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Αγαπητοί φίλοι,
δείτε εδώ το χάρτη µε της 10 γνωστές σε όλους µας πολυεθνικές εταιρίες και ποιες ανήκουν σε αυτές. Μας έχει σταλεί πρόσφατα µέσω
email χωρίς να υπάρχουν στοιχεία πνευµατικής ιδιοκτησίας. Επειδή το θέµα είναι καίριο και µας αφορά όλους αποφασίσαµε να σας το
προσφέρουµε µέσω της ιστοσελίδας µας για δική σας ενηµέρωση και ενηµέρωση του ευρύ κοινού. Οι χειριστές των νηµάτων στην ‘παγκόσµια
σκηνή θεάτρου’
έχουν αφήσει τον κόσµο στην πλήρη ψευδαίσθηση ελεύθερης επιλογής ακόµα και από την τελείως πρακτική αυτή πλευρά.
Γνωρίζατε πως το αγαπηµένο σας τζίν παντελόνι αυξάνει το κέρδος της Nestlé; Και όµως!
Δείτε λοιπόν και εσείς ποια προϊόντα ανήκουν σε ποιους από τους γίγαντες και αποφύγετέ τα ολοκληρωτικά. Επιλέξτε προϊόντα µικρόν
και ανεξάρτητων εταιριών ακόµα εάν αυτό θα σας βγάλει λίγο από τη ρουτίνα σας, το ρυθµό και τις συνήθειες σας, τη βολή σας. Ξεβολευτείτε
και γίνετε και εσείς ενεργοί και σκεπτόµενοι πολίτες εάν δεν το έχετε ήδη κατορθώσει. Μέσα στα πλαίσια του πλήρους ελέγχου µε τη µέθοδο
πλύσης εγκεφάλου και προγραµµατισµό του υποσυνείδητου νου και µέσα από την πλάνη ελεύθερης επιλογής, η νέα τάξη πραγµάτων έχει στην
κυριολεξία µαντρώσει την ανθρωπότητα και είναι έτοιµη για ακόµα περισσότερα:
- Μεταλλαγµένα,
- Αεροψεκασµοί (chemtrails),
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- Εµβολιασµοί,
- Χηµικά φάρµακα,
- Βάρβαροι τρόποι διάγνωσης και (δήθεν) θεραπείας (π.χ. ακτινοθεραπεία, χηµειοθεραπεία κ.λπ),
- Εκπαιδευτικό σύστηµα αντιδιαµετρικά αντίθετο µε τις πραγµατικές ανάγκες της ψυχής κ.ά. πολλά είναι τα κατορθώµατα της εγκόσµιας
ελίτ που εξυπηρετεί εδώ και χιλιάδες χρόνια συγκεκριµένα συµφέροντα (το ποιοι µε ποιους και γιατί είναι τεράστιο θέµα που δε χωράει εδώ να
το αναπτύξουµε).
Για καλύτερη ανάγνωση του χάρτη κάντε µεγέθυνση 200% ή περισσότερο. Πάρτε ένα ένα τα προϊόντα, ειδικά εκείνα που έχουν να κάνουν
µε τη διατροφή, σωµατική ευεξία, προϊόντα οµορφιάς, και καθαριότητας κ.λπ. και θα δείτε πως όλα είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, µια
και εµπεριέχουν είτε / και µεταλλαγµένα, χρωστικές, αρωµατικές, συντηρητικές, γλυκαντικές κ.λπ. ουσίες που κατατάσσονται στις λεγόµενες
νευροτοξίνες οι οποίες στην κυριολεξία σκοτώνουν τα εγκεφαλικά σας κύτταρα! …
Να πούµε όµως τώρα και κάποια καλά νέα; Λοιπόν, τα καλά νέα είναι πως ο χρόνος τους έχει οριστικά τελειώσει! Αυτό όµως δε µας
απαλλάσσει από τις δικές µας ευθύνες άµεσης και ενεργής συµµετοχής! Για να σπάσει η αλυσίδα που για τόσο καιρό κρατούσε αιχµάλωτους τους
ανθρώπους και για να µεταµορφωθούν όλες οι αρνητικές και ανάποδες συνθήκες και καταστάσεις χρειάζεται και κρίνεται απαραίτητη η
συνειδητή µας συµµετοχή!
Εµείς θα δηµιουργήσουµε και θα εκδηλώσουµε στο γήινο πλάνο την 7η χρυσή εποχή της γης, δε θα το κάνουν οι άλλοι για εµάς!
Ούτε οι αναληφθέντες Δάσκαλοι, ούτε οι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, ούτε οι άγιοι, ούτε οι δηµιουργοί Θεοί και ούτε τα γαλαξιακά και
συµπαντικά µας αδέλφια δε θα το κάνουν για εµάς. Θα µας βοηθήσουν, ναι, αλλά περιµένουν εµάς να εκτελέσουµε εκείνα που χρειάζονται για να
προχωρήσουµε πάρα πέρα! Μέσα σε αυτό είναι να γνωρίζουµε τι αγοράζουµε και που πάνε τα χρήµατά µας. Γι’ αυτό δείτε προσεχτικά το
χάρτη και αποφύγετε ή βγάλτε τελείως από τη ζωή σας όσα βοηθούν την ελίτ να συνεχίσει το σκοτεινό τους παιχνίδι και προτού
κατορθώσουν να µειώσουν τον παγκόσµιο πληθυσµό ποσοτικά και ποιοτικά σε ένα µικρό ελέγξιµο κοπάδι υπακοών προβάτων…
Ενηµερώστε και συζητείστε το θέµα και µε την οικογένειά σας, φίλους γνωστούς κ.λπ.. Τα
Τέλος στο µεσαίωνα και το σκοτάδι, υποδεχτείτε την Νέα Εποχή Φωτός & Αγάπης επί της γης!
µε Αγάπη & Φως, πάντα!
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