Berete revijo 5D | December 2021

ZBOR.SI

GENOCIDNI NAČRT ZDRUŽENIH
NARODOV JE ZAUSTAVLJEN
Svetovni konzorcij držav članic za mir in obnovo (GPRC - Global Peace and
Restoration Consortium of Member States) je lansiral spletno stran in s tem dodatno oznanil razveljavitev pooblastil Združenih narodov (UN - United Nations),
saj so slednji načrtovali prevzem in preoblikovanje vseh držav sveta ter uvedbo
lastnih oboroženih sil, ki bi nadomestile vse obstoječe vojske.
Piše: Valentin Rozman

NOVE ZMAGE V
VOJNI
ZA OSVOBODITEV
ČLOVEŠTVA
Mednarodno gibanje Life Force je na
tedenskem Zoom srečanju 22. novembra
2021 poročalo o novih zmagah v vojni za
osvoboditev človeštva iz rok globoke države. Varuhinja našega planeta, upravnica
svetovne zakladnice, začasna voditeljica
države in poveljnica oboroženih kopenskih

membno vlogo koordinatorjev in lokalnih
predstavnikov za izvedbo načrta obnove.
Svetovna zakladnica bo preko ključnega integriranega denarnega sistema (KIMS - Key
Integrated Monetary System) financirala
vse projekte načrta obnove in zagotovila se
bo socialna ter zdravstvena varnost vseh ljudi in živali. Kim je s svojo ekipo nadaljevala
odkrivanje trenutnih blokad v osprednjem
delu svetovnega finančnega sistema in na
ta način so bili odkriti ter onesposobljeni
dodatni sistemi, s katerimi se je negativno
vplivalo na naš planet ter zatiralo sposobnosti predstavnikov človeške rase.

mlja. Pred 22. novembrom 2021 je bila tehnologija na planetu Merkur uporabljena za
negativen vpliv na naš planet, vendar so jo
Life Force enote onemogočile, prav tako pa
tudi škodljivo rusko vesoljsko tehnologijo.
Potekale so tudi aktivnosti za onesposobitev številnih laboratorijev za gensko eksperimentiranje, ki so ustvarjali patogene
organizme za biološko vojno v okviru programa za identifikacijo cepljenja (COVID
- Certificate Of Vaccination ID). Takšen
laboratorij ni zgolj v Wuhanu, temveč tudi
pod mestom Langley na Grenlandiji, na Antarktiki in še v nekaterih drugih krajih. Onesposobljeni so tudi številni CERN sistemi,
ki niso bili namenjeni zgolj za pospeševanje
delcev, temveč so preko njih želeli odpreti Luciferjanske portale in ustvarjati sintetične demone oziroma interferone. Slednje
so razvili tudi do te mere, da jih je možno
vbrizgati v človeška telesa z uporabo injekcij. DARPA in vesoljske sile ZDA (Space
Force) so izgubile nadzor nad vsemi sistemi
in tehnologijami, ki so jih uporabljali nam v
škodo, zato nimajo več možnosti nadaljevanja z njihovimi genocidnimi načrti.

AKTIVIRAJMO SVOJE POTENCIALE

sil Kimberly Ann Goguen z nadimkom
Kim je povedala, kaj vse je bilo storjeno
v zadnjem času, da so se zaustavili najbolj
škodljivi vplivi na tem planetu. Vse vlade
in njihove agencije so prejele obvestilo, da
je GPRC postala mednarodno ratificirana
organizacija s poslanstvom izvedbe načrta
obnove tega planeta, načrti Združenih narodov ter Mednarodnega monetarnega sklada
(IMF - International Monetary Fund) pa so
bili razveljavljeni ter onemogočeni. Več o
tem si lahko preberete na spletni strani >
gprc.global.
Zakoniti zbori (de jure assemblies), ki
se jih ustanavlja po vsem svetu kot novo
obliko ljudske samouprave, bodo igrali po-

ONEMOGOČENE
ZLONAMERNE TEHNOLOGIJE
Kim je povedala, da je imela ruska vesoljska postaja tehnologijo za oddajanje
elektromagnetnih valov globoko v vesolje
in takšno tehnologijo je globoka država v
zadnjih dneh aktivirala za povzročitev občutka depresije ter pomanjkanje energije
pri ljudeh. Prav tako je zanimiva zgodba o
planetu Merkur, ki deluje kot medplanetarna trgovska postojanka, na njem pa je tudi
veliko raznovrstne tehnologije. Kim je na
tablo narisala diagram in pojasnila, kako v
mesecu maju in novembru pride do poravnave med našim soncem, ki deluje tudi kot
zvezdna vrata, ter planetoma Merkur in Ze-

Kim je povedala, da je bil 18. november 2021 prelomni datum, do katerega se
je vsak odločil, ali bo na strani svetlih ali
temnih sil. V naslednjem mesecu naj bi potekal dokončni spopad teh dveh strani in
potem bodo zadeve dokončno razčiščene.
Okoli našega planeta je ogromno število
vesoljskih ladij, ki napeto spremljajo razvoj
dogodkov na Zemlji. Globoka država se nas
je trudila v zadnjem obdobju močno zastrašiti z raznimi črnimi napovedmi, kot so pandemija Marburg virusa ter pogubni izbruhi
sončne plazme. Pomembno je, da se ne prepustimo tem manipulacijam in se zavedamo
svoje izjemne moči.
Najbolj ključno pa je, da prenehamo s
čakanjem na Trumpa in druge lažne odrešenike ter aktiviramo svoje potenciale za
ustvarjanje sveta, kot si ga želimo. Zato se
pridružite tudi vi razvojni ekipi Zakonitega
zbora Slovenije, da čim bolje pripravimo
vse operativne sisteme za izvajanje programa obnove planeta za našo lokalno regijo.
Obiščite našo spletno stran, preberite prevode dosedanjih poročil o resničnih dogajanjih po svetu in se vključite v izvajanje
aktivnosti delovnih odborov > zbor.si.
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