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דרשה לפאנית מצליחה

אלפי  מאות  שעשתה  ברק,  בבני  מאוד  מצליחה  פאנית 
דולרים, רווחים מכל הפאות שמכרה בכל שנות העסק שלה, 
יום אחד, בדרך למספרה שלה סחרחורת חזקה.  הרגישה 
היא הדליקה את המזגן ברכב החדש והנוצץ שלה והרגישה 
קצת הקלה. היא עוד הצליחה לצאת מהרכב ליד המספרה 
שלה, ואז היא התעלפה. מיד הזעיקו אמבולנס שבא ולקח 
אותה לבית החולים הקרוב. אחרי בדיקות ואבחונים, מצאו 
שיש לה איזה מחלה נדירה, שהתפשטה לה על כל הראש. 
הפאנית המצליחה החזיקה מעמד בבית החולים עוד מספר 
ימים, ואז הלכה לעולמה. היא הרגישה את יציאת הנשמה 
איך  הרגישה  היא  נורא.  בפחד  ואחר-כך  בהפתעה,  שלה 
שהיא עולה למעלה במהירות עצומה. הגוף שלה היה עדיין 
ונעצרת  נוחתת  היא  ופתאום  קליני.  מוות  החולים.  בבית 
באיזה עולם, ולא יודעת איפה היא נמצאת. ואז, מרחוק 
היא רואה את הס"מ מסתכל עליה. רעד וחלחלה עברו בה, 
מיליוני,  הופיעו  פתאום  לחשוב,  זמן  לה  היה  לא  אבל 
וסחבו  ומשונות,  שונות  בדמויות  חבלה  מלאכי  וטריליוני 

אותה בפרעות לבית דין של מעלה. 

הפאנית המצליחה הגיעה לבית דין של מעלה. כל מלאכי 
חבלה עמדו צפופים מהצד, וחיכו בקוצר רוח. מתי כבר 

היא תיפול לידיים שלהם. 

בית דין: שמך זהבה, כן? 
פאנית: בפחד ככככן גמגמה ברעדה.

בית דין: ידוע לך, את החומרה של כל מה שעשית? על זה 
הרהורים  זרה,  בעבודה  ונשים  אנשים  אלפי  שהכשלת 
ושז"ל. והכל בעבור בצע כסף. אפילו לא חשבת לעשות 
הוא  שהעולם  כאילו  בדרכך,  המשכת  כלום.  על  תשובה 

הפקר, ואין דין ואין דיין.

הכל  הרי  להגיד.  מה  יודעת  לא  ורועדת.  בוכה  הפאנית, 
אמת. היא ידעה את האמת, אבל ה-כ-ס-ף הגדול, המעמד 

כולם החניפו לה... הפיתוי היה גדול מידי. 

הפאנית: אני מכרתי רק פאות עם הכשר. תבואו בטענות 
לרב המכשיר.

בית דין: בצעקות "את הרי 
בהכשר  ממש  שאין  ידעת, 
כל  שקר".  והכל  הזה, 
זה,  את  יודעות  הפאניות 
וממשיכות עם המשחק, רק 
שיותר  כמה  למכור  בכדי 
פאות. ולעשות כמה שיותר 

כסף. 

הרי המשגיח לא נמצא כל 
ויכולים  במספרה,  היום 
פאות  של  משלוחים  לבוא 
בלי  מקומות  מיני  מכל 
כל  קורה  שזה  כמו  שידע, 
יודעת,  שאת  כפי  הזמן, 
זה,  עם  פעולה  ושיתפת 
פעם  בא  המכשיר  הרב 
עבור  צ'ק  ולקח  בחודש 
תעודת הכשר שנתן וזהו.

את יודעת את האמת, ועוד 
האמת,  בעולם  פה,  מעיזה 

לשקר???? 

את  יקבל  המכשיר  הרב 
אבל  יומו,  בבוא  עונשו 
אליך.  קשור  לא  זה  כעת 

ואת פה במשפט!

ובבכי:  ברעדה  הפאנית 
הרב  על  סמכתי 

המכשיר...

בצעקות  דין:  בית 
גדולות, פושעת ישראל, 
הכל  עשית  שקרנית, 
כסף.  בצע  בעבור 
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בגללך.  נכשלו  ובחורים  גברים  בגללך,  זרה  עבודה  עבדו 
נשמות שהיו צריכים להיוולד בתור ילדים נהפכו לשדים ורוחין 
וכולם יתנקמו בך. בואי תראי מה החשבון שלך היית 30 שנה 
פאנית, לפחות עברו דרכך 100.000 נשים, אם לא יותר. 
מאה אלף נשים שהכשילו גברים ובחורים בהרהורים ושז"ל 
לפחות 3 פעמים ביום זה יוצא 300.000 נשמות ליום כפול 
, במילים:  נשמות  יוצא 106.200.000  ימים בשנה,   354
מאה ושש מיליון 200 אלף נשמות. - כפול 48.5 מיליון 
נשמות שיוצאים רק מ-5 ילדים (הסבר מפורט בחוברת, 'לך, 
 51,550,768,888,200,000 יוצא  החרדית')  האישה 
במילים: 51 קואדריליון 550 טריליון 768 ביליון 888 מיליון 

20 אלף נשמות אבודות וזה רק לשנה אחת בלבד!!!!!

כפול 30 שנה יוצא: 1,546,522,066,646,000,000, - 
במילים: 1 קווינטיליון, 546 קואדריליון 522 טריליון 066 
ביליון 646 מיליון נשמות אבודות שהרגת, במשך 30 שנה

של  הזה  החשבון  את  רואה  את  זוועה,  בצעקות  דין:  בית 
נשמות אבודות, וזה רק לשנה אחת? ותראי את החשבון כפול 

30 שנה, נראה לך, שיש לך תקומה בכלל? 

הפאנית: בהיסטריה של פחד, אני מתחרטת בבקשה, תחזירו 
אותי לעולם, ואני אשנה את הכל, אני אעשה תשובה, אני 

מבטיחה לכם, כל מה שתרצו, ב-ב-ק-ש-ה!

בית דין: נאנחים, אם לא היית אחראית לאיבוד של טריליוני 
וטריליוני נשמות, אולי עוד היית חוזרת בגלגול, כמו איזה 
חילוני, אבל היות שיש בידך החטאות רבים, בסדר גודל כזה, 
וחשבון אין סופי, אין יותר מה לעשות למענך, את אחרת את 

המועד. 

בית דין: ממשיכים, ולכן הוחלט בבית דין שתישארי בעולם 
האמת. אבל קודם כל תעברי את כל תהליכי הקבורה, וחיבוט 
הקבר, שזה יכול לקחת גם כן שנים. ואחרי כל זה, יש כבר 
פסק מבית דין, והוא כף הקלע וגיהנום, לנצח נצחים. אין לך 

תקומה!

הנשמה של הפאנית "המצליחה", חזרה מיד לרחף מעל הגופה 
שלה, ולעבור את כל תהליכי הקבר.

וכך, נפטרה מהעולם. כולם בכו והספידו אותה, אישה כשרה 

מצוות,  על  שמרה  וחרדית, 
יפים.  הספדים  ועוד  ועוד 
כאשר גופתה הובלה לקבורה, 
הגופה,  נשמתה מעל  ריחפה 
עם  אותה  שרפו  בזמן  ובו 
מלאכי  אש  של  לפידים 
הגולל,  סתימת  עם  חבלה. 
מאות  אותה  התקיפו  ישר 
נחשים מכל הכיוונים, ובכל 
בראשה  שיער  שהיה  מקום 
נחשים.  זה  במקום  באו 
הגופה,  את  אכלו  הנחשים 
את  הרגישה  כמובן  והנשמה 

הכל. היא צרחה 

וצעקה בקולות זוועה. אבל 
שמע  לא  אחד  שאף  ברור 

אותה.

אחרי זמן שנראה כנצח, עם 
לתאר,  אפשר  שאי  ייסורים 
והעמיקו  מלאכים   2 הגיעו 
התחיל  ואז  קיברה,  את 
חיבוט הקבר עם מקלות של 
ידוע  לא  נמשך  וזה  אש. 
אולי  חודשים  אולי  כמה, 
חיבוט  אחרי  וכך  שנים. 
מיליוני  כל  באו  הקבר, 
מלאכי חבלה שהיא בראה 
הלא  אל  אותה  וחטפו 
נודע. היא כבר לא קיימת. 
ולא  לא לתחיית המתים, 
אלא  הבא,  העולם  לחיי 
להתגלגל  תמשיך  רק 
וגיהנום,  הקלע  בכף 

לנצח נצחים.
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והס"מ חגג עוד ניצחון מוחץ, עם ההמצאה הגאונית שלו ועם 
השליחה הנאמנה שלו - הפאה!!

התסריט שלך.  זה  ואנוכית.  מכשילה  יקרה,  לא  פאנית  כן, 
פחות גרוע מזה לא יכול להיות לך.

כדאי מאוד שתעשי מיד חשבון נפש, כי מי יודע כמה זמן 
עוד יש לך, וסוף כל סוף תיפרדי יום אחד מהעולם הזה, ואז 
תגיעי לבית דין של מעלה לתת דין וחשבון על כל פשעייך.

יש לך רק תקווה אחת. וזה לעשות תשובה, וגם התשובה שלך 
קשה מאוד. ואת חייבת ללכת לרב צדיק גדול אמיתי, שיתן 

לך סדר תיקון חמור.

אבל לפני זה, בכדי שיהיה לך איזה כפרה, את 
חייבת לעשות את הדברים הבאים:

לסגור מיד את המספרה שלך.  .1
לפרסם את שמך ברבים, ולגלות שכל ההכשרים   .2

על הפאה זה שקר אחד גדול. ואין כזה דבר.
וכולם  זה,  את  יודעות  הפאניות  שכל  לגלות   .3

עושים את הכל (כולל ַאת) בעבור בצע כסף.
הספר  את  מהודו-תקראו  באות  הפאות  שכל   .4
"הישכם אוהבים את ה'" ו-"לך האישה החרדית" 
"מכתבים לרבנים 7 חלקים" תקני בכמויות ספרים 
כאלה, ותחלקי בחינם לכל הנשים שאת רק יכולה, 

כולל להשפיע על כל הפאניות שאת מכירה.
מס'  החומות  שומרי  בקו  תשמעי   .5
072-33-72-978 את הסיפור של מגלה עמוקות 

על עומק הדין.
לפרסם את כל הרבנים המכשירים ברבים.  .6

צריך לשרוף כל דבר שקנית מכסף של עבודה   .7
זרה שאסור בהנאה...............................

כאשר תעשי את כל הדברים האלה יהיה לך   .8
תיקון גדול. ואחרי כל זה תלכי לרב צדיק שיתן לך 

סדר תיקון נוסף.
כל  את  תקיימי  ואם 
הצלת,  נפשך  זה-את 
ולא תצטרכי לעבור את 
כל הזוועות האלה בבית 
ואם  מעלה.  של  דין 
עד  בתשובה  תחזיקי 
אשרייך  מותך,  יום 

ואשרי חלקך. 

אמן  לעולם  ה'  ברוך 
ואמן.
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וטריליוני נשמות, אולי עוד היית חוזרת בגלגול, כמו איזה 
חילוני, אבל היות שיש בידך החטאות רבים, בסדר גודל כזה, 
וחשבון אין סופי, אין יותר מה לעשות למענך, את אחרת את 

המועד. 

בית דין: ממשיכים, ולכן הוחלט בבית דין שתישארי בעולם 
האמת. אבל קודם כל תעברי את כל תהליכי הקבורה, וחיבוט 
הקבר, שזה יכול לקחת גם כן שנים. ואחרי כל זה, יש כבר 
פסק מבית דין, והוא כף הקלע וגיהנום, לנצח נצחים. אין לך 

תקומה!

הנשמה של הפאנית "המצליחה", חזרה מיד לרחף מעל הגופה 
שלה, ולעבור את כל תהליכי הקבר.

וכך, נפטרה מהעולם. כולם בכו והספידו אותה, אישה כשרה 

מצוות,  על  שמרה  וחרדית, 
יפים.  הספדים  ועוד  ועוד 
כאשר גופתה הובלה לקבורה, 
הגופה,  נשמתה מעל  ריחפה 
עם  אותה  שרפו  בזמן  ובו 
מלאכי  אש  של  לפידים 
הגולל,  סתימת  עם  חבלה. 
מאות  אותה  התקיפו  ישר 
נחשים מכל הכיוונים, ובכל 
בראשה  שיער  שהיה  מקום 
נחשים.  זה  במקום  באו 
הגופה,  את  אכלו  הנחשים 
את  הרגישה  כמובן  והנשמה 

הכל. היא צרחה 

וצעקה בקולות זוועה. אבל 
שמע  לא  אחד  שאף  ברור 

אותה.

אחרי זמן שנראה כנצח, עם 
לתאר,  אפשר  שאי  ייסורים 
והעמיקו  מלאכים   2 הגיעו 
התחיל  ואז  קיברה,  את 
חיבוט הקבר עם מקלות של 
ידוע  לא  נמשך  וזה  אש. 
אולי  חודשים  אולי  כמה, 
חיבוט  אחרי  וכך  שנים. 
מיליוני  כל  באו  הקבר, 
מלאכי חבלה שהיא בראה 
הלא  אל  אותה  וחטפו 
נודע. היא כבר לא קיימת. 
ולא  לא לתחיית המתים, 
אלא  הבא,  העולם  לחיי 
להתגלגל  תמשיך  רק 
וגיהנום,  הקלע  בכף 

לנצח נצחים.
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והס"מ חגג עוד ניצחון מוחץ, עם ההמצאה הגאונית שלו ועם 
השליחה הנאמנה שלו - הפאה!!

התסריט שלך.  זה  ואנוכית.  מכשילה  יקרה,  לא  פאנית  כן, 
פחות גרוע מזה לא יכול להיות לך.

כדאי מאוד שתעשי מיד חשבון נפש, כי מי יודע כמה זמן 
עוד יש לך, וסוף כל סוף תיפרדי יום אחד מהעולם הזה, ואז 
תגיעי לבית דין של מעלה לתת דין וחשבון על כל פשעייך.

יש לך רק תקווה אחת. וזה לעשות תשובה, וגם התשובה שלך 
קשה מאוד. ואת חייבת ללכת לרב צדיק גדול אמיתי, שיתן 

לך סדר תיקון חמור.

אבל לפני זה, בכדי שיהיה לך איזה כפרה, את 
חייבת לעשות את הדברים הבאים:

לסגור מיד את המספרה שלך.  .1
לפרסם את שמך ברבים, ולגלות שכל ההכשרים   .2

על הפאה זה שקר אחד גדול. ואין כזה דבר.
וכולם  זה,  את  יודעות  הפאניות  שכל  לגלות   .3

עושים את הכל (כולל ַאת) בעבור בצע כסף.
הספר  את  מהודו-תקראו  באות  הפאות  שכל   .4
"הישכם אוהבים את ה'" ו-"לך האישה החרדית" 
"מכתבים לרבנים 7 חלקים" תקני בכמויות ספרים 
כאלה, ותחלקי בחינם לכל הנשים שאת רק יכולה, 

כולל להשפיע על כל הפאניות שאת מכירה.
מס'  החומות  שומרי  בקו  תשמעי   .5
072-33-72-978 את הסיפור של מגלה עמוקות 

על עומק הדין.
לפרסם את כל הרבנים המכשירים ברבים.  .6

צריך לשרוף כל דבר שקנית מכסף של עבודה   .7
זרה שאסור בהנאה...............................

כאשר תעשי את כל הדברים האלה יהיה לך   .8
תיקון גדול. ואחרי כל זה תלכי לרב צדיק שיתן לך 
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ומי מעכב את ביאת משיח צדקנו להתגלות? ומי ינצל במלחמת גוג ומגוג?

בעזהשי"ת 

סדר תיקון נוסף.
כל  את  תקיימי  ואם 
הצלת,  נפשך  זה-את 
ולא תצטרכי לעבור את 
כל הזוועות האלה בבית 
ואם  מעלה.  של  דין 
עד  בתשובה  תחזיקי 
אשרייך  מותך,  יום 

ואשרי חלקך. 

אמן  לעולם  ה'  ברוך 
ואמן.


