We halen letterlijk de duivel in huis
Zaterdag, 22 december 2018 09:30

Dat we gevangen zitten in een wereld, geregeerd door satanische entiteiten, blijkt
bijvoorbeeld uit de vaccinaties die ze ons willen toedienen, die nog veel gevaarlijker zijn dan je
denkt.
En alsof dat niet genoeg is, staan we aan de vooravond van technieken, waarbij met
quantum computers demonen vanuit andere dimensies zullen worden binnen gehaald.

Het is misschien een vreemde combinatie om te praten over zowel vaccinaties als quantum
computers, maar het element dat beiden verbindt is de duivel.

Het volgende is afkomstig van een lezer (dank!) en laat zien dat vaccinaties nog veel
gevaarlijker zijn dan wij denken.

Deze dame (ex Pharma medewerker) verteld dat uit studies is gebleken dat alles wat in je bloed
wordt geinjecteerd aan bijv. vaccinaties (incl. griep, HPV, hepatitis, tetanus, etc..) rechtstreeks
naar de vitale organen gaat en dat maar liefst 95% of meer van de aanwezige gifstoffen -zoals
bijv. aluminium- opgenomen wordt in het weefsel van het lichaam. Met uiteraard alle negatieve
gevolgen voor je gezondheid omdat deze chemische stoffen incl. zware metalen grotendeels ac
hterblijven
in je lichaam! Daarom zijn er zoveel ziektes!

Daarentegen..., zodra je wat eet (incl. toxische stoffen) wordt dit voor 95% afgevoerd door
het natuurlijke ontgiftingssysteem van het lichaam zelf. (Ik neem wel aan dat dit op basis is van
een optimaal gezond lichaam, anders wordt het percentage natuurlijk steeds lager en blijven er
wel meer afvalstoffen achter wat meer dan logisch is).
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Vandaar dat er zoveel ziektes zijn vandaag de dag want wie is er niet gevaccineerd!? Al is het
alleen al een inenting voor verre reizen, antibiotica, tetanus, etc.... En er zitten altijd
toevoegingen in zoals kwik, aluminium, conserveringsstoffen, etc... . Waar het om gaat is dat
het lichaam verstopt raakt met deze toxische stoffen en je uiteindelijk lichamelijk en geestelijk
ziek maakt.

Ook hier geldt weer het gezegde: "De duivel zit verborgen in de details". Hopelijk gaat de
gewone mens dit nu ook eens inzien. Het is hele simpele logica.

Bedenk u dus twee maal zodra er een dokter met een spuit naast uw lichaam staat.

Tot zover de lezer.
De elite en de werkelijke machthebbers achter de schermen weten als geen ander dat er naast
de onze, ook andere dimensies bestaan. In sommigen van die dimensies “wonen” demonische
entiteiten en het zal niemand verbazen dat die heel goed overweg kunnen met de elite.

Zij kunnen via bepaalde satanische rituelen contact maken met die andere dimensies, maar
binnen niet al te lange tijd zullen er ook andere manieren zijn om demonen te halen vanuit die
andere dimensie en ze naar de onze te brengen.

Het geheim dat dit voor elkaar moet gaan brengen heet quantum computer.

In de onderstaande video van Richie of Boston van precies een jaar geleden wordt in detail
uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. In die video zie je ook beelden van de grote man achter de
D-wave quantum computer, Geordie Rose, uitleggen dat ze inderdaad via die computers
contact kunnen maken met andere dimensies en via die weg demonen naar de onze halen.
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Via de quantum computer zal de mens straks in staat zijn om allerlei zaken uit andere
dimensies te benaderen en hier naartoe te halen en op te slaan in die quantum computer.
Mensen denken dat het gewoon een nieuw soort snelle computer is, maar niets is minder waar.
Het is in feite de ultieme manier om andere dimensies te benaderen.

De quantum computer wordt straks weer gekoppeld aan kunstmatige intelligentie (artificial
intelligence, AI) en die zal dan voor een groot deel bestaan uit de demonische elementen die ze
vanuit andere dimensies hebben weten te downloaden.

AI zal in de nabije toekomst zo goed als alle banen die er nog zijn doen verdwenen, want AI kan
niet alles wat de mens kan, ze kan het vele malen beter en sneller.
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