
TECHNIEK OM DUISTERNIS TE VERDRIJVEN.

INSTRUCTIES VAN LANTOS M.B.T. EEN ORKAAN EN ANDERE GEBEURTENISSEN.

Afgelopen nacht volgde een tsunami die Hawaii trof, na de aardbeving bij de kust van Canada.

Terwijl we ons voor bereidden op de tsunami, sprak Cindy met Lantos. Ze was van plan om hem 
om instructies te vragen voor de tsunami en eveneens voor de grote storm die de oostkust van de VS
naderde. Maar Lantos wachtte de vragen niet af, (spatie)maar begon direct te praten, en hij zei het 
volgende:

"De wind en de golven komen op. De stormen komen. Als de duisternis in beweging komt, roeren 
zich de oceanen. Zoals het stof voor de bezem uitgaat.

"Wij vragen elke Meester van het kostbare licht van Genesis, de techniek die men een paar dagen 
geleden kreeg, uit te voeren voor bescherming. Met deze actie is dat de beste bescherming die 
geboden wordt tijdens deze turbulentie.”

[Cindy: hoe vaak moet men dit doen?]

"Dagelijks. Deze techniek moet men dagelijks en in elk huishouden uitvoeren. ...

"Zeer goed. U hebt de instructies ontvangen. Gaat uw gang."

Als u afgelopen woensdag niet naar het bericht heeft geluisterd, ga dan nu direct naar de website. 
Daar vindt u Lantos’ instructies voor de techniek om de wolken van de duisternis te verjagen.

Hier zijn de instructies voor deze techniek:

• Plaats de Dark Violet Transformatie Wheel  in uw linkerhand  

• Plaats een BioOscillator in uw rechterhand

• Langzaam draait u met de richting van de klok mee, intussen BioOscillating in alle 
richtingen

 

Terwijl u met de BioOscillator in alle richtingen met de klok mee draait, zeg het volgende                

 commando:

"Machtig eeuwig licht verjaag de duisternis!
"Machtig eeuwig licht verjaag de duisternis!
"Machtig eeuwig licht verjaag de duisternis!

( de opdracht driemaal uitspreken)

• Indien deze activiteit in aanwezigheid van het Great Seal wordt uitgevoerd werkt deze het beste.

• deze activiteit eenmaal per dag voor elk huis uitvoeren, ook als je niet in het pad van de orkaan 



woont, moet u deze techniek onmiddellijk beginnen uit te voeren om de duisternis te verdrijven, en 
zorg ervoor dat elke dag te doen. Als u vrienden of familie hebt wonen in die buurt, kunt u 
overwegen deze techniek elke dag ook in hun huizen te doen.

Dank u voor uw hulp als we door de grote transformatie heen gaan!

Met vriendelijke groet,

BioGenesis
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