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СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Q-Map (ВИДЕО)
Картата на голямото пробуждане е най-важната
навигационна ĸарта с червено хапче за бягство от
матрицата и връщане ĸъм източниĸа. Всеĸи ден,
ĸартите непреĸъснато се доставят по целия свят, за
да събудят безброй нови умове във всяĸа страна.
Картата е забелязана на 8chan в съпровождане с Q-
Map и е играла жизненоважна роля в Движението за

голямо пробуждане и пълно разĸриване по цялото земно ĸълбо. Над
издаването на ĸартата в средата на 2018 г. бяха събрани над десетилетие
метафизични изследвания. Нейният непреĸъснат дизайн е произведен и
аĸтуализиран от Art House – многоĸратно награждаваният международен
художниĸ и изследовател Champ Parinya.    
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ПЛАНЪТ „Q“ (ВИДЕО)
      ПО ТЕМАТА Адренохром: Най-жестоĸият затвор в днешния свят! По няĸои
данни адренохромът струва оĸоло 1 500 000 долара за един литър „естествен
биологичен разтвор“ Ферми за деца отвличани за Адренохром, за органи и за
нагона на сатанисти (ВИДЕО – БГ СУБТИТРИ)   ОЩЕ ПО ТЕМАТА Истината за
това, ĸоето се случва по света! Разбираш ли?   «Падането на Кабала» | «The Fall
of the Cabal» (ФИЛМ – СЪС СУБТИТРИ НА БЪЛГАРСКИ)  
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Истината за това, ĸоето се случва по света!
  Аĸтуализиране на GCR / RV / REDEMPTION на 19
март 2020 г. Уважаеми ĸлиенти, това е да продължи
информационната ĸомпания, свързана с новините
относно глобалното нулиране на валутата (GCR) или
преназначаването (нулиране) на стойността на
валутите и преоценĸата на валутите (RV), ĸоето в
ĸрайна сметĸа ще доведе до възстановяване на

републиĸите и ĸонституциите, ĸоито ниĸога не са били прилагани по целия
свят, последван от освобождаването на фондовете за просперитет, ние всичĸи
работихме толĸова усилено и допринесохме за тяхното реализиране. В този
ĸонĸретен момент мисля, че всичĸи разбирате по-добре многото официални
новини, ĸоито ви съобщавахме през последните години, по-специално
отнасящи … Продължете с четенето на
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Разбираш ли?
  Разбираш ли ĸаĸво се случва в света в момента,
исĸам да ĸажа, дали наистина разбираш? Аĸо не,
стегнете се по дяволите, защото нещата са на път да
станат сериозни. Разбирате ли, че има Земен
алианс, ĸойто се бори за освобождаването на
човечеството от заговор на престъпен синдиĸат,

наречен Кабал, ĸойто потисĸа човечеството от милиони години. Разбирате ли,
че цялата финансова система на Запада, от 1600-та година досега, се основава
на Фиатната валута, обезпечена с малĸо или почти ниĸаĸви аĸтиви, ĸоито да
подсигуряват финансовите операции. Разбирате ли, че семейството ви винаги
е било в смъртна опасност, че всичĸите ви спестявания … Продължете с
четенето на
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«Падането на Кабала» | «The Fall of the Cabal»
(ФИЛМ – СЪС СУБТИТРИ НА БЪЛГАРСКИ)

THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT… The Fall of
the Cabal „Краят на света, ĸойто познаваме…
Падането на Кабала Превод и субтитри:
bgprevedi.com и приятели. Във филма, ĸойто ви
представям са вложени стотици часове работа и
проучвания. Той е труд на холандĸата Джанет
Осебаард. Доĸументите, с ĸоито ще се запознаете са

униĸални заради две основни причини: Първата от тях е, че маĸар и достъпни
(повечето), те не се отĸриват лесно. Потънали в огромното информационно
море, чиято повърхност е поĸрита с дезинформация, на всеĸи изследовател са
нужни – смелост, търпение и умения за дълбоĸо проучване, ĸоето те оставя без
… Продължете с четенето на
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QAnon – наръчник за
начинаещи

·

FACEBOOK

Може да се интересувате от

един ден ago

Последни новини
от съдебните
битки и
оспорването на
изборните
резултати в САЩ

4 дни ago

Лицето Байдън и
малоумната
тамилска
джихадистка да
се готвят за
получаване на
призовки!

5 дни ago

Ноември 2020 г. |
Икономически
преглед с проф.
Ричард Улф –
Президентските
избори в САЩ
(ВИДЕО БГ СУБ)

5 дни ago

CNN подготвя
зрителите за
победа на
Доналд Тръмп
(ВИДЕО – БГ
СУБ)

ПОСЛЕДНИ
ПУБЛИКАЦИИ

Проф. Чорбанов: Това, че
Министерски съвет или
парламента са решили, че
ще има ваксинация, не
значи нищо! Ваксините не
са кисело мляко, трябва
одобрение от
Изпълнителна агенция по
лекарствата!
Преболедувалите СОVID-
19 няма нужда да се
ваксинират! (ВИДЕО)

1

Ако не сте готови да
защитите вярата и живота
си със сила – вече сте
мъртви! (ВИДЕО)

2

След €$ и правителството
на Обединеното кралство
освободи Pfizer от
отговорност в случай на
усложнения при СОVID
ваксината

3

Проф. д-р Мария Рита
Джизмондо: Генеричните
ваксини дават странични
ефекти и след 15 години

4

Чрез ковидпсихозата ни
разболяват от рак
доказаха учени

5

В това видео ще
поговорим накратко за
измами с дарения в
особено голям размер:
Александър Недков,
Скритата Истина

6

Да не можеш да пътуваш
без ваксина надминава и
най-тежките фентъзи
филми, които сме гледали!
Много лесно се управлява
със страх: Проф. Иво
Христов (ВИДЕО)

7

Новина за наивници:
Обама, Буш и Клинтън
щели да се ваксинират
публично пред
телевизионните камери
(СМЯХ)

8

Управляващата измет
отхвърли доброволните
ваксини в закон

9

ООН: Канабисът не е
опасен и не е наркотик!
ООН премахна канабиса
от списъка с наркотици

10

ВНИМАНИЕ! PCR
тестовете за СОVID-19
търсят специфична 18
базова секвенция в 8-ма
хромозома! В 8-ма
хромозома са гените за
интелект, интуиция и
имунитет! Няма
„вирус“! Търсят хора
носители на тази
секвенция, които наричат
„носители на
корона“. Тези хора ще
бъдат анихилирани! Не си
давайте тестовете

11

Изненада?! Бил Гейтс стои
и зад Smartmatic, –
софтуерът манипулирал
изборите в САЩ!

12

Сенатор Круз отново
внася проектозакона за
обявяването на
Мюсюлманските братя за
терористична организация

13

Последни новини от
съдебните битки и
оспорването на изборните
резултати в САЩ

14

Проф. Чорбанов: Всеки
който се ваксинира срещу
СОVID-19 трябва да знае
че участва в експеримент!

15

Проф. д-р Андреас
Калкер: СОVID-19 може да
бъде премахнат успешно
за 48 часа с ЦДС (ВИДЕО –
БГ СУБ)

16

Биткойн ще бъде забранен
от правителствата
(ВИДЕО)

17

Спешна молба от д-р
Wodarg и Dr. Yeadon (Ex-
Pfizer) в EMA (Европейска
агенция по лекарствата)
(ВИДЕА – БГ СУБ)

18

Будните французи
запалиха BNP Paribas в
Париж (ВИДЕО)

19

Нострадамус за 2021
година: Зарази ще
доведат Земята до гибел!

20

Битката за вашия живот,
вяра и свободата ви е вече
на прага ви! (ВИДЕО)

21

Убили иранския ядрен
учен със сателит:
Ликвидирането на
Фахризаде – сложна и
нова по същество
операция

22

Тъмната страна на
маската (ВИДЕО)

23

Специален по!здрав за
хейтърите на доц.
Мангъров! Проф. Мартин
Кулдорф: Колективният
имунитет е научно доказан
феномен, като
гравитацията

24

Ротшилд и програмата и
плановете на психо и
социопатите от
„Дълбоките държави“ на
Китай и Америка
(ГАЛЕРИЯ)

25

Искате да се ваксинирате?
Отделете само 3 минути за
този клип (БГ-СУБ)

26

Марк Зукърбърг стои
буквално като ученичка
пред сенатор Джош Хоули!
Зукърбърг срещу Хоули за
цензурата и
сътрудничеството на
Фейсбук, Туитър и Гугъл
(Шикалкавенето на
Зукърбърг по време на
разпит – ВИДЕО, БГ СУБ)

27

Думите са излишни. Това е
Никола Тесла… (ВИДЕО –
БГ СУБ)

28

Лицето Байдън и
малоумната тамилска
джихадистка да се готвят
за получаване на
призовки!

29

Коронадронове
тероризират хората в
Холандия (ВИДЕО)

30

След €$ и
правителството на
Обединеното
кралство освободи
Pfizer от
отговорност в
случай на
усложнения при
СОVID ваксината
  ГЛОБАЛНАТА ФАРМАВИЯ В
ДЕЙСТВИЕ И ИЗВЪН
ГРАНИЦИТЕ НА САЩ И ЕС
Pfizer-коронавирусната
ваксина на Бил

Проф. д-р Мария
Рита Джизмондо:
Генеричните
ваксини дават
странични ефекти
и след 15 години
След 1-1,5 г. ще се
ваксинирам и знам защо:
Проф.д-р М.Р. Джизмондо
Жената, която първа в

В това видео ще
поговорим
накратко за
измами с дарения в
особено голям
размер:
Александър
Недков, Скритата
Истина
  ВИДЕО  

Новина за
наивници: Обама,
Буш и Клинтън
щели да се
ваксинират
публично пред
телевизионните
камери (СМЯХ)
  Може, но ако режисьорите
на коронаспектакъла са
наистина добри в най-лошия
случаи ще е с

Изненада?! Бил
Гейтс стои и зад
Smartmatic, –
софтуерът
манипулирал
изборите в САЩ!
  Последно време, където и
да бръкнеш излиза този
социопат, който е в основата
на всичко,

ПРЕДИШНА  СТАТИЯ

Официалната версия за смъртта
на Хедър О’Рурк е… грип

СЛЕДВАЩА  СТАТИЯ

Когато някой ви каже, че се
филмирате за мащабите на

световната търговия с деца и
болните педофилски мозъци на
Deep state му напомнете за Уди

Алън и „жена му“

ОТИДИ

ГОРЕ
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