одмаздата поради лубомора. Али-паша бил феудалец од Тепелин (Епир). „Султанот го примил во
војска 1786-та и го поставил за мутесариф на санџакот Трикале, а 1788 година за
дербенџи-паша во јужна Албанија и Епир. Службата ја прифатил заради личен
интерес, а во 1788-та формирал свој пашалук со седиште во Јанина, проширувајќи
ја својата власт, постепено се одметнувал од султанот, што за народот преставувало уште поголемо зло“. Мајката му била Камко, а сестра Шаиница, по чие барање
Али-паша пустошел. Од неговите раце на два пати страдал Москопол: 1769 и 1788
година.„Насилникот Али-паша и со најтешка смрт ја погубил убавата Фросина. Таа
била жива во вреќа врзана и в сред езеро фрлена. Трагичниот случај се одиграл во
јануари 1801 година на Јанинското езеро зашто Пуквил, подоцнежен француски конзул во Јанина, пишувал дека рисјаните го опеале во тажни песни и дека заслужува
да не се заборави, за да се овековечи срамот кој му припаѓа на неговиот извршител“. На 28- та годишна возраст во Фросина се вплел Муктар, постариот син на Али
-паша Јанински, се влубил во рисјанката Фросина, украсот на Јанина. Кога нејзиниот маж (тие имале две прекрасни деца) трговец, бил на пат, Муктар „се одлучил да ја придобие. Малку молејќи ја, повеќето со закана, па и со сила, но и самиот
бил победен“...Езерските бранови го исфрлиле нејзиното тело и таа била погребана
на светата земја на манастирот свети Кузман и свети Дамјан. Во песната „Фросино
моме убаво“ стои дека таа била „моме рисјанче. Верата не си ја менувам, За еден
Турчин Али -паша“.
Оваа песна била и опстоила само македонска, никако влашка и шиптарска.
И овде се гледа подмолноста на Али-паша. Османите него како безвредник го направиле човек. Тој не ја почитувал нивната држава и нејзините закони. Тој се борел
само за моќ и тоа само со плачкање и убивање. Досега ниеден Шкиптар не го осудил Али-паша Јанински, затоа тие како него останале и денес. Али-паша како муслиман бил само едно: Турчин. А и Шкиптарите биле само Турци. Тие заедно со
Арнаутите и по 1950 година како Муслимани=Турци се преселувале во Турција.
Затоа немало народи, туку само христијани и мухамедани (Турци). Имињата
на светите..., Муктар, Камко и Шаиница се само тн.словенски. Сите шкиптарски
правосавни имиња се тн.словенски. Вакви биле епирските. Авторот кажа: „Али-паша бил феудалец од Тепелин (Епир)“. Токму затоа Епирците (Власите) и Арбаните
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(Скиптарите) биле едно исто. Вајганд вели: Власите и Албанците биле „браќа“. Но
тој тоа никогаш не го кажа за Арнаутите, затоашто тие биле само едно: Монголи.
Во Етнолог 9, на стр. 155 се наведува: „За државата т.е. власта во Цариград
било важно жителите на краевите кои Шиптарите го запоседнале да бидат муслимани верни поданици на државата на која можат да се ослонат, а националната припадност на муслиманите не била важна. Резултатот бил земјата да се исманизира,
ама и шиптаризира оти главните носители постанале Шиптарите. Словените кои
биле изложени на терор барале спас и тоа можеле да го направат, било со иселување, било со промена на верата. Како Словените верата ја примиле преку Албанците
така после исламизацијата како по правило настапувал процес на албанизација. Таа
суштина ја виделе сите оние кои се движеле на споменатите подрачја. Французинот
Виктот Берар вели: ‘Преведувањето во исламот не било дело на владата туку на великопоседниците. Околу половината на 18.-от цела покраина биле обрезани со наредба на албанските бегови...Словените кои живееле покрај Преспанското Езеро
добиле наредба околу 1740 година во текот на три дена да се потурчат. Албанците
биле најголеми послници на полето на исламизацијата’. Оние кои одбивале би биле
изложени на опасноста да го изгубат животот и резултатите се знаат“.
Значи, Албанците (Скиптарите и Арнаутите) биле злото на човечноста, што
опстоило сé до денес, во 2010 година, што ќе важи и потоа, со создавање дворасен
албански народ на Шкиптари со азиски Арнаути, со шкиптарски трорасен јазик.
Архимандритот Теофил од Кичевскиот манастир на 15 февруари 1845 година добил право за обнова на разрушениот манастир од страна на Арнаутите во
1844 година. Со самото преселување на Арнаутите од Азија започнало да се уништува сé христијанско.Иста судбина доживеале други манастири и цркви: и Лешок.
Албанските ѕверови во 2001 година го рушат манастирот во Лешок итн, што
важи за мноштво гробови на значајни православни личности, а ниеден исламски.
Значи, народот се состои од христијани и муслимани. Затоа Македонци имало и има христијани и муслимани. Вакви има не само во Р.Македонија, туку и во
Албанија.Од изложеното произлегува, Македонците муслимани да стануваат Албанци само поради исламот е срамота и навреда. Следи Албанците во Р.Македонија
на Македонците муслимани, што важи и за други, дури и на Цигани, им велат: Македонците биле само христијани, а Албанците муслимани. Па Македонците да станат Албанци, кои до денес нивниот имот е само православен оплачкан имот не само до 1913 година, туку и до 1945 година, а и потоа, е застрашувачки.Следи од овој
исламски фашистички албански народ до денес дома не се вратени протераните
Македонци. Меѓутоа, сите тие биле христијани, православни. Токму затоа навистина Албанците во Р.Македонија биле само исламски злочинечки дворасен тн.народ.
Иако сите џамии се врз цркви, значи, исламскиот имот е само православен,
што важи и за имотот на тн.Албанци, кој е оплачкан и грабнат православен, во
полза на исламот 50 џамии подигна Ал Каеда, а нив ги штитеа чедата на Ал Каеда...
На 28.03.2010, на вести Македонско радио, Прва програма, во 1537 часот, беше јавено, дека Саудиска Арабија на овие простори подигнала џамии, на верници им се
давало по 300 евра, 4 џамии не се под контрола на Исламската верска заедница на
Р.Македонија, туку на фундаменталистички екстремисти со потекло вон државава,
а вернците ги одбегнувале таквите џамии. Видливо е дека Р.Македонија веќа станува заложник. А до кога Македонците православни ќе бидат заложници на исламот
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на тн.Албанци, никој не знае ?! Следи Македонците конечно од него и тн.Албанци
мора да ослободат. Албанците Македонците ги плачкале, убивале, силовале и што
не. Денес станале најмодерни кодоши, тие се најголемите кодоши на Македонците.
Тн.Албанци не плаќат данок. Кога таа гласина јавно се омасови, во 2009 година во Собранието на Македонија тн.Албанец изјавил: Тетово си ги плаќал давачките. Меѓутоа, Тетово бил и секогаш ќе остане македонски, што важи и за сите
делови на Р.Македонија, а тн.Албанци се колонисти и тие ништо немаат со Р.Македонија, чии се само нејзини граѓани како другите малцинства. Се однесувало само дека тн.Албанците не ги плаќале давачките кон државата и општините каде како
колонисти живеат. За нив во Рамковиот договор мора да има финансиска рамка, во
која според нивните учества,тие мораат да учествуваат истоветно,а не паразитираат
Па ним како дворасни малцинства им следат граѓански права, ништо повеќе.
Да не се изуми, за М.Барлет Епир, во кој бил Албанија, биле македонски.
Католички Рим и Виена ја создале исламската фашистичка Албанија134 со
трорасен албански, шкиптарски, јазик. Токму затоа Италија и Австрија отвараат први албански школи, но никако самите Албанци. Па тие не биле за школи и учење.
Албанското образовање во Р.Македонија е на наша штета, без 100% реципрочност.
Следи Рим и Виена ги обединале азиските Арнаути со европските Скиптари,
создавајќи исламска фашистичка Велика Албанија. Ама тоа не се прави во Албанија, туку само во СФР Југославија со католикот и масонот Ј.Б.Тито. Само така исламот ќе се поврзе и со кавказка Албанија, Азербејџан, со својот албански=азербејџански јазик. Така Исламот ќе победи со благослов на Ватикан.
Ова се прави дури со инвазија врз Србија и агресија на Р.Македонија. Алберт Ривера, во насловот „Кој владее со Америка ?“ наведува личности на САД, со
своите слики: Хенри Кисинџер, Медлин Олбрајт итн. Тие предвиделе и учествувале во она што се случи со Србија, а и Р.Македонија. Очигледна врска со Ватикан.
Македонскиот генерал кој ја напишал вистината за војната во 2001 година
завршил како сите Македонци кои се бореле за Македонија- тоа не било дозволено.
А и Енциклопедија на МАНУ мора да се промени, во неа стои агресорот- НАТО.135
134

За фашистичка Албанија види го и: “Dnevnik” Grofa Ciana, Zagreb, 1948. Во предговорот на книгата вели: „Grof Galeazzo Ciano di Cortellazzo, зет на Бенито Муслини, министер за надворешни работи на фашистичка Италија“.Во книгата: „Албанците одродени Брзјаци и Мијаци“,мај 2007 година.
135
Енциклопедијата на Македонија на МАНУ од 2009 година е проалбанска, никако македонска, кога таа си дозволи да бидат еден народ Албанци азиските Арнаути(Черкези, Татари...)и Арбани=Скиптари. Во неа има огромно искривување на вистината, затоашто Арбанасите биле само Бриги=Брзјаци, и во Арбанија=Скиптари сета оставштина била само на јазикот на Белци, пелазгиски=тн.словенски, ништо семитско (црнечко), никако монголско (черкеско, татарско...)... Следи никогаш тие како
такви не се разликувале од жителите на Р.Македонија, оти Арбанија секогаш била само македонска
и православна. Состојбата се менала со Али-паша Јанински. И воглавно само оттогаш во Р.Македонија се селат муслимани, а во 16 век и потоа, Арбанасите биле само со тн.словенски јазик. Барлет
убаво пиши, илирски јазик бил тн.старословенски. Тој во 16 век пишел за Георг Кастриотис. Во Енцикопедијата тој е претставен како Албанец, а вакви никогаш немало. Па тие до денес самите се нарекуваат само Скиптари, држава Скиптарија, а Албанија е на Кавказ. Скиптар е според православен
скиптар=жезло со двоглав орел. И затоа Георг Кастриотис бил само православен Македонец, ништо
друго, дури чедо на Комнени, Бриг=Брзјак. Бидејќи тој до 20 години бил кај таткому, тој до 20 години никогаш не бил заложник. Токму затоа тој не бил обрежан. Негови најголеми непријатели биле муслиманите. Па тој на свој внук од сестра, во мои книга за тн.Скендербег, поради соработување
со исламот главата му ја откинал. И конечно, ако тој бил Албанец и муслиман, зошто тн.албански
автори го бришат -ис од неговото презиме,и тоа неуспешно!Па тој бил само Македонец, само право-
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А.Ривера вели: „Важен член на Малтешките витези е шпанскиот крал Хуан
Карлос, под чија контрола измеѓу останатото е и Шпанецот Хавијер Солана, висок
званичник на ЕУ, кој бил шеф на НАТО во време на бомбардирање на Југославија“.
„Шпанецот“ не се загрижил за разрешување на проблемот на Нешпанците
во Шпанија, кои се во поголем процент отколку во Р. Македонија Немакедонците,
ниту „Французинот“ со Французи во Франција околу 50%, ниту американскиот
„каубоец“ за повеќе Англичани во САД отколку во Англија, а САД е само повеќерасен „казан“. Тие врз Р.Македонија извршија агресија, донесле Рамковен договор
кој е расистичко-фашистички во полза на исламско-фашистиките Албанци. Овие
до денес во Р.Македонија живеат како паразите на сметка на православните, кои за
муслиманите се неверници. Следи сé православно се оплачка и уништи, дури тие се
истребат и убијат. Тоа во Македонија од 14 век до денес се прави од муслиманите.
Овие биле чеда на Ватикан. А овој е носител и на растурање на СФР Југославија.
РАСТУРАЊЕ НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА
Алберто Ривера пиши: „Во Југославија, членовите на православната црква
(викани Срби), биле убијани од страна на грозните ‘усташи’- католичка група водена од страна на езуитите. Страшни мачења и масакари, кои се вршеле над жртвите,
биле неопишиви. Многу свештеници биле членови на католичките усташки бригади за ликвидација. По војната, усташот Андрија Артурковиќ побегнал во Америка
после убиство скоро милион луѓе (мнозонството членови на православната црква).
Југославија скоро успеала да го добие изспорачаниот Артурковиќ, кој така
би платил за своите злочини, ама заблагодарувајќи на римокатоличката институција (кардинал Спелман), католиците ја контролирале Американската имиграциона
служба и Американската обавестувачка служба. Тие го блокирале неговото испорачување во Југославија“.
„Привзраниците на православната црква биле заклани од страна на крстосниците и папските бригади, усташи, кои сега се приклониле на новиот комунистички папа и сега се во неговото стадо. И тие исто така биле издадени“.
Во прилог е и она што го пиши Љубомир Кљакиќ136 за „раководителите и
авторите на проектот Migrations in Balkan History, Омилјан Притсак, Хенрих Бирнбаум, Иван Музиќ и други. Се работи за Доминик Мандиќ, во Фрањевачки ред...
Следи она што се случило меѓу Србите (Православните) и Хрватите (Католоците). А истото важело и за Босанците (Муслиманите). Иако тие биле еден ист
народ со еден ист јазик, поради што тие меѓусебно 100% се разбираат, се истребуваат. Ватикан тврдел и тврди дека Србите и Хрватите биле и се два различни народи поради што тие не смеат да живеат заедно. Па ова не е вистина и е 100% злостор
на злосторничкиот Ватикан: тие до денес се само еден народ, само верски поделен.
За потврда дека Ватикан „зацапал“ во своите нехристијански дејствија е наводот со претседателот на Хрватска Стјипе Месиќ. Тој како католик е против Србиславен, никогаш муслиман, ниту католик. Не случајно МАНУ ме прогласи „лаик“ и сум најомразен.
Ова било само затоа што само јас за неговиот живот имам напишано книга, прв по Григор Прличев.
Тоа било повод јас да не бидам повикан за неговата годишнина: па јас не сум Албанец и сунетисан.
136
Ljubomir Kljakić (1993), “Oslobođenje istorije I-III, prva knjiga, Početak puta- Arhiv Klakić- Beograd.
Тоа е наведено во мојата книга „Бригите=Брзјаците биле постари од Египтјаните“,март 2007 година.
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ја а во полза на Косово како држава на мнозинство Арнаути преку 90% и Скиптари
под 10%. А тие се обединале со кавказкиот римско-ватикански скиптарски јазик.
За доказ дека Ватикан не е чесен и расипан е наводот што до денес Германците меѓусебно не се разбираат, дури се верски различни: католци и протестанти.
Меѓутоа, ѕверскиот Ватикан никогаш не рекол дека Германците не смеат да живеат
во една заедничка држава со протестантски јазик, а Германци има и католици.
Според Ватикан, муслиманите биле католоци, а не дека најпрво биле само
православни, а католиците како пагани се нехристијани. Се тврди дека муслиманите во Босна Херцеговина биле Хрвати, затоашто тие претходно биле католици...
Она што го претставува Алберто Рививера,со додатокот,„Кој владее со Америка ?“, од стр. 164, видливо е дека Ватикан и преку САД е вмешан со распаѓање
на СФРЈ. Тој е учесник во инвазијата врз Србија и агресијата врз Р.Македонија, во
2001 година. Еве докази за Р.Македонија: логорот до Танушевци, откаде напаѓаше
дворасниот ѕверски тн.албански тн.народ, беше на НАТО опремен со механизација..., а и со резерва храна за НАТО-бандитите, тн.Албанци; НАТО не ни дозволуваше да се браниме и одбраниме од НАТО-бандитите, фашистичките исламски балисти; НАТО ги наоружуваше (се виде на Шар Планина) и не ни дозволуваше да ги
вклучиме авионите, хелихоптерите...; НАТО-војници и старешини директно учествувале во борбите(село Арачиново)...За да се заскрие нивното ѕверство, со закана
врз нас, дури и со инвазија, како во Србија, им се дозволи НАТО-ѕверовите безбедно да се повлечат.137 Тие како непријатели на православието 100% морале да бидат
уништени, но никако мачени на арнаутскиот=татарскиот метод, братски на НАТО.
Поради овие ѕверства само Македонците немаат своја сопствена држава, тие веќе
се под исламско фашистичко албанско ропство, каде тн.Албанци се само паразити.
Затоа на православните тн.Словени им треба најпрво и најитно обединување
НАЈПРВО ОБЕДИНУВАЊЕ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ТН,СЛОВЕНИ
Никола М.Николов, на стр. 76, вели: „Никому непотребната Кримска војна е
општопознато дека како дело на Ротшилдови речиси ги разорува Англија и Франција, а ја обединува Европа за сметка на еден грст привилегирани луѓе“.
Значи, Обединета Европа и нејзината НАТО отсекогаш ја делеле и плачкале
македонска Македонија и македонските Македонци. Тие сé македонско уништувале и ништат, иако поимот Европа бил македонски, а Европа била само Бригија.
Бидејќи ваква била и е состојбата, Македонците треба да мислат на своето
обострано (јазично и економски) и долгорочно поврзување, да станат еден народ со
еден јазик на најбројниот, кој говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Според Херодот, „Народот Трачани после Хиндусите е најмногуброен. Кога
со нив би владеел еден човек и една мисла, би биле непобедиви и појаки од сите народи- по мое мислење...имаат многу различни имиња према оболастите, ама обичаите во се кај сите се исти...“.
Значи, Траките биле еден народ, како што и денес се тн.Словени. Ако кај
Траките за време на Херодот и тн.Словените во наше време „би владеел еден човек
137

Дејан Лучиќ, кн. 2, стр. 312 за Ричард Холбрук пиши: „амбасадор на САД при УН 1999-2001, и
специјален пратеник на САД за Косово и Метохија од 1997...“.Стр. 313 слика: „Холбрук со терорист
во базата на ОВК“. Видлив е заговрот врз православни тн.Словени, кои мораат самите да се спасат.
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и една мисла, би биле непобедиви и појаки од сите народи“. Ова до денес не е остварено, а постојат расправии за некакви историски правди и вистини, кои се напишани токму од берлинско-виенската, тн.Германска Школа, а за која и се расправа.
Затоа како најпрво и најбрзо тн.Словени мора да почнат да се обединуваат.
Тн.Словени како припадници на белата раса треба да се обединат со нивниот јазик, остранувајќи ги другорасните примеси на: Црнци, Индијци и Монголи.
Нивното обединување почнало со Бригите Птоломејци, во нивното доба, кога бил создаден коптскиот јазик. Тој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик.
Времето, кога бил создаден коптскиот јазик стои во “Die Kopten” von P.Du Bourguet
S. J., Holle Verlag- Baden-Baden, 1967. На стр. 210 се наведува „2. век пред Хр. први
покушувања егиетскиот со грчки (коински, Р.И.) букви да се транскрибира, од што
резултираше коптскиот јазик“.
Следи ова да се образложи: коптскиот јазик произлегол од староегипетски, а
тн.старословенски од коине кој произлегол од староегипетскиот.Значи,иста основа.
За Косидовски „коптскиот јазик претставувал крајна развојна фаза на староегипетскиот јазик. Тој се употребувал уште во XVII век од египетските феласи и до
денес останал како ритуален јазик на коптската црква“.Лидија Славеска пиши: „Коптскиот азбука и стар коптски текст од III в.н.е. Писмото се употребувало во Египет од VIII в.п.н.е. Одделни зборови во текстот лесно може да ги разберат припадниците на словенските народи“. Роберт наведува: „...нашиот словенски манускрипт
во Ремс, напишан на глаголица, не го мислевме ли низ векови за коптски ракопис...“.138 Славеска го прикажува коптскиот текст, а под него ги издвојува словата,
кои денес се познати како кирилични. Сите слова/букви кај неа на број се 31.
Вајганд за тн.старословенски пиши: Тој јазик бил чист словенски. „Во општо сосема јасно го гледаме влијанието на грчката синтаксис во старобулгарскиот,139 зашто првите преведувачи на Светото писмо се од Солун-браќата Кирил и
Методиј; тие ги преведувале грчките обрасци со неверојатна точност, за да не го
изопачат свештеното Божјо Слово“...„Булгарскиот народен говор, како што се говори во Македонија, е основата на литературниот старобулгарски јазик, за кого била
составена специјална азбука: на основа на грчкото официјално писмо- кирилицата,
и на грчкото црковно писмо- глаголицата. За различните специфични звукови, кои
не суштествувале во тогашниот грчки, биле воведени специфични знаци“.
Ова говори, старбулгарскиот (старонародниот) произлегол од коине и тоа со
неверојатна точност.Ова било повод со неверојатна точност да се вршат преводите.
Основниот говор за него бил македонскиот, а словата не биле нови создадени, туку
„составени“, „склопени“ на веќе постоечки слова. Ова се потврдува со наводот на
138

Французинот Сипријан Робер, во „Словенски свет“ наведува: „Кој, обраќал внимание, на пр., на
натписот на чувениот лав во Венеција, видлив за секој, додека славистите на него не предупредиле ?
А нашиот словенски манускрипт во Ремс, напишан на глаголица, не го мислевме ли низ векови за
коптски ракопис ? А булгарскиот учен монах Храбри од десеттиот век, не ли рекол: ‘Првите Словени немале слова, ама читале и прорекувале со помош на црти и рези (черти и рјези). Не можат да се
означат појасно руните’ “. Тој бил припадник на народната=булгарната Охридска архиепископија.
139
Вилкинсон наведува што пиши Вајганд (1924), под (г): „Алтбугариш или старобугарскиот стана
јазик кој преовладуваше на целиот источен и јужен дел од Балканот и беше употребуван и од страна
на Кирил и Методиј, грчки мисионери, како основа за старословенскиот црковен јазик. Во многу нешто повлијаен и од грчката синтакса, јазикот стана медиум за богослужбата на целиот Балкански
Полуостров а беше во употреба дури и во Моравија, делови на Русија и Романија“. Значи, од коине.
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Вита Константини која не го употребува глаголот „создава“ туку само „составува“.
Ова било можно само со слова кои биле стари со милениуми, а од Кирил „воведени“. Се гледа дека од слово произлегло „Божјо Слово“. Така се дошло до Словени.
Бидејќи тн.старословенски јазик бил/е тн.црквенословенски јазик, со него
најпрво треба да започне обединувањето на православните тн.Словени и тоа во црквите. Потоа тој треба да се вклучи во сите школи. Следи тој да постане службен
јазик на православните тн.Словени. Процесот треба да трае со векови. Не смее да
се откаже, со објаснување, веќе е касно. Ништо не е касно. За доказ е германскиот
јазик. Иако со него Гермаците се обединуваат со векови, уште тие не се Германци
со мајчин и татков германски јазик. Тоа ќе потрае со векови. Видна е нашата предност. Меѓутоа, наша најголема предност е тоа што ние со нашите тн.словенски јазик тн.црковнословенски јазик го разбираме. Ова никогаш не важи за Германците.
Православните свештеници...треба православно да се превоспитат во православен дух и изчистат од ватиканско влијание, внесено насекаде во православието.
Бидејќи католичката Библија е преполна со измени, православните тн.Словени треба да се обединат со Библијата преведена од Методиј Солунски. Според Ф.
В. Мареш, преводот на Библијата од Методиј беше единствен во тогашна Европа и
претставува најдобар превод и досега не е направен таков превод во оригиналнопреносна смисла. Таа ја разбирале Франките...
За тоа треба да се разрешат меѓусебните односи: Руската црква итно мора да
ја признае Украинската црква, што важи Српската црква со Македонската црква...
Бугарија мора да ја признае македонската нација со својата историја, а без
врска со бугарската. Ова го потврди бугарскиот претседател Георги Димитров, кој
со Тито потпишал договор Пиринскиот дел на Македонија да му биде приклучен на
Вардарскиот дел на Македонија.Со тоа бугарската историја ќе мора да се откаже од
македонската историја. Со вториот потег на Георги Димитров да му го исполни
заветот на Гоце Делчев да биде закопан во престолнината на слободна Македонија,
пренесувајќи се моштите од Софија во Скопје, Гоце Делчев и другите негови соработници, што важи за неговите претходници и наследници биле само Македонци.
Сите тие се бореле за Македонија. Никој од нив не се борел за туѓа територија, вон
Македонија, Бугарија. Следи никогаш не можело да има заедничка историја. Токму
затоа отпаѓа потребата да се слават заеднички личности, потпишано во 1999 година
од некои изроди. За доказ: Георги Димтров ја признал посебноста на Македонија, а
и дека Гоце Делчев и припаѓал на Македонија. Па затоа тој со свечена поворка бил
испратен низ Пиринскиот дел на Македонија, врвејќи низ Вардарскиот дел на Македонија и неговите мошти биле поставени во гроб во црквата Св. Спас- Скопја, а
Скопје бил прогласен за главен град на НР (СР и Р) Македонија.
Не може да падне збор за заедничка историја, кога ние во Р.Македонија сме
го изучувале Христо Ботев и други само како бугарски личности, никаку инаку.
Заеднички личности се, на пример: Димитар Благоев...Георги Димитров...
Бидејќи ние тн.Словени до денес се разбираме, што не важи за тн.Германи
со балканското име Герман и тн.словенски бог Герман, што важи и со балканското
име Теути, според Теута илирска кралица, обединети во германски=теутски народ,
и тн.Словените треба да се обединат. Ова е само поради тоа што тн.Словени се само еден народ. Овде е најбитно со на Балканот, до 1809 година Македонија била до
Дунав. За ова има народно творештво, Смедерово и Белград биле во Македонија.
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Во прилог е што наведува Јован Цвииќ: „Штокавски, кој се дели на староштокавски (Македонија), средноштокавски (Србија северно-источно од Стара Србија, одн. Македонија) и новоштокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Косово, Метохија, Војводина и Шумадија).
Кај него старо-штокавски е во Р.Македонија и средноштокавски во Македонија. Според наведеното, тој тоа не го говори само за во Шумадија. А дали е така ?!
Истражувањата на учениот Симон Дракул низ архивите на Санкт Петерзбург, Москва, Кишинев, Одеса, Букурешт, Софија и Света Гора открија бројни документи,кои осветлуваат еден мошне провокативен детаљ,случен во тогашниот миг
од пошироката европско-руско-турска менлива констелација на односите. Имено,
нашиот ран преродбеник, архимандритот Анатолиј Зографски, кого животната матица го исфрла како мисионер на Зографскиот манастир (од Света Гора) во далечната северна руска престолнина, за време на 20-годишниот престој во Русија успева да се издигне од својот строг монашки живот и со упорна дејност да стигне дотаму, за да му стане кум на императорот Николај I, духовен татко на неговите синови, а според многу индиции и несомнен советник по балканските народносни прашања во тогашно време.
Еден од луѓето, на кои Николај I му се обраќал со прашањето: Што со отоманските балкански владенија доколку Турција сепак се распадне ? ...
Никола I добива и повеќе други мислења (и од архимандридот Зографски),
од кои едно дури гласи- од целиот Балкан да биде создадена македонска држава.
Сите како него знаеле дека до Дунав била Македонија. Тоа се променало во
1809 година,кога Цојне го внесол поимот Балкан.Значи, сите биле само Македонци.
И затоа се повторува што кажуваат српските автори. Тие пишат, во денешна
Р.Македонија се говорел старосрпски јазик. На ова Булгарите ним не им останале
должни. Тие велат, во Р.Македонија се говорел старобугарски. Следи едноставен
заклучок: во Р.Македонија живеел/живее стар народ, а во Србија и Бугарија само
нов народ. Токму затоа Македонците во Р.Македонија биле/се стар народ. Кога се
говори за стар народ, тогаш морало да има среден и нов народ во Македонија, која
бил до Дунав. Јован Цвииќ и други српски автори пишат за староштокавски во Р.
Македонија, средноштокавски до Крушевац и новоштокавски во Шумадија до Дунав. Па Србија и Булгарија најпрво биле само дунавски кнежества итн. И ништо не
е спорно: до Крушевац била средна, а до Дунав нова Македонија. А и за Бугарија.
Процесот на обединување треба да продоложи и со католичките и протестантските тн.Словени. И тоа со исправната не дотерана Библија, преведена од Методиј Солунски на тн.црковнословенски јазик. Во случајов не смее да се расправа за
кои слова ќе бидат употребени. Па во 19 век Ватикан ги разединал православните и
католичките тн.Словени. Таа грешка е доволна. Самите народи нека си одлучат...
Бидејќи арапскиот јазик бил наследник на арамејскиот, кој бил дворасен, а
тн.старословенски е јазик на белата раса, тн.старословенски јазик треба да се употребува како исламски јазик за исламизираните тн.Словени.
Бидејќи со тн.старословенски јазик во Ремс се прогласувале кралевите=царевите на Франција, а франковскиот како вулгарнолатински бил службен во Европа, таа треба да се обедини со тн.старословенски.
Обединувањето треба да започне со православните, чиј центар треба да биле
Охрид. Нужно е возобновување на Охридската архиепископија/патријаршија. Тоа
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може да го направи само канонската православна црква. А таква била само Руската
црква со својот патријарх. Тие се наследници на Охридската архиепископија од времето на Цар Самоил, а руското кнежевско семејство директно било поврзано со
семејството на Цар Самоил. Охрид треба да постане равен на Рим, и во Охрид да
столува рускиот патријарх. Само на таков начин може да дојде обединување на христијанството, а не со доминација на Рим, со римскиот фалсификат, тн.Константинова даровница од 750 година, со кого Рим самиот си припишал примат дури пред
постарата црква, македонската Павлова, Јустијана Прима и Охридска архиепископија, која секогаш имала примат пред Рим.
Сé останува на нас тн.Словени. Европа нас тн.Словени не обединува, оти таа
е само наша, прво бригиска, Бригија била Европа, а потоа и македонска, ама и со
тн.старословенски јазик.Никој не може да го спречи обединувањето на тн.Словени.
Нивната бројчена игра никој не може да ја победи. Ако во САД за некој глас изгубил германскиот јазик за тој да биде службен јазик а не англискиот, сега Германија
таа неправда може да ја исправи со нивниот јазик на Белците, тн.старословенски.
Исто така, Белци се Французите, Англичаните итн. Тие конечно еднаш ќе мора да
станат расносвесни, а не да зборуваат повеќерасни јазици: западно од Германија
дворасни јазици на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) и источно од Франција трорасни јазици- дополнително уште монголски (готски=скитски=татарски) со Асен.
Со тоа тн.Несловени еднаш засекогаш конечно ќе станат расносвесни Белци.
З а к л у ч о к
Бригите и пошироко Македонците владееле во Египет и тоа отсекогаш:
А се истакна: „Хиксите историски се познати како ‘пастирски кралеви’ или
‘владетели на страни земји’, зависно од преводот, и се смета дека извршиле инвазија на Египет околу 1720. до 1650. пр.Хр.“. Значи, тие во Египет биле дојденци.
Во Египет владееле Хиксите. Тие биле Пелазги и во Египет го донеле бригискиот=брзјачкиот коњ. Самата Палестина била само на Палести=Пеласти=Пелазги.
Еврејската историја со сите свои личности била само на Хиксите=Бригите.
Хиксите не биле Египќани, туку само Бриги=Брзјаци со својот јарец, бог
Јарес=ј Арес, како што им бил на Бригите во Пакистан. Тие биле со бригиски традици: куќи, музика, везови...Тие имале канали за наводнување, тераси...Тоа и самите го потврдиле, кога нивниот владетел Мир...дошол во Р.Македонија, во 2009 год.
Кога се говори за прчот, а за Херодот Бригија била огромна област, источно
од Пелагонија симбол не е јарецот, туку овен. До денес во Битола се вели „Але шо
праиш“, а во Охрид „Аре што правиш“, а тој бил Арес:„По-боже шо(што) правиш“.
Породинска куќа е од 6.000 г.п.н.е., а пирамидите од 3.000 г.п.н.е. Бригите
биле носители на напредокот. Следи тие биле постари од Египтјаните. Ова го потврдил и египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), види Херодот, затоа што Бригите полесно учеле, сфаќале...
Токму јарец во Библијата,по баба од татко, бил Александар, денес симбол во
Битола- Херакле-Линка.Истото било со Бригот=Брзјакот Пир, според кого до Епир,
и Георг Кастриотис- чедо Комненово. Него го родила змија, а со змија бил претставен Александар Македонски. Орелот и змијата биле поврзани со Зевс, кои денес се
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најдуваат на плоча на Саат-кулата во Битола. Орелот змијата ја држи в уста, а народот вели: „те имам в уста“, те владеам. До денес куќно животно е змијата.
Змијари биле Бригијците Птоломејци, кои владееле со Египет по смртта на
Александар со својата последна Клеоптара. Тогаш Египет постигнал голем подем и
во него многу нешта била изградени, светски чуда: светилник со горилник и лифт...
Бригија била говедарска, со својот Бик, а во Египет се говори за градот Хелиополис, градот на Сонцето. Тоа е Хелиос=Илиос: Св.Илија=Перун=Зевс=Бик.
Бригите си имале свои симболи,кои ги однеле низ Азија, дури и во Америка.
„Сабазија често е поистоветуван со Дионис (в. ова име). Се приповедува дека Зевс, во вид на змија, се соединува со Персофона и од таа врска е роден Сабазија
...најчесто со шишарка во раката и нога на главата на овен. Нему му се прирадени и
Зевсови атрибути- орел и молња. Во сите делови на Римското Царство се најдени
‘Сабазиеви раце’, вотивни дарови или култни иструменти. Тоа се шака од бронза,
со мали и домали згрчени прсти во гестот благословување (benedictio latina), украсени со низ симболи (змија, жаба, гуштер, желка, петел итн.)“.
Македонците во Александрија имале своја парна машина (Херон).
Со појавата и ширењето на еднобожеството на едниот бог на Црнците (Семитите), кои се обрежувале и биле канибалисти, не само што се војувале и се уништувало населението, создавајќи мноштво народи, одродувајќи се од јазикот на Белците, варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски, се уништил
напредокот. Па затоа Европјаните изгубиле цели 2 милениуми. А по 2 милениуми
на сцена стапиле Македонците, и дури во 20 век се создал компјутер (Атанасов).
Големи пречки со науката започнало и со уништувачкото христијанство:
„529.година христијанскиот император Јустинијан ја затворил Атинската
академија, која ја основал уште Платон. Човечкиот разум се поматил и замолчил на
многу векови, тогаш конечно настанало мрачно средновековие.
Мразењето на христијаните према 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 према науката. Христијанството и комунизмот- тоа е крајна нетрпеливост према другчие мислење, а најглавно- мразење према праведната и вистинската информација“.
Ајнштај бил само плагијатор. Пак, Евреите не биле за наука, затоашто обрезувањето во 8 ден играло улога, не им се развиени другите чакри освен три долни...
Меѓутоа, Македонците во Египет биле и последни владетели во 19 и 20 век.
Тие Египет го развиле како Англија. Следи тој од земјите, кои до денес ја
делат македонска Македонија и ги ништат македонските Македонци, да биде нападнат и сведен на она што денес е. Најбитно е дека египетските владетели биле само
Македонци.Значи, Македонците биле од самиот почеток, што опстоило и во 20 век.
Видлив е злосторот на крволочна христијанска Европа, а во христијанството
има мноштво канибалистички обележја. Таа е само ватиканска, а тој е носител на

239
злото на Православието=Македонија. Токму затоа тој го доуништува Православието и место да го шири Католицизмот го шири само Исламот.
За доказ е и бригиска=брзјачка Битола: „Внатре во состојбата на турското
царство, како и создавањето на новата грчка држава, 1830 година, во тоа време Битола да постани главеи административен центар ‘за сите краеви од скопските, призренските и скадарските краеви, па кога-кога и до самата граница на Грција’, а подоцна, 1835 год., и средиште на румелискиот вилает. Во тоа време кога Белград
имал само 13000 жители, Битола имала меѓу 33000 до 37000 души“.
Ватикан на битолските простори создава дворасен исламско-фашистички тн.
народ и тоа меѓу азиски Арнаути (кавказко-црноморски Черкези и Татари) со монголски одлики и обичаи со одродени бригиски Арбани (Скиптари). Како потврда
дека Скиптарите се одродени Бриги тие се со сите бригиски=брзјачки гласови.
За доказ дека Ватикан и Европа се ѕверски тие во 2001 вршат агресија врз Р.
Македонија, монголските Арнаути стануваат пелазгиски Скиптари, учејќи го денешниот скиптарски јазик. Само така тие стануваат еден албански народ. Во овој дворасен тн.народ, кој 100% се колонисти и дојденци, на мнозинството Арнаути кои се
90%, им се наметнува малцинскиот јазик на Скиптарите кои се само 10%.
Дури Ватикан создава исламско-фашистичка Велика Албанија на православни простори со трорасен скиптарски јазик, со мноштво монголски (татаро-турски)
зборови, потврдено од Мајер и други. Ова го знаат Европјаните, чеда на Ватикан.
Иако е ваква состојбата, денес Македонците се под албанско исламско ропство. Токму затоа Албанците ништо не плаќаат, тие живееле и живеат паразитски.
LITERATURA
Naslovot ″Vatikan, tvorec na islamot, uni{tuva~ na pravoslavieto″ e napi{an spored Alberto Rivera "Vatikanski ubijci". Sledat i drugi avtori: Владмир Алексијевич Истархов „Удар на руските богови“...Za knigava se koristeni i delovi od avtorovive knigi:
1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5.
a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani 519 (10)
v. treto izdanie maj vo 2007 godina, strani 621 (9)
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)
a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159 (9)
b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina.
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina.
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina.
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina.
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina.
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.
10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina.
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina.
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g.
13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina.
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina.
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina.

240
18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina.
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina.
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina.
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina.
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina.
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina.
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god.
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 07.03.2008
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008.
27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008.
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008.
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009.
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format A4, 24.02.2009.
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009.
34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 05.08.2009.
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", str. 318, 09.10.2009.
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., страни 73, 18.11.2009.
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 15.12.2009.
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 121, 12.01.2010.
39. "Rusite ne bile Sloveni", strain 74, 29.01.2010.
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 08.03.2010.
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″ pokraj Crna Reka, vo Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod
32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38 na makedonski jazik. A i ovaa 39-ta kniga e vnesena vo internet.
Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 8, koi se odnesuvaat za moeto likvidirawe i gubewe pravo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{.Site navodi vo tie osum 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 silexiite
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~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 evra... Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok okolu 50-100 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`ban a 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 Kastriotis, a Albancite kako falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Institutot 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 DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof.

241
С О Д Р Ж И Н А
Вовед
Ватикански убијци
Книга на постанок
Белците биле еден еден народ
Словени
Белците со тн.словенска митологија
Руска=ведска повеќебожна религија
Семитите биле само Црнци
Семитите се обрежувале, биле канибалисти...
Семитите (Црнците) еднобожци
Без основа Семити според Сем
Без основа од Хам Хамити=Црнци
Тн.словенско божества било еврејски
Тн.словенски верувања се еврејски
Не постои еврејска раса
Евреите повеќерасен верски народ
Израелските Евреи се Руси
Руските Евреи ги истребувале македонските Евреи
Израел расистичка држава
Хазарски светски заговор
Евреите не биле за наука
Сите биле под Ватикан
Македонско христијанство
Расправа за христијанството
Ватикан уништувач на библиското учење
Ватикан творец на исламот
Ватикан сојузник со исламот
Ватикан пагански
Католиците со преврат завладеале во Европа
Со католички преврат Европјаните се одродиле од Белци
Католички Рим против православните Источно Ромејци
Рим се бори за примат во христијанството
Уништување и плачкање на православието, Македонија
Рим фалсификатор
Мафијашки Ватикан
Цариградската патријаршија не е канонска
Населување на континентот Европа
Македонците генијалци
Главниот град Битола
Исламска фашистичка Велика Албанија
Растурање на СФР Југославија
Најпрво обединување на православните тн.Словени

3
4
64
78
83
85
87
110
115
118
124
128
132
133
136
138
144
148
150
152
160
163
166
171
177
179
181
183
187
192
193
198
199
200
204
205
207
211
218
225
232
233

