Różdżka moc
Przetłumaczyłem naprędce (więc wybacz błedy) poniższy tekst, aby wprowadzić Czytelnika w klimat
nieco bardziej zaawansowanych orgonitów. Choć większość ludzi nie zna dobrze zagadnień orgonitu, temat ma już sporo lat.
Myślę, że świetnym pomysłem jest połączenie tego sprzętu z intencją, dwypunktem lub / i maszynką radioniczną. Orgon wydaje się dysponować pewną autonomiczną inteligencją. Chyba nie przepadają za nim predatorzy
Tekst nie jest nowy, ale dla nie znajacych zagadnień orgonu przedstawionym pod kątem tego typu
urządzenia, pokazje nowe możliwości. Urządzenie zdecydowanie reaguje na intencje właściciela/
operatora w obrębie pola jego aury. Tekst oparty jest na pracach Don Crofta - tak, to on opracował tzw. zapper Crofta. Don zginął przed kilku laty w wypadku motolotni, duża strata. W Internecie jest sporo materiału o Don Crofcie.
Don miał bardzo radykalne poglądy, więc jeśli Ty masz poglądy liberalne, ten tekst, naraząjąc Cię
na dyskomfort, może zdecydowanie nie być dla Ciebie odpowiednią lekturą

Power Wand (by Don Croft
Upewniwszy się, że urządzeniem Power Wand nie można wyrządzić żadnej szkody, jesteśmy gotowi udzielić instrukcji. Omówimy, co doprowadziło do naszych rozważań. Na początku specjalne
podziękowania należą się Benowi Mortonowi, Suze Hooten i Bruce'owi Stenulsonowi za pomoc w
nawiązaniu kluczowego połączenia. Opisałem nasze doświadczenia z urządzeniem Bena i Suze,
które zainspirowało nasz PowerWand, w Terroryzowanie terrorystów (artykuł w jęz. angielskim).
Niedawno zrobiłem nasz prototyp PowerWand z Carol1 i zacząłem z nim eksperymentować.
Szczegółowo opiszę jak powstało moje urządzenie. Jeśli cokolwiek z tego wydaje ci się za trudne
do zmontowania, prawdopodobnie powinieneś kupić egzemplarz od jednego ze sprzedawców na
www.cloud-busters.com . Carol i ja sprawdzimy ich pracę i napiszemy nasze rekomendacje po
stworzeniu odpowiedniego modelu, który spełnia nasze minimalne standardy.

Oto składniki:
(Jest zbudowany w rurze miedzianej o średnicy 3 cali i długości 9 cali. W zasadzie to tylko Pomocny cios osadzony w lekko „hootenizowanym” orgonicie [mieszanina żywicy i wiórów metalowych
z dodanymi kryształami-Ken] .)
1. Miedziana rura
2. Zaślepka (opcjonalny)
3. Odpowiedni kryształ- musi mieć co najmniej siedemnaście - osiemnaście cm długości, i 3 - 3,5
cm gruby w środku i z wyraźnym zaostrzeniem na jednym końcu.
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Carol to towarzyszka życiowa Dona, czuje rózne energie.
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4. Cewka Mobiusa
Użyłem całej rolki niebieskiego drutu cewki magnetycznej rmy RadioShack (sprzedawany pojedynczo w opakowaniu z tworzywa sztucznego i kartonu), aby wykonać cewkę Mobiusa na krysztale. Instrukcje dotyczące owinięcia tej cewki znajdują się na stronie www.cloud-busters.com . Ponieważ „kabel” do cewki był bardzo długi w stosunku do grubości kryształu, wykonałem serię sześciu 'węzłów' lub podstępnych zwojów mobiusa.
To oszczędziło mi konieczności robienia wielkiego, nieporęcznego „węzła”. Każdy węzeł składał
się z sześciu zwojów kabla wokół kryształu. Zdjąłem cal drutu z dwóch końców i owinąłem je wokół gwintów na końcach dwóch wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych o długości 2", więc lutowanie nie było konieczne. Umieściłem kilka małych rurek termokurczliwych wokół długości śrub, aby
prąd nie zwierał się do otaczającego je orgonitu. Ob cie pokryłem (GOOPem) cały goły drut, który
był nadal odsłonięty, i przykleiłem GOOP śrubami wzdłuż kryształu, aby tylko główki były odsłonięte po tym, jak wszystko zostało zrobione. Do czasu wyschnięcia kleju wkręty były przyklejane
na miejscu. Przyłożyłem dwa zaciski krokodylkowe ze skrzynki częstotliwości do dwóch śrub, aby
zasilić cewkę po jej zakończeniu. Inni używają innej metody kontaktu.
5. Inne kryształy
Trochę ametystu (mój był długi na cal, oderwany od kiści), trochę pirytu (użyłem około ćwierć
łyżeczki połamanych kawałków), krwawień (użyłem czterech koralików 12mm) i granaty (użyłem
czterech lub pięciu małych szorstkich bitów, około 6 mm).
Bez przynajmniej tych Hootenizerów energia z twojej różdżki mocy nie będzie uziemiona ani skupiona. Będzie działać mniej więcej o połowę lepiej niż to, które zrobiłem, a pole energii będzie wirować dziko po pokoju, zamiast przybierać odpowiednią formę. Jeśli chcesz, możesz wzmocnić go
znacznie większą ilością minerałów, inteligentnie połączonych. RevTed w Myth&Links (link znajduje się na www.cloud-busters.com) ma je wszystkie w magazynie, a także wiele bardziej egzotycznych przedmiotów i kilka bardzo ładnych kryształów do innych urządzeń z orgonitem, jeśli nie
możesz ich znaleźć lokalnie. Staraliśmy się tworzyć nasze z materiałów, które można znaleźć w
każdym sklepie z koralikami i sklepie z kamieniami.
6. Generator częstotliwości uderzeń Succor
Jeśli nie chcesz korzystać z gotowych urządzeń dostarczane przez producentów Succor Punch, możesz pobrać oprogramowanie generatora częstotliwości na swój pulpit i podłączyć cewkę do wtyczek głośnikowych w komputerze. Częstotliwość NCH można pobrać ze strony internetowej Kena
Adachiego: http://educate-yourself.org/nch/ Używamy do tego 15 Hz, ponieważ prowadzi to do
odwrócenia uwagi wszystkich pasożytów i drapieżników, ale jest to dobre dla zrównoważonych,
zdrowych ludzi i zwiększa naszą świadomość. Zdrowe pola orgonu też są przez to bardzo soczyste.
Nasza teoria mówi, że dzieje się tak, ponieważ po 2012 roku będzie to częstotliwość rezonansowa
Ziemi, kiedy tyrania i pasożytnictwo będą po prostu nieopłacalne na tej planecie.
7. Miedziana cewka
Użyłem 99 cali gołego drutu miedzianego o średnicy 18 mm [lub drutu miedzianego emaliowanego
używanego do cewek i transformatorów], owiniętego luźno w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara wzdłuż długości kryształu. Zawinięcie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje, że rzutowane pole orgonu obraca się w kierunku odpowiednim do ukrycia
drapieżnych/pasożytniczych myślokształtów. Stosowanie częstotliwości 15 Hz przyspiesza ten proces.
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8. Głównie Copper (miedź) dla Orgonitu
Carol powiedziała mi, że przynajmniej połowa metalu powinna być miedzią, być może ze
względu na charakter pracy, jaką należy wykonać z tym urządzeniem. Do reszty użyliśmy alumi-

nium.
9. Tania żywica z włókna szklanego
Podwajamy ilość katalizatora, bo w naszym garażu jest zimno

Oto jak zrobiłem mój:
Ponieważ jestem trochę szorstki z moimi rzeczami, wbiłem czubek kryształu w fajkę. Pchnąłem go
przez kilka nacięć w dnie kubka Dixie o pojemności 3 uncji, którego używam również do robienia
Tower Busters, które można wystrzelić z mojego spudguna.
Nałożyłem GOOP Glue na spód kubka, aby żywica nie przeciekała i nie wypełniła ubytku, a następnie przykleiłem brzeg papierowego kubka do płaskiej plastikowej powierzchni po tym, jak
pierwsza wiązka kleju stwardniała na tyle, aby utrzymać kryształ.
Zmierzyłem biznesowy koniec dwóch zacisków (łbów śrub) tak, aby znajdował się o cal poniżej
krawędzi rury, a kiedy umieściłem tam skrzynkę częstotliwości, miedziana zaślepka (smarowana
natryskiwanym silikonem) pasowała ciasno i trzymała ją na miejscu na górze łbów śrub. Silikon
gwarantuje, że ponownie go zdejmiesz.
Po wyschnięciu kleju wokół krawędzi papierowego kubka, ułożyłem miedzianą rurkę wokół całości
i dodałem trochę metalu, aby utrzymać ametyst tak, aby był skierowany w tym samym kierunku, co
kryształ SP.
Wlałem wystarczającą ilość katalizowanej żywicy, aby nasycić metal. W tym momencie lepiej jest
wlać tylko trochę żywicy katalizowanej; wystarczy, aby przejść tuż nad dnem kubka Dixie, na wypadek przecieków. Jeśli dodasz za dużo, ciśnienie wypchnie znacznie więcej żywicy przez wyciek i
wydostanie się z krawędzi rury.
Kiedy to stwardniało, dodałem piryt, więcej metalu, hematyt, więcej metalu, potem w okolicach
'góry' dodałem granaty i całość wypełniłem żywicą aż do łbów śrub.
Postanowiłem sprzedawać hurtowo komponenty do skrzynek częstotliwości każdemu, kto chce zamówić minimum dziesięć. Robię to z dwóch powodów: Ponieważ są obrabiane maszynowo i nadają się do montażu w przestrzeni, więcej osób będzie budować Power Wands na sprzedaż (jest nieco
większa niż bateria 9V). Ponadto słono kosztowało nas, aby w pierwszej kolejności wykonać zespoły obwodów/przełączników/LED i obrobionych skrzynek, a my chcemy odzyskać naszą inwestycję.
Używamy obwodów do naszego Terminator zapper i mieliśmy wykonane małe pudełka w pewnej
ilości dla Succor Punches i innych zastosowań. Skrzynka Terminatora i skrzynka SP zostały obrobione tak, aby przyjąć ten sam zespół obwodu/przełącznika/LED.
Kupiłem wszystkie produkty Bena Mortona i Suze Hooten w ostatnich miesiącach. Częściowo
opierają się one na unikalnych umiejętnościach Marka Hootena w zakresie wykorzystywania określonych minerałów i kryształów do wzmacniania i określania efektów orgonitu oraz ich własnych
inspirowanych zastosowań cewek, układów kryształów i kształtów. Często odnoszę się do doskonałej funkcji różdżkarskiego wahadła Suze oraz do połączenia Ben & Jerry Treat i małych Super Sevens Suze w urządzeniu Ben&Suze, które dobrze leży w dłoni i dobrze mieści się w kieszeni, aby
ożywić atmosferę w każdym miejscu. jeden idzie z tym. W razie potrzeby może również dezorientować i raczej przerażać psychicznego drapieżnika, więc nie jest miękki.
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Przysłali nam kolejne urządzenie, czyli dwuskalowy Ben&Suze z cewką kryształową Succor Punch
i obwodem osadzonym pośrodku. Istnieją inne zastrzeżone przedmioty, których mi nie opisali, ale

wcześnie odkryliśmy, że można je wykorzystać do robienia rzeczy, których sam Succor Punch nie
był w stanie. The Terroryzowanie terrorystów Napisano artykuł o tym, co Carol i ja zrobiliśmy z
tym urządzeniem, o czym wspomniałem powyżej.
Zaraz po napisaniu tego artykułu otrzymaliśmy od Marka Hootena urządzenie, które nie ma elektroniki i stosunkowo mało orgonitu, ale przewyższa nasze PowerWand i działa na nieco innej zasadzie. Ponieważ powiedział, że nie będzie ich sprzedawał, nie będę się tym zagłębiał, ale było dla
nas dość zdumiewające, że tak wiele można zrobić bez cewki Mobiusa. Myślę, że Mark stworzył
coś, na co ludzkość nie będzie (ogólnie) gotowa przez następne dziesięć lat. Nawiasem mówiąc, nie
jest też w stanie wyrządzić krzywdy. Z pewnością wysyła drapieżną energię do źródła dziesięciokrotnie, podobnie jak Power Wand. Myślę, że natknęliśmy się na sedno tego, jak tyrania nie będzie
już możliwa po kilku latach.

(Wracając do Super Ben&Suze - jeśli mogę być na tyle odważny, aby zasugerować
nazwę)
Wymaga to bardzo skoncentrowanego wysiłku, a najwyraźniej nawet skupionej wściekłości,
aby unieszkodliwić drapieżnika w akcie popełnienia przestępstwa. Wydaje się również, że
wymaga wizualizacji. Wątpię, czy taki był ich zamierzony cel przy jego tworzeniu. Carol
nie chciała go nawet odebrać, dopóki nie mieliśmy go przez miesiąc. Mały Ben&Suze był
uroczy od samego początku. To ja połączyłem większe urządzenie ze skuteczną samoobroną. Carol niechętnie myśli w tych kategoriach, chociaż jest szczęśliwa, że może mi pomóc
ze swoim nadprzyrodzonym wzrokiem.
Wysłałem prośbę do ochotników, którzy zostali zaatakowani przez NSA i innych psychicznych drapieżników tajnej policji, aby udzielili Carol i mnie pozwolenia na odwiedzenie ich i
unieszkodliwienie ich napastników. Odpowiedziało około dwudziestu osób z całego świata,
z których tylko dwie były nieszczere (Carol widziała w nich agentów). Jeden został od tego
czasu usunięty z forum, ale drugi nadal tam jest, choć na razie nie sprawia kłopotów.
Chcieliśmy przede wszystkim uzyskać własne oceny „przed i po” oraz sprawdzić, czy nasze
obrazy odpowiadają rzeczywistym wynikom na podstawie późniejszych obserwacji pytających. Odkryliśmy w trakcie tego procesu, że wszystkie ludzkie drapieżniki są bardzo podatne na to urządzenie, podczas gdy ludzko-gadzie hybrydy i ET są trudniejszym celem. Nie
mogliśmy dotknąć Draconianina, którego znaleźliśmy, pociągającego za sznurki w jednym
ataku psychoterapeutów NSA, ale oderwaliśmy go moim Succor Punch w zwykły sposób.
Miotacze, w tym przypadku psychiczny o cer wojskowy i kilku wróżbitów z NSA, byli pożywką dla tej broni i można się założyć, że nie zrobią tego nikomu innemu w najbliższej
przyszłości. Mamy nadzieję, że wszystkie psychiczne, a nawet zyczne fałszywe rządowe
drapieżniki będą zbyt przestraszone, z powodu krążących raportów, iść za kimkolwiek.
Kiedy spotykamy zespół, zawsze idziemy za najsilniejszym, najgorszym, a pozostali
pilnują. Całkiem dobrze opisałem procesy w poprzednim odcinku, więc nie ma potrzeby
powtarzać tego gruntu.
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Bruce Stenulsen był pierwszym, który połączył zwinięty kryształ i orgonit, aby uzyskać efekt. To
jednostka DORAS, o której być może słyszałeś. Suze Hooten chciała, żebym docenił Bruce'a za
działanie zgodnie z oryginalną koncepcją. Dzięki, Bruce!

Odkąd Carol i ja rozdaliśmy nasze wynalazki, żeby nie dać się nabrać na spekulację, moje sumienie
jest jasne, jeśli chodzi o promowanie Power Wand, urządzenia, które wywodzi się z eksperymentowania z dziełem Bena i Suze. Muszę podkreślić, że Hootenizacja orgonitu, tak jak robiono to ponad
naszą ofertą, wskazuje drogę do czasu, kiedy nie będzie już potrzeby stosowania obwodów elektrycznych w technologii opartej na orgonie dla ludzkości. Jestem pewien, że w obecnej ewolucji
technologii orgon będzie dla elektryczności tym, czym elektryczność dla pary. Mam nadzieję, że
możemy nadal używać terminu „orgone” w imieniu dr Reicha, który dosłownie poświęcił swoje
życie w 1957 r. z rąk fałszywych zamachowców z rządu, aby umożliwić nam nawet przeprowadzenie tej dyskusji. Przez prawie dwadzieścia lat wiedział, że to się stanie, co sprawia, że jego o ara
jest o wiele cenniejsza.
Ben zwrócił uwagę, że wiele z tego, co dodali do tego urządzenia, jest zastrzeżone i tajne, więc chciałem sprawdzić, czy ta technologia domeny prywatnej ma związek z doskonałymi wynikami, jakie osiągnęliśmy dzięki ich urządzeniu. W tym miejscu mogę śmiało powiedzieć, że nasze

znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze wyniki w stylu powstrzymywania drapieżników
pochodziły z połączenia Succor Punch i orgonitu w prostej kon guracji. (Taki Ci
właśnie zrobiłem)
Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak inni badacze analizują efekty i możliwości Super
Ben&Suze na być może inne sposoby, których jeszcze nie jesteśmy świadomi. Wysłałem nasze do
niezwykle uzdolnionego i utalentowanego energetyka/uzdrowiciela do oceny i podzielę się jego
uwagami, gdy tylko je otrzymam.
Włożyłem nową baterię do pudełka z częstymi i włączyłem ją przed wysłaniem na wypadek, gdyby
jakiś sukinsyn z gestapo był na tyle głupi/arogancki, by spróbować sabotować przesyłkę.
Zaniosę go również do innych renomowanych wróżek, z którymi współpracowaliśmy podczas naszych podróży w celu ich oceny. Chcę mieć pewność, że Ben i Suze otrzymają pełne uznanie za
swoją pracę, a najlepiej zrobić to, otrzymując bezstronne oceny czegoś więcej niż tylko Carol i jej
męża-psychika.
Zaniosłem PowerWand z piwnicy do naszej sypialni/warsztatu, kiedy był gotowy, i czułem się, jakby przede mną maszerowała armia ;-) . To było wyjątkowe.

Carol powiedziała, że jeszcze przed włączeniem, duże, kuliste pole orgonu w
kolorze kobaltu wiło się cztery stopy za końcem, coś w rodzaju głowy Meduzy.
Jest to rzecz, która odwiedza cel po włączeniu zasilania, ale jest wtedy ogromna i nie ma limitu zasięgu. Poza tym nie działają przeciwko niemu żadne psychiczne tarcze ani rytualna magiczna ochrona. Myślałem, że ten artykuł będzie długi, ale efekt i technika są tak proste, że nie ma o czym mówić.
Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, było przetestowanie tego na mnie, pełną parą. Poczułem przyjemny pośpiech, jak wtedy, gdy stoisz pod tropikalnym wodospadem lub zanurzasz się w basenie.
Carol zobaczyła przepływającą przeze mnie kobaltową energię, ale nic z niej nie dostało się do
środka. Chyba nic we mnie nie wymagało recyklingu.
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Nauczyłem się przestać wyobrażać sobie rozpadających się drapieżników, ponieważ chcę uniknąć

wrażenia, że jestem mordercą. Zamiast tego po prostu kieruję na nich energię ze zrozumieniem, że
zrobi wszystko, co jest zgodne z prawem w ich sytuacji. Secret Buddy mówi, że zawsze należy zabijać morderców rytualnych, ale wie rzeczy, których ja nie wiem.
Wystarczy teraz powiedzieć, że wszyscy mściwi wojskowi psychicy, Montauk Wonks, Faceci w
Czerni, mroczni mistrzowie, sataniści itd., którzy sprzeciwili się naszym wysiłkom, próbując nas
unieszkodliwić w ciągu ostatnich kilku dni, odzyskali to wszystko we właściwy sposób - przekraczania Prawa (naturalnego naturalnie)
Dzisiaj udało nam się nawet wyłączyć pierwszego hakera od trzech tygodni, który miał czelność
ingerować w mój komputer. Był tylko nerdym maniakiem NSA, więc Power Wand go nie uszkodził. Wyłączył jednak cały jego sprzęt komputerowy, co wprawiło go w stan paranoi (prawdopodobnie jest ćpunem). Carol kazała mu 'widzieć' krew spływającą po ekranie monitora tylko dla zabawy (oglądamy wiele lmów podczas robienia zapperów). Myślę, że został do tego namówiony
przez swoich szefów, ponieważ nie jest wystarczająco psychiczny, by zobaczyć, co knujemy. Powiedziała, że jestem tylko kolejnym nazwiskiem na jego liście potencjalnych o ar i dopiero gdy
jego rzeczy przestały działać prawidłowo, zaczął podejrzewać, że nadepnął na niewłaściwe palce i
to go przestraszyło.
Czy ktoś jeszcze chce, żebyśmy sprawdzili, czy uda nam się powstrzymać ich komputerową ingerencję? Jeśli tak, napisz do mnie. W ciągu ostatnich kilku dni słyszałem od pół tuzina głównych
graczy w naszej sieci, którzy mówili, że ich strony internetowe nie działają, wszystkie ich e-maile
zniknęły, itd., więc może tajna policja przeprowadza małą akcję straży tylnej. Ci kretyni reklamują
się nam tylko w ten sposób. Nie czujesz się zawstydzony, że kiedykolwiek bałeś się tych niekompetentnych palantów? Ja robię.
Jeśli jesteś agentem, który to czyta, założę się, że już wiesz, że dowiemy się, jeśli będziesz płakać
'Wilk!' ;-) Nie martw się- nie skrzywdzimy cię, Agent. Każdy, kto wyśle mi to e-mailem, otrzyma
natychmiastową uwagę, a jeśli wyślesz kolejną wiadomość w ciągu dnia lub dwóch, z pewnością
powiem ci, co widzieliśmy i być może Zrobione dla Ciebie. Informacje zwrotne od Ciebie będą
głęboko doceniane-my nigdy uciekaj od nauki...
Będziemy w drodze (ścigać wroga, a nie uciekać przed nim ;-)) po 2 lutego, więc proszę nie pytać
po tym, dobrze? To jest głównie dla naszej edukacji. Szczurze dranie nie będą się już do nas zbliżać, więc potrzebujemy pomocy w znalezieniu drapieżników do wyłączenia. Wkrótce każdy może
wykonać tę pracę.
Ktoś inny zrobił prototyp Power Wand dzień wcześniej (nie jestem pewien, czy chce się ogłosić,
inaczej wymieniłbym jego imię). Użył go radionicznie, aby skierować energię na wschodzącego
guru, który chciał być guru, którego uważał za szczególnie irytującego. W tym przypadku zostało to
zrobione radionicznie za pomocą Power Wand skierowanego na świadka z imieniem faceta.
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Poprosił Carol, aby przyjrzała się wynikom, a Carol zobaczyła, że niedoszły guru po prostu otrzymał ogromną inspirację dzięki temu ćwiczeniu, mimo że facet z różdżką mocy chciał, żeby cierpiał.
Pan Wannabee po prostu nie jest drapieżnikiem. Poprosiliśmy naszego przyjaciela, aby od teraz
monitorował witrynę celu i sprawdzał, czy zastąpił swoje widoczne pragnienie obserwujących silne,
okazane pragnienie wzmocnienia innych. Jasne, wszyscy uzależnieni od przywództwa mówią, że
wzmacniają ludzi, ale jeśli to czytasz, prawdopodobnie zorientowałeś się, że liczą się tylko działania, a nie twierdzenia czy nawet intencje nas wszystkich.

Oto moja teoria na temat działania PowerWand:
Świat jest rządzony przez drapieżny/pasożytniczy myślokształt. Ktokolwiek utożsamia się z tymi
rzeczami, jest podatny na rozpuszczenie przez skierowaną, skoncentrowaną energię Różdżki Mocy.
Stopień rozpadu jest wprost proporcjonalny do wykazanego przez tę osobę zaangażowania w drapieżne działania. Im wyżej znajduje się dana osoba, tym więcej chaosu i morderstw musiał popełnić, a zatem tym bardziej jest podatny na to urządzenie. Podobnie jak w SS Hitlera, postęp w Nowym Porządku Świata mierzy się wysokością stosu trupów w życiorysie. Guru Miłości i Światła są
jedynie dekoracją okienną. Nie biorą udziału w makabrycznych rzeczach, ale ich programiści tak.
Pasożyty ciała są oczywiście drapieżnikami, ale biologicznie na mniejszą skalę. Pasożytnicze
aspekty światowego reżimu są widoczne w jego globalnym wykorzystaniu energia ludzka i zasoby
naturalne. Myślę, że instytucje religijne i edukacyjne dobrze pasują do kategorii pasożytów.
Drapieżne aspekty są widoczne w agencjach takich jak NSA, Korporacja Rezerwy Federalnej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, komunizm, narodowy socjalizm (takie jak fałszywe rządy USA i
Europy), dyktatury wojskowe itp.
Wszystko to jest oparte na myślokształtach i znakomicie warte rozwiązania w tej chwili. Ponieważ
myślokształty są ogromne, ich rozpuszczenie zajmie trochę czasu nawet przy najpotężniejszych
kon guracjach radionicznych, ale może to zająć nawet sześć miesięcy, jeśli odpowiednia liczba z
nas zastosuje to, czego wszyscy się nauczyliśmy.
Wszystkie drapieżniki są mocno przywiązane do myślokształtów, do tego stopnia, że w pełni się z
nimi identy kują. To może wyjaśniać, dlaczego tak łatwo zneutralizować ludzkie drapieżniki.
Skłonność do identy kowania się z myślokształtami jest częścią ludzkiej natury i nie jest z natury
błędem. Pranie mózgu ludzkości jest tak skuteczne, że większość ludzi, po tym, jak zostali zinstytucjonalizowani przez publiczną edukację, ślepo szuka po omacku realnych myślokształtów, z którymi można by się identy kować. Wywracanie poprzednio zdolnych do życia stworzeń jest tak kompletne, że kiedy ktoś wpada w pułapkę identy kowania się z nimi, po prostu pozwala zewnętrznym
pasożytom czerpać z ich wrodzonej, zasadniczo suwerennej mocy. To jest dokładnie to, co dzieje
się, gdy ktoś zaakceptuje numer ubezpieczenia społecznego, doda swoje nazwisko do spisu kościelnego, przystąpi do organizacji politycznej itp.
Wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia skompromitowani, więc myślę, że nie ma sensu o tym narzekać. Bardziej właściwe wydaje się zniszczenie myślokształtów i skuteczna ochrona przed agentami, którzy chcą nas ukarać i/lub uniemożliwić nam przeprowadzenie tego procesu.
Myślę, że większość z nas w tej zorientowanej na działanie sieci doświadczyło już gniewu tajnego
rządu, z pierwszej ręki, tylko za zniszczenie niektórych z ich nadajników siły śmierci i podziemnej
bazy, a może po prostu za posiadanie chembustera.
PowerWand może być dla każdego łatwym sposobem na odzyskanie osobistej mocy w głęboki i
skuteczny sposób. Będziesz wiedział, kiedy ci się udało, ponieważ przestaniesz doświadczać nadzoru i hakowania komputerów. Twoje życie stanie się słodsze także pod innymi względami, a będziesz
wiedział, że ten świat nie jest jednak tak potężny.

 

 

fi

fi

fi

fi

fi

Kilka razy, bez obecności Carol, wyczułem atak psychiczny i dwa razy miałem jasny zamiar niektórych Facetów w Czerni, którzy bardzo chcieli strzelić mi w głowę. W końcu kilka miesięcy temu
widziałem niektórych z tych gangsterów pod Baltimore. Są dość bezczelne, w przeciwieństwie do
dawnych wszechobecnych butów gumowych NSA. Nie sądzę jednak, że są na tyle bezczelni, żeby

nosić te garnitury w Idaho ;-)
W każdym przypadku po prostu przerywałem to, co robiłem, włączałem PowerWand i wyobrażałem sobie, jak moc dociera do źródła zastraszania. Carol spojrzała potem na każdego i powiedziała,
że agresorzy zostali całkowicie zneutralizowani we właściwy sposób i nigdy więcej tego nie zrobią,
przynajmniej nam. Nie zastanawiałem się nad zabiciem ich w tym procesie, chociaż jeden atak nastąpił najwyraźniej na podstawie bezpośrednich rozkazów od dwóch pozostałych mrocznych mistrzów na Gobi.
Carol i ja byliśmy zdumieni, gdy odkryliśmy, że NSA i podobne agencje rządowe na całym świecie
działają tak intensywnie poprzez rytualną czarną magię, niż przez prostą psychikę i elektronikę.
Część mnie ucieszyła, że sataniści powiązani z fałszywym rządem południowoafrykańskim, którzy
próbowali powstrzymać Georga, byli mieszaną grupą białych i czarnych, trzymających się za ręce
w kręgu. Wtedy przekonaliśmy się, że PowerWand działa dobrze na grupy drapieżników. W tym
przypadku Carol zobaczyła rodzaj błyskawicy uderzającej w ich środek i rozprzestrzeniającej się,
by objąć każdego z nich. Nie będę się tym zbytnio rozwodził.
Próbowali także skrzywdzić Eddiego, rolnika z Wolnego Stanu. To było po Carol i ja poszliśmy za
dwoma typami Montauk, którzy robili złe rzeczy, które sprawiły, że Georg był bardzo chory. Myślę,
że Georg Ritschl spotyka się z najgorszym rodzajem sprzeciwu, prawdopodobnie dlatego, że w
Afryce stawka jest znacznie wyższa, przynajmniej za spowodowanie głodu i ludobójstwa. Prawdopodobnie pokona to wszystko w tym roku. Z jego wpływu i przykładu dowiadujemy się, że w całej
Afryce jest bardzo dużo CB, nie tylko w krajach południowych.
Powiedziano mi od renomowanego wysokiego medium, który ma: sprawdziliśmy naszą pracę, że
jeden z funkcjonariuszy NSA, który nas zaatakował, został obezwładniony przez „scrorum”, który
jest niczym innym jak energią odbitą z powrotem do źródła. W tym przypadku był to zawał serca
bez skutku śmiertelnego.
Carol powiedziała, że po tygodniu nadal nie ma nowego agenta specjalnego NSA, który miałby
nam przeszkadzać lokalnie. Mówi, że nie mogą znaleźć nikogo, kto podejmie tę pracę, mimo że
oferują spore korzyści. Nie ma czegoś takiego jak zła reklama, zawsze powtarzam.
Mówi, że przestępca/gwałciciel, który miał tę pracę przed odejściem z Agencji, po tym, jak daliśmy
mu posmakować jego własnego lekarstwa. Teraz nie będę miał szansy włożyć małego „Ciii! I'm a
SPY!" naklejkę z tyłu jego służbowego samochodu. Skurwiel zaparkował go w ratuszu po godzinach ;-) i odjechał swoim nowym Lincoln Town Car. Nie wiem, gdzie to zaparkował. Może to zamaskował czy coś.
Nawiasem mówiąc, nawet National Park Service zatrudnia gangsterów i przestępców. Były strażnik
Park Service powiedział mi, że ci faceci są odpowiedzialni za logistykę satanistycznych rytuałów
mordu, które odbywają się w wielu parkach narodowych. Prawdopodobnie w twojej radzie miejskiej i policji są sataniści. Nie trzeba dodawać, że większość sędziów praktykuje zabijanie dzieci.
Biorąc pod uwagę wysoki poziom korupcji w naszych sądach, każdy sędzia może być przynajmniej
po fakcie pomocnikiem. Nie można sobie wyobrazić, że wszyscy nie są w pełni świadomi tych rzeczy. W zasadzie żyjemy teraz w anarchii. Możesz to zobaczyć? Po prostu potrzebujemy teraz prawdziwego, reprezentatywnego rządu. Alternatywą jest prawdopodobnie ludobójstwo w tym momencie.

 

 

 

Urządzenie Marka, które nazwałem „Shiva”, działa na nieco innej zasadzie i samo w sobie może
bez ingerencji dostać się do wnętrza drakońskiego i mrocznego mistrza. To, podobnie jak Power
Wand, niszczy drapieżne cele, ale wydaje się, że w tym celu przyciąga otaczający go orgon. Kiedy

włączysz urządzenie, wygląda na to, że stoisz w górnym otworze tornada i patrzysz, jak piękna
energia wokół ciebie wiruje w kierunku celu. To naprawdę przyjemne uczucie, nawet ja widziałem,
jak to się dzieje. Powodzenia w namówieniu Marka do zrobienia jednego dla ciebie ;-) Myślę, że
musiałbyś dać mu kilka tysięcy dolarów, żeby być uczciwym, biorąc pod uwagę koszt materiałów,
jego unikatowe umiejętności i wiedzę oraz dużą ilość czasu, jaki najwyraźniej zajmuje jego wykonanie. Bardzo doceniamy jego chęć do sprzedaj nam nasze w tak niskiej cenie. Gdyby Wiedziałam
co to jest, przysłałabym mu dużo więcej, ale może uda mi się zapłacić rozgłosem ;-)
Założę się, że tuzin Shivów umożliwiłby nam ponowne ustanowienie prawdziwych rządów w ciągu
kilku krótkich miesięcy. Myślę, że wystarczyłoby sto naszych różdżek we właściwych rękach. Nie
wiem, jak uwzględnić całą inną pracę związaną z energią wykonywaną na świecie, chociaż jestem
pewien, że wszyscy działamy synergistycznie. Wynalazcy, którzy wykazują silne motywacje własnościowe i samolubne, po prostu strzelają sobie w stopę. Elitaryzm jest tak niestosowny w wschodzącym wieku.
My, typy cloudbuster (i tylko nieliczni z nas) możemy być teraz jedynymi, którzy otwarcie deklarują chęć unieszkodliwienia reżimu świata przestępczego i postawienia ich wszystkich przed wymiarem sprawiedliwości pod rządami odpowiednich rządów tak szybko, jak to możliwe. Większość
uzdrowicieli energii na świecie wciąż tkwi w przedszkolnych protokołach Miłości i Światła, moim
skromnym zdaniem, więc nie uzyskam zbyt wiele na drodze do prawdziwych rezultatów na skalę
planetarną.
Jeśli to czytasz i wierzysz, że zasypanie miłością i współczuciem drapieżnikom, którzy dopuszczają
się ludobójstwa (co doskonale opisuje NSA i resztę tajnego rządu) powstrzyma ich, mogę ci teraz
powiedzieć, że różdżka mocy nie przyda ci się bardziej niż odbojnik.
Dobrą wiadomością jest to, że bardzo niewielu ludzi ma odwagę zaprzeczyć, że tak się dzieje. Im
mniej słyszę o statkach kosmicznych i Jezusie ratującym nas wszystkich, tym będę szczęśliwszy.
Klaustrofobiczne uczucia odczuwam tylko wtedy, gdy kontempluję utknięcie na statku kosmicznym
z grupą ludzi z głupimi, bezsensownymi uśmiechami. Ojej! Zamiast tego zastrzel mnie
W tym duchu kończę ten artykuł dowcipem, który wczoraj dostałem od kobiety z Los Angeles,
adeptki wielkiej magii, której szczerze pragnę, aby się zgłosiła i zażądała uznania za przesłanie go
do mnie. Na marginesie: pomogło mi to zrozumieć, dlaczego Carol i ja nigdy nie mogliśmy znaleźć
żadnych wegetariańskich posiłków w restauracjach w Teksasie:

Pytanie:
Idziesz opustoszałą ulicą z żoną i dwójką małych dzieci.
Nagle zza rogu wyłania się niebezpiecznie wyglądający mężczyzna z ogromnym nożem i
biegnie na ciebie, krzycząc przekleństwa i swoje z zamiarem wyrządzenia krzywdy Tobie i
Tobie
W twojej dłoni jest Colt .45 - model rządowy - i jesteś ekspertem od strzałów. Masz
zaledwie kilka sekund, zanim dotrze do ciebie i twojej rodziny
Co byś zrobił
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Liberalna reakcja:

Cóż, to za mało informacji, aby odpowiedzieć na pytanie! Czy mężczyzna wygląda na biednego czy uciśnionego? Czy kiedykolwiek zrobiłem mu coś, co skłoniło go do ataku? Czy
moglibyśmy uciec? Co myśli moja żona? A co z dziećmi? Czy gwałtowne działanie z mojej
strony może wywołać w nich traumę? Czy mógłbym wymachiwać pistoletem jak pałką i
wybić nóż? jego ręka? Co prawo mówi o tej sytuacji? Czy to możliwe, że byłby szczęśliwy
po prostu zabijając mnie? Czy na pewno chce mnie zabić, czy po prostu zadowoliłby się
zranieniem mnie? Jeśli miałabym chwycić go za kolana i trzymać się, czy moja rodzina
mogłaby uciec, kiedy mnie dźgał? To wszystko jest takie zagmatwane! Muszę to przedyskutować z przyjaciółmi, aby spróbować dojść do konkluzji
Konserwatywna realcja:
Bang, Bang
Reakcja Teksańczyka: BANG! HUK! HUK! HUK! HUK! HUK! HUK! HUK!
Klik (odgłos wysuwania magazynu i instalowania nowego
Żona: „Kochanie, wygląda, jakby wciąż się poruszał, co myślicie, dzieci?
Syn: "Mama ma rację Tato, ja też to widziałem...
HUK! HUK! HUK! HUK! HUK! HUK! HUK
Córka: „Nieźle, Tatusiu”
(dźwięk wysuwania drugiego magazynka i wkładania kolejnego

Nowa zabawka
Carol i ja testowaliśmy nowe urządzenie energetyczne przez dwa tygodnie i do ostatniej nocy nie
wiedziałem, jak poruszyć ten temat, ponieważ jest on wyraźnie kontrowersyjny, a do zeszłego tygodnia było tak wiele subersywnych doodoo pływających w misce forum Cloudbuster, że racjonalne dyskusja byłaby niemożliwa. Musieliśmy też mieć pewność, że to urządzenie, podobnie jak
wszystkie inne, które oferujemy, nie może być używane krzywdzić niewinnych
Lokalny policjant (Moskwa, Idaho, USA) w strój ninja skradał się wczoraj wieczorem przed naszym domem, tuż przed tym, jak doznałem małego objawienia w związku z tą ogólną dyskusją.
Wiemy, że to był glina, bo Jenny usłyszała, że policyjny skaner kretyna wyłączył się, gdy był tuż
pod jej oknem ;-) Myślę, że nie jest jeszcze gotowy do wielkiej ligi. Założylibyśmy, że to tylko kolejny drapieżnik NSA, gdyby nie usłyszała skanera na jego ramieniu.
Jesteśmy na końcu ślepej uliczki i nie było widać żadnych radiowozów, więc musiał zakraść się na
posesję, prawdopodobnie z drugiej strony łąki. Podczas wizyty Jeffa Baggaleya (podczas gdy Carol
i Jenny byli w Europie) podobna „wizyta” miała miejsce obok domu, w którym wtedy mieszkaliśmy, a ja obserwowałem to wszystko z mojego okna. Głupi gliniarze, przebrani za Ninja, zakradli
się na posesję tego faceta od tyłu i nękali dilera cracku (mojego uroczego sąsiada z sąsiedztwa),
najwyraźniej przed zmuszeniem go, by podłożył część swojego produktu w naszym domu (miałem
to od wiarygodne źródło, ale moje twierdzenie musisz przyjąć jako opinię). Opierali się na tym
gównie przez dwa tygodnie przed tą nocą, a przez kilka dni policjanci krążyli obok naszego domu i
gapili się na nas przez okna. Może znasz „to spojrzenie”. Byliśmy wtedy w ślepej uliczce, więc gliniarze nie powinni być tam tak nietypowo obecni.

 


”


.


)


)


.


"


!


 

!


 


!


Ponieważ było to ewidentne naruszenie, Carol natychmiast „popatrzyła” skąd pochodziły rozkazy
tego gliniarza i zobaczyła agenta szefa NSA w naszej sprawie, mówiącego nieuczciwemu szefowi
policji w naszym mieście, aby wysłał kogoś, by przeszukał coś w naszej posiadłości. Nie widziała,

co to było, ale wiedziała, że niczego nie znalazł. Dla przypomnienia, wybrany szeryf nie chce być
prowadzony przez te federalne drapieżniki. Jest jedynym gliną dozwolonym przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych.
Carol udała się na posterunek policji, aby złożyć formalną skargę. Gliniarz w recepcji nie mógł znaleźć żadnych zapisów z tej wizyty (oczywiście), ale jutro będzie to robił ponownie i powiadomi ich,
że następnym razem, gdy gliniarz pojawi się gdziekolwiek na naszej posesji, z wyjątkiem drzwi
wejściowych, ona” Dokonam aresztowania obywatelskiego. Wiedzą, że jest legalnie uzbrojona, ponieważ jeden z miejscowych gliniarzy wpadł do sklepu z bronią ze schowkiem, zanim jeszcze wyjechała z parkingu ze swoim nowym rewolwerem 9mm Remington Ladysmith ;-)
W tym mieście jest tylko około 12 000 ludzi i nie ma cholernej wymówki, by policja zachowywała
się jak gestapo, tu czy gdziekolwiek indziej na tej planecie

Nowe lekcje
Po tym, jak Carol uzyskała jasny obraz współudziału agenta szefa w epizodzie nękania, wyobraziłam sobie, że moja ręka obejmuje bijące serce agenta specjalnego NSA odpowiedzialnego za bicie
serca i ściskam, aż Carol powiedziała, że jest przerażony.
Potem zapytałem ją, ilu wróżek zostało przydzielonych do pomocy i ochrony tego drapieżnika (poinformował mnie wtajemniczony, że ten facet ma zwyczaj gwałcenia kobiet i małych dziewczynek i
doradzono mi, abym nie wkurzał tego faceta, gdy zobaczyłem, jak się gapi do nas kilka miesięcy
temu z jego nowego, jasnobrązowego Lincoln Towncar) i powiedziała: „Pięć i mieszkają w mieście!”. Powiedziałem: „Wybierz najgorszego”, a ona wyobraziła sobie mężczyznę. Lewą ręką ściskałem jego gonady, aż on też był przerażony, a potem powiedziałem mu, ponieważ jest telepatyczny: „Musisz powiedzieć swojemu szefowi, że jeśli ktoś kiedykolwiek pojawi się na naszej posiadłości z jego rozkazu, będzie w znacznie gorszej sytuacji niż teraz. Potem pozwoliłem im odejść. Spodziewam się, że wkrótce pojawi się tu nowy SAIC ;-)
Masz to. Carol i ja robimy to drapieżnikom (w akcie krzywdzenia lub grożenia ludziom) tu i tam na
całej planecie od dwóch tygodni, każdej nocy przed snem. Powodem, dla którego nie skomentowałem wcześniej, było to, że kilka osób, które utrwalały podstępy na forum CB, miałoby z tym dzień
w terenie. Stuart systematycznie usuwa je z forum. Może ci, którzy wciąż kręcą się w pobliżu, czekając na szansę sabotowania tego forum, wyjdą teraz z ukrycia, ale uznam to za wynik mojej inicjatywy, jeśli tak, a Stuart może lepiej zrozumieć ich prawdziwe intencje i zaprosić je też z czystym
sumieniem.
Zauważ, że nie nazwałem ich agentami. Dzieje się tak dlatego, że chodzi o podstęp, a nie przynależność, i nie chcę glamourować, co ci malkontenci robią z potencjalnie edukacyjnymi i wyzwalającymi procesami.
To wydarzenie jest typowe dla tego, co robiliśmy każdej nocy. Niektórzy z was mieli znacznie gorszą ingerencję rządu niż my, co odkryliśmy w naszym eksperymencie. To świadectwo charakteru
aktywnych uczestników tutaj, że tylko nieliczni, którzy naprawdę byli pod przymusem, przyjęli nasze zaproszenie do pomocy. W ten sposób też znaleźliśmy dwóch agentów

Nie ma gdzie się ukryć
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Agent nie może ukryć swoich prawdziwych intencji przed wykwali kowanym medium, takim jak
moja żona. Nawiasem mówiąc, żadnemu z tych agentów nie groziło żadne zagrożenie. Jestem pewien, że wszyscy już wcześniej spotkaliśmy kłamców. Nawiasem mówiąc, ci agenci nie są złymi
ludźmi. Na tak niskim poziomie w NSA lub stowarzyszonej tajnej policji nie są w stanie nikogo sk-

rzywdzić i mam wrażenie, że większość z nich na różnych forach internetowych nie marzyłaby o
skrzywdzeniu kogokolwiek. Po prostu pobierają wypłatę i podążają za swoim szczęściem. Nie obwiniam ich; Chcę tylko uniemożliwić im pracę wśród nas, to wszystko. Najwyraźniej wszyscy palą
dużo prochów. Zachęcam wszystkich, aby zrezygnowali z tego, jeśli chcą mieć integralność psychiczną. Nie sądzę, aby można było dobrze się chronić, jeśli ktoś palił te rzeczy, ponieważ psycholodzy mogą dostać się tylko przez dziurę w eterycznych sieciach wokół nas, a garnek robi i poszerza dla nich te dziury. Agenci są w zasadzie paranoiczni od palenia tych rzeczy, co z kolei powoduje, że są kontrolowani i utrzymywani w strachu.
Gdy osoba osiągnie pewien poziom psychicznej integralności, nie do pomyślenia staje się nawet
wdychanie dymu z marihuany z drugiej ręki. Czasami może wydawać się nie do zniesienia nawet
stanie obok kogoś, kto go palił. To jest Meta zyka 101, ludzie, a nie jakaś kalwińska tyrada.
Nie możemy udawać uczciwości, chociaż wielu może całkiem dobrze udawać szczerość tym, którzy są „zakwestionowani w rozeznanie”.
Powodem, dla którego teraz o tym wszystkim relacjonuję, jest to, że znalazłem precedens wśród
tradycyjnych szamańskich uzdrowicieli do terroryzowania drapieżników. Zgodnie z praniem mózgu, któremu podlegają wszyscy zachodni wróżbici, których znamy, podejmowanie tych środków
przeciwko drapieżnikom jest „niezgodne z prawem”. Wiesz, wielu zachodnich medium nazywa siebie szamanami, ale jak dotąd żaden z nich nie zrobi tego, co trzeba, aby zademonstrować swoje
twierdzenia. To pusty tytuł, dopóki prawdziwa odwaga nie zostanie zademonstrowana w obliczu
krwiożerczego wroga.
Carol była pewna, że atakowanie napastnika nie jest właściwe, dlatego w razie potrzeby robiła za
mnie spojrzenie i telepatię, ale nie była chętna do „wykonania pracy” ani nawet dotknięcia urządzenia, którego używałem, co jest w zasadzie tylko Pomocny cios otoczony orgonitem. Nie dotknęła
urządzenia – aż do wczorajszej nocy, kiedy jej córka była pod presją tego naruszającego prawo gliniarza
Ośmiu pełnoetatowych wróżek z NSA szukało sposobów, by nas złamać, ale trzech z nich, którzy
byli na przydziale ze Spokane, już nigdy nie będą mieli z nami nic wspólnego. W zeszłym tygodniu
próbowali dostać się do Jenny (córki Carol), ale Carol dowiedziała się o tym i zidenty kowała ich.
Następnie spędziliśmy trochę czasu „rozmawiając” z nimi i demonstrując nasze jasne zamiary i
umiejętności. Właściwie jednego dnia zeszłego lata widzieliśmy najbardziej agresywnego z całej
trójki na ulicy w Spokane, szpiegującego nas (to ona doprowadziła Jenny do prawie samobójstwa
kilka miesięcy później, zanim Carol odkryła, jak to robi). Gwarantuję, że już nigdy nikogo nie sterroryzuje. Zawsze szukamy największego, najgorszego drapieżnika i używamy go jako przykładu
przedmiotu dla reszty

Afrykański związek
Odpowiednim szamańskim wzorem, który przyszło mi do głowy, jest Ouma Lahia, wiedźma/
uzdrowicielka Xhosa, którą spotkaliśmy w Namibii, chociaż czarownice, które Carol spotkała w
Kenii, należą do tej samej kategorii. Podejrzewam, że vo Joanna w Brazylii ma ten sam poziom
wykazanych umiejętności. Czuję, że czuwa nad nami, nawet gdy piszę. Moje małe objawienie zeszłej nocy polegało na tym, że jedynym sposobem, w jaki można być skutecznym w ten sposób, jest
sianie przerażenia w sercach drapieżników.
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Zakłada się, że można to zrobić tylko w warunkach rzeczywistych w granicach uniwersalnego prawa. Oznacza to, że drapieżnik musi być dosłownie na etapie przygotowań do popełnienia przestępstwa. Nasza odpowiedź musi być zrównoważona z poziomem zagrożenia prezentowanym przez
drapieżnika. To jest coś, co czuje się instynktownie, a nie coś, do czego doprowadziła racjonalna

debata, chociaż to wszystko ma sens w kategoriach racjonalnych.
W prawdziwym sensie afrykańscy szamańscy uzdrowiciele, których spotkaliśmy, zupełnie nie boją
się rządu, społeczeństw voodoo i wszystkiego innego – z wyjątkiem tego, że sprzeciwiają się uniwersalnemu prawu. Podejrzewam, że ich proces inicjacji ma wiele wspólnego ze znalezieniem drapieżników, którzy atakują niewinnych i straszą żywych Wypierdalaj z nich, a nawet zabijaj z energią, w zależności od tego, co jest bardziej odpowiednie ;-)
Przyznaję, że kiedy przebywam w otoczeniu „szamanów koloru”, to cudowną ulgę nie być poddanym pseudo-hinduskiej terminologii meta zycznej. No, powiedziałem to. To gówno z programowaniem mentalnym jest dla mnie równie trudne do zniesienia jako wielopoziomowe boisko marketingowe lub teleewangelizacja.

Powrót Jedi
Kupiłem mały Ben&Suze [urządzenie kryształowe] w zeszłym miesiącu i Nawet to mogę wykorzystać, aby w mniejszym stopniu przestraszyć drapieżniki. Zrobiłem to nawet kilka razy (raz z B-Syrianem, który próbował mnie skrzywdzić; raz z lekarzem NSA – członkiem zespół psyopsów w samochodzie) i raz z urządzeniem SP/orgonitowym, kiedy nie było nawet podłączone do skrzynki
częstotliwości SP, więc zasadniczo nie chodzi o narzędzia na dłuższą metę. Chodzi o moim zdaniem woli i chęci powstrzymania tyranii. Myślę, że mamy te małe przebłyski naszego prawdziwego
potencjału, aby pobudzić nas do przodu
Inni używają do tego teraz swoich Succor Punches (nie mówią o tym na forach CB, prawdopodobnie z powodu przeszłych podstępów i sabotażu w szeregach), ale moje SP po prostu tego nie zrobią.
To oczywiście kolejna dyskusja, a SP najwyraźniej nadal jest bardziej odpowiedni dla niektórych
zastosowań, zwłaszcza z udziałem gadów i ET, którzy są najwyraźniej odporni na nowsze urządzenie..
Jednym z powodów, dla których czekałem dwa tygodnie, aby wspomnieć o nowszym urządzeniu
SP/orgonitowym, jest to, że chciałem sprawdzić, czy jakikolwiek głupiec, drapieżnik lub niezrównoważona osoba może wyrządzić krzywdę niewinnym. Ponieważ jesteśmy całkiem pewni, że NSA
i inni fałszywi gangsterzy rządowi (wszyscy pasują do co najmniej dwóch z tych przedstawień)
wykonali wiele z nich i próbują wykorzystać je przeciwko Carol i mnie, mając otrzymałem bardzo
jasne instrukcje z mojej osobistej korespondencji do kilku osób, a ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni czuliśmy się lepiej niż w poprzednich dwóch latach, Teraz jestem pewien, że tego urządzenia nie można używać do krzywdzenia niewinnych.
No dobra, tak naprawdę nie jestem niewinny, ale przez „niewinny” mam na myśli każdego, kto nie
jest drapieżnikiem. Carol jest niewinna według czyichś standardów, jak sądzę, a Jenny z pewnością
jest. Ostatnio Jenny też czuje się lepiej niż kiedykolwiek.
Carol i ja otrzymaliśmy kilka jasnych, prostych parametrów prototypu, który moim zdaniem będzie
potężniejszy i skuteczniejszy niż ten, którego używamy teraz. Podzieliłem się tymi parametrami z
kilkoma dostawcami, którzy powiedzieli mi, że będą również tworzyć prototypy, a po ich przetestowaniu zrobię dla Ciebie pełniejszy opis i opis. Ponieważ nasz prototyp zawiera tylko elementy,
które Carol i ja wymyśliliśmy niezależnie, nie naruszam niczyich praw własności.
Upewnię się, że twórcy urządzenia, którego teraz używam, wkrótce otrzymają należne uznanie.
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Każde orgonitowe, elektroniczne, geometryczne i kryształowe urządzenie, z którego wszyscy obecnie korzystamy, jest tymczasową kulą. Nie mam problemu z przyznaniem się do tego. Dlaczego

jednak ludzie oczerniają kule? Czy to jakaś biała, schizoidalna postawa związana z nienawiścią do
osób niepełnosprawnych? Pomyśl przez chwilę o dziwnych implikacjach pogardy dla kul.
Nie sądzę, że my Różowi Palce jesteśmy z natury schizoidalni, ale obłuda z pewnością jest integralną częścią kultury judeochrześcijańskiej przez ostatnie dwa tysiąclecia. Zobaczmy, jak szybko
możemy zdemontować nałożone na siebie myślokształty, które każą nam zakładać, że krzywy jest
prosty, a prosty jest krzywy, dobrze? Oto kilka innych myślokształtów dla ilustracji: „Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż wolność”, „Diabeł mnie do tego zmusił”, „Jeśli cierpisz, to twoja wina”,
„Nie możemy zmienić świata; możemy tylko zmienić siebie”, „martwienie się o rząd nie jest duchowe”, „odmowa to cudowna rzecz”, „mam ten problem, ponieważ w poprzednim życiu…”, „naprawdę jestem potężnym admirałem ota statków kosmicznych z Plejad; „Wyglądam na przestraszonego, obłudnego i niekompetentnego tylko dlatego, że chciałem dać sobie nauczkę w tym wcieleniu.” „To mi się naprawdę nie przytra a”. Jezu
Carol myślała o niektórych z tych wyrażeń wczoraj, kiedy robiła e-mail, i powiedziała mi, że usłyszała głos, który powiedział: „Ci ludzie muszą odrodzić się”. Jest to nadzorowana technika szybkiego oddychania, która może być wykorzystana do szybkiego wypalenia złudzeń
(myślokształtów).
Musi to być prowadzone przez kogoś, komu ufasz bezwarunkowo, w przeciwnym razie nie otworzysz się na tyle, aby wykonać zadanie. James i Rose Mary Hughes pomogli mi w tym pięć lat
temu, ale zawodowo już tego nie robią (dwadzieścia lat wystarczy, jak mi niedawno powiedzieli).
Tam jest dużo dobrych ludzi świadczących tę usługę, ale jeśli instynkt podpowiada ci, że osoba,
którą rozważasz, nie jest godna zaufania, zmarnujesz czas i pieniądze, jeśli zrobisz to z tą osobą.
Nie mówię, że facylitator musi być świętym, tylko że trzeba mu/jej ufać.
Dopóki nie spotkałem Ouma Lahia w Afryce, nie wiedziałem o istnieniu innego człowieka, który
byłby w stanie i chciałby korzystać z tak głębokiej osobistej mocy. Jak wspomniałem w zeszłym
roku, dokładnie mnie sprawdziła, na kilka tygodni przed tym, zanim pozwoliła mi ją odwiedzić.
Podczas tego procesu zbliżyłem się do uczucia przerażenia bardziej niż w ostatnich latach. W tych
chwilach poddawała próbie moje zamiary; patrząc prosto w moje serce.
Powodem, dla którego nie pozwoliłem strachowi rządzić, jest to, że wiedziałem, kiedy wspomniała
mi o niej jej wnuczka (rano po moim przybyciu do Windhoek), że jest tradycyjną uzdrowicielką,
której przyszedłem, by dać mój tłum. ja wiedziała, że ma moc, by mnie zabić, jeśli kiedykolwiek
wykażę złe zamiary. Prosta prawda, jasna wiedza.
Powodem, dla którego ma tę zdolność, jest to, że jej własna intencja została oczyszczona przez
ogień prób, pokus, traumy, straty i sprzeciwu. Ta moc nigdy nie jest dana żadnemu palantowi z ulicy; jest zarobiona i dana w ramach Prawa. Niewłaściwie nazwane Wielkie Białe Bractwo nie ma
takiej mocy, by dawać, chociaż bardzo chcą, abyś wierzył, że tak. Zawsze musieli uciekać się do
kul, trucizn i skorumpowanych sal sądowych, aby usunąć swoich nieustraszonych przeciwników.
Ich fałszywi wniebowstąpieni mistrzowie, tacy jak hrabia St. Germain, są tak naprawdę po
prostu w hiperwymiarowym, ponadczasowym otchłań, podobna do idei nieba odrodzonego frajera.
Jak powiedział kiedyś La Rouche: Zamienili wieczność na złą nieskończoność. Przypuszczam, że
stary hrabia po prostu się przechytrzył, co? Założę się, że tam, gdzie on jest, nie ma seksu.

 	

 


 

 


fi

fl

 


Powodem, dla którego Ouma Lahia może przejść przez życie zupełnie nie bojąc się drapieżników
(nie brakuje tych w Afryce, choć ci tutaj, zwykle powiązani z NSA, są ogólnie znacznie bardziej
dzicy i krwiożerczy) jest to, że wie, że może je zniszczyć, jeśli musi.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wyraźnie stwierdza, że każdy może zgodnie z prawem zatrzymać osobę, która popełnia przestępstwo. To już bardzo, bardzo dawno temu Konstytucja była podstawą naszego systemu sądownictwa (prawo naturalne we wszystkich sądach zostało zastąpione
regułami korporacyjnymi w 1935 roku). Nie ma już przestępstw przeciwko ludziom pod rządami
Korporacji (Jednolity Kodeks Handlowy, UKC). Istnieją tylko zbrodnie przeciwko państwu (należącego do Londynu Korporacji Rezerwy Federalnej) i jego własności (ludowi Stanów Zjednoczonych).
Niektórzy z nas spiskują teraz, by zniszczyć korporacyjny (co za trafne określenie!) myślokształt,
który utrzymuje ludzi w przekonaniu, że obowiązkowe jest pójście w parze z Korporacją Rezerwy
Federalnej, która jest właścicielem wszystkich naszych sądów, naszej waluty, całej własności osobistej i publicznej i wszystkich w USA, który ma numer ubezpieczenia społecznego. Szacujemy, że
ten myślokształt zostanie zniszczony radionicznie do czerwca.
Potem, kilka miesięcy później, sama Korporacja zostanie pokojowo zlikwidowana przez dawnych
niedowierzających Amerykanów, a aktywa będą redystrybuowane przez rzeczywisty rząd, który jest
przewidziany zgodnie z konstytucją. Myślę, że fałszywy rząd tego nie przewidział, stąd urojenie
NESARA jako prowizoryczny prowizoryczny sposób na zatrzymanie korporacyjnego myślokształtu
w drzwiach. Mieszając metafory, NESARA najwyraźniej ma być psim nosem w nadchodzącym
prawdziwym rządzie krajowym namiot ;-)
Podzieliłem się szczegółami naszego eksperymentu tylko z kilkoma osobami, którym ufam, w sposób, w jaki proszę Cię, abyś zaufał wybranemu facylitatorowi odrodzenia. Nawiasem mówiąc, odrodzenie uważają, że odrodzenie to jednorazowa sprawa. Właściwie wszyscy robimy to etapami,
dopóki żyjemy. Sztuka polega na tym, aby zrobić to samemu w coraz łatwiejszy sposób. Pierwsze
kilka razy może raczej sprawiać wrażenie umierania niż narodzin. Urządzenia z orgonitu znacznie
wygładzą drogę, więc nie zapomnij mieć w prezencie przynajmniej Świętego Granatu Ręcznego.

Ouma Lahia
Zastanawiam się, czy jacyś szamani poza Afryką i łaciną Ameryka praktykuje ten poziom osobistej
mocy. To, czego doświadczyłem w Afryce, wydawało mi się znajome i słuszne, i jest to zgodne z
moim instynktownym przekonaniem, że Afryka wkrótce zajmie swoje właściwe miejsce w ludzkiej,
duchowej cywilizacji. Tłumienie Afryki było zasadniczo tym samym, co tłumienie ogromnej części
naszego osobistego potencjału, chociaż tutaj odbywa się to za pomocą prania mózgu. Tam kończy
się przemocą i jawnymi groźbami. Myślę, że reżim fałszywego świata postanowił wymazać te kilka
przykładów w jedyny otwarty dla nich sposób – ludobójstwo; ich wypróbowany i prawdziwy towarzysz do tej pory
Ouma Lahia została otruta dwa lata przed spotkaniem z Carol. Była po osiemdziesiątce i podejrzewam, że ta dawka szybko zabiłaby nawet zdrowego młodzieńca, ale jej czas tutaj po prostu jeszcze
nie dobiegł końca i myślę, że o tym wiedziała. Napędzany energią słoneczną zapper tłumu uzyskał
tak szybkie i zdumiewające efekty leczenia, gdy „jeździła nim próbnie”, że żałuję, że nie zrobiłem
zdjęć twarzy jej rodziny, kiedy zerwała się po dwudziestu minutach zappingu i zaczęła napinanie
wcześniej bolących stawów. Wiele razy widziałam uzdrowienie, ale te spojrzenia były bezcenne.
„Ouma” to afrikaans oznaczające „babkę” i dokładnie tak się do mnie czuła, podobnie jak vo Joanna w Brazylii.
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Kiedy Carol pojechała do Kenii kilka miesięcy wcześniej, uderzyła ją nieustraszoność czarownic/
uzdrowicieli, których spotkała pierwszego dnia w wiosce. Oni sami nie byli zastraszeni przez „nocnych biegaczy” – ludzi voodoo, którzy biegają nago w całkowitej ciemności przez las cierni i ataku-

ją ludzi, którzy po zmroku znajdują się poza swoimi domami. Inni nie wychodzą w nocy ze strachu
przed spotkaniem z tymi morderczymi mężczyznami (przypominają mi Shriners – przepraszam za
to).
Haitańscy wieśniacy są w podobny sposób rządzeni przez tamtejsze społeczności voodoo. Spotkanie tych wiedźm i Oumy Lahii otworzyło Carol oczy. Obojgu nam zajęło tyle czasu, aby połączyć
ich nieustraszoność z naszą w tej chwili. Opiera się na wiedzy, że możemy powstrzymać drapieżników w akcie krzywdzenia niewinnych. Na tym forum jest sporo osób, które są gotowe to zrobić teraz, jeśli chcą.
Dziewięciu ludzi voodoo podążyło za Carol do domu z Kenii astralnie i zatrzymaliśmy ich za pomocą Succor Punch podczas jednej sesji. Wtedy też znaleźliśmy otwory gadzich ula w Afryce,
dzięki łańcuchowi astralnych dociekań. Chęć zamknięcia południowego portalu afrykańskiego ula
gadów zmotywowała mnie do wyjazdu do Namibii trzy miesiące po powrocie Carol. Zostało to
znalezione i zamknięte przez naszych afrykańskich towarzyszów z HHg, które zrobił jeden z nich,
ale zostało to zrobione po tym, jak się pojawiłem.
Myślę, że wtedy potrzebowali moralnego wsparcia. Myślę, że było to 17 grudnia 2001 roku. Tydzień wcześniej, w dniu, w którym przybyłem do Afryki, w pierwszej krajowej gazecie doniesiono
o bardzo długiej obserwacji kilku UFO. Nie było zdjęć, ale szczegółowa relacja była na froncie
strona. Z opisów było dla mnie oczywiste, że byli to Lemurianie, przybywający, by odzyskać niebo
nad Afryką Południową, gdy gady wycofywały się przed zamknięciem portalu. Carol i Kerstin zostali „zaproszeni” na pokład lemuriańskiego statku ze względu na znajdujące się tam urządzenia
orgonitowe dzień przed jej wyjazdem, miesiąc później..
Praca chembusterów, którą wykonaliśmy wraz z naszymi afrykańskimi odpowiednikami w Namib i
Kalahari oraz rozdawanie zapperów tłumu miejscowym uzdrowicielom była naszym drugim i trzecim powodem wizyty. Wszystkie zappery bardzo szybko leczą AIDS. Myślę, że Georg Ritschl jest
facetem, który przekaże teraz te dobre wieści i niedrogie zappery w ręce afrykańskich uzdrowicieli,
poprzez patronat www.orgonise-africa.net i hojność innych. Zrobił już imponujące inwazje, odwracając dzikość HAARP w Afryce Południowej dzięki swoim wielu dobrze umieszczonym Cloudbusters i innym urządzeniom orgonitowym.
Codzienna ingerencja w moją pocztę e-mail ustała nagle po drugiej nocy naszych eksperymentów z
tym urządzeniem i oprócz około 30 codziennych masowo adresowanych wiadomości e-mail od
zgrabnych agentów NSA, które zawierają ich najnowsze wirusy komputerowe w załącznikach (Rutynowo usuwam je wszystkie przed rozpoczęciem korespondencji) wydaje się, że nie ma już więcej
ataków hakerskich. Robiło się coraz gorzej, aż do dnia, w którym całkowicie ustało, dwa tygodnie
temu. Niektóre działania hakerskie w tym momencie byłyby dla nas kolejną okazją, aby zobaczyć,
co potra nowe urządzenie. Byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że większość szefów w tych
drapieżnych operacjach tajnej policji to Faceci w Czerni (Gorticians With Attitude?)

NSA: Zdrajcy w tarapatach?
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Naszym celem jest prowadzenie kampanii terroru wśród wszystkich drapieżników z NSA i powiązanych agencji egzekucyjnych tego fałszywego reżimu światowego. W końcu stąd bierze się cały
terroryzm na świecie. To oni wysadzają budynki publiczne, wysadzają odrzutowce pasażerskie, popełniają masowe morderstwa, przeprowadzają wszystkie satanistyczne seryjne zabójstwa, utrzymują i rozszerzają MK Ultra i wszystkie inne drapieżne programy kontroli umysłu. powiedz wszystkim politykom, jak mają głosować (zwykle poprzez wymuszenie, jeśli nie uda się przekupstwo).
Kierują FBI, lokalnymi agencjami policji, a nawet większością departamentów szeryfa i robią co w
ich mocy, aby kierować agencjami policji stanowej. Zakładają i prowadzą wszystkich duchowych
guru, którzy cieszą się szerokim uznaniem (o rany, jak oni stają się tak popularni ;-). Posiadają i za-

rządzają wszystkimi syjonistycznymi i islamskimi miotaczami bomb i zabójcami. Założyli i utrzymują wszystkich Stalinów, Hitlerów i Pol Potów działających teraz jako głowy państw w różnych
małych krajach i mordują CAŁĄ opozycję w tych krajach, kiedy tylko są w stanie.
Krótko mówiąc: wyłącz te zakulisowe siatki przestępcze, a światowy reżim będzie całkowicie bezbronny, a zatem nie będzie już dłużej opłacalny. Zniknięcie światowego reżimu nie będzie bardziej
traumatyczne dla ciała politycznego niż śmierć tasiemca dla ludzkiego ciała. Zobacz, jak szybko
naprawiamy korupcję polityczną, gdy znikną politycy.
Myślę, że w większości przypadków będzie to pokojowe przejście do rządu opartego na osobistej
wolności i odpowiedzialności. My, ludzie, wszyscy jesteśmy szybkimi badaniami, wierzę, i wszyscy instynktownie odróżniamy dobro od zła. Czasami wystarczy trochę coachingu, który może być
ostateczną funkcją Internetu

Prawo uniwersalne, mucha w maści
Carol i ja odkryliśmy, że każdy członek „reżim”, z pewnością włączając w to ich drapieżników, jest
zasadniczo zbędny, nawet pięciu starych mrocznych panów na szczycie dawniej tajnej hierarchii
Wielkiego Białego Braterstwa. Wszyscy o tym wiedzą, ponieważ dla wszystkich inicjatorów w tej
hierarchii systematyczne programowanie rozpoczęło się w ich najwcześniejszych chwilach w tym
życiu od rytualnego maltretowania niemowląt [zob. Dziękuję za wspomnienia Brice Taylor-Ken].
Później wspomnienia o ich wczesnym wykorzystywaniu zostały stłumione, a ich umysły zostały
pokryte programowaniem drapieżników, co dało im złudzenie osobistej władzy, ale wzmocniło ich
nieufność do współpracowników i wyraźny strach przed porażką. Jest to również programowanie
roota używane w MK Ultra i wszystkich innych programach zaprojektowanych w celu utrzymania
ich żołnierzy w ryzach. To właśnie to zaprogramowanie sprawia, że psychiczni drapieżcy próbują
ignorować uniwersalne prawo, a ostatecznie to czyni ich podatnymi na ciebie i na mnie. Jeden z
psychiatrów z NSA dorobił się raz, aby dać McDonalds Corporation to za programowanie swoich
pracowników, aby nigdy nie uzwiązkowiali się. To działa ;-)
Pamiętaj, że drapieżnik wybiera atakować niewinnych i innych drapieżników. Nie ma nieświadomych o ar na tym poziomie dzikości. Z drugiej strony frajerzy niższego szczebla z NSA, którzy
wyłączają fora internetowe, piszą scenariusze telewizyjne i przemówienia polityczne i argumentują
fałszywe „prawo” w fałszywych sądach, są stosunkowo nieszkodliwi, więc oczywiście nawet nie
pomyślelibyśmy o ich skrzywdzeniu

Przestępcy odpowiedzialni
Podobnie jak w przypadku Korporacji Rezerwy Federalnej, nadszedł czas na zlikwidowanie
wszystkich tajnych agencji policyjnych, a to nie może się wydarzyć, chyba że staną się one zasadniczo boją się konsekwencji krzywdzenia niewinnych. Świat jest w stanie anarchii, ponieważ przestępcy kierują wszystkimi rządami zza kulis i terroryzują ludność. Oznacza to, że obecnie nie ma
skutecznego rządu w ujęciu realnym. Jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie właściwego rządu, a
nie polityków czy fałszywych zbawicieli
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Myślę, że nie mamy czasu na uzyskanie aprobaty „mas” dla tej pracy, ponieważ tak długo, jak boją
się tych fałszywych rządów, będą spać, a nawet niebezpiecznie. Musimy zrobić wszystko, co trzeba, w ramach prawdziwego prawa, aby zneutralizować zewnętrzne źródło tego programowania
strachu. Dla mnie i Carol w tej chwili oznacza to niszczenie myślokształtów za pomocą turbodoładowanej radioniki i systematyczne terroryzowanie demonstrowanych terrorystów tajnej policji.
Myślę, że dopóki nie zaangażujemy się w to co najmniej kilkunastu bardziej zainteresowanych i
zdolnych ludzi, ryzykujemy kulę lub dwie w głowę, stąd przesłanie tego posta do protokołu już teraz, a nie za dwa tygodnie.

NSA próbowała zamordować kilku z nas, aby zapobiec przedostaniu się chemtrails/wideo z Cloudbuster do Internetu. To ustało nagle po tym, jak Stuart dokonał tego na www.cloud-busters.com.
Spodziewam się, że podobny scenariusz będzie się rozgrywał, dopóki nie pojawi się kilka prototypów we właściwych rękach. Przede wszystkim ważna jest informacja. To nowe urządzenie to po
prostu odpowiedni Succor Punch otoczony odpowiednim orgonitem. Jak z
We wszystkich innych urządzeniach, które wprowadziliśmy z Carol, parametry są bardzo liberalne,
więc jeśli jesteś stosunkowo inteligentny i chcesz zwracać uwagę na swoje instynkty w tworzeniu
własnego prototypu, jest niewielka szansa na to, żeby to schrzanić.
Proszę o tuzin praktykujących parapsychologię lub zespoły takie jak Carol i ja, ale nie zdziwiłbym
się, gdyby do czerwca było ich kilkuset, co wydaje nam się, że będziemy mieć przewagę. Przez
„my” rozumiem oczywiście ludzkość, a nie tę nieformalną sieć

Planowana bomba nuklearna na Waszyngton DC pod koniec stycznia .
Myślę, że jeśli zaplanowane atak nuklearny na Waszyngton przez agentów NSA pod koniec tego
miesiąca nie udaje się, nie będzie żadnego bardziej rażące próby wprowadzenia nas w stan wojenny
i ludobójstwo, wtedy możemy skupić się na obezwładnianiu i demontaż NSA od środka.
Zdecydowanie wierzę, że kilka z tych instrumentów we właściwych rękach zrobi sztuczkę polegającą na unieruchomieniu przestępczej NSA i innych drapieżnych egzekutorów globalnej tyranii w
krótkim czasie. W niewłaściwych rękach będą tylko rekwizytami (lub pałkami)

Szkolenie psów
Pawłow odkrył, że wystarczy niewielki, ukryty wysiłek, aby nauczyć kogoś zachowywać się i wierzyć w określony sposób lub nie. W rzeczywistości jest to boska zasada, którą Pawłow zastosował
w mniej niż boskim formacie. Dowiedzieliśmy się, że „zdyscyplinowane” drapieżniki mówią innym
o tym, co zrobiliśmy. Może jeszcze kilkanaście takich urządzeń we właściwych rękach wystarczy,
by te opowieści o terrorze dokładnie rozprzestrzeniły się w drapieżnych szeregach tych obrzydliwych agencji. Jasne, ale niejawne przesłanie: – Jeśli kiedykolwiek usłyszę, że krzywdzisz innego
niewinnego, drogo zapłacisz; i nikt nie może cię ochronić i nie da się przede mną ukryć. Jeśli zostanę zabity, będzie ktoś inny, kto cię znajdzie i dokona tego, prawdopodobnie natychmiast

Potrzebna pomoc
Proszę o tuzin praktykujących, ale nie zdziwiłbym się, gdyby do czerwca na całym świecie było ich
kilkuset, co wydaje się być czasem, kiedy wyraźnie będziemy mieć przewagę. Przez „my” rozumiem oczywiście ludzkość, a nie tę nieformalną sieć. Nawet nie trzeba nam mówić, że to robisz. W
rzeczywistości, gdy nadejdzie zwycięstwo, przypadkowy charakter naszego stowarzyszenia będzie
tylko kolejnym potwierdzeniem władzy ludzkiego ducha nad władzą degradacji i wyzysku, która
wymaga surowej struktury, złożonych formalnych hierarchii i wewnętrznych walk, aby się utrzymać. Myślę, że możemy zobaczyć, jak fałszywe walki wewnętrzne zniknęły z forum po doraźnym
wyrzuceniu podstępnych artystów. Walki wewnętrzne nie są nieodłączną częścią ludzkiej organizacji – to zaprogramowane działanie. Fakt, że charakteryzuje ona zatrudnienie w korporacjach, po
prostu potwierdza moje twierdzenie, że korporacje są organizacjami nienaturalnymi, które wkrótce
zostaną porzucone na rzecz bardziej organicznych form organizacji. Renomowana atmosfera i
prawdziwe koleżeństwo na forum CB będzie się poprawiać, zobaczysz, a struktura będzie coraz
mniej widoczna, jak to ma miejsce w internetowym itel e
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Zgłaszam to tutaj, ale w rzeczywistości nie potrzebujemy forum dla tego konkretnego projektu.
Chcę tylko publicznego zapisu tego, co robimy, a fora na www.cloud-busters.com są naszą wybraną
kroniką, ponieważ Stuart Jackson jest zrobiony z tego samego materiału co my, więc ufam, że nigdy się nie sprzeda i wyrzuć tę wspaniałą witrynę. Jasne, wszystko zostało już zarchiwizowane w

kilku miejscach, ale chcę, aby witryna Stuarta była tak dobrze znana, że Jeff Wkrótce Rense przyjdzie błagać na kolanach, żeby Stuart sprzedał mu baner reklamowy ;-)
Poza tym Stuart wie, że jeśli kiedyś upuści piłkę, to ktoś inny ją podniesie i pobiegnie z nią w Internecie. Udowodnił swoje zaangażowanie z każdą przeszkodą (możliwością), która została wysunięta
na przód o nim, więc jestem pewien, że pozostanie w grze przez cały czas i dłużej.
Rozpowszechnianie wykonalnych rozwiązań na pozornie nie do pokonania katastrofy i zagrożenia
jest obecnie czynione, prawie całkowicie, dzięki łaskom Internetu. Parametry tutaj różnią się całkowicie od wszystkiego poza globalną siecią psychiczną wśród prawdziwych, niezrzeszonych szamanów, która jest starożytna i wysoce rozwinięta, a nawet powiązana z wyższymi agencjami. Jeśli
wyczujesz smród Wielkiego Białego Bractwa od kogoś, kto twierdzi, że jest uzdrowicielem/szamanem, sprawdź, czy nadal masz portfel w spodniach.

 

Internet jest podporą, której ludzkość używa, aby pomóc nam wejść na wyższy poziom świadomości, na którym tyrania zawsze była po prostu niemożliwa do stworzenia i utrzymania. Ludzkość jest
teraz tylko kilka kroków od tego wspaniałego królestwa. Może w końcu uda nam się obejść bez kul,
jak już dostaniemy tam. Czy to się stanie po 2012 roku? Wyobraź sobie świat bez pasożytów. „Rebirthing” ma wiele znaczeń.

