
Πιεζηάδεη λα καληξώζνπλ όινλ ηνλ θόζκν γηα λα ηνλ πηέζνπλ 

λα πάξεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ αληίρξηζηνπ   
https://www.facebook.com/Fonivoont/videos/194690892123726 

Σν πξώην ζεκείν πνπ ζα ρηππήζεη ν δηάβνινο είλαη ην θαγεηό, ηα ηρόθηκα, ασηά 

ζα ηα ειέγτεη ο δηάβοιος γηαηί τωρίς λα ειέγτεη ασηά δελ κπορεί λα πέζεη ο άλζρωπος 

εης ηελ δηθή ηοσ παγίδαλ!  

Δεύηεξνλ ζεκείν πνπ ζα ρηππήζεη γηαηί τωρίς ασηό πάιηλ ο άλζρωπος δελ κπορεί λα 

δήζεη, λα θηλεζεί θαη λα επηβηώζεη είλαη ασηό  ην  Υξήκα  ....γηαπην  εηνηκάδνπλ  ηελ  

θαηάξγεζε  ησλ  κεηξεηώλ  θαη  ρξήζε κόλνλ  ησλ  θαξηώλ -  ςεθηαθό  ρξήκα 

Καη ην ηξίην ην θνβεξόηεξν είλαη ε κεηαθίλεζεο από ηόπν εηο ηόπν, νη 

ζπγθνηλσλίεο (πινία, αεροπιάλα, ζηδερόδροκοη, ασηοθίλεηα)! 

 Όηαλ ηα πηάζεη ασηά ηη ζα θάλεης; Ή ζα περπαηείς ή ζα σποηαγείς! 
Απόζπαζκα οκηιίας καθαρηζηού Άγηοσ ηοσ Θεού παηρός Σάββα Ατηιιέως σπο ηολ ηίηιο  

Αγωλία ο θαηρός ηοσ αληίτρηζηοσ ποσ έγηλε ηο 1996 παραθαιώ! 

Ο έτωλ ώηα αθούεηλ αθοσέηω! 

Εδώ  βλζπετε   τον  κωδικό  
ευρεςιτεχνίασ  του  εμβολίου  του  Μπιλ  Γκεθτσ  που  ζχει  τον  αρικμό  

060606    =    666. Αυτό  το  εμβόλιο  ειςζρχεται  ςτο  ςώμα  ςασ  
δθλαδι  ςασ  ςφραγίηει με τον  αρικμό  του  αντίχριςτου 

Σα  λαλνζσκαηηδηα  πνπ  ιέγεηαη    όηη  πεξηέρνληαη  ζηα  εκβόιηα  

είλαη    κόξηα  ηνπ κεηαιιηθνύ  ζηνηρείνπ  ΓΡΑΦΕΝΕΙΟΤ   πνπ ε  

δηάηαμε  ηνπ  πιέγκαηνο   ζρεκαηίδεη  έλα  εμάγσλν . Δειαδή  

εηζάγνπλ ζην  ζώκα  ζνπ  ηνλ  αξηζκό   ηνπ  ζεξίνπ  ...!!!! 

https://www.facebook.com/Fonivoont/videos/194690892123726


Τινπνηείηαη ζηελ Ειιάδα ην ράξαγκα ηεο 

Απνθάιπςεο ελάληηα ζην Δηεζλέο & Εζληθό 

Δίθαην, & ην ύληαγκα ησλ Ειιήλσλ. 

Φεθηαθό πηζηνπνηεηηθό  

"εκβνιηαζκνύ" QR code.  

Με ην έηζη ζέισ, θαηαξγνύλ λόκν αλζξώπσλ 

& Θενύ.   Απηό είλαη ην QR code.   Με   

ην   666  (  Σα  3  ηεηξαγσλάθηα ) 
 

 

 

Η Κίλα πξόηεηλε επίζεκα ην ζθξάγηζκα 

ησλ αλζξώπσλ παγθνζκίσο κε barcode «πηζηνπνίεζεο εκβνιίνπ»  QR 

(ηνπ γλσζηνύ barcode =  666 ) γηα ηνλ θνξσλντό! 

 

Στο  νοςοκομείο  του  ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ςτθν Ακινα  εόρταςαν 

τον  αρικμό εμβολιαςμοφ  όταν  ζφταςαν  ςτον  αρικμό  666666   

 ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ  ΑΝΤΙΧΡΗΣΤΟΥ 

«σποθρηηαί, ηο κελ πρόζωπο ηοσ οσραλού γηλώζθεηε 

δηαθρίλεηλ, ηα δε ζεκεία ηωλ θαηρώλ 

 οσ  δύλαζηε  γλώλαη;»  Ματθ. κεφ. β’, 5 ! 
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