
 
 
 
 
 
 
Regelmatig horen wij spreken over inplantingen van bepaalde “chip”, waaronder 
de meer en meer ter sprake komende “RFID” chip. Wij stevenen af op het door de Bijbel 
bekende “merkteken 666”. 
 
Een artikel uit Duitsland kwam voor in onze bronnen over deze chip. Het nieuws aangaan deze 
chip, bepaald dat ook mensen doelbewust kunnen worden vermoord, wanneer een doodsbevel 
komt per satelliet. Ook de paus heeft veel belangstelling voor dit soort chip, daar de 
wereldbevolking te groot is geworden. 
 
De uitvinder uit Saoedi-Arabië meldde een patent op een microchip aan, die het mogelijk maakt 
mensen te bespioneren en middels een druk op de knop te vermoorden. Na de plannen van de 
opdrachtgever wordt het voor de mensen die het onder hun huid geïmplanteerd hebben: een 
killerchip!  Per satelliet wordt het mogelijk iemand met die chip te lokaliseren en te manipuleren. 
 
Een speciale versie van de uitvinding heeft een kleine ruimte, als “strafkamer”. Dit kamertje is 
gevuld met gif en kan op afstand geopend worden. Als men dergelijk persoon wil elimineren, 
komt het gif vrij in het lichaam. 
Door frequentiepatronen kan men de diagnose stellen, een therapie beginnen of doden. Het is 
al jaren bekend dat elke cel, orgaan, maar ook psychische toestanden frequenties bezitten. Bij 
ziektes verschuiven de frequenties zich. Inmiddels zijn er duizenden frequenties bekend. Zoals 
in bacteriën en virussen, microparasieten, gifstoffen, levensmiddelen, medicijnen, 
homeopathische middelen en in emoties (hoop, vrede, geluk, angst en depressie).    
Deze combinaties zijn intussen al gedigitaliseerd en voor een fors bedrag verkrijgbaar. Op 
grond van deze kennis van frequentiecombinaties, kan men al enige jaren, door speciale 
gehoorapparaten of zelfs zonder lichamelijk contact, met een radiogolvenfrequentie-apparaat 
een signaal van miljoenen frequenties je lichaam in zenden, met als doel een diagnose te 
stellen of voor therapie. 
 
Een RFID chip bevat net als uw computer een opslagcapaciteit. Wanneer de RFID chip is 
ingebracht in het lichaam, dan is het mogelijk om de chip te gebruiken, in positief opzicht, voor 
diagnose en therapie van ziektes, maar ook, negatief bezien, om iemand te doden. Wordt er 
langdurig een sterkere frequentie verzonden naar de chip, dan kunnen na enkelen weken of 
maanden veranderingen in het denken, gedrag, gevoelens en chronische ziektes ontstaan. Zo 
kunnen ook infecties ontstaan zonder dat er een virus of bacterie in het lichaam actief is.  
 
Moet iemand snel of onopvallend gedood worden, dan kunnen ze zelfs een hartinfarct, 
hersenbloeding met hartstilstand laten ontstaan. Geen arts zal de echte oorzaak kunnen 
vinden. Dit is de perfecte moord! Deze manier zou al enige jaren door de geheime- en militaire 
dienst worden gebruikt. Dan rijst de vraag: “Zijn er plannen om grote delen van de 
wereldbevolking om te brengen?” Bron:  
http://www.prisonplanet.com/articles/january2007/290107rockefellergoal.htm 

 
Betrouwbare bron: DE Bijbel: 
Openbaring 13:16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken 
en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,17 
[en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam 
heeft. 

http://www.prisonplanet.com/articles/january2007/290107rockefellergoal.htm


 


