En kort biblisk historie-lektion om de 2 vilddjuren
Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på
sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.
Vilddjur=Therion= betyder brutal best,från rotordet thera som betyder jägare,
alternativt varelse som fångar sitt offer genom fångst, eller fälla.
Mitt argument är att Therion fokuserar inte på storleken, och genom att använda
logisk deduktion dvs uteslutningsmetoden, kan vi kanske ana att denna jägare
inte behöver vara stor. Mitt argument är att han är lika stor som Corona-viruset.
Dvs Corona-viruset är besläktat med Vilddjuret på många plan.
De har samma översättning i Bibeln, dvs namnet Therion.
En annan sorts jägare som också dyker upp i Bibeln är namnet Nimrod.
Denna jägare var bekant för de allra flesta men inte i samma kontext och sammanhang
som Therion och virus.
Nimrod var ju som bekant en väldigj jägare inför Herren.
Ovannämda DNA och kopplingen genomiskt är min korrelation till ordet Gibborim.
Här dyker alltså samma ord upp igen, med anknytning till det som jag tror är det som
finns i vaccinet. Nämligen främmande DNA eller DNA som förvandlar vete till ogräs.
Nimrod var tex den mäktiga jägare som byggde Babylon och flera städer runtomkring.
Dvs frukten av innehållet (proteinbildningens DNA) finns i Vaccinet, det var det Nimrod
ville ha,dvs kunskapen om Livets Träd.Var det därför han var så mäktig,gibborim, dvs
namnkunnig, vilket är enligt mig en väldigt lång omväg (men viktig) för att förstå
resten av min teori. Dvs namnkunniga är kunskap om hur man mixtrar med DNA.
Dvs proteinbaserat genom i dagligt talat DNA.
Frukten (proteinbildandet av DNA:et) sitter i frukten (eller fruktköttet).
Det är därför det heter träd, inte så intressant egentligen, mera vilken sorts frukt
trädet har. Här har alltså trädet namnet Livets Träd.
Alltså måste det trädet vara viktigt, VÄLDIGT viktigt, såpass viktigt att det kallas livets.
Ett levande aktivt, proteinbildande frukt-kött som är vid liv, (som trädet ger upphov till).
Det ger nytt liv, och ny aptit,det smakar gott och öpnnar upp ögonen (som tidigare har
beskrivits) men samma aptit kan också som bekant skapa en evig kamplusta
för att bevara sitt eget liv (enligt mig). För nu blir det ju viktigare att hemlighålla
denna information (nu när mina ögon har öppnats).
Precis som jag tror vaccinets frukt är skapad för just detta syfte.
Dödens frukter, istället för att bevarara och reparera,skapar det alltid
en separation mellan dess skapare (i det här fallet 10 kungar, och dess underhuggare
hornen) som alla samfälligt har velat smaka av dess frukt (min översättnings-apell).

Stiga upp ur havet=Anabaino=stiga, gå upp,växa fram.(inuti) varje man genom foten,
enligt ett repetivt beteende eller alternativt mönster.
Havet=Thalassa=sjö, salt alternativ kopplingen till människor som bor runt sjöar
som är beroende av saltet (kring sjön) för sin försörjning alternativt försäljning.
Havet är enligt min mening alla hav (och sjöar?) som kan frakta detta salt,
som då kanske kan sägas vara synonymt med överlevnad.
De flesta Grekiska kolonierna byggdes ju väldigt nära floder och sjöar med tillgång till
salt (som konserveringsmedel). Det senare är min tolkning.
Jesus använder ju salt även i en annan kontextuell berättelse.
Och jag fick se något som såg ut såsom ett glashav, blandat med eld. Och jag såg dem
som hade vunnit seger över vilddjuret, med dess bild och dess namns tal, stå vid glashavet, med Guds harpor i sina händer.
Glashav=Thalassa, samma som sjö/salt, sjönära, informationshav.
Här är det ett hav av glas, får man då anta att glas smälter vid höga temperaturer.
1650°C är den temperatur som formar glas.
Glas består av sand,kalksten och soda.
Denna kombination (KorsFrukten) hettas då upp i 3 dagar.
-Märkligt 3 dagar? -En slump?
-Resultatet blir då glas!
Multibetydelse=3 dagar, temperaturen till HAN som har segrat?
Den hårda pressen, samt liknelsen att säga nej till märket,talet och namnet? (3 st).
-Ingen aning!
Glas var även känt under tiden för Exodus, Mose uttåg ur Egypten.
Se bevis nummer 14.bilden från vänster samt kopplingen till Egypten.
Vildjuret=Therion,jägare, namnkunnig män, proteinbildning av DNA, ogräs/vete.
Vildjurets Märke=Charagma,inristning,ingravering,blåmärke
Vildjurets Nummer=Aritmos, ett statiskt nummer, personnummer
Vilddjurets Bild=Eikon,avbild Jesus-lik,Ikon fast i fysisk form.
Genom det osynliga uppdykandet från de 10 kungarna.
Deras konspiration gör det möjligt för vilddjuret att komma upp från havet.
Havet kan möjligen översättas med informations-havet eller den brytpunkt från vilket ett
objekt blir synligt. Jämför med liknelsen Wuhan. Denna konspiration har alltså dolts
väldigt väl (men inte för alla). Wuhan ligger ju väldigt nära floden Yangtze.
Han (Vildjuret/Therion som betyder jägare) ska dyka upp från folkhavet,
han ska ha med sig kunskapen från många olika kungar och välden.
Wuhan ligger ju mitt i folkhavet och har en förbindelse med sjön via floden Yangtze.
Alternativt bara via sjövägen via floden, eller att sjön betyder folkhavet.
Han ska med deras hjälp låta sig gjuta och forma en avbild, ett märke, ett tal men också
hans namn på ett övernaturligt sätt (med hjälp av frukten). Om det vore möjligt.
Hans märke ska översättas med inristning,ingravering eller genetisk markör.
Denna inristning ska åtföljas av han tal som är ett fast och statiskt nummer.

Troligen personnummer med en personlig kod, kanske Bank-ID även om själva siffran
inte stämmer så kanske det är så det kan tolkas.
Förutom märket och namnet ska detta tal även kunna kopplas till en avbild
föreställande detta vildjur i sig.
Med dagens teknik är det inte svårt att föreställa sig att abilden både talar
och kan röra på sig (dvs ha liv).
Jag förmodar att det kanske kan vara en app, eller riktad kommunikation,
kanske 4G-5G trådlöst. Detta på grund av att bilden kan tala, och röra på sig. Avbilden
ska även kunna döda på distans.
Oavsett hur man tolkar döden på distans så tror jag att det kanske är signalvärdet som
är viktigare.
En animerad figur, eller ett hologram?
-Men vänta det saknas ytterligare en best!
Ytterligare ett vilddjur!
Det är ju 2 vilddjur.
Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm
men talade som en drake.
Här är det ett annat virus (min översättning) dvs Therion som gör sig påmint.
-Vänta påminner det inte väldigt mycket om dagens situation?
-Om vi sätter en annan rubrik på besten, så att människor förstår vad jag menar.
-Låter en annan mutation lite bättre?
-Ahhh.så klurigt, så finurligt konstruerat?
-Efter den kinesiska kinapuffen Corona kommer det påvliga påbudets Corona?
-Ja!
Men nu kommer han inte ur havet, nu kommer han från jorden, (mutationerna?).
Så då kanske vi kan förvänta oss en mera “människolik” figur.
De agerar ju tydligen i tanden-effekt, dvs gemensamt.
Dvs om viruset är samma som besten (dvs Vilddjuret).Vilddjuren har ju samma
översättning, Therion/Thera. Alltså borde det vara översättningsvis, en annan mutation
en annan stam.- Ja jag kanske läser in alldeles för mycket men det är kanske bättre
att göra det än att bli dubbelt bedragen.
Dvs att vara dubbelt så misstänksam.
Detta villdjur ska ha 2 horn som ett lamm men tala med djävulens fulla auktoritet.
Detta ord ,dvs drake förekommer bara här i uppenbarelseboken och här är det tydligen
som får manifestera människans fullkomliga sataniska demoniseringen.

Personligen tror jag att det återigen har med vaccinet att göra.
Dvs en demonisk form av besättning av demoniska varelser.
De ska ju önska sig att dö i 5 månader men inte lyckas inte med att dö.
Bibeln säger ju att han gör mäktiga tecken och under och på så sätt lurar
dem som tar vaccinet att lurar dem att hylla avbilden.
Han ska också göra en bild av vilddjuret och låta dess bild (avbilden) få liv.
Jag tror alltså att det är en syntetisk konstgjord version av den helige ande, denna
avbild ska fås eller ges.
Märket är min tolkning utifrån Ken Peters profetia 1983 (cirka). Märket är alltså
Vaccinet=Vilddjurets Märke
Hans nummer=666=Minimilön,skattebaserad taxeringsreform som drabbar alla.
Kopplat till 5G, app eller pappersbaserade pass (med digital förteckning).
Hans avbild=Min version av Ken Peters profetia från 1983.Mikronålsmönstrat vaccin.
Kopplat till 5G.
Hans namn= Troligtvis kopplat med hans avbild, alternativt nedladdad app,för att
särskilja sig från märket,namnet, och talet. Alternativt samma som avbilden fast
i digitaliserad form, och kanske mera som ett hologram, alternativt annan teknologi.
Personligen tror jag alltså att märket är det Bibeln som menar med namnet och avbilden
snarare än märket. Vaccinet tror jag är märket för den signalerar en genetisk tillhörighet.
Jag tror snarare vaccinet är märket och talet är vaccinpasset så att säga.
Mitt resonemang (även om det verkar konstigt) är att:
Men när I fån se 'förödelsens styggelse' stå där han icke borde stå - den som läser detta, han give akt därpå - då må de som äro i Judeen fly bort till bergen.
Se bevis nummer 14: Bilden högst upp till höger föreställer mitt resonemang.
Dvs de som är vaccinerade får sitt tempel,ödelagt,och styggelsen blir komplett.
Iom att de som är vaccinerade nu har blivit förödelsens styggelse i sig.
Deras frukt dvs vetet (proteinbildandet cellkärnan DNA) har blivit ödelagt.
Iom att Vilddjuret kommer senare in i bilden, så drar jag slutsatsen att
avbilden och namnet kommer sist.
Bibeln säger ju att märket kommer först.
-När det andra vilddjuret har kommit från jorden (sanden).silikon?
-Och när jag tänker på det så är sand faktiskt silikon, och alla datachip
och all data-trafik består av ljus och silikon-sand.
Dvs det sker då genom demoniseringen av sanden (jorden).
Denna demoniserade ande (som är en förfalskning av Guds ÄKTA ande)
kommer att lura och bedra alla människor.
Alla som INTE står skrivna i Livet och Lammets bok.
Gud kommer ju själv hjälpa till att utgjuta denna ande.

-Dvs du lyssnar inte på mig?
-Fine då får du en ett substitut.
De som inte tar detta märke (hans namn) och tillber hans avbild, kommer att låta
avrättas, eller sättas åsidan för avrättning, eller avskiljning.
Alla som inte tillber avbilden så att säga.
Så att ingen kan köpa och sälja utom den som har märket, hans namn eller hans tal.
Många missförstår min poäng med att ingen kan köpa och sälja om du inte har märket.
Köpa och sälja kan också poängtera att VISTAS i de miljöer där det förekommer varor.
Dvs kommers. Du kommer inte ens komma in i affären om du inte är vaccinerad med
märket.
-Verkligen, det där är ju konspirationsteoriernas grand deluxe!
-Verkligen?- Om AI granskar pannan eller huvudet?
-Om temperatur går att mäta i pannan eller huvudet?
Polisen vill ju skaffa mängder av nya kameror och räkna på din utandningsluft.
-Ja det finns teknik som kan läsa av ditt DNA på mils avstånd via luften, och kroppens
naturliga vibrationer, hjärtslag osv.
Dvs du behöver inte köpa och sälja något.
Du kommer INTE KUNNA vistas i samma sammanhang, som de andra.
Du kommer inte ens kunna köpa och sälja, även om du skulle vilja köpa något
tex i andra hand eller på Blocket.
Du kommer inte komma in i de lokaler som köper och säljer.
-Aha..ja då blir det ju lite tydligare.
-Så är det ju nästan idag, (eller iallafall inte så långt framme kanske som vi tror).
Läs vidare!
Precis som det var i Egypten!
-Ja, Hebreerna visste verkligen hur de kunde roa sig på agoran (marknadsplatsen)
hos Farao.
Men om vi översätter Farao med Statsministern och agoran med köpcentret?
-Aha, då får Bibeln, genast mera exegetiskt liv.
Den som har visdom (om människor kan ju räkna ut dess tal).
Talet 666 stigma, är bara en prick, ett hålkort vid namn stizo, dvs ett kors.
Korset (pricken) signalerar ägarrätten till sin ägare, eller fodringsgivare.
I det här fallet då vildjuret. En liten prick, en signalering.

Köpa och sälja?
Apoteket,badhuset,gymmet,biografen,biblioteket,klädaffären,skobutiken,
restaurangen,socialkontoret,kaffehuset, parfymören,frisören,teknikmagasinet,
sängklädesaffären,matbutiker som Coop,ICA,Hemköp,Willys,sportaffärer,cykelaffärer,
bil och besiktning,resa, tåg buss och flyg.
Detta är det du kan köpa och sälja, förutom guld och diamanter, så innehåller begreppet
köpa och sälja ganska mycket när man tänker efter.
Högskolor, universitet, och CSN-lån.
-Oj, det blir ganska mycket jag inte kan göra om jag inte vaccinerar mig.
--Och det är inte vilddjurets märke säger dem som säger sig veta?
-Vem ska jag tro på?
Försäkringar,sjukvård och slutligen begravningsavgiften till Svenska Kyrkan.
-Ja, men det där var väl ändå att ta i.
-Köpa och sälja, innebär allt du kan tänka dig att köpa och sälja.
Taxeringssystemet blir alltså lämpligt nog bundet till allt som kan beskattas.
Finalen blir att du inte kan rösta om du inte är vaccinerad.
För det kommer räknas som att du säljer din röst.
-Oj, det där var lite för konspiratoriskt för mig?
3,5 år säger bibeln.
Det innebär förmodligen att det blir åtminstone en omröstning i kammaren.
Sjukvård?
-Ja, jag antar att sjukvård, operationer, tandvård och kirurgi också är inkluderat
i köpa och sälja.
-Ja...oj..ja då är det ju inte så bra.
Kom ihåg de som har kämpat sig fria!
Kom ihåg när fred och säkerhet är på allas läppar!
Och jag fick se något som såg ut såsom ett glashav, blandat med eld. Och jag såg dem
som hade vunnit seger över vilddjuret, med dess bild och dess namns tal, stå vid glashavet, med Guds harpor i sina händer
Se, dagen är inne! Den har kommit! Fristen har löpt ut. Riset blomstrar, övermodet
grönskar.
Och han sade till mig: "Du människobarn, lyft upp dina ögon mot norr." När jag nu lyfte
upp mina ögon mot norr, fick jag se avgudabelätet, det som hade uppväckt Guds nitälskan, stå där norr om altarporten, vid själva ingången. Norr=Israel=avgud=vaccinering!

