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Nanowahadełko: Lekarze przestaną już zabijać.
Nanowahadełko pokazało mi, że w zeszłym roku lekarze zabili w
szpitalach ponad 6300 ludzi na narządy, czyli prawie 20 osób
dziennie!
Otrzymałem przekaz zza grobu od niedawno zmarłego w poznańskim
szpitalu przyjaciela mojego ojca, Franciszka N.
"Marku sprawdź na swoim wahadełku prawdziwe przyczyny mojej
śmierci". Otrzymałem odpowiedź:
"Franciszek N. został zamordowany przez 2 lekarzy: Ryszarda W.
oraz Krzysztofa R. poprzez wymuszenie ustania pracy płuc", czyli po
prostu go udusili.
Wcześniej Franciszek N. uciekł z tego szpitala do domu, po czym z
pomocą policji zabrano go na siłę ponownie do tego szpitala i tam
zamordowano. Nanowahadelko podaje, że za jego narządy wzięto
dobrze ponad 200 tysięcy złotych, a nie był on młodym człowiekiem,
więc i narządy nie były że tak powiem pierwszego sortu.
Nanowahadełko podaje też, że ok 2,5 roku temu w szpitalu
zamordowano mojego ojca. Potwierdzają to inni radiesteci i osoby
komunikujące się ze zmarłymi. Mojego ojca zamordował rzekomo
Marek O. na zlecenie żyda - miliardera Lodi Towi. O. dostał za to
500,000 złotych. Towi od 3 dni nie żyje po pogromie żydowskich
magów przez cywilizację z Proxima Centauri.
Mój ojciec już wychodził ze śpiączki po wylewie. Dzięki ćwiczeniom
opisanym w książce prof. Jana Talara udawało się nam z matką
powoli wyprowadzać mojego ojca z szoku pourazowego.
Nanowahadełko podaje, że jakby O. nie zatrzymał pracy serca, to mój
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ojciec po 2 tygodniach wróciłby do zdrowia w 100%. Choroba
Parkinsona już u niego ustępowała, więc pewnie byłby dzisiaj z nami.
Sprawdziłem też kto zamordował ojca Zbigniewa Ziobro i na czyje
zlecenie. Zbigniew Ziobro ma 8 niezależnych ekspertów
potwierdzających, że jego ojciec nie zmarł śmiercią naturalną lecz mu
ktoś w tym musiał pomóc.
Nanowahadełko podaje 2 lekarzy - Ryszarda J. oraz Pawła S. Wg.
nanowahadełka zrobiono to na zlecenie Mirosława N. który wydał po
prostu masoński wyrok śmierci, a lekarze - masoni go wykonali.
Nanowahadełko podaje, że wszystkie wymienione osoby od jutra nie
będą w pracy, gdyż na 3 dni dotknie ich paraliż, głuchota i ślepota.
Rewizje w ich domach przyniosą takie dowody, że już do końca życia
nie wyjdą z więzienia.
Podobny los nanowahadełko przewiduje w przypadku każdego
morderstwa szpitalnego, z tym że lekarze lub inny personel, który go
dokona, 3 dni po morderstwie sam straci życie, umierając powoli w
mękach - sparaliżowany, bez wzroku, słuchu i możności
wypowiedzenia słowa. Zanik taki delikwent dokona mordu, będzie
miał ostrzeżenie we śnie, oraz zaraz po przebudzeniu dostanie
ostrzegawczego paraliżu, ślepoty i głuchoty na 5 minut.
Zobaczymy czy to prawda.
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Tomasz Kuna https://youtu.be/5fMA1_OVloQ

Krzysztof Tarasiewicz #1 - Przebudzenie czy Zwiedzenie
youtube.com
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