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 بیداری برگشت ناپذیر بشریت با این واقعیت که ما مورد حمله
 روانپرستان در قدرت هستیم به طور تصاعدی ادامه دارد. افراد بیشتری
 بیدار می شوند و این واقعیت را تجربه می کنند که ما در جنگ و تحت

 یک حمله چند الیه وحشی هستیم. تحقق این واقعیت غیرقابل انکار
 عنصری حیاتی در مبارزه ما برای نجات آینده بشریت و خود کره زمین

 است. میلیون ها نفر به پیامدها و اثرات مخرب برنامه های مهندسی
 زمین، مهندسی آب و هوا و برنامه های اصالح آب و هوا پی برده اند.
 حجم عظیم اطالعاتی که در مورد پویایی و مکانیسم این برنامه ها و

 نحوه کار آنها در ارتباط با یکدیگر در دسترس است، آگاهی عمومی را
 به طرز بی سابقه ای افزایش می دهد. اکنون زمان برداشنت گام های

 بعدی است تا به حرکت معکوس دامن بزنیم. حمالت سمی چند سطحی
 به سالمتی ما را ضعیف و ناتوان می کند و این دقیقاً یکی از اهداف آن
 است. اپیدمی های انواع بیماری ها و مشکالت سالمتی در حال انفجار
 هستند، در حالی که این اطالعات عمدتاً در رسانه های جریان اصلی

 متعلق به شرکت ها نادیده گرفته یا جعل می شوند. با این حال، اطالعات
 واقعی در مورد واقعیت این بحران بهداشتی نهایی به طور گسترده در
 اینترنت برای هر کسی که تحقیق مناسبی انجام می دهد در دسترس
 است. اما کسانی که بیدار هستند الزم نیست خیلی دورتر از اطراف

 خود نگاه کنند تا متوجه شوند که مشکلی جدی در مورد سالمتی وجود
 دارد. در این مرحله حساس از جنگ علیه بشریت باید خود را در سطح

 جسمی و روانی تقویت کنیم و خوبی این است. راه هایی برای محافظت
 از شما در برابر حمالت تشدید شده توسط دیوانگانی که قدرت خود را از

دست می دهند وجود دارد



 شما می توانید از کندوکاو در گذشته خود نزد درمانگر یا روانپزشک خود دست
 بکشید، زیرا بیشتر مشکالت سالمتی که تجربه می کنید نتیجه افزایش روزافزون
 حمالت سمی چند سطحی است و ربطی به استرس ایجاد شده شخصی ندارد.

 اثرات بسیار مخرب بر سطح فیزیکی و روانی در نتیجه قرار گرفنت در معرض
 ساختاری با برنامه های کشتار آهسته در حال انجام مانند مهندسی جغرافیایی،
 تشعشعات نیروی محرکه الکتریکی، ارگانیسم اصالح شده ژنتیکی و غذاهای
 فرآوری شده منبع واقعی تشدید بحران سالمت هستند. پیامی که به خودتان

 می دهید نباید این باشد که "من خوب نیستم، من انواع مشکالت سالمتی دارم"
 بلکه "من 100٪ خوب و عالی هستم، بدن من فقط به حمالت شرورانه از همه

 جهات واکنش نشان می دهد". این درک اصلی قوی که شما 100٪ خوب
 هستید تأثیر عمیقی بر سطح سلولی خواهد داشت و از شما در زندگی در
 مایکروویو سمی محافظت می کند. درک این موضوع که شما خوب هستید،
 تمایل رزونانسی سیستم سلولی شما  نیروی محرکه الکتریکی غیرطبیعی

 خارجی را کاهش می دهد. همچنین (فرکانس پس از پاسخ) را در مغز کاهش
 می دهد. با این دیدگاه رهایی بخش، اعمال شما دیگر برای شفا یا راه حل در
 درون یا در گذشته شما متمرکز نخواهد شد. پویایی اعمال خود را 180 درجه

 تغییر خواهید داد. شما دیگر یک قربانی ناتوان در ترس نیستید، بلکه یک
 جنگجوی نترس کامالً آگاه هستید که مایل به انجام هر اقدامی است که برای

 زنده ماندن الزم است. همانطور که قبل از بازگشت به تجارت گفته شد. از اینجا
 این شما هستید که تصمیم می گیرید اقدام بعدی چه باشد. و تنها تصمیم

 درستی که می توانید در صورت بیدار بودن بگیرید این است که درگیر اقدامات
 هوشمندانه و قدرتمند باشید. اکنون. وقتی متوجه شوید که ما با چه چیزی روبرو

 هستیم، داستان خود و مشکالت و اهداف شخصی بی ربط خود را فراموش
 خواهید کرد. من در طول تور آینده ام در اروپا در مورد این عنصر قدرتمند

 حفاظت صحبت خواهم کرد. و همچنین روش های مختلف برای سم زدایی بدن و

ذهن شما




آماده شدن برای مادر همه حمالت پرچم دروغین

 کارداشیان شدن والدیمیر پوتین در رسانه های جایگزین، حواس پرتی جامعه را به
 شیوه ای بسیار مؤثر تغذیه می کند. وسواس منفعالنه نسبت به اقدامات این

 الیگارش نجیب در خاورمیانه، کامالً در خدمت خط فرسوده ژئوپلتیک است. در
 حالی که ما با همه جنگ ها و بحران های جنون آمیز حواس مان را پرت می کنیم،

 معماران مهندسی زمین راه را برای مادر همه حمالت پرچم دروغین هموار
 می کنند. با وجود این واقعیت که بسیاری از مردم در حال بیدار شدن هستند،
 اکثر مردم با مفهوم حمالت پرچم دروغین آشنا نیستند. آنها هنوز در ذهنیت
 محکوم به فنا هستند که این ایده را بپذیرند که ما مدام مورد حمله و تهدید


دشمنی هستیم که مقامات و رسانه های منتخب آنها ارائه می دهند

 در حالی که شرطی شدن ذهن توده ها برای پذیرش مهندسی جغرافیا به عنوان
 یک پدیده عادی در حال انجام است، چارچوب هایی برای قانونی ساخنت برنامه
 های مهندسی جغرافیا ایجاد می شود. وقتی این مرحله به پایان رسید، جاده

 برای نمایش بعدی هگل آزاد است. در حالی که چندین حمله با پرچم دروغین در
 تاریخ مانند حمالت 11 سپتامبر در نیویورک، غرق شدن لیسوتانیا، بندر پرل،
 حادثه تونکین، بمب گذاری های سارایوو، چارلی ابدو، بمب گذاری های 7/7، ام

 اچ-17 و غیره مورد استفاده قرار گرفته اند. ما را به جنگ های ویرانگر غیرقانونی
 بی فایده سوق داد که فقط به نخبگان جهانی گرا خدمت کرده و نه مردم، جنگی که


به سراغ ما می آید، فاجعه بارترین جنگ تاریخ خواهد بود


