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VACINAÇÕES FORÇADAS E LEI MARCIAL PANDÊMICA 

22/11/2014 

 

“Fui dormir tarde naquela noite e Eu estava muito cansado. Depois de            

fazer uma breve oração, fui dormir rapidamente. Então tive um dos sonhos            

proféticos mais interessantes que me lembro de ter tido. No sonho, eu            

estava conversando com um grupo de homens sobre eventos atuais e os            

tempos em que estamos vivendo agora. No entanto, do nada, um dos            

homens começa a me falar sobre as coisas que estão se preparando para             

acontecer nesta nação. 

Ele passa a me explicar que um vírus se espalhará nos Estados Unidos             

em um futuro próximo até atingir proporções pandêmicas que a vacinação           

forçada será imposta à população. Ele continuou a me dizer que esta vacina             

conteria um microchip de RFID que se tornaria parte da pessoa que a             

recebeu. Ele então fez uma pausa momentânea, antes de prosseguir com           

um tom sombrio: 'os vôos que saem do país vão parar depois e logo depois               

a lei marcial será implementada'. Acordei abalado e escrevi antes que           

pudesse esquecer. 

 

Interpretação: 

Creio que este foi um aviso de Deus sobre os eventos que em breve              

poderão ocorrer nesta terra. Um surto de vírus provavelmente ocorrerá em           

algum momento no futuro próximo que ameaçará se tornar uma pandemia           

no país. Pouco tempo depois, as vacinas serão ordenadas a serem tomadas            

por toda a proposta dos Estados Unidos. Logo depois disso, os vôos que             

saem do país serão interrompidos até novo aviso, usando a praga como            

desculpa. Isso levará à implementação da Lei Marcial na terra, pois haverá            

muitos tumultos e protestos. 

Provavelmente isso acontecerá alguns meses antes do Planeta X se          

tornar visível a olho nu e as pessoas começarem a surtar à medida que              

começarem a crescer dia a dia. A Elite usará esse tempo para entrar em              

seus bunkers militares subterrâneos bem abastecidos, onde eles tentarão         

atravessar a passagem do Planeta X através do nosso sistema solar. Quando            

saem de seus bunkers subterrâneos, planejam implementar totalmente sua         

agenda utópica da Nova Ordem Mundial e a marca do sistema da Besta. 

 

Lucas 21: 25-28 

Apocalipse 6: 7-8 
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