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Jak přiznává ve videu z r. 2014 Anthony Patch, badatel a autor, už zde byly všelijaké epidemie,
se kterými jsme byli strašeni. V současné době je málem epidemie vztekliny (2014), což je velice
neobvyklé. Vzteklina je většinou spojována se zvířaty. Ale když přeskočí ze zvířat na člověka,
pak není pomoci. Neexistuje lék proti vzteklině. (Poznámka: namísto vztekliny byl Covid.)
Je to zombie apokalypsa. To je, jak dnes lidstvo vypadá, jak se chovají – jako zombie. To proto,
že vzteklina má silný vliv na nervový systém. Americká vláda dokonce pořádala nedávno
cvičení, jak má policie, hasiči a lékařský personál reagovat na tyto lidi. Zatím to vypadá
neuvěřitelné, protože lidé o tom ještě nic neslyšeli, ale není to nic nového.
A samozřejmě, přijdou s nějakým očkováním a já se vždycky dívám na ten konečný cíl: co tím
chtějí docílit? Zde je umělý, laboratorně vyrobený virus, který je pouze na to, aby zabil lidi. Ale
to je jen jedna část celé historky. Když se dívám dále, tak ten záměr je, aby lidé po té vakcíně,
nebo pilulkách volali. Proč by to dělali? Asi něco bude muset v těchto injekcích být, co lidé
budou chtít za každou cenu a budou to požadovat. Budou to chtít mít vpraveno do jejich těl.
Co bude v těch injekcích? S největší pravděpodobností, jak už jsem se zmiňoval, to bude třetí
vlákno DNA. To už je známo, že bylo vyrobeno třetí vlákno DNA ze silikonu. A pak zde máme
silikonové čipy a počítače. To třetí vlákno bude ze silikonu (silikonové gumy?) a bude pokryto
velice tenkou vrstvičkou zlata, kvůli zvětšení jeho povrchu. Lidé si to nechají napíchat jen aby
zabránili onemocnění nějakým uměle vyrobeným koronavirem, nebo ptačí chřipkou, anebo
čímkoliv jiným.
Naše vlády se pak budou v duchu smát a říkat si: „kdybychom zkoušeli lidi nutit nechat si dát do
těla třetí vlákno DNA, tak by se proti tomu bouřili. Ale když vytvoříme problém a předložíme
řešení, lidé se budou toho řešení domáhat a my docílíme své a změníme DNA každého z nich.“
Současné injekce jsou celkem čtyři. Pfizer a Moderna používají enzym, zvaný „převrácená
transkriptáza“ (reverse transcriptase), s jehož pomocí převráceně přepíšou instrukce z cizího
mRNA do našeho doplňkového DNA. To se dostane do buněčného jádra, kde nahradí část
lidského DNA novým, umělým vláknem DNA. AstraZeneca a Johnson & Johnson zase používají
virální vakcíny, které doručí buňky s umělým DNA vláknem přímo do buněčného jádra, kde tyto
nahradí existující DNA.
Zákeřnost spočívá v tom, že jakmile člověk injekci dostane, tak je skoro okamžitě jeho DNA
změněno. A zároveň s tím ztratí veškeré vědomí o tom, že právě pozbyl jeho nezávislost, jeho
schopnost myslet sám na svých a dělat svá rozhodnutí. To poznamená každého na jejich morální
úrovni, ztratí tím morální nezávislost, pozbydou víru všeho druhu, náboženskou, morální,
etickou a i víru v právní systém. To všecko tím ztratí.
Takže když tito lidé pozbydou veškerou samostatnost, a stanou se hybridními tvory, pak se z
nich stanou otroci těch, kteří nám vládnou, kteří neustále vymýšlejí, jak sami zůstat nesmrtelní a
nás zneužít pouze na výrobu potřebných technologií a držet nás pouze jako otroky. Globalistická

agenda je dnes už tak daleko, že své záměry ani neskrývají a i když jsou pro nás zjevně velice
škodlivé, přesto jim to projde. Dnešní lidé jsou tak apatičtí, že většinu toho, co se kolem nich
děje, ignorují. Proto je tento projekt na naše zotročení už tak daleko, jak po politické, filosofické,
morální a technologické stránce, že se globalisté vůbec nestarají o to, co my si o tom myslíme a
nebojí se našich případných protestů.
My ani rebelovat nemíníme. Touto dobou jsme natolik zpracovaní jejich propagandou, jejich
lžemi, předstíráním a jinými taktikami, že spolu s injekcemi, o které jsme tolik stáli, jsme se
dostali na úroveň včelího úlu. Staly se z nás včeličky, pracující včeličky, bojující včeličky,
všechny sloužící s nadšením své královně. A tato královna je složena z globalistů samotných,
kteří si sice říkají „elity,“ ale ve skutečnosti vůbec žádné elity nejsou. Jsou to zbabělí a nemravní
lotři a gauneři. Jsou to psychopati a možná to ani nejsou skuteční lidé, pouze tak vypadají.
To všecko je ve spojení s počítačem
Injekce, jak je Anthony Patch již v r. 2014 předpovídal, se skutečně dostavily. A opravu měly za
úkol změnit DNA těch, kteří si je nechali napíchat. Nové, umělé DNA bylo navrženo v počítači, i
když to bylo poprvé, co se kdy lidé o něco takového pokusili.
Dnes říká Anthony Patch, že injekce jsou znamením šelmy, tak jak je předvídal jistý Jan, který
napsal biblickou knihu „Zjevení.“ Znamení šelmy je jméno, číslo a obraz. To jméno je DNA,
číslo je DNA sekvence. Obraz – my jsme byli stvoření k obrazu Božímu, ale Satan chce tento
obraz změnit a nahradit ho obrazem jiným. Proto mění návrh našeho DNA, aby ho sladil s tím,
co má kvantový počítač. Nakonec to všecko vždycky skončí u elektronů. Elektrony jsou ve DNA
a stejně tak v procesoru počítače. U kvantového počítače to jsou qubity, neboli kvantové bity,
kvantové elektrony.
Co se týče DNA, to není pouze jeho schéma, které je měněno, ale také směr otáčení DNA
elektronů. Toto otáčení je buď směrem nahoru, nebo dolů. To také je jakási šablona, která musí
být v souladu s tou, která je ve kvantovém počítači. A když jsou oba systémy naprosto stejné, tak
pak říkáme, že jsou propletené dohromady (entangled). To je způsob komunikace mezi
očkovanými, kteří do sebe vzali znamení šelmy a mezi kvantovým počítačem, který používá
operační systém šelmy.
Proč musí být schémata?
Schémata, neboli šablony jsou nutné, protože kvantový počítač je věštecké zařízení, které je
založeno na šablonách, podle kterých postupuje. Rozeznává na příklad schémata informací, které
jsou náhodným způsobem vydávány ven námi, lidmi. Jakmile lidé používají počítače, pak
vydávají ven informační schémata, vyráběná náhodným způsobem, která kvantový počítač
rozeznává a podle nich dokáže předvídat budoucnost.
Tyto podklady pro kvantový počítač, tyto náhodně seřazené informace, jsou vysílány z našeho
DNA. Je to ten nejrychlejší systém předávání zpráv, protože funguje okamžitě a protože tyto dva
systémy jsou propletené dohromady, pak tento proces není ovlivněn vzdáleností mezi dvěma
součástmi stejného systému. Také zde nedochází ke zdržení, přenos zpráv je okamžitý, často
popsaný v literatuře jako teleportace.

Co je to informace?
Informace je stav otáčení, je to úhlový moment elektronů. Je to pohyb buď nahoru, nebo dolů,
stejně jako je v Satanově binárním světě (počítačů) nula a jedna. Nula je pohyb dolů, jedna
nahoru. Jestliže změníme směr pohybu jedné součásti tohoto dohromady propleteného systému,
ta druhá musí též změnit pohyb, opačným směrem.
Je to ideální způsob komunikace mezi Satanem a lidmi. Proto musí oba systémy obsahovat stejné
množství elektronů, stejné schéma DNA, aby bylo možno proplést lidské DNA očkovaných
s kvantovým kontrolním počítačem 10. generace. Tento obsahuje 65 536 qubitů, což je stejné
číslo jako počet povrchových kortikálních bodů na šedé kůře mozkové člověka, které vytvářejí
síť 131 072 trojúhelníkových elementů (65 536 x 2 = 131 072).
Jen tak na okraj, číslo 65 536 je velice zajímavé číslo. Je to 2562 a 256 je zase 28. Každá
počítačová jednotka paměti dokáže uskladnit binární čísla ve skupinách po 8 bitech a tyto
skupiny se pak nazývají byty. Každý byt může obsahovat 256 různých čísel. IBM právě vyvinulo
nový čip, který má napodobovat lidský mozek, má 256 center, které vědci popisují jako úměrné
neuronům v lidském těle. Čip má rovněž 65 536 synapsů. 16-bit barevná škála je 216 = 65 536
barev. V internetovém protokolu je číslo 65536 počet TCP a UDP výstupů.
Je to opravdu znamení šelmy?
Znamení šelmy je změna schématu lidského DNA, které Bůh vytvořil, na něco jiného, což je
podvrh, je to chiméra, stejně jako za doby Noemovy. Velký reset znamená znovunastavení
schéma DNA na něco zcela jiného, čímž očkovaní přestávají být lidé.
Cizí RNA, injekčně dopravené do těla je genetická technologie. Po vpichu toto ihned začne
nahrazovat naši vlastní genetickou architekturu svojí vlastní. To z člověka udělá hybrid, podle
biblických textů to z něho udělá chiméru. V ten stejný okamžik rovněž zapomene, že ztratil
svobodnou vůli.
Kombinace syntetických biologických a technologických částic způsobí, že Bohem daný
genetický kód očkovaného byl přepsán a jeho životní kód a jméno již nemohou být nalezeny
v boží knize života. Je to opakování toho, co se již stalo za časů Noemových a zanechává to
očkovaného bez ochrany proti démonickým vlivům a proti posedlosti. Ochranné zdi byly strženy
a pak hrozí naprosté zničení nepřítelem.
Ježíš Kristus řekl o našem těle, že je to chrám svatého ducha a že je cílem Satanovy snahy a jeho
plánů. Už tehdy předvídal, že Satan nás bude zkoušet přelstít, abychom přešli do jeho tábora.
Tato snaha začala už dávno, s pomocí neustálého snižování morálky, podporování materialismu,
ponoukání k vulgarismu a ignorováním životní lekce ze Sodomy a Gomory. Tam, kde není
morálka, nejsou ani peníze. Z toho plyne kromě chudoby ještě závist, nenávist a zločiny.
Mnohdy začíná úpadek nenápadně, na příklad propichováním různých částí těla a navlékáním
zbytečných a nesmyslných náušnic, o tetování ani nemluvě. Všichni takoví zapomněli na to, že
v Bibli je řečeno, že „Odpadlíci od víry jsou i ti blouznivci, kteří przní své tělo, nedbají na
Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem.“ (Juda 1:8)

Jak bude vypadat znamení šelmy v praxi, což je ve skutečnosti „Great Reset,“ je nám řečeno již
v knize Zjevení, kapitola 13:16, „Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i
otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, 17-takže nikdo nebude moci kupovat
ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. 18-Zde je
zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To
číslo je 666.“
A jak je to s očkováním? Už dávno nám bylo řečeno, že bez očkovacího průkazu nebudeme moci
do mnohých veřejných místností, do divadel a do kin, na koncerty a na jiné veřejné akce.
Nebudeme smět ani kupovat, ani prodávat.
Znamení má být na čele, nebo na pravé ruce – když na nás namíří skenner, který měří teplotu,
tak ho namíří právě na tato místa, buď na čelo, nebo na zápěstí. Dokonalejší metody skenování
budou použity později, kdy s pomocí nové infračervené technologie budou zkoumat, jestli naše
tělo obsahuje enzym luciferáze, v očkování obsažený.
Ale už teď můžete zjistit kdo je očkován a kdo ne, protože každý má v sobě čip, který to na
dálku hlásí. Pokud máte mobil, stáhněte si „Bluetooth scanner“ a ten vám to ukáže.
Všichni říkáme „znamení šelmy,“ což v Bibli je psáno jako „charagma,“ což je slovo, odvozené
od slova „charax.“ Znamená to kolík, nebo sloupek, nebo také plot z kůlů, čili palisádu. Ten
sloupek je příliš podobný injekční stříkačce, abychom si toho nepovšimli. A plot z kůlů vypadá
jako nové očkovací zařízení, které je jako náplast, s mnoha špicemi pro zapíchnutí do těla (viz
obrázky).

Jan, který napsal „Zjevení“ nevěděl, že tomu, co jemu se jevilo jako kolíček, budeme říkat
injekční stříkačka. Stejně tak nevěděl, že číslo 666 bude internet, neboli „World Wide Web,“
zkráceně www. Znal pouze římská čísla, takže pro něho bylo „www“ s největší
pravděpodobností to stejné, jako jsou římské šestky, „VI VI VI,“ neboli 666.

