XIX. TRZY CNOTY BOSKIE
Każdy musi być kontrolowany w jakiś sposób. I każdy musi w coś
wierzyć – to jest w jaki sposób mają cię na haczyku. Ten moment w
którym czegoś nowego się uczysz albo zaczynasz być przekonany do
czegoś i ponieważ są oni podłączeni do twojego mózgu dlatego mogą
to bezpośrednio przeciwko tobie wykorzystać.
I właśnie w ten sposób oni utylizują naszą wiedzę, przekonania i nasze
uczucia do tego żeby nawet formułować nasze myśli i to co mówimy
szczególnie pod wpływem alkoholu. To wszystko po to żeby pomóc w
realizacji ich planu. To jest dużo większe niż sobie to ktokolwiek
kiedykolwiek wyobrażał.
Kiedy nas uczono na lekcjach religii że Bóg zna nasze myśli – to jest
dokładnie właśnie tak. Tylko że Bogiem nie jest ten prawdziwy Bóg a
maszyna. Komputer. Sztuczna Inteligencja. Oni znają nasze myśli! I
nawet więcej – ta maszyna może je formułować!
Więc ta historia toczy się w ten właśnie sposób! WIARA, NADZIEJA,
MIŁOŚĆ. Bądź pewien – te właśnie narzędzia zostały głównie
przygotowane po to żebyś nie dokonywał żadnych przygotowań do
żniw! Ale to zostanie przedyskutowane na samym końcu. Najpierw
pokaże jak te wszystkie historie które znamy zostały zaprojektowane
po to żeby cię wysłać w złym kierunku albo żeby ci dać nadzieję i
wiarę w jutro.
NIESTETY ALE NIE MA JUTRA! ZROZUM – JEŚLI KTOŚ ZBUDUJE BROŃ
PRZY UŻYCIU KTÓREJ MOŻNA ZNISZCZYĆ NANOTECHNOLOGIĘ I WIĘZI
NIEWOLNICTWA NASZEGO UMYSŁU I CIAŁA – NIESTETY ALE ONI MOGĄ
ZROBIĆ TYLKO JEDNĄ RZECZ. JEST TYLKEO JEDNA DROGA ŻEBY OMINĄĆ
UTRATĘ CAŁEJ ICH UPRAWY. I TO WŁAŚNIE MY JESTEŚMY TĄ UPRAWĄ.
Przeanalizujmy kilka przypadków. Tak jak wiemy conajmniej 99%
populacji to nic innego tylko barany, lemingi i papugi. Takie osobniki są
bardzo łatwe do kontrolowania – przy użyciu strachu. I strach
oczywiście jest bezpośrednio połączony z wiarą. Wiarą w Boga, wiarą
w Zachodnią Medycynę, wiarę w naukę. Pranie mózgu przy użyciu
różnych metod i technologii – np. TV, Youtube i inne media robią to
najlepiej. Pamiętaj co zostało napisane na samym początku tej książki

– Wymyśl kłamstwo tak wielkie jak się da, powtarzaj je w kółko i
wkrótce stanie się ono prawdą.
I tak szybko jak ktokolwiek zacznie dociekać i przedstawiać dowody w
mediach tak szybko te właśnie media znajdą sposób na to żeby
zdyskredytować każdą osobę nawet jakby to był sam Einstein. Z
ogromną łatwością.
No I właśnie – ci co się opierają i chcą walczyć – ten 1% - z nimi też
wiedzą jak sobie poradzić – przy pomocy nadziei i miłości. Albo
obydwu na raz. W społeczeństwie jest określona grupa osób z wyższą
świadomością która myśli że wie co się wokół nich dzieje. I że ten
właśnie ich wróg może zostać pokonany przy pomocy miłości! Albo że
ten wróg czy też ta maszyna jest zazdrosna o to że my możemy mieć
uczucia takie jak miłość i dlatego też sama chce zrozumieć nas i stać
się taka sama. Ta maszyna też chce wiedzieć jak kochać.... Jest
zazdrosna.
Odpowiedź niestety jest NIE! Walczymy z maszyną! I maszyna nie ma
uczuć ani potrzeby żeby je mieć! I im szybciej to zrozumiemy tym
szybciej będziemy mogli stawić opór. To nie jest rząd czy rządy państw
czy systemy z jakimi walczymy. My walczymy ze Sztuczną Inteligencją i
maszyną która nie ma uczuć.
I są niestety tysiące planet takich jak nasza zaprojektowanych żeby
utrzymywać tą maszynę przy życiu. Jest to maszyna która
wyewoluowała na innej planecie i rozpleniła się po całym
wszechświecie. Film Terminator to nie jest fikcja. Jesteśmy
niewolnikami którzy niczego nie podejrzewają i mają nadzieję na
jutro. Jesteśmy niczym innym tylko źródłem baterii czy też energii dla
tej maszyny.
A teraz przedyskutujmy NADZIEJĘ – Ci którzy nazywają się sami jako
ruch oporu – Ci indywidualiści żyją w nadziei że wygrają tą bitwę.
Żyjąc w nadziei kolaborują i demonstrują i żadna z tych osób nie
przygotowuje się na moment w którym nastąpi inwazja tej planety. To
jest nie do powstrzymania. Jeśli broń jakiej używają na nas nie działa
już dłużej wtedy trzeba zrzucić bąbkę. Albo dokonać zbioru upraw. I to
jest moment który już nastąpi na dniach.

WIARA kreuje strach.
MIŁOŚĆ zamieni cie w męczennika.
NADZIEJA to jak heroina zapodaje euforię.
I tak długo jak mają cię na haczyku w taki czy inny sposób oni zawsze
wygrają.
I jeśli wierzysz w Nowy Ład i Agenda 21 – to jest właśnie kolejny temat
jaki stworzyli dla tych najbardziej krnąbrnych i zdeterminowanych
żeby się im postawić. Ponieważ tak długo jak w coś wierzysz oni się
zajęli twoją świadomością. Wszystko jest zaprojektowane po to żeby
odwrócić twoją uwagę od tego ca naprawdę ma się zdarzyć.
PRZYGOTUJ SIĘ NA INWAZJĘ TEJ PLANETY! I ZBIORY LUDZI – NASZYCH
DZIECI I CHORMONÓW! PRZYGOTUJ SIĘ NA PRZETRWANIE TEGO
KATAKLIZMU! TO JEST JEDYNE CO MOŻESZ ZROBIĆ! JUŻ NIEDŁUGO
PRZEROBIĄ WSZYSTKICH NA MIELONE.

