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Woensdag 6 mei 2015
Implantaten verwijderings protocol
Door Freddy Ground Crew
Ik zal een hier een heel effectief protocol presenteren dat ik heb ontwikkeld om alle
lichtkrachten te ondersteunen in het proces van het verwijderen van implantaten. Ik heb het
ontwikkeld met de gecombineerde gebruikmaking van mijn intuïtie, rationele geest, kennis en
verbinding met mijn ziel.
Het is belangrijk te vermelden dat door dit protocol/visualisatie één maal te doen de
implantaten niet zullen verdwijnen, maar door het regelmatig te doen zal het voor een groot
deel de operaties van de lichtkrachten ondersteunen die erop zijn gericht deze implantaten
voor altijd te verwijderen. Het is ook belangrijk te vermelden dat we hier praten over de
etherische/plasma implantaten en niet de fysieke; zoals Cobra heeft uitgelegd in een van zijn
eerste posten terug in juni 2012, zijn fysieke implantaten geen probleem meer:
"Er waren ook fysieke implantaten. De fysieke implantaten waren erg populair in Atlantis
maar zijn na de val van Atlantis niet voortgezet. Er was een poging om de fysieke
implantaten te herintroduceren na de Tweede Wereldoorlog met fysieke biochips die in het
grootste deel van de mensen zijn ingebracht door vaccinatieprogramma's. Dit is de
belangrijkste reden waarom de Wereld Gezondheids Organisatie vaccinaties verplicht heeft
gemaakt. Fysieke biochips versterken andere programmering maar zijn succesvol volledig
verwijderd uit de menselijke bevolking ongeveer 2 jaar geleden met een speciale
technologie, die kon worden uitgevoerd vanaf afstand, ontwikkeld door de Resistance
Movement. Daarom zijn angsten over de plannen van de New World Order om de menselijke
bevolking te microchippen niet op de realiteit gebaseerd omdat de bevolking al was
gemicrochipped en deze zelfde biochips zijn al verwijderd zonder dat iemand dat echt heeft
gemerkt."
Voor dit protocol te presenteren suggereer ik je ook om deze andere oude Cobra post te
lezen, waar hij uitleg geeft over de implantaten en hoe ze werken:
2012portal.blogspot.com/2013/10/planetary-situation-update-etheric-plane.html
(red: vertaling volgt)
Ik voeg ook wat meer informatie over implantaten toe die Cobra recent heeft vrijgegeven in
de 'Breakthrough Conference' in Napels en die niet in het bovengenoemde artikel staat.
Bijvoorbeeld: hij vertelde over een vierde implantaat die zich bevindt achter waar de nek
verbonden is met de ruggengraat.
Implantaat achterin de nek: niet iedereen heeft deze implantaat maar een groot deel van de
menselijke bevolking heeft het; het is verantwoordelijk voor het triggeren van angsten en
speciaal de angst voor overleving.
Twee implantaten op het voorhoofd: de hele menselijke bevolking heeft deze; deze rotzooien
met het denken en met het besluitvormingsproces.
Implantaat op de plexus solaris (zonnevlecht): alle mensen hebben deze; het bevindt zich
twee of drie vingers boven de navel. Het belemmert de kundalini en de sexuele energie.

Protocol/Visualisatie :
Visualiseer dat je in je hand 2 gouden licht eetstokjes hebt; visualiseer dan een solide
geometrische structuur, zoals bijvoorbeeld deze hieronder:

Deze structuur is een elektromagnetische kamer met het doel de implantaat te beschermen,
dus wij houden ons bezig met de knooppunten ervan (A, B, C, etc.) door ze met onze
eetstokjes uit de knoop te halen, de kamer te destructureren en zorgen dat hij instort. Zodra
de implantaat, wat een micro zwart gat is, onbeschermd is, visualiseren wij wit helder licht
dat van de Bron komt en dat de implantaat raakt totdat het verdwijnt.
Ik werk op elk implantaat apart; zodra de eerste implantaat is verdwenen ga ik naar de
volgende geometrische structuur. Ik stel voor te beginnen met degene achter in de nek,
daarna de twee op het voorhoofd en als laatste degene op de plexus solaris.
Je kunt deze visualisatie ook samen met je zielsverwant doen; in dit geval visualiseer je dat
je werkt op de implantaten van de zielsverwant en zie voor je dat je zielsverwant op die van
jou werkt. Als je op die op de plexus solaris werkt, visualiseer dat je de liefde bedrijft met je
zielsverwant nadat de kamer is ingestort, visualiseer dat het licht dat van de Bron komt op de
implantaat neerdaalt terwijl je samenkomt met je zielsverwant.
Victory of the Light,
Freddy Ground Crew

