torstai 14. toukokuuta 2020

Älä kumarra Luciferia ottamalla Pedon Merkin, joka
alkuvaiheessaan on ID2020 kvanttitatuointi!!
PÄIVITETTY 15.5.2020 klo 14:14

"Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin
oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se,
jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku." (Ilmestyskirja 13:16,17)
Daymond Duck kirjoitti raportissaan 19.4.2020 seuraavaa:
"On laajalti raportoitu, että Bill & Melinda Gates haluavat pakolliset maailmanlaajuiset rokotukset ja
vaaditun kvanttipiste-tunnistusseurantajärjestelmän (quantum dot ID tracking system)."
Nyt pastori J.D. Farag selittää uusimmassa profetiapäivityksessään 10.5.2020 (ks. transkripti puheesta),
että energialähteen nimi tälle kvanttipistetatuoinnille, joka laitetaan ihmisen kehoon ja lähettää näin
valoa, on -- yllätys yllätys -- LUCIFERASE!! Nomen est omen (Nimi on enne)!
https://calvarychapelkaneohe.com/wp-content/uploads/2020/05/Mid-East_Update_2020-05-10TR.pdf (transkripti Faragin puheesta 10.5.2020)
Lainausta:
Right now, it's almost like a preconditioning: You have to have a mask. This ID2020, this biocompatible
quantum dot tattoo is going to be that which documents you, and ID's you so that you have access to
basic goods and services. Last week, this is interesting, you can't make this stuff up. A number of people
sent me information on "Luciferase".
Now that's how I heard it pronounced by someone. I don't know how to pronounce it, but to me it looks a
lot like "Lucifer-erase", or if you prefer "Lucifer-race", or if you want, we'll just, for short, call it,

"Lucifer". I didn't have much time to really look into this, but I, at the very least, wanted to mention
this.
Pictured here is the NIH National Center for Biotechnology Information Web page about: "Creating SelfIlluminating Quantum Dot Conjugates." It seems that this is how the tattoo, the mark, is actually going
to be powered. Listen to this quote from the abstract, "These selfilluminating quantum dot conjugates
can be prepared by coupling of commercially available carboxylate presenting quantum dots to the light
emitting protein renilla Luciferase," or Lucifer, for short. That is what actually gives it power, gives
it light, interesting.

Tässä suomennos tuohon lainaukseen:
Tällä hetkellä se on melkein kuin esivalmentamista: Sinulla on oltava kasvomaski. Tämä ID2020, tämä
biologisesti yhteensopiva kvanttitatuointi tulee olemaan se, joka dokumentoi sinut, ja henkilötunnistaa
sinut, jotta sinulla olisi pääsy perustarvikkeisiin ja -palveluihin. Viime viikolla, ja tämä on
mielenkiintoista, et voi mitenkään tehtailla tällaista juttua, monet ihmiset lähettivät minulle tietoa
"Luciferase" -käsitteestä.
Nyt tuollaiselta kuulin sen lausuttavan jonkun taholta. En oikeasti tiedä miten lausua sitä, mutta
minusta se näyttää paljolti siltä kuin "Lucifer-erase", tai mieluummin "Lucifer-race", tai jos haluat,
tulemme kutsumaan sitä vain lyhyesti, "Lucifer". Minulla ei todellakaan ollut paljon aikaa tutkia tätä,
mutta halusin ainakin mainita tästä.
Kuvassa on NIH:n kansallisen bioteknologiakeskuksen verkkosivusto, joka käsittelee: "Itsevalaisevien
kvanttipistekonjugaattien luomista". Näyttää siltä, että tämä on se kuinka tatuointi, merkki, saa
tosiasiassa energiansa (virran). Kuuntele tätä abstraktista lainausta: "Nämä itsevalaisevat
kvanttipistekonjugaatit voidaan valmistaa kytkemällä kaupallisesti saatavilla olevat kvanttipisteitä
tuottavat karboksylaatit valoa emittoivaan renilla-Luciferase-proteiiniin", tai Luciferiin, lyhyesti.
Tämä on se, joka todellisuudessa antaa sille virran, antaa sille valoa, ollen mielenkiintoista.
--------------Älkää ottako Merkkiä! Se on kumartamista tämän maailman jumalalle. Katso vielä videot.
C0V!D IMPFUNG: Luciferase Quantum Tattoo!!!
https://www.youtube.com/watch?v=tzsr5adxlvA (12.5.2020)
#Luciferase #Vaccine
https://www.youtube.com/watch?v=jnJvIAy6GCg (9.5.2020)
Lähettänyt Olli-R klo 23.34

