
lauantai 5. joulukuuta 2020

Ennakoiva IPG2-filmi 'profetoi' Kalifornian suuren 
maanjäristyksen täydellisen auringonpimennyksen 14. 
joulukuuta 2020 avulla??!! – Mayojen kalenterin 
”maailmanloppu” tänä vuonna?!

PÄIVITETTY 7.12.2020 klo 1:10 (katso lopusta pari Aijaa-kuvaa selityksineen) 

No niin veljet ja siskot Kristuksessa.. Siirtykäämme tutkimaan täydellistä auringonpimennystä eteläisellä
pallonpuoliskolla (Tyynimeri, Chile, Argentiina) 14. joulukuuta 2020, joka mahdollisesti on merkkinä 
Jumalan tuomiosta Amerikalle lähitulevaisuudessa. Tässä tietoja tuosta pimennyksestä. 

https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2020-december-14

https://www.timeanddate.com/eclipse/map/2020-december-14 (pimennyksen kulkureitti)

Kun katsomme elokuvan 2012 traileria vuodelta 2008, huomaamme, että siinä näytetään myös 
auringonpimennys, joka luultavasti edeltää luonnonkatastrofia. Ennen pimennystä, trailerissa näkyy 
jonkinlainen planeettojen konjunktio. (Väliin huomautus, että saatamme olla tänä vuonna okkulttisen 
maailman vuodessa 2012. Jos olemme, voimme tehdä hyvin kiinnittämällä huomiota päivämäärään 
21.12.2020 – 8 vuotta pahamaineisen 21.12.2012 jälkeen. Lue nämä 
artikkelit: https://www.express.co.uk/news/weird/1368156/end-of-the-world-2020-bible-december-21-
doomsday-mayan-calendar-jesus-christ-return-evg & https://www.express.co.uk/news/weird/1292918/
end-of-the-world-mayan-2012-gregorian-calendar-julian-calendar-ethiopia-2020-doomsday-spt)

Elokuvan 2012 virallinen traileri:

https://www.youtube.com/watch?v=s1piuV251zQ (pimennys 20 sekunnin kohdalla)

Väitän, että tähän joulukuun 14. päivän auringonpimennykseen viitataan prediktiivisessä IPG2-
elokuvassa, siinä kohdassa, kun olento tanssii pimeässä "luolassa" ja siellä näkyy olevan Pääsiäissaaren 
Moai-kivipatsas. Tämä tuleva auringonpimennys näkyy 81 prosenttisesti Pääsiäissaarella ja edellinen 2. 
heinäkuuta 2019 tapahtunut Etelä-Amerikan auringonpimennys näkyi vain 75 prosenttisesti 
Pääsiäissaarella, josta Pet Goat -tutkijamme Jason Kerrigan (user jkbugout) teki videoita viime vuonna 
yhdistellen asioita 'profetoivaan' I, Pet Goat 2 -elokuvaan. Katsokaa seuraavia tekemiäni Aijaa-kuvia.
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https://aijaa.com/WsDbvi (Easter Island statue in IPG2 movie scene)

https://aijaa.com/TDg1DM (Easter Island partial solar eclipse on December 14, 2020)

https://aijaa.com/DfPCTn (Easter Island partial solar eclipse on July 2, 2019)

Tässä nähdään ikäänkuin pimennyksen loppuminen (aurinko ja valo alkaa tulla esiin) IPG2-elokuvan 
pimennys-kohtauksessa, joka päättyy olennon "valaistumiseen" kun hän nousee ylös "luolasta".

https://aijaa.com/8oymei

Infoa Pääsiäissaaresta ja sen patsaista:

https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_Island

https://fi.wikipedia.org/wiki/Moai

Verratkaapa sitten tämän 2012-elokuvan logoa näkymään IPG2-elokuvan kohtauksessa, jossa olento 
tanssii auringonpimennyksen aikaan "luolassa".

https://aijaa.com/pVEj6z (2012 movie logo)

https://aijaa.com/2N1cCe (IPG2-elokuvan näkymä, jossa etualalla numero 6 lattialla ja taaempana kuin 
2012-elokuvan tunnus maan vajotessa mereen USA:n länsirannikolla)

Tässä selvästi luku 6: https://aijaa.com/QjIEUo
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Kirjoitin "6 lattialla" -kuvan esittelyyn:

This number 6 could describe the time interval as days from the eclipse to the California 
earthquake!

Siis onko niin, että IPG2-elokuva ennustaa aikavälin Pääsiäissaaren pimennyksestä Kalifornian suureen 
maanjäristykseen?? Tuo aikaväli olisi 6 päivää ja saavutaan näin joulukuun 20. päivään 2020, josta olen 
jo aiemmin kertonut blogini vieraskirjassa (katso alempana viestini 3.12.2020). Aika huimaa.

-----------------------

Päivämäärä: 03/12/2020, 16:09:30
Nimi: Olli
Sijoitus: 4 956

Tiesittekö, että 188 päivän Nibiru-maanjäristyssyklin seuraava tarkkailupäivä on 20.12.2020 (su)?! Silloin
on kulunut 3572 pv. (tai 9 v. 9 kk 9 pv.) Japanin suuresta maanjäristyksestä 11.3.2011! (3572=19x188). 
Tämän kaiken valossa lukekaa seuraava Williamin artikkeli tulevasta Kalifornian suuresta järistyksestä, 
joka ilmeisesti "ennustettiin" elokuvassa 2012 vuodelta 2009 (traileri julkaistiin marraskuussa 2008). 
Ilmestyskirjan 6. sinetti avautuu?? Luku 4420 on tärkeä, johon vihjataan elokuvassa.

A Hypothesis for the Date of the California Mega Earthquake: Joe Brandt’s Dream Confirmed! 
Trump to Die? USA into Turmoil? Updated 10/2

http://endtimesforecaster.blogspot.com/2020/09/a-hypothesis-for-date-of-california.html (29.9.2020)

päivälaskuri:

https://www.timeanddate.com/date/durationresult.html?
d1=11&m1=3&y1=2011&d2=20&m2=12&y2=2020

------------------------

Lopuksi vielä linkkejä näihin IPG2-elokuvan auringonpimennys-kohtauksiin, joissa tuhoavaa Shiva-
tanssia pimeässä "luolassa".
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https://youtu.be/eJD-9X4JUAs?t=2599 (starts at 43:19)

https://youtu.be/eJD-9X4JUAs?t=3293 (starts at 54:53)

PÄIVITYS 7.12.2020 klo 1:10 

Mitäpäs sanotte tästä IPG2-filmin HELIOFANT logon yhteydestä juutalaisten Hanukka-juhlaan, jolloin 
keskimmäisenä 4. päivänä tapahtui rengasmainen auringonpimennys viime vuonna ja tänä vuonna on 
täydellinen auringonpimennys myöskin Hanukan 4. päivänä (Kislev-kuun 28. päivä)? Tein 
havainnollistavat kuvat tilanteesta.

Ensin todiste siitä, että viime ja tänä vuonna 2 viimeisintä auringonpimennystä osuvat samoihin 
juutalaisiin päiviin, jotka ennakoivat tuomiota.

https://aijaa.com/XG7sJL

Sitten HELIOFANT logo IPG2-filmissä & Hanukka-juhlan 9-haarainen menora (tulkintani englanniksi).

https://aijaa.com/3zfhHW 

Lähettänyt Olli-R klo 22.45

3 kommenttia:

1.
Olli-R 6. joulukuuta 2020 klo 1.36

Williamilta äskettäin..

Are They 8 Years Behind; Is 2020 Really 2012? Beware 12/21/20

http://endtimesforecaster.blogspot.com/2020/09/are-they-8-years-behind-is-2020-really.html 

2.
Olli-R 6. joulukuuta 2020 klo 17.08

William kirjoitti viime syyskuussa auringonpimennyksen 14. joulukuuta 2020 merkityksestä Amerikalle, 
joka on mysteeri Babylon. Se on siis tuomion merkki taivaalla, aivan kuten tässä artikkelissani viittaan. Pet 
Goat'in tekijät olivat tietoisia tästä.

The Great Babylon Eclipse of 12/14/20; Will Judgment Follow? Updated 11/1

http://endtimesforecaster.blogspot.com/2020/09/the-great-babylon-eclipse-of-121420.html (21.9.2020)

Artikkelin alusta vähän lainausta:

"Updated 9/24

Below is a copy of some information that was sent to me (HT Karen) concerning the 12/14/20 eclipse that, 
as you will find out why, I am naming the great Babylon eclipse. 

I feel that the information presented is very important and may foretell judgments coming against the end 
times Babylon—America. I have copied the info in its entirety, used by permission, and will comment 
afterward."
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Sitten toinen artikkeli Carlokselta koskien tulevaa joulukuun auringonpimennystä.

The Exact Midpoint of the Great American Eclipses = Hanukkah 5781

https://serayah515.wordpress.com/2020/09/24/the-exact-midpoint-of-the-great-american-eclipses-
hanukkah-5781/ (24.9.2020)

"The second total solar eclipse, on 8 April, 2024 is 2422 days from the 21 August, 2017 total solar 
eclipse...The midpoint then occurs 1211 days after the first eclipse, or 21 August, 2017 + 1211 days. 
Brethren, this takes us to-

14 December, 2020 (28 Kislev, 5781)"

3.
Olli-R 6. joulukuuta 2020 klo 17.12

more..

Another 12/14/20 Great Babylon Eclipse Synchronicity

https://endtimesforecaster.blogspot.com/2020/11/another-121420-great-babylon-eclipse.html (23.11.2020)

December 14th: What’s in a Date?

https://hiddeninthecrag.com/2020/12/03/december-14th-whats-in-a-date/ 

Lainausta:

“March 11, 2020 = Covid-19 was declared by the WHO as a pandemic.

From March 11, 2020 to December 21, 2020, it’s 285 days…

Duration of pregnancy:
“There are, as a rule, 266 to 270 days between ovulation and childbirth, with extremes of 250 and 285 
days.”

Source: Britannica

It seems that on the day of the great conjunction the New World (Order) will be born, or the New Age will 
be introduced.”

This is their crushing achievement. The birth of their “god” on December 21st.
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