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{"nie-Żydowska dusza pochodzi z trzech szatańskich sfer, podczas gdy dusza Żydowska wywodzi się ze
świętości"
-Menachem Mendel Schneerson}
Rasizm religii żydowskiej zasadza się na jednej rzeczy. W żydowskich pismach podają, że żydzi posiadają
specjalny gen który daje im boskie pochodzenie, zesłane od jehowy, oraz że Goje dosłownie pochodzą z
nasienia Szatana, i że jesteśmy zupełnie innym gatunkiem od żyda. Ów gen żydowski, gen Cohen, ma coś,
czego innej rasy lub grupy etnicznej na tej ziemi nie posiadają… reptiliońskie / gadzie DNA.
Jak wiemy, nasi Bogowie są Nordykami, rasą wywyższonych istot pozaziemskich. Żydzi natomiast, z ich
własnych wypowiedzi oraz genów, pochodzą od innej rasy pozaziemskiej. Reptiliońskiej. Rabin Latiman
przechodzi do wyznania, że żyd jest rasą obcych, która infiltruje wszystkie inne Rasyw celu ich unicestwienia
tak, aby żyd mógł podbić Ziemię. Żydzi wierzą, że kiedy to nastąpi, to ich bóg dosłownie wyląduje na górze
Syjon i będzie rządzić światem wraz z ich Mesjasza. Ich pozaziemscy twórcy po prostu wylądują i pokażą siebie,
bezpośrednio nadzorując hodowlę gojów.

Jak to mówił rabin Laitman do żydowskiej publiki…
Film: ISRAELI NATION (Lesson) with Rav Michael Laitman
Rav Michael Laitman: W rzeczywistości nie pochodzimy stąd. Przybyliśmy stamtąd (skazuje na punkty z
przestrzeni kosmicznej). To Izrael u źródła. Więc przeszliśmy taką drogi, która wzięła nas do środka poprzez to,
co nazywane jest „rozbiciem naczyń”… rozbiciem zbiorowej duszy…
Pytanie z widowni: kim jest szef sztabu, który wysłał jednostkę dowodzącą?
Rav Michael Laitman: On. Twórca. Izrael jest częścią Niego…

Pytanie z widowni: Więc to szef sztabu wysłał tę jednostkę dowodzącą
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Rav Michael Laitman: wysłał tę jednostkę dowodzącą. Dał jej siłę. Dał połączenia. Wszystko….

Rav Michael Laitman: Ale… oni nie mają wyboru. On je złamał. On ich rozbił. Co to znaczy? Aby umieścić je
wewnątrz wrogiej ziemi, musiał nadać im taką samą formę jak ta z wrogiego kraju. To jest tak, że idziemy do
kraju jako tajny zespół. I każde z nas jest dokładnie takie samo jak ludzie z tego kraju Powiedzmy, że jesteśmy
wysyłani gdzieś teraz - Afryka na przykład. Więc przybierzemy ten sam kształt i postać ludzi w Afryce. Cechy
charakterystyczne, nawyki, podejście, interesy, wszystko. Dokładnie takie sam – od wewnątrz i na zewnątrz…
Wiecie, to jest jak tajny agentem. On jest tam na chwilę, nikt go nie dotyka, musi zacząć działać, zbudować dom,
rodzinę… Wszystko jest w porządku przez wiele lat. Potem zaczyna on robić coś. Dostaje przypomnienia z
zewnątrz. Musisz zacząć działać. On już zapomniał o tym, a nagle oni go nazywają. Oto twój dowódca i to i
tamto, wiesz - jak w filmach… Oto, co dzieje się z nami. Musimy się obudzić. Musimy pamiętać, że mamy
specjalną misję. A tak naprawdę, to nie jest nasze miejsce. Pochodzimy z zupełnie innego miejsca. Więc
musimy znaleźć naszych przyjaciół według tego przebudzenia. Dostałeś telefon od nich? Ja dostałem, do niego
też zadzwonili, i tak dalej. A potem zbieramy się jako grupa. Więc z tej całej planety, jesteśmy obcymi
pochodzącymi z innej galaktyki. Otrzymujemy ten promień światła - to przebudzenie - indywidualnie. A teraz
zbieramy się jako grupa zaczynająca przygotować się by podbić Ziemię. To jest ta misja.
Pytanie z widowni: Jak mamy ją podbić?
Rav Michael Laitman: Jak mamy podbić? Zsyła nam się również metodę. Stopniowo wszystko się nam
pokazuje. Jesteśmy nauczani. Nie uczeni, ale jakby trenowani i aktywowani… co wprawia nasze umysły w
ruchu. Ale w rzeczywistości to pochodzi z naszej pierwotnej planety. I dzięki tej oryginalnej naturalnej sile ją
mamy, i podbijemy żyjących na Ziemi.
Dlaczego tak na mnie patrzycie? Nie wierzycie mi? Mówię wam poważnie! To nawet więcej niż to. To nie jest
inna galaktyka - to inny wszechświat. Jest to zupełnie inny wymiar. Oto, kim jesteśmy…

Pytanie z widowni: „... Dlaczego są kosmitami?”
Rav Michael Laitman: "Są obcymi, bo… Nie mówię o ich zewnętrznej formie - ich ciele lub ich krwi czy
narządach. Mówię o tym wnętrzu jakie nie istnieje u innych ludów na świecie na Ziemi, ale tylko w nich. To
wewnętrzne oprogramowanie, które jest w nich, a pochodzi z innego świata. "
„… To, o czym tu mówię, to faza, w której ci tajni agenci muszą połączyć się ze sobą i zorganizować się w celu
podbicia Ziemi…
Więc przybyliśmy tutaj, aby uporządkować rzeczy - tak jak na naszej rodzimej planecie…”
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Pamiętajcie o tych krokach idioci!
1. Pacyfizm, kulturowa asymilacja, mieszanie ras, żadnych państw
2. Jedna światowa religia i system monetarny
3. Mikroczipy i komunizm
4. Finalizacja działań. Dostarczcie nam to wreszcie do cholery.
Robicie pierwsze i drugie. Czy to jest takie trudne???
Próbują... Próbują...
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