
XXI.  CZAS - JEDYNA I NAJCENNIEJSZA 
RZECZ JAKA ISNIEJE WE WSZECHŚWIECIE 

Czy Rodzeństwo Wachowskich (kreatorów filmu Matrix) przekazuje 
nam znowu coś specjalnego w ich następnym filmie „Jupiter 
Ascending”. Autor tej książki wierzy że tak jest. 

Titus: “Czy widziałeś kiedyś żniwa/zbiory?” 

Lalique: “Oh nie, nigdy. Ale słyszałam że nie czują bólu. To jest 
całkiem humanistyczne z tego co mi wyjaśniono”. 

Titus: “Są tam Oficerowie i Administratorzy żeby się upewnić że 
wszystko odbywa się zgodnie z kodem, ale mimo wszystko, może mieć 
to duży wpływ na stan psychiczny każdego umysłu…” 

Balem: “Większość z nich jest żałosna w tym życiu jakie prowadzi i to 
co robimy dla nich to nic innego jak akt litość”… 

——————————————————————————————————————————— 

Stinger: “I tu właśnie jest moment gdzie pytanie „Dlaczego” jest 
bardzo niekomfortowe. Ogólnie, główny cel jest taki aby zainicjować 
że populacja na danej planecie eksploduje tak szybko jak to jest 
możliwe. 

W momencie jak populacja przewyższy możliwości planety do tego 
żeby ją utrzymać w stabilny sposób - taka planeta jest wtedy gotowa 
do zbiorów” 

Jupiter: “Do zbiorów?” 



——————————————————————————————————————————— 

Balem: “Mr Night, chcę aby ta fabryka pracowała na najwyższych 
obrotach. Chcę pełną diagnostykę i przewidywane zyski przy 
wcześniejszych zbiorach.” 

Mr Night: “Oczywiście mój Panie.” 

Balem: “Jaki poziom produktu otrzymujemy ze skóry?” 

Mr Night: “Wyśmienity produkt, Panie. Najwyższej jakości. To jest 
szczególnie obfity zbiór… Przy założeniu że rynek zbytu pozostanie 
stabilny, jeśli dokonamy zbiorów końcem tego stulecia, margines 
profitu będzie poza marzeniem któregokolwiek z Pana konkurentów”… 

Balem: “Proszę to zrozumieć Mr Night, dokonamy żniw tej planety już 
jutro…” 

——————————————————————————————————————————— 

(Kalique, starsza kobieta która jest pokazana na początku filmu, 
wchodzi do kąpieli i wychodzi kilka minut później z niej młodsza o 
kilka dekad). 

Kalique to Jupiter: “Twoja planeta jest bardzo małą częścią bardzo 
ogromnego przemysłu… poczuj moją skórę…” 

Jupiter: “Wow!” 

Kalique: “W twoich ziemskich realiach ludzie są zwykli walczyć o 
różnego rodzaju zasoby, takie jak ropa czy minerały albo ziemia. 

Kiedy masz dostęp do nieograniczonej ilości przestrzeni (kosmicznej z 
jej nieograniczonymi zasobami) dochodzisz do wniosku że jest tylko 
jedna rzecz o którą warto walczyć a nawet zabijać - to więcej czasu.” 



„Czas jest najcenniejszą rzeczą 
jaka istnieje we wszechświecie.” 

——————————————————————————————————————————— 

Jupiter: „Co to jest?” (Jupiter trzyma kontener z 1 litrem pewnego 
rodzaju cieczy). 

Titus: “Ma to wiele nazw. Regenix, Recell, Nectar, są też różnego 
rodzaju aplikacje i jakość tej substancji, ale ten produkt w twojej 
ręce jest najwyższej jakości i najbardziej cenny wyciąg produkowany 
przez Dynastię Abrasax.” 

Jupiter: “Kalique wyszła z kąpieli…?”   

Titus: “Naturalnie moja siostra nie wyjaśniła co to jest, czy też skąd 
to pochodzi. Pochodzi to od ludzi. 

Każda jednostka jest wyrafinowana z około stu ludzi.” 

Jupiter: “Co?!” 

Titus: “Twoja planeta to farma, Jupiter. Istnieją tysiące takich planet 
jak twoja, założone przez rodziny takie jak moja, w celu sprostania 
ciągle wrastającemu zapotrzebowaniu na coraz więcej czasu.” 

Jupiter: “Chcesz powiedzieć że zabiłeś 100 ludzi żeby wyprodukować 
ten słoik cieczy?” 

Titus: “Nie ja, ale tak, ktoś to zrobił. Niczym się to nie różni od 
wybicie stada bydła w rzeźni…” 

——————————————————————————————————————————— 



Balem: “Tak więc cała populacja na twojej planecie to nic innego jak 
tylko źródło surowego materiału do produkcji. 

I ta właśnie planeta / farma jest małą częścią ogromnej i przepięknej 
maszyny, zdefiniowanej przez ewolucję, zaprojektowanej tylko w 
jednym celu - żeby kreować profit.” 



Tak więc - jeśli nie widziałeś filmu Jupiter Ascending to koniecznie 
obejrzyj w całości! Zobaczysz wiele innych ciekawych scen - ale 
zostawmy to na później. Więc może zacznijmy na tym temacie: 

https://pedoempire.org/video-2825-data-dump-adrenochrome-paper-
trail/ 

Ta strona to archiwum z dokumentacją na temat żniw hormonu 
Adrenochrome z nas ludzi (głównie małych dzieci) przez nas samych - 
ludzi. W celu zamiany tej substancji w narkotyk mający na celu 
opóźnienia a być może nawet w celu odwrócenie procesu starzenia. 
Niewyobrażalna historia - gorsza niż najgorszy horror. To jest 
produkcja na masową skalę. 

Dodajmy bardzo szybko że kiedy umieramy to spuszczają krew z 
naszego ciała w kostnicy! Czy ktoś się kiedyś zastanawiał naprawdę 
jaki jest tego cel? No i czemu zajmuje w niektórych krajach 
pogrzebanie albo skremowanie umarłych zajmuje 4 tygodnie? 

Jest bardzo ważne żeby dodać te kilka faktów że dzieci które śa 
porwane i przetrzymywane do produkcji tego produktu są przed 
pobraniem ich własnej krwi terroryzowane, gwałcone, bite a czasami 
nawet obdarte ze skóry na żywca. I to wszystko po to żeby sprawić że 
poziom adrenaliny we krwi podniósł się do jak najwyższego poziomu. 
Myślisz że to żart? Spójrzmy na ten poniższy artykuł w prasie w Daily 
Mail w Anglii - datowany 21-szy Styczeń 2021: 

„ Numer 10 (To jest dom w którym mieszka Premier Wielkiej 
Brytanii w Downing Street) i Ministerstwo FInansów odstręczyło się 
od wypowiedzi Ministra Zdrowia Pana Matt’a Hancock’a który 
powiedział że będzie PŁĄCIĆ każdej osobie której test na Kovid 
wykaże się pozytywny 500 Funtów (jako rekompensatę za 
izolowanie się przez 10 dni) żeby zachęcić do większej ilości testów 
na wirusa z wymazem z nosa - ma to kosztować pół miliarda funtów 
tygodniowo.” 

https://pedoempire.org/video-2825-data-dump-adrenochrome-paper-trail/


https://www.dailymail.co.uk/news/article-9173953/Ministers-eye-
astonishing-plan-testing-positive-Covid-one-payment-500.html?
f b c l i d = I w A R 0 x x u N Q U 3 T T Z - x 8 H 8 l Z j m v D D h E m M q -
E1YMWFCz2MbKjOZotk4R_g-C9aMw 

Jaki z tego morał? To bardzo proste - oni chcą nasze DNA! Oni nawet 
będą płacić duże kwoty żeby ludzi zachęcić do brania udziału w 
testowaniu. Będą drukować tyle pieniędzy ile trza żeby osiągnąć swój 
cel. Szkoły będą następne ponieważ dzieci są najlepszym źródłem 
surowego materiału. Poziom adrenaliny produkowany przez dzieci jest 
najwyższej jakości. 
 
Czy pamiętasz mój punk widzenia w kwestii szczepionek? Jedyny 
powód szczepionek to jest zainstalowanie materiałów wybuchowych w 
każdym z nas. Ci co nie sprostają wymagań do produkcji podstawowej 
substancji zostaną przerobieni na kotlety i mielone. Dokładnie właśnie 
tak! Kto mówi że oni nie konsumują również naszego mięsa? 

 Jeszcze jedna rzecz - połączmy jeszcze kilka puzli w ten obrazek - 
zastanówmy się nad dodatkową funkcją kontroli umysłu. 
Nanotechnologia która pełni tą funkcję ma dodatkowe zadanie poza 
czystą kontrolą umysłu i tego że wypełniasz ich rozkazy. Ta dodatkowa 
funkcja to kreowanie snów. Tzw. Lucid Dreaming czy też śnicie na 
jawie. To ten stan kiedy ani nie śpimy ani nie jesteśmy w pełni 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9173953/Ministers-eye-astonishing-plan-testing-positive-Covid-one-payment-500.html?fbclid=IwAR0xxuNQU3TTZ-x8H8lZjmvDDhEmMq-E1YMWFCz2MbKjOZotk4R_g-C9aMw


obudzeni. Ta technologia pozwala na projekcję snów w taki sam 
sposób jak filmów w kinie. 
 

I teraz sobie dalej wyobraźmy jak nasze ciało jest wstawione do 
jednej z takich komór w której wyciągają z nas różnego rodzaju 
enzymy i adrenochrome. Wyobraź sobie nigdy niekończące się 
koszmary. Wyobraź sobie koszmary które trwają prze miesiące a nawet 
lata dopóki twoje ciało nie stanie się bezużyteczne. I właśnie w ten 
sposób mogą symulować terror który oczywiście prowadzi do wzrostu 
adrenaliny w trakcie procesu zbioru tych enzymów. 

 



W momencie jak już się znajdziesz na jednym z tych gwiezdnych 
statków oni będą od razu wiedzieli jak przetworzyć twoje ciało. 
Wszytko po to aby wygenerować więcej 

C Z A S U 
Pamiętaj jak jesteś prymitywny i naiwny myśląc jak jesteśmy 
zaawansowani intelektualnie. Żeby myśleć że życie ma się kończyć 
około osiemdziesiątki. Jesteśmy zaprojektowani żeby życ nawet 10 
tysięcy lat albo dłużej. Może nawet milion. Najśmieszniejsze jest że 
oni nam to zabierają te tysiące lat życia. I dobrze że tak się dziej - 
ponieważ jesteśmy zbyt prymitywni żeby ta planeta była dla nas 
schronieniem. Zamieniliśmy tą planetę w szambo. Ta planeta osiągnęła 
maksymalne możliwości w kwestii tego ile nas może utrzymać. My nie 
jesteśmy warci żeby zamieszkiwać tą przepiękną planetę która jest 
niebieskim diamentem we wszechświecie. Jesteśmy niczym innym 
tylko wirusem. 

Pytanie czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy na to żeby cię 
przetworzyli?


