TAJNI SPORAZUM
Beleška od Webmastera:
Ovaj članak je originalno imao naslov "Tajni Sporazum" i bio je poslat anonimno
sa neupotrebljive email adrese na www.Bankindex.com, što je kompanija za
finansijsko savetovanje na Floridi, USA.

Iluzija će biti, tako velika, tako ogromna, da će izmaći njihovoj percepciji.
O onima koji će je videti misliće se da su ludi.
Me ćemo kreirati odvojene frontove da ih sprečimo da vide povezanost izmeĎu
nas.
Mi ćemo se ponašati kao da nismo povezani kako bismo održali iluziju.
Naš cilj će se ostvarivati kap po kap, kako se nikad ne bi posumnjalo na nas.
Ovo će ih sprečiti da vide promene kako se budu dešavale.
Mi ćemo uvek biti iznad relativnog polja njihovih iskustava, jer mi znamo tajne
apsolutnog.
Mi ćemo raditi zajedno i uvek ćemo biti povezani krvnom vezom
(aristokratskom) i čuvanjem tajne. Smrt će stici onoga ko progovori.
Mi ćemo održavati ljudima životni vek kratkim i njihove umove slabim, dok
ćemo da se pretvaramo da radimo suprotno.
Mi ćemo koristiti naše znanje nauke i tehnologije na suptilne načine tako da oni
nikad ne vide šta se dešava.
Mi ćemo stavljati meke metale, akceleratore starenja i sedative u hranu i vodu,
takoĎe i u vazduh.
Oni će biti prekriveni otrovima gde god da se okrenu.
Meki metali će učiniti da izgube njihove umove.
Mi ćemo obećati pronalaženje lekova sa mnogih naših frontova, a u stvari ćemo
ih nahraniti sa još vise otrova.

Otrovi će biti apsorbovani kroz njihovu kožu i njihova usta, i razoriće im umove i
reproduktivne sisteme.
Zbog svega ovoga, mrtva deca će se raĎati, i mi ćemo tu informaciju sakriti.
Otrovi će biti skriveni u sve što ih okružuje, u sve što piju, jedu, udišu i oblače.
Mi moramo biti lukavi u ubacivanju otrova jer oni će to primetiti.
(We must be ingenious in dispensing the poisons for they can see far.)
Mi ćemo ih naučiti da su otrovi dobri, koristeći zabavne slike i muzičke tonove
(reklamu).
(Those they look up to will help. We will enlist them to push our poisons.)
Oni će videti na filmu da se naši proizvodi koriste i naviknuće se na njih i neće
nikada znati njihov pravi efekat.
Kada budu raĎali, mi ćemo ubrizgati otrove u krv njihove dece ubeĎujući ih da
je to za njihovo dobro (vakcinacija).
Mi ćemo početi rano, kada su njihovi umovi mladi, mi ćemo napasti njihovu
decu sa onim što deca najviše vole, slatkišima.
Kada im zubi budu oštećeni, mi ćemo ih ispuniti sa metalima koji će ubiti
njihove umove i ukrasti njihovu budućnost.
Kada njihova sposobnost da uče bude pod uticajem, mi ćemo kreirati lekove
koji će ih učiniti bolesnijima i učiniće da imaju druge bolesti, jer mi ćemo
kreirati još lekova.
Mi ćemo ih učiniti pokornim i slabim pred nama sa našom moći.
Oni će postati depresivni, spori i preterano gojazni, i doći će nama tražeći
pomoć, a mi ćemo im dati još otrova.
Mi ćemo usmeriti njihovu pažnju na novac i materijalna dobra tako da se oni
nikada ne povežu sa njihovim unutarnjim bićem.
Mi ćemo ih zavarati sa bludničenjem, vanjskim uživanjima i igrama, kako oni
nikada ne bi bili jedno sa jedinstvom Svega.
Njihovi umovi će pripadati nama i oni će raditi onako kako mi kažemo.

Ako odbiju, mi ćemo naći načine da ubacimo tehnologiju promene uma u
njihove živote (mikročipove). Mi ćemo upotrebiti strah kao naše oružje.
Mi ćemo sastavljati njihove vlade i ubaciti protivnike unutar njih. Mi ćemo
posedovati obe strane.
Mi ćemo uvek sakrivati našu nameru, ali ćemo ostvariti naš plan.
Oni će biti radna snaga za nas i mi ćemo prosperirati od njihovih muka.
Naše porodice se nikada neće mešati sa njihovima.
(Aristokratija je zatvoreno krvno srodstvo.)
Naša krv mora uvek biti čista, jer to je tako.
Mi ćemo učiniti da se oni meĎusobno ubijaju onda kada nam to odgovara.
(Iluminati pokreću sve ratove.)
Mi ćemo ih držati odvojene od svega sto jeste kroz dogmu i religiju.
(Iluminati kreiraju sve ideologije, sekte i religije – rani budizam nije religija već
put pročišćenja i buĎenja).
Mi ćemo kontrolisati sve aspekte njihovih života i reći ćemo im šta da misle i
kako da misle.
Mi ćemo ih voditi ljubazno i nežno, puštajući ih da misle da oni sami sebe vode.
Mi ćemo podsticati mržnju meĎu njima kroz naše frakcije.
Kada svetlost zasija meĎu njima, mi ćemo je ugasiti ismejavanjem, ili smrću,
šta god nama najviše odgovara.
Mi ćemo učiniti da iščupaju jedni drugima srca i da ubijaju njihovu sopstvenu
decu.
Mi ćemo ovo ostvariti upotrebom mržnje kao našeg saveznika, ljutnjom kao
našeg prijatelja.
Mržnja će ih potpuno zaslepeti, i nikada neće videti da iz njihovih konflikta mi
ćemo isplivati kao njihovi vladari.

Oni će biti zaokupljeni meĎusobnim ubijanjem.
Oni će se kupati u sopstvenoj krvi i ubijaće svoje susede onoliko dugo koliko to
nama bude odgovaralo.
Mi ćemo iz ovoga prosperirati mnogo, jer oni nas neće videti, jer oni ne mogu
da nas vide.
Mi ćemo nastaviti da prosperiramo od njihovih ratova i njihove smrti.
Mi ćemo ovo ponavljati nanovo i nanovo sve dok se ne postigne naš konačni
cilj.
Mi ćemo nastaviti da ih teramo da žive u strahu i mržnji kroz slike i zvukove.
(Medije, pre svega vizuelne.)
Mi ćemo koristiti sva moguća sredstva da ovo učinimo.
Sredstva ćemo dobiti od njihovog rada.
Mi ćemo učiniti da se mrze meĎusobno i da mrze svoje susede.
Mi ćemo uvek sakriti uzvišenu istinu od njih, da smo svi Jedno.
Ovo nikada ne smeju znati!
Oni nikada ne smeju znati da je boja iluzija, oni moraju uvek misliti da nisu
meĎusobno jednaki.
Kap po kap, kap po kap, mi ćemo ostvarivati naš cilj.
Mi ćemo preuzeti njihovu zemlju, resurse i bogatstvo da bi uspostavili potpunu
kontrolu nad njima.
Mi ćemo ih zavarati da prihvate zakone koji će im ukrasti i ono malo slobode
koju će imati.
Mi ćemo uspostaviti monetarne sisteme koji će ih zauvek zarobiti, držeći njih u
njihovu decu u dugovima.
Kada se budu udružili, mi ćemo ih optužiti za kriminal i predstaviti svetu
drugačiju sliku, jer mi ćemo posedovati sve medije.

Mi ćemo koristiti naše medije da kontrolišemo protok informacija i njihove
emocije, sve to u našu korist.
Kada oni ustanu i pobune se protiv nas, mi ćemo ih zgaziti kao insekte, jer oni
su i manje od toga.
Oni će biti bespomoćni da urade bilo šta, jer neće imati oružje.
Mi ćemo regrutovati neke od njih (masone) da za nas iznesu naše planove, mi
ćemo im obećati večan život, ali večan život nikada neće imati jer oni nisu mi.
Regruti će biti zvani "inicirani" i biće uvedeni u lažne procese kretanja ka višim
realitetima.
Članovi ovih grupa (okultnih, masonskih) će misliti da su jedno zajedno sa
nama, a nikada neće znati istinu.
Oni nikada ne smeju znati ovu istinu jer će se okrenuti protiv nas.
Jer njihov rad će biti nagraĎen sa zemaljskim stvarima i velikim titulama, ali oni
nikada neće postati besmrtni, niti će nam se pridružiti, nikada neće dobiti
svetlost, niti će putovati zvezdama.
Oni nikada neće stići do viših realiteta, jer će ubijanje drugih od njihove vrste
sprečiti put do realiteta prosvetljenja.
Ovo oni nikada neće znati.
Istina će im biti skrivena ispred nosa, tako blizu, da neće biti sposobni da se
fokusiraju na nju sve dok ne bude prekasno.
O da, tako ogromna će iluzija slobode biti, da oni neće znati da su naši robovi.
Kada sve bude na svom mestu, realnost koju smo kreirali za njih će ih
posedovati.
Realnost će biti njihov zatvor.
Oni će živeti u samozavaravanju.
Kada naš cilj bude postignut, novo doba dominacije će početi. (Novi Svetski
Poredak)

Njihovi umovi će biti vezani njihovim verovanjima, verovanjima koja smo mi
uspostavili od davnih zaboravljenih vremena.
Ali ako oni ikada saznaju da su nam jednaki, mi ćemo ih zbrisati.
OVO ONI NIKADA NE SMEJU ZNATI.
Ako oni ikada saznaju da svi zajedno mogu da nas pobede, oni će krenuti to da
urade.
Oni nikada, nikada ne smeju saznati šta smo uradili, jer ako saznaju, mi
nećemo imati gde da bežimo, jer će biti lako videti ko smo zapravo, jednom
kada veo padne.
Naše akcije će nas razotkriti i oni će nas loviti i niko nam neće dati sklonište.
Ovo je Tajni Sporazum po kojem ćemo živeti u ostatku naših sadašnjih u
budućih života, jer ova realnost će izdići mnoge generacije i živote.
Ovaj sporazum je zapečaćen krvlju, našom krvlju. Mi, koji smo sa neba na
zemlju došli.
Za ovaj sporazum se NIKADA, NIKADA ne sme znati da postoji.
On se NIKADA, NIKADA ne sme napisati ili izgovoriti jer ako se to dogodi, svest
koja će se roditi oslobodiće bes PRIMARNOG KREATORA na nas i mi ćemo biti
poslati u dubine iz kojih smo i došli i ostaćemo tamo do kraja vremena same
beskonačnosti.
Nepoznati Autor

