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ADENDO DESATENTO 

 

Estamos decidindo se 

vamos ou não explodir o 

mundo de vocês. Algumas 

coisas estão nos 

desagradando. Em breve 

vocês saberão. Por 

enquanto assistam TV 

macacos.  

Humanos filhos 

de nossos 

antepassados.  

Vosso planeta passa por 

dificuldades sem igual. A 

compreensão toda desconfusa 

causa uma ânsia de vômito em nós. 

Saúdam seus animais de estimação 

enquanto há tempo. 

Depois disso, se importam de 

fechar as janelas? 

 
Nossa! Eu 

preciso 
encontrar um 

banheiro 
Urgente 

Fale com seu animal de 

estimação. Ele passará 

a mensagem. 
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Como Enki Transmutou o Homem-Macaco 
 

Depois de séculos, Enlil e sua turma estavam cansados de rechaças 

Interestelar que estavam lhe abusando a “sapiencia”1 . O nibiruenses, 

ou anunnakis, cairam de pau em cima deles. Eles estavam extraindo 

ouro mono atômico e estavam cansados de fazer isso. Foi então 

quando deram a missão à Enki para resolver essa questão. O 

engenheiro, geneticista e cientista ergueu as mangas e colocou a mão 

na massa. 

Coletando algum material genético ele conseguiu extrair o DNA de 

uma espécie semelhante a da raça de Nibiru. Colocou em prática as 

experiencia. No inicio surgiu Derce Gonçalvez. Depois de perder a 

criança, nunca mais foi encontrado. 

O segundo experimento nasceu o super man. Foi na terceira tentativa 

que surgiu uma criatura legal e formosa. O Humano que serviria de 

escravo para os Anunnakis. 

De forma resumida, foi depois de séculos (666) que o homem se 

tornou apto em servir ao deuses da Terra. Coletaram ouro para 

caralho e depois ficaram sobre a Terra. Criaram coisas e ... É isso! 

Enki mexeu no DNA de vocês e criou o famoso caduceu que os médico 

doutores sem doutorado usam como símbolo da magia deles. 
 
1 - Paciencia 

 
A Igreja Pública de Nibiru está convidando você para ser 

sacrificado em nome de seu Deus! Não perca essa incrível 

oportunidade. Fale com seu animal de estimação!! 


