
 

 
 

Levado Para Africa DG 

10 de junho às 16:18 ·  

DOU GADO DG  

Informação:  

1 Explico aqui desde março 2013 e anos antes por fax aos conventos; que vamos ter « o chão a tremer 

durante 1 hora « por causa de uma experiência escondida com uma bomba de grande potência, por baixo 

das águas do mar da zona do México; e esta experiência escondida por baixo das águas do mar na zona do 

México; vai fazer tremer a água do mar e o chäo. 

Deixei aqui o exemplo da Inglaterra que deixa de existir e deixei aqui também o exemplo que Portugal fica 

a ser 2 ilhas . 

2 Explico faz um tempo que esta escondida experiência por baixo das águas; expliquei que isso faz parte de 

um trabalho de rituais sagrados feito no tempo do ex-presidente Obama. 

Expliquei que nesses rituais sagrados « « está feito « « , para ser Obama em presidente; vir há televisão uns 

meses depois do chão tremer ; ele com cabelo branco; vir há televisão nos dizer : foi um erro humano . 

Hoje temos Trump presidente MAS ele está que para substituir Obama. 

Obama para ser presidente teve muitos rituais sagrados para isso e rituais sagrados para ele ficar presidente 

4 vezes; mas durante as 2 vezes ele nunca mudou a lei para poder lá ficar a terceira vez. Então é Trump que 

o está a substituir.  

A esta data existe novos rituais sagrados para Obama regressar. ( Obama / na casa dos sorciers de diferentes 

graus / ele nasceu uma divindade já coroada ) . 

Referência: 

professor Bambo sorcier semi - divindade em Portugal; professor Fofana sorcier semi - divindade em 

Portugal; Dr Nazem sorcier - divindade ; que sabe andar a cavalo e nas ruas anda com uma pasta preta e 

põe pó de talco nos pés . 

3 Assim; antes de o chão tremer; vamos ter muita gente e famílias (e animais); que sentir muito sono para 

fazer uma sesta.  

Nessa altura da sesta ; as pessoas (e animais) ser levados para a África ( mas não sei onde da África ). 

Quando as pessoas acordar; alguém desse país vai dizer-lhes que nesse mesmo momento está a acontecer 

um grande grande grande chão a tremer que vem das águas do México. 

Essas pessoas (e animais) ter tudo o que é necessário para o dia a dia nesse país África . 
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Haut du formulaire 

Curtir 

Curtir 

Amei 

Haha 

Uau 

Triste 

Grr 

Comentar 

Compartilhar 
5 compartilhamentos 
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