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Olli kirjoitti TL:lle 19.3.2018 klo 0:54
Hei,
Katsopas mitä kirjoitin vieraskirjaani noin vuorokausi sitten luvusta 23.
http://users4.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g44-74169-76
Päivämäärä: 17/03/2018, 23:44:53
Nimi:
Olli
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2 786
Aika huomionarvoista, että Britannia karkotti juuri 23 venäläistä diplomaattia myrkytystapauksen vuoksi ja Venäjä teki
samoin Britannialle. Siis miksi luku 23, kun juuri se luku esiintyy kaikista eniten filmissä I, Pet Goat 2?!
I PET GOAT II - DONALD TRUMP ASSASSINATION - NRA - THE NUMBER 23

https://www.youtube.com/watch?v=Ae7u6hcqlkE
Ja filmin kohtauksessa, jossa kehän sisällä oleva tyttö pudottaa omenan valko-mustaruutuiselle (shakki)lattialle, se vierii
koskettaen yht. 23 ruutua ennenkuin pysähtyy ja halkeaa kahtia (=atomin halkeaminen eli ydinräjähdys isossa omenassa eli
Nykissä). Luku 23 merkitsee Raamatussa kuolemaa ja 2x23 (46) tarkoittaa puolestaan ylösnousemusta. Miettikääpä onko
tosiaan jotain tekeillä. Venäjää aletaan saartaa lännen puolelta toden teolla.

Siis oliko tämä myrkytystapaus Illuminatin tekosia ja eräänl. provokaatio Venäjää vastaan? Illuminati jätti oman
puumerkkinsä luvun 23 kautta.
T: Olli

TL vastasi Ollille 19.3.2018 klo 6:46
Hei, Olli.
Kiitoksia viestistäsi. Erittäin mielenkiintoisia huomioita. Tuo luku 23 (2 + 3 = 5) eli pentagrammin ja Pentagonin
luku näyttäisi todella olevan jonkinlainen illuminaattien koodi. Erittäin hyvä pointti tuo provokaatio Venäjää
kohtaan. Sillä mitä järkeä Venäjällä olisi ollut myrkyttää entinen vakooja vaalien ja jalkapallon MM-kisojen alla. Ei
mitään mieltä. Lavastuksen takana saattaa olla jokin ovela taho, joka ajaa suurvaltoja sotaan keskenään.
On tosiaan erikoista, että karkotettavia diplomaatteja oli juuri tuo 23. Muutenkin tällainen diplomaattien
karkottaminen tuntuu enteilevän sotaa, kuten historian saatossa on nähty...
Muuten: vuonna 2007 ilmestyi elokuva nimeltä "Numero 23" (The Number 23), joka kertoo miten numero 23
ilmenee läpi päähenkilön elämän ja saa tämän sekoamaan. Kyseessä on psykologinen trilleri. "Elokuvan juonessa
esiin tuleva numeron 23 merkitys tuli tunnetuksi alun perin Illuminatus!−kirjasarjassa", kertoo Wikipedia-artikkeli
ko. elokuvasta! Onko kyseinen elokuva sinulle tuttu? Ehdottomasti mielenkiintoinen ja tutustumisen arvoinen.
Pitäisi itsekin katsoa se uudelleen nyt, kun en kunnolla enää muista sen mutkikkaita tapahtumia...
Jatketaan maailmantilanteen seuraamista mielenkiinnolla. Maaliskuu saattaa tuoda vielä lisää yllätyksiä... kenties
uuden 9/11:n?
Yst. terv. TL

Olli vastasi TL:lle 19.3.2018 klo 11:57
Hei, olen vain pintapuolisesti tutustunut tuohon filmiin katsomalla analyysia YouTubesta. Koko filmiä en ole
katsonut. Mistähän sen saisi katsottua ilmaiseksi?
T: Olli

TL vielä lopuksi Ollille 19.3.2018 klo 12:24
Hei,
Näyttäisi olevan ilmaiseksi katsottavissa ainakin tästä linkistä:
http://putlockers.tf/watch/PGpEajd3-the-number-23.html
Hyviä elokuvahetkiä. Enkä sitten mene takuuseen tuosta leffasta, kun siitä on niin pitkä kun olen sen katsonut.
Muistan sen kuitenkin aika hyvänä. Ainakin se on tämän meidän aiheen kannalta ainakin relevantti ja
mielenkiintoista "oheismateriaalia". :) Eräänlaista "kivien huutamista" tämäkin...
T: TL

