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Vi är oroliga för dig!



Har du känt det?  Har dina spindelsinnen pirrat ännu?
Se dig omkring nu.  Är dina medarbetare nervösa?  Är de oroliga? 
Pratar de om #5GUW ännu?
Orsaken är OMVÄNDNINGEN in i det MAXIMALT STORA FULA!
Det STORA FULA är en tid då den allmänna opinionens gigantiska isberg
vänds upp och ner när 5GUW (5:e Generations (globala) obegränsade krig;
Unrestricted War) dyker upp i den allmänna diskussionen.
Det STORA FULA är en tid av ‘kollektiva kunskapsuttryck’ som kommer att leda
till en ‘omvälvning av den sociala ordningen’.  Denna ‘omvälvning’ kommer att
ske spektakulärt snabbt.  Den kommer att skrämma dig från vettet eftersom
den kommer att konsumera DIN sociala krets så snabbt.
Litar du inte på vad jag skriver här?  Visst, det är förståeligt…jag är bara en
knäpp teknik-kille med en gymnasieutbildning och ett förvridet sinne som var
inne på krypto innan BTC ens var värt 1 CENT.
MEN, jag kan ha fel, jag har trots allt prognostiserat den här perioden sedan
juli förra året.  Länk längst ner i detta missiv.
Här är dock en annan kille som säger samma sak, bara det att han är som en
legitim, vanlig medborgare, med akademiska examina & skit!  Det är bara 6
minuter för att ge dig en ledtråd till DIN OMEDELBARA FRAMTID.
Kanske titta på den två gånger för att förstå.

https://youtu.be/AD8IeJEOmcA
Common Knowledge is Close!
Peak Prosperity
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Denna ‘vändning’ av vår samhällsordning, omkastningen av vårt kollektiva
mentala isberg, är en MÅNGÅRIG process, kanske decennier, men det mesta
av den kommer att bestå av de sociala svängningar som kommer att komma
efter ‘vändningen’.
OMVÄNDNINGEN kommer att inträffa under nästa månad.
Den högsta nivån av OMVÄNDNINGEN varar i ungefär sex/6 månader, in i
hösten.
OMVÄNDNINGEN kommer att omkullkasta hela din värld.
OMVÄNDNINGEN innebär att ni överallt kommer att få höra diskussioner om
CDC:s brott, Faucis och NIH:s avskyvärda historia, om de dödsfall som orsakats
av mRNA-förgiftningarna, om det federala upproret mot J6 och namnen på de
vilka (originalet: ‘WHO’, både som i ‘vilka’ och som i ‘World Health
Organization’) planerade det, och hur ni blir smittade av deras lögner.  Dina

väljare kommer att tala om [KM] (Khazarian Mafia) och [DS] (Deep State) när
de köper kaffe eller får sin senaste tatuering.
De KOMMER också att tala om DIG.
‘Är DU en del av den [Kazariska Maffian]?’ kommer de att fråga.
Är DU utsatt för utpressning?  Utpressas du?
Är du pedofil, som de FLESTA av [KM] är?
Du måste skärpa dig.  DET KOMMER ATT BLI VÄRRE.
Folk kommer att fråga, de kommer att vilja veta:  Har du tagit
Adrenochrome?
Nej, Adrenochrome är inte en myt.  Det är inte en antisemitisk lögn.  Det är
verkligt.  Det är den dyraste illegala drogen på den här planeten.  Enbart
pengar kommer INTE att ge dig adrenokrom.  Priset är mycket högre än så.
[KM] gömmer sig i det judiska folkets kropp, som en offermantel, så att de kan
hävda ‘antisemitism’ om man ifrågasätter någon av deras metoder, men de är
inte judar.  De anser sig själva vara bättre än judar.  De är sanna, rena
satanister.  De äter människokött, torterar barn genom sexuella övergrepp,
smärta och våldtäkt, och sedan dödar de dem för att skörda
binjurekomplexet och deras ‘produkt’, adrenokrom.
Vad?!  Tror ni verkligen att kriget i Ukraina (Khazaria var det vi brukade kalla
Ukraina) bara handlar om biolabben?  Nej, det handlar om [KM] som skördar
människor.  Putin och det ryska folket får inte längre sina barn stulna för att
skördas av [Khazariska Maffian]!
Är du smittad av att ha samröre med [Khazarianska Maffian].
Du kommer att få reda på detta efter OMVÄNDNINGEN.  Det är bara några
veckor kvar nu….
*****
STORA FULA från perspektivet i juli förra året.  Hur lyckades jag karaktärisera
det för dig då?
https://www.bitchute.com/video/CHyIGE5K1iZa/
Har det slagit dig att undra hur han vet detta?
Vad vet han mer?  Vad mer är på gång?
Var uppmärksam på dessa skrifter!  Vi ger DIG VARNINGAR om DIN FRAMTID!
***
[KM] Diskussionerna kommer in till normiefolkets centrum (dina väljare) i vågor
från samhällsordningens utkanter.  Talet om [KM] dominerar nu i den
finansiella marginalen.  Det är bara några veckor borta från att ha omvälvt
ALLA finansmedier, även om DU inte kommer att höra mycket i de stödda,
fångade, företagsmedierna eftersom cheferna för dessa företag är med i [KM].

https://rumble.com/v2apdcm-the-world-vs.-the-khazarian-mafia-jim-willie.html
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