I. WSTĘP OD AUTORA
CZĘŚĆ PIERWSZA
Ta książka powinna być odczytywana jako nic innego jak tylko książka z
fantazjami.
Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi DISCLAIMERS
(następny rozdział).
Należy pamiętać, że ta książka zostanie przedrukowana ze zmienionymi
częstotliwościami z jednego i jedynego powodu - aby zdyskredytować jej
treść. Więc jeśli książka nie pochodzi bezpośrednio z
www.thelawoffrequencies.com
jest szansa na to że jej treść została przekręcona. Sprawdź wydruk i
porównaj z zawartością internetową po zakupie kopii papierowej.
Pamiętaj – Oni zrobią wszystko aby ponownie zakopać tę wiedzę!
Zrobią wszystko, aby ją ośmieszyć!

CZĘŚĆ DRUGA
Spójrz wokoło na to zoo, ten cyrk, to więzienie, ten obóz
koncentracyjny, w którym zostaliśmy umieszczeni.
Rozejrzyj się wokół siebie. Spójrz na morze zombis. Spójrz na te
wszystkie lemingi. Na papugi niezdolne do niezależnego korzystania z
własnego umysłu.
Spójrz w lustro. Spójrz w swoje oczy. Spójrz na arogancję w swoich
oczach.
Arogancja własnego myślenia jaki lub jako to też nie jesteś
inteligentny(a) i jak zaawansowany(a) jako człowiek!

Czy na prawdę myślisz, że masz Wolną Wolę? Twoja arogancja pozwoli ci
wierzyć że tak jest...
Czy uważasz, że ta planeta jest wyjątkowa i że jesteśmy najbardziej
zaawansowanym gatunkiem we Wszechświecie?
Twoja arogancja prawie na pewno ci powie że Tak.
A być może twoja świadomość jest wystarczająco zaawansowana, aby
widzieć ponad murami tego więzienia?
Czy twoja świadomość jest wystarczająco rozwinięta, aby zobaczyć, że
ta rzeczywistość jest niczym innym jak tylko obozem koncentracyjnym?
Nie innym niż niemieckie obozy nazistowskie.
"Arbeit Macht Frei" - "Praca sprawia, że jesteś wolny"
Czy twoja świadomość jest wystarczająco rozwinięta, aby zobaczyć, że
żyjemy w identycznych realiach w porównaniu z nazistowskimi obozami
koncentracyjnymi, z wyjątkiem tego, że zostaliśmy pozbawieni wszelkiej
świadomości tego faktu jak również wolnej woli?
Czy tak trudno jest zdać sobie sprawę, że nasze umysły zostały
zniewolone, abyśmy mogli być kontrolowani i postępowali zgodnie z
instrukcjami zaprojektowanymi dla każdego z nas?
Otaczają nas kłamstwa o takiej skali, że ci, którzy próbują rzucić światło
na prawdę, są wyśmiewani lub usuwani.
Istnieją miliony planet takich jak nasza. I myślenie, że jesteśmy sami i
że jesteśmy najbardziej zaawansowanym gatunkiem we Wszechświecie,
to nic innego jak szaleństwo.
Ta książka została napisana, aby pokazać wszystkim, że możemy
wyleczyć prawie każdą chorobę którą chcemy. I w ten sposób prawda o
Zachodniej Medycynie zamieni się w popiół.
Żyjemy w największym obozie koncentracyjnym jaki kiedykolwiek
wynaleziono! I jesteśmy świadkami największego ludobójstwa, jakie
kiedykolwiek zaprojektowaliśmy! Za 500 lat, jeśli nadal będziemy istnieć
na tej planecie, spojrzymy wstecz na Medycynę Zachodnią i stwierdzimy

że ten cyrk nie różnił się niczym od polowania na czarownice w
średniowieczu.
Czasami nasze człowieczeństwo potrzebuje osoby, która jak Kopernik
może udowodnić wszystkim, że się mylą i która może zainicjować nową
erę rozwoju ludzkości.
Moja rada dla was wszystkich jest prosta - Uwolnij swój umysł od
wszystkiego, co wiesz, ponieważ to, co wiesz, to prawie na pewno
wszystko kłamstwa.
Na horyzoncie już w najbliższej przyszłości jest coś wielkiego. Coś na
skalę biblijnej powodzi.
Zaśmieciliśmy tę planetę poza wszelką wyobraźnię. Zamieniliśmy ją w
szambo. I nadal ignorujemy najważniejsze tematy - przeludnienie i gnój
jaki zostawiamy po sobie. Jedyną szansę, jaką ma ta planeta na
przetrwanie jest jak znikniemy z jej powierzchni, tak jak kilka razy w
przeszłości.
I tylko ci, którzy widzą ponad murem tego więzienia, tylko ci, którzy
wykażą się próbą dokonania prawdziwej zmiany, tylko ci będą mieli
zaszczyt i prawo zobaczyć nową erę ludzkości.
Nową erę - Wolną od pracy, wolną od chorób, wolną od kłamstw, wolną
od śmierci (nie mylić ze śmieciami).
Więc spójrz wokół ponownie i powiedz co widzisz? - Odpowiedź dał nam
Nicola Tesla dawno temu:
"Jeśli chcesz znaleźć tajemnice wszechświata, pomyśl w kategoriach
energii, częstotliwości i wibracji."
"Dzisiejsi naukowcy myślą głęboko, a nie jasno. Trzeba być rozsądnym,
aby myśleć jasno, ale można myśleć głęboko i być całkowicie szalonym."
Taki jest stan naszej nauki. To jest status twojego umysłu...
Ciesz się całkowicie nowym podejściem do naszej przyszłości. Wszystko,
co nas otacza składa się z częstotliwości. I wszystkie problemy można
rozwiązać niczym innym tylko częstotliwościami.

CZĘŚĆ TRZECIA
Ta książka jest tylko przewodnikiem, który pomoże Ci widzieć ponad
ścianami tego więzienia. Ta książka została napisana, aby pomóc ci
uwolnić swój umysł i swoje ciało od niewolnictwa.
Musisz zrozumieć to jedno przesłanie - istnieje wiele naukowców z
wieloma roszczeniami znalezienia magicznych częstotliwości na
wyleczenie raka i innych chorób. To nie może być dalej od prawdy.
Po czterech latach spędzonych na pracy z Vega Testem opracowałem
setki częstotliwości które myślałem, że są w stanie wyleczyć prawie
wszystko - raka, boreliozę, czego tylko nie nazwiesz.
Były oficjalne potwierdzenia przez Służbę Zdrowia wyleczenia raka na
etapach 3 i 4. Po to żeby później odkryć, że niektóre objawy powracają
jakiś czas później lub inne symptomy zaczynają się rozwijać, i które
żadna z klasycznych częstotliwości nie mogła pomóc. Było to bardzo
intrygujące że stare lub nowe symptomy powracają, nawet gdy Vega Test
potwierdził, że fizycznych patogenów już więcej nie ma i że nic
technicznie nie powinno być źródłem żadnego powrotu problemu...
Więc jak to działa?
To bardzo proste - jesteśmy zainfekowani nano technologią. Jesteśmy
zarażeni niewidocznymi nano robotami które są sterowane przez 4G/5G.
Wyobraź sobie połączenie/kombinację technologii 5G, Nanorobotów i
osobistego DNA. Dodaj centralny komputer gdzieś w Pentagonie lub
Genewie i zarówno - twój umysł jak i twoje ciało mogą być zdalnie
kontrolowane.
Wiem, że naśmiewają się z tych wszystkich naukowców, którzy aspirują
do znalezienia lekarstwa na raka lub inne nieuleczalne choroby.
Naśmiewają się, ponieważ wiedzą, że mają broń znacznie większą, niż
ktokolwiek może sobie wyobrazić.
Jest to również powód, dla którego ci naukowcy wciąż żyją. Odpowiedź
jest prosta - osoby kontrolujące to więzienie mogą i będą wywoływać
identyczną chorobę u tych naukowców z jednego prostego powodu - aby
ich zdyskredytować. Nie ma to jak zobaczyć osoby twierdzące że
wynalazły lekarstwo na raka, jak same umierają na tą samą chorobę.
Jakież to jest proste? Ten system jest po prostu genialny!

Ale jaka jest odpowiedź na to wszystko? Sekretem znalezienia antidotum
jest znalezienie lekarstwa na MND (Motor Neurone Disease /
Stwardnienie Zanikowe Boczne), które jest wywołane przez
nanotechnologię. Tylko osoba lub naukowiec, który może leczyć MND i /
lub Morgellons tylko on lub ona może powiedzieć, że mamy świętego
Graala.
Do tego czasu - powodzenia wszystkim którzy wierzą w jakiekolwiek
odkrycia medyczne. Tylko lekarstwo na MND da nam wolność od
niewolnictwa!
Twoje ciało i umysł należy do nich. Jesteś ich własnością.
A jeśli zrobisz z nich głupca, oszukując datę śmierci przy użyciu Rife, oni
zaktywują MND lub Morgellons w twoim ciele, po to żebyś cierpiał o
wiele więcej niż z oryginalnym schorzeniem.
MND i Morgellons są zawsze aktywowane u tych, którzy zaczynają
widzieć ponad ścianami tego więzienia i również tych, którzy widzą
daleko w oddali. Jest to środek zapobiegawczy, a także represyjny. Jest
to forma zemsty.
P. S.
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego najnowsza terapia
immunologiczna działa tylko w niektórych przypadkach, a w niektórych
nie?
Odpowiedz jest prosta - dzięki Nanotechnologii. Komputer więzienny
decyduje, kto żyje, a kto umiera. Nie naukowcy!
Nanotechnologia jest narzędziem straży porządku w rękach właścicieli
tej planety.

