XX. PRZEPOWIEDNIA
OSTRZEŻENIE:
Poniższa przepowiednia jest niczym innym tylko spekulacją, opinią
autora, naukową i fikcyjną zgadywanką, religijną indoktrynacją,
okolicznościową ewidencją, pseudonauką, podważaniem paradygmów,
materiałem o możliwości zmiany świadomości.
Ta przepowiednia może wywołać różne emocje, emocjonalne
wachania, myśli samobójcze, letargię, problemy z wzwodem, socjalne
odstręczenie szczególności u osób o sile umysłu płatku śniegu. Możesz
się również stać uzależniony od narkotyków, alkoholu, gier
hazardowych, i innych substancji. Możesz się również stać bardziej
brutalny czy też zacząć używać przemocy.
Jeżeli jesteś poniżej 18 roku życia nie powinieneś tego czytać. Jeśli
jesteś w jednej z grup o dużym ryzyku mentalnej niestabilności jest
mocno rekomendowane nie angażowanie się w ten rozdział. Pamiętaj –
zostałeś ostrzeżony.
———————————————————————————————————————————
„A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna
Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili,
żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39 i
nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak
również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”
Mateusz 24:37-39
„ Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie”
Łukasz 12:40

It is not important who is the reference to the Son of Man is in the
above text. What is important that similarly to the days of Noah only a
few individuals will be saved when this is all over. Let me explain what
I have in mind - these are just many puzzles from the same picture
which are now coming together to give us this Prophecy.
1. Mieszkamy w więzieniu. Ta planeta nie jest niczym innym jak tylko
farmą. Sam fakt że nie używamy Rife w medycynie jest tego
bezwzględnym dowodem.
2. Nasz planeta tak sama jak każda inna planeta czy gwiazda należy
do kogoś! Wszystko ma swojego właściciela.
3. Są tysiące planet taka jak nasza. A może powinniśmy powiedzieć
tysiące takich więzień czy fabryk śmierci jaka nasza.
4. Cokolwiek to nie jest pewne jest że coś z nas wyciągają i coś z
tego produkują. Coś co przedłuża życie. Film Jupiter Ascending
pokazuje to najlepiej ze wszystkich.
5. Skąd to wiemy? – Zachodnia Medycyna i technologia kontroli umysłu
jakie są na ich posiadaniu są w stanie panować nad 99.99998% całej
populacji. Jest to niewyobrażalne.
6. Produkt w jaki nas zamieniają jest sprzedawany innym rasom
galaktycznym. Niekoniecznie takimi jak my ludzie.
7. Nasze ciała zostały zniewolone przy użyciu nanotechnologii która
jest integralną strukturalną częścią naszego DNA. Nanotechnologia
powoduje że się starzejemy i umieramy.
8. Usuwanie nanotechnologii spomiędzy naszego DNA musi się odbyć
bardzo powoli i w etapach – reakcja herxeimera byłaby zbyt
brutalna gdyby się dało usunąć nanotechnologię w jeden dzień.
9. Skąd to wiemy – z filmu “Swordfish” w którym zakodowana jest
kolejna wiadomość – spójrz na hybrydę na ekranie komputera.
10. Dlaczego nikt do tej pory nie poruszył tematu przeludnienia tej
planety – cała polityka światowo jest oparta na konsumpcji i
przyroście naturalnym.

11. W książce KGB na temat istot które mieszkają i wizytują nas z
innych planet jest napisane że ta planeta nie może przekroczyć 8
miliardów ludzkości. W takich scenariuszu Reptylianie
zadeklarowali że zaaranżują jakąś naturalną plagę żeby naszą
liczbę drastycznie zredukować. To się właśnie teraz odbywa. No i
oczywiście nie pozwolą na to żeby plony się zmarnowały. Tylko
niektórzy starsi i zwiędnięci. I dlatego właśnie szczepionki na Kovid
są 90% skuteczne. Dla starszych osób z osłabionym albo bez
systemu immunologicznego szczepionka będzie może 30-50%
efektywna. Celem tego planu jest pozbycie się starej generacji!
12. Chemtraile zawierają nanotechnologię. Nanotechnologia jest
domieszką paliwa lotniczego. Nanotechnologia jest odporna na
wysokie temperatury również te jakie są w komorze spalania
silnika odrzutowego. Dlatego też wszyscy wdychamy
nanotechnologię. I wszyscy mamy nanotechnologię już w środku
nas zainstalowaną. Nie ma dodatkowej potrzeby na wszczepianie
nanotechnologii przy użyciu szczepionek.
13. Szczepionka na Kovid ma tylko jeden cel – coś czego nie da się
przesłać przez komorę spalania silnika odrzutowego – materiały
wybuchowe. Wystarczy tylko kilka molekuł niektórych materiałów
wybuchowych żeby w procesie detonacji uszkodzić serce w taki
sposób że wygląda to jak atak serca.
14. Z moich informacji mogę potwierdzić że istnieje 1400 miast
podziemnych z normalnym światłem dziennym takim jak na
powierzchni. Z ostatnich doniesień dowiaduję się że wszystkie te
miasta które były zamieszkiwane przez inne rasy
międzygalaktyczne są teraz puste i poddawane są całkowitej
eliminacji.
15. Mick Romney kiedyś powiedział publicznie – cytuję – „Miałem wiele
rozmów z ludźmi przez okres wielu lat”. Mick Romney był szefem
CIA. Wszystkie agencje wywiadowcze są również i głównie
prowadzone przez inne międzygalaktyczne rasy. Głównym
zadaniem agencji wywiadowczych jest monitorowanie i kontrola
ludzi – czyli farmy. Jesteśmy uprawą i muszą się upewnić że
rośniemy w odpowiedni sposób i nas nawożą z odpowiednimi
informacjami / indoktrynacją.

16. Mój wynalazek uniwersalnej częstotliwości jest nie tylko
zaprojektowany na leczenie każdego schorzenia ale również na
odwrócenie procesu starzenia. A teraz sobie wyobraź – od kiedy
spróbowali mnie zgładzić przy pomocy broni mikrofalowej w
grudniu 2019 od tamtego czasu cały czas byłem pod ścisłym
monitoringiem. Więc jest tylko jedno podsumowanie – MI6, CIA,
KGB i wiele innych agencji wywiadowczych które są oczywiście
agencjami ras międzyplanetarnych – wszystkie te rasy by miały
okazję to odkrycie wypróbować. No i oczywiście by się ta wieść
rozeszła nie tylko po tej planecie!
17. Więc co się musi stać w następnym etapie? – Wszystkie inne
rodzaje gatunków zamieszkujących tą planetę – szczególnie te
zamieszkujące w podziemnych miastach – jeśli się dowiedzą o
takim wynalazku jak również o możliwości odwrócenia procesu
starzenia i leczenia wszystkich chorób – te wszystkie rasy które
używają wyciągu z naszych enzymów w celu przedłużenia życia nie
potrzebowały by już tego produktu. I to jest właśnie ten powód dla
którego wszystkie podziemne miasta są puste. Być może zostały
one ewakuowane a być może wszyscy mieszkańcy zostali zgładzeni
w celu zapobiegnięcia tego wynalazku opuszczenia tej planety. I
być może z tego powodu jest przed nami wielka międzygalaktyczna
wojna na horyzoncie. Wyobraź sobie że ktokolwiek kto nas
kultywuje jako produkt i nie miałby więcej zapotrzebowania na ten
produkt byłby bankrutem. Sprzedawanie eliksiru życia jako wyciąg
z naszych enzymów byłoby więcej niepotrzebne i barbarzyńskie.
Podobnie by było gdybyśmy wynaleźli silnik na wodę. Cały przemysł
paliwowy by padł na mordę. To samo wydaje się stało z naszą
fabryką i naszym więzieniem. I jeszcze raz to podkreślmy – ich
największym problemem jest teraz wiedza jak posiadły inne rasy i
przymusowe zapobiegnięcie tej wiedzy przetransferowanie do
innych planet.
18. Więc co teraz? – Jeśli nie możesz kultywować dalej planet albo
jeśli to co hodujesz przewyższyło cię inteligencją to trzeba całe
zbiory pozbierać. Trzeba zrobić żniwa. I to właśnie zostało teraz
zainicjonowane. Żniwa tego co jest teraz w swoim najobfitszym i
najbardziej idealnym owocu.
19. Wróćmy na chwile do szczepionek = materiały wybuchowe. Więc po
co będą nam wszczepiać materiały wybuchowe? – po to że jak się
ktoś zbuntuje szczególnie jak nas już załadują na statki to będą

nas mogli wybić w humanitarny sposób. Humanitarna forma
zabijania zamiast używanie komór gazowych czy też kul z
karabinów. Czy też żeby nas ugotować na żywca przy użyciu
mikrofali. Materiały wybuchowe = humanitarna śmierć. Szybka i
bezbolesna. Tak samo postępujemy z bydłem w rzeźni. Zabijamy
zwierzęta dwutlenkiem węgla albo je traktujemy prądem.
Oczywiście materiał wybuchowy jest o wiele bardziej efektywny i
może być zdetonowany na duży dystans przy użyciu 5G i telefonu
podczas gdy inne metody są metodami bezpośrednimi.
20. Dodatkowo – jesteśmy przygotowywani – na pierwszy kontakt.
Będzie to zaaranżowane w ten sposób że będą udawać że są tutaj
żeby nas uratować.... uratować przed wieloma rzeczami. Przy
użyciu technologii miliony lat bardziej zaawansowanej od naszej
będą w stanie wykreować różnego rodzaju kataklizmy.
21. Więc w jaki sposób zaaranżują żniwa ludzi? To proste – potrzebnych
jest tylko kilka rzeczy – kilka plag, asteroida którą wycelują na
południe od Australii w celu wyhamowania pierwszej fali tsunami.
Później będzie ogromne wyładowanie na słońcu które spowoduje
całkowite zniszczenie trakcji elektrycznych – całkowity blackout.
No i na końcu zaaranżują hologram dużo większej asteroidy
wielkości księżyca która zasłoni słońce na kilka dni albo tygodni.
22. No I w tym właśnie momencie pojawi się ogromna flotylla statków
kosmicznych które będą miały na zadanie uratować naszą
cywilizację. Zaoferują nam życie na innych planetach jak również
uratowanie ludzkości od zagłady przed tym ogromnym kataklizmem
jakim będzie ta ogromna kometa czy asteroida. Poza tym że będzie
to tylko hologram. Zagłada kompletna tej planety nigdy się nie
odbędzie. Będzie to miało za zadanie bezboleśnie zapakowanie nas
wszystkich na ich statki kosmiczne.
23. Słońce zostanie zasłonięte przez tą asteroidę i nasza planeta
będzie w całkowitej ciemności. Temperatura na tej planecie
spadnie dużo poniżej zera. Kolejny powód żeby ludzie bez
większych oporów załadowali się na statki.
24. Wszystkie te plagi i kataklizmy będą zaprojektowane na celu żeby
całą populacja tej planety wsiadła na ich promy kosmiczne bez
absolutnie żadnych oporów!

25. W jaki inny sposób upewnią się że ich plan się powiedzie –
podobnie jak z asteroidą zaaranżują kilka naturalnych
klimatycznych zmian pogodowych takich jak ekstremalny śnieg czy
kilka powodzi i suszę. Te właśnie kontrolowane ekstremalne zmiany
pogodowe spowodują że większość upraw w 2021 zostanie
zniszczona. W ten sposób 90% ludzkości będzie musiała
zaakceptować kupony rządowe. Tak szybko jak zaakceptujesz ich
kupony w tym momencie będziesz podpisywać kontrakt z nimi. To
tak samo jak zaakceptowanie chemoterapii. Przy podpisaniu
kuponów będziesz zawierać kontrakt dający im prawo do twojego
ciała. I być może nawet duszy.
26. Trzy cnoty boskie zostały zaprojektowane do kontroli – do kontroli
każdej osoby i głównie na celu żebyś był jak najmniej
przygotowany na to co jest przed nami. No i jak się to już wszystko
zacznie to nie będziesz mieć wyboru jak tylko zaakceptować
pomoc od nich.
27. Wybuchy na słońcu które będą sztucznie wywołane spowodują
praktycznie całkowite zniszczenie sieci elektrycznej. I to zostawi
większość populacji na tej planecie w arktycznych warunkach. W
momencie jak słońce zostanie zasłonięte przez drugą asteroidę
temperatury spadną do minus 30 i więcej. Będzie to
prawdopodobnie pod koniec zimy w grudniu więc temperatury
mogą nawet spaść do minus 60.
28. Szczepionki na Kovid są podobno efektywne w 90%. To jest
oczywiście przy założeniu że ta wartość jest uśredniona na
podstawie wszystkich grup wiekowych. Jakkolwiek – dla tych
starszych u których system immunologiczny nie działa albo jest
bardzo osłabiony efektywność tych szczepionek będzie grubo
poniżej 50%. Czemu tak – ponieważ chcą się pozbyć kuli u nogi. No
i ci starsi – ich ciało jest bezużyteczne do produkcji np.
Adrenochromu. Bardzo prosty sposób na wyeliminowanie starszych
i zaszczepienie młodszych z materiałami wybuchowymi.
29. W moim przekonaniu ktoś dołożył trzy zera na końcu. Tylko
prawdopodobnie 144 osoby przetrwają ten koniec świata jaki
znamy. I te 144 osoby staną się tzw. Watchers czy też
Obserwatorami następnego cyklu. Ci co przetrwają zostaną
również podniesieni do rangi bogów.

30. Ci co przetrwają dana im będzie cała wiedza bogów i technologia o
jakiej się nam nigdy nie śniło. Technologia gdzie nasze obecne
osiągnięcia są tak prymitywne że to śmieszy. Film „Czarna Pantera”
pokazuje że są już takie lokalizacje na tej planecie gdzie ci co
przetrwają bedą zabrani do tych miejsc tam zaczniemy nowe życie
na wolnej planecie.
31. Data kiedy żniwa ludzi mają się odbyć jest prawdopodobnie
ustalona na 3 Marca 2022. 03.03.2012 czy też 33 22 o 11:11.
Wygląda znajomo. Spójrzmy również na kalendarz Majów i data
końca świata wskazująca na 21.12.2012 o 11:11 czasu. Wszystko
jest zakodowane. 2+1.1+2. 2 (zamieńmy 0 i 1 miejscami i mamy 10
czyli 10 lat później) 2 o 1+1:1+1 czasu. No i dostajemy tą samą
date 3 Marca 2022. 3.3.22.
32. Data żniw – 3 Marca 2022. Jest to koniec zimy na północnej półkuli.
Wszyscy z wyjątkiem Australii i Nowej Zelandii to kraje bardzo
biedne i ich nie trzeba będzie zachęcać żeby wsiąść na statki
kosmiczne. No i nie trudno zauważyć że kontynenty są tak
rozmieszczone że chyba 90% populacji mieszka na północ od
równika. Jest to celowe.
33. Tak więc im więcej plag i innych armagedonów się wydarzy w 2021
tym bardziej ludzie będą w większej depresji. Włącznie ze Stanem
Wojennym, wojskiem na ulicach i Nowym Ładem 2021 który to niby
będą wdrażać już bardzo niedługo. Ponownie – to wszystko po to
żeby nas tak psychicznie zmaltretować że jak już będą gotowi to
nikt nie będzie stawiać opory. Nawet ci najbardziej krnąbrni.
Najciekawsze jest to co tym u władzy zostało obiecane za to co z
nami będą robić....? Czy oni naprawdę myślą że ocaleją? Zdrajców
kara się zawsze najcięższą karą. Ale oni historii nie znają.
34. Wszystko to co powyżej jest opisane zostało zaprojektowane że jak
przyjdzie czas żebyś był posłuszny. Zrobią tak żeby nikomu nie
pozostawić żadnej nadziei na przetrwanie. Żeby nikt nie miał
nadziei że będzie jutro i że wszystko wróci do normalności.
Szczególnie jak już wykreują hologram tej asteroidy która będzie
prawdopodobnie rozmiarów księżyca.
35. Wpuszczą nas w maliny tak jak w serialu V Series. Będą się
zachowywać jak zbawca i pomocni jak siostra zakonna. Będą
udawać że są tutaj żeby nas uratować. W momencie jak

zaakceptujesz ich pomoc nie będziesz się mógł z tej oferty
wycofać.
36. Pamiętaj – Oni muszą wyczyścić tą planetę w 100% z naszej
cywilizacji! Tylko w ten sposób można zacząć wszystko od nowa.
37. Wi-Fi zostanie użyte w celu kontrolowania naszych umysłów. I
gwarantowane że tak długo jak masz w sobie nanotechnologię nie
będziesz sie w stanie oprzeć ich kontroli umysłu. Jest to kolejny
powód dlaczego dali wszystkim ludziom w Afryce i innych biednych
krajach na świecie za darmo. Żeby ludzie mieli dostęp do
informacji i po to żeby zaktywować w nich różne reakcje.
38. Nigdy do tej pory nie mieliśmy takiej liczby satelitów na niebie
zaprojektowanych do pokrycia całej powierzchni tej planety z 5G.
Mają w tej chwili zasięg do najbardziej ukrytych zakątków planety.
To jest bez precedensu. Nigdy do tej pory nie mieli takiej władzy
nad 100% populacji na świecie. To jest ten pierwszy raz kiedy
mamy wszytko ułożone w idealny sposób.
39. Wszystkie religie na świecie zostały zaprojektowane żeby nas
kontrolować. Oni ich również użyją żeby nas zapędzić na pokład
statków gwiezdnych. Wiele celebrytów będzie w to również
zaangażowana i będzie propagować to jak pięknie jest na innych
planetach. „NIE ZWLEKAJ Z DECYZJĄ - DOSTAŃ SIĘ JAK
NAJSZYBCIEJ NA POKŁAD”.
PAMIĘTAJ CZEMU TU JESTEŚ NA TEJ PLANECIE – JESTEŚ NIEWOLNIKIEM I
MOŻESZ TERAZ STAĆ SIĘ WOLNYM CZŁOWIEKIEM. WIĘC ZACZNIJ
STOSOWAĆ OSTATNIĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ.
PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ – MUSISZ SIĘ POZBYĆ NANOTECHNOLOGII PRZED
DATĄ ZBIORÓW. I MUSISZ RIFOWAĆ PRZEZ PRZYNAJMNIEJ 20 TYGODNI
PRZED TĄ DATĄ. 20 TYGODNI PRZED 3 MARCA 2022.
JESTEŚ WYSTARCZAJĄCO ZDEPRESJONOWANY? MYŚLISZ ŻE MODLĄC SIĘ
DO BOGA COŚ POMOŻE ALBO ŻĘ ON TO WSZYSTKO ZATRZYMA? TO JEST
WŁAŚNIE TWÓJ BÓG KTÓRY BĘDZIE ŻNIWIARZEM. TO BÓG JEST
NAJWIĘKSZYM PSYCHOPATĄ WE WSZECHŚWIECIE.
JAK ZA CZASÓW NOEGO ZGŁADZIŁ WSZYSTKICH POZA JEGO RODZINĄ. I
NIKT GO ZA TO NIE OBWINIA ANI NIE NAZYWA MORDERCĄ...!

MIEJMY MADZIEJĘ ŻE WSZYSTKO WRÓCI DO NORMY ZA KILKA TYGONI.
NA SAM KONIEC – TA KSIĄŻKA TO NIC INNEGO TYLKO BAJKA DLA DZIECI
NA DOBRANOC. TYCH NIEPOSŁUSZNYCH OCZYWIŚCIE.
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