Něco velkého se brzy přihodí, všichni to cítí a globalisté to dokonce plánují
Jane Kaufman, 20. března 2022
Něco velkého se stane. Všichni to cítí, jenže málokdo může říct co to je. Někteří očekávají
Planetu X, zvanou Nibiru, jiní říkají, že to bude asteroid, 7 km v průměru, který se k nám blíží a
který vnikne do naší atmosféry. S ohledem na historii světa, která byla plná strašlivých událostí,
ať už to byla 1. světová válka, nebo ta druhá, či desítky dalších válek po celém světě, 9/11, nebo
Covid/311 ani nemůžeme očekávat, že se najednou všecko změní a my budeme žít jako v ráji.
Spíš je pravděpodobné, že po Covidu přijde nějaká další katastrofa, jen tak, abychom se příliš
neradovali. To je, co můžeme očekávat, obzvlášť když uvážíme, že svět je veden lidmi, kteří
doopravdy nejsou lidé, ale jsou to démoni, kteří lidstvo nenávidí a celá staletí je zkoušejí zničit.
Dnes dobře víme, jak píše Mike Adams, že globalisté jsou pedofilové, kteří kradou děti, mučí je,
jí jejich syrové orgány a pijí jejich krev, kromě toho, že je pohlavně zneužívají. Tito zločinci
vedou obrovský, celosvětový obchod s lidskými orgány a bez nejmenších výčitek svědomí
dokážou zavraždit jakékoliv množství lidí pomocí válek, revolucí, ale i léků, vakcín, nebo jedů
ve stravě, když se jedná o jejich výdělky. Dnes rovněž víme, že vůči nám uplatňují
psychologický terorismus a za tím účelem organizují četné akce „pod falešným praporem,“
k čemuž používají krizové herce, spousty kečupu, manekýny, které vypadají přesně jako lidé a
jiné divadelní pomůcky.
Není se čemu divit, že historie světa je pak historií globálního terorismu proti lidem. Skoro každá
krizová situace, která na světě nastala, byla uměle způsobena těmito zrůdami a měla docílit buď
více zisků pro ně samotné, nebo více utrpení pro nás, odstranit některé nežádoucí osoby, anebo
přispět k depopulaci planety.
Věřte, že neexistují žádné teroristické útoky, které by spáchali jedinci, nebo i skupiny, které by
nebyly přímo vedeny a financovány vládami, pod vedením těchto globalistických spiklenců.
Jakmile pochopíme historii a význam jednotlivých událostí, snadněji pak pochopíme i současnost
a pak si uvědomíme, že kdykoliv si kterýkoliv stát vedl dobře, obchod a podnikání kvetlo a lidé
byli spokojeni, globalisté se postarali, aby byl buď zbombardován, nebo zničen ekonomicky,
morálně a jakkoliv jinak. Jako ukázky poslouží Argentina, Brazilie, Mexiko, Irák, Libanon,
Palestina, Libye a dokonce i Československo.
Jakmile byli lidé na pokraji nějakého uvědomění, nebo byli na cestě zlepšit tento svět, což se
týká i vynálezců a obrozeneckých hnutí, tak proti nim byla podniknuta obrovská teroristická
kampaň, jejíž následek byl pokaždé strach a otrocká poslušnost těch, kteří buď přihlíželi, anebo
se o tom dověděli. Tam, kde šlo o jednotlivce, tito byli prostě zlikvidováni, jako mnozí vynálezci
a buditelé, viz Mistr Jan Hus.
Globalisté by nás nejradši nahnali do nějakého druhu vězení a tam nás zavřeli. Koronavirová
karanténa byla toho skvělá ukázka. To proto, abychom nemohli mluvit jeden s druhým, abychom
nešířili myšlenky, které by byly postupně zpracovávány ve vhodná řešení a abychom byli
naprosto osamoceni. Nejraději by zastavili i přívod elektřiny, abychom nemohli používat
telefony a počítače a žili jako vězni v těžkém žaláři.

Naštěstí inzerují všecko, co chtějí učinit dopředu, takže víme, že to je přesně co teď chtějí udělat:
zničit zdroje elektřiny. Nepřiznají, že to provedou sami, ale vydávají varování o „určitých
teroristických skupinách,“ které mají v úmyslu právě to, co oni si přejí. Jaká to je náhoda!
Jenže tím, že známe jejich plány, tak víme, co můžeme očekávat. A po pravdě řečeno, podle této
„inzerce“ jsou teď globalisté odhodláni začít jejich závěrečnou akci, konečný a poslední útok na
lidstvo. To znamená zničení zemědělství a tím pádem zničení potravin, zničení elektrické sítě,
komunikační sítě a finančního systému. Jejich cíl je naprostý chaos, který způsobí hromadné
sebevraždy a úmrtí i z jiných důvodů, což jim umožní zakrýt úmrtnost, způsobenou očkováním.
Jejich další plán útoku vypadá zhruba následovně
Předstíraný útok na banky a finanční instituce je další bod jejich plánu. Již o tom bylo psáno
v jednom z předešlých článků s názvem „Great Reset v podobě celosvětového útoku hackerů na
banky jako další fáze koronavirové agendy.“ Poté budou zkoušet zničit elektrickou síť a dodávky
energie. Konec telekomunikací bude následovat a do toho chaosu bude vypuštěn opravdu
nebezpečný patogen, jako na příklad Marburg nebo Ebola, nebo jiné jedovaté látky, za patogen
vydávané. Panika, tímto způsobená, dožene mnoho lidí k vakcinaci, která jim ale vůbec
nepomůže, vždyť proti jedům nic nefunguje, a naopak, vakcína je zničí.
Terorismus a falešné incidenty (pod falešným praporem) budou následovat, na podpoření
chaosu. Toto bude zahrnovat atomový, nebo radiologický terorismus, včetně aerosolového
sprejování populace pomocí drónů, nebo chemtrails.
Budou zkoušet vyprovokovat Rusko, nebo Čínu aby zničila zbývající americká vojska, což učiní
Ameriku vrcholně zranitelnou. Tam pak dojde ke zrušení voleb, nastane medikální stanné právo,
hromadné zabavování zbraní, koncentrační tábory pro neočkované a podobně.
Jak brzy může k něčemu takovému dojít? Celkem brzy. Lidstvo se konečně probírá ze své
nechápavosti a protesty proti současné situaci narůstají. Ani drsná censura nedokázala toto
zastavit. Americké volby, které budou v polovině vlády současného presidenta, k čemuž má dojít
v listopadu tohoto roku, se nesmí uskutečnit, jinak by vyšlo najevo, že současná Bidenova vláda
je dokonalá katastrofa a Demokratická strana by utrpěla porážku po celé čáře. Stejně tak úmrtí na
očkování začínají narůstat a brzy je už nebude možno svádět na globální oteplování, nebo nějaký
dávno zaniklý virus.
Takže můžeme očekávat, že toto všecko začne nabírat spád někdy v listopadu 2022.
Podobné varování přichází i z jiných stran
Španělský profesor historie a teologie Damián Galerón říká, že dostává zprávy jak od ruské, tak
od americké rozvědky a to jak od astrofyziků, tak od vysoce postavených vojáků. Podle něho,
naše světské záležitosti se dále budou vyvíjet ve třech fázích. Ta první bude tma. Náhle nám
všem vynechá elektřina a nebude ani internet, ani telefon, ani televize. Pošty nebudou fungovat,
dodávky zboží do obchodů zrovna tak, auta nebudou startovat a letadla též. Bude vyhlášeno
stanné právo a budeme opět uvězněni doma. Celý svět zůstane na několik měsíců zcela
paralyzován. Toto se má stát v lednu-únoru, ale není řečeno, který rok. Údajně to může být

kterýkoliv rok do r. 2026. Podle proroctví „Světla Mariina“ (Luz de Maria) se toto všecko má
stát když bude Evropa pod sněhem. Podle jiných předpovědí má být v létě sníh v Alpách.
Během zatmění budou všecky dluhy smazány, protože finanční systém zcela zkolapsuje. Až
bude po všem, pak budou mít očkovaní možnost získat zpátky peníze, ale neočkovaní
nedostanou nic.
Poté má přijít 3. světová válka, která bude atomová, ale velmi krátká. Přesto zničí většinu
světa. Rusko a Čína, spolu s Muslimy prý vtáhnou do Evropy, aby ji zničily a pak napadnou
Spojené Státy. Některé země prý docela zmizí ze světa a miliony lidí zahynou. Tato válka má
trvat jen asi 3 týdny, ale cizí vojska se budou potulovat Evropou ještě dalších 3-5 měsiců a budou
napadat obyvatelstvo. Andělé budou během těchto těžkých dob pomáhat věřícím.
Třetí část má být již zmíněný asteroid, který k nám dorazí někdy během prvních 15 dnů
v květnu. Když se dostane do naší atmosféry, tak se rozbije na dva kusy. Ten o trochu menší kus
padne do Atlantického oceánu, blízko Floridy. Druhá část padne do Pacifiku. Toto vytvoří
obrovské vlny, až 600 m vysoké, které se poženou směrem k pevninám. Všecky ostrovy budou
zality a nízko položené země budou rovněž zaplaveny. Země jako Guatemala, Costa Rica,
Nicaragua a Panama v Jižní Americe a města New York, Washington D.C. a stát New Jersey
v Severní Americe budou totálně zničeny. Všechna ostatní přímořská města budou zničena.
Pád asteroidů do moře poškodí tektonický základ světa. Nejrůznější sopky začnou vybuchovat,
včetně obrovské giga-sopky v americkém Yellowstonském parku a to způsobí nukleární zimu.
Amerika tímto velmi utrpí, protože leží na pozvolné plošině. Francie je situována na kontinentě,
takže bude zaplavena pouze do 200 metrů nadmořské výšky. Stejně tak Německo, Polsko a
Rusko, které rovněž mají nízko položené oblasti.
S největší pravděpodobností je to všecko nesmysl, ovšem musím dodat, že hodně amerických
státních organizací se již přestěhovaly do vnitrozemí, do hornatých států jako je Colorado,
Wyoming a jiné. Na příklad CIA se přemístila z přímořského Langley do Coloradských hor.
Také armáda o těchto předpovědích dobře ví a Ozark hory jsou plné bývalých vojáků.
Americký Bílý Dům se
rovněž na cosi připravuje, ale
v tomto případě to spíš
vypadá, že se zkoušejí
zabezpečit proti přímému
útoku zvenčí. Jsou úvahy, že
když injekce, vydávané za
očkování, vyřídí imunitní
systém a mikročipy sníží
frekvenci očkovaných, že se
z nich stanou nějakým
způsobem zombie a hlavní američtí politikové se připravují na jejich útok. Jestli je to pravda,
zbývá vidět. Ale něco se děje, celý Bílý Dům obehnali vysokou zdí (viz obrázek), roboti hlídají
okolí, všude jsou kamery a ve videu, v čase 1:20 můžete vidět střílny.

Tyto tři procesy budou jaksi v souladu s druhým krvavým měsícem, ke kterému dojde v květnu.
Těsně předtím bude v kostelích zrušeno přijímání a veřejné mše nebudou dále slouženy. Jakmile
bude odstraněno přijímání, všecky následující mše budou satanické. Někteří kněží budou dále
sloužit mše tajně. Velmi důležitá bude v té době modlitba.
Vatikán a Satan
Vatikán je dnes centrum paganismu a je to největší středisko satanismu ve světě. Během
posledních 80 let byla celá církevní struktura infiltrována homosexuály a komunisty, ale také
kriminálníky. Nově vysvěcení faráři jsou satanisté a tito zaplavili všechny vyšší úřady. Současný
papež (na obrázku, dává satanické znamení, to jsou čertovy rohy) není žádná náhoda, byl
vycvičen k tomu, aby se dostal až na samý vrchol církevní hierarchie a odtud celou církev zničil.
Tisíce dětí, které se dnes rodí očkovaným matkám prý
nejsou skuteční lidé. Jsou to tak zvaní hominoidové.
Všichni očkovaní teď budou rovněž procházet
změnami osobnosti a charakteru. Nebudou to už dále
ti stejní lidé a možná to vůbec nebudou lidé, až nanotechnologie plně převezme jejich těla a jejich mysl.
V prvních měsících roku (opět, není uvedeno kterého
roku) má být vypuštěn nový, strašlivý virus, který
způsobí, že lidé vykrvácí k smrti. Mrtví budou ležet v ulicích. Tento virus bude roznášen
vzduchem a bude velice nakažlivý. Proti tomuto viru není žádný lék. Potvrzuje to i proroctví
Marie Julie Jahenny.
Začátkem roku (kterého?) přijde Pfizer s novými tabletkami proti Covidu, které budou lidem
zadarmo rozdávány. Ten, kdo tuto tabletku vezme, zemře hroznou smrtí.
Samo peklo bude vládnout světu v té době. Satan sám, který doposud globalisty ovládal z pozadí,
se ujme vedení, protože globalisté, neboli tak zvané „elity,“ což nejsou doopravdy lidé, začali
mezi sebou válčit. To je také důvod, proč všecko probíhá o hodně let dřív, než bylo plánováno.
Po těchto třech událostech – zatmění, válka, asteroid – má přijít ještě další zhoršení, které není
popsáno. Globalisté se uchýlí do svých podzemních úkrytů, kde budou zkoušet tuto hroznou
dobu přečkat. Ale sama Země se proti nim postaví a budou rozdrceni.
Z Bostonu přichází další varování
Člověk, který si říká Richie z Bostonu a dvě ženy, Janet a Cynthia nahráli toto varovné video.
Říkají, že Covid brzy skončí a tím skončí všecko, co je s tím spojeno. Lidé se budou radovat a
jásat, ale máme si dát pozor, ještě nemáme vyhráno. Covid byl pouze jeden krok na cestě
globalistů, jejíž končený cíl je ovládnutí celého světa. Jejich plán je celá staletí starý a všecko co
chtějí, generace po generaci, je ovládnout svět a zotročit veškerou populaci. Proto budou
postupovat dál, krůček po krůčku, protože ještě mají čas.
Až Covid skončí, tak prostě změní historku, zamění hlavní představitele, což jsou všecko
poplatné loutky a začnou nanovo. Vymyslí si cokoliv, jen aby nás všecky dohnali k očkování.

Nejspíš se tentokrát bude jednat o nějaký jed, který bude zabíjet lidi ve velkém, budou nám
ukazovat mrtvá těla a strašit nás statistikami. Nezapomeňte, že proti jedu není žádné očkování a
ve skutečnosti, žádné očkování nefunguje proti nemoci, proti které bylo vyvinuto a ta nová
očkování už vůbec ne, jak zjišťujeme.
Ustrašení lidé ovšem tomuto zjevně nepodloženému nátlaku podlehnou, protože člověk, který
má strach, nedokáže přemýšlet. A přitom to je přesně ten moment, kdy je nutno přemýšlet a
hledat v jejich lživých historkách pravdu a logiku. Kvůli strachu se ale lidé nechali dobrovolně
očkovat proti nemoci, která má 99,98% možnosti uzdravit se i bez léků. Takže i pak si nechají
napíchat cokoliv, poslechnou, co je jim shora přikazováno, protože jsou zvyklí poslouchat. Proto
podlehli této pomalé, ale vytrvalé propagandě a nechali se vtáhnout do nového 9/11.
Jsou ovšem obavy, že ani pak nic nedocílíme. Lidé budou protestovat, to je pravda. Ale na co
jsou protesty? Protestovali jsme proti nové verzi Pandemického zákona, politikové dostávali
kolem 4000 protestních emailů každý z nich a na co nám to bylo? Na nic. Nový Pandemický
zákon byl přesto Parlamentem schválen. Takže hlas lidu se rovná nule a nemá žádný vliv?
Ten důvod, proč protesty nepomáhají, je v lidech samotných a v jejich vlažnosti. Když se totiž
lidé setkají na ulici, nebo v obchodech, o čem spolu mluví? Mluví snad o protestech a o tom, jak
špatný je Pandemický zákon? Ne, mluví o triviálnostech. Proto nám protesty na nic nejsou,
protože nikdo se těmito náměty skutečně nezaobírá, kromě malé hrstka těch, kteří ještě dokážou
chápat vážnost situace. Vím to z vlastní zkušenosti. Když vyšel můj článek proti Pandemickému
zákonu, bylo velmi málo těch, kteří ho četli.
Když budete číst Rockefellerův návod na současnou Covidovou „pandemii,“ tak zjistíte, že
protesty byly součástí globalistického plánu a byly očekávány. Pouze jeden rozdíl zde je,
protesty byly očekávány o rok dříve. Tak hluboko jsme klesli, že ani neprotestujeme, když nám
vážou smyčku kolem krku.
Janet a Cynthia se obávají, že až Covidové divadlo skončí, že se všichni budou radovat, jásat a
oslavovat. To je v pořádku, tak je to plánováno a očekáváno. Protože pak, až budeme všichni
rozjaření, pak nám představí nového „spasitele.“ Bude to člověk, který vystoupí do popředí a
řekne něco jako: „Já vás všecky zachráním; postarám se, aby ode dneška všecko správně
fungovalo a budu vždy poslouchat hlas lidu. Následujte mne do nového a krásného světa.“ A lidé
mu uvěří, protože jim předloží něco, čemu mohou věřit.
Pak dostaneme možnost vlastní volby. Bude to poslední volba, poslední možnost, kterou budeme
mít. Mnozí uvěří, tak jako uvěřili ve vakcíny a budou volit své vlastní zotročení a zničení.
Tento člověk bude Antikrist. Bude o sobě říkat, že je „král králů.“ Každý, kdo o sobě říká, že je
král králů, je nesmírně nebezpečný. Sídlo světové moci bude pak přemístěno do Jeruzaléma a
všecko bude upraveno k tomu, aby mohl Lucifer sestoupit na trůn a vládnout světu.
Bude to přesně podle Protokolů sionských mudrců. Tam je celý plán do detailu popsán, nic není
vynecháno. Mnoho lidí po celém světě se neustále dohadují, jestli jsou Protokoly pravé nebo ne,
kdo je napsal a proč. Tyto diskuze jsou naprosto zbytečné. Je to velice starý dokument, není to
nic nového. A není vůbec důležité, kdo ho dal dohromady; podstatné je, že ti, kteří ze zákulisí

vládnou celému světu, se podle něho řídí. A tam nám dávají celý plán postupu k prostudování.
Česká verze Protokolů je ZDE a ZDE. Obě jsou stejné, ale přikládám je, kdyby některá byla
odstraněna. S dnešní censurou si člověk nemůže být jistý.

