
 

 על כל אדם באשר הוא, להקריא

 מודעה זו בקול רם וברור, להצהיר

 על היותו בן אדם, בן חורין, שנטוע

 בטוב, מתנגד לרוע ולשלוח אותה

 לכל נושא תפקיד ציבורי.

 

 הגיעה העת לבחור,

 זוהי העת החשובה ביותר בחיינו ובכל הזמנים והעידנים.
הבחירה נכון, ונבחר הזה לרגע שנגיע כדי חיו הקודמים הדורות            כל
אחריות עלינו, המוטלת האחריות בעיקר אך הזכות, גם היא           שלנו

 עבור הבריאה כולה!
 

בכל אחרא הסיטרא של ביותר הנועז ההשתלטות לניסיון עדים           אנו
על האופל) כוחות האפל, (הצד אחרא הסיטרא השתלטות          הזמנים.
שלנו, ביותר הבסיסיות החירויות על שלנו, הבחירה חופש על           חיינו,
כבעלי מהותנו עצם על שלנו, והנשמה הנשימה על בריאותנו,           על

 צלם אלוקים.
 

שיטתית מּומִחיּות באמצעות האפל), האחר, (הצד אחרא         הסיטרא
גורם ונחשיֹות, משוכללות תעמולה בטכניקות ובעורמה,        ברמייה
האדמה, ועל האדם על השתלטו אלה כוחות והשמדה. חורבן           הרס,

 על האקלים ועל המים, השתלטו על החיים. על חיינו אנו!
 

גם משתמשים והם לעשות הגדילו האופל כוחות הנוכחי          בעידן
הכוח. בסיסי כל על השתלטות באמצעות וטכנולוגי כלכלי          בטרור
הבריאה את ומשבשים ּוְמׁשֹול" "ַהְפרד בטקטיקת זאת עושים          הם

 כולה.
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מסוגים קרינה רעילים, וכימיקלים מתכות שילוב באמצעות         לדוגמא,
אמצֵעי כל על והשתלטות משתנים ובתדרים בעוצמות         שונים

 המדיה. 
 

את לגזול יכול שהוא לו נדמה לנו! יכול שהוא האחר, לצד לו,              נִ דמה

לשנות יכול שהוא האפל, לצד לו, נדמה הגוף, מן האנושית            הרוח
הנשמה טהרת את ולטמא מהמקור אותנו לנתק האנושי, הגֶנּום           את
הנלוזים הטומאה לכוחות להם נדמה ְּבִקְרֵּבנּו. נתן העולם          שבורא
ואותנו כאלים  עצמם רואים הם יוצר. כוח בעלי עצמם שהם            הללו,
ולסור גחמותיהם, את לשרת האמורים כיצורים רואים         הם
תוך ולמות ממושכת גסיסה לגסוס לנו יגרמו וָ�א,          למשמעתם
להילחם יכולים שהם הללו האפלים לכוחות נדמה         ייסורים.

 בבורא יתברך!!!!!
 

לכל וגלויות צפויות שקופות, הפכו פעולתם דרכי גם כמו           מזימותיהם,
 מי שעיניו בראשו.

 

החל כבר העולם בורא כי האופל לכוחות ולהודיע לדעת           עלינו

 בחיסולם!
 

יריית הינה ,"19 "קוביד מעִׂשיית תחת לפועל שיצאה          מזימתם
ויהפכו המונים של לְמוות שיגרמו ונהלים גזירות של לְמבול           הפתיחה
ההשמדה מתכנני כמשמעו. פשוטו לגיהנום. הנותרים חיי         את
אדם, בבני ניסויים ְמבצעים השליטה וְתֵאֵבי הממוסדת         ההמונית
ובראש היתר. בין וחיסונים שתלים באמצעות מוחית לשליטה          רעבים

 ובראשונה הם רוצים לבצע זממם בילדים. (תשאלו את יוניס"ף...)
 

 הקריאה כעת מיועדת לכל אדם באשר הוא ובמיוחד לאנשים
 הבאים:

 
והאזוריות, המקומיות ּברשויות ציבורית ִמְׂשרה נושאי מכובדיי,         רבותיי
ִמטעם, מומחים ופרלמנטים, ממשלות פקידי ציבורי, תפקיד בעלי          כל
התקשורת אנשי כל פקחים, חיילים, שוטרים, דין, עורכי          שופטים,
- השונות לעבודות שנשכרו קבלן עובדי השונים, המדיה          באמצעי

 ַהְסִּכיתּו וְִׁשְמעּו, עתידכם ועתידנו תלויים בהצהרה הזו.
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שותף בבחינת הוא ציבורית ְּבִמְׂשרה המשמש ואחת אחד          כל
הרשעה ומלכות הרוע תזמורת על באחריות לנשיאה         ישיר
עם פעולה שיתוף כל לעצור יש האנושות. גב על כרגע            שמנגנת
אינטליגנציה AI ה- (כגון הטכנולוגיים כישופיה כל על הזו,           התזמורת

 מלאכותית) ומיד!

 

הנכם עוד כל אישית באחריות נושאים הציבור, משרתי          אתם,

שלא ְׂשטנית , במזימה תומכים כך ובאמצעות פעולה         משתפים
 בידיעתכם.

אדון העולמות, בורא של בחיריו נגד אופל כוחות של           מזימה
 האדונים, אדון הנשמות, מלך מלכי המלכים!!!!!

 

עושה כולנו, על כרגע המתרחשת האופל כוחות של          המתקפה

באמצעות מוגברת קרינה וטרור, שקרים פחד, רבים: בכלים          שימוש
ביריוניים חוקים פולשניות, בדיקות ,G 3+4+5        טכנולוגיית
פתח שהם הגוף) לתאי חומרים (החדרת חיסונים         ודיקטטוריים,
ו"ערים ,"5 "דור עם יחד המונית ולהמתה מוחלטת          להשתלטות
רעלים ופיזור מתכות ריסוס סירוס, עיקור, ִעם בשילוב          חכמות"
הכלכלה, הקרסת לוויינים, חיישנים, שבבים, וביולוגיים,        כימיים
וענישה, עבודה מחנות הקמת כליאה, ומתקני אשכולות         בניית
שימוש תוך השניה, העולם מלחמת בתקופת שהוקמו לאלה          בדומה
בורא על תיגר לקרוא מנת על וזאת ופוגעניות ְמָמְּכרֹות           בטכנולוגיות
ולִילִין, ֵׁשִדים שקר, אלילי ע"י וְׂשררה ִ תֹהו אופל, ולהשליט           עולם
פני על כאן, ועמלקים, לְהרע גיבורים ענקים, נפילים,          רפאים,

 האדמה.
 

ֵמַהָּמָסד ויזום מתוכנן הוא מקרי, איננו הזו בעת הללו הכלים            שילוב
לְשנות ונועד הגזע בתאוריית שימוש עושה שהוא תוך ַהְּטָפחֹות,           וְַעד
ועצמּותו מהותו את להנדס נועד הכלים שילוב האדם. בני מהות            את
תודעה, חסר יצור ונחּות , נשלט כלאיים יצור ולייצר האדם           של
להפוך ומשתוקקים רוצים הם משובש, משובט, דעת,         מעורבב

 את האדם למּוטציה!
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ִאמרו וברור, רם בקול להביאם יש מוזרים, נשמעים הדברים אם            גם

ברורה כוונה מתוך להצהירם יש התנצלות. וללא גמגום ללא           אותם
לעד בוחרים העולם, בורא של נבחרים וברואים אדם בני           שאנחנו,
באושר, ובחסד, בשמחה ובחמלה, באהבה ּוַבּטֹוב,        ַּבַחּיִים

 ַבִׂשְגׂשּוג ּוַבּמּוָסר.
 
 

וכפיה, רוע של סוג לכל צורה, ובכל תוקף בכל מתנגדים            אנו
היומין, ועתיקֹות המחתרתיות ובמועצותיהם במזימותיהם       הִמתגלְִמים
בריאתו את להרוס במטרה כולה ובבריאה האדם בבני          לשלוט

 יתברך.
 

 כל ניסיון של בעל ִמְׂשרה ציבורית להשליך
 אחריות על זולתו, אינו מסיר את אחריותו
 האישית והמוסרית כשותף לַפשע החמור

 ביותר מאז ומעולם, נגד האנושות, נגד החיים
 עצמם ונגד הבורא!

 

שיתוף את כעת לעצור הציבור, מעובדי ואחת אחד כל           על

"מזימת גבי על זממם את לבצע שמנסים הרוע כוחות עם            פעולתו
בתור: ופועל שנראה פרעוני ערב-רב ידי על הנוכחית          השליטה"
בנקאות, מערכת עולמיות מלוכה משפחות אינטרסים,        קבוצות
אקסקלוסיביים מועדונים האירופי, והאיחוד האו"ם ומועצות        ארגוני
היוצאות אחרות שליטה וקבוצות פשיעה ארגוני הוותיקן,         אליליים,
ישראל מדינת רוסיה, סין, ארה"ב, לונדון, ליכטנשטיין,         משוויץ,

 ושאר מערכת השליטה עתיקת היומין.
 

אחת כל על באפם, ונשימה שנשמה בריתו, ובעלי הבורא בני            עלינו,
הרפואית, הדיקטטורה את לעצור האחריות מוטלת מאיתנו         ואחד
טכנולוגית, לוחמה ושאר חכמות" "ערים של הפריסה את          לעצור
החוקים ואת החירום תקנות את לעצור וטכנו-ביולוגית,         ביו-טכנולוגית
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שנפסיק כך באמצעות אותם, שמקדם מי כל על          הדיקטטוריים
 באופן מיידי כל שיתוף פעולה עם כוחות הרוע השתלטנים.

 
 אתם, עובדי הציבור,

אחריות עצמכם על נטלתם אתם לילדים, הורים נשים,          אנשים,
לשתף הפסיקו הציבור. על הגנו כך. לשם לפעול ועליכם           ציבורית
את נתקו הכפיה, עם פעולה לשתף הפסיקו הגזירות, עם           פעולה

 הקשרים עם ארגוני הפשע העולמיים, סורו מרע!
שינוי עבודת זוהי וממושכת. איטית בנו, מבצעים שהם האנוש           הנדסת

 עומק. בלעז: רדיקליזם.
 

 אנו מּודעים לכך ואנו מסרבים לאפשר להם
 התערבות זו!

 
בחוקרים נא היעזרו מידע, צריכים אתם ואם לְלְִּבכם          הקשיבו
השלטון ומוסדות התקשורת כלי ידי על נתמכים שאינם          העצמאיים,

 שמשתפים פעולה בידיעתם ושלא בידיעתם, עם כוחות הרוע.
 

מהצד לאלה וברור חד ציווי גם מהווה זו שמודעה להבין            חשוב
 האחר.

 

 הגיעה העת לבחור להפסיק להיות בבחינת
 "ּפֹוְסִחים ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים"!

 
 כל אדם בשל היותו נברא וכפוף להוראות בורא העולם, נקרא

 באופן ּבהּול ומיידי לסיים את שיתוף הפעולה עם הוראות
 ממסד הרוע, ללא תירוצים, ללא היסוס ובלב שלם.

 
 

מטרתם להשגת בדרך שהציבו היעדים וכל הגלובלית         מטרתם
עלינו לפיכך, פתוח. ְּכספר בפנינו וגלויות ידועות מּוּכרות,          הזדונית

 להודיעם בריש גלי:
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 בשם ה' לא עולם

 הרינו מצהירים בפניכם, ראשי הנחש, המתיימרים
 לְנֵצח על התזמורת תוך שאתם משתמשים בעובדי

 הציבור, דעו:
 

בזויים, מתמיד, יותר שקופים הם וכיום התגלו וִשקריכם          מזימותיכם
 שפלים ורדודים.

השמש תחת מקום לכם אין ִעמנו. לא מקומכם מעולמנו.           סורו
 ולעולם לא יהיה!

 

 הדרך שבה אנו בוחרים, היא דרך השם

 ולא דרך עמלק!

 לא נִָּכנַע תחתיכם ולא לכוחותיכם ולכישופיכם!

 איננו סרים למשמעתכם ולמזימותיכם!

 איננו מתחנפים אליכם ואיננו מקבלים מכם לא את השוחד שלכם ולא את
 הפיתויים שאתם מציעים.

לעולם  אתם אינכם האוטוריטה והסמכות בעינינו ולא משנה מה תעשו, 
 ולעולמי עד לא תהיו הסמכות!

 זאת הרינו מצהירים בכוח המילה, בשם הׁשם ֵאל עולם ובחותמו של הקב"ה

 שהוא: ֱאֶמת

 רק השם הוא האלוקים!

 
 אנחנו בני אדם! איננו תאגידים ואיננו בבעלותכם!

האלוקי, המוסר את בעולם, שיש הטֹוב ואת החיים את מייצגים            אנו
 כאן על פני האדמה.

 אנחנו בני אדם ולא מוצר או אובייקט, אנחנו בני חורין לעד!
ומתמשך, חמלה חסר צרוף, לרוע להתנגד ונמשיך מתנגדים          אנו

 מחתרתי וערמומי. רוע מהעולם הזה ושלא מהעולם הזה.
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 אנו אוסרים על הרוע הזה לקחת ֲחזָָקה
 כלשהי על חיינו, לעד!

 
בתֹהּו יעלו מזימותיכם כל אפלים: מגלומניים יצורים לכם,          דעו

ומשום זאת לעשות לכם נאפשר שלא משום הפועל, אל יצאו            ולא
כלל, כוח בעלי אינכם אתכם. שברא זה והוא ליקום בורא            שיש

 אתם ְּברּואים ואינכם ּבֹוראים!!!
 לדאבונכם…

 
המגירה תוכניות כל ועם מזימותיכם עם פעולה לשתף מסרבים           אנו

 שלכם.
של בריאתו את לרסק ולנסות להמשיך לכם לאפשר          מסרבים

 הבורא האחד והיחיד, באמצעותנו ובכל אמצעי אחר.
 

 אנחנו נציגיו של בורא העולמות כולם והוא, ורק הוא, הסמכּות!
נייצג ובטוב, בחיים שנבחר מנת על לכאן אותנו הביא העולמות            בורא

 את המּוסר, את החסד והאהבה.
 

 ואילו אתם, כוחות האופל והִערּבּוביא, מייצגים
 את כל מה שמתנגד לכך ונבראתם בדיוק על
 מנת שבני האדם יְִׁשללּו את סמכותכם ויבטלו

 אותה ואת מלכות הרשעה ּכלִיל.
 
 

דמוקרטי שלטון שנים. מזה גלויות ועמלק, פרעונים זרע          מזימותכם,
ְׁשּכל היות בלבד, עיניים אחיזת בבחינת הם שהגיתם, רפובליקני           או
שבניתם בבל מגדל או הפירמידה אותה מטעם הן          המפלגות
ליישום דוהרים אתם ועכשיו שלנו. הגב על לבנות          וממשיכים
עולמי", "אתחול "2030 "אג'נדה מכנים שאתם הסופי         הפתרון
"ממשלה בר-קיימא", "פיתוח רביעית", תעשייתית       "מהפכה

 גלובלית".
 

7 
 



קיום ֶהְמשך נגד במתקפה היוצאת ומאורגנת, ממוסדת         תוכנית
העתיקות ַּכְמזִימֹות כמוה ובזויה, ּפגאנית נכלולית, מזימה         האנושות,
ְּבציביליזציות ההיסטוריה, במהלך שהיו ביותר       הפרימיטיביות
אתם שבו והיחיד האחד ע"י העולם, מן כך בשל בדיוק            שהוכחדו
לזלזל להמשיך תוכלו לא להילחם! מסוגלים שאתם         מדמיינים
בדיוק שאותם האדם, בני את העולמות בורא חנן שבה בחכמה            עוד
עולם. לְֵדראֹון ותֹאְבדּו בלבכם חרבכם ּתבֹא להכחיד. זוממים          הנכם

 כך ּגִלְגֵל הקב"ה תמיד וגם הפעם יהיה בדיוק כך.
 
 
 
 

 שמע ישראל!

 ה' אלוקינו ה' אחד.

 

 

 

 
 

 ה' ֶמלֶ� ה' ָמלָ� ה'
 יְִמלֹו� לְעֹולָם וֶָעד .
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