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Înainte de a începe, vă recomand să citiţi această carte cu
atenţie şi fără idei precencepute. La urmă veţi putea trage singuri
concluziile pe baza noilor informaţii primite.
De asemenea, luaţi în calcul faptul că problema
„vaccinării” poate fi înţeleasă doar în contextul politicii globaliste
de instituire a unui guvern mondial şi a controlului total. Aceste
serii de „vaccinuri” care se administrează au rolul de a transforma
genetic fiinţa umană într-una hibridă, conectată la cloud, adică la
internet. Aşa cum conectăm astăzi telefonul sau calculatorul la
internet, aşa va fi şi omul conectat permanent la internet.
Aceste aşa-zise vaccinuri vor afecta psihicul uman, iar
omul îşi va piede libertatea de a alege. De fapt, prin acceptarea
vaccinării, omul îşi cedează de bună voie libertatea. Scopul este
separarea omului de Dumnezeu şi rupere legăturii cu harul divin.

Materialul va fi structurat pe mai multe capitole care
vor cuprinde o încadrare istorică a „tainei fărădelegii”,
instaurarea sistemului de control total, vaccinarea în masă,
transumanism, marea resetare şi instituirea unui nou sistem
de tranzacţii financiare, care va înlocui actualul sistem
monetar bazat pe dolar.
Structura materialului documentar este următoarea:
În loc de introducere .....................................................

7

1. Încadrare istorică .......................................................

15

1.1 Renaşterea şi alfabetizarea .................................

15

1.2 Taina fărădelegii - noua ordine mondială .........

17

1.3 Planurile şi obiectivele Societăţii Teosofice .......

19

2. Sistemul de control total ...........................................

27

2.1 Controlul total ...................................................

27

2.2 Agenda ONU pentru anii 2021-2030 .................

43

3. Vaccinarea în masă ...................................................

47

3.1 Audiatur et altera pars ......................................

47

3.2 Ce conţin aceste vaccinuri .................................

56

3.3 Oxid de grafen în vaccinurile anti-Covid ..........

71

5

3.4 Cât timp va mai trăi cel vaccinat?.....................

77

3.5 Transumanismul .................................................

79

3.6 Reducerea populaţiei prin vaccinare .................

85

3.7 Care sunt riscurile vaccinurilor COVID-19 ......

95

3.8 Mărturii ale Părinţilor duhovniceşti despre
vaccinare .............................................................

106

4. Marea resetare şi închiderea societăţii ......................

117

4.1 Marea resetare ..................................................

117

4.2 Închiderea societăţii ..........................................

124

4.3 Noul sistem de tranzacţii digitale ......................

126

4.4 Cine conduce lumea ...........................................

130

5. APEL internaţional la nesupunere civilă ..................

135

6. Concluzii ...................................................................

138

7. Soluţia .......................................................................

143

Bibliografie ...................................................................

147

Index ………………………………………………….

164

6

În loc de introducere
Ca introducere la acest material informativ privind
aşa-zisa „pandemie” şi scopurile ascunse ale campaniei de
vaccinare la nivel mondial, citez cuvântul Arhiepiscopului
Carlo Maria Viganò, fost nunţiu papal în SUA.
Discursul său rezumă clar şi pe înţeles vremurile pe
care le trăim, cine sunt păpuşarii din umbră şi faptul că
suntem într-un război duhovnicesc, care ar ca miză sufletele
noastre.
Să încerci să găseşti o logică în ceea ce spune media
principală, guvernanţii, virologii şi cei consideraţi
„experţi”, e practic imposibil, dar această iraţionalitate
grozavă dispare şi reintră în cea mai cinică raţionalitate
numai dacă răsturnăm punctul de vedere. Trebuie să
renunţăm să mai credem că guvernanţii noştri
acţionează pentru binele nostru şi în general că
interlocutorii noştri sunt cinstiţi, sinceri şi animaţi de
principii bune.
Sigur, este mai uşor să crezi că pandemia este
reală, că există un virus mortal care seceră milioane de
victime şi că guvernanţii şi medicii ar trebui să fie
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apreciaţi pentru efortul lor depus în faţa unui eveniment
care i-a prins pe toţi nepregătiţi, sau că „inamicul
invizibil” este într-adevăr învins de vaccinul miraculos pe
care companiile farmaceutice, cu spirit umanitar şi niciun
interes economic, l-au produs într-un timp foarte scurt. Şi
apoi mai sunt şi rudele, prietenii şi colegii care ne privesc
ca şi cum am fi nebuni, ne fac „conspiraţionişti” sau –
cum începe să facă cu mine un oarecare intelectual
conservator – ne acuză că exagerăm retorica unei
confruntări, care, dacă ar fi moderată, ar ajuta la
înţelegerea termenilor problemei.
Dacă prietenii noştri ar merge la biserică, ne-am
simţi să le răspundem că şi [papa] Francisc a recomandat
vaccinurile despre care profesorul X a afirmat că ar fi
acceptabile din punct de vedere moral chiar dacă sunt
fabricate cu fetuşi avortaţi şi din acel moment ne
avertizează că cine critică azi vaccinul contra Covid, le
acceptă pe acelea administrate până acum, chiar dacă
acestea sunt obţinute prin avorturi.
Minciune îi seduce pe mulţi, chiar şi pe cei
conservatori şi înşişi tradiţionalişti. Şi noi, câteodată,
simţim să credem că lucrătorii fărădelegii sunt atât de bine
organizaţi, că au reuşit să manipuleze informaţiile, să-i
şantajeze pe politicieni, să-i mituiască pe medici, să-i
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intimideze pe comercianţi, să constrângă miliarde de
persoane să poarte botniţă inutilă şi să considere vaccinul
drept singura posibilitate de a scăpa de moarte sigură.
Deşi este deajuns să citeşti liniile directoare pe care OMSul le scria în 2019 în legătură cu Covid-19 care urma să
vină, ca să înţelegi că există un singur scenariu sub o
singură regie, cu actori care se conformează rolului care
le-a fost atribuit şi o clacă (grup de spectatori plătiţi să
aplaude) de jurnalişti vânduţi care denaturează cu
neruşinare realitatea.
Observăm din exterior întreaga operaţiune,
încercând să identificăm elementele recurente:
·

incontestabilitatea design-ului criminal al elitelor,

·

necesitatea de a-l acoperi cu idealuri acceptabile,

·

crearea unei situaţii de urgenţă pentru care elitele
au planificat deja soluţia, inacceptabilă în alt mod.

Ar putea la fel de bine să fie vorba de o creştere a
fondurilor alocate înarmării sau o înăsprire a controalelor
începute imediat după dărâmarea Turnurilor Gemene, de
exploatarea resurselor naturale din Irak sub pretextul că
Saddam Hussein ar deţine arma chimică şi bacteriologică,
sau de transformarea societăţii şi a muncii în urma unei
pandemii.
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În spate este mereu o scuză, o cauză aparentă,
ceva fals care ascunde realitatea: o minciună, vreau să
spun; o înşelătorie.
Minciuna este emblema arhitecţilor Marii
resetări a ultimilor secole. Cu toate fraudele, cele care
sunt poruncite de diavol şi de slujitorii lui se bazează pe
promisiuni false care nu vor fi niciodată respectate, în
schimbul cărora cedăm un lucru bun sigur, care nu ne va
mai fi restituit.
În Eden perspectiva devenirii ca Dumnezeu a dus
la pierderea prieteniei cu Dumnezeu şi la osânda veşnică,
pe care numai jertfa răscumpărătoare a Domnului nostru a
mai putut s-o repare. Satana l-a ispitit chiar şi pe
Domnului nostru, ca de obicei minţind: „Ţie îţi voi da
toată stăpânirea aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a fost
dată mie şi eu o dau cui voiesc; Deci dacă Tu Te vei
închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” (Luca 4, 6-7) Dar
nimic din ceea ce-i oferea Satana Domnului nostru nu era
cu adevărat al lui, şi nici nu putea să-l dea cui dorea, cu
atât mai puţin Celui care este Domnul şi Stăpânul a toate.
Ispitirea diavolului se bazează pe înşelăciune: La
ce ne putem aştepta de la cel care e „ucigaş de la început”,
„mincinos şi tatăl minciunii”? (Ioan 8, 44)
Cu pandemia ne-au spus pas cu pas că izolarea,
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lockdown-urile, orele de stingere, slujbele transmise prin
internet, învăţământul la distanţă, munca organizată
inteligent, fondurile de redresare, vaccinurile, paşapoartele
verzi, ne vor permite să ieşim din starea de urgenţă, şi
crezând în această minciună am renunţat la drepturile şi
stilurile de viaţă despre care aceştia ne avertizează că nu
se vor mai întoarce: „Nimic nu va mai fi ca înainte.”
„Noul normal” va reprezenta o concesie, pentru
obţinere lui vom accepta privarea de libertate, pe care am
considerat-o de la sine înţeleasă, şi ne vom coborî la
compromisuri fără să înţelegem absurditatea consimţământului nostru şi obscenitatea cererilor celor care ne
poruncesc, care ne dau ordine atât de nebuneşti, care
impun într-adevăr o abdicare totală de la raţiune şi de la
demnitate.
La fiecare pas o nouă represiune, încă un pas spre
abis. Dacă nu ne oprim din această cursă spre sinucidere
colectivă, nu ne vom mai întoarce. Este de datoria
noastră să dăm în vileag înşelăciunea acestei Mari
resetări, pentru că ei îi pot fi atribuite toate celelalte
atacuri care pe parcursul istoriei au încercat să
zădărnicească lucrarea de Răscumpărare a Domnului
nostru şi să instaureze tirania Antihristului. Pentru că
în realitate spre asta tind arhitecţii Marii resetări. Noua
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ordine mondială - în acord semnificativ cu Novus Ordo
Conciliare - răstoarnă cosmosul divin ca să răspândească
haosul infernal, în care tot ce a construit civilizaţia cu greu
– în special civilizaţia creştină – de-a lungul mileniilor,
sub inspiraţia harului, trebuie să fie dat cu susul în jos şi
pervertit, corupt şi eliminat.
Este necesar ca fiecare dintre noi să înţeleagă că ceea ce se
întâmplă nu este rezultatul unei serii nefericite de
cauzalitate, ci îndeplinesc un plan diabolic, în sensul că
în spatele la toate acestea se află cel rău, care de-a lungul
secolelor urmăreşte un singur scop: să distrugă lucrarea
creaţiei, să zădărnicească mântuirea şi să elimine orice
urmă de bine pe pământ. Şi pentru atingerea acestui acop
ultimul pas e înfiinţarea unei sinarhii în care conduc puţini
tirani fără feţe (identitate), avizi de putere, dedicaţi
cultului morţii şi al păcatului, urii faţă de viaţă, virtuţi şi
frumuseţe, pentru că în acestea străluceşte măreţia acelui
Dumnezeu împotriva căruia strigă şi azi al lor diabolic „eu
nu slujesc (lui Dumnezeu)”.
Membrii acestei secte blestemate nu sunt numai Bill
Gates, George Soros sau Klaus Schwab, ci şi cei care
complotează din umbră, de secole, ca să fie distrusă
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împărăţia

lui

Hristos:

Rotschild-ii,

Rockefeller-ii,

Warburg-ii, şi toţi câţi au ajuns astăzi să se alieze cu şefii
Bisericii folosindu-se de autoritatea morală a papei şi a
episcopilor ca să-i convingă pe credincioşi să se
vaccineze.
Ştim că minciuna este emblema diavolului,
semnul

distinctiv

al

slujitorilor

lui,

marcajul

de

recunoaştere ai duşmanilor lui Dumnezeu şi ai Bisericii.
Dumnezeu este adevăr,
Cuvântul lui Dumnezeu este adevătat şi El Însuşi
este Dumnezeu. Să spunem adevărul, să-l strigăm de pe
acoperişuri, să dăm în vileag înşelăciunea şi pe arhitecţii
ei, este o lucrare sfântă, şi credinciosul, ca oricine
altcineva care a mai păstrat un minim de demnitate şi de
onoare, nu poate să se sustragă de la această datorie.
Fiecare dintre noi a fost conceput, vrut şi creat ca
să dea slavă lui Dumnezeu şi să facă parte dintr-un mare
plan de Providenţă. Încă din veşnicie Domnul ne-a chemat
să împărtăşim cu El lucrarea mântuirii, să cooperăm la
mântuirea sufletelor şi la triumful binelui. Fiecare din noi
are azi posibilitatea să aleagă să se alieze cu Hristos sau
împotriva lui Hristos, să lupte care cauza bună sau să
devină complice al lucrătorilor fărădelegii.
Biruinţa lui Dumnezeu este sigură, la fel de sigur
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este şi răsplata care-i aşteaptă pe cei care aleg câmpul de
luptă alături de Domunul domnilor, Împăratul împăraţilor,
sigură este şi înfrângerea celor care-i slujesc duşmanului,
sigură este condamnarea lor veşnică.
Această farsă se va prăbuşi, se va prăbuşi
inevitabil! Să ne angajăm cu toţii, cu zel reînnoit, să-I fie
dată înapoi Domnului nostru coroana pe care I-au furat-o
duşmanii Lui. Vă îndemn să-L faceţi pe Domnul nostru să
stăpânească în sufletele voastre, în familii, în comunităţile
voastre, în stat, la muncă, la şcoală, în legi şi în tribunale,
în artă şi în informaţii, în toate sferele vieţii private şi
publice.
„Dar acest neam de demoni nu iese decât cu
rugăciune şi cu post”, zice Dumnul. (Matei 17, 21)
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1. Încadrare istorică
„Cine controlează prezentul, controleză trecutul,
iar cine controlează trecutul, controleză viitorul”
George Orwell, O mie nouă sute optzeci şi patru
„Individul, pus în faţa unei conspiraţii atât
de monstruoase, nu poate crede că ea există.”
J. Edgard Hoover

1.1 Renaşterea şi alfabetizarea
O persoană care nu îşi cunoaşte trecutul devine foarte
uşor victima mediului său, care se bazează în cazul nostru pe
o filosofie anti-creştină.
Pentru a înţelege viitorul care ne aşteaptă avem
nevoie de cunoaşterea trecutului. La prima vedere pare o
încercare uşoară, dar nu este chiar aşa de uşor, întrucât, de-a
lungul timpului, istoria a fost cenzurată şi cosmetizată.
Începând cu epoca Renaşterii (păgânismului) toate
ştiinţele umane au fost tăiate în două. Partea fizică şi
15

materială a fiecărei ştiinţe a devenit de atunci un tot de sine
stătător botezat cu numele de ştiinţă exactă şi pozitivă.
Partea metafizică şi analogică a fiecărei ştiinţe a fost
dispreţuită, fiind alungată şi clasificată printre ştiinţele
oculte.

Această

diviziune

a

pregătit

terenul

pentru

îndepărtarea oamenilor de credinţa într-o lume spirituală.
Astfel ştiinţele exacte urmau să fie predate maselor
alfabetizate, iar ştiinţele oculte aveau să rămână rezervate
doar unor grupuri mici de iniţiaţi.
Odată cu alfabetizarea maselor, am fost învăţaţi să ne
încredem

în

enciclopedii,

manuale

şi

specialişti.

Cunoaşterea a fost fragmentată cu scopul de a ţine pe
oameni departe de imaginea de ansamblu a lumii în care
trăiesc. Acest lucru va fi explicat de Catherine Austin Fitts
în capitolul patru.
În secolul XVIII, marii enciclopedişti, toţi membri ai
unor societăţi secrete, au rescris istoria, aşa cum au
considerat ei că trebuie să fie cunoscută de mase, iar restul a
fost trecut sub tăcere. Vreme de milenii cunoaşterea şi
tradiţiile s-au transmis prin viu grai, într-un mod care nu
putea fi cenzurat. Alfabetizarea a fost una din capcanele în
care au fost prinşi oamenii. Prin alfabetizare cunoaşterea a
16

fost uniformizată, iar presa scrisă, mass-media de astăzi, a
ajutat la controlul maselor de către un grup mic de iniţiaţi.
Astfel s-a ajuns ca în secolul XX cunoaşterea să fie
monopolizată şi controlată doar de „specialişti”. Declaraţiile
lor au devenit literă de lege, adevărate dogme, pe care restul
omenirii trebuie să le creadă fără să mai cerceteze sau să le
pună la îndoială.
Pentru acest tip de mentalitate, dacă nu eşti certificat
şi înregimentat în tagma specialiştilor nu ai dreptul de a
cerceta sau de a pune la îndoială dogmele ştiinţifice. Cum
spunea cineva, ştiinţa a ajuns să se împiedice de ea însăşi.
1.2 Taina fărădelegii - noua ordine mondială
Dacă în urmă cu 30 de ani, dintre cei neiniţiaţi, puţini
erau cei care auziseră de planurile pentru construirea unei noi
ordini mondiale1, acum lucrurile stau cu totul altfel. Massmedia prezintă din ce în ce mai des declaraţiile liderilor
politici cu privire la necesitatea instituirii unei noi ordini
1

Pentru mai multe informaţii despre noua ordine mondială vă recomand

lucrarea: David Allen Rivera, Final warning: A History of the New
World Order, ISBN-13: 978-1615779291. Vezi şi A Ralph Epperson,
Noua Ordine Mondială, Editura Antet, f.a., f.l.
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mondiale şi a unui guvern mondial. Nimeni nu mai poate
contesta că ne îndreptăm către o nouă ordine mondială. Ce
nu înţelege majoritatea oamenilor este istoria acestui concept
şi cine sunt cei care stau în spatele acestui plan.
Ne punem întrebarea, care să fie scopul urmărit de
elitele care conduc lumea?
Pentru a găsi răspunsul la această întrebare va trebui
să cercetăm cu atenţie trecutul. Să ne întoarcem în trecut cu
200 de ani. În 1875, Helene Blavatski fondează Societatea
Teosofică pe baza unor scrieri aduse din Tibet şi anunţă
sosirea unei noi ere (New Age). În aceeaşi perioadă sunt
fondate secta mormonă, religia Baha`i, Martorii lui Iehova şi
spiritismul modern. Ceea ce leagă aceste mişcări între ele
este ocultismul. Dar câţi mai ştiu ce este ocultismul? Câţi
mai cercetează istoria ocultismului?2 Lucrarea începută de
Blavatski a fost continuată de Alice Bailey (1880-1949). Ca
şi medium spiritist, ea îşi primea mesajele de la un aşa numit
maestru al înţelepciunii, tibetanul Djwal Khun. Mesajele
dictate de această fiinţă demonică au fost publicate în
numeroase cărţi. Ea a afirmat că Lucifer este un zeu al
2

Alexandrian, Istoria filosofiei oculte, Editura Humanitas, Bucureşti,

1994.
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înţelepciunii considerat pe nedrept de către creştinism ca
înger căzut.
1.3 Planurile şi obiectivele Societăţii Teosofice
Planurile dictate printr-un medium lui Alice Bailey
prevedeau instaurarea unei noi ordini mondiale, a unui
guvern mondial şi a unei religii mondiale. Scopul urmărit era
acela de control mondial. Două idei susţinute în mod deschis
erau dizolvarea şi distrugerea statelor naţionale în interesul
păcii. Aceste idei nu sunt noi, ele putând fi întâlnite la toţi
adepţii comunismului. Unul dintre aceştia este Voltaire,
pentru care „a-ţi iubi patria, conform înţelegerii comune,
înseamnă să urăşti toate celelalte neamuri. Din acest motiv,
Voltaire a dus un neîncetat război de ridiculizare a exceselor
patriotului”3.
Merită reţinut faptul că aceste planuri pentru o nouă
ordine mondială vin de la o entitate din alte dimensiuni,
adică de la un spirit demonic. Fără a intra în multe amănunte
atragem atenţia asupra faptului că noua ordine mondială
este de inspiraţie demonică. În treacăt fie spus, Alice

3

Ieromohan Serafim Rose, Curs de supravieţuire ortodoxă, p. 114.

19

Bailey fondează în anul 1920 editura Lucifer Trust4, a cărei
nume avea să fie schimbat în 1925 în Lucis Trust.
Mişcarea

pentru

o

nouă

eră5

îşi

propunea

următoarele obiective intermediare:
-

un sistem de credit universal;

-

o autoritate mondială care să controleze proviziile de
hrană ale lumii;

-

o taxă universală;

-

stabilirea unui sistem economic mondial;

-

abolirea proprietăţii private şi înlocuirea cu o
dictatură mondială;6

-

controlul biologic al populaţiei şi al bolilor la scară
planetară;

-

un standard minim de libertate şi bunăstare în
întreaga lume (comunism, sclavagism);

-

4
5

armată şi justiţie mondială.

Numele a fost ales în onoarea lui Lucifer.
Pentru mai multe informaţii puteţi consulta cartea lui Bruno Wurtz,

New Age, paradigma holistă sau revrăjirea Vărsătorului, ed. a II-a,
editura de Vest, Timişoara, 1994. A se vedea şi Nicolae Achimescu,
Noile mişcări religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002.
6

J.J. Rouseau era împotriva proprietăţii private.
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Aceste obiective sunt comune cu cele promovate de
religia Baha`i şi iehovişti. Sub masca promovării păcii
mondiale se mai urmăreşte:
-

o iniţiere luciferică în masă;

-

exterminarea celor care nu sunt de acord cu
obiectivele Mişcării;

-

promovarea avortului şi a însămânţării artificiale;

-

limitarea numărului copiilor într-o familie;

-

controlul genetic;

-

eutanasierea.
Poate că în urmă cu câteva decenii aceste planuri

puteau fi considerate doar speculaţii, însă acum suntem
martorii implementării acestor obiective. Astăzi a devenit
public faptul că lumea este condusă din umbră de societăţi şi
organizaţii oculte7. Constatăm acest fapt chiar în aceste zile,
dacă urmărim evenimentele care se petrec în SUA, unde
Elita ocultă încearcă instituirea unei dictaturi mondiale, la
care Lenin visa în urmă cu 100 de ani.
Merită să mai amintim faptul că David Spangler,
7

Jan van Helsing, Organizaţii secrete şi puterea lor în secolul XX,

Editura Alma, 1996.
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unul dintre liderii poeminenţi ai Mişcării New Age, care a
fost timp de trei ani directorul adjunct al Fundaţiei Findhorn
din Scoţia, a scris în una din cărţile sale:
Lucifer lucrează în fiecare din noi pentru a ne duce la
plinătate. Îndreptându-ne spre o nouă eră, era împlinirii
omului, fiecare dintre noi ajunge în punctul pe care eu îl
numesc iniţiere (un act de consacrare lui Lucifer), uşa
specială prin care trebuie să treacă fiecare individ dacă
vrea să ajungă la adevărata plinătate şi în prezenţa luminii
lui”.8

Spangler, ca şi Blavaski şi A. Bailey, slăvea pe
Lucifer ca pe conducătorul omenirii, cel care trebuie să
lumineze lumea.
Noi suntem educaţi să credem că guvernele sunt cele
care conduc statele când de fapt corporaţiile sunt cele care
conduc lumea, aşa cum bine remarcă David C. Korten9 în
cartea sa Corporaţiile conduc lumea. Raport asupra marii
8

D. Spangler, citat de Cumbey, The Hidden Dangers of The Rainbow,

The New Age and Our Coming Age of Barbarism, Shreveport, Lusiana,
Hutington House inc., 1983, p. 139.
9

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Korten
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finanţe internaţionale, FMI, Banca Mondială, BERD, Phare,
G710. În prezent, statele au ajuns corporaţii. Guvernele sunt
consilii de administraţie ale unor corporaţii.
Dacă vom continua cercetarea cu dorinţa de a
descoperi adevărul ascuns vom afla că există o ierarhie
ocultă de societăţi şi organizaţii care controlează lumea de
sute de ani.11 Din păcate, cei mai mulţi oameni sunt
incapabili să accepte aceste informaţi, chiar dacă le aduci
dovezi. Sunt incapabili să rezolve un puzzle de informaţii
disparate, mai ales atunci când concluziile contravin opiniei
„oficiale” emise de „specialişti”. Asta dovedeşte că oamenii
sunt spălaţi pe creier de multe decenii sau chiar sute de
ani.
Cât de vechi este conceptul de nouă ordine
mondială? Cine citeşte pe marele istoric al religiilor, Mircea
Eliade12, poate afla că în sec. XVII rosicrucienii chemau pe

10
11

David C. Korten, Corporaţiile conduc lumea, Editura Antet, 1998.
Pentru mai multe informaţii vezi la John Coleman în lucrarea sa

Ierarhia conspiraţiilor. Povestea comitetului celor 300, Editura Antet,
f.l., 2005.
12

Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Univers

Enciclopedic, Bucureşti, 2000.
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toţi intelectualii vremii să se implice într-un proces de
renovatio a lumii. O reformă a lumii creştine care să înceapă
cu învăţământul. Ştim ce a urmat de atunci şi până astăzi!
Aşadar, după cum putem constata planurile de reformare a
lumii sunt mai vechi decât par la prima vedere. Ce sunt
rosicrucienii? Fără a lungi prea mult cuvântul, rosicrucienii
sunt o societate ocultă de factură gnostică.13
Cheia descifrării istoriei lumii stă în studierea şi
înţelegerea gnosticismului.14 Creştinismul a triumfat în lume
în urmă cu 2.000 de ani, însă păgânismul nu a fost înfrânt
niciodată.

Mişcările

gnostice

au

încercat

înglobarea

învăţăturii creştine în sistemul cultelor de misterii şi aşa a
apărut creştinismul ezoteric promovat până astăzi de adepţii
ocultismului. Cultele de misterii satanice s-au retras în
subteranele istoriei unde au continuat să existe prin
intermediul sectelor gnostice şi a societăţilor şi organizaţiilor
oculte,

templieri,

rosicrucieni,

alchimişti,

ocultişti,

magicieni, francmasonerie şi alte organizaţii până în zilele
13

https://www.rosicrucian.org/

14

Pentru detalii vezi la Hans Jonas, The Gnostic Religion, ediţia a treia,

Beacon Press, Boston, 2001; Henry L. Mansel, Ereziile gnostice din
primele două veacuri, Editura Herald, Bucureşti, 2008.
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noastre.
Sacrificiile umane practicate în cadrul religiilor de
misterii continuă până astăzi.15 La nivelul cel mai înalt al
ierarhiei oculte se practică adorarea lui Lucifer, orgiile
sexuale şi sacrificiile umane. Pedofilia, homosexualitatea,
prostituţia, traficul de droguri, războaiele sunt forme diverse
de sacrificii umane aduse demonilor. Anul acesta vom asista
la multe dezvăluiri şocante.
Taina fărădelegii se lucrează de 2.000 de ani şi a
acţionat

de-a

lungul

timpului

subversiv

împotriva

creştinismului. Noua ordine mondială este un plan satanic,
iar cei care susţin acest plan fac jocul demonilor şi lucrează
împotriva

lui

Dumnezeu,

Atotputernicul,

Singurul

Dumnezeu. „Căci toţi dumnezeii neamurilor sunt demoni”
(Psalmi 96, 5).

15

Andre Baron, Societăţile secrete şi crimele lor. De la vechii iniţiaţi la

francmasonii moderni, Editura Antet Revolution, f.l., f.a.
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2. Sistemul de control total
„Adevărata ignoranţă nu este absenţa
cunoaşterii, ci refuzul de a o dobândi.”
Karl Popper
„Cine controlează frica oamenilor
ajunge să le stăpânească şi sufletele.”
Nicolas Machiaveli

2.1 Controlul total
De când lumea, conducătorii popoarelor şi-au dorit să
controleze masele şi să le exploateze. Creştinismul a
schimbat lumea pentru o vreme, însă societatea creştină a
fost infiltrată la toate nivelurile de membrii organizaţiilor
oculte care au subminat sistematic principiile moralei
creştine. Un exemplu în acest sens o reprezintă epoca
iconoclasmului, perioadă în care ierarhia a trădat dreapta
credinţă de frică sau din interese materiale. Acum, la
începutul secolului XXI, omenirea este condusă din umbră
de adoratorii demonilor. Şi nu este nici o exagerare. Faptele
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lor sunt evidente şi arată că lumea este condusă de o elită
satanizată ce promovează păgânismul şi anticreştinismul.
A colabora cu acest sistem satanic înseamnă a-L
vinde din nou pe Hristos. De ce colaborează reprezentanţii
Bisericii cu acest sistem satanic? Oare nu este evident că
acest sistem este satanic? Oare din ignoranţă, de frică, sau
din interese?
Elita politică şi financiară este controlată de demoni
cu chip de om. Demonii sunt printre noi! Spunea un sfânt că
în vremurile de pe urmă oamenii se vor lupta cu demonii în
chip văzut. Dar câţi pot să înţeleagă aceste cuvinte? „Nu
puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona” (Mt. 6, 24).
Dezvoltarea

electronicii,

a

microelectronicii,

a

comunicaţiilor, ingineria genetică şi multe altele sunt de
inspiraţie demonică şi au ca scop înrobirea fiinţei umane.
„Mulţi simt că ascensiunea ştiinţei moderne are drept
obiectiv ultim înrobirea totală a omenirii. Chiar şi astăzi
avem profesori în universităţile americane care predau
ideea că omul este complet supus determinismului şi că
oamenii de ştiinţă trebuie să guverneze în viitor. Ei cred că
în viitor vei putea pune un mic calculator în buzunar şi îl
vei conecta la creier, iar când cineva va întreprinde un act
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considerat antisocial, adică împotriva a ceea ce liderii
doresc, vor primi un impuls de la creier atât de dureros,
încât se vor opri din ceea ce fac.”16

În 1917, teosoful şi antroposoful Rudolf Steiner
afirma în una din scrierile sale că se va inventa un vaccin
care va separa sufletul şi spiritul de trup, iar oamenii se
vor transforma în „automatoni”, adică fiinţe robotizate, sau
zombi. De unde ştia Rudolf Steiner de acest vaccin? De la
spiritele demonice cu care comunica. Astăzi, asemenea
vaccinuri sunt o realitate. Acum, nu în viitor! Dar despre
acest subiect vom vorbi în capitolul următor.
În anul 1970, Zbigniew Brzezinski, un polonez-evreu
khazar, şeful Comisiei Trilaterale, publica cartea Între două
ere: Rolul Americii în epoca tehnotronică, în care afirma:
„Avem un public larg, care este foarte ignorant cu privire
la treburile publice şi foarte sensibil la sloganuri simpliste
făcute de către candidaţi, care apar de nicăiri, nu au
palmares, dar gura plină de sloganuri. Era tehnotronică
conduce la apariţia unei societăţi cât mai controlate. O

16

Ieromonah Serafim Rose, Curs de supravieţuire ortodoxă, p. 81.
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astfel de societate trebuie dominată de o elită, fără
restricţii de valori tradiţionale.
În curând va fi posibil să se supravegheze în
continuu fiecare cetăţean şi să se menţină în timp real
informaţii personale ale cetăţeanului, chiar dacă se
încalcă intimitatea sa. În Societatea Tehnotronică lumea
va trebui să fie atrasă de cele mai noi tehnici de
comunicare pentru a li se putea manipula cât mai uşor
emoţiile.”

Ceea ce afirma Brzezinski în urmă cu cinci decenii
astăzi a devenit realitate. Supravegherea care astăzi este în
China se va impune la scară planetară în următorii ani.
Oare nu avea dreptate părintele Paisie Aghioritul
când avertiza lumea de pericolele sistemului de control total,
prin noile carduri de identitate? Mulţi l-au luat în râs şi l-au
socotit extremist, însă noi constatăm că predicţiile sale s-au
împlinit. Nu numai că fiecare om de pe faţa pământului are
un dosar electronic, ci are şi un cod numeric personal de
identificare, la care în curând vor fi adăugate şi datele
biometrice. Acest sistem de control total este de inspiraţie
demonică şi construit cu asistenţă demonică. Numărul
satanic 666 este prezent pe toate produsele marcate cu cod de
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bare. Unii clerici, care habar nu au de informatică, au
încercat să nege prezenţa acestui număr pe codul de bare.
Alţii au contestat faptul că ar fi un număr satanic. Mă întreb,
cui slujesc astfel de clerici? Lui Hristos sau lui Satan?
Reţeaua internet este accesată folosind codul 666 şi arată cui
aparţine de fapt această reţea globală. Literele „www” puse
înaintea unei adrese de internet, în limba ebraică, înseamnă
„666”. Toate sistemele de operare ale calculatoarelor au în
miezul

lor

coduri

şi

simboluri

oculte.

Dezvoltarea

informaticii este strâns legată de ocultism.
În anul 1996, Texe Marrs, fost ofiţer în armata
americană şi profesor asistent timp de cinci ani la
Universitatea din Austin, Texas, unde a ţinut cursuri despre
politica de apărare şi sisteme de arme strategice, a publicat
cartea Proiectul LUCID. Sistemul Fiarei de control uman cu
666, tradusă şi în limba română. LUCID® este marcă
înregistrată

şi

este

prescurtarea

de

la

„LUCifer

IDentification”, sau pe româneşte „sistemul de identificare
luciferică”. Ceea ce în 1996 putea să pară science-fiction,
astăzi este depăşit.
După cum putem vedea, nu ducem lipsă de informaţii
şi avertismente. Şi cu toate acestea clerul continuă să se
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complacă în ignoranţă.
În ultimii ani s-au scris multe articole în presa tipărită
şi cea online despre sistemele de identificare biometrică şi
cipurile implantate. Campioană la supraveghere este China.17
Cu toate acestea, există clerici care refuză să accepte
evidenţa acestor acţiuni de control în masă. În prezent,
conform datelor publicate există milioane de persoane
implantate cu cipuri RFID, mai ales în Suedia, Australia şi
SUA. Şi atunci de ce tac ierarhii Bisericii Ortodoxe? Oare
prin tăcerea noastră nu trădăm Biserica lui Hristos? Nu
există scuze pentru acest comportament viclean!
M-am specializat în electronică şi informatică, şi de
30 de ani urmăresc evoluţia informaticii şi a sistemelor de
calcul. La ora actuală într-un smartphone există mai multă
putere de calcul decât exista în anii `60 în centrul de
comandă al misiunilor spaţiale Apollo.
Tot ceea ce facem, ce simţim, pe unde umblăm şi cu
cine ne întâlnim se arhivează pentru totdeauna. Demonii
jubilează! Şi-au perfecţionat catastifele în care înregistrează
tot ce facem. De fapt, ei sunt cei care i-au învăţat pe oameni
17

China: „The world's biggest camera surveillance network” - BBC

News, https://www.youtube.com/watch?v= pNf4-d6fDoY
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cum să folosească aceste sisteme informatice pentru
controlul total.
Ceea ce trebuie să reţinem este faptul că acest imens
sistem de control total, extins la nivel global, este
demonic şi controlat de demoni. Puţini ştiu cu adevărat
care este miza acestui sistem. Elitele întunecate, vândute
demonilor, cred că vor conduce alături de demoni, dar se
înşală. Când sistemul va fi activat, controlul va fi preluat de
demoni, iar membrii organizaţiilor oculte vor fi înlăturaţi şi
vor împărtăşi aceeaşi soartă cu mulţimile. Miza sunt sufletele
oamenilor.
Dacă oamenii şi-ar da seama pentru cine lucrează s-ar
pocăi, dar orbiţi de putere şi de bogăţie acceptă să susţină
punerea la punct a acestui sistem satanic.
Controlul total nu este o viziune science-fiction (SF)
despre ce va fi în viitor, ci este realitatea zilelor noastre. Iar
cine neagă această realitate ori este spălat pe creier, ori face
parte din conspiraţie.
A mai rămas un singur lucru de pus la punct;
marcarea oamenilor cu semnul Fiarei, adică conectarea
oamenilor la sistemul de calculatoare controlat de
inteligenţa artificială. Unii ar putea spune că este vorba de
33

SF, dar nici vorbă. Tehnologia este mult mai avansată
decât prezintă mass-media, sau se învaţă în şcoli. Vom
detalia acest aspect într-un alt capitol.
Este trist să-i vezi pe oameni colaborând cu sârg şi
fără griji la construirea propriilor închisori! Te minunezi de
cât de spălaţi pe creier au ajuns să fie oamenii!
Conform Agendei ID202018, până în anul 2030 toţi
oamenii vor fi identificaţi biometric. La ora actuală există
mai multe proiecte care urmăresc finalizarea acestui plan la
termen.
Conform predicţiilor multor transumanişti până în
2029 oamenii vor fi conectaţi la Cloud, adică la reţeaua de
Inteligenţă Artificială. Se va realiza conexiunea creier–
computer prin intermediul unor cipuri implantate în creier.
Această tehnologie este testată pe persoane paralizate care
s-au oferit voluntar să sprijine această tehnologie.
Pandemia este un pretext pentru vaccinarea
oamenilor în masă şi creşterea supravegherii populaţiei
pentru un control total. Sistemul global de supraveghere va
elimina orice intimitate.
Se vorbeşte tot mai des despre un paşaport de
18

https://id2020.org/
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vaccinare, care să fie impus tuturor şi prin care să se
dovedească dacă persoana este sau nu vaccinată.19
Fostul prim ministru britanic, Tony Blair, a declarat
că guvernul britanic ar trebui să profite de faptul că anul
acesta urmează să prezideze G7 pentru a implementa un
sistem global de paşapoarte pentru vaccinuri. Blair a făcut
presiuni pentru paşapoarte de vaccin de când a început
pandemia. În aprilie anul trecut, el a declarat că situaţia va
duce la o „supraveghere tehnologică crescută dramatic” şi a
sugerat că „în condiţiile potrivite, acesta este un preţ care
merită plătit”. El a adăugat că o schemă internaţională de
paşapoarte vaccinale este esenţială pentru „reconectarea”
globului.20
Dar să nu credeţi că ideea unui paşaport de vaccinare
a apărut acum după declanşarea aşa-zisei pandemii. Acest
paşaport era în schemă din 2018. ActiveNews a prezentat
19

NBS, How a „Vaccine Passport” Could Open Up International

Travel, 11.02.2021, https://www.nbcsandiego.com/news/investigations/
nbc-7-responds/how-a-vaccine-passport-could-open-up-internationaltravel/2519170/
20

Tony Blair: „Inevitable” Global Vaccine Passports Should Be

Implemented Now,

https://theirishsentinel.com/ 2021/01/28/tony-blair-

inevitable-global-vaccine-passports-should-be-implemented-now/
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dovada chiar din registrele Comisiei Europene21. Până în
2022 toţi europenii trebuie să-l aibă.22
În august 2021, a fost publicat un mesaj al dr. Mike
Yeadon, fost vicepreşedinte Pfizer. Iată ce spune.23
Este foarte important ca oamenii să înţeleagă ce se
întâmplă. Intenţia este de a se introduce paşapoarte de
vaccinare peste tot. De fapt, sub această intenţie se
ascunde faptul că acesta va fi primul sistem digital de
identificare a oamenilor, interoperabil la nivel global. Nu
face pe nimeni mai sigur. Dacă sunteţi vaccinaţi, sunteţi
protejaţi şi nu ajută la nimic să cunoaşteţi starea de
imunitate a altora.
Ca şi în Israel, veţi fi obligaţi să prezentaţi un
VaksPass (paşaport de vaccinare) valid pentru a accesa
21

http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-

2022_roadmap_en.pdf
22

https://www.activenews.ro/stiri/EXCLUSIV-Pasaportul-de-vaccinare-

era-in-schema-din-2018-ActiveNews-prezinta-dovada-chiar-dinregistrele-Comisiei-Europene.-Panain-2022-toti-europenii-trebuiau-sa-laiba.-Covidul-a-devansat-operatiunea-165928
23

https://romaniafarajustitie.wordpress.com/2021/05/20/mesajul-dr-mike

-yeadon-fost-vicepresedinte-pfizer-nu-lasati-acest-sistem-sa-porneascadeoarece-va-fi-de-neoprit-dupa-aceea/
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facilităţi sau servicii. Nu aveţi VaksPass, nu primiţi nimic.
Acest sistem are nevoie doar de 50% + 1 din populaţia
adultă pentru a fi pornit cu o putere imensă, coercitivă,
asupra celor nevaccinaţi. Este apartheid medical ilegal.
Dacă vor reuşi, refuzul nu te va mai ajuta. Vor
merge mai departe, lăsând minoritatea în urmă. Un sistem
VaksPass ca acesta le va oferi celor care controlează baza
de date şi algoritmii, puterea pentru o TIRANIE
TOTALITARĂ asupra noastră.
Singurul mod de a opri acest coşmar de
biosecuritate este să NU VĂ VACCINAŢI DACĂ
SUNTEŞI SĂNĂTOŞI!
Mă tem că, dacă adversarii noştri câştigă acest
control absolut, îl vor folosi pentru a face rău populaţiei.
Nu există nicio limită pentru răul care va curge din acest
obiectiv strategic.
Nu lăsaţi acest sistem să pornească, deoarece va fi
de neoprit după aceea.
Un

exemplu:

mesajele

VaksPass,

care

vă

instruiesc să participaţi la treia, a patra sau a cincea doză,
rapel sau tulpină nouă. Dacă nu veţi accepta următoarele
seruri experimentale, VaksPass va expira şi veţi deveni
indezirabili, puşi în imposibilitate să vă accesaţi propria
viaţă. Veţi fi controlaţi pentru totdeauna.
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Am ascultat un interviu cu Anthony Patch24,
cercetător şi reporter, redactor şef al revistei Entagled, în
care precizează că scopul vaccinării în masă este
subjugarea oamenilor. Iată ce spune:
De ce sunt creaţi viruşii în laboratoare? Doar ca să omoare
oamenii? Acesta poate fi un scop. Dar să mergem mai
departe de asta. Scopul este pentru a-i face pe oameni să
ceară un vaccin. De ce ai vrea ca oamenii să ceară un
vaccin? Este pentru că ceva se află în vaccin şi tu vrei ca
acel ceva să facă parte din corpul lor. Este un
modificator de ADN. Există deja al treilea lanţ de ADN
construit din silicon şi este placat cu aur. Dacă vorbim de
nano-tehnologie şi nano straturi, acesta este extrem de
subţire.
Scopul aurului este acela de a creşte suprafaţa din
jurul lanţului de ADN pentru ca mai multe informaţii să
fie introduse digital, sau programate. În esenţă, ceea ce se
realizează este că se crează un al treilea lanţ de ADN. Se
transferă asta în corpul unei persoane printr-un vaccin pe
care persoana respectivă îl solicită, pentru că se teme de
24

https://www.anthonypatch.com/
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contractarea virusului MERS sau a oricărui alt virus. Şi,
uite aşa guvernul, sau „Puterile lumii”, stau şi spun: „Ei
bine, nu putem forţa oamenii să ia vaccinul sau să ia acest
lanţ ascuns de ADN, pentru că s-ar răscula împotriva a aşa
ceva. Dar dacă am creat o problemă şi am prezentat
soluţia, oamenii vor cere soluţia.” Şi astfel ei şi-ar
îndeplini scopul final, acela de a introduce în fiecare
persoană acest al treilea lanţ de ADN.
Dar să mergem mai adânc, care este scopul, care
este ţelul? Dar, dacă schimbi ADN-ul fiecarei persoane, ce
vor deveni ei atunci? Ei vor deveni hibrizi (omul 2.0).
Partea insidioasă a acestui lucru este că odată ce o
persoană a fost injectată, aproape imediat ADN-ul lor
suferă

transformarea.

Aproape

imediat

îşi

pierd

simţământul că şi-au pierdut independenţa, abilitatea de a
gândi de unul singur, de a lua decizii singur. Şi îi va
afecta la nivel moral, le va afecta independenţa
morală, credinţele lor religioase, morale, etice, legale,
toate

acestea

dispar.

Dacă

elimini

gândirea

independentă, independenţa ta s-a dus.
Atunci ce fac Puterile lumii cu aceste forme de
hibrizi umani? Îi pot controla. Îi poţi transforma într-o
clasă inferioară, într-o clasă de sclavi pentru a servi Elita
şi pe bogaţii lumii. Bogaţii care vor să ajungă nemuritori,
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dar au nevoie de forţă de muncă pentru a face şi dezvolta
toate tehnologiile. Şi ei au acum toate tehnologiile.
Tehnologia, lumea ştiintifică, a ajuns la un nivel aşa de
mare, încât nu-i mai interesează să se ascundă. Agenda lor
este aşa de avansată, atât politic, filosofic, moral şi
tehnologic, încât nu-şi mai fac griji despre noi cei din
clasa de jos. Nu-şi fac griji despre ce gândim noi, despre
ce facem, unde mergem. Pentru că de fapt nu ne vom
răscula împotriva lor. În parte pentru că până acum am
fost atât de prostiţi prin multe mecanisme. Dar odată ce
oamenii cer virusul, şi sunt cu adevărat prostiţi, într-atât
încât şi-au pierdut şi acea conştiinţă de sine, ca să
înţeleagă că ceva se întâmplă, acum pot face orice doresc
cu noi.
Ei au realizat ceva ce eu numesc „mentalitatea de
stup”. Ca un stup de albine. Albine lucrătoare, albine
soldaţi, servind regina. Regina, după părearea mea este
această Elită care este la putere. Are legatură cu un grup
mic care este la conducere şi a fost la conducere de mult
timp.

Aş dori să vă mai aduc în atenţie declaraţiile fostului
vicepreşedinte al companiei Pfizer şi şeful departamentului
ştiinţific, dr. Michael Yeadon, care lansează un avertisment
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sever lumii întregi cu privire la programele de vaccinare şi la
măsurile politice pentru ele.
Yeadon susţine că acestea au drept scop instituirea
„unui control totalitar asupra întregii populaţii pentru
totdeauna”.
Paşapoartele de vaccinare nu protejează pe nimeni.
Însă ele sunt folositoare stăpânilor care conduc lumea.
„Ele ar deveni prima bază de date globală, accesibilă de
peste tot, care va conţine ID-ul dvs. unic şi dosarul de
sănătate”.
„Cine controlează această bază de date şi
algoritmii care reglementeză ce este permis şi ce este
interzis, are acces totalitar absolut asupra oricărui aspect al
vieţii voastre”.
„Odată ce vă vaccinaţi, libertăţile limitate pe care
încă le mai aveţi pot fi anulate în orice moment”.

Şi el încheie cu aceste cuvinte:
„Acum, când aţi văzut cât este de uşor să se preia
controlul total al unei întregi societăţi, trebuie să vă
opuneţi şi să găsiţi mijloacele de a împiedica aplicarea
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unui paşaport vaccinal, prin orice mijloace necesare.”

Într-un alt interviu, Dr. Michael Yeadon, avertizează
că guvernele vor continua să înşele populaţiile şi să mintă
oamenii cu privire la diagnosticul, transmiterea şi riscul
bolilor infecţioase, informează EVZ.ro25, preluând un articol
LifeSiteNews26.
În interviu, dr. Yeadon, spune că atât Pfizer, cât şi
alte companii de medicamente manipulează, constrâng şi
controlează mass-media şi guvernele pentru a manipula
oamenii în scopul profitului.
Utilizarea paşapoartelor de vaccinare, la pachet cu o
„resetare bancară” ar putea să se transforme într-un
totalitarism cum nu s-a mai pomenit vreodată în lume.
Simplul fapt că acest lucru ar putea fi adevărat
presupune că fiecare trebuie să „lupte pe viaţă şi pe moarte
pentru a se asigura că acel sistem nu se va materializa
niciodată”.
25

http://evz.ro/cel-mai-ingrozitor-avertisment-vine-de-la-fostul-viceprese

dinte-al-pfizer-dezvaluirileomului-de-stiinta-iti-dau-fiori.html
26

http://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-

government-is-lying-to-you-in-away-that-could-lead-to-your-death
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El mai adaugă: „Mă aştept ca, pe viitor, să nu puteţi
nici măcar ieşi din casă dacă nu aveţi un privilegiu specific
acordat de sistem”.
Soluţia, zice el: „Avem nevoie de Dumnezeu”, mai
mult ca oricând.
În încheierea acestui capitol ar trebui să reţinem că
această identificare personală la nivel global seamănă foarte
mult cu ce scrie în Apocalipsa cap. 13. În joc este mântuirea
noastră. Vremea cernerii este foarte aproape!
Drama cea mai mare pentru oameni este aceea că
trăiesc în ignoranţă, majoritatea limitându-se la carieră şi
grijile de zi cu zi. Clerul este ţinut în aceeaşi ignoranţă
pentru a nu percepe realitatea în care trăieşte. „Neştiinţa este
cel mai sigur iad”, spune Sf. Ignatie Briancianinov.
2.2 Agenda ONU pentru anii 2021-2030
Un rabin dezvăluie Agenda ONU pentru anii 20212030. Ştirea a apărut pe saitul ortodoxinfo.ro în data de 20
noiembrie 2020.27 Cum putem verifica veridicitatea acestor
informaţii? Doar prin verificarea altor surse. Tot ceea ce
27

https://ortodoxinfo.ro/2020/11/20/un-rabin-dezvaluie-agenda-onu-

pentru-anii-2021-2030/
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urmează să citiţi corespunde cu dezvăluirile din Protocoalele
de la Toronto şi din planul noii ere promovat de teosofi,
Baha`i şi francmasonerie.
Între aceşti ani (2021-2030) se va instaura:
– Un guvern mondial
– O monedă digitală mondială
– O bancă centrală mondială
– O armată mondială
– Sfârşitul suveranităţii naţionale
– Eliminarea proprietăţii private
– Distrugerea unităţii familiale
– Depopulare
– Controlul creşterii şi densităţii populaţiei
– Vaccinare multiplă obligatorie
– Venit universal de bază, adică plafonarea salariilor
– Implantarea microcipurilor, pentru a avea dreptul
de a cumpăra, călători şi pentru monitorizarea
populaţiei.
– Organizarea unui sistem mondial de credit social,
asemănător cu cel implementat în China
– Trilioane de dispozitive electronice conectate la
sistemul de monitorizare 5G (IoT)
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– Guvernul va fi cel care va creşte copiii
– Şcolile şi universităţile vor fi deţinute de Guvern
– Sfârşitul transportului privat, nu vei mai putea
deţine un autoturism
– Toate companiile vor fi deţinute de Guvern, un
guvern corporativ
– Restricţii cu privire la călătoriile non esenţiale
– Oamenii vor fi concentraţi în anumite zone – oraşe
– Oprirea irigaţiilor pentru terenuri
– Sfârşitul fermelor agricole particulare
– Eliminarea creşterii de animale în spaţii naturale,
păşuni
– Interzicerea locuinţelor de familie
– Restricţionarea accesului la pământ agricol
– Interzicerea remediilor naturale (tratamente
naturiste), doar cele sintetice vor fi permise
– Interzicerea combustibililor naturali
Aşadar, este bine să luăm aminte la ceea ce ni se
pregăteşte. Dacă nu acţionăm, aceste planuri se vor
materializa. Ceea ce putem să facem noi este să ne pocăim
sincer din inimă şi să ne rugăm în smerenie lui
45

Dumnezeu să ne ierte.
Dumnezeu aşteaptă să ne încredem în El până la
moarte şi să nu facem compromisuri cu gândul la ce vom
mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca.
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3. Vaccinarea în masă
„Nu am văzut niciodată o frecvenţă atât de mare
a efectelor secundare pentru un vaccin”28
Prof. Dr. Eric Caumes
„Niciodată omul nu s-a temut atât de mult
de boală şi de moarte ca acum când
nu se teme de Dumnezeu”
Sf. Paisie Aghioritul

3.1 Audiatur et altera pars
Am auzit zilele trecute pe un medic făcând o
afirmaţie aberantă. După părerea lui pandemiile apar ca o
reacţie naturală la creşterea populaţiei. El nega orice plan
care ar avea drept scop reducerea populaţiei. Oare aşa să fie?
Care este adevărul? De partea cui este adevărul?
28

„Nu am văzut niciodată o frecvenţă atât de mare a efectelor secundare

pentru un vaccin”, spune şeful secţiei de boli infecţioase de la PitiéSalpêtrière,

https://www.smartradio.ro/nu-am-vazut-niciodata-o-

frecventa-atat-de-mare-a-efectelor-secundare-pentru-un-vaccin-spuneseful-sectiei-de-boli-infectioase-de-la-pitie-salpetriere/
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Cine caută cu răbdare, găseşte răspunsul!
Există o bibliografie bogată ce cuprinde multe
documente şi declaraţii oficiale care atestă planul pentru
reducerea populaţiei29 sub 800 milioane. La Summit-ul de la
Cairo, din 1994, la care au participat liderii a 160 de state,
s-a ajuns la concluzia că populaţia mondială trebuie redusă
de la 6,5 miliarde, cât era atunci, sub un miliard. Dacă este
cazul voi da şi declaraţiile publice ale unor lideri politici.
Nu trebuie să fii expert în medicină ca să-ţi dai seama
că nu există nicio pandemie. Totul este o minciună, un
pretext pentru acţiunea de vaccinarea în masă. Dar pentru
ca oamenii să accepte, ca oile, vaccinarea, mai întâi trebuie
înfricoşaţi. Întrebarea este, de ce atâta grabă? Care este
scopul ascuns al acestei campanii de vaccinare, de vreme ce
nu există nici o pandemie?
Un principiu juridic spune „audiatur et altera pars”,
ascultă şi cealaltă parte30. Din păcate mass-media închide
29

Jacqueline Kasun, Războiul împotriva populaţiei. Economia şi

ideologia controlului mondial al populaţiei, Editura Provita Media,
Bucureşti, 2008.
30

Audiatur et altera pars reprezintă un principiu fundamental al

dreptului în majoritatea sistemelor de justiţie, inclusiv în cel românesc.
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gura celeilalte părţi, iar platformele de socializare online
cenzurează „cealaltă parte”. Dacă analizăm problema din
punct de vedere juridic ne dăm seama uşor că nu se joacă
cinstit. Cu alte cuvinte, oamenii sunt manipulaţi prin massmedia.
Dacă ascultăm şi cealaltă parte vom constata că nu
există nici o pandemie, iar vaccinurile sunt netestate,
nesigure şi periculoase. Există mulţi medici şi cercetători
care atrag atenţia asupra acestor vaccinuri. Iată câteva
exemple.
Medicii care au participat la Conferinţa Naţională de
Bioetică au relevat faptul că
„deşi niciunul din cele 4-5 vaccinuri pentru care UE
a făcut deja contract de cumpărare în avans nu a
finalizat studiile clinice, totuşi ele sunt obsesiv

Principiul include dreptul unei persoane fizice sau a avocatului său de a
confrunta martorii părţii adverse, de a avea o oportunitate corectă pentru
contestarea dovezilor prezentate de cealaltă parte, de a putea propune
proprii martori şi prezenta fapte, ori de a fi consiliat şi asistat, dacă este
cazul potrivit legii, inclusiv prin acordarea unui ajutor public judiciar,
pentru a fi în măsură să-şi gestioneze corect procesul.
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împinse în mass-media ca unica soluţie salvatoare în
această pandemie”.
Dr. Andrew Kaufman, medic şi psihiatru criminalist;
Hilda Smith, medic belgian, „noul vaccin COVID-19 nu
este sigur”; Nils Fosse, medic în Paragon, Norvegia,
„vaccinul COVID-19 nu s-a dovedit sigur şi eficient”; Dr.
Elizabeth Evans, medic pensionar şi cofondator al Alianţei
pentru Libertatea Medicală din Marea Britanie, „vaccinurile
COVID-19 nu s-au dovedit sigure sau eficiente”; Dr.
Mahommad

Adel,

membru

al

Colegiului

Regal

al

Chirurgilor din Marea Britanie şi chirurg consultant; Dr.
Vernon Coleman, medic generalist, din Marea Britanie,
„întreaga înşelătorie Covid-19 este, aşa cum am spus, în
martie 2020, cea mai mare farsă din istorie”; Prof. Dolores
Cahill, biolog molecular şi imunolog, Irlanda, „putem trata
simtomele Covid-19 cu succes cu vitaminele C, D şi zinc”;
Zak Cox, dentist holistic şi homeopat, UK, membru fondator
al Alianţei Mondiale a Medicilor; Ana Forbes, medic din
Marea Britanie; Dr. Ralf Sundberd, profesor asociat de
chirurgie din Suedia; Dr. Johan Dennis, medic şi homeopat
din Belgia, „acest vaccin nu este dovedit sigur”, „s-ar putea
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să vă modifice ADN-ul. Acest lucru este ireversibil şi
ireparabil”; Dr. Daniel Cullum, medic chiropractician din
Turpin, Oklahoma, SUA; Moritz von der Borch, jurnalist
medical din Germania, „nu luaţi acest vaccin. Acest vaccin
este periculos.”; Anne Fierlafijn, medic din Belgia, specialist
în boli infecţioase cronice, „vaccinul COVID-19 nu este
dovedit sigur”; Dr. Tom Cowan, medic din SUA; Kevin
Corbett, asistent medical pensionar şi om de ştiinţă în
domeniul sănătăţii din Marea Britanie; Dr. Carrie Madej,
medic din SUA; Dr. Barre Lando, SUA; Dr. Kate Shemirani,
Marea

Britanie;

Sandy

Lunner,

farmacist

pensionat,

Norvegia; Borris Dragin, acupuncturist, Suedia; Dr. Piotr
Rubas, din Polonia, lucrează ca internist în Germania, „nu
sunt de acord să te vaccinezi cu acest preparat
experimental numit vaccin Corona”; Dr. Natalia Prego
Cancelo, Spania, „vaccinul Covid-19 nu este dovedit sigur
şi eficient. Aceasta nu este cu adevărat o pandemie.”; Dr.
Rashid Buttar, medic în SUA; Dr. Noue De San, Belgia; Dr.
Kelli Brogan, medic din SUA, „vaccinarea este pătrunderea
corpului, a minţii şi a spiritului de către stat”; Prof.
Konstantin Pavlidis, profesor de ştiinţe cognitive, cercetător
biomedical şi practicant medical în Londra, „simt că virusul
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Covid-19 nu este o pandemie medicală”; Dr. Sherri
Tenpenny, SUA, „transducţia pune ireversibil virusul
respectiv, bucăţile de virus, în ADN-ul tău şi se transformă
în celulele tale”; Senta Depuydt, jurnalist independent şi
reprezintă sănătatea copiilor în Europa, alături de Robert F.
Kennedy jr.; Dr. Heico Santemnn, medic german care
lucrează în Suedia, „trebuie să strig că nu este o adevărată
pandemie medicală. Şi nu s-a dovedit că vaccinul Covid-19
este sigur sau eficient.”; Dr. Margareta Griesz-Brisson,
neurolog din Germania, „măsuri uniforme şi forţate, măsuri
medicale sau lipsite de etică nu pot fi puse în aplicare pe o
populaţie fără apărare, nici ca test, nici ca vaccinuri.”, Dr.
Mikael Nordfors, medic din Suedia, „nu există pandemie,
iar vaccinul nu este sigur, nici eficient”; Dr. Elke F de
Klerk, medic din Olanda, „în primul rând acest vaccin ar
putea steriliza femeile şi fetele. În al doilea rând, acest
vaccin ar putea provoca o interferenţă virală, o amorsare şi
apoi poate provoca o furtună de citokine, care este foarte
periculoasă pentru sănătatea dvs. Şi în al treilea rând,
acest vaccin ţi-ar putea schimba planul genetic, codul
genetic, ADN-ul pentru totdeauna.”31
31

Puteţi viziona mărturiile lor la https://conferinteindirect.files.
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Prof. Christian Perronne32 afirmă că vaccinurile
produse de „Moderna, Pfizer, nu sunt vaccinuri, este terapie
genică”. „Trebuie refuzat categoric tipul acesta de vaccin”.
Interviul pe care la dat la Sud „Radio”, pe data de 2
decembrie 2020, a fost şters de pe youtube. Transcriptul
interviului poate fi citat încă pe câteva saituri în limba
română.33
Robert Kennedy jr. „Vaccinul anticovid trebuie
evitat cu orice preţ”. „În opinia mea, aceste noi vaccinuri
reprezintă o crimă împotriva umanităţii care nu a fost
wordpress.com/2021/01/04-marturiile-medicilor.mp4
32

Prof. Dr. Christian Perronne este profesor de boli infecţioase şi

tropicale la Universitatea Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, şeful
departamentului de boli infecţioase la spitalul Raymond-Poincaré din
Garches, 15 ani preşedintele Comisiei pentru Boli Transmisibile ale
Înaltului Consiliu pentru Sănătate Publică din Franţa, autorul cărţii
„Există o greşeală pe care nu au făcut-o?” despre gestionarea crizei
coronavirus în Franţa.
33

https://flux.md/stiri/prof-christian-perronne-moderna-pfizer-nu-sunt-

vaccinuri-este-terapie-genica-trebuie-refuzat-categoric-tipul-acesta-devaccin-video

şi

la

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/

profesorul-si-medicul-infectionist-christian-perronne-fost-vice-alexpertilor-oms-pentru-vaccinare-pe-europa-vaccinurile-pfizer-simoderna-o-inselatorie-oamenii-care-promoveaza-aceste-ter/
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comisă niciodată într-un mod atât de mare în istorie”.34
În Franţa, pe 9 ianuarie, peste 30.000 de medici au
decis să ofere o alternativă la politica guvernamentală antiCovid şi au format un comitet de sănătate pentru apărarea
liberatăţii de prescripţie medicală şi a libertăţii pacienţilor de
a alege sau nu vaccinarea. Ştirea întreagă o puteţi găsi pe
internet.35
De asemenea, există trei documentare realizate de
francezi, Hold-Up36, Rele tratamente37 şi Vaccinarea
COVID-19. O crimă perfectă38, care demonstrează faptul că
guvernul francez a interzis medicilor să-şi trateze pacienţii

34

https://conferinteindirect.files.wordpress.com/2021/01/vaccinul-anti-

covid-trebuie-evitat-cu-orice-pret.pdf
35

Demnitate şi curaj din partea medicilor francezi – Comitet de Sănătate

pentru Apărarea Libertăţii la https://www.incorectpolitic.com/demnitatesi-curaj-din-partea-medicilor-francezi-comitet-de-sanatate-pentruapararea-libertatii/
36

Hold-Up,

2h,

40

min.,

https://www.youtube.com/watch?v=8-

IYW99zAG0
37

Rele tratamente, 1h, 27 min., https://lbry.tv/@trandafir1:9/Mal-

Traites_Documentar-tradus-in-limba-romana:a
38

Vaccinarea

COVID-19.

O

crimă

perfectă,

https://lbry.tv/@

trandafir1:9/Le-crime-parfait-Documentar-tradus-in-romana:7
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cu hidroxiclorochină, un medicament folosit de zeci de ani şi
foarte eficient, condamnându-i astfel pe oameni la moarte.
Întrebarea este, această pandemie a apărut ca urmare
a unui accident petrecut în Wuhan, China? Informaţiile
adunate ne fac să credem că totul a fost premeditat.
Dar de unde a apărut virusul? De ce tocmai în
provincia Wuhan? De ce autorităţile chineze au lăsat
premeditat ca virusul să se răspândească? În mass-media
auzim tot felul de teorii, dar prea puţin se aminteşte de o
carte scrisă de Dean Koontz, cu titlul „Eyes of Darkness”39,
publicată în anul 1981, în care se aminteşte de o armă
biologică creată în laboratoarele din Wuhan.
Aceste informaţii ne dau curajul de a continua
cercetarea. Aşa aflăm de un document oficial redactat de
Fondaţia Rockefeller în anul 2010, intitulat Scenarious for
the Future of Technology and International Developement40.
La capitolul Lock Step, paginile 18-25 sunt descrise la timpul
39

Eyes of Darkness, Berkeley Book, New York, 1981, https://

www.docdroid.net/Nm2FIRG/epdfpub-eyes-of-darkness-pdf
40

Scenarious for the Future of Technology and International

Developement, Rockefeller Foundation, mai 2010, https://conferinte
indirect.files.wordpress.com/2020/12/rockefeller-foundation.pdf
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trecut evenimentele petrecute în anul 2020 şi măsurile care
se vor aplica în anii care vor urma. De fapt, acest „scenariu”
este un plan de acţiune pentru guverne. Aşadar, pandemia a
fost planificată cu cel puţin 10 ani înainte. Aceste
informaţii sunt confirmate şi de jurnalistul de investigaţii
Harry Vox într-un interviu acordat în anul 201441. Nu ducem
lipsă de informaţii, ci de voinţa de a cerceta şi a ne informa.
Totul a fost planificat cu premeditare.
3.2 Ce conţin aceste vaccinuri
Spuneam că pandemia este doar un pretext pentru
acţiunea de vaccinare în masă a populaţiei. Să vedem ce
conţin aceste vaccinuri.
Vaccinul

produs

de

Pfizer-BioNTech

conform

indicaţiilor de pe ambalaj conţine nanoparticule şi ARNm42.
Oamenii vor fi injectaţi cu nanotehnologie. Bill Gates este
acţionar la această firmă şi cu siguranţă are legătură cu
41

Harry Vox, jurnalist de investigaţie, Interviu realizat în data de 21

octombrie 2014, New York City, https://www.bitchute.com/video/
H6QIzRll3tPW/
42

Nanoparticule

în

vaccinul

celor

de

https://www.bitchute.com/video/68BZ5FWsPqKU/
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la

Pfizer-BioNTech,

proiectul său de criptomonede conform patentului WO
2020/060606 A143. Scopul urmărit de Bill Gates este de a
crea un sistem de tranzacţii financiare care să fie legat de
corpul uman prin nişte senzori implantaţi în corp.
Nanoparticulele sunt nanoroboţi programaţi să execute
diverse sarcini. Pe ambalaj sunt trecute şi celelalte
ingrediente.
Vaccinul produs de AstraZeneca conţine, conform
indicaţiilor de pe ambalaj44, fragmente de ADN recombinat
şi alte ingrediente. Aici nu este vorba de interpretare sau
presupuneri, ci de un fapt concret.
Există un video clip filmat de Departamentul
Apărării al SUA (DoD) în anul 2005, în care se descrie
modalitatea de a inhiba, printr-un vaccin, gena WMAT2
care este responsabilă de sentimentele religioase. S-a
încercat lansarea ideii că clipul video este fals, însă există

43

Acest patent WO 2020/060606 A1 este un document oficial, şi poate fi

studiat în amănunt la adresa https://patentscope.wipo.int/search/en/
detail.jsf?docId=WO2020060606. Am reverificat link-ul în data de
23.01.2021 şi am constatat că documentul este disponibil.
44

Ambalajul vaccinului pentru Covid 19 de la AstraZeneca,

https://www.bitchute.com/video/rTgo4SIXnjsn/
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alte materiale care susţin informaţiile prezentate în acest
video.45
Cineva afirmă:
Preasfânta Biserică spune să îi întrebăm pe medici, să ne
informăm, să nu luăm ştirile de la persoane care nu sunt
calificate în nimic.

Serios? Cred că este o glumă. Părerea mea este să nu
ne încredem în propaganda mass-media şi în cei câţiva
„specialişti” plătiţi de industria farmaceutică.46 Prin acest
document informativ vă îndemn să cercetaţi singuri şi să vă
informaţi. Avem dreptul divin de a ne informa şi de a
cerceta.
De ce trebuie ca ierarhii Bisericii să facă
propagandă pro-vaccin? De ce trebuie să se alăture
acestei acţiuni sataniste şi de satanizare a oamenilor? Vă
transmit această informare pentru ca să aflaţi ceea ce nu se
45

https://conferinteindirect.files.wordpress.com/2020/12/scopul-

vaccinarii.mp4
46

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din

România, Lista declaraţiilor de sponsorizare - beneficiari 2019,
https://www.anm.ro/sponsorizari/afisare-2019/beneficiari
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spune în mass-media despre vaccinuri şi scopul ascuns al
acestor vaccinări.
Care creştin întreg la minte ar accepta să fie injectat
cu nanoparticule, ARNm şi alte otrăvuri? Creştinii acceptă
vaccinarea pentru că sunt dezinformaţi şi pentru că sunt
dezorientaţi de atitudinea duplicitară a clerului, care de frică,
sau din interese materiale acceptă să susţină aceste acţiuni
satanice.
Până şi Patriarhul ecumenic Bartolomeu a ajuns să
trădeze Biserica şi să susţină noua ordine mondială! El
afirmă într-un interviu că „ştiinţa, atunci când deschide
perspective favorabile pentru viitorul omenirii, este un dar
din cer“. Îmi permit să-l contrazic şi să-l asigur că ştiinţa la
care face referire este de inspiraţie demonică. Ingineria
genetică este de inspiraţie demonică. Nu credeţi? Atunci
ce? Am ajuns noi să-L corectăm pe Dumnezeu? În timp ce
Dumnezeu în Sfânta Scriptură atrage atenţia oamenilor să nu
amestece între ele speciile fiinţelor vii (Lev. 19, 19), astăzi
oamenii prin inginerie genetică sfidează pe Dumnezeu,
amestecând genomul uman cu gene de animale, de plante sau
secvenţe de ADN sintetic, pentru a crea fiinţe hibride.
Bill Gates declară că vaccinurile vor modifica ADN59

ul uman în mod ireversibil.47 Ascultaţi-l, este chiar el! Nu
este nici o teorie a conspiraţii.
Un biocip implantabil finanţat de DARPA pentru
detectarea COVID-19 ar putea intra pe piaţă anul acesta.
Ştirea a apărut în septembrie 2020. Un nou vaccin
experimental dezvoltat împreună cu guvernul SUA susţine
că poate schimba ADN-ul uman şi ar putea fi implementat
încă de anul viitor printr-un biocip injectabil.48
Dintr-o ştire recentă, publicată pe data de 12 aprilie
a.c., aflăm că „Pentagonul a creat cipul care detectează
COVID-ul”49. Agenţia de Proiecte de Cercetare Avansate
pentru Apărare (DARPA) a Pentagonului a creat un cip
subcutanat care monitorizează corpul uman pentru a detecta
semnele virusului.
Colonelul în retragere Matt Hepburn, un medic
47

https://conferinteindirect.files.wordpress.com/2021/01/bill-gates-

admite-ca-vacinurile-vor-schimba-adn-ul-nostru-pentru-totdeauna.mp4
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by
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militar infecţionist, care conduce activitatea DARPA
împotriva COVID, a explicat nouă tehnologie într-o
emisiune televizată50.
„Îl pui sub piele şi el îţi spune că există reacţii chimice în
interiorul corpului tău şi aceasta înseamă că mâine vei
avea simptome.”

Pe de altă parte, doctorul de la Pentagon Kayvon Modjarrad
a dezvăluit că armata americană lucrează la un vaccin
universal împotriva tuturor tipurilor de coronavirus:
„Nu este science fiction, este realitate ştiinţifică.”

Şi Modjarrad a adăugat: „Avem instrumentele, avem
tehnologia pentru a face acest lucru chiar acum.”
Doctorul de la Pentagon a explicat că scopul acestui
vaccin este de a fi inoculat oamenilor pentru a-i proteja
împotriva tuturor viruşilor mortali care există sau care vor
apărea de acum încolo.

50

https://www.youtube.com/watch?v=No5Bz2eHNtA
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„Vom fi protejaţi împotriva viruşilor ucigaşi pe care nu
i-am descoperit sau nici măcar nu ne-am imaginat că ar fi
posibil să existe”, a spus Modjarrad.

Afirmaţia din urmă nu este doar exagerată, ci şi aberantă.
Cea mai sigură cale de a proteja pe cineva de orice tip de
virus care există sau vor apărea, este moartea. Omori
pacientul şi l-ai asigurat pe veci împotriva tuturor viruşilor.
La numai două zile a apărut o altă ştire din care aflăm
că „Pfizer anunţă actualizarea vaccinului COVID-19, care
include acum cip Microsoft pentru «simptome reduse»”51.
Pfizer a lansat o nouă declaraţiei pentru investitori,
menţionând că au încheiat un acord cu Microsoft pentru a-şi
integra cipul de procesor Pluton pentru a „reduce”
simptomele asociate vaccinului.
Directorul executiv Microsoft a declarat:
„Aceasta este o mare revoluţie în medicină, prin
adăugarea puternicului cip Pluton Microsoft, se va face
mai uşor ca niciodată urmărirea datelor primitorilor de

51
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vaccinuri. Putem folosi acest cip pentru a regla
temperatura corpului, pentru a reduce şansele de contracta
COVID-19”.

Dacă cipul poate controla temperatura corpului,
atunci poate controla toate funcţile organismului, de la
distanţă, prin intermediul reţelelor 5G. Aşadar, nu este vorba
de o presupunere, ci de fapte reale. Pfizer implantează pe
oameni cu cipuri şi nanoparticule, care vor face posibilă
implementarea sistemului financiar de tranzacţii digitale
patentat de Microsoft.
Dar ştirea cea mai şocantă ne prezintă o afirmaţie a
Melindei Gates, care afirmă că Bill Gates se gândise să
creeze tehnologie de urmărire pentru a profita de pandemie
aproape imediat. Dar ceea ce a captat atenţia a fost „teoria”
consumului de bebeluşi şi a sângelui acestora cu scopul de a
creşte vârsta de viaţă cu 20-30 de ani.52
Pentru

mulţi

poate

părea

de

necrezut,

însă

canibalismul este practicat în ritualurile satanice la care
participă lideri politici, oameni de afaceri, actori, cântăreţi şi
52
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alte vedete.
Au apărut mai multe filmări cu persoane care susţin
că sunt vaccinate şi de care se lipesc magneţi la locul
injecţiei.53 În articol este dat link-ul către înregistrarea
video.54 Documentarul are aproape o oră.
De ce se lipesc magneţi pe locul injectării? Cel mai
probabil datorită nanoparticolelor injectate în corp.
Într-o filmare care datează din 1995, Dr. Pierre
Gilbert afirmă că
„în distrugerea biologică există furtunile organizate ale
câmpurile magnetice, ceea ce înseamnă contaminarea
fluxurilor de sânge ale omenirii creând infecţii intenţionat.
Acest lucru va fi aplicat prin legi care vor face vaccinarea
obligatorie. Şi aceste vaccinuri vor face posibilă
controlul oamenilor. Vaccinurile vor avea cristale lichide
care vor fi găzduite în celula creierului, care vor deveni
micro receptoare de câmpuri electromagnetice unde vor fi
53

Ce se întâmplă cu vaccinaţii de care se lipesc magneţii?, https://www.
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transmise unde cu frecvenţe foarte foarte joase. Şi prin
aceste unde de joasă frecvenţă oamenii nu vor putea
gândi, vei fi transformat într-un zombie. Nu vă gândiţi la
asta ca la o ipoteză ... acest lucru a fost făcut. Gândeşte-te
la Ruanda.”55

Pornind de la aceste informaţii, am continuat
cercetarea şi am dat peste alte materiale interesante. Unul
dintre

aceste

materiale

este

un

articol

intitulat

„Nanomedicina magnetică manipulativă: viitorul terapiei
pandemice/endemice COVID-19”

56

, în care se propune

folosirea de nanoparticule controlate magnetic, combilate cu
tehnologia CRISPR ca metodă de terapie împotriva
diferitelor forme de infecţie, inclusiv împotriva viruşilor
Covid. Este un articol ştiinţific.
Un articol apărut în „The Guardian” în anul 2016,
intitulat
55

„Proteina

„Magneto”

modificată

genetic

Dr Pierre Gilbert 1995 Magnetic Vaccines (English Subtitles), https://

www.youtube.com/watch?v=mav2dZqQOcE [accesat pe data de 06 iulie
2021].
56

Ajeet Kaushik, Manipulative magnetic nanomedicine: the future of

COVID-19 pandemic/endemic therapy, publicat online: 14.12.2020,
https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/17425247.2021.1860938
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controlează de la distanţă creierul şi comportamentul”57,
prezintă noua tehnologie, dezvoltată în laboratorul lui Ali
Güler de la Universitatea din Virginia din Charlottesville, şi
descrisă într-o publicaţie online avansată, în revista Nature
Neuroscience.
Mai multe studii anterioare au arătat că proteinele
celulelor nervoase care sunt activate de căldură şi presiunea
mecanică pot fi modificate genetic astfel încât să devină
sensibile la undele radio şi la câmpurile magnetice, prin
ataşarea lor la o proteină de stocare a fierului numită feritină
sau la particule paramagnetice anorganice.
Mai pe înţelesul tuturor, cercetătorii studiază
posibilitatea de control de la distanţă a creierului şi a
comportamentului cu ajutorul proteinei numită TRPV4 sau
„Magneto”.
Dintr-un alt articol aflăm despre „nanoparticule
superparamagnetice livrate prin vaccinuri”.58 Un studiu

57

https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/
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Nanoparticule

superparamagnetice

livrate

prin

vaccinuri;

Operaţiunea „WarpSpeed” o capcană pentru democraţi, iar prăbuşirea
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publicat în Biblioteca Naţională de Medicină în 2014,
demonstrează că „nanoparticulele superparamagnetice” pot fi
livrate cu succes în organism prin intermediul vaccinurilor
şi, odată ajunse în corp, pot fi folosite pentru a injecta ADN
în celule, modificându-le genetic. Un al doilea studiu,
publicat şi în PubMed / Biblioteca Naţională de Medicină,
afirmă că nanoparticulele superparamagnetice pot fi conduse
în celulele creierului prin utilizarea unor magneţi externi.
Din toate acestea este crucial să înţelegem un lucru:
oamenii de ştiinţă care studiază vaccinurile experimentează
cu nanoparticule magnetice de mulţi ani şi au creat deja
tehnici de utilizare a unor seruri injectate pentru a livra
nanoparticule în creier care să fie apoi controlate prin
câmpuri magnetice externe.59
Profesorul italian dr. Stefano Montanari60 încearcă să
explice ce ar sta în spatele magnetismului manifestat de
proiectată a Americii accelerează, https://www.naturalnews.com/202105-25-superparamagnetic-nanoparticles-delivered-via-vaccines.html
59

Situation Update, May 25th, 2021 - Part 4 of 4 - Superparamagnetic

nanoparticle delivery via vaccines, with "magnetofection" of DNA,
https://www.brighteon.com/378d5d4c-fe49-4737-b99f-03de11e3120c
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Dr. Stefano Montanari, bolognez prin naştere (1949), modenez prin

adopţie, absolvent de farmacie în 1972 cu o teză în microchimie, a fost
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persoanele vaccinate – ne amintim cum, în zona injecţiei, s-a
constatat că se lipesc magneţii de corpul unora dintre
vaccinaţii61 cu serurile Covid. Potrivit lui, o cauză ar putea fi
proteinele magnetizabile, care pot fi introduse în vaccinuri
fără a fi detectabile ulterior.
Într-o emisiune de la Canale Italia62, cu mai mulţi
experţi în studio, profesorul specialist în nanopatologie
afirmă că proteinele magnetizabile, create în laborator, pot fi
introduse în orice produs farmaceutic. Ele nu sunt detectabile
cu microscopul electronic. Deşi metalul se poate vedea la
microscop, proteinele magnetizate sunt invizibile.
Alături de dr. Stefano Montanari (nanopatolog) s-au
mai aflat dr. Mariano Amici (doctor), dr. Antonietta Gatti
implicat în cercetarea aplicată în domeniul medicinei încă din timpul
facultăţii. Este autorul mai multor brevete în domeniul chirurgiei
cardiace, al chirurgiei vasculare şi al pneumologiei, precum şi proiectant
de sisteme şi echipamente electrofiziologice. A desfăşurat activităţi de
consultanţă ştiinţifică pentru diverse companii, conducând, printre altele,
un proiect de dezvoltare a unei valve cardiace biologice, potrivit Free
Health Academy. [http://www.stefanomontanari.net/biografia/].
61
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(fost

membru

al

Comitetului

ştiinţific

naţional

al

Ministerului Apărării, consultant al Comisiei guvernamentale privind uraniul sărăcit şi bolile conexe, coordonator
de proiecte europene şi cercetare italiană), dr. Silvana De
Mari (chirurg şi scriitor) şi av. Corrado Ruini (cofondator al
Academiei de Sănătate Gratuită).
Dr. Stefano Montanari dă trei motive63 pentru care
astfel de proteine magnetizabile ar fi introduse în vaccinuri:
1. Detectarea lor prin mijloace externe poate atesta mai
fidel decât un certificat falsificabil dacă cineva s-a
vaccinat sau nu;
2. Cei injectaţi cu proteine magnetizabile devin „o
antenă” ce poate primi sau transmite semnale
electromagnetice, astfel încât există posibilitatea
„citirii” din afară a multor informaţii biometrice
despre corpul lor;
3. În al treilea rând, corpul injectat cu proteine
magnetizabile devine un receptor care, primind
63

Emisiunea a fost difuzată în 21 mai 2021. Pentru a putea vizualiza

înregistrarea am fost nevoit să descarc fişierul video de la https://rumble.
com/vkhihv-the-explanation-for-the-magnetism-from-vaccines.-prof.stefano-montanari.html , publicat pe 29 iulie 2021.

69

anumite semnale, ar putea fi „telecomandat”, a
explicat doctorul nanopatolog într-o emisiune din
care reproducem extrasul principal aici.
Astăzi, Elon Musk a anunţat deja că a implantat
cipuri în creierele unor maimuţe64 iar Klaus Schawb de la
Forumul

Economic

Mondial

prevesteşte

implantarea

cipurilor în creierul uman65. Cu siguranţă cei doi din urmă nu
pot fi acuzaţi că răspândesc „teorii ale conspiraţiei” având în
vedere că ei sunt tocmai cei care promovează şi
implementează aceste tehnologii.
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3.3 Oxid de grafen în vaccinurile anti-Covid 66
Cercetătorii din Spania au descoperit că „vaccinul” antiCovid de la Pfizer-BioNTech conţine oxid de grafen67,
potrivit Natural News68. Un articol publicat de ActiveNews
în 2014 arăta că acest material va schimba viitorul şi că
foarte puţine companii din lume au acces la resursa minerală
brută care este necesară pentru a produce grafenul, iar 70%
din rezervă este controlată de China.
Foarte

recent,

echipa

de

cercetători

de

la

Departamentul de Inginerie al Universităţii din Almeria a
publicat un raport intitulat „Detectarea oxidului de grafen în
suspensie apoasă: Studiu observaţional în microscopie optică
şi electronică”.69
Conform acestui studiu, cercetătorii spanioli au
descoperit că fiecare doză de „vaccin” Pfizer pe care au
examinat-o conţinea aproximativ 747 de nanograme de oxid
66

O nouă teorie: OXID DE GRAFEN în vaccinurile anti-Covid?,
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de grafen70. Asta înseamnă că mai mult de 99% din
principiul activ al vaccinul Pfizer este alcătuit doar din oxid
de grafen.
Multe măşti faciale comercializate de corporaţii sunt
căptuşite cu grafen.71 Cercetătorii spanioli au descoperit
cantităţi semnificative de oxid de grafen şi în beţişoarele cu
vată folosite în reacţia în lanţ a polimerazei (RT-PCR) şi în
testele antigenice. Aceste teste sunt folosite cu scopul
declarat de a depista Covid-19. Nu există nici un motiv
care să justifice prezenţa oxidului de grafen în vaccinuri,
„decât acela de a ucide oameni”.
Dezvăluirea referitoare la raportul spaniol şi la oxidul
de grafen din vaccinurile Pfizer a ieşit la lumină pentru
prima dată după ce a fost prezentată de comentatorul
conservator Stew Peters în emisiunea sa, „The Stew Peters
Show”.72
În episodul din data de 8 iulie al emisiunii sale,
70
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Peters a invitat-o pe Dr. Jane Ruby, expert medical şi
cercetător cu o experienţă de 20 de ani în domeniul
farmaceutic, pentru a explica73 ce este oxidul de grafen şi
care sunt efectele acestuia asupra organismului uman.
Ruby a explicat câteva dintre modurile în care oxidul
de grafen este periculos pentru oameni. Ea a spus:
Distruge, literalmente, tot ce se află în interiorul celulei.
Explodează mitocondriile. Creează o situaţie în care
organismul este ca o maşină de pompieri cu 10 alarme şi
inflamaţii, citokine, chemokine. Acest lucru este incredibil
de violent... se produce o furtună inflamatorie, care are o
afinitate specială pentru crearea unei inflamaţii acute a
plămânilor, creează o furtună inflamatorie în ţesutul
cardiac şi în ţesutul cerebral... Nu există nici un motiv care
să justifice prezenţa acestei substanţe în [vaccinuri], decât
acela de a ucide oameni.

Ea a avertizat, în cele din urmă, că Pfizer şi alte corporaţii
farmaceutice erau în curs de a dezvolta o versiune
administrabilă prin inhalare a vaccinului. Această versiune
73

http://www.redvoicemedia.com/2021/07/what-is-graphene-oxide-main

-ingredient-in-pfizer-astrazeneca-vials-explained-by-medical-expert/
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inhalatorie ar fi mai puternică, deoarece ar intra direct în
plămâni. „Creează imediat o furtună pulmonară de
pneumonie”, a spus dr. Ruby. Dacă această versiune a
„vaccinului” va primi autorizaţia de utilizare de urgenţă,
numărul deceselor subite cauzate de cazurile de pneumonie
de tip „explozie respiratorie” va creşte vertiginos.
În bibliografie la poziţiile 75-81 veţi găsi trimiteri
către mai multe articole şi documente legate de grafen.
Dintr-un material video prezentat de Ricardo
Delgado Martin şi publicat de www.laquintacolumna.net,
aflăm că toate variantele de vaccin: AstraZeneca, Pfizer,
Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson&Johnson etc. conţin o
cantitate considerabilă de nanoparticule oxid de grafen.
Oxidul de grafen este o substanţă toxică care determină
formarea de tromboze şi duce la alterarea sistemului
imunitar. Dacă doza de oxid de grafen este crescută prin
orice metodă de administrare, acesta duce la blocarea
sistemului imunitar şi ulterior determină alterarea secreţiei
citokinelor (substanţe secretate de leucocite în timpul
proceselor inflamatorii şi de apărare). Oxidul de grafen se
acumulează în plămâni şi generează „furtuna de citokine”.
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Oxidul de grafen dobândeşte proprietăţi magnetice
puternice în interiorul organismului. Aceasta este explicaţia
pentru fenomenul magnetic pe care deja milioane de oameni
l-au experimentat ca urmare a administrării acestuia pe
diverse căi, inclusiv prin vaccinuri.
În concluzie, oxidul de grafen este presupusul SARSCOV-2, presupusul noul coronavirus, care ar fi provocat
boala numită covid-19.
Ca o observaţie, dacă avem de a face cu o substanţă
cu calităţi magnetice, atunci este de aşteptat ca aceste
namoparticule magnetice să interfereze cu radiaţiile 5G.
Acesta este adevăratul motiv pentru care nu s-a putut
realiza izolarea noului coronavirus, aşa cum de altfel
recunosc majoritatea instituţiilor de sănătate de nivel înalt
din diferite ţări, atunci când sunt întrebare despre aceasta.
Boala COVID-19 este rezultatul introducerii în
organism pe diferite căi a nanoparticulelor de oxid de grafen.
Oxidul de grafen este foarte puternic şi „contagios” în
aerosoli, ca şi presupusul virus. Ca orice material, oxidul de
grafen are o aşa numită „bandă electromagnetică de
absorţie”. Asta înseamnă că absoarbe o anumită frecvenţă
care stimulează oxidarea materialului/ţesutului cu care intră
75

în contact, ceea ce duce la reducerea rezervei de antioxidant
din organism.
Mai exact această frecvenţă este emisă de noua
tehnologie 5G. Acesta este motivul pentru care instalarea
antenelor 5G nu a fost oprită niciodată pe durata pandemiei,
fiind unul dintre puţinele servicii care s-au păstrat în această
perioadă.
Ricardo Delgado suspectează că în campania de
vaccinare antigripală din 2019, nanoparticulele de oxid de
grafen au fost introduse în flacoanele de vaccin. Cu
experienţele 5G ulterioare în diverse părţi ale lumii, COVID19 s-a dezvoltat ca urmare a interacţiunii dintre câmpurile
electromagnetice exterioare şi oxidul de grafen prezent în
interiorul corpului.
Să ne amintim că totul a început în Wuhan (China),
acesta fiind primul oraş din lume în care s-a testat tehnologia
5G la sfârşitul lunii noiembrie 2019. După activarea 5G zeci
de mii de persoane vor muri.
Aşadar, boala nu este provocată de un agent
biologic, ci de o substanţă chimică extrem de oxidativă. În
aceste condiţii, ne putem proteja prin creşterea nivelului de
antioxidanţi din organism.
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3.4 Cât timp va mai trăi cel vaccinat?74
Steven Fishman a aflat răspunsul de la prietenul său,
dr. Mylo Canderian, a dezvoltat brevetul pentru oxidul de
grafen pentru utilizarea lui ca armă biologică. Pentru Steven
Fishman, dr. Mylo Canderian este un „globalist care face
genocid.
Dr.

Canderian

este

asistent

medical

pentru

Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi sprijină, de asemenea, pe
Klaus Schwab şi „Marea resetare”, care va introduce moneda
digitală mondială, şi care este un obiectiv secundar al OMS
pentru 2022.
Dr. Canderian crede că 95% din populaţia lumii
sunt „paraziţi inutili” care trebuie eutanasiaţi cât mai
curând posibil.
„Uită-te la centrul oraşului Chicago, Baltimore sau Los
Angeles”, a spus el, „şi vei vedea clar de ce paraziţii
inutili trebuie să fie eutanasiaţi ca nişte câini furioşi.

El a spus că este încrezător că „vaccinul” va pune
74
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capăt la „cancerul pământului = oamenii !”. Dr. Canderian
este un susţinător înflăcărat al datoriei şi obligaţiei
francmasonilor de a scăpa lumea de „ciuma sunt omenii”.
Dr. Mylo a spus că orice hematolog poate vedea la
microscop în câteva secunde, mai uşor la microscopul
electronic, cantitatea de sânge afectată de oxidul de grafen.
Cu alte cuvinte, un „vaccinat” care are sângele deteriorat de
oxidul de grafen în proporţie de 20%, şi dacă nu se mai
vaccinează poate trăi 8 ani. [10 ani trăiesc mai puţin de
20%]. Cineva care are sângele deteriorat 70% nu va trăi mai
mult de 3 ani.
Dr. Jane Ruby a fost recent intervievată de Stew
Peters pe podcastul său şi a dat exemple despre cum arată
sângele deteriorat atunci când este expus la oxidul de grafen.
Oxidul de grafen este ca un burete de oxigen care privează
corpul de oxigen şi provoacă numeroase complicaţii ca
degenerări ale ţesuturilor, şoc anafilactic, coagulare toxică a
sângelui, pneumonie fatală, cancer mitocondrial şi cancer
endotelial.
Punctul de vedere al lui Mylo Canderian este similar
cu cel al lui Klaus Schwab, Bill Gates şi al şefilor Big
Pharma: LET THEM ALL DIE! (Lasă-i să moară pe toţi!)
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Mylo a mai precizat că „totul poate fi măsurat prin
teste hematologice. Cu cât mai multe vaccinuri cu atât
sângele lor arată mai rău la microscop şi cu atât mai
repede se vor transforma în îngrăşământ (vor muri)”
3.5 Transumanismul
În mare spus, transumaniştii profeţesc apropierea
unei ere postumane, graţie evoluţiei tehnologiei în domenii
precum genetica, inteligenţa artificială şi nanotehnologia.
„Transumanism” este o mişcare culturală radicală,
internaţională, intelectuală şi rapidă, care susţine utilizarea
noilor ştiinţe, inclusiv a modificărilor genetice, pentru a spori
capacităţile mentale, abilităţile şi aptitudinile fizice umane,
astfel încât „fiinţele umane vor fi transformate în fiinţe cu
mult extinse ca să merite eticheta „post-umană”.
Ray Kurzweil, şeful Google, unul dintre cei mai
vocali promotori ai transumanismului, crede că, până în
2030, creierul uman va fi conectat la cloud şi că nanoroboţii
implantaţi direct în creier ne vor transforma în semizei. Tot
el spune că anul 2029 va fi anul în care roboţii vor ajunge la
acelaşi nivel de inteligenţă ca oamenii. Ca o paranteză aş
aminti că în agenda ONU, 2030 este anul în care toată
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omenirea ar trebui identificată biometric, de la nou-născut
până la ultimul om de pe planetă. Să fie doar o coincidenţă?
Potrivit „etiştilor”, cum ar fi Profesorul Julian
Săvulescu de la Universitatea Oxford, nu numai că avem „o
obligaţie morală de a realiza astfel de oameni, dar embrionii
care nu îndeplinesc anumite îmbunătăţiri genetice în viitor
nu ar trebui lăsaţi să trăiască”. Dr. Richard Seed, un fizician
din Chicago, merge mai departe, avertizând pe oricine care
are intenţia de a sta în calea acestui vis că ar trebui să-şi
regândească mai bine opoziţia:
„Vom deveni dumnezei, curând. Nu vreţi să contribuiţi,
nu participaţi, dar dacă aveţi de gând să interferaţi cu mine
ca să devin un zeu, veţi avea probleme, va fi război ”.

Profesorii Seed şi Săvulescu nu sunt singurii cu
asemenea credinţe puternice. Ca director al Institutului
pentru Viitorul Umanităţii şi profesor de filozofie la
Universitatea Oxford, Nick Bostrom este un alt avocat
principal al transumanismului care prevede reconstrucţia
oamenilor cu gene animale, plante şi alte forme de viaţă
sintetice prin utilizarea ştiinţelor moderne.
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Îndeamnă Dumnezeu la aşa ceva? Nu cred. Mai
degrabă cred că demonii sunt cei care îi călăuzesc pe
oamenii de ştiinţă să altereze firea umană. Acum putem
înţelege mai bine avertismentul lui Nicolai Berdiaev75, care
afirma că vechea magie renaşte şi se vulgarizează prin ştiinţă
şi tehnică.
La prima vedere pare doar exprimarea unor dorinţe,
însă dintr-un articol publicat pe saitul nature.com76, aflăm că
guvernul japonez aprobă unul din cele mai controversate
studii ştiinţifice: crearea (şi naşterea) fiinţelor hibride omanimal.
„După zece ani de planuri, Hiro Nakauchi, un biolog
specialist în celule stem, a primit în sfârşit aprobarea
guvernului japonez pentru a desfăşura unul dintre cele mai
controversate studii ştiinţifice: crearea (şi naşterea)
fiinţelor hibride om-animal. Multe ţări de pe mapamond
au restricţionat, au retras fondurile sau au interzis de-a
binelea aceste practici controversate din punct de vedere
etic. Însă acum, Japonia a dat undă verde în mod oficial în
75
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Nikolai Berdiaev, Sensul creaţiei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992.
Japan

approves

first

human-animal

embryo

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02275-3
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experiments,

ceea ce priveşte această cutie a Pandorei.”

După cum putem vedea încet-încet cercetările de
acest gen, deşi foarte controversate, încep să fie acceptate şi
oficial. Asta nu înseamnă că în laboratoarele secrete
cercetările s-au oprit. Ele se desfăşoară de zeci de ani fără
ştirea publicului larg.
„În prima jumătate a anului 2019, guvernul japonez a
afirmat că este legal să transplantezi embrioni hibrizi la
animale surogat şi să permiţi ca animalele-gazdă să le dea
naştere.”

Biohackerii sunt cei care experimentează pe propriile lor
trupuri, în afara spaţiului tradiţional al laboratoarelor şi al
instituţiilor de cercetare, în speranţa că-şi vor maximiza
performanţa fizică şi cognitivă. Aceştia formează o ramură a
transumanismului, mişcare ce militează ca umanitatea să se
folosească de tehnologie pentru evoluţia speciei. Unii dintre
biohackeri au doctorate în ştiinţă, alţii sunt doar amatori. Iar
metodele prin care-şi modifică biologia sunt la fel de diverse
ca şi ei.
Ei vor să-şi extindă viaţa într-o manieră radicală.
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Refuză să-şi accepte limitările fizice – sunt convinşi că le pot
înfrânge folosindu-se de o varietate de soluţii high şi low
tech. Şi nu doresc să aştepte rezultatele unor testări medicale
interminabile, vor să-şi transforme viaţa chiar acum. Unii
dintre biohackeri cred cu tărie că vor descoperi tinereţea
veşnică cu ajutorul tehnologiei.
În urmă cu câţiva ani modificările artificiale ale
genomului uman erau considerate doar apanajul marilor
laboratoare complexe. Între timp, câţiva cercetători au
dezvoltat o tehnologie nouă de a modifica genomul, cu o
acurateţe maximă. Procedura a fost denumită CRISPRCAS977, şi acţionează ca un foarfece molecular. O adevărată
alchimie.
Ceea ce se dă publicităţii reprezintă doar vârful
aisbergulului. Tehnologia este mult mai avansată decât
ne-am putea închipui. Cu toate acestea, pe saitul Modern
War Institute78 aflăm informaţii extrem de interesante.
În urmă cu câţiva ani, Dr. Charles Morgan a vorbit
cadeţilor din West Point despre o serie de subiecte, incluzând
77
78

https://www.newscientist.com/term/what-is-crispr/
Modern War Institute , https://mwi.usma.edu/mwi-video-dr-charles-

morgan-neurobiology-war/
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psihologia, neurobiologia şi aplicarea ştiinţei în război.
Pe parcursul a douăzeci de ani la Universitatea Yale
şi la Unitatea de Studii Neurobiologice a Centrului Naţional
pentru Tulburări de Stres Post-Traumatic, cercetările
neurobiologice şi criminalistice ale Dr. Morgan l-au stabilit
ca expert internaţional în tulburarea de stres post-traumatic,
memoria martorilor oculari şi performanţa umană în condiţii
de stres ridicat. Dr. Morgan este expert în selecţia şi
evaluarea operaţiunilor speciale militare americane şi a
unităţilor speciale de misiune. Munca sa a oferit o
perspectivă asupra rezilienţei psiho-neurobiologiei la soldaţii
de elită şi a contribuit la misiunea de instruire a programelor
speciale ale armatei.
Profesorul Dr. Charles Morgan a susţinut o conferinţă
la West Point soldaţilor americani din Divizia de informaţii
vizuale despre cea mai recentă tehnologie din domeniul biorăzboiului, reprogramării ADN şi exploatării celulelor
umane. Materialul are 40 minute, şi merită vizionat de mai
multe ori. Din informaţiile prezentate în acest material veţi
afla la ce nivel a ajuns nano-tehnologia şi ingineria genetică,
cu ajutorul cărora se poate realiza controlul minţii, ştergerea,
rescrierea şi transferul de memorie, conectarea creierului la
84

diverse dispozitive, sau creier – creier, sau cum pot fi
introduse celule într-un corp şi cum sunt ele controlate de la
distanţă, sau se pot ascunde informaţii în ADN. Această
înregistrare video79 se găseşte şi pe saitul „Modern War
Institute”. A fost publicată pe youtube pe data de 14 iunie
2018 de către Modern War Institute. Aşadar, este o
înregistrare oficială.
Mai pe înţeles, cu tehnologia actuală, în ADN-ul
uman se poate înmagazina orice tip de informaţie (text,
imagini, sunet, video etc.), inclusiv un cod numeric personal
de identificare. Şi asta acum, nu în viitor.
3.6 Reducerea populaţiei prin vaccinare
Un alt material interesant se intitulează „Creierul
este câmpul de luptă al viitorului”80. Conferinţa despre noile
arme neuro şi nano este ţinută de Dr. James Giordano.
Urmăriţi această prezentare având în minte campania de
vaccinare la nivel global a oamenilor şi afirmaţia lui Bill
79
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https://www.youtube.com/watch?v=cTtIPBPSv0U
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Dr. James Giordano: Creierul este câmpul de luptă al viitorului,

https://www.youtube.com/watch?v=N02S K9yd60s
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Gates conform căreia „dacă facem o treabă bună cu noile
vaccinuri, cu serviciile medicale, cu serviciile de sănătate
reproductivă, am putea, cel mai probabil, să reducem acest
număr cu 10 sau 15%”. Vizionaţi întreaga ştire81 difuzată în
februarie 2011 pe Antena 1.
Şi postul de televiziune OTV trăgea un semnal de
alarmă în urmă cu 10 ani, mai precis pe data de 18 ianuarie
2011. Emisiunea purta titlul „Vaccinurile – un plan diabolic
de ucidere lentă în masă a oamenilor?”82. Dacă atunci mai
puteam pune sub semnul întrebării acest plan diabolic, acum
ce credeţi? Merită ca Biserica să fie implicată în acest
plan diabolic?
În data de 04 aprilie 2012 pe saitul Antena 3 a fost
publicată ştirea: „Populaţia lumii trebuie REDUSĂ cu 50%.
Numai aşa naţiunile vor intra în Noua Ordine Mondială”.83
Declaraţiile sunt şocante.
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https://www.youtube.com/watch?v=JeNNO9d4zoo
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Iată câteva declaraţii ale unor lideri care conduc
lumea:
„Graviditatea ar trebui să fie o crimă împotriva
societăţii, cu excepţia cazului în care părinţii deţin un
permis de la guvern. Toţi potenţialii părinţi ar trebui să
fie îndemnaţi la a folosi produse chimice contraceptive,
guvernul furnizând antidoturi cetăţenilor aleşi pentru
fertilizare” - David Brower, directorul executiv Sierra
Club
„Societatea

nu

face

nicio

afacere,

dacă

permite

degeneraţilor să-şi perpetueze specia” - Theodore
Roosevelt
„O populaţie totală mondială de 250-300 de milioane
de persoane, cu 95% mai puţin decât în prezent, ar fi
ideală” - Ted Turner, într-un interviu pentru revista
Audubon.
„Eu cred că suprapopularea umană este problema
fundamentală pe Pământ astăzi. Noi, oamenii, am devenit
o boala: „Virusul-Om”. Primele mele trei obiective
principale ar fi: reducerea populaţiei umane la
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aproximativ 100 de milioane în întreaga lume,
distrugerea infrastructurii industriale şi în al treilea rând să
văd cât mai multe zone pustii” - Dave Foreman
„Noi trebuie să vorbim mai clar despre sexualitate,
contracepţie, despre avort, despre valoarea controlului
populaţiei, deoarece, pe scurt, criza ecologică este criza
populaţiei. Reduceţi populaţia cu 90%, iar apoi nu vor
mai fi suficienţi oameni pentru a face atât de multe daune
ecologice” - Mihail Gorbaciov
„Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a
politicii externe faţă de lumea a treia, pentru că economia
SUA va necesita cantităţi tot mai mari de minerale din
străinătate, în special din ţările mai puţin dezvoltate.
Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili. Populaţia
lumii trebuie să fie redusa cu 50%” - Dr. Henry
Kissinger
„Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel
mondial. Tot ce avem nevoie este o criza majoră
credibilă şi naţiunile vor accepta Noua Ordine
Mondială” - David Rockefeller
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„Nimeni nu va intra în Noua Ordine Mondială decât în
cazul în care el sau ea va face o promisiune pentru a se
închina lui Lucifer. Nimeni nu va intra în New Age cu
excepţia cazului în care el va lua o iniţiere luciferică” David

Spangler,

director

al

Iniţiativei

Planetare,

Organizaţia Naţiunilor Unite şi unul din fondatorii
curentului New Age
„Astăzi lumea are 6.8 miliarde de oameni (declaraţia a
fost făcută în urmă cu câţiva ani). Şi ar putea creşte până
la aproximativ nouă miliarde. Acum, dacă am face o
treabă foarte eficientă cu noile vaccinuri, cu asistenţa
medicală,

cu

serviciile

de

sănătate

şi

controlul

reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar
15 la sută..!” - Bill Gates

Oare nu vă îngrozesc aceste declaraţii? Cine
doreşte să fie părtaş la acest genocid?
Să reţinem şi faptul că vaccinurile au mai multe
scopuri. Pe lângă acţiunea de reducere a populaţiei prin
contaminare

şi

sterilizare,

o

altă acţiune urmăreşte

introducerea în corpul uman a nanoroboţilor, cu scopul de a
crea un sistem unic de identificare biometrică a fiecărei
89

persoane de pe pământ, conform patentului cu numărul WO
2020/060606 A1 din data de 26 martie 2020, primit de
Microsoft şi Bill Gates şi intitulat „Cryptocurrency system
using body activity data”.
Lumea

este

într-o

profundă

schimbare

şi

transformare. Şi asta nu este tot! Urmează planul pentru
marea resetare cu eliminarea valutelor şi înlocuirea banilor
cu un sistem digital de tranzacţii financiare.
Vaccinarea cu ARN este inginerie genetică
ireversibilă. Vizionaţi materialele video indicate.84
Dr. Vernon Coleman, care prezice că oamenii
vaccinaţi vor începe să moară în toamnă, anunţă un genocid
general pentru majoritatea populaţiei, de asemenea pentru cei
nevaccinaţi, din cauza mutaţiilor virale pe care le va provoca
vaccinul. Potrivit acestuia, vaccinurile Covid-19 sunt arme
de distrugere în masă şi ar putea pune capăt rasei umane.
Printre altele el afirmă următoarele:
„Concluzia este că administrarea de vaccinuri oferă
virusului posibilitatea de a deveni infinit mai periculos.
84

Vaccinarea cu ARN este inginerie genetică ireversibilă, https://www.

brighteon.com/4c4b5fbc-dfda-4432-a222-8930a506324c
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Fiecare persoană vaccinată are potenţialul de a deveni un
criminal în masă, deoarece corpul lor devine un laborator
pentru producerea de viruşi mortali. Mai rău încă, unii
dintre cei vaccinaţi pot deveni purtători asimptomatici –
răspândind viruşi mortali în jurul lor.
Politicienii şi consilierii lor vor minţi şi îi vor
acuza pe cei care nu au fost vaccinaţi că sunt responsabili
pentru dezvoltarea de noi mutaţii şi creşterea numărului de
decese care vor avea loc.
Există un risc real ca, în loc să omoare 90-95%
dintre oameni, aşa cum intenţiona iniţial elita malefică, să
omoare pe toţi din greşeală; ar putea anihila omenirea.”85

Dr. Rima Laibow este un doctor de top şi, de
asemenea, soţia generalului Stuburbine, fost general maior al
85

Dr. Vernon Coleman prezice că oamenii vaccinaţi vor începe să moară

în toamnă şi anunţă un genocid general pentru majoritatea populaţiei,
https://www.incorectpolitic.com/previziune-teribila-dr-vernon-colemanprezice-ca-oamenii-vaccinati-vor-incepe-sa-moara-in-toamna-si-anuntaun-genocid-general-pentru-majoritatea-populatiei/ ; ştirea originală la
https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-massdestruction-and-could-wipe-out-human-race
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Forţelor Speciale ale SUA. Ea a tratat şefi de state, oameni
din guverne precum şi oameni din familiile regale,
aristocrate din Europa, iar aceştia i-au spus ca la medicul lor
personal planul de depopulare a lumii. Asta cu ajutorul
OMS, ONU, prin vaccinuri.
Într-un interviu acordat în anul 2009 a afirmat
următoarele:
Dar mai înainte să începem cu faptul că OMS a decis că
suntem cu 90% prea mulţi oameni. OMS lucrează încă
din 1974 la vaccinuri pentru a crea sterilitate permanentă
la oameni. Acest proces este în curs de desfăşurare iar
pentru a face lucrurile şi mai rele, noi ştim că vaccinurile
care au fost aprobate ilegal de FDA, conţin o substanţă
numită „Squalene”.
Dacă vă injectez cu „squaline”, sistemul dvs.
imunitar va ataca „squaline”, dar apoi va ataca toate
părţile corpului. Ce pare a fi aceasta când ai făcut corpul
să se comporte aşa? Seamănă a „Go 4 Syndrom”. Se pare
că fiecare articulaţie din corp se umflă sub o durere atroce
şi devine imobilă.
Guvernanţii vor introduce o pandemie folosind
vaccinul intra-nazal, care este un virus viu atenuat. Asta
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înseamnă că dacă eu iau virusul, te pot îmbolnăvi şi pe
tine. Tu o să faci gripă şi toţi din jurul tău o să facă gripă.
Atunci Guvernul American, pe baza declaraţiilor
deja făcute vor spune „o, vai, avem o pandemie şi nu
avem suficiente doze de vaccin”. Deci vom adăuga
„squalene” la cele 90 de mii de centre de vaccinare, pe
care CDC le va anunţa că vor efectua vaccinarea. Ce
înseamnă asta, este un holocaust. Un genocid.
Bărbaţii şi femeile vor muri iar cei rămaşi în viaţă
vor fi sterili din punct de vedere a procreerii.
Să-ţi spun o întâmplare. În 2003 am avut un
pacient pe care l-am consultat în cabinetul meu. Şi era un
şef de stat. Şi într-o zi ea mi-a spus: «E aproape timpul
să înceapă marea sacrificare». A întrebat, ce? Apoi a
spus: «Marea sacrificare. Când subţiezi turma». Am spus,
despre ce vorbiţi? Apoi a zis: «E timpul ca mâncătorii
nefolositori să fie sacrificaţi. Aceştia sunt oamenii care
consumă resursele noastre naturale». Am spus: cine sunt
oamenii care iau aceste decizii? Ea a spus: «Noi
aristrocraţii».”86
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https://conferinteindirect.files.wordpress.com/2021/06/planul-de-
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Puternica concentraţie de proteine spike descoperită
în testicule şi ovare, potrivit datelor secrete Pfizer publicate
de agenţia de reglementare japoneză, ridică şi o altă întrebare
gravă: „Vor devenii tinerii noştri sterili?”, a spus Byram
Bridle, imunolog şi virusolog, profesor la
Guelph din Ontario, într-un interviu
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Universitatea

cu realizatoarea

canadiană de televiziune Alex Pierson.88
Au existat mii de cazuri raportate de tulburări
menstruale89 de către femei cărora li s-a inoculat un vaccin
anti-COVID şi sute de rapoarte de pierderi de sarcină la
femeile însărcinate vaccinate, precum şi tulburări ale
organelor de reproducere la bărbaţi.
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http://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-

study-on-covid-19-vaccines-sugge
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Un cercetător dezvăluie: „S-a făcut o mare greşeală. Vaccinurile

conţin o toxină care ajunge în sânge.” - Cei mai în pericol sunt Copiii.
Se urmăreşte reducerea populaţiei?, rtnews.ro, publicat pe data de 1
iunie 2021.
89

Thousands of reports of menstrual irregularities, reproductive

dysfunction following COVID vaccines, LifeSiteNews, publicat pe 19
aprilie

2021:

http://www.lifesitenews.com/news/thousands-of-women-

report-hemorrhaging-reproductive-dysfunction-miscarriage-after-coronashots
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Toate informaţiile adunate până acum, dezvăluie
modul în care globaliştii s-au angajat într-un efort genocid de
exterminare globală pentru a anihila rasa umană, a pune
capăt tuturor naţiunilor şi a ucide, literalmente, miliarde de
oameni. Vaccinul covid este elementul cheie în acest plan de
genocid împotriva umanităţii şi asta explică de ce se depun
eforturi disperate pentru a reduce la tăcere scepticii
vaccinului, a cenzura medicii şi oamenii de ştiinţă şi a forţa
cât mai mulţi oameni cu putinţă să se închidă.
3.7 Care sunt riscurile vaccinurilor COVID-19
Conform fişei informative efectele secundare care au
fost raportate pentru vaccinul Pfizer-BioNTech COVID-19
includ: durere la locul injectării, oboseală, durere de cap,
dureri musculare, frisoane, dureri articulare, febră, umflarea
locului de injectare, roşeaţă la locul injectării, greaţă, a nu se
simţi bine, ganglioni limfatici umflaţi (limfadenopatie).
Semnele unei reacţii alergice severe pot include:
respiraţie dificilă, umflarea feţei şi a gâtului, bătăi rapide ale
inimii, o erupţie cutanată puternică pe tot corpul, ameţeli şi
slăbiciune.
Mai putem adăuga că până în prezent multe
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persoane au murit la scurt timp după ce s-au vaccinat.
Iată câteva ştiri:
- Asistentă moartă după ce şi-a făcut vaccinul Pfizer.90 O
asistentă portugheză, în vârstă de 41 de ani, a murit la două
zile după ce a primit vaccinul anti-covid Pfizer. Tatăl ei
spune că „vrea răspunsuri”. Povestea dramatică a fost
publicată de ziariştii de la DailyMail91.
- Reacţie gravă după vaccinarea anti-Covid cu vaccinul de la
Moderna – Cazul Shawn Skelton.92
- Germania: Zece persoane au murit la scurt timp după
vaccinare93
- După decesele din Norvegia, experţii în sănătate solicită
suspendarea vaccinării cu Pfizer94
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https://www.stiripesurse.ro/asistenta-moarta-dupa-ce-si-a-facut-

vaccinul-pfizer_1576820.html
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-9111311/Portuguese-health-

worker-41-dies-two-days-getting-Pfizer-covid-vaccine.html
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https://www.incorectpolitic.com/video-emotionant-reactie-grava-dupa-

vaccinarea-anti-covid-cu-vaccinul-de-la-moderna-cazul-shawn-skelton/
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https://realitateafaracenzura.ro/germania-zece-persoane-au-murit-la-

scurt-timp-dupa-vaccinare/
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https://realitateafaracenzura.ro/dupa-decesele-din-norvegia-expertii-in-

sanatate-solicita-suspendarea-vaccinarii-cu -pfizer/
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- Norvegia lansează o anchetă după decesul a 23 de bătrâni
care au primit vaccinul Pfizer95
- Trei persoane din Franţa vaccinate cu Pfizer au fost
diagnosticate cu hemofilie. Cum se manifestă boala96
- Cazurile de tromboză cerebrală dezvoltate în urma
vaccinului anti-covid confirmate de experţii criminalişti97
- AstraZeneca sub anchetă judiciară după ce 15 persoane
din Franţa au murit după vaccinare. Rudele victimelor au
depus plângere pentru omor98
Experţii în sănătate din Wuhan au solicitat Norvegiei
şi altor ţări să suspende utilizarea vaccinurilor COVID-19 pe
bază de ARNm produse de companii precum Pfizer, în
special în rândul persoanelor în vârstă, conform Zerohedge.
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https://realitateafaracenzura.ro/norvegia-lanseaza-o-ancheta-dupa-

decesul-a-23-de-batrani-care-au-primit-vaccinul -pfizer/
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https://www.capital.ro/trei-persoane-din-franta-vaccinate-cu-pfizer-au-

fost-diagnosticate-cu-hemofilie-cum-se-manifesta-boala.html
97

http://romanii-liberi.ro/2021/05/04/cazurile-de-tromboza-cerebrala-

dezvoltate-in-urma-vaccinului-anti-covid-confirmate-de-expertiicriminalisti/
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https://www.activenews.ro/stiri/AstraZeneca-sub-ancheta-judiciara-

dupa-ce-15-persoane-din-Franta-au-murit-dupa-vaccinare.-Rudelevictimelor-au-depus-plangere-pentru-omor-166843
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Un imunolog din Beijing, care a solicitat anonimatul,
a declarat pentru Global Times că lumea ar trebui să
suspende utilizarea vaccinului pe bază de ARNm făcut de
Pfizer, deoarece această nouă tehnologie nu a dovedit
siguranţă în utilizarea pe scară largă. El nu a recomandat
persoanelor în vârstă, în special celor peste 80 de ani, să
primească vreun vaccin COVID-19.
Ideea de unica sursă de informare sau „grup
strategic” este din start un atac fără precedent la drepturile
omului. Câţiva indivizi întocmesc planuri obscure, „la
grămadă” pentru populaţiile lumii, indiferent de ţară, doar
pentru că alţi 2-3 indivizi din OMS transmit protocoale
medicale generale de parcă ar oferi soluţii de tundere, tratare
şi înverzire ale unei peluze.
Câţi oameni ştiu că OMS este o organizaţie privată?
Şi nu este singura organizaţie privată care dictează politicile
ce trebuie urmate de state. Alte organizaţii private extrem de
influente sunt Comisia Trilaterală, Comisia pentru Afaceri
Externe (CFR) şi Grupul Bilderberg.
Dr. Adina Alberts afirmă că „asistăm la un
experiment mondial … Nu cred că mai e o noutate pentru
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nimeni”.99
Acţiunea de vaccinare în masă este un atentat la
siguranţa naţională pentru că pune în pericol sănătatea
poporului român. Este timpul să ne trezim la realitate şi să nu
ne mai lăsăm manipulaţi de mass-media.
Dintr-o comunicare100 directă către profesioniştii din
domeniul sănătăţii a compania AstraZeneca AB, difuzată în
martie 2021, aflăm despre riscul de trombocitopenie şi de
tulburări de coagulare provocat de vaccinul anti-COVID,
produs de această companie.
Vaccinul AstraZeneca este mai periculos decât
Covid-19. Riscul de deces este mai mare susţine Institutul de
Sănătate Publică din Norvegia.101
Dintr-o altă ştire publicată pe data de 02 martie a.c. în
NaturalNews102, cu titlul „Oamenii de ştiinţă de la Sloan
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https://oficialmedia.com/dr-adina-alberts-asistam-la-un-experiment-

mondial-nu-cred-ca-mai-e-o-noutate-pentru-nimeni/
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https://www.anm.ro/_/COMUNICARI%20DIRECTE/COVID-19%20

Vaccine%20AstraZeneca-%20comunicare%20catre%20profesionisti.pdf
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http://romanii-liberi.ro/2021/04/23/vaccinul-astrazeneca-mai-

periculos -decat-covid-19-riscul-de-deces-este-mai-mare-sustineinstitutul-de-sanatate-publica-din-norvegia/
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https://www.naturalnews.com/2021-03-02-scientists-discover-mrna-
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Kettering descoperă că ARNm inactivează proteinele care
suprimă tumorile, ceea ce înseamnă că pot contribui la
promovarea cancerului”, aflăm că vaccinurile pe bază de
ARNm inhibă genele care ne protejează împotriva tumorilor.
Vaccinurile experimentale ARNm produc „proteine
spike”, cauzatoare de boală, pe care persoanele vaccinate le
pot transmite celor cu care intră în contact. America`s
Frontline Doctors (AFLDS)103 avertizează că aceste proteine
spike au capacitatea104:
a) de a trece „bariera hemato-encefalică”, provocând
distrugeri neurologice;
b) de a fi „răspândite” de persoanele vaccinate,
îmbolnăvind copiii şi adulţii nevaccinaţi;
c) de a provoca sângerări vaginale neregulate şi pierderi
de sarcină la femei.
După cum arată documentul AFLDS, răspândirea se

inactivates-tumorsuppressing-proteins.html
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http://www.americasfrontlinedoctors.org/
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http://www.americasfrontlinedoctors.org/action-alerts/identifying -

post-vaccination-complicationstheir-causes-an-analysis-of-covid-19patient-data
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poate realiza „prin expunerea la mediul înconjurător”,
inclusiv „prin inhalarea sau contact al pielii” cu o persoană
vaccinată cu un astfel de vaccin experimental sau care a fost
expusă în acelaşi mod.
Vaccinul este armă biologică.105 Mai exact, proteina
spike este arma bioactivă şi este concepută pentru a se
răspândi de la persoană la persoană, fiind transmisibilă de la
vaccinaţi pentru a infecta persoanele nevaccinate.
Pfizer admite, de asemenea, că bărbaţii vaccinaţi pot
transmite componentelor virale femeilor la momentul
concepţiei, ceea ce înseamnă că femeile şi bebeluşii lor
nenăscuţi ar putea fi infectaţi cu otrăvurile prin contactul
exterior.
O femeie însărcinată care nu este vaccinată poate
colecta, de asemenea, componentele virale de la medicul său
sau de la un alt membru al familiei care a fost vaccinat.
Potrivit Pfizer, acest lucru se poate întâmpla „prin inhalare
sau prin contactul cu pielea”.
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5 medici sunt de acord că injecţiile COVID-19 sunt arme biologice şi

discută despre ce trebuie făcut, https://www.brighteon.com/5fc47f25dab5-472e-aa50-44e19ce141af
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Proteina spike este biologic activă şi provoacă
cheaguri de sânge, rezultând accidente vasculare cerebrale,
atacuri de cord, embolie pulmonară şi efecte de infertilitate.
Documentele proprii ale companiei Pfizer relevă faptul că
acest fenomen este bine cunoscut dezvoltatorilor de
vaccinuri.106
Ceea ce devine evident acum este că vaccinurile de
astăzi au fost proiectate în mod deliberat pentru a funcţiona
ca vaccinuri auto-replicate, pentru a răspândi arme biologice
avansate pe bază de proteine către cei care refuză să fie
vaccinaţi.107
Dintr-o altă ştire, publicată în data de 27 aprilie a.c.,
aflăm că cercetătorii de la Harvard spun că „vaccinurile antiCOVID ar putea altera permanent ADN-ul genomului
uman”108. Acest lucru l-a afirmat chiar şi Bill Gates, aşa cum
106

Pfizer recunoaşte într-un document intern că persoanele vaccinate

răspândesc particule infecţioase, https://www.activenews.ro/stiri/Pfizerrecunoaste-intr-un-document-intern-ca-persoanele-vaccinate-raspandescparticule-infectioase.-DOC-VIDEO-166675
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Un document Pfizer admite că persoanele vaccinate au „răspândit”

particule infecţioase, https://1scandal.com/un-document-pfizer-admetque-les-personnes-vaccinees-repandent-des-particules-infectieuses/
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https://www.imuno-medica.ro/noutati/Cercetatorii%25C2%25A0
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am amintit mai sus.
Deşi producătorii Pfizer şi Moderna neagă cu
vehemenţă, studiile arată că modificarea ADN-ului uman
prin ARN-ul mesager este foarte posibilă, avertizează
medicii. Iar probabilitatea modificării ADN-ului creşte cu
fiecare doză de vaccin administrată, în condiţiile în care
imunizarea se va face sezonier.109
Studiul Harvard110 avertizează că efectele acestui
fenomen pot fi foarte serioase, conducând la „un răspuns
imun mai sever, cum ar fi furtuna de citokine sau reacţii
autoimune”, de aceea, se arată în studiu, sunt necesare
investigaţii clinice aprofundate.
Vaccinul anti-covid nu este un vaccin. Face parte din
grupul mai nou de ARNm (ARNm) presupus „vaccinuri”.
Odată ajuns în interiorul unei celule umane, ARNm
reprogramează ARN-ul şi ADN-ul normal, care începe să

Harvard-spun-ca-vaccinurile-anti-COVID-19-ar-putea-altera-permanentADN-ul-genomic-uman-29
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Alertă medicală! ARN-ul mesager chiar poate schimba ADN-ul uman,

http://romanii-liberi.ro/2021/04/30/alerta-medicala-arn-ul-mesager-chiarpoate-schimba-adn-ul-uman/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33330870/
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producă o altă proteină. Cu alte cuvinte, nu are nimic de-a
face cu vaccinurile tradiţionale! Altfel spus, este un
instrument de influenţă genetică. Este o armă genică!
Cu alte cuvinte, aceste aşa-zise vaccinuri au ca scop
să distrugă pământenii, iar supravieţuitorii vor deveni
organisme modificate genetic!
Persoanele vaccinate vor trebui să se împace cu
consecinţele, deoarece nu mai pot fi vindecate prin simpla
eliminare a toxinelor din corpul uman.
EudraVigilance – baza de date europeană a
rapoartelor despre reacţiile şi decesele provocate de
vaccinurile împotriva COVID-19, a înregistrat 7.766 de
decese care au avut loc în urma vaccinurilor anti-Covid şi
330.218 de vătămări. Raportul a fost întocmit până la data de
17 aprilie, 2021.111
Senatorul american Ron Johnson a dezvăluit că
datele provenite din Israel arată că 84% dintre noile cazuri de
infectări Covid provin de la persoane vaccinate anti-
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7,766 decese post-vaccin în Europa şi 330,218 de vătămări provocate

de vaccinurile Covid, conform bazei de date EudraVigilance a Agenţiei
Europene a Medicamentelor, [http://romanii-liberi.ro].
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Covid.112 Iar asta, după ce un alt senator, Rand Paul,
anunţase că solicită Departamentului de Justiţie al SUA să îl
urmărească penal pe dr. Anthony Fauci pentru că a minţit
Congresul, informează pagina web Humans are Free.
Şeful Institutului Naţional de Alergologie şi Boli
Infecţioase, dr. Anthony Fauci, e acuzat că a finanţat
cercetări periculoase de tip „gain-of-function” în Wuhan,
China, după care a minţit sub jurământ atunci când a depus
mărturie pe această temă în faţa Senatului SUA.
Ce reţinem din aceste informaţii? Reţinem că
„vaccinurile”, pe lângă faptul că nu te protejează de viruşi, te
transformă într-o fabrică de viruşi. Te infectează pe tine şi te
transformă înr-un focar de infecţie pentru cei din jurul tău.
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Senatorul american Ron Johnson: Datele din Israel arată că 84%

dintre noile cazuri de infectări Covid provin de la persoane vaccinate
anti-Covid. Fauci a finanţat experimente la Wuhan şi ar trebui urmărit
penal, adaugă senatorul Rand Paul, rtnews.ro, publicat pe data de 4
august 2021.
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3.8 Mărturii ale Părinţilor duhovniceşti despre
vaccinare
Să ascultăm în continuare mărturiile câtorva Părinţi
duhovniceşti cu viaţă sfântă.
Începem cu o mărturie a Sf. Paisie Aghioritul pe care
o găsim în cartea Trezirea duhovnicească, publicată de
părinţii de la Schitul Lacu din Sf. Munte Athos, la pagina
195 din ediţia din 2006.
„Iată, acum, a apărut o boală pentru care au aflat un vaccin
care va fi obligatoriu şi ca să-l poată face cineva îl vor
pecetlui.”113

Mitropolitul Ambrozie de Kalavryta, ne avertizează că:
„Întreaga poveste a coronavirusului nu este altceva decât
planul forţelor demonice, care constituie aşa-numita globalizare şi
care are drept obiectiv să conducă societatea umană spre primirea
peceţii Antihristului, adică cipul cu numărul 666, care va fi
implantat în corpurile noastre sub pretextul vaccinului împotriva
coronavirusului.”

113

Paisie Aghioritul, Trezirea duhovnicească, Schitul Lacu, 2006, p. 195.
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Arhimandritul Iustin Pârvu spune că
„Dacă mama va lăsa copilul să fie vaccinat, este ca şi cum
l-ar da la moarte... Nu primiţi acest vaccin şi nimic din ce
aduc nou puterile politice de azi. Totul este la vedere şi
sunt conştienţi că nu mai au nici un adversar de temut şi
luptă pentru exterminarea populaţiei, ca cei puţini care vor
rămâne să se închine lor.”

Stareţul Serghie Romanov din Ecaterinburg, Rusia, ne spune
că atunci
„când se va începe vaccinarea în masă, atunci va începe al
doilea focar al infecţiei, atunci oamenii vor sta la coadă să
primească acest vaccin. Oamenii vor dori să primească
acest vaccin.”

Arhim. Partenie din Sfântul Munte Athos a spus
referitor la vaccin, că este o înşelăciune, că sfinţia sa nu şi-l
va face şi nici nu dă binecuvântare nici unuia dintre ucenicii
săi să şi-l facă, pentru că se potriveşte prea mult cu cele
spuse în Apocalipsa, capitolul 13, unde se vorbeşte despre
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pecetluire şi despre faptul că cei care nu se pecetluiesc nu
vor mai putea să facă nimic, nici să cumpre, nici să vândă.
Părintele Theodor Zizis face o precizare foarte
importantă. El zice aşa:
„Biserica nu rătăceşte, este fără greşeală, Biserica nu se
identifică cu ierarhia. Pot să rătăcească patriarhi, episcopi,
preoţi, mireni, să rătăcească toată ierarhia, să rătăcească
sinoade, dar nu Biserica.”

Într-o ştire publicată în anul 2017, Părintele Elpidie spunea
cu referire la al treilea război mondial:
„Acest război care a început la nivel mondial nu este un
război între state, nu este un război ca altele, ci este un
război pe care l-a pregătit Antihristul pentru a se găsi întro confruntare directă cu Fiul meu”, aşa ne grăieşte Sfânta
Născătoare de Dumnezeu. Tot acest sistem care se
construieşte la nivel mondial este ceva ce a fost creat de
diavol cu multă măiestrie, veţi vedea în curând, pentru a
se război cu Iisus şi ca să ne câştige inimile.

El mai spune că
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„se va inventa un tip de cip, care va fi implantat în
oameni. Viaţa lor va depinde de acest cip, care va controla
totul.
Ceea ce va urma va fi foarte greu. Va urma multă violenţă
împotriva noastră, a celor ce vor să ne transforme în nişte
pioni. Prin intermediul controlului alimentelor, al aerului,
al apei, chiar şi a gândurilor noastre şi a sentimentelor
noastre şi a creierului nostru… şi spun asta pentru că ceea
ce ne pregătesc sataniştii este ceva ce nu îşi poate imagina
nimeni, şi totuşi aceşti satanişti şi-au imaginat şi vor şti
cum să manipuleze şi să controleze mintea oamenilor.
Cum ne vor controla? Şi nu mă refer acum la controlul
exercitat acum prin televizor sau internet, sau la controlul
prin telefonul mobil… (…) ci ceea ce va veni va fi ceea ce
spune şi Apocalipsa, pecetluirea oamenilor cu cipuri. Nu
vor fi ca aceste cipuri de azi, astea nu înseamna nimic…
acestea sunt doar o prefigurare a cipului pe care îl va pune
Antihristul cui va accepta. Nu vor obliga pe nimeni, dar
vor şti că nu vom putea supravieţui fără ele.
Această pecete va fi o invenţie satanică extrem de
complexă, dar pe de altă parte şi foarte subtilă, care va
funcţiona pe două niveluri.
Primul nivel va fi similar cu antena de satelit prin care
putem să recepţionăm programe la televizor. Prima oară
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vor încerca să ne dea această antenă, pe căi ocolite. În
special prin aşa zise „vaccinuri” vor încerca să ne
implanteze nano-echipamente în corp, invizibile cu ochiul
liber şi care vor juca rolul unui spion. Acest echipament
va putea citi şi interpreta semnalele corpului uman. Acesta
va fi o parte din pecete.
Nu vor putea exista în noi ceea ce sataniştii vor încerca să
ne introducă prin înşelăciune, acele nano-dispozitive.
Sfânta Împărtăşanie va avea o asemenea putere încât va
anihila puterea a ceea ce vor să implanteze.
Al doilea nivel va fi un cip extrem de subtil pe care îl vor
implanta pe mână sau pe frunte, un nano-cip (nu ca cele
pe care le ştim acum) care va comunica cu echipamentele
pe care le vom avea deja în corpul nostru şi care vor
funcţiona ca un tot unitar, ca un computer şi vor transmite
informaţii. Acest dispozitiv va putea să interacţioneze
strâns cu materialul genetic al omului, cu creierul şi cu
sistemul nervos, astfel încât nimeni nu va putea să-l mai
scoată. De aceea, cei care vor primi acest semn vor fi
robiţi de Antihrist. Şi cine va înţelege că ceva nu e în
regulă nu-l va mai putea scoate. Cine va încerca să îl
scoată va muri. Aceia care vor primi semnul vor suferi
mai mult decât creştinii.
„Zilele în care trăim sunt într-adevăr foarte viclene. Au
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început experimentele pentru a face noul ADN mutant.
Inteligenţa artificială avansează într-un ritm rapid şi
oamenii ignoră sau vor să fie ignoranţi şi indiferenţi la
ceea ce se întâmplă. Lucifer a reuşit să-i convingă pe
oameni că îi pasă de sănătatea lor, astfel încât aceştia să
poată accepta cu uşurinţă experimentele sale prin
vaccinuri.”114

Un părinte duhovnicesc cu viaţă sfântă, din Grecia, a
dezvăluit ucenicului său următoarele, zicând:
„Copiii mei, unii oameni vorbesc despre o a treia
epidemie care va urma, dar nu ştiu că această epidemie nu
va afecta pe toţi oamenii. Această nouă epidemie îi va
lovi pe toţi cei care au făcut vaccinul! Deoarece vaccinul
COVID-19 în combinaţie cu noua epidemie necunoscută
va da boli teribile şi fără precedent corpului uman: boli
teribile ale pielii, insuficienţă renală, accidente vasculare
cerebrale, boli cardiace, boli neurologice şi paralizie.”115
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http://corfiatiko.blogspot.com/2021/04/gewkwn.html?m=1
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„Oamenii, care au fost vaccinaţi în combinaţie cu noua
epidemie, necunoscută până acum, nu vor avea puterea
să meargă, vor fi ca nişte zombi, va fi cea mai gravă
epidemie care a apărut pe Pământ. Oamenii care sunt
fericiţi astăzi că şi-au făcut vaccinul, mâine vor fi foarte
nefericiţi, pentru că nici măcar nu vor avea timp să se
pocăiască pentru ceea ce au făcut împotriva lui
Dumnezeu.
După vaccinare, după o perioadă mică de timp şi în
combinaţie cu noua boală, pielea oamenilor se va umple
de solzi, ca la peşti. Nu va exista nici o explicaţie cu
privire la originea acestei noi boli mortale, a noii epidemii,
care va afecta şi sistemul imunitar.
Nu există un nume pentru această boală, oamenii se vor
umple de solzi şi de cancer de sânge, care vor fi transmise
către întregul corp. Corpurile se vor umple de răni din care
va curg lichid, vor fi înfricoşătoare. Copiii mei, oamenii
îşi vor pierde libertatea de gândire şi vor fi inactivi,
lucrarea celui rău va rezista, oamenii vor muri după
vaccinare. ”116
116

Explicaţia stă în modificarea AND-ului şi transformarea oamenilor în
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Aceste cuvinte îmi aduc aminte de o afirmaţie a lui premierul
Boris Johnson, care a declarat că 60-70% din cei care vor
muri în valul trei vor fi dintre cei vaccinaţi.
Nu numai acest părinte vorbeşte de apariţia de zombi, ci şi

un articol al CDC, în care scrie că:
„Există tot felul de situaţii de urgenţă pentru care ne
putem pregăti. Luaţi de exemplu o apariţie de zombi.
Aşa este, am spus apariţie de zombi. Poate că râzi acum,
dar când se va întâmpla, vei fi fericit că ai citit. Şi este
posibil să aflaţi câteva lucruri despre cum să vă pregătiţi
pentru o urgenţă reală.”

Scopul demonilor este acela de a schimba ADN-ul
uman şi prin aceasta să strice trupul care este templu al
Duhului Sfânt.
De multe ori mă gândesc că pecetea lui Antihrist
poate fi mult mai subtilă decât ne-am putea închipui. Ea
poate fi un cod ADN înscris în toate celulele trupul celui care
va primi semnul sau însemnarea.

fiinţe hibride.

113

Părintele Elpidie chiar spune că vaccinurile succesive
fac parte din pecetluire. Fiara este supercomputerul de la
Bruxelles, care va fi „însufleţită” de inteligenţa artificială, iar
sistemul satanic este de mult timp pus la punct. Ceea ce
lipseşte este conectarea oamenilor la acest sistem de
supraveghere şi control total. Sistemul va înrobi nu numai
trupurile, ci şi minţile oamenilor.
Înainte de a încheia acest capitol, aş mai aminti faptul
că o serie de informaţii date publicităţii confirmă faptul că
cei vaccinaţi contractează noile forme ale virusului. Nu
pentru că ar veni din exterior, ci pentru că le este injectat prin
„vaccinare”.
Proeminentul cardiolog şi expert medical texan, dr.
Peter McCullough a avertizat că programul de vaccinare în
masă „se va dovedi unul dintre cele mai mortale, nocive şi
costisitoare din istoria omenirii”.
Citând date din sistemul de informaţii privind
reacţiile adverse la vaccinare din Statele Unite (VAERS), din
Israel şi din Marea Britanie, unde cazurile de COVID-19 se
înmulţesc pe fondul vaccinării intense, McCullough, care
este şi redactor şef a două publicaţii medicale şi autor a peste
114

600 de studii recunoscute şi validate de comunitatea
medicală, dintre care 46 dedicate COVID-19, s-a declarat
„profund îngrijorat” în legătură cu viitorul Americii.
„Americanii vor plăti nota de plată a ceea ce va fi cu
certitudine eşecul programului de vaccinare în masă, care
se va dovedi unul dintre cele mai mortale, mai nocive şi
mai costisitoare din istoria omenirii”, a declarat
McCullough într-un podcast recent.

În Marea Britanie, peste trei sferturi din populaţia
adultă (76%) a fost injectată cu două doze, iar aproximativ
90% dintre adulţi au primit cel puţin o doză. Cu toate
acestea, numărul pacienţilor internaţi în spitale a crescut
de şapte ori de la începutul lunii iunie. Un raport recent din
Marea Britanie dezvăluie că 54% dintre decesele de
COVID-19 se înregistrează din rândul persoanelor
vaccinate „complet” (cu două doze).117
Israel a fost prima ţară care şi-a supus populaţia la
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Avertisment SUMBRU: Campania de vaccinare anti-COVID va fi

„una dintre cele mai MORTALE din istorie”, activenews.ro, publicat în
data de 19 august 2021.
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vaccinare în masă în urma unui acord cu Pfizer:
aprovizionarea cu vaccinuri în schimbul datelor de sănătate
publică rezultate în urma campaniei. Optzeci la sută dintre
adulţi au fost vaccinaţi cu două doze în Israel, şi totuşi
cazurile de infectări grave şi de spitalizări au crescut de 20
de ori de la începutul lunii iulie.
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4. Marea resetare şi închiderea societăţii
„Suntem pe punctul de a realiza
o transformare la nivel mondial.
Tot ce avem nevoie este o criză majoră credibilă
şi naţiunile vor accepta Noua Ordine Mondială”
David Rockefeller

4.1 Marea resetare
În opinia Dr. Călin Georgescu118, marea resetare
înseamnă guvern mondial, unic, taxă unică şi monedă unică,
confiscând toate averile oamenilor existente astăzi.
Klaus Schwab, „părintele” Forumului Economic
118

Dr. Călin Georgescu este expert internaţional în dezvoltare durabilă,

sustenabilă, director al Institutului ONU pentru indicele global al
sustenabilităţii, de la Geneva, şi membru al Clubului de la Roma
Internaţional. A fost preşedinte al Clubului de la Roma pe Europa,
Centrul European de Cercetare, coordonator al proiectului Guvernului
României de Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabilă în 1999 şi
2003, director executiv al Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă
din Bucureşti (2010-2013).
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Mondial, vorbeşte de cipuri implantabile în creier: „Marea
Resetare va duce la contopirea identităţii noastre fizice,
digitale şi biologice”. Tehnologia va permite autorităţilor să
„pătrundă în spaţiul minţii”. El a arătat clar că
transumanismul este o parte integrantă a „Marii Resetări”,
când a spus că a patra revoluţie industrială va „duce la o
contopire a identităţii noastre fizice, digitale şi biologice”, şi
pe care o descrie perfect în cartea sa despre A Patra
Revoluţie: implantarea de microcipuri care îţi pot citi
gândurile.
Citez din prezentarea cărţii A Patra Revoluţie
Industrială:
„Inteligenţa artificială este deja în jurul nostru, de la
supercalculatoare, drone şi asistenţi virtuali la imprimare
3D, secvenţierea ADN-ului, termostate inteligente, senzori
portabili şi microcipuri mai mici decât un bob de nisip.
Dar acesta este doar începutul: nanomaterialele de 200 de
ori mai puternice decât oţelul şi de un milion de ori mai
subţiri decât un fir de păr şi primul transplant de ficat
imprimat 3D sunt deja în curs de dezvoltare. Imaginaţi-vă
„fabrici inteligente” în care sistemele globale de fabricaţie
sunt coordonate virtual sau telefoane mobile implantabile
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din materiale biosintetice.”

La Forumul Economic Mondial, Klaus Schwab,
afirma printre altele:
„Criza COVID-19 ne-a arătat că vechile noastre sisteme
nu mai sunt potrivite pentru secolul XXI. A dezvăluit lipsa
totală de socializare, a coeziunii şi egalităţii. Pe scurt,
avem nevoie de o mare resetare.
Acum este momentul istoric nu numai pentru a combate
virusul modern, ci şi pentru a modela sistemul pentru
nevoile epocii post-corona.
Trebuie să mobilizăm toţi componenţii societăţii noastre
globale pentru a lucra împreună. Nu trebuie să ratăm
această fereastră unică de oportunitate.”119

El a mai spus că „stoparea pandemiei de coronavirus va necesita
o reţea globală de supraveghere.”[33]

Dr. Călin Georgescu îl consideră pe Schwab drept
neomarxist, satanist. Aceşti neomarxişti, satanişti vor să-l
119

Dangerous Marxist leaders call for ‘The Great Reset’ to destroy

capitalism, https://www.youtube.com/watch?v= Se9rkxUK8zU
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scoată pe Dumnezeu din inima omului. Nu este de mirare de
vreme ce Marx era satanist. O demonstrează foarte
documentat Richard Wurmbrand120.
Aşadar, pandemia este doar un pretext pentru crearea
unei crize majore care să justifice instituirea unei noi ordini
mondiale şi a unui guvern mondial. Această nouă ordine
mondială nu va fi creştină, ci una satanică în care
creştinismul nu-şi va mai găsi locul. Guvernul mondial va fi
unul de dictatură sclavagistă aşa cum la visat Lenin. Va fi un
guvern satanic.
Nicolas Rockefeller i-a mărturisit lui Aaron Russo121
că scopul urmărit de Elita mondială este cipuirea tuturor
oamenilor pentru a putea fi controlaţi pas cu pas, aşa cum
prevedea şi Z. Brzezinski în cartea sa „Între două ere...”,
citată mai sus.
Hermann Goring a depus mărturie la procesul de la
Nurnberg şi a fost întrebat: „Cum ai făcut pe germani să
120

Richard Wurmbrand, Marx şi Satan, Editura Stephanus, Bucureşti,

1994.
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Alex Jones Interviews Aaron Russo (Full Length), https://
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accepte toate acestea?” Şi el a spus:
„Este un lucru uşor, nu are nici o legătură cu nazismul.
Are legătură cu natura umană. O poţi face într-un regim
nazist, într-un regim socialist, într-un regim comunist, o
poţi face într-o monarhie şi o democraţie. Singurul lucru
de care are nevoie guvernul pentru a transforma
oamenii în sclavi este frica. Şi dacă poţi găsi ceva care
să-i sperie, poţi să le faci orice vrei.”

Pe saitul oficial GlobalResearch al Centrului de
Cercetare privind Globalizarea puteţi găsi articolul „Apasă
butonul de resetare” în trezirea crizei Covid: „Venirea în
salvarea umanităţii”, implantarea de cipuri în fiinţele
umane”,122 scris de prof. Michel Chossudovsky şi publicat
pe 5 iunie 2021.
Marea Resetare a Forumului Economic Mondial s-a
dezvoltat de mult. Acum mai bine de şase ani, la începutul
reuniunii Forumului Economic Mondial (WEF) din ianuarie
2014, din Davos, Elveţia, preşedintele WEF, Klaus Schwab,
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a cerut „Apăsarea butonului de resetare” pentru rezolvarea
unei crize mondiale.
„Ceea ce vrem să facem în Davos anul acesta [2014] este
să apăsăm butonul Reset, Lumea este mult prea prinsă
într-un mod de criză.”

Cu doi ani mai târziu, într-un interviu din 2016
transmis de reţeaua TV elveţiană în limba franceză (RTS),
Klaus

Schwab

a

vorbit

despre

implantarea

microcipurilor în corpurile umane, care, în esenţă, este
baza vaccinului „experimental” Covid ARNm. „Ceea ce
vedem este un fel de fuziune a lumii fizice, digitale şi
biologice”, a spus Klaus Schwab.
El a explicat că fiinţele umane vor primi în curând un
cip care va fi implantat în corpul lor pentru a se uni cu lumea
digitală.
Vă rog să informaţi pe toţi clericii şi ierarhii
sceptici despre aceste declaraţii ale lui Klaus Schwab, ca
să nu spună că nu au fost informaţi.
Să urmărim în continuare afirmaţiile lui Schwab.
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RTS: Când se va întâmpla asta?
KS: Cu siguranţă în următorii zece ani. Ne-am putea
imagina că le vom implanta în creierul nostru sau în pielea
noastră. Şi atunci ne putem imagina că există o
comunicare directă între creier şi lumea digitală. 123

În iunie 2020, WEF anunţă Marea Resetare.
„Pandemia reprezintă o fereastră rară, dar îngustă, de
oportunitate de a reflecta, reimagina şi reseta lumea
noastră pentru a crea un viitor mai sănătos, mai echitabil şi
mai prosper” - Klaus Schwab, WEF (iunie 2020)

În cuvintele lui David Rockefeller:
„… Lumea este acum mai sofisticată şi mai pregătită să
meargă

către

un

guvern

mondial.

Suveranitatea

supranaţională a elitei intelectuale şi a bancherilor
mondiali este cu siguranţă preferabilă autodeterminării
naţionale practicate în secolele trecute.” (citat de Aspen
Times, 15 august 2011)
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Marea resetare a Forumului Economic Mondial
constă în eliminarea formelor existente de guvernare
democratică, impunând în acelaşi timp un guvern mondial
controlat de „suveranitatea supranaţională” a instituţiei
financiare.
„Push to Reset the World” este o crimă împotriva
umanităţii.
4.2 Închiderea societăţii
Catherine Austin Fitts124 este editoarea „Raportului
Solari” şi directoarea generală a serviciilor Solari de
consultanţă pentru investiţii. Într-un interviu publicat pe
internet face o analiză foarte bună a evenimentelor pe care le
trăim şi a direcţiei spre care se îndreaptă omenirea.
Ea a publicat un studiu intitulat „Starea monedelor
noastre”, în care arată că Băncile Centrale vor să
implementeze un sistem nou care să înlocuiască celelalte
monede, însă sistemul nu este încă gata să pornească. Cei de
la Băncile Centrale trebuie să aducă noul sistem fără ca
124

Solari Report, https://home.solari.com/your-questions-on-the-state-of-

our-currencies/
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cineva să-şi dea seama ce este exact. Ea descrie noul sistem
ca fiind sfârşitul monedelor. 125
Nu va fi adusă o monedă nouă, ci va fi adus un nou
sistem de tranzacţii care va fi în totalitate digital, şi care
va pune capăt monedelor aşa cum le ştim noi. Acest nou
sistem implică toţi banii de pe planetă. Dacă oamenii ar
înţelege despre ce este vorba, nimeni nu l-ar accepta. Dar se
folosesc de criza din domeniul sănătăţii pentru a păcăli pe
oameni. Cum? Prin inducerea fricii de duşmanii invizibili
(viruşii). A doua tactică este „divide şi stăpâneşte”.
Acest nou sistem de tranzacţie este un sistem de
control total. Ei vor să combine acest sistem de tranzacţie cu
transumanismul. Ei caută prin diverse metode, inclusiv prin
vaccinuri, să injecteje echivalentul unui sistem de operare în
corpul oamenilor. În acest fel oamenii vor fi cuplaţi fizic la
sistemul financiar.
Prin „închiderea societăţii” se încearcă concentrarea
controlului politic şi financiar. Acest plan de lockdown are
mai mult legătură cu economia decât cu combaterea
virusului. Se urmăreşte distrugerea micilor întreprinzători şi
125
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societăţii,

https://www.

concentrarea puterii economice la cei mai bogaţi. Pandemia
este doar un pretext pentru instituirea controlului total
care să transforme planeta de la un proces democratic la unul
tehnocratic.
4.3 Noul sistem de tranzacţii digitale
Catherine Austin Fitts mai face următoarele precizări:
„Transumaniştii injectează materiale în corp (nanoroboţi)
care crează echivalentul unui sistem de operare (ca la
computere) şi a unui receptor, care cuplează efectiv pe
toată lumea la Cloud126. Asta presupune capacitatea de a
identifica digital şi de a urmări oamenii în legătură cu
tranzacţiile lor financiare. Biblia numeşte acest sistem de
tranzacţii „semnul Fiarei”. Acesta este modul sub care
oamenii cunosc lucrurile acestea. Deci este o lume cu
zero, zero, viaţă privată. Dar ce este important de înţeles e
că dacă după aceea institui una sau mai multe valute
crypto ale Băncilor Centrale, atunci putem vorbi de un
sistem în care fiecare Bancă Centrală din lume te poate
bloca de la tranzacţii, dacă lor nu le place modul cum te
comporţi.”
126

Cloud-ul este o tehnologie care se referă la servere, software şi baze

de date ce pot fi accesate de oriunde dn lume prin internet.
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„Practic dacă instalezi reţele inteligente în maşini, în
lucruri, în comunitate (IoT)127, iar acum în corpurile
oamenilor, rezultă o supraveghere 24 de ore din 24. Şi ştii
că dacă oamenii nu se comportă cum vrei tu, atunci le poţi
bloca banii. Ei deţin şi controlul spaţiului, iar dacă ei zic
că nu poţi călători mai mult de 8 km, asta e. Ştii că omul
este într-un sistem de control total digital. Şi este controlat
de cei de la Băncile Centrale prin bani.”
„Se digitalizează orice şi asta include şi corpul şi
mintea umană. Acest sistem vine cu un control complet
nu numai asupra tranzacţiilor financiare, care este conectat
cu corpul tău, dar şi cu controlul minţii printr-o tehnologie
sofisticată, prin mass-media şi prin conectarea la Cloud. ”

Afirmaţile făcute de Catherine Austin Fitts sunt
susţinute de materialele documentare indicate mai sus. A se
127

IoT este prescurtarea de la Internetul tuturor lucrurilor. În anii care

urmează toate lucrurile, inclusiv persoanele, vor fi conectate la internet
printr-o adresă unică de identificate. Despre pericolele legate de IoT
recomand cartea lui Marc Goodman, X-CYBER: Viitorul începe azi,
Editura RAO, Bucureşti, 2015. Autorul este un fost poliţist specializat pe
criminalitate cibernetică.
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vedea conferinţele ţinute în faţa militarilor de Dr. Charles
Morgan, „On Psycho-Neurobiology and War”128 şi Dr.
James Giordano, „The Brain is the Battlefield of the
Future”129. Pornind de la aceste materiale, documentarea
poate fi aprofundată de cei care doresc să se lămurească de
nivelul la care a ajuns tehnologia.
Dar să continuăm.
„Transumanismul şi tehnocraţia merg mână în mână.
Eu aş descrie că acesta este un sistem sclavagist.”
„Deci vorbim despre o trecere de la libertate, unde avem
libertatea să călătorim şi să spunem ce vrem, la un sistem
de control 24 de ore din 24, inclusiv controlul minţii.”
„Acum, provocarea care ne stă înainte este dacă comitetul
care conduce lumea (Guvernul din umbră), vrea să treacă
la un sistem sclavagist, iar noi vrem să rămânem o
civilizaţie umană, atunci avem un dezacord fundamental.
128
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Şi acesta este dezacordul care ne stă înainte.”
„Deci dacă te uiţi la ce se întâmplă, îi avem pe oamenii
din tehnologie, construind Cloud-uri şi telecomunicaţii,
avem armata care se ocupă de spaţiu şi de Operaţiunea
Warp Speed. Ei instalează sateliţii. Apoi îi avem pe marii
producători de medicamente, care fac injecţiile, care sunt
pline de acele ingrediente misterioase şi care schimbă
ADN-ul vostru şi din câte ştiu vă fac infertili. Şi apoi
avem mass-media revărsând propaganda. Şi apoi îi avem
pe cei de la Băncile Centrale, care proiectează moneda
crypto. Deci aveţi aceşti piloni diferiţi şi este foarte
important când te uiţi la ce se întâmplă zilnic, mai ales în
mass-media, ei încearcă să-i ţină separaţi ca să nu vedeţi
cum se vor uni într-un sistem integrat, care în fond este
integrat în corpul şi mintea voastră. Ca să instituie
sistemul sclavagist.”

Acum înţelegeţi cum se leagă lucrurile între ele şi
care este legătura dintre noua ordine mondială, guvern
mondial, transumanism, Departamentul de Apărare al SUA,
DARPA, Big-Pharma, SpaceX, NeuraLink, Microsoft, crypto
monede, reţele 5G, sistem de control total, sistemul digital
de identificare, ID2020, şi profeţiile din Apocalipsa?
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În mai anul acesta, Elon Musk, miliardarul fondator
al Tesla şi SpaceX130, care acum plasează sateliţi 5G în jurul
lumii, a anunţat că Neuralink131, una din companiile sale, va
produce cipul implantabil în creier până la finalul anului.
„Deci motivul pentru care vorbim este că transparenţa
poate spulbera jocul”, Catherine Austin Fitts.

Aşadar, ce alegem? Alegem să fim oi care acceptă să
fie sacrificate, sau ne manifestăm cu demnitate, ca persoane
libere şi suverane?
Oare câţi conştientizează că acum ei aleg între a
rămâne cu Dumnezeu, sau a-şi vinde sufletul Satanei?
4.4 Cine conduce lumea
Avem impresia că ştim cine conduce lumea, dar oare
aşa să fie? Dincolo de guverne se situează marile corporaţii,
iar peste ele o serie de organizaţii, mai mult sau mai puţin
oculte, cum ar fi Comisia Trilaterală, Consiliul pentru Relaţii
Externe, Grupul Bilderberg, Institutul Regal pentru Afaceri
130
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Internaţionale (RIIA), Institutul Tavistok şi altele asemenea.
Deasupra acestora se află organizaţiile satanice care sunt
conduse de demoni.
Afirmaţiile pot părea şocante pentru mulţi, însă cei
mai mulţi oameni sunt incapabili să înţeleagă logica după
care lucrurilor se petrec în lume. Oamenii de rând refuză
să credă că lumea este condusă de demoni.
Referindu-se la Forumul Economic Mondial de la
Davos, Dr. Călin Georgescu spune că
„[la Davos] m-am întâlnit cu o altă specie, în nici un
caz o specie umană. Pare puţin bizar, şi îmi este absolut
egal, ce cred unii şi alţii, mai ales astăzi. Însă eu vă spun
că aici discutăm de o altă specie. Pot să spun că eu îi
cataloghez ca neomarxişti satanişti. Asta este cel puţin
Schwab. … Aici discutăm de o altă specie. Pentru că
specia umană construită, şi dată viaţă de Dumnezeu nu
poate să organizeze asemenea lucruri.”132

Într-un alt interviu, în care amintea despre cei care conduc
lumea, spune următoarele:
132
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„pentru că ceea ce se întâmplă astăzi nu este decât o
dorinţă acerbă a unora pe care nu pot să-i numesc decât
doar că poate sunt altceva decât oameni, pentru a stăpâni
totul”.133

Leo Zagami, un fost illuminati, ne confirmă faptul că
cercurile New Age sunt influenţate de grupările satanice,
AMORC, OTO, martinişti, rosicrucieni şi alte societăţi
secrete. Ei cred că pot controla lumea prin ritualuri
satanice.134 Interviul a avut loc în Oslo, Norvegia, în anul
2007. Este tradus în româneşte. Printre multe alte lucruri
afirmă că
„Noua ordine mondială foloseşte la implementarea
fascismului la scară globală. Pentru atingerea acestui scop
ei se folosesc de tehnologie, de alte modalităţi precum
microcipurile, tehnologia de supraveghere şi aceasta
pentru a controla toate aspectele vieţii noastre. În zilele
133
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în

Covid-19,

noastre supravegherea video este generalizată şi astfel
ajungem să nu mai dispunem de intimitate.”

Cu siguranţă vor fi mulţi care vor citi aceste rânduri
şi vor exclama: „Prostii. Aşa ceva nu se poate. Aşa ceva nu
există.” Îi înţeleg. Ei sunt produsul unei societăţi care i-a
spălat pe creier. Ei cred că sunt liberi, ei cred că gândesc
liber, când de fapt sunt manipulaţi şi sub un control al minţii.
Dar, totuşi, pentru cei interesaţi şi care au curajul să
cunoască adevărul, le recomand documentarul Ieşirea din
umbre (Out of Shadows)135. Veţi afla despre legăturile dintre
CIA şi Holywood, mass-media, practicarea pornografiei şi a
pedofiliei printre actori şi politicieni, ritualuri satanice, de
control al minţii şi de canibalism.
În

Occident

totul

este

controlat

de

ordinul

rosicrucienilor, care sunt adevăraţii illuminati, şi de
martinişti care formează un alt grup de iniţiaţi ce deţin
controlul asupra francmasoneriei.
Rosicrucienii sunt aceia despre care Mircea Eliade a
scris că au iniţiat un proces de renovatio în întreaga Europă,
135

Out of Shadows, The Official Documentary 2020 with Mike Smith &
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în urmă cu câteva sute de ani. Renovaţio se traduce prin o
noua ordine mondială.
La conducerea illuminati, spune Leo Zagami, există
spirite, entităţi demonice, care îi controlează pe aceşti
oameni. Satanismul are legături cu serviciile de informaţii şi
cu tehnologia pentru controlul populaţiei.
„Tehnologia spiritelor este ceva necunoscut populaţiei de
rând, este o tehnologie metafizică, nu este fizică. ... Elitele
de frunte nu aparţin unui rit anume, deoarece aceştia sunt
satanişti.”

Fără a intra în amănunte, pentru a nu ne abate prea
mult de la subiect, reţinem că lumea este condusă de
satanişti care comunică cu demonii, de la care primesc
ordine despre cum să fie condusă omenirea pentru instituirea
unui guvern mondial sclavagist şi satanic.
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APEL INTERNATIONAL
LA NESUPUNERE CIVILĂ136
UHP avertizează guvernele şi cetăţenii din întreaga
lume cu privire la măsurile nefondate luate pentru a combate
COVID-19, măsuri care sunt foarte periculoase pentru
sănătate, educaţie, economie, pace şi alte aspecte ale vieţii.
Profesorul Luc Montagnier, virusolog şi câştigător al
Premiului Nobel pentru Medicină datorită descoperirii
virusului HIV, a declarat la 17 aprilie 2020 că virusul corona
„nu este natural, este munca unor profesionişti ... Nu ştiu
cine a făcut-o sau de ce ... Există un efort de a înăbuşi
adevărul”.
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Apelul a fost publicat pe 20 august 2021 de United Health

Professionals, care este un colectiv internaţional format din peste 1.500
de profesionişti din domeniul sănătăţii din diferite ţări din Europa,
Africa, America, Asia şi Oceania. Mai multe informaţii găsiţi în articolul
Dr. Geanina Hagima: Apel internaţional contra celei mai mari
înşelătorii a secolului 21 - Dictatura COVID, activenews.ro, publicat în
data de 23 august 2021.
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Criminalii folosesc epidemia pentru a îndeplini
obiective şi agende economice, politice şi ideologice care
sunt foarte periculoase pentru umanitate. Printre altele, ei
doresc să înrobească oamenii, să impună o dictatură de tip
chinezesc în toate ţările lumii şi planul malefic al „Marii
Resetări”.
La 13 ianuarie 2021, ziarul The Sun a publicat o
scrisoare de avertizare scrisă de avocaţi, un deputat în
Parlament, activişti pentru drepturile omului şi un fost
general al Forţelor Aeriene ale SUA, care a fost trimisă către
FBI, MI5 si către servicii de securitate din Canada, Germania
şi Australia.
Din februarie 2021, guvernele a peste 30 de ţări de pe
toate continentele lumii au fost, de asemenea, avertizate.
Deoarece încercările de a convinge factorii de decizie
(scrisori, articole, petiţii etc.) au eşuat şi aceştia continuă să
facă greşeli care ameninţă grav interesul public, facem apel
la cetăţenii din toate ţările lumii să se angajeze în
nesupunere civilă, care trebuie să se desfăşoare în mod
paşnic şi fără violenţă.
De asemenea, facem apel către toţi poliţiştii şi
militarii ca să se angajeze la nesupunere civilă, să anunţe
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public că refuză să aplice aceste măsuri tiranice, rămânând
în acelaşi timp ascultători faţă de ordinele care nu au
legătură cu COVID-19.
Le solicităm să respecte codurile lor profesionale de
conduită, cum ar fi Codul european de etică al poliţiei, care
prevede (articolul 39): „Personalul din poliţie trebuie să
execute ordinele emise de către superiorii lor, dar au datoria
de a se abţine de la executarea ordinelor care sunt în mod
clar ilegale” sau Codul francez de conduită profesională
pentru poliţie şi jandarmerie, care prevede la articolul R.
434-5 privitor la respectarea ordinelor: „Ofiţerul de poliţie
sau jandarmul trebuie să îndeplinească în mod loial şi fidel
instrucţiunile şi, de asemenea, să se supună ordinelor pe care
le primeşte de la autoritatea împuternicită, cu excepţia
cazului în care ordinul dat este vădit ilegal şi conceput astfel
încât să afecteze grav interesul public.”
Nu tiraniei! Da libertăţii!
United Health Professionals
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CONCLUZII

Un popor care nu-şi cunoaşte
trecutul e condamnat să-l repete.
Nicolae Iorga

Cred că materiale prezentate sunt suficiente pentru
orice persoană interesată să cunoască adevărul şi să-şi apere
sănătatea, libertate şi demnitatea dăruite de Dumnezeu.
Reţinem, în primul rând, faptul că odată cu procesul
de alfabetizare a maselor istoria a fost cenzurată şi
rescrisă. În prezent, cunoaştem mai puţin de 1% din istoria
omenirii. Ne amintim cuvintele lui G. Orwell care spunea că
„cine controlează trecutul, controlează viitorul”. Acesta este
motivul pentru care adevărata istorie ne este ascunsă de cei
care conduc lumea din umbră.
Mai nou, după cum cred că aţi aflat, se urmăreşte
scoaterea istoriei şi a geografiei din programa şcolară.
Scopul este acela de a ne rupe de trecut şi astfel să fim mai
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uşor de controlat. În loc să ne creăm propriul viitor îi lăsăm
pe alţi să ne pregătească viitorul dorit de ei. Mai trist este că
oamenii au ajuns să-şi construiască propria închisoare fără să
conştientizeze acest lucru.
Planul pentru o nouă ordine mondială este vechi de
secole, poate chiar de milenii. „Taina fărădelegii” se lucrează
în ascuns.
Noua ordine mondială este de inspiraţie demonică,
iar ceea ce ne interesează pe noi este faptul că această nouă
ordine este una anticreştină. De asemenea, noua eră, despre
care se tot vorbeşte de mai bine de 150 de ani, este o eră
post-creştină şi anticreştină. Malroux spunea că secolul XXI
va fi legat de spiritualitate sau nu va fi deloc. El se referea la
noua spiritualitate de tip new age, o spiritualitate satanică, o
reînviere a ocultismului, magiei şi a vechilor culte de
misterii.
Repet cât se poate de ferm, toţi cei care susţin noua
ordine mondială şi vaccinarea în masă s-au pus în slujba
demonilor.
Acesta este contextul în care trebuie interpretate
informaţiile prezentate în acest material documentar.
Sistemul de control total despre care amintea Orwell în
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cartea sa „O mie nouă sute optzeci şi patru” a devenit o
realitate. Lumea întreagă se îndreaptă spre o dictatură
mondială sclavagistă. Şi aşa cum am văzut, liderii lumii se
grăbesc să instituie această dictatură satanistă, folosind ca
pretext pandemia pe care au planificat-o cu mulţi ani înainte.
Vezi în acest sens declaraţiile neomarxistului satanist Klaus
Schwab de la Forumul Economic Mondial.
Vaccinurile au mai multe scopuri:
1. reducerea populaţiei;
2. ruperea omului de Dumnezeu, prin inhibarea genei
WMAT2 responsabilă de sentimentele religioase,
conform afirmaţiilor celor de la DARPA. Rudolf
Steiner afirma, în urmă cu 100 de ani, că se va
inventa un vaccin care va separa sufletul şi spiritul de
trup şi îi va transforma pe oameni în zombi;
3. conectarea oamenenilor la Cloud prin intermediul
nanoroboţilor introduşi în om prin diverse metode,
inclusiv prin vaccinuri.
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A colabora cu acest sistem satanic înseamnă a-L vinde
din nou pe Hristos.
Acest sistem de control total este de inspiraţie demonică
şi construit cu asistenţă demonică.
Vaccinurile conţin ARNm şi au capacitatea de a
modifica ADN-ul nostru ireversibil. Prin modificarea ADNului, demonii îşi pun semnătura în fiecare celulă a corpului
nostru.
Cei care vor primi marcarea pe trupul lor, pentru a
putea să se deplaseze, pentru a cumpăra sau vinde, să-şi
aducă aminte de cuvintele din Apocalipsa.
Cine nu este în stare astăzi să spună NU acestui
sistem satanic, cu atât mai puţin va fi în stare mâine, căci îi
va fi mult mai greu.
Prin vaccinare oamenii îşi vor pierde încet-încet
voinţa liberă şi vor fi controlaţi de la distanţă prin reţeaua
5G. Amintiţi-vă de cercetările efectuate de DARPA şi de
tehnologia de control a minţii.
Scopul este instituirea unui nou sistem de tranzacţii
digital care să permită controlul total al fiinţelor umane prin
supraveghere 24 de ore din 24. Sistemul este satanic.
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Oamenii care vor accepta acest sistem, indirect, acceptă
separarea lor de Dumnezeu.
În cuvântul Sf. Sfinţitului Mucenic Ipolit „Despre
sfârşitul lumii şi a doua venire a Domnului nostru Iisus
Hristos şi pentru venirea lui Antihrist”, explică care va fi
înţelesul peceţii:
„Mă lepăd de Făcătorul cerului şi al pământului, mă
lepăd de Sfântul Botez, mă lepăd de a sluji lui Hristos şi mă
fac rob al tău; mă lepăd de împărăţia cerurilor şi iubesc
muncile veşnice; mă lepăd de Sfânta Cruce şi primesc
pecetea ta.”
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SOLUŢIA
Din zei de-am fi coborâtori
C-o moarte toţi suntem datori
Totuna e dac-ai murit
Flăcău sau moş îngârbovit
Dar nu-i totuna leu să mori
Sau câine-nlănţuit
1. Să nu ne fie frică.
2. Să ne purtăm ca oameni liberi şi suverani aşa cum
ne-a creat Dumnezeu!
3. Soluţia este ca toţi să ne pocăim, adică să facem o
schimbare în modul nostru de gândire. Să ne
recunoaştem greşelile noastre. Să ne cerem iertare lui
Hristos şi să ne schimbăm vieţile. Să ne trezim la
realitate şi să încetăm a mai nega evidenţa
evenimentelor cu care ne confruntăm.
4. Să rămânem uniţi, pentru că numai aşa vom birui. Să
ne ferim de dezbinare.
5. Să demascăm minciuna şi dictatura guvernanţilor, dar
să ne rugăm pentru toţi.
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6. Să ne rugăm mai mult ca Dumnezeu să ne lumineze
mintea şi să de întărească credinţa. Să ne rugăm şi
pentru politicieni, ca să fie scoşi de sub influenţa
satanică, şi să nu mai lupte cu Hristos, prin legilor lor
anticreştine.
7. Doar prin schimbarea vieţii noastre, prin pocăinţă şi
rugăciune, putem zădărnici aceste planuri antihristice.
Soluţia este pocăinţa din inimă şi întoarcerea la
vieţuirea creştină.
Oamenii se tem de viitor de parcă ar fi stăpâni pe ziua
de mâine. Ei te întreabă mereu: „Cum vom trăi fără vaccin,
fără card de identitate biometric, în această nouă ordine
mondială”.
Dar întrebarea nu este cum vom trăi, ci cum vom
muri.
Suntem creştini, iar pentru noi moartea este doar o
trecere de la vis la realitate, de la osteneală la odihnă, şi
de la cele trecătoare la cele veşnice. Atunci de ce să ne fie
frică de moarte?
„Da, dar ce va face familia, ce vor face copii? Nu vor
putea merge la şcoală, nu vor avea ce mânca etc.?”
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Tu ce crezi? De ce nu laşi toate acestea în grija lui
Dumnezeu? El este Cel care ne-a dat viaţă, şi El este Cel care
ne ţine în viaţă atât cât voieşte. Nu mâncarea ne ţine în viaţă,
ci harul lui Dumnezeu.
Şi dacă El te cheamă mâine la El, ce Îi vei spune?
Oare vei spune:
-

„Doamne, nu vreau să vin.”

-

De ce ai vrea să suferi mai mult în această lume
ticăloasă?

-

Vreau să am grijă de copii, pentru că îi iubesc.

-

Oare nu Eu am făcut cerul şi pământul? Oare nu
Eu v-am dat viaţă şi sunt Cel care are grijă de
întreaga creaţie? – zice Dumnezeu. Cum crezi tu
că vei avea grijă de copii, refuzând chemarea
Mea. Amintiţi-vă ce v-am învăţat. „Cel ce iubeşte
pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu
este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe
fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de
Mine.” (Matei 10, 37).

-

Şi iarăşi: „Oricine voieşte să vină după Mine să
se

lepede

de

sine,

să-şi

ia

crucea

şi

să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). „Că cine va
145

voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va
pierde sufletul pentru Mine îl va afla” (Matei 16,
25).
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