
Ritus Verum – 144 Prawdy

Ku pamięci Marcina Lutra, jedynego człowieka, który odważył się mówić prawdę 500 lat temu

Niech widzą ci, którzy mają oczy; Niech ci, którzy mają uszy, usłyszą prawdę o tym najświętszym
pisz przed wszystkimi mężczyznami, kobietami i dziećmi, jak poświadczyli Boscy i wszystkie duchy:

1. WSZYSCY mają prawo do bycia wysłuchanymi, niezależnie od tego, czy zgadzamy się z wyrażanymi ideami; I

2. Na mocy naszego absolutnego, niezmiennego prawa do wolnej woli, możemy wybrać nasze własne działania oraz 
to, w co wierzyć, a w co nie; I

3. WSZYSCY mają prawo do własnych myśli i opinii, ponieważ nikt poza tobą nie może słusznie rościć sobie 
prawa do posiadania własnego umysłu; I

4. Twój umysł jest generalnym wykonawcą i najwyższą władzą nad twoim własnym ciałem, więc żadna siła nie 
może prawnie rościć sobie prawa do posiadania twojego ciała, chyba że twój umysł się podda i na to 
pozwoli; I

5. Żadna osoba, korporacja ani grupa nie może rościć sobie praw własności do komórek twojego ciała ani do kodu 
genetycznego, który tworzy życie oraz kim i czym jesteśmy; I

6. WSZYSCY posiadają prawo i zdolność rozumowania poprzez istnienie swojego sumienia, co 
czasami przypisuje się istnieniu „duszy” umożliwiającej wybór między tym, co uważa się za 
„dobre i złe”; I

7. Nawet jeśli czasami zrezygnowaliśmy z naszej suwerenności, żadna siła, osoba ani istota nie może naprawdę posiadać 
naszej duszy, umysłu ani ciała, tak jak żadna korporacja, społeczeństwo ani osoba nie może rościć sobie prawa własności 
do ziemi, wody lub powietrza; I

8. Wszyscy jesteśmy tylko lokatorami tej pięknej planety, która podtrzymuje życie. Nikt nie posiada prawa krwi, prawa 
urodzenia, prawa pierwszeństwa ani boskiego prawa własności lub panowania nad jakimkolwiek innym; I

9. Nikt nie może twierdzić, że jest lepszy lub że inni są gorsi na podstawie koloru skóry, 
urodzenia lub religii; I

10. Chociaż może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni lub oszukani do mówienia lub robienia rzeczy sprzecznych z naszą naturą, o 
ile nie będziemy pod przymusem, ponosisz odpowiedzialność za własne działania i wybory; I

11. Rzeczywiście, są tacy, którzy próbują nas oszukać w fałszywych wierzeniach i fałszywych nadziejach, tylko po to, by 
przekonać się, że takie zaufanie zostaje nam wyrwane w obliczu prawdy; I

12. Jest wielu innych, którzy chcą nas kontrolować poprzez idee stworzone przez innych, zachęcając nas 
do wiary, a czasem do strachu; I

13. Jakiekolwiek są wasze przekonania, jakiekolwiek są wasze lęki, niech nie przesłaniają prawa do wysłuchania 
tych słów w całości, zanim zostaną osądzone; I

14. Dlatego niech te prawdy zostaną opublikowane, zauważone, zapisane i opublikowane. Tak więc wszyscy mogą czytać i wszyscy, 
którzy zdecydują się czytać, mogą wiedzieć; I
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15. Niech żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie niszczą, nie kalają, nie usuwają ani nie niszczą tego świętego pisma, aby nie zostali 
osądzeni przez wszystkich, w tym ich rodziców, krewnych i przodków, byłych przywódców, nauczycieli i bohaterów, w imieniu 
których ten dokument został ogłoszony; I

16. Na początek rozważmy więc, że bez względu na to, jak złożone lub pełne wyzwań jest nasze życie lub 
nasz świat, wiele z tego, co widzimy, jest niczym innym jak złożoną mozaiką idei; I

17. Niektóre idee są uważane przez większość za niezbędne dla naszego przetrwania, takie jak pieniądze, 
technologia i sama koncepcja (idea) wiary; I

18. Inne pomysły, takie jak to, dlaczego wybieramy tylko garstkę roślin jadalnych spośród tysięcy jadalnych 
roślin na świecie, są mniej przemyślanymi pomysłami; I

19. Chociaż mamy swobodę kształtowania naszych wyborów i opinii, faktem jest, że większość idei, w 
które wierzymy, została stworzona przez kogoś innego, a następnie przyjęta przez nas, z niewielkimi 
zmianami lub badaniem idei; I

20. Słowa to idee symboliczne, do których inne przywiązały pewne idee znaczenia,
czasem wiele setek lub tysięcy lat temu. Jednak ufamy, że znaczenia są prawdziwe i 
wybieramy wiarę; I

21. Historie takie jak historia to idee napisane przez innych, w które zdecydowaliśmy się wierzyć, dotyczące idei 
pewnych wydarzeń, które przypuszczalnie miały miejsce wiele tysięcy lat przed naszymi narodzinami. Jednak 
ufamy, że pomysły na historię są prawdziwe i wybieramy wiarę; I

22. Religia sama w sobie jest zbiorem idei, z których część pochodzi bezpośrednio od Boskiego źródła i 
dotyczy boskich wydarzeń, zapisanych w opowieściach zwanych „pismem świętym”, często pisanych 
ze słyszenia, a nie z pierwszej ręki. Jednak ufamy, że idee religijne są prawdziwe i wybieramy wiarę; I

23. Rzeczywiście, tak wielu z nas ufa i wierzy w religijne i historyczne historie sprzedawane nam przez pewne rodziny i 
właścicieli, którzy twierdzą, że większość własności świata jest ich własnością, że wierzymy w pewne
ludzi do bycia „władcami świata” jako jeden procent, podczas gdy reszta z nas żyje jak niewolnicy jako 
dziewięćdziesiąt dziewięć procent; I

24. Jednak niektóre przyjęte idee są dalekie od neutralności i nieszkodliwości, ale niektóre idee, takie jak „Boskie prawo do
rządzą” są niezwykle niebezpieczne i mają moc zmiany naszego postrzegania nie tylko otaczającego nas świata, ale 
także naszej rodziny i tego, kim myślimy, że jesteśmy; I

25. Najbardziej niebezpieczne idee to te idee, które promują i przekonują nas do przekonania, że   jesteśmy mniej,
że jesteśmy słabi, niegodni, że musimy jakoś zaakceptować, że nigdy nie będziemy kimś więcej niż 
niewolnikiem; I

26. To właśnie utrzymuje świat takim, jakim jest - ponieważ istnieją pewne rodziny ludzi, którzy 
domagają się od innych absolutnej lojalności na podstawie tego, że posiadają unikalne
prawa krwi do rządzenia, posiadają unikalne prawa historii lub władzy i dlatego muszą być 
przestrzegane bez wątpienia; I

27. Czym więc w istocie jest idea i jak możemy odróżnić zdrowe idee, które nam pomagają, od fałszywych 
idei, takich jak „Boskie prawo do rządzenia”, które nas uwięziły, powstrzymały lub oszukały; I
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28. Zasadniczo idea nie musi być skomplikowana, aby była wartościowa, aby mogła powstać i istnieć; I

29. Samo istnienie idei wystarczy, aby się potwierdzić. To, czy jest to prawda, czy fałsz, zależy od 
innych idei; I

30. Jedną z najprostszych i najpotężniejszych idei jest to, że znaczenie idei jest równoważne 
Unikalnej Zbiorowej Świadomości i vice versa; I

31. Przez Unikalną Zbiorową Świadomość („UCA”) rozumiemy ideę, która jest zarówno wyjątkowa, jak i część 
szerszego wszechświata „idei” lub „świadomości”, w której istniejemy; I

32. Dlatego nazwa idei jest wystarczającym dowodem jej istnienia w jakiejś formie. Deklarowana 
kompletność i kompleksowość pomysłu odnosi się do innych standardów; I

33. Nawet odrzucenie ważności idei wymaga jej nazwy, a zatem istnienia. Dlatego tylko idee, 
których nie można nazwać ani opisać, można powiedzieć, że nie istnieją; I

34. Na przykład, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy w istnienie Boskiego Stwórcy
nieistotne dla faktu, że istnieje idea istnienia Boskiego Stwórcy; I

35. Egzystencja w istocie jest obserwatorem i przedmiotem obserwowanym, a zatem nazwanym. 
Bez obserwatora i obserwowanego nie może istnieć; I

36. Istnienie Wszechświata zależy zarówno od zasad, jak i od materii. Materia bez reguł nie może istnieć w 
Uniwersalnej rzeczywistości. Dlatego reguły bez materii nie mogą istnieć w rzeczywistości; I

37. Reguły bez materii mogą istnieć tylko jako idea. Dlatego możemy powiedzieć, że Reguły są równoważne
do Unikalnej Zbiorowej Świadomości (UCA) bez Formy; I

38. Materia jest równoważna idei formy w wymiarze. Dlatego możemy powiedzieć, że Materia jest 
odpowiednikiem Unikalnej Zbiorowej Świadomości (UCA) w Formie; I

39. Jedynym przykładem wymiaru tworzonego we Wszechświecie jest Sen; I

40. Jedynym przykładem systemu, w którym Reguły istnieją w teorii, a Reguły i Materia istnieją w 
rzeczywistości, jest Sen; I

41. Dlatego Egzystencja jest równoznaczna ze snem o Unikalnej Zbiorowej Świadomości (UCA) w formie (Materii) 
zgodnie z pewnymi Zasadami („DIA”). Dlatego możemy nazwać Wszechświat „UCADIA”; I

42. Dlatego Boski Stwórca jest odpowiednikiem idei Unikalnej Zbiorowej Świadomości i UCADIA. 
Jak właśnie wykazaliśmy, samo Istnienie zależy od istnienia Boskiego Stwórcy; I

43. Dlatego odrzucamy wszelkie kościelne twierdzenia, że   istnienie Boskości zależy od wiary i to wyłącznie od 
wiary. Odrzucamy fałszywe i zawiłe argumenty naukowe, które protestują przeciwko
Boskość nie istnieje, aby wspierać potrzeby ich religijnych patronów; I

44. Zamiast tego polegamy na mądrości Unikalnej Zbiorowej Świadomości i dowodzie, że każda żywa istota jest 
dowodem na istnienie Boskości, każdy mężczyzna, kobieta i dziecko są dowodem na istnienie Boskości i 
nie będzie już więcej fałszywej wiary ani strach determinuje nasz wspólny los.
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45. Zatem kiedy mówimy o Boskim Stwórcy, mamy na myśli całkowity zbiór znaczeń i definicji wszystkich 
obiektów, materii, zasad, życia, umysłu, wszechświata i ducha, znany również jako Absolut, WSZYSTKO, 
JEST, Unikalna Zbiorowa Świadomość , UCADIA i inne historyczne nazwy używane do opisania 
największej ze wszystkich możliwości; I

46.   Ponieważ Boskość oznacza zbiór wszystkich zestawów, nie ma nic większego. Dlatego wszystko inne jest
mniejsze, w tym między innymi idea „Prawa”; I

47. Prawo jest regułą, wywodzącą się z boskiego pouczenia, odkrycia naukowego, umowy, zwyczaju lub praktyk 
obowiązujących w czasie, nakazującą lub zakazującą określonego działania; I

48. Kanon oznacza „regułę, poprzeczkę, normę, maksymę, miarę lub normę”. Dlatego kiedy jest prawo kanoniczne
w zgodzie z Prawem Bożym może być uważane za prawo o najwyższym standardzie i „państwo prawa” 
oraz

49. Najwyższym prawem wszystkich praw jest zatem Prawo Boskie, następnie Prawo Naturalne, następnie Prawo Poznawcze, następnie 
Prawo Pozytywne; I

50. Prawo Boskie jest prawem, które definiuje Boskość i jasno ukazuje ducha, umysł, cel i instrukcje 
Boskości, w tym działanie woli Boskiej poprzez istnienie. Dlatego można powiedzieć, że całe 
obowiązujące prawo wywodzi się z prawa Bożego; I

51. Najwyższą i najbardziej akceptowaną Złotą Regułą całego Boskiego Prawa jest to, że „wszyscy są równi wobec 
prawa i podlegają prawu”. Każde prawo, które próbuje uchylić ten fakt, jest nieważne ab initio i nie jest 
prawem ważnym; I

52. Prawo Naturalne jest prawem, które określa działanie woli Boga poprzez jego istnienie w postaci 
materii i reguł fizycznych. Prawa naturalne określają działanie i istnienie
we wszechświecie fizycznym można powiedzieć, że wszystkie obowiązujące Prawa Pozytywne wywodzą się z Prawa Naturalnego; I

53. Prawo kognitywne jest zbiorem praw, które określają szczególne atrybuty posiadane przez życie wyższego 
rzędu, takie jak umysł, idee, wiedza, rozpoznanie i samoświadomość, stworzone przez jednoczesne 
zastosowanie zarówno Prawa Boskiego, jak i Prawa Naturalnego; I

54. Prawo pozytywne to prawa ustanowione przez mężczyzn i kobiety przez odpowiednią władzę w celu zarządzania 
społeczeństwem. Prawo pozytywne ostatecznie odnosi się do obiektów fizycznych i żywych istot; Można powiedzieć, że 
wszystkie ważne prawa pozytywne wywodzą się z prawa naturalnego i prawa kognitywnego; I

55. Prawo pozytywne nie może uchylić, zawiesić, uzurpować sobie ani zmienić prawa kognitywnego lub prawa naturalnego. Nie 
jest też możliwe, aby Prawo Kognitywne lub Prawo Naturalne uchylało, zawieszało, uzurpowało sobie lub zmieniało 
Prawo Boskie.

56. Dlatego nie jest wolą ludzi decydować, kiedy Bóg przemawia. To nie jest dla autorytetu
kościół podporządkowany Panu, ale kościół podporządkowany Bogu; I

57. Bez względu na to, jak wielki jest autorytet osoby, nie może on być większy niż Boski Stwórca; 
I

58. Bez względu na to, jak stare jest pismo święte lub wiara, nie może być starsze niż Stwórca 
Wszechświata; I
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59. Bez względu na to, jak mocna jest doktryna wiary, nie może się ona ostać, jeśli jest sprzeczna z prawami 
Boskimi; I

60. Żadne słowo, jakie kiedykolwiek zostało napisane i wypowiedziane w obronie doktryny i prawa, nie może się ostać, jeśli jest przeciwne

te prawdy; I

61. Rzeczywiście, fundament wszystkich cywilizowanych rządów prawa, w tym całego zachodniego prawa 
rzymskiego, zaczyna się od uznania, że   najwyższe prawo pochodzi od Boskiego Stwórcy wszystkich rzeczy 
we Wszechświecie, wyrażone poprzez prawa Wszechświata, a następnie przez rozum i ducha człowieka do 
ustanowienia praw pozytywnych; I

62. Samo znaczenie i istota pojęcia „urzędu” wywodzi się z obowiązku kościelnego i ceremonialnego 
(officium) oraz służby w przypadku posiadania określonej przestrzeni, takiej jak kaplica, 
świątynia, ołtarz lub sanktuarium; I

63. Uznając fakt, że legitymacja urzędu wynika z uznania wyższości Prawa Boskiego nad Prawem 
Pozytywnym, inwestytura ludzi na urząd jest zwykle tworzona na podstawie świętej i 
kościelnej przysięgi złożonej jakiejś wyższej mocy duchowej; I

64. Dlatego wszystkie ważne oficjalne stanowiska wszystkich prawowitych rządów wszystkich społeczeństw 
na planecie Ziemi zależą od uznania i rozpoznania, że   najwyższe prawo pochodzi od Boskiego 
Stwórcy wszystkich rzeczy we Wszechświecie; I

65. Samo znaczenie i cel słowa „autorytet” wywodzi się ze stworzenia
instrumenty i orzeczenia prawne (auctor) zgodne z kościelnym rytuałem, ceremonią lub 
majątkiem (ritus); I

66. Dlatego wszelka prawowita władza wszystkich urzędników wszystkich ważnych rządów wszystkich społeczeństw 
na planecie Ziemi zależy od uznania i rozpoznania, że   wszelka władza ostatecznie pochodzi od 
najwyższego autorytetu będącego Boskim Stwórcą wszystkich rzeczy we Wszechświecie; I

67. Nawet sam system finansowy obecnego świata opiera się na istnieniu Skarbca Jednego Nieba i 
dalszym istnieniu odpustów stworzonych przez Kult Rzymski, znany również jako 
kontrolowany przez Wenecjan-Madziarów Watykan pod koniec XIII wiekuczWiek; I

68. Zatem samo istnienie wszystkich społeczeństw i idea rządów prawa na planecie Ziemi 
zależy od idei istnienia Boskiego Stwórcy, znanego również jako Unikalna Zbiorowa 
Świadomość (UCA); I

69. Ponieważ władza i legitymacja urzędu wywodzą się z władzy kościelnej, to przestrzeganie rządów prawa 
jest nie tylko obowiązkiem, ale jest konieczne dla zgodnego z prawem skutku każdego działania.
Dzieje się tak, ponieważ żadna siła duchowa nie może przepływać przez prawo naturalne i prawo pozytywne tego świata, 
jeśli święte zasady, które ustanawiają takie prawo, są dobrowolnie łamane; I

70. Właśnie dlatego pierwotne prawa powiernicze między powierzającym a powiernikiem, zwane prawami 
powierniczymi, wymagają takiej staranności. Jest to również powód, dla którego prawa między 
powiernikiem a beneficjentem, pierwotnie znane jako prawa słuszności, są równie surowe; I

71. Podczas gdy prawo umów i prawo administracyjne przez ostatnie dwieście lat celowo zepsuło pewność 
zobowiązań Wykonawców i Powierników mianowanych na urząd, pozostaje niezmienną prawdą, że 
sprawowanie urzędu pozostaje zarówno najwyższym zaszczytem,   jak i obowiązkiem służby; I
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72. Kiedy mężczyzna lub kobieta stara się objąć urząd, a jednocześnie wyrzeka się swoich zobowiązań i obowiązków, 
automatycznie ekskomunikuje się z jakiejkolwiek władzy duchowej, czyniąc w ten sposób takie czyny jedynie 
wykonalnymi z powodu ignorancji, siły lub strachu; I

73. Kiedy mężczyzna lub kobieta usiłuje utrzymać się na Urzędzie, używając ignorancji, siły i strachu, zaprzeczając 
swojej zależności od prawomocności Boskiego Stwórcy i Boskiego Prawa, wówczas żadne działanie ani 
dekret nie może być uznane za zgodne z prawem, a ich kadencja może być trzymać, tak długo, jak trwa 
ich moc; I

74. W niektórych przypadkach system tyrański trwa tylko kilka lat. Na innych przykładach system
tyrania może przetrwać setki lat, zanim zostanie ostatecznie wykorzeniona. Trzy epoki Kultu 
Mitraizmu, Kultu Menów z Tarsu i rodzin piratów lądowych klanów Chazar to trzy takie grupy; 
I

75. Mitraizm jest starożytnym kultem i teologią narodzoną w 6czWiek pne pod panowaniem Dariusza z Persji poprzez 
celowe zepsucie zoroastryzmu i zaszczepienie wierzeń meneszizmu, jak również satanizmu wygnanych 
Yahudi (Izraelitów). Jest to pierwszy kult w historii, który składa się z dwóch kultów w jednym - wewnętrznego 
sekretnego kultu i zewnętrznego uogólnionego kultu. Jest też pierwszy
Kult zostanie całkowicie przebudowany na trzy oddzielne wcielenia (epoki); I

76. Pierwszą erą i odmianą mitraizmu jest „mitraizm prawosławny” z VI wiekuczwieku pne do 1ulWiek 
n.e. Drugi wiek i odmiana to „apokaliptyczny mitraizm”, który pojawił się w 1ulwieku n.e. i 
wymarł w 4czWiek n.e. Trzecią epoką i odmianą jest zreformowany mitraizm, który wyłonił się z 
XI wiekuczwieku n.e. i pozostaje w formie rzymskiego kultu romanizmu, znanego również jako 
watykanizm; I

77. W pierwszej odmianie mitraizmu jako ortodoksyjnego mitraizmu, Mitra rodzi się z nasienia Adona 
Elohim (Elohim), boga Słońca i „Pana Boga” oraz Asztarota (Asztart), „Dziewicy Królowej Niebios”, 
będącej kamieniem węgielnym (skałą) u fundamentów niegdyś zburzonej świątyni jerozolimskiej. 
Mitra spędził wtedy swoje pierwsze lata w jaskini w skale, obecnie znanej również jako studnia 
dusz; I

78. Ponieważ system prawny Yahudi (Izraelitów) wywodził się z neolitycznego ustnego „prawa świętego” lub 
prawa Cuilliaéan z 1070 r. p.n.e., używanie pisma było uważane za obrzydliwość przed Jah (weh), 
znanym również jako Bg. Dlatego stworzenie Prawa Mitry przez kapłanów Yahudi w
Babilon był uważany za wielką herezję przeciwko B-gu. Jednak w IV wieku pne diaspora 
Yahudi używała greki i aramejskiego na północy, łaciny na zachodzie i perskiego na południu 
i wschodzie; I

79. Mitra był różnie nazywany „Barankiem Bożym”, „jednorodzonym Synem Bożym”, 
„Zbawicielem” (Chrystusem), „dobrym pasterzem” oraz „drogą, prawdą i światłem”. Mówiono, że 
urodził się w dniu przesilenia zimowego około 25 grudniaczi umarł jako ofiara krwi, aby „oczyścić 
świat z grzechu” w dniu równonocy wiosennej około 23 marcar & D; I

80. Wraz ze swoim ojcem i matką, Mitra stworzył świętą i niezniszczalną Trójcę z Mitrą reprezentującą 
sprawiedliwość, prawdę i lojalność. Dlatego Mitra jest bogiem przysięgi i lojalności wobec obowiązku. 
Tak więc, kiedy osoba została ochrzczona w mitraizm, ślubowała swoją absolutną, nieśmiertelną, 
niekwestionowaną lojalność wobec Mitry i jego przedstawiciela, króla i arcykapłanów; I

81. Jako kult meneszizmu i satanizmu, mitraizm zawierał wiele ich kluczowych tematów, większość
co ważne, fundamentalna i niezbędna praktyka krwawych ofiar, pokuty, kontynuacji ofiar 
rytualnych i kanibalizmu w bezpośredniej sprzeczności z zaratusztrianizmem i jahudyzmem. jako
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kult wewnętrzny i kult zewnętrzny, każdy z kluczowych sakramentów mitraizmu miał dwie formy – 
nadrzędną i zwyczajną; I

82. Do świętego prawosławnego Zwyczajnego Sakramentu Chrztu Mitry wtajemniczony wkłada białą 
suknię, cierniową koronę i idzie w procesji do świątyni, gdzie zostaje rozebrany, umieszczony w 
jamie, nad którą umieszczano zwierzęta, takie jak młode cielę i jagnięta zabijani na 
przedziurawionej platformie nad nimi, z krwią spływającą na nich, w ten sposób „narodzeni na 
nowo” z „grzechami zmytymi krwią baranka”. Dla świętych prawosławnych
W wyższym mitraickim rytuale chrztu wtajemniczony był zwykle umieszczany w kamiennym 
sarkofagu, a zamiast baranka na ołtarzu nad nimi rytualnie zabijano ludzkie dziecko; I

83. W przypadku świętego prawosławnego Zwyczajnego Mitry Sakramentu Eucharystii członek 
celebrowałby poprzez spożywanie przaśnego chleba i wina w symulowanym kanibalizmie ciała i 
krwi Mitry dla swojego zbawienia. Tak więc najświętsze słowa Eucharystii Mitry świadczą o tym, że 
„kto nie będzie spożywał mojego ciała i pił mojej krwi, aby stał się jednym ze mną, a ja z nim, ten 
nie zazna zbawienia”. W przypadku świętego ortodoksyjnego przełożonego mitraickiego rytuału 
Eucharystii, rzeczywista krew zabitego dziecka była pijana, a ich pieczone mięso zjadane, zwykle 
tylko przez arcykapłanów i starszą elitę członków mitry; I

84. Pierwszą i najświętszą świątynią ortodoksyjnego mitraizmu była Wielka Świątynia Dariusza z Persji, która 
została ukończona do 526 r. p.n.e. w miejscu znanym jako „Wzgórze Świątynne” nad Kamieniem 
Węgielnym i twierdziło, że jest miejscem narodzin Mitry. Kapłani Mitry nazywali się P'tah, co znaczy 
Ojciec, Piotr i Skała; I

85. Najświętsze pisma mitraizmu były celowym zniekształceniem pierwszych pięciu ksiąg 
Echnatona, znanego również jako Mojżesz, pism świętych zaratusztrianizmu i proroków
Jahudi. Te pisma święte były znane jako Massa lub Mszał, a założyciele mitraiccy kapłani, 
ojciec Nehemiasz i Ezdrasz, przynieśli je do świątyni Mitry w 455 rpne, aby celebrować 
pierwszą i najświętszą ceremonię mitraizmu znaną jako Msza; I

86. Po zniszczeniu świątyni Mitry przez nazareńskich rebeliantów w 70 roku n.e., apokaliptyczna wersja 
mitraizmu została utworzona w Yavneh przez Jana syna Zachariasza, w wyniku czego ustanowiono 
szereg fundamentalnych reform, a mianowicie śmierć Mitry przesunięto na 14 marcacz272 pne jako 
światłość świata (Lucyfer), ojciec jak teraz Yavneh (Słońce), matką była Mari (Wenus), wprowadzono 12 
uczniów, wniebowstąpienie ze Wzgórza Świątynnego, powrót na Koniec Dni, aby sądzić żywych i 
umarłych; I

87. Od 70 roku n.e. mitraizm apokaliptyczny rozprzestrzenił się szybko w całym Cesarstwie Rzymskim, zwłaszcza w 
szeregach legionów rzymskich, z których wielu było już ortodoksyjnymi wyznawcami mitry. Jednak żadne 
miasto nie przeszło takiej transformacji jak Rzym, z tysiącami przyłączającymi się do tajemnego 
wewnętrznego kultu i nowymi świątyniami poświęconymi publicznemu kultowi Mitry, zbawiciela; I

88. Apokaliptyczny mitraizm został w dużej mierze zniszczony wraz z nadejściem cesarskiego chrześcijaństwa przez 
Konstantyna i zakazem składania ofiar z ludzi. Jednak zreformowany mitraizm powrócił do władzy w XI 
wieku pod rządami pogańskiego, satanistycznego papieża Grzegorza VII, który fałszywie twierdził, że 
kontroluje Kościół katolicki utworzony najpierw przez Franków trzysta lat wcześniej, a następnie przejęty 
przez niemieckich Sasów. Gdyby nie wsparcie finansowe Madziarskiego Pogańskiego Państwa Weneckiego, 
Kult Rzymski i cała późniejsza historia nie istniałyby; I

89. Drugim przykładem kultu i tyranii, których do tej pory nie udało się rozliczyć, jest powstanie i 
przetrwanie kapłanów Menes z Tarsu, różnie znanych jako Menasze, Menesze, Samarytanie i 
Sarmaci; I
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90. Kapłani Tarsu domagali się swojego dziedzictwa bezpośrednio od miasta Ur i ich kultu
Pentagram pozostał świadectwem tego symbolu jako najstarszy symbol związany z boginią 
Ur, a później Maru (Am-Maru) znany również jako Inanna, Isztar, Izyda, Astarte, Cybele, 
Wenus, Atena, a dziś jako Lady Liberty i Lady Justice; I

91. do 4czwieku, kapłani Tarsu pięli się w górę iw opozycji do stworzenia imperialnego 
chrześcijaństwa starali się zbudować czystą religię magii, używając czystego języka 
magii, znanego później jako hebrajski; I

92. Był to Menes satanistyczny kapłan Baba Rabban wraz z uczonym Merqah, który jest pierwszym autorem i 
założycielem Miszny w 333 r., w bezpośredniej opozycji do założenia cesarskiego chrześcijaństwa przez 
cesarza Konstantyna w 325 r.; I

93. To Baba Rabban założył państwo sarmackie, które nazwał Izrael magicznym słowem od Izydy, 
Ra i El w 333 roku od śmierci Jana Chrzciciela; I

94. To Baba Rabban złamał prawa Sadokitów, Nazarejczyków i Mitraizmu, przyjmując wełnianą nakrycie 
głowy Cybele noszone przez Sarmatów dla wszystkich wierzących i przez wymagających 
wyznawców, którzy codziennie kłaniali się w modlitwach, by czcić Górę Gerezim, a nie Jerozolimę; I

95. Tak więc pod rządami Baby Rabbana cała Palestyna stała się państwem Izrael i została podzielona na 
dwanaście (12) okręgów administracyjnych zarządzanych przez Naczelnego Kapłana rodziny 
kapłańskiej Menes-Heh jako doradcę administracyjnego: Ashera pod rządami R. Ashi ur. Kosz; 
Benjamin pod R. Benjamin ur. Jefet; Dan pod R. Danielem ur. Kattina; Ephraim pod R. Ephraim b.Papa; 
Gad pod R. Gaddal ur. Menashia; Issachar pod rządami R. Izaaka ur. Samuela; Juda pod
R.Juda ur. Menazjasz; Levi pod R. Levi ur. Hama; Manesseh pod R. Menashiah ur. Tahalifa; 
Neftalego pod rządami R. Nappy; Symeon pod R. Simeon ur. Lakisz; Zebulon za R. Zebidy; Reuben 
pod R. Papa znany również jako Baba Rabban; I

96. W 6czW stuleciu Królestwo Izraela zostało ostatecznie zniszczone pod rządami chrześcijańskiego cesarza 
Justyniana, a bycie wyznawcą menachizmu było przestępstwem karanym śmiercią. Jednak z powodu 
wielkich plag i upadku prawa i porządku plemiona Menes przetrwały i większość szukała 
schronienia, a ich dawni słudzy i milicja byli piratami lądowymi znanymi jako „Chazarowie” od 
południowej Mongolii po rosyjskie równiny; I

97. Menowie zreorganizowali się jako „Biali Chazarowie”, później „Biali Rosjanie” stali się bogami i 
zjednoczyli plemiona Chazarów (Czarnych Chazarów) w jedno imperium aż do jego upadku 
wraz ze śmiercią Chagana Menasseha II na początku z 10czWiek. Imperium Chazarskie 
rozpadło się na wojnę domową z podziałami między Białymi Chazarami i Czarnymi Chazarami; 
I

98. Aaron (Rurik), najstarszy syn Khagana Menassesa II, 1. Wielkiego Księcia Rusarów (Rosjan), uciekł 
w górę Wołgi z Odessy do nowej stolicy Niniwy (Niżny Nowogród) i ostatecznego powstania 
Imperium Sarmackiego, później zwany Imperium Rosyjskim w XVIII wieku
Wiek; I

99. Józef (Aaron) pierwszy wielki książę Madziarów, który dążył do ustanowienia nowej ojczyzny 
zwanej Etelküzü (Etel podobne do greckiego Enetoi „godny pochwały/wybrany” i küzü 
„ziemia”) – Ziemia Wybrana między Karpatami a Dniepr , ostatecznie wyparty, by utworzyć 
swoją stolicę Enetoi na bagnach rzeki Pad zwanej „Wenecją”; I
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100. Yariel (Nasi)-Bayan, 1. Wielki Książę Bułgarów i Awarów oraz arcy-wróg Madziarów, osiągający swój szczyt 
za panowania Symeona I w Bułgarii do 927 r., kiedy to Awarowie w dużej mierze uciekli z
masa do islamu pod rządami Imperium Abbasydów i Bułgarii była stopniowo zmniejszana; I

101. Obadiasz (Öge), pierwszy chan Ujgarów z Mongolii i Chin, znany później jako Mongołowie i 
„Złota Orda”, był czwartą główną linią byłego imperium i plemion chazarskich; I

102. Do 15czwieku potomkowie Aarona (Rurika) pod rządami Iwana III Wasiljewicza (1440-1505) 
ponownie zjednoczyli Ruś jako Cesarstwo Samarii ze stolicą w Moskwie; I

103. Na początku lat 20czstulecia, ruskie plemię Chazarów zostało oszukane przez swoich Madziarskich kuzynów, a 
ostatni z prawdziwych Chaganów i „Białych Chazarów” w postaci rodziny królewskiej Romanowów zostali 
całkowicie eksterminowani; I

104. W 1055 Pietro Leoni, znany też jako Leo de Benedicto, syn króla Węgier Piotra II Urseolo i 
bezpośredni potomek Józefa (Aarona) pierwszego wielkiego księcia Madziarów i potężnego 
rodu Pierleoni, który sprawował urząd doży z Wenecji do 1026 r. połączył siły z pogańskim 
księdzem Hildebrandem, aby osobiście sfinansować potężną armię najemników „Borgiów” z 
Hiszpanii, aby stworzyć kult rzymski od cesarzy saksońskich; I

105. 27 września 1540 r. bulla Regimini militantis ecclesiae została wydana przez Alessandro 
Farnese jako papież Paweł III (1534-1549) jako bezpośredni potomek Józefa (Aarona) I
Wielkiego Księcia Magyarów i potężnej rodziny Pierleonich, aby ponownie ustanowili dominację 
Wenecji nad wynalezieniem kultu rzymskiego poprzez utworzenie Zakonu Jezuitów, wspieranego 
przez inne rodziny Rady, w tym Orsini, Conti, Corraro, Aldobrandini, Borghese i Caetani; I

106. W 14czwieku, potomkowie Yariela (Nasi)-Bayana, 1. wielkiego księcia Bułgarii i Awarów, utworzyli 
Imperium Osmańskie pod panowaniem cesarza Osmana I (1258-1326) pod panowaniem islamu; I

107. Na początku 17czwiek, Ibrahim I, potomek cesarza Osmana I i Yariela
(Nasi)-Bayan, 1. Wielki Książę Bułgarii i Awarów, zlecił okultystycznemu uczonemu 
Netanielowi (Nathanowi) z Gazy i jego skryptorium przywrócenie czystej wersji pierwotnego 
kultu Baala ich przodków wiele wieków wcześniej; I

108. Religia stworzona przez Netaniela (Natana) z Gazy dla Ibrahima I jest różnie nazywana sabateanizmem i 
aszkenazizmem (co oznacza „oświeconych rycerzy” lub „iluminatów”), przy czym Ibrahim I ogłasza się 
„mesjaszem”. Wielki wezyr Kara Mustafa Pasha z sił Mehmeda IV obalił Ibrahima I, aby złożył przysięgę 
wierności islamowi w 1666 r., Próbując go powstrzymać; I

109. Pomimo wszelkich prób wytępienia aszkenazizmu (sabateizmu) wśród Bułgarów, Awarów, Madziarów 
i Rusarów, ogromna liczba potomków Chazarów nawraca się na ten nowy ekstremalnie 
apokaliptyczny kult mesjański; I

110. Do 20czstulecia, Madziarom z Wenecji, teraz oddanym wyznawcom sabateizmu, udało się wymazać 
czołowych królewskich potomków rodzin bułgarskich i awarskich oraz starożytnych
Wyznawcy Meneszeh, z pozostałymi w większości tylko ekstremistycznymi wyznawcami aszkenazyjskiej religii 
osmańskiej (quasi-islamskiej); I

111. W połowie lat 20czstulecia, Madziarowie z Wenecji, jako oddani wyznawcy sabateizmu, 
postanawiają zniszczyć starożytne przymierze Menesze, wymyślając koniec świata
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przez wielki ucisk, poświęcenie rywali, kradzież tożsamości milionów, stworzenie Nowego 
Porządku Świata i roszczenia do ojczyzny, z której żaden z ich przodków nigdy nie żył; I

112. Do 13czwieku, potomkowie Obadiasza (Öge) utworzyli Wielką Dynastię Yuan w Chinach 
pod rządami 1. Chana Ujgarów z Mongolii przez Kubilaj-chana (1260-1294); I

113. Do 20czstulecia, potomkowie Obadiasza (Öge) przywrócili władzę, stając się głowami rodzin Partii 
Komunistycznej, a Madziarowie mieli nadzieję wyeliminować te rodziny poprzez globalną wojnę w 
ciągu pierwszych pięćdziesięciu lat XXI wieku.ulStulecie pozostawiając tylko Madziarom pozostałą 
linię Chazarów; I

114. To jest przekręcona i udręczona prawda świata, ukryta przed wzrokiem, ukryta przed historią i 
znana niewielu; I

115. To jest objawienie tego, jak zostaliśmy oszukani i jak ci, którzy wiernie służą swoim
szaleni przywódcy również zostali oszukani; I

116. Że ci, którzy twierdzą, że starożytna religia ma prawo do rządzenia, są bezpodstawni, opierając swoje 
argumenty na bajecznych fikcjach, które łatwo zdemaskować; I

117. Że ci, którzy twierdzą, że starożytna krew ma prawo, są niczym więcej niż oszustami, z 
Chazarami wywodzącymi się jako piraci lądowi ze stepów Mongolii i Kaukazu i nigdzie w 
pobliżu Lewantu, Egiptu ani Europy; I

118. Że ci, którzy twierdzą, że mają władzę poprzez magię i Boskie prawo, są tymi samymi, którzy zniszczyli swoje własne 
przymierze podczas II wojny światowej, kończąc w ten sposób wszelkie twierdzenia o ciągłej wierze lub religii; I

119. Są bez wiarygodności, bez pochodzenia, bez historii, bez autorytetu, a jednak
utrzymują się; I

120. Upierają się przy kłamstwie, że mają Boskie Prawo do rządzenia wszystkimi, którzy nie są członkami
ich rodzina to nic więcej niż bydło; I

121. Upierają się przy kłamstwie, że przestrzegają rządów prawa, kiedy osiemdziesiąt lat temu 
zniszczyli własne przymierze i przez wieki nie przestrzegali własnych praw; I

122. Upierają się przy kłamstwie, że nie ma niewolnictwa, ale poprzez system bankowy nadal twierdzą, że są 
właścicielami naszego ciała, umysłu i duszy poprzez okultystyczne rytuały wokół aktów urodzenia, 
trustów i powiązań; I

123. Są obłąkani, pozbawieni kompetencji, nie potrafią zobaczyć własnej historii, a jednak woleliby 
raczej zniszczyć świat, niż ustąpić o cal; I

124. Pomimo takiej choroby psychicznej i hańby, Boska uwaga zażądała, aby otrzymali oni sprawiedliwe ostrzeżenie 
o zbliżającej się zagładzie z ręki największego Boskiego cudu w cywilizowanej historii; I

125. Przez wieki byli ostrzegani w proroctwach i opowieściach, ale ignorowali wszystkie takie 
ostrzeżenia; I

126. Dwa lata temu zostali oficjalnie ostrzeżeni przez zawiadomienie o istnieniu świętego 
Przymierza Pactum de Singulars Caelum, jednak pozostali niemi; I
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127. Po raz kolejny ich urzędnicy zostali ostrzeżeni rok temu o ich hańbie, a oni nadal ignorują 
Boską uwagę; I

128. Żadna grupa w historii nie była wielokrotnie ostrzegana, aby przywróciła cześć Boskości; I

129. Żadna grupa w historii nie była wielokrotnie ostrzegana, aby odpokutowała za swoje czyny i przywróciła 
właściwe zarządzanie światem; I

130. Nigdy wcześniej w historii elicie nie dano tak wielu okazji do naprawy i uzyskania 
przebaczenia za to, co zrobiły; I

131. To już trzecia i ostatnia uwaga przed Dniem Sądu Bożego przeciwko ich hańbie, złu i 
niekompetencji, pozostają uparcie zdecydowani do końca; I

132. Tak więc, jak całe Niebo i ci, którzy czytają te sto czterdzieści cztery prawdy, dają świadectwo, tak 
też stanie się, że ci, którzy rządzili tym światem przez tysiąc lat na kłamstwach, na strachu i 
złośliwości, zostaną wyrwani ze swoich pałaców; I

133. Począwszy od Dnia Sądu Bożego, nastąpi płacz i zgrzytanie zębami, jakiego nigdy wcześniej nie 
widziano, po uwolnieniu największej armii duchowej siły, będącej aniołami i demonami 
zjednoczonymi przeciwko tym oszustom i fałszywym rodzinom elita; I

134. Dopóki każdy, kto otwarcie przeciwstawił się woli Nieba i Ziemi, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności,
siły uwolnione tego dnia nie spoczną; I

135. Plany elit dotyczące globalnej destrukcji zakończą się fiaskiem. Ich plany utrzymania się u władzy spełzną na niczym. Błagania o 
litość po tym wszystkim, co uczynili, zakończą się niepowodzeniem; I

136. Zostaną związani zgodnie ze swoją niegodziwością i hańbą dla wszelkiej natury duchowej
siła. Ich zgoda na zabranie ich dusz z ciał zostanie spełniona; I

137. W ten sposób ich dusze zostaną zabrane, kiedy śpią, kiedy jedzą, kiedy chodzą; I

138. W ten sposób ich dusze zostaną zabrane, kiedy się kąpią, kiedy prowadzą samochód, latają lub kiedy wychodzą na 
zewnątrz; I

139. Tak więc nie będzie wystarczająco głębokiego bunkra, aby się ukryć, żadnego górskiego legowiska wystarczająco wysokiego, żadnego miejsca 

wystarczająco bezpiecznego; I

140. Ciągłe przelewanie krwi nie odwróci nieuniknionego; I

141. Zjednoczone psy Nieba i Piekła będą polować na każdego z nich, ratując ich dusze i pozbywając 
się ciała; I

142. Będą ścigani w każdej chwili, każdego dnia, aż ich gatunek już nie wyginie; I

143. Wtedy obietnica zostanie spełniona, gdy źli i bezbożni zostaną usunięci z tej ziemi i przywrócone 
rządy prawa; I

144. Jak jest napisane, tak będzie.
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