
Vaticanoa, Aitasantu Beltza eta Jesuiten 
ordenaren loturak II Gerrate Mundiala 
eta Naziekin.

AIPATU ONDORENGO TESTUAK LAN BIKAINA EGITEN ARI DIREN WEB ORRI 
BATETIK  INGELERATIK-EUSKARARA ITZULIAZ JARDUNGO DUDALA

GARRANTZIZKOA IRUDITZEN ZAIDALAKO . 

JAKINTZARIK DUENAK GAIAN SORPRESA HANDIRIK EZ DU HARTUKO,  BAINA 
EZ DUENARENTZAT  PISU EGIN ZAIOKE.

ESKATUKO NUKE MESEDEZ KONKLUSIORIK EGIN AURRETIK SALTSEATZEA 
GAIAREN SUBJETU BAKOITZAREN ARIRA.

BERAZ…

LEHEN ZATIA

Mapa honen arira aipatu izarraren puntu bakoitza eta gunea sakrifizio lekua seinalatzeko direla.  
Himmlerek(Hitleren eskuin eskua) berak diseinatua.

Bosteko izarrak Pentagrama osatzen du. Pentagrama Eliza Satanikoaren sinbolo nagusia da.

Holokaustoa-18 milloi Protestante, Ortodoxo, Kristau etnia Judutar eta talde minoritarioen  
erreketak

bizirik zirela labeetan Polonia eta Errusian oraindela 70urte baino gutxiago diktarode katoliko

Adolf Hitler eta Fr Joseph Stalinen eskutan historiako sakrifio humanorik handiena eta garestiena

izan da.

Horren itzela zen Erromaren Inkisio latz honetarako erabiliriko logistika maila eta militarren  
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kopurua (1939-1945) non hirugarrenReich delakoaren gainbeheran garrantzizko faktore bilakatu 
zela. Logistikoki ahalegin masiboa eginzutela garbi da Katoliko etzirenen sakrifio handienerako.  

24 orduz eta 7 egunez astero horretarako eraikitako labeetan. Analisi genealgikoa burutzeko  
Europa guzitik erabilitakoaren gixa.

Amerikar Inovative Busines Machine izan zen aztertzeko eta ondorenean erabaki ahal izateko

nor sakrifikatu eta sakrifiziotik libratuko zen lehen Ordenagailuak sortu zituena. Latza baita ere,  
erabilitako ehundaka miloi dolarrak konpainia farmazeutikoek jendea errenditurik mantentzeko eta  

transporta erraza izateko “gas” kamaren hobekuntzarako azterketetan.. Aipatuikriko sorkuntza  
hauengatik ezbalitz etzen plana aurrera ateratzerik egongo.

Gehienbat ala ere, Vatikanoaren Projektu hau ez oztopatzeko lider aliatuen konplizitatea eta  
nahiarengatik dela gehienbat argi da. Non, Naziek jende errugabe gehiago hil zuten sutan 1944 eta  

1945 bitartean aurreko urteetan baino.

Hutsik gabeko froga argi bat II Gerrate Mundialetik zera da: Komando aliatuak Logistika lan oro  
zaintzen ibili zirela sutaratuko zen jende kopuruak bezala trenen mugimenduak jarraituz sakrifizio  

kanpamenduetaraino. Azkenean bonbarik jaurti etzedin Nazi batikano heriotz kanpamenduetan  
lortu zuten.

Gerraren amaieran Aliatu guztiek egin zuten lehen gauza Eisenhoweren aginduei jarraiki Ama 
Mariaren estatua oro (bere omenean ziren kanpamenduak) ehundaka kanpamenduetatik kenduak  

izan ziren, Labe gehienak desmantelatuak -beste edozein eraikuntzaren aurretik- eta suntsituak izan  
ziren . Kanpamendu batzuk, Lotz deiturikoa behintzat umeen sakrifizio humanorako erabili zen  

bakarra bistara behintzat historiatik ezabatua izan zen.

bakarra bistara behintzat historiatik ezabatua izan zen.
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ARGAZKIAN HIMMLERREN HITZAK: 
Erromako Jesuiten Ordenaren ostean Alderdi 

Naziaren Modeloa aldatu zuela.

ARGAZKIAN HIMMLERREN HITZAK: 
Erromako Jesuiten Ordenaren ostean Alderdi 

Naziaren Modeloa aldatu zuela.
n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BIGARREN ATALA…  

Nurenberg-eko juizioak hasterako (Georgetowne Unibertsitateko Edmun Walsh Apaiz  
Jesuitak sekretupean zuzendua), Holokaustoaren arduradun Nazi garrantzitsuenei  
Herrialde berrietan identitate berriekin bizitzeko baliabideak eman zitzaizkien eta  

beste batzuen “eriotza faltsuak zituzten asmatu. Sakrifikatuen kopurua 
“onargarri”omen zen maila batean ezarri zuten, 6 milloiren kopuruan ain zuzen 
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Erromatar Sekta Katolikoa, Estatua Erromatar Katolikoak kanpamenduetan eta  
Izkutukoaren berri etzen sekula aipatu ofizialki ehundaka guardia eta ofizialen 

juizioetan zehar.

“Guk ez genekien ezer” izan zen ukaziozko esaldia ofiziala ukaziorako publikoari  
bistaratua. Modu 

praktiko batean “Judutarren aurkako azken neurria” deituriko ebidentzia aurkitu  
bazen ere izandako Gestaporen Kuartel batean. Sakrifizioaren lehioa 3 urte  

motzetara ebaki zuten (1943-1945) Lider Aliatuen konplizitatea minimizatzeko. Sortu  
ziren gezur kriminal itzelak Kanpo Arremanetarako kontzilak-Amerikar  
militarreruntz eta Kanpo Arazoetarako Erregeren Institutoak Britainiar  

Militarreruntz “merkeago” zela zela jendea gasaren bidez hiltzea izan zen publikoari  
iritxiarazitako argumentu lehenetxia. Oraindik orain humanoaren historian izan den 

egunik ilunenari azken eta betirako insulto bezala geratzen delarik.

Berdintxu 20 milloi erahil ahal ziren, beste diktadore askok egin bezala historian  
zehar, simpleki erahildako gorpuak masiboki eta lurperatzeak edo eta gorpuetaz 
libratu lurzulo itzelak sortuaz Europan hamar aldiz jende gehiago hil zen plagen  

garaian bezala. Oraindela ehundaka urte.

OROIMENA...

Holokaustoa Arrazista gorrotagarria, expedientea exterminoa “gastuen murrizketa”  
zen Nazien sistema bezala onartzen den ikuspuntua mantentzen da. Kontrako 

norantzan diren ebidentzia ororen gainetik dugun definizio absurdoa. Hori izanen da 
garai ilun horren Buruak babesturik dirautela egun, Judutar bakoitzaren, Errusiar  

ortodoxo bakoitzaren, Greziar ortodoxo, Protestante oro, Baptista eta labeetan  
sakrifikaturiko bakoitzaren mamoriari iruzur grabea.

(artikuloa idatzi duenak dio): Arima hauei zor diogu egia, Beraien memoria eta  
bakea izanen da Holokaustoaren atzean den egian barna exploratuko duen artikulo 
honen bidea.-Zergatik eta nor zegoen honen atzean? Eta zergatik oaraindik miloika  

biktima hauengan justizia zikindurik dagoen.

Vaticanoa eta Jesuiten deabru sare sataniko itzela(1939an Sortua).



Erakutsia izan zaigun Hitoriaren alde oso ezberdina.

Irakurle askorentzat artikulu honen aurkezpenak soilik ardura serioak izango ditu 
sortuak. Lehenik, askorentzat, milloika gizaki errugaberen sakrifizioan Eliza  

Katolikoak osoki eta erabateko parte hartzea, goren-goreneko mailetatik gainera 
absurdoa izango delako, eta beste batzuentzat, Stalin eta Heinrich Himmler Apaiz  

Jesuitak zirela fikziozko delarik.

Azken batean galdera bereziki ezta “nor? Eta zergaitik zegoen Holokaustoaren 
atzean?”, baizik eta benetan hiru aldiz jende gehiago sakrifikatua izan zenaren egia  

azaleratzea orainarte aipatu zaizunetik- eta berauren egile izan zirenak ez direla  
sekula zigortuak izan eta are ta gehiago erran orduan zutena baina botere gehiago 

dutela gaur egun.

Historialari eta Ikertzaile on ugarik jakin izan du, gelditzen diren ebidentziak aztertu  
ahala, zulo deliberatu eta itzelak izan badirela geure jakintzan. Akademiako gizon 
eta emakume zintzo hauek badakite beraien bihotz eta beraien buru zentzudunetan 
Aliatuek gerra ostean aipatzen zuten “ezjakintasuna” beste zerbaiten estalki bat  

zela,gezur hutsa zelako.

Belaunaldi berrien honerako heldu ta bada garaia gauzak bere lekuan ipintzeko,  
bada garaia egia esateko “nor eta zergaitik zegoen honen atzean”. Horregatik  

eskatzen da irakurtzen hasten den orok amaierararte jarraitzea konklusiorik egin  
aurretik.

1930-eko Europa

Sakrifizio humano handienaren aziak erein ziren muinak Erromatar Eliza  
Katolikoaren aberastasun politikoen aldaketetan aurki daitezke. Europan, lehen 

Gerrate Mundialaren ostean.

Vaticanoarentzat erabakigarri suertatu zen lehen Gerra Mundiala. Gerrari esker  
Inperio Autria-Hungariarraren suntsiketak Aita Santuak aske egin zituen bostehun 

urteren ondoren. Erregeren adarretik ziren belaunaldi berriak Erromatar 
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Enperadore Santuengandik etor zitezkela zuzenean Aitasantuen aukeraketan 
eskusartzeko zioten tratatuez. Germaniar eta Frantziar noblezien suntsiketa  

“mendeku gozo” izan zen poliza sekular dizdiratxuen bidez jasandako ehizari  
erantzunez. Gerra Handiaren bidean.

Bost menderen ostean lehen aldiz, Eliza Katolikoak bere burua aske ikusiko du bere  
helburuak betetzeko, erregeren familien influentziaren beldur izan gabe-bat izan 

ezik-Alemania. Behin erregeren familia Germaniarra suntsituta orduan izan go zen  
eliza erabat aske.

Benedicto XVI. Hitleren Gaztediaren kide Swastika Nazia soinean duela.

Pio Aitasantuaren laguntzaile klabe batek Eugenio Pacellik, 1919rako Adolf Hitler,  
Intelijentzia Katolikoaren Ofizial ausarta aukeratua zuen iada autagai egokitzat  

Eliza Germaniarrerako.

Pacelli gutxienez astean behin elkartzen zen Munichen Hitlerrekin hasierako urte  
haietan. Bere patroi, finantzaile eta bere kontrolatzaile gisara. Edonola ere, bere  
etsairik gertukoena aldaketa soziala bilatzen zuen Mugimendu indartsua izango 
du-kapitalismo korruptoaren amaiera, zientziaren promozio,hezkuntza eta balore  

sozialen aldaketa-inoiz aplilatu izan ahal bazen eliza erromatar katolikoa existituko  
etzen mundua.

Archille Ratti (Pio XI Aita san.) izan zen Ubi Arcanoren bidez modernismoaren  
aurkako estrategia 

bideratu zuena promozionatu eta aukeraketa selektiboa eskuz eginaz Elizaren 
ineteres lehenetxiak burutzeko intentzioa zutenak bakoitzaren gizartean monja edo 

apaiz izan beharrik gabe.
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Pius XIren ediktu, plan eta polizen efektuak efektiboki aparato Katoliko itzel bat  
egitea zen munduan zehar-alderdi politiko erraldoia- edozein hautagai,  

presidente,lehen ministro garaitzeko modukoa. Erromarekiko lehialtasun absolutuaz  
beraien liderrak aukera ahal zitzaten ere.

Hartu kontutan honako hau: Nazio kristau batean zein hautagai politiko izanen da 
faltsu nahikoa Erromatar Eliza Katolikoa aserrarazteko?. Naiz eta oraindela 100  

urte baina gutxiago, Nazio industrializatu askok Jesuitak kanporatu (berriro) zituzten  
eta Vaticanoa deabruaren epizentroan kokatu.

Joseph Ratzinger, orain gutxirarte Benedicto XVI Aitasantua, salutean.

1933 urterako, Eliza katolikoak bere ametxik sakonena bera ere gainditurik zuen 
Eliza Erromatarrari lehial ziren Diktadoreak italia, Alemania, Espainia, Kroazia,  

Errusia(Fr. Stalin) eta Nazio klabeak Ego Ameriketan kontrolpean zituztelako. Urte  
hori zen behar bada-Vaticanoak eta Jesuitek sei mende pasatxotan izaniko botererik  

itzelena zuten eskuartean-azken soluzioa Pacelli Kardenala, Fr. Wlodimir  
Ledechowski(Jesuiten Goi generala) eta kuriako eskubete lehenlerroko batzuen 

artean hartu zen, tartean Munich-eko Artzapezkikua, Michael Cardinal von 
Faulhaber.
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Ingurune arrazista, gorrotoz betea eraikitzen gutxituen aurka.

1930. urterarte Gobernu Estatubatuarra gerra diplomatiko batean zen murgildua  
Vaticanoarekin 70 nurte lehenago Jesuitek Abraham Lincoln erahil zutelako. Baina  

Franklin delano Roosevelt presidente autatua izan zenez, Eliza katolikoak aliatu  
indartxu eta arima eskuzabala topatu zuen.

Georgetown Unibertsitateko fr. Edmun Walsh jesuitaren lanari esker-(seguruenik 20.  
mendeko amerikarrik boteretsuena)-FDRak(erreserba federala) eta Wall  

streetendako “negozio on baterako arrazoi” ziren Hitler eta Diktatore Katolikoak.  
Ehundaka milloi dolar hasi ziren inbertitzen Germaniar ekonomia bereraikiaz.
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Lehen aldiz historian Amerika Vticanoaren aliatu moduan izanda, Erresuma Batua,  
eta europako Gobernu eta Gutxiengo bakan batuk geratu ziren mehatxu mdura 

Erromarentzat. Kontutan izan da ala ere Jesuitek Monarrkia Ingelesa, Parlamentua 
eta Intelijentzia Zerbitzuak kontrolpean zituztela George III. Erregearen 

Erregetzzatik.

Wlodimir Ledochowskik gutxiengo ziren taldeen aurkako eta bereziki Judutarren  
aurekako literatura eta propaganda etengabe bat askatu zuen The Protocols of  

Elders of Zion tartean.-Sinpleki re-editatua balitz Judutar erabili ordez Jesuita hitza  
jarriaz dokumentu hau aierazle oso ona litzateke jakiteko Diktadore Katoliko  

Erromatarrak zer agindu jarraitzen zuten.

Jenerazio bakarrean, laiko/sekulartasunaren eztabaida filosofikotik eta zergaitik  
“zen jainkoa hilik” eztabaidatik,mundua Eugeniak, arraza puroa eta jarrera 
antisozial arriskutxuei nola aurre egin eztabaidatzera igaro zen. Eztabaida 

sakonetara.

1937rako, Ledochowskiren eta bere armada jesuitaren gorroto antisemita eta  
gutxienekoen aurka ain billakatu zen persuasiboa non Diktadore katolikoak eroso  
sentitzen ziren “iraultza publikorik” etzela gertatuko gutxieneko taldeak gizartetik  

kanporaturik baziren ideiarekin.

Ala ta guztiz ere, etsai boteretxu bat atera zitzaion Jesuiten proganda gorrotozkoa eta  
beldur betezkoari denbora berean. Pius XI Aitasantuak berak kritika gogorrak egin  

zituen Diktadore Katoliko Erromatarrek Fr. Ledochowski eta bere muturrekoek  
martxan zituzten poliza arrazista gorrotagarrien aurka.

Azken golpea berriz, 1939an heldu zen, Aitasantuak Akta Gorena berehalakoan 
zabaldu zuenean, Katoliko zen edonorentzat beste edozein Humanoren aurka egitea 

beraien sinismen, azalaren kolorea eta sinismen politikoren arira. Beraienhilobi zela.  
Jesuiten Jeneral Gorenak akta elizaren lege berri bezala zabaldu aurretik lortu zuen 

geldiaraztea eta egun gutxiren buruan Aitasantua erahila izan zen, Konpainiaren 
“kopa pozoinduaren” biktima bat gehiago.
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Aste gutxi batzuren buruan, Pacelli Aitasantu izendatua izan zen. Eta hillabete  
gutxitara Jesuiten kontrolpean ziren Ditadore Erromatar Katolikoek II Gerra  

Mundiala hasi zuten.

Pius XII Aitasantuaren azken soluzioa

Mundua gerran mulgildurik zela 1939 amaieran, Diktadore Katoliko Erromatarrek  
aurrekaririk gabeko eskalan “etnia garbiketa” lantzeko kondizio paregabeetan ziren  

igeri.

Pius XII eta Ledochowskiren taldearen deabrukeriaren erakusle gisa, Hitler ,29  
urteko kanpotar rankineko Fr. Heinnrich Himmler, Schutztafell (Nazi SS) en buruan  

ipintzera behartua zela izan, 1929an. Pacelli eta Ledochowskiren babes eta 
gidaritzapean II Gerrate Mundialaren hastapenetarako prest zen Himmler, milloi bat  

zerbitzariz osaturiko polizia indar, zientzialari eta interrogatzaile taldea gidatuaz.  
Ekintzarako prest.

Dwight D. Eisenhower Maltako Zaldunak(New yorkeko Gotzai Francis Spellmanen 
aliatu a) eta beste batzuek gerra ostean idatziriko propagandaren aurkako norantzan 

suertatu zen 1939a. “Pio XIIa eta Jesuitek diseinaturiko “azken soluzioa”ren  
inplementatzearen hasiera izan baitzen.

Nahiko ideia sinplea zen -Diktadore Katoliko Erromatrrak konbentzitu gustuko etzen  
oro “Kanpamendu esklaboetara” garraiatzeaz non eta erabiliak izan ondoren  

“baztertuak” izango ziren, hau da, erahilak, diskretuki “ukiezin” ziren SS unidadeak  
erabiliaz. Gehienean zihurtzat zen bizirik sakrifikaturiko humanoen, ez eta ritual  
satanikoen arira etzela ezr aipatuko Vaticanoaren gorenetik, Jesuitenetik eta Ssko  

tropa lehialen ahotik (Himmlerren gidaritzapean)etzela ezer aipatuko.

Lan kanpamenduen estalki bezala erabiliaz dira holokaustoaren benetako neurrien 
estalkia egun, garbi geratzen delarik desinformazio mota hau germaniar Aginte  
Gorenean alimentatu zela Espainian Katoliko Erromatarren gidariengan bezala,  
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Italia eta Kroaziakoan ere, non eta beraien herritar mordoa bideratu zituzten  
heritzaren kanpamenduetara.

Adostasuna tartean zela iada Lider katoliko Erromatarrentzat miloika Arima pobre  
entregatzeko, geratzen zen erronka non kokatu jendea, eta nola ezkutatu okultoaren 

edozein aztarna ikusgai eta estrategiko.

Zergatik Polonia?

II Gerrate Mundialaren misterio historikotzat den galdera “zergatik aukeratu  
zituzten Naziek Poloniako kokaleku hauek sakrifizio kanpamenduak ipintzeko?” 
Galdera honi tradiziozko erantzun ugari eman zaizkio -Esanguratsua den bat  

Polonia lurralde okupatua zelako eta erdialdean kokatua zenez miloikako multzotan  
garraia ahal zitezkelako jendetzak.

Egia izanen da. Polonia Erromatar katolikoa hil-kanpamenduetarako aukera egokia  
zen -batetik,lurralde okupatua zelako Alemania, Italia, Espainia eta mundu osoko  
herritarren jakintzatik urrun. Baita ere aurkakorik etzuen Jesuiten indar espiritual  

eta tenporalaren Europaren erdian zelako, Katoliko Erromatar Babaria barne.
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Baina badira arrazoi hobeak kanpamenduen kokapenen logikari eta zergatiari  
zehatzago zaizkionak. Puzlearen lehen pieza moduan Poloniar Erromatar Katolikoen 

gorrotoa Aitasantuaren kuriako muturreko satanikoenganako eta Jesuita eta  
Ledochowski familiak esker txarrez beren patriarkaren aurkakotasunarekiko  

ulertzean datza.

 

 

Fr. Ledochowskiren osaba Mieczyslaw Halka Ledochowski Poloniako Kardinal  
Primitiboa izan zen 1866tik 1886arte. Eliza Katoliko Poloniarra beti izan da 

beldurgarria eta 1867an Ledochowski Kardinalak elizkizunak Latinez egin behar 
zirela agindu zuen eta ez Polonieraz, Polonierazko Kantuak debekatu eta bere  

autoridaderik gabe publikaziorik etzen aterako.
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Neurri hauek noski Poloniar eliztarrak sutu zituen -Mendeak atzera Irlandako elizak  
egin bezala- Kristautasunaren misterioak bertako komunitatean kontextu modura  
plazaratu zituzten. Eliztar Poloniar Katolikoak Ledochowski kardinalaren aurka 
altxatu ziren eta autoridade Prusiar Protestante Luteranoekin, tartean Bismarck  
Printzea eta Kaiser Wilhelm I Luteranoak, akordioa lortuz, Ledochowski atxilotu,  

famili ondasunak konfiskatu eta betirako familiaren izena humilatzea erdietxi zuten.  
Azkenean Ledochowski Kardinala Erroman geratu zen libre- Hautsitako gizon sutua.

 

 

Kontutan hartzeko Wlodimir Ledochowski S.J, Aitasantu Beltza eta Jesuiten  
Generalik boteretxuena ordenaren historian Frarancis Boraren ostetik zenarentzat ,  

Polonia toki madarikatua zen. Zihurrenik etzen egongo Erromatar Eliza  
Katolikoaren goikargu satanikorik berak aina gorroto zionik Poloniari. Bere  

osabaren Primitiboaldian , jakitun izan zitekeen Sibyleko ritualez. Warsaw-en,  
Pulawyko Czartoryska Palazioaren lurretan aurkitzen zen.

 

 

19. mendeko ritual hauek garrantzi handia zuten aintzinako Aitasantuen familia 
satanikoentzat. Vaticanoaz aparte -Sibyleko templua zaharrena eta garrantzitsuena 
zen – eta Tivoli(erroma kanpokaldean), Poloniakoak ziren Europan martxan ziren 

beste bi Tenpluak.

 

 

Warsaw etzen leku oso diskretua madarikaturiko arimak “uhalatzeko”-sutan 
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sakrifikatuak. Baina Czartoryska Palazioa Pulawyn eta arkitektura paregabedun 19.  
mendeko Sibyleko Tenplua aldiz perfektuak ziren.

 

SSa serioski hasi zen beraien “garbiketa” kanpainarekin, lehen zatia Pulawy 
inguratzen zuen regioa izan zen. Urrena berriz sakrifizio humanoetan  

eespezializatutako kanpamenduak izan ziren.

Pius XII Aitasantuaren Pentagrama Satanikoa eta Aitasantu Beltza

Mendeetan zehar Vaticanoa kontrolpean izan duten aintzinako familia satanikoek  
beti jakin izan dute arima madarikatuak – uhalaturiko arimak- ez daudela  

deskantsuan. Energia negatibo hauen manipulazio eta erabilera Magia Beltzaren 
bihotzean da beti. 

Historikoki, boterearen Geometria eta formek(irudiak) ere atal garrantzitsu izan dira  
benetako satanistentzat zeremonien lanketarako. Ez da irudirik Pentagrama baino 
boteretxuagorik naiz eta energia negatiboaz madarikatu , humanoak duen moduan.

Deabru gorenaren Pentagrama osatzeko, Pius XII eta Ledochowski aitasantu beltzak  
gutxienez bost sakrifizio gune beharko lituzkete. N punta bakoitzeko. Baina bere  
naturaltsunean sospetxa zabalduko zen bost guneko sistema erabiliaz. Orduan,  

sakrifio humanorako guneak eta beraien kokagune zehatz geografikoa itsusmutuan 
eta modu oportunoan erabakiko da lanerako guneen lureremuak eta beste heriotz  

guneak erabiliaz. 

Baina preso gune, tortura gune eta sakrifizio guneen sistema konplexu honen 
bihotzean Pius XII eta Ledochowskiren Pentagrama mantenduko da. – 18 miloi  

arima igaro ziren zubia- Erromatar Eliza Katolikoaren buruzagi satanikoek  
madarikatuak.

Norberak marraztu dezake Pentagrama berbera(himmlerrek diseinatua) Poloniako 
edozein mapa aukeratuz:

1) Lehenik, aurkitu Pulawy mapan-Sibyleko Palazioa eta Tenplua herria beraren 
Egomendebaldean dago.

2) Ondoren egin goruntz Ostrowren hegoekialdean geratu-hau Pentagramaren goiko  
punta izanen da.

3) Jarrai beheruntz hegoekialderantza -Pulawy igaro eta Ukrania Ortodoxoko L’viv  
herria aurkitu.

Herriaren mendebaldera Janowska Sakrificio Gunea zagoen- maiz lanerako  
kanpamenduarekin okerreko interpretazioa eginen zen.

4)Egin mendebaldera eta bidaiatu justu Krakow igaro arte, Bielsko-Biala herriaren 
gainean justuki. Hau zen Auschwitzeko Sakrifizio Kanpamenduaren gune ikaragarri  

handia.



5) jarrai iparralderunt Lodz herrirarte. Hau zen Umeentzako erabili zen Sakrifizio  
Gune bakarra- Lodzeko sakrifizio Kanpamentua.

6) Azkenik, bidaiatu berriro ekialderuntza Wlodawa herrixka topatu artean-Ia  
Ukraniarekin mugan-bertan zegoen Sobibor Sakrifizio Humanoen Gunea.

Benetako Deabruak eginiko Pentagrama duzu egina. Heriotzaren Pentagrama 
humanoaren historian izan den energia negatibo kantitate itzelena igaro zedin  

sortua.

Gehigarri dira, Belzec, Tomaszow Mazowiecki eta Majdanek sakrifiziorako guneak.
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Irakurketa honen ostean egin daitekeen galdera bat zergatik?eta, nola leike gizakia  
alako gauzak egiteko gai izatea? Erantzuna egonen da mendeetan zehar gizartea  

indarren fashion moduko batean

murgildu dela-munduaren garapenik nahi ez duten indarrez- pious izatearen  
pretentsioa duen jendea baina konplotaren bidez mundua miserian mantendu dute.  

Indar hauek konplota erabili dute mundua aitasantuaren Aro Feudal Ilunera  
itzularaziaz Protestanteen erreformatik jaio zen Era Modernoa suntsitu bitartean. 

Pius XII eta Jesuiten aitasantu beltzak botere supremo tenporala zuten(II gerra  
mundiala)- Fr. Heinrich Himmler eta Fr. Alexander N. Poskrebyshev Sovietar  

Teniente Generala “ Lubyankaren Generala bezala ezguna”(NKVD kuartel zentrala  
Moskun), eta Stalinen eskuin-esku eta erabateko gomendatzaile Kremlinaren  

barnean.

Agian motibazioa gainontzeko Erromar Eliza Katolikoaren lider Satanikoek  
mendeetan zehar izaniko bera zuten-boterea ber-ezartzeko- etsaiaren bihotzetan  
beldurra sartzeko- “Ama Eliza Santua” gaztetu eta indartzeko Jesuiten Orden 

okerraren arabera, Trenteko Kountzilean Kontra Erreforma.

Hauek baziren 18 miloi “ liberal eta heretiko” errrugabeen sakrifiziorako asmoak,  
erarik gordinenean, ba ematen du arrakastatsua izan dela.

Gaur egun, Erromatar Eliza katolikoa ukiezina da, erabat indarberitua eta aberatsa  
oso. Esaterako Eliza Katolikoa ez da skula horren boteretsua izan. Beraz, Pius XII  
Aitasantuaren eta Jesuiten lanak zihurtzat erran daiteke Vaticanoari mesede egin  

diola.

Eta zer esan Vatikanoaren inplikazio erabatekoaren inguruan humanidadearen 
aurkako krimenen arira, non datu publikotetatik ezabatua izan dela.-geldiezinak dira 

– faktore bat kenduta-edozein pertsonak jarri ditzake piezak bere lekuan.

Egunen batean, nahikoa jendek lan hau burutzen duenean 18 miloitik gora  
erahildako gizakien izana (“heretikoak eta liberalak” Trenteko Kountzilean eta  

Jesuiten Ordenaren Laugarren botoa) Erromatar Eliza katolikoaren atzean 
izkutatzea ezinezko izango zaie.

“Vatican Holocaust” II zatia irakurtzeko dio idazleak Vatikanoa eta Jesuiten 
Deabruaren Pentagramaren arira detaile gehiago jaso ahal ditzagun.

Aria: One Evil Web Page
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