Nu är det dags att bygga Arken igen!!! - Ett överlevnadsprojekt som gäller hela jorden. Detta projekt är det viktigaste
på denna planet, viktigare finns inte. Här ingår att tillverka så många arkar som möjligt över hela jorden, vilket
samtidigt kommer att bli ett gigantiskt globalt industribygge.
Kunskap och kapital balanserar och kompletterar varandra, för kunskap på en mycket hög nivå är värdefullt kapital
framförallt nu i ändens tid, när det gäller hanteringen av gigantiska katastrofer av olika slag. Med andra ord: man bör
veta i förväg hur man planerar och genomför överlevnadsprojekt världen över trots att naturkatastrofer av olika slag är
aktiva. OBS! Tiden är kort och begränsad.
Är du företagare eller enskild person som har gott om pengar och vill satsa på Livet, är du välkommen att anmäla dig till
följande adress: info@cosmic-contstruction.com Kraven är följande: mänsklighet, ärlighet, pålitlighet och sammanhållnig.
Observera att det i detta fall finns ingen religion eller anknutet tema att diskutera. Syftet är att bilda ett globalt företag med ett
begränsat antal deltagare. Skriv gärna varför vill du vara med. Alla brev kommer att besvaras. Hör av dig så fort som möjligt,
tiden är kort. Du får gärna skriva en kort och tydlig motivering till varför du eller företaget vill vara med. Nu gäller det
det mänskliga livet och ingenting annat, exempelvis olika spekulationer…( kortvarigt blir lönsamt, men i längden gäller
livet).

Nostradamus - Quatrains
Century 2, Quatrain 41
The great star will burn for seven days,
The cloud will cause two suns to appear:
The big mastiff will howl all night
When the great pontiff will change country.
Även Nostradamus skriver om två solar, alltså
Nemesis och solen, då kommer hela jorden att med
egna ögon att se dem. De vetenskapsmän, astronomer och politiker som förnekar Nemesis existens
kommer att gömma sig inför folkets vrede över hela
jorden.

Nostradamus skriver också om den gigantiska globala uppvärmningen, om att klimatförändringen beror på dubbelstjärnesystemet och solens partner i detta sammanhang, en neutronstjärna som redan befinner sig i solsystemet och snart kommer
att dyka upp på himlen. Nostradamus skriver tydligt om detta ovan.
Enligt St. Malakias kommer den siste påven att ha benämningen ”Petrus Romanus”, och Nostradamus ser honom fly från Rom.
Påven Franciskus som har benämningen 112 Petrus Romanus meddelade den 13 mars 2015 att han tänker gå i pension om några
år, dvs. han nämnde att det var några år kvar för honom och att hans pontifikat kommer att bli kort. Detta meddelande från
påven överensstämmer med Nostradamus förutsägelse ovan.
Vi har alltså kort tid på oss att komma igång med detta överlevnadsprojekt. Jag började planera år 2000 här i Sverige och har
tagit kontakt med ett flertal företag, även i Finland och Norge, men inget av dem har ställt upp hittills. Det är ingen som heller
har förstått den allvarliga situation vi alla befinner oss i. Med andra ord saknas kunskap, omdömesförmåga och vilja i detta
sammanhang. När den andra solen snart dyker upp i form av en jättekomet på himlen blir katastroferna ännu värre, och tiden
ännu kortare. Är du säker på dig själv så tveka inte. Skriv/anmäl dig eller ditt företag så fort som möjligt, skriv en kort
presentation också. Att snart komma igång är livsviktigt, och glöm inte bort att en gemensam planering över hela jordklotet
också tar mycket tid och medför många problem och hinder.

Anpassade bl.a. till översvämningar, orkaner, jordbävningar och bränder
Det finns även patent …..
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Jag kan tillägga att den gigantiska katastrof som är på väg att
drabba jorden, saknar motstycke i jordens historia.
De personer/företag som kommer att ingå i detta projekt, får ta del av hela
projektets innehåll steg för steg. (Alla har sin egen specialitet som kommer till
nytta också i detta sammanhang.)
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OBS! alla dessa bilder är illustrationer

Se även länken Självbiografi
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