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Komunikat ten jest śmiertelnie poważny. Ci, którzy podważają jego znaczenie, dostrzegą i pojmą jego wagę
dopiero po latach.
I powtarzał raz po raz, że wpadliśmy w mordercze tempo. Wiele osób może nie zrozumieć naszych intencji lub
naukę, i będzie mieć kolosalne problemy z przyjmowaniem tego, co się dzieje. Jednak ludzie w tym samym
czasie masowo się budzą. Zombie, które ssą z żydowskiego cyca, nieuchronnie zderza się z ludźmi, którzy
budzą się na to niebezpieczeństwo. Oto, co zostanie rażąco ujawnione w przyszłości, na lepsze lub na gorsze.

Sztorm wisi w powietrzu, a jeśli ktoś „wzniesie się ponad chmurami” swojego małego i osobistego życia,
zobaczą to. Samo sobie nie oznacza to czegoś pozytywnego lub negatywnego. Burze nie są spokojne, to na
pewno. Będzie dużo tarcia na wielu poziomach.
Podczas gdy ludzie żyją ich codziennym życiem, wakacjami, żyjąc tym najbliższym kręgiem życia, wróg
przygotowuje się i warzy inne rzeczy. Z których wielu ludzi nigdy nie zauważy. Wszystko jest ukryte przed
wzrokiem, dopóki problem, jak śmiertelne ostrze, które zostało zignorowane, nie zaszło za głęboko. Jak
śmiertelna choroba, tylko wtedy, gdy rozwinęła się w poważniejszym stopniu objawy stają widoczne.

Wróg teraz robi to samo. Dzięki technologii oraz wszystkiemu co posiada, oraz jak wszyscy inni są w „głębokim
uśpieniu”, wróg stara się jak najlepiej by zasadzić nasiona w podświadomości i nieświadomości Ludzkości.
Wiele z tego zostało przygotowane dekady temu, poprzez filmy, pranie mózgu, „Oczekiwania”, „biblię” etc. Te
„oczekiwania”, które wielu ludzi postrzega jako „boży plan” są gotowane a wróg żywi nimi ich aby się
zamanifestowały. Pomyślnie, czy nie, to już inna sprawa. Chodzi o to, że się starają. Ponieważ nikt inny tego nie
robi, albo ludzie nie kłopoczą się duchowo przeciwdziałać atakowi (lub nawet NIE WIEDZĄ JAK) wróg odnosi
sukces. Gdyby Ludzkość walczyła, wróg poległby z kretesem.
Ludzkość jest w tym momencie kroczy bardzo mglistą drogą. Żydowskie zakażenie zaszło głęboko, i będzie
trzeba radykalnie wyleczyć tą infekcję. Żydzi wyłożyli karty przeciwko ludzkości, i przeciętnemu człowiekowi.
Talia jest prosta. Utrzymuj gojów w duchowym uśpieniu, na wszystkie sposoby, dopóki nie zaistnieją niezbędne
technologie i kompetencje, aby zniszczyć ich i zniewolić, a następnie przejąć władzę nad światem jako
niekwestionowany władca. Ci, którzy oglądają i widzą co się dzieje, mogą to zobaczyć. Żydzi sami otwarcie to
przyznają, a ja sam pisałem tym rozlegle. Tam, gdzie istnieje poważna technologia, zaangażowanie, ilości, siła
woli i nic innego nie ma znaczenia. To samo dotyczy ogromnego okradania nas z wolności. (((Mark
Zuckerberg))) oraz inni oczywiści i nieoczywiści żydzi, posiadają niebezpieczne środki, które mogą zniewolić
planetę. Tu i teraz.
Nie chcąc wchodzić w wiele, a potencjalnie przerażających szczegółów, chcę powiedzieć ludziom, to co zostało
ujawnione przez Szatana. To nic nowego, ale dodał informacji. Powodem, dla którego ciągle mówimy o
technologii, jest to, jest w niej coś więcej. Żydzi nie inwestują w to wszystko bez powodu. Wiele rzeczy, które
robią to kompletne blefy, a oni grają na wielu miejscach w tym samym czasie. Nasze ROKT zagrażają, zniszczą i
przypieczętowują ich los.
Jeśli nie będziemy ROKT wykonywać, ludzkość jest skazana na zagładę. Wrogowi nie wolno mieć czegokolwiek
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do powiedzenia w kwestii technologii. Ludzie niedawno zobaczyli, co to "Pokemon Go" zrobiło. Już to samo w
sobie pokazuje, jak bardzo ludzie są skłonni by da sobie wyprać mózg, i dadzą się obrabować ze wszystkich
swoich praw by być śledzonymi wszędzie, tylko do zabawy. Poczytajcie z innych moich tekstów na temat
„cyfrowych światów”, „gogli VG” czy o czymkolwiek innym, a potem odpowiednio to pomnóżcie.

Dodajcie nanoboty, oraz wszystkie te technologie, które pojawiają się i wychodzą, a potem pojmijcie prostą
rzecz: jeśli są w rękach żydów a nie są zniszczone zawczasu, ludzkość doświadczy koszmaru 48/7. Wróg w
swoich „tekstach” wspomina o rajskiej ziemi. Obiecują to samo gówno „gojom”, ale to tylko blef. Oni są tymi,
które będą korzystać z mocy i wszystkiego innego co te maszyny mogą. Weźmy na przykład facebooka. Choć
niewiele można rozejrzeć się po znajomych, lub kimkolwiek, Kike Zuckerberg może szpiegować wszystkich ludzi
na Ziemi. Zmuszają was byście zgodzili się na ich warunki, ponieważ chcecie móc oglądać swoich przyjaciół. W
zamian za to, oni dostają prawo do monitorowania i szpiegowania każdego.
Tesla otwarcie odmówił dalszego rozwoju technologii do pewnego punktu, ponieważ wiedział, że ludzkość nie
była na tym konkretnym poziomie w swoim czasie i epoce. Teraz nadal nie jest. Fakt, że małpa może korzystać z
telefonu komórkowego, nie czyni telefonu rzeczą, jaką małpa powinna używać.
Każda osoba, która kocha Wodnikową przyszłość, technologię i chce dobrej przyszłości dla ludzkości a posiada
przyzwoity umysł by pojąć potencjał, jak to wszystko może się zakończyć, zrozumieją dlaczego ta wiadomość
jest taka, a nie inna.
Szatan i Bogowie korzystają z szansy, aby powiedzieć ludziom *TERAZ* oraz aby pchnąć wszystkich do
działania *JUŻ.* Bogowie są z nami i Bogowie nam pomagają. Po naszej stronie mamy moce, która potrafią
wstrząsnąć naszą planetę, i więcej.

Nie mówię tego by wyjść na kaznodzieję zagłady, ale do tego to zmierza. W chwili gdy nasz ciśnienie zelży, wróg
będzie wolnym i bezspornym zwycięzcą w tej wojnie. Oni nie mają innego wroga – jedynie nas. Wszyscy inni,
którzy wdają się z nimi w „spór” mogą być łatwo usunięci, ponieważ ci ludzie nie mają żadnej mocy duchowej.
Nasz upór oraz nasza wojna może to odwrócić i to zrobi.
Nie będę też wdawał się w szczegóły, ponieważ wiem, że obrazy graficzne i wiele innych rzeczy przerażą ludzi
na śmierć. Szokujące to gigantyczne niedomówienie, a gówno, jakie wróg nam szykuje, „normalni” lub rozsądni
ludzi nie są nawet w stanie sobie wyobrazić.
Weźcie George'a Orwella 1984. Pomnóżcie przez setki razy.

To jest to, co wróg planuje. Upewniają się, że wystarczająco dużo czasu jest marnowane, aż minione pokolenia,
jak te w swoich 40-tych, 50-tych i 60-tych są zmiecione, ponieważ są to ludzie, którzy wiedzą, jak życie jest w
rzeczywistości. To samo dotyczy osób starszych. Ci ludzie znają wojnę, pracę, glebę, prawdziwy seks, relacje,
naturalne życia (do pewnego stopnia), czyli w zasadzie to, o co w życiu chodzi. Przeciwnik widzi osoby
naturalne, rozsądne jako wrogów ich agendy, którą jest multi-kulti, techno partii skierowane w dół spitali ewolucji.
We wszystkich pozostałych, „nowych” pokoleniach, wielu ludzi żyje w najsztuczniejszych bańkach jakie wróg
mógł stworzyć.
Tymi nowszymi generacjami bardzo łatwo manipulować, są one zmuszane do cyfryzacji od niemowlęctwa, a nie
walczyły o jakiekolwiek prawa by pojąć ich śmiertelne znaczenie. To będzie ulegać eskalacji w przyszłości, ale
przeszkodą są rozsądni, zdrowi i starsi ludzie, którzy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa i bezużyteczność,
kryjącej się za całym tym nadzorem i czym tam nie jeszcze.

Uprzywilejowani z tych „nowszych generacji” zapiszą historię na lepsze lub na gorsze. Wróg popycha te
pokolenia by były zatrutymi, słabymi, uległymi, techno-niewolnikami, wielokulturowymi magazynami,
przeciwstawiały się narodom, państwom, granicom, które nie mają żadnego powiązania z życiem, oraz tym jak
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to działa w rzeczywistości, jak zarabia się na życie, albo jak coś działa w rzeczywistości. Ci będą łatwi,
plastyczni i gotowi, by stać się niewolnikami w rękach żydów. Proces ów zaczął się stopniowo od końca WWII.
Wróg wkłada nowych „normalsów” do głów nowych pokoleń ludzi, których głowy były otwierane poprzez różne
formy obłędu, których „starsze pokolenia” nie mogą nawet zrozumieć. Nie mówimy o „seks boomie” czy coś
takiego, mówimy o rzeczach jak np. o cyfrowej dziewczynę zamiast rzeczywistej, lub cyfrowego domu zamiast
fizycznego, monet cyfrowych zamiast pieniędzy w czyjejś kieszeni. Będzie to trwało, aż zasadniczo ostatnie
pokolenie nie stanie niewolnikami.
Jest to stopniowy i systematyczny proces, który dzieje się na całym świecie małymi krokami. Wróg zawsze
chciał to przyśpieszyć i zakończyć to „Planetą gojów”, panując nad wszystkim szybko. Praktyki stosowane są
podobne jak te w przeszłości (jak bezlitosne stosowanie narkotyków), ale efekt końcowy będzie jeszcze gorszy,
jeśli wróg dopnie swego. Sposoby istnieją, i będzie istnieć aby uczynić to znacznie gorszym.

Ludzie, którzy widzą w dal, a mają pewną dozę wyobraźni, zrozumieją, że to nie jest „postęp”, ale rzeczywisty
upadek i degeneracja społeczeństwa na najgłębszym poziomie. To musi być zmienione.
W NASZYCH rękach – Twoich, czytelniku - spoczywają środki i moc, jaką wszystkie Starożytne ludy posiadały
by walczyć i oprzeć się wszystkim tym rzeczom. Posiadamy najcięższą broń mądrości, a ta ma do czynienia z
duchowością.
Kogokolwiek nie działa dalej, nie rozprzestrzenia i nie oświeca na temat wiedzy jaką posiadamy, dosłownie
wyraża akceptację, mówi *TAK* zniszczeniu oraz wiecznemu niewolnictwu Ludzkości.

Jakiej przyszłości chcesz?
Przyszłości niewolniczej, techno-koszmaru?
Czy tej Wodnikowej, przyszłości Duchowej, na której Ludzkość – wolna od żydowskiej paranoi – ponownie
osiąga najwyższe z możliwych szczytów wiedzy, cywilizacji oraz gzy stancji?
Przyszłość nie jest zapisana w kamieniu.
Przyszłość jest w Twoich rękach.
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