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CEPIVA - NEVARNOSTI Z ASTRALNE STRANI
Pri pregledu gradiva sem našla neobjavljen odlomek iz pogovora z Yazhi, v katerem govori o
nevarnosti cepiv, ki prihajajo z astralne strani. Ker je tema cepiv več kot obravnavana na naših
kanalih in ker ne želim več veliko usmerjati naše pozornosti v to smer, sem se odločila, da ga samo
objavim tukaj in tudi na spletni strani v razdelku prepisov, vendar brez snemanja videoposnetka.
Tukaj je:
Prvotno v španščini - marec 14, 2022
Yazhi: Učinek cepiv spreminja frekvenco telesa, ki ga prejme. Ne le da ga onesnaži z grafeni, ki
fizično spremenijo DNK, ampak so posledice tudi te, da modifikacija spremeni samo frekvenco
fizičnega telesa, in to ne na eno, ampak na različne frekvence, ki se spreminjajo celo z vsakim
delom telesa.
Posledice tega so z vidika duhovne strani ogromne. Z astralne strani. Kajti cepljeni postanejo s
podobnimi frekvencami združljivi s parazitiranjem neštetih entitet na posmrtni ali astralni strani.
Odprejo se vrata mentalnemu nadzoru vseh vrst. Omogočanje drugim diskarniranim stvarem in
ljudem, da vstopijo v njihovo telo in ga uporabljajo. Povzročajo vse vrste osebnostnih težav in
notranji boj za moč in nadzor nad parazitiranim fizičnim telesom.
Signal duše se postopoma odklopi, kot smo že omenili. Ne le zaradi same spremembe frekvence
in osnovnih frekvenc telesa (množina), temveč tudi zato, ker zoo entitet v istem telesu
postopoma izpodriva prvotnega lastnika.
Na enak način, če pride do razmnoževanja, ČE se to zgodi, ker postanejo sterilni, bo otrok
prejemnik entitet nižjega astralnega, ki so močnejše, saj je nov otrok zelo zaželen. Tako bodo novi
dojenčki zelo verjetno reinkarnacija vseh vrst ljudi z lastnostmi brezsrčnih in krutih psihopatov.
Novorojenega otroka je mogoče uporabiti tako, da se na daljavo in namenoma spremeni njegova
frekvenca s pomočjo materinega grafena, tako da je omenjeni otrok združljiv z določeno entiteto,
ki želi vstopiti v svet živih.
Tudi, če ostanejo sterilni, čutim in slutim, da jih je ne glede na to, ali so ali niso, mogoče izklopiti
ali vklopiti po volji upravljavcev, zaradi česar so vsi na Zemlji v stanju ranljivosti za pojav entitet
iz nižjega astralnega sveta že v inkarnirani obliki v obliki psihopatov.
Prvotna duša ali prvotni signal Izvora bo vsaj do smrti ujet v cepljenem-parazitiranem telesu,
čeprav lahko že zaradi vpliva idej parazitov ostane ujet v 3D Matrici.

Posledice na astralni strani so hude.

