
XII.  ŚWIĘTY GRAAL 

Ta wersja jest rewizją z 2020 roku. To już koniec poszukiwania 
Świętego Graal’a.  

Myślałem przez długi czas że nie będzie to możliwe. Ale wtedy 
zaprzeczyłbum sobie na prawie samym końcu tej książki. 

Nie marzeczy niemożliwych. Tak szybko jak zaczniesz myśleć że coś 
jest niemożliwe tak szybko nigdy nawet nie zaczniesz pracować nad 
znalezieniem odpowiedzi na to pytanie. I tak z nami robią w szkole, 
telewizji, na uniwersytetach. 

Powód dla którego musiałem przejść tak długą drogę jest teraz dla 
mnie bardzo przejrzysty. Każdy element moich odkryć których 
dokonałem albo które mi zostały przesłane telepatycznie mają swój 
powód. I wszystkie te odkrycia musiały zostaj zamalgamowane w ten 
jeden numer. 

I przez znalezienie tego magicznego numeru nie tylko możemy 
wyleczyć jeden albo dwa problemy ale wszystkie na raz. Ten numer 
daje nam wiele odpowiedzi na wiele, wiele różnych rzeczy w 
medycynie i fizyce. 

ZAWSZE MYŚL – NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH! 

Tak więc – to jest ta ostatnia częstotliwość – Święty Graal. Ten numer 
resonuje teraz już teraz ponad 4 mmiesiące i usuwa warstwę po 
warstie nanotechnologii. Być może jest to picotechnologia a nawet 
femtotechnologia. 
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A to są wartości w zaokrągleniu: 



58407 or 58.407 or 58.407 
Dlaczego jest ten process usuwania nanotechnologii tak długi i 
skomplikowany – więcej i dokładniej jest to opisane w rozdziale XVI – 
NANOSLAVERY. Proces usuwania nanotechnologii jest jak usuwanie 
warstw cebuli. Ten proces może zająć 20 tygodni albo dłużej. 

W celu zapobiegnięciu problemów z kalibracją sprzętu należy stosować 
poniższy zakres bez przerw przez conajmniej 20 tygodni. Jeśli nie 
widać żadnego efektu należy poszerzyć zakres bo problem z kalibracją 
może być dużo większy. Należy założyć że generator którego używasz 
został zsabotażowany prze Big Pharmę i ich ukryte agencje w celu 
zdyskredytowania. 
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Skąd wiem że ta liczba jest poprawna? – najpierw przeczytaj rozdział 
XVI o Nanoslavery żęby zrozumieć jak długi będzie ten proces. 

Teraz – tak jak wszystko w moim życiu lubię robić rzeczy które nie są 
bardzo powszechne tak jak na przykład łucznictwo i napisanie tej 
książki. Również Rife i Vega Testing. Pełne studia medyczne – tej 
prawdziwej medycyny opisanej w tej książce. No i ostatnio – pszczoły. 
Są to stworzenia fascynujące do oglądania. Szczególnie jak się ma 40 
tysięcy ich przed sobą i tylko jedna królowa. No i nic sobie z ciebie nie 
robią. Pracuja żmudnie i bez przerwy. Dokładnie tak jak my ludzie. 

Ale to nie jest punktem tego rozważania. Punktem tego rozważania 
jest to że pszczoły, czy też ich zaglada naprowadziła mnie na tor który 
wskaza ł mi rozwiązanie tego jak pokonać tą maszynę ! 
Nanotechnologuię! I ta hinta to rezultat tego że moje pszczoły wyroiły 
się dwa razy. Więc straciłem dwie królowe. To wszystko rezultat Rife i 
tego że pszczoły były tak zdrowe że mnożyły się zbyt szybko. 
 
Zgaduję że trzecia królowa została uwięziona za kratami i nie miała 
szansy na zapłodnienie. I stała się niepłodna. I w ten sposób cała 
kolonia pszczól staje się bardzo słaba i nie jest w stanie się bronić 
przed różnymi rodzajami wrogów. Wrogów takich jak – Wielka Ćma 
Woskowa. Ćma ta zostawiła całkowite spustoszenie w moim ulu. 
Zobacz na zdjęcie poniżej: 
 

I z tym wydarzeniem przyszedł moment Eureka – zobacz na ten plakard 
z fimu „Milczenie Owiec”. Jest tutaj kilka rzeczy które należy 
przedyskutować: 



  
1. “Milczenie Owiec” – dlaczego jest na plakacie ćma gdzie głównym 

zwierzęciem jest Owca?! 
2. Zobacz z bliska na obrazek ćmy i powiedz co widzisz? To jest 

bardzo specificzny rodzaj ćmy – ma na swoim grzbiecie obraz 
czaszki! Czaszka jest symbolem w jaki sposób będą nas wybijać. I 
my jesteśmy symbolicznymi owcami. Czyż tak nie jest? 

3. Połącz te dwa fakty żeby w pełni zrozumieć że ta właśnie ćma jest 
kluczem do rozwiązania tej zagadki. Częstotliwość tej właśnie ćmy 
jest tym właśnie Świętym Graalem. Czestotliwość tej właśnie ćmy 
ma właściwości pozwalające na zniszczenie nanotechnologii. 

4. No i jak widać, ten plakard pokazuje nam w jaki właśnie sposób 
nas zakneblowali i zamienili nas w niewolników. Ta powyższa 
częstotliwość jest kluczem do wolności. Ta częstotliwość została 
włączona do liczby 58407. Jak do tej pory – już 20 tygodni – ta 
częstotliwość nadal działa i usuwa nanotechnologię. 

CZY MA TO SENS? OCZYWIŚCIE ŻE MA!


