Till alla präster,pastorer, förkunnare och församlingsmedlemmar!
Jag tror att de som kommer att ta vaccinet gör sitt tempel (aka kroppen) öde och och till
en styggelse. Vi är templet, vår kropps sinne och själ. När du tar vaccinet blir ditt tempel
öde och ogiltigt. Den Helige Ande kan inte manifesteras inuti dig och på det sättet har
Satan kontroll över ditt sinne och intellekt, din vilja och dina tankar. De som har vaccinerats kommer att luras att även deras tankar är deras egna. Digitaliserat DNA inuti ditt
sinne, kropp och hjärna. Nephilim-DNA som ska demoniseras helt och fullt. Märket ÄR
vaccinet, lura er inte och lura inte andra att det inte är det. Ni kanske kan hitta anledningar att det inte är det men det är bara en fråga om tid. Märket representerar modifieringen av människans DNA, ursprungligen för en sjukdom och ett virus, som sig i vilket bibeln har samma namn för. Therion (från ordet Thera) vilket i sig betyder, jägare, och en
som jagar, som kan (och bör vara) en liten, mikroskopisk jägare. Vilddjurets namn har
samma namn som viruset. Det kan vara en början för de förförare som jag kallar de
präster,pastorer, förkunnare och församlingsmedlemmar som säger att vaccinet inte är
märket, eller en protoyp, eller att det inte är någon fara, allt är lugnt, allt är lugnt.
För att då citera ett välkänt svenskt TV-program.
-Vart är ni på väg?
Vänligen sluta inte för att varna människor!
Bry dig inte om din trovärdighet!
Det är inte din trovärdighet som är viktig.
Det är din lydighet!
På en timme kommer alla deras bekvämligheter försvinna! ...
All musik, all glädje, alla deras pengar, och alla deras rejäla och vidlyftiga löften.
Deras olja och silver och till och med deras guld kommer bli betydelselöst.
Dammet kommer att ha mera värde än vinet i dera kylda förråd.
Vinet och oljan bör ju förvaras svalt inte sant?
Bry dig om den som bryr sig!
Låt dem veta de goda nyheterna.
Att det finns en som har kastats ut för dem i förväg, en som världen har förkastat.
Att de inte behöver något vaccin!
Att sanningen ska göra dem fria
Nyheter blir inte sanning bara för att de maskerar sig som opinion!
Vi kan bara förlora om vi slutar kämpa mot lögnen!
Vi kan bara förlora om vi ger upp!
De som har kämpat sig fria!

