tiistai 28. tammikuuta 2020
Kobe Bryantin kuolema Illuminatin rituaaliuhraus ja samalla Jumalan
aikainmerkki, jolla viestitettiin tulevasta apokalypsista, esim. Kalifornian
suuresta maanjäristyksestä (Ilmestyskirjan 6. sinetti)?!
PÄIVITETTY 28.1.2020 klo 23:40 (katso video lopussa)
NBA-tähtikoripalloilija Kobe Bryant'in kuolema helikopterionnettomuudessa ennustettiin Legends of
Chamberlain Heights -nimisessä animaatiosarjassa 16.11.2016, ja tuolloin jakson nimi oli END OF
DAYS. Tästä kului 1166 pv. (1166 = 11 x 106) hänen kuolinpäiväänsä 26.1.2020 (Huomaatteko kuinka
päivämäärissä on vain lukuja 0, 1, 2 ja 6?!). Vieläkö joku on sitä mieltä, ettei prediktiivistä ohjelmointia
ole olemassa, tai että piirretyt eivät ennusta mitään, ja numerologia on vain hömppää? Amerikassa mm.
Simpsonit-piirrossarja ennusti Donald Trump'in nousun presidentiksi jo v. 2000, jossa oli samanlainen
näkymä alas laskeutuvista liukuportaista Donald'in tervehtiessä yleisöä, kuin sitten tosielämässä
tapahtui vaalikampanjan aikana v. 2015. Katso kohtaus tästä. Tietenkin Jumala on kaiken takana, joka
ainoastaan tietää tulevaisuuden, ja haluaa lähettää merkkejä ihmisten herättämiseksi yliluonnollisuuden
olemassaoloon. Yleensä kuitenkin vihollinen, joka lopulta on Jumalan talutusnuorassa, eli demonit ja
Illuminati-vapaamuurarit toimivat viestinviejinä varsinkin Hollywoodin viihdeteollisuudessa.
Cartoons Predicted Kobe Bryant Helicopter Crash
https://www.youtube.com/watch?v=WEH04GO6K80 (27.1.2020)
Illuminati sacrifice? Signal that the End of Days is nigh? (Illuminatin uhraus? Signaali siitä, että
päivien loppu on käsillä?)
Ne on poistaneet tämän kyseisen jakson netistä.
Comedy Central scrubs 'Legends' episode that depicted Kobe Bryant helicopter crash
death
https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/27/comedy-central-scrubs-legends-episode-thatdepicte/ (27.1.2020)
Tässä Williamin kommentti blogissaan 27.1.2020
http://endtimesforecaster.blogspot.com/2020/01/are-seals-about-to-be-opened.html (26.1.2020)
William kirjoitti kommenttiosioon:
From Grooms Day Prepper
Kobe Bryant was a Ritual Sacrifice. 41 is the 13th Prime, and his 13yr old daughter died
too. I think they may be telegraphing a coming Kali quake. The Kobe Japan megaquake
was on 1/17/95'. 9 days after the 25th anniversary with 9 dead. We are most likely at the
end of Pet Goat (was the virus the big event?) film. Kali doing her dance of destruction.
The Rock, from San Andreas film, was one of the first to tweet out his condolences. San
fran is in the SB.
Latest Time magazine is entitled Youthquake.
Diatrinum YT channel just put out an earthquake watch.
David Wilkerson and so many others had visions of the great quakes coming to America.
Sitten gematria-yhteys, jossa Kobe Bryant = Apocalypse (Apokalypsi) kolminkertaisesti, eli juutalaisessa,

englantilaisessa ja yksinkertaisessa gematriassa.
KOBE BRYANT DEAD... ANOTHER SIGN OF THE APOCALYPSE
https://www.youtube.com/watch?v=Apjt7Xrvp18 (26.1.2020)
Kuvakaappaus videosta:

HERÄTYS!!!

PÄIVITYS 28.1.2020 klo 23:40
Löytyi toinen video tuosta "END OF DAYS" -jaksosta 16.11.2016, jossa Kobe Bryant kuolee
helikopterionnettomuudessa. Huomatkaa kuinka helikopterin räjähdys muistuttaa ydinräjähdystä
(sienipilvi).
Kobe Bryant death Predicted by Chamberlain heights Cartoon
https://www.youtube.com/watch?v=meyW40YhoSc (26.1.2020)
Lähettänyt Olli-R klo 16.27

