PEDON MERKKI 666
Langenneiden enkelien teknologia ihmisten muokkaamiseksi, kuten Nooan aikaan .
Kristinusko ei varoittanut sinua, koska vapaamuurarit hallitsevat sitä. LUE RAAMATUN
VIIMEINEN KIRJA. SE PUHUU NYKYHETKESTÄ.
.
Niin harvat ihmiset ymmärtävät tämän, koska niin harvat ihmiset etsivät totuutta . He uskovat
valheita. He ovat saatanallisen indoktrinaation uneen nukutettuja.
Rokote sisältää nanoteknologiaa ja CRISPR geenien muokkaustekniikkaa.
Jos et usko minua, googleta se! Se on hallinnan ase . Jumala haluaa nähdä kenelle alistut
. Saatanalle ja heidän väärennetylle kristinuskolleen ja pedon merkille, vai Korkeimmalle
Jumalalle ja pidätkö Hänen lakinsa? Nooan päivinäkin, ennen vedenpaisumusta geneettinen
muokkaus oli käynnissä. Kristus sanoi että loppu olisi kuin Nooan päivät. Lue Eenokin kirja.

Tämä ilmestyskirjan ennustus on käynyt toteen.. He jopa kutsuivat sitä patentiksi # 666.
Saatanalliset vapaamuurarit hallitsevat tätä maailmaa ja he rakastavat pilkata ihmisiä. Tutki
”Covid-19-rokote CRISPR”. Geenien muokkaus tekniikka on erittäin vaarallista. He tietävät
sen. Se on kuin heidän iso sisäpiirin vitsinsä.
Tämä on rokotteen sisällä. Se ei todellakaan ole rokote, he vain kutsuvat sitä
rokotteeksi voidakseen antaa sen sinulle. ‘
Maailmaa hallitsevat saatanalliset 33. asteen vapaamuurarit, jotka palvovat SAATANAA. He
ovat erittäin rikkaita ja pahoja ihmisiä.
Nanoteknologia ja CRISPR-geenimuutos, aktivoitu 5G: llä. Se aktivoidaan pian. Sitten
asiat muuttuvat.
"Rokotteen" nanoteknologia antaa heille mahdollisuuden hallita ihmisiä todella
aktivoidessaan maailmanlaajuisen 5G-verkon.

MICROSOFTIN PATENTTI # 666
Nämä ovat samojen poliittisten kuninkaallisten perheiden jälkeläisiä, jotka tappoivat
Kristuksen puhuessaan heitä vastaan. He ovat psykopaatteja! Vuonna 2022, jos et ota
rokotetta, he kutsuvat sinua terroristiksi ja pian sen jälkeen, kun sinut vangitaan tai
tapetaan . Jos otat sen, menet helvettiin tuomiopäivänä. Ilmestyskirja 13:16-18 ja 14: 9-11
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Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja
hänelle annettiin kruunu, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.
Tämä kertoo koronavirushuijauksesta! Valkoinen symboloi lääketeollisuuden valtaa
(valkotakkiset lääkärit ja tiedemiehet)
Viritetty jousi kuvaa raamatussa voittajaa, ja nuolet leviäviä vitsauksia. Huomaa! Tässä ei
kuvata nuolia OLLENKAAN! Pelkällä uhalla ja pelolla, toimii tämä ratsastaja. Hänelle
annettiin kruunu (KORONAVIRUS). Lääketieteelle siis annettiin KORONAVIRUS, ja hän
(lääketiede) lähti voittajana ja voittamaan. Näin lääketiede koronaviruksen pelotteella, lähti
voittamaan ja valloittamaan suuren osan maailmasta.

