XVI. NANOSLAVERY /
NANONIEWOLNICTWO
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2020 miałem bardzo ciekawą
rozmowę z bardzo oświeconą osobą która mnie umocniła w moich
przekonaniach na temat tej teorii które wyjaśnię bardzo dokładnie w
tym rozdziale. Pozostawię też bardzo mało wątpliwości że moja teoria
musi być poprawna i że nie ma innej bardziej logicznej odpowiedzi –
podobnie udowadnia się twierdzenia w matematyce.
I to jest moja nowa teza – Nanotechnologia i Picotechnologia jest
integralną częścią naszego DNA.
Czy tak zawsze było? Odpowiedź jest prawdopodobnie – Nie.
Ale zanim spojrzymy na detale musimy zrozumieć jak nanotechnologia
wygląda. Pierwsza rzecz to spojrzeć na film Terminator – spójrzmy na
te kilka obrazków:

Ciekły metal z organiczną materią – hybryda. Totalnie autonomiczna
substancja i sztuczna inteligencja. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości
a może chcesz zainsynuować że to jest fikcja – przeczytaj te artykuły:

Możesz je znaleźć tutaj: https://youtu.be/581PK3s0HgA i tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=g2rMkRs-GzE i tutaj: https://
www.youtube.com/watch?v=RfeQ9ipVh84
To są nasze ostatnie osiągnięcia cywilizacyjne. Teraz spróbuj sobie
wyobraź świat za 1000 lat. Prawdopodobnie się tego nie da zrobić! Jest
też bez żadnej wątpliwości że ta planeta należy do kogoś i ten ktoś
podjął odpowiednie kroki w tym kierunku żeby mieć pełną kontrolę
nad wszystkim co żyje na powierzchni tej planety.
Przeanalizujmy teraz kilka dodatkowych faktów:
Podobnie jak Anthanasius Kircher ( i wielu innych naukowców którzy
przyszli po nim) który jako jeden z pierwszych osób wyszedł z tezą że
choroby są wywołane przez mikroskopowego rozmiaru niewidzialne
„robale” które oglądał pod mikroskopem w połowie lat 1600 –
podobnie ja wierzę że NANOTECHNOLOGIA została w nas zainstalowana
w celu przyśpieszenia procesu starzenia i ewentualnie żeby nas
uśmiercić. Nanotechnologia jest integralną strukturalną częścią
naszego ludzkiego DNA.
Ktokolwiek się za tym kryje ta osoba odpowiedzialna jest również za
wynalezieniem technologii pozwalającej na pojmanie naszej
świadomości po śmierci i jej ponowne wszczepienie w nowe
stworzenie (człowieka) – ten proces jest ogólnie znany pod terminem
reinkarnacja. Technologia ta również pozwala na tworzenie nowych
dusz – coś co już sami próbujemy osiągnąć w naszych laboratoriach.
W tym momencie jedyną rzecz jaką musimy sobie wyobrazić że ta
nanotechnologia to nic innego jak tylko sztuczna inteligencją którą
można kontrolować przy użyciu 5G czy też 6G (militarne technologie)
albo jeszcze bardziej zaawansowane niż to co ma wojsko na użyciu.
Musimy sobie wyobrazić i powiedzieć że nanotechnologia to również
tzw. „Circuit Breaker”, tzw. Nośnik elektroniczny który jest
zaprojektowany że na wypadek jak ci się uda usunąć biologiczną
infekcję ta właśnie nanotechnologia ma na zadanie wykreowanie tej
samej infekcji – tylko że to jest jest cyfrowa kopia. W tym właśnie
przypadku małe nanoroboty (tak małe jak molekuły) są
zaprogramowane żeby oszukać twój system immunologiczny w taki
sposób że zamieniają się w raka albo w bakterię czy wirusa.

Te nie jest już dłużej fikcja naukowa. Żyjemy w erze cyfrowych
patogenów, i cyfrowych kopii tych już istniejących biologicznych
patogenów. Tak jak muzyce mamy analogowy zapis i cyfrowy, tak samo
jest w świecie tak zwanej absurdalnej zachodniej medycyny. Mamy
biologiczne wirusy i mamy ich odpowiedniki cyfrowe zreplikowane przy
pomocy nanotechnologii. I te cyfrowe są kontrolowane przy pomocy
5G. To jest właśnie to czym jest tzw. Kovid. I w ten sposób mogą to
wywołać u każdej osoby.
To wszystko zostało zaprojektowane jako narzędzie kontroli dla tych
którzy mają się upewnić że żaden naukowiec i jego odkrycie nie ujrzy
światła dziennego. Jedyną rzecz jaką muszą zrobić to zdyskredytować
odkrycie przy użyciu właśnie tej ciekłej substancji która jest w każdym
z nas. Ta substancja może się wtedy przedostać do każdego miejsca w
organiźmie. Ta właśnie substancja jest samo kontrolująca się i jest
niczym innym tylko Nanotechnologią.
Nanotechnologia nie jest tylko zaprojektowana żeby kontrolować
choroby i proces starzenia ale również jest to mechaniczny sposób na
podłączenie się do twojego mózgu i świadomości. W ten sposób mogą
symulować to co myślisz, to co mówisz, jaki jest twój ulubiony kolor.
Mogą manipulować twoimi emocjami. Moga absolutnie kontrolować
wszystko co chcą.
Jesteśmy niczym innym jak tylko owieczkami czekającymi na rzeź. I
jeśli tego nie widzisz to jesteś totalnie uśpiony przez tą technologię.
Nie da się tego inaczej zawrzeć słowami jak tylko poprzez
stwierdzenie że ta planeta to nic innego jak obóz koncentracyjny i
najlepszym sposobem na zarządzanie więzieniem jest jeśli więźniowie
nie podejrzewają że są więźniami. Dokładnie tak jak w filmie – The
Truman Show.
Nasze poprzednie pokolenia zamieszkiwały tą planetę od setki tysięcy
lat. Dopóki jakieś 60 tysięcy lat temu nasza planeta została
nawiedzona przez jedną z ras obcych. Którzy bili technologicznie
bardziej zaawansowani i którzy to wykorzystali żeby nas zamienić w
niewolników.
Jaki był głębszy cel tego procesu? Było ich wiele: wydobywanie złota,
dostarczanie krwi do produkcji adrenochrome przedłużającego życie,
inne hormony i enzymy, zwykła chciwość do władzy – być może nawet
nasze ludzkie mięso. Które w zasadzie nie różni się od krów i owiec.

No i ten ostatni powód to pozyskiwanie energii z nas – czy to jest
zwykła elektryczność czy też inna duchowa energia.
I tak jest na pewno z wieloma tysiącami innych planet tylko w naszej
galaktyce.
Teraz wyobraźmy sobie odzyskanie wolności od tej niewoli! Wyobraźmy
sobie odzyskanie wolności umysłu? Wyobraźmy sobie moc naszego
umysłu i to co potrafi i jak szybko moglibyśmy się rozwinąć
intelektualnie i szósty zmysł gdyby nasz umysł nie był pod kontrolą?
Nasz nauka i naukowcy są pod ścisłą kontrolą. Medycyna jest pod ścisłą
kontrolą. Wszystko jest kontrolowane przez tego kto zniewolił nasze
ciało i umysł.
Kolejny koncept jest poza granicą wyobraźni praktycznie każdej osoby
– jeśli założymy że możemy użyć jedną częstotliwość żeby wyleczyć
jakąkolwiek chorobę poprzez usuwanie nanotechnologii z naszego DNA
być może możemy się stać nieśmiertelni! Być może tak właśnie było
setki tysięcy lat temu. Wyobraźmy sobie chociaż przez chwilę ludzkie
życie o sto razy dłuższe niż dzisiejsza średnia wieku. Być może nasza
religia opiera się właśnie na takim odkryciu. Nieśmiertelność jest
połączona z odpowiednią częstotliwością!
Teraz wyjaśnijmy dlaczego przy zastosowaniu częstotliwości Świętego
Graal’a możesz nie zauważyć żadnych efektów przez długi czas
stosowania Rife – powód jest następujący: ponieważ Nano jest
integralną częścią naszego DNA dlatego też gdyby usunięcie całej
zawartości było możliwe (prawdopodobnie jest to możliwe ale przy
użyciu innej częstotliwości) herx byłby tak duży że mógłby zabić nawet
najzdrowszego człowieka.
Kolejnym porównaniem jest zwykłą zabawka taka jak kalejdoskop –
wyobraźmy sobie że każdy obrót w środku odbywa się raz na tydzień i
po każdej zmianie widzimy inny obraz z tymi samymi elementami poza
tym że co 7 dni ubywa jeden z elementów. I z tygodnia na tydzień
pozostaje mniej i mniej elementów aż w końcu struktura molekularna
tej substancji jest zbyt słaba aby się przetransformować i w końcu się
rozpadnie.
Tak jak widać – elementy w kalejdoskopie kreują idealną mozaikę.
Proces usuwania nanotechnologii trzeba powtórzyć 20 tygodni albo
dłużej. Co tydzień molekularna częstotliwość tej substancji jest

przeprogramowywana przy użyciu 4G / 5G i innych fal radiowych.
Każdego tygodnia można usunąć tylko jedną warstwę w kalejdoskopie.
Za każdym razem przy usuwaniu kolejnej warstwy należy oczekiwać
bardzo ciężkiego herx’a. Z własnego doświadczenia – gdyby nawarstwić
wszystkie herx’y z 20 tygodni, nawet nie mając żadnej innej infekcji
czy metali ciężkich, jestem pewien że ten skumulowany herx byłby
śmiertelny!
Dlatego też usuwanie nanotechnologii przy użyciu Rife musi się odbyć
stopniowo przez długi okres czasu. Co najmniej 20 tygodni.
Cierpliwość jest wymagana i pełne zrozumienie powyższego konceptu.
Skąd wiemy jak długo zajmuje usuwanie Nanotechnologii – tak jak w
wielu przypadkach odpowiedzi zostały zakodowane w filach
Hollywood. I tym filmem z odpowiedzią na to pytanie jest „Swordfish”.
Ile elementów możesz spostrzec na tej hybrydzie?

Dodatkowo – jest wysoce prawdopodobne że używają nas do inkubacji
czegoś innego. Jest to trudne do opisania – jest to coś w rodzaju „goo”
lub może coś co jest zainstalowane do wyciągania i transferu naszej

energii wewnętrznej i przekazu do matki statku. Jest to rodzaj
systemu do transferu energii. Ta substancja czy też ta istota jest
zakorzeniona w całym ciele i rozpościera swoje włókna we wszystkich
kierunkach. Jest to prawdopodobnie część Morgellons, które żyją w
każdym z nas bez wyjątku. Te włókna służą również do komunikacji w
formie anten wyrastających z brwi.
Podsumowanie – gdybyśmy mogli uzyskać wolność od tej substancji i
nanotechnologii – to całe więzienie będzie musiało zostać zamknięte. I
być może ten proces się już rozpoczął. A jeśli się zamyka więzienie to
trzeba się też pozbyć więźniów!
Kolejną fascynująca rzeczą jaką się im udało wykreować to
zastosowanie nanotechnologii do kreowania snów i tego co w nich
widzimy. Czysta projekcja. Jednymi ze scenariuszów jest kreacja wizji
że jesteśmy poza swoim ciałem, albo że jesteśmy nawiedzani przez
inne istoty z innych wymiarów. Szczególnie kiedy jesteśmy na granicy
świadomości i snu – tzw. LUCID DREAMING. To jest kolejny sposób na
wykreowanie strachu w osobach – i oczywiście w celu żeby zniechęcić
osobę do kontynuowania Rife ze Świętym Graalem. I tu jest
ostrzeżenie – to może się tobie też zdarzyć!
Może się tak zdarzyć że zaczniesz mieć wizje rzeczy których wcześniej
nie widziałeś – niektórzy z was wezmą je za dobrodziejstwo, inni jako
klątwę. Dla niektórych będzie to fascynujące doświadczenie. Inni nie
będą chcieli mieć z tym nic wspólnego – i właśnie to doświadczenie
nakłoni cię do porzucenia Rife i używania tej częstotliwości w celu
uniknięcia dodatkowych wizji.
Niektórzy z was będą myśleć że są to prawdziwe wizje, jakkolwiek
moje przekonanie w tym momencie jest takie żeby je traktować tylko
jako wizje an samym początku. Wszystko jest grą zaprojektowaną w
celu wymuszenia na tobie żebyś przestał Rife! Ponieważ twoje ciało
należy do nich i umysł jest zaprojektowany do kontroli ciała.
Wiec bądź ostrzeżony jeszcze raz. Zajmie to conajmniej 20 tygodni i
będzie to rollercoaster gdzie nanotechnologia będzie się poczwarzyć i
odtwarzać podobne symptomy nawet po 5 razy – wszystko po to żeby
wywołać wątpliwości w twoim umyśle. Medyczne problemy będą
powracać wielokrotnie. Wszystko po to żeby zdyskredytować Rife!
Udanej zabawy!

