
lauantai 6. helmikuuta 2021

Lontoon olympialaisten avajaiset 2012 ennustaa 
koronavirusepidemian, joka on siis suunniteltu NWO-toimi 
ihmisten orjuuttamiseksi ym.! (VIDEO)
Covid-19 eli koronavirustauti ennakoitiin jo v. 2012 Lontoon olympialaisten saatanallisissa avajaisissa. 
Näitä videoita prediktiivisestä ohjelmoinnista ei YouTube-haulla juurikaan enää löydy, mutta 
sensuroimattomassa TokenTubessa niitä on. Tässä ensimmäisenä paras video suomeksi selitettynä 
käyttäjältä Flowsadepisaroita (hoitoalalla oleva uskonsisar), joka kuulemma otti äskettäin 
koronavirusrokotteen - kuuntele tästä.

Lontoon olympialaisten avajaiset 2012 ennustaa koronavirusepidemian

https://www.youtube.com/watch?v=MYlMQPSsAG4 (17.4.2020)

Sitten TokenTubesta:

Pandeemia skenaario - vuoden 2012 olympialaisten avaaminen Lontoossa

"Pandeemia skenaario - vuoden 2012 olympialaisten avaaminen Lontoossa. Yhteensattuma(ko) 
koreografia tähän hetkeen verrattuna....?! Alettiinko jo tuolloin "ajamaan" ihmisiin ajatuksia/mielikuvia 
tulevasta.....??!?!"

https://tokentube.net/v/3717022329/Pandeemia-skenaario---vuoden-2012-olympialaisten-avaaminen-
Lontoossa (10.1.2021)

Tässä myös englanninkielinen selitys mukana.

Covid19 ja Lontoo 2012 olympialaiset

https://tokentube.net/v/1068910990/Covid19-ja-Lontoo-2012-olympialaiset (19.12.2020)

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

Älä ota näin Covid-tautiin kehitettyä rokotetta, joka on vain Pedon merkin esiaste, jolla orjuutetaan ja 
rajoitetaan ihmisiä (Huom: tulevat rokotustodistukset tai -passit) sekä pahimmassa tapauksessa 
koronarokotteella sairastutetaan & tapetaan ihmisiä eliitin (Bill Gates ja kumppanit) depopulaatio-
agendan mukaisesti! Kasvomaskit ovat myös tietynlaista orjuuttamista NWO-agendan edistämiseksi. 
Jumalan lapsella ei pitäisi olla mitään osallisuutta tällaisessa sielunvihollisen vehkeilyssä. Kaikesta tästä 
pitää irtisanoutua. Seuraavassa vielä yksi lisätodiste sen puolesta, että saatana ja langenneet enkelit + 
demonimaailma kätyreineen tiesivät koronan puhkeamisesta ennen kuin se laajamittaisesti käynnistyi 
maaliskuussa 2020 (WHO julisti maailmanlaajuisen pandemian 11.3.2020). Kirjoitin tästä 
blogini vieraskirjaan viime vuonna, joten tässä viestit aikajärjestyksessä (vanhin ensin):

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

Päivämäärä: 14/03/2020, 00:22:44
Nimi: Olli
Sijoitus: 3 446

Parisen vuotta sitten Jason (jkbugout) julkaisi videon, jossa näytetään "langenneen enkelin" (THE 
FALLEN ALIEN-TWA) tekemää videota liittyen Pet Goat -filmiin ja morsetukseen. Tämä "langenneen 
enkelin" video vanheni nopeasti ja poistui YouTubesta. Jasonin videon Pet Goat ii Related Morse 
Code, https://youtu.be/mDZru3OCXYs (23.4.1918) kommenteissa yritettiin tulkita tässä salaperäisessä 
videossa esitettyä morsetusta ja eräs kommentti oli tällainen:
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Filip F., 1 vuosi sitten (muokattu)
In the comments, nobody knew the telegraph well, although they were close: O / 20/2019 FALSE 
FLAG ... MARCH ... MARCH ... MARCH ... ON WITH THE CROWD. CLOUDS POURING ACID RAIN.
Apparently he was wrong once, because the first sign is "o", which sometimes is suitable instead of zero 
(because it is similar, but it is shorter), but he did not add numbers, so we do not have the correct date, 
which probably was. Or "O" means October

Kaikki tämä liittynee tähän Koronavirus (kirjain O) FalseFlagiin vuosina 2019-20 ja siitä Jason antaa 
kattavan selvityksen tuoreella videollaan.

Urgent! Please watch to the end!

https://www.youtube.com/watch?v=mmTf2jRqqT8 (13.3.2020)

Edellä oleva siinä valossa, kun Trump julisti perjantaina, 13. päivänä, Amerikkaan poikkeustilan.

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

Päivämäärä: 11/06/2020, 00:03:21
Nimi: Olli
Sijoitus: 3 723

Väkijoukko marssii George Floyd'in kuoleman johdosta (march, march, march on with the crowd). Näin 
sanotaan videolla vuodelta 2018, joka ehti olla näkyvillä 72 tuntia, kunnes hävisi. Onneksi Pet Goat 
-tutkijamme ehti kopioida videon omalle videolleen, jota esittelin tässä vieraskirjassa aiemmin tänä 
vuonna. Nyt Jason kertaa tätä kadonnutta videota.

Important Warning

https://www.youtube.com/watch?v=WYr_1Qk1PIA (10.6.2020)

Kirjoitin 14.3.2020 seuraavaa:
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Nimi: Olli
Sijoitus: 3 724

Morsetusvideon tekijä oli siis FALLEN ALIEN keväällä 2018. Voi olla monikerroksinen eli tarkoittaa mm. 
maaliskuussa 2020 alkanutta lockdown'ia koronaviruksen takia ja sitten myöhemmin väkijoukkoja 
marssimassa George Floyd'in puolesta (march = marssia = maaliskuu).

https://www.youtube.com/watch?v=mDZru3OCXYs (23.4.2018)

Esimerkki uutisesta, jossa kerrotaan väkijoukkojen marssivan.

Large Crowds March Across California for George Floyd

https://www.nbclosangeles.com/news/california-news/large-crowds-march-across-california-for-george-
floyd/2376076/

Tosi lähellä ollaan!!

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

Siis suurta kusetusta kaikki tämä koronahärdelli, vaikka koronavirus on todellinen. Eliitti käyttää sitä 
vain hyväkseen omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Lue lopuksi pari tuoretta blogijulkaisuani 
koronarokotukseen liittyen.

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/sano-vain-ei-koronarokotteelle-samuel.html

http://nokialainen.blogspot.com/2021/01/koronarokotteesta-ja-muusta-ennen.html

Lähettänyt Olli-R klo 15.43
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