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Broșură – “Coronavirusul e ȚAP ISPĂȘITOR pentru Radiațiile turnurilor 5G” 

“Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeți-vă mai curând de 

acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în gheena”! (Matei 10, 28). 

 

I.Comentariile și aprecierile traducătorului; 

II.Transcriptul în limba română pentru cele 2 documentare. 

 

Motto: “Nu se dă sufletul pt a salva trupul, ci de va fi nevoie, ne dăm trupul și ne salvăm 

sufletul!”. 

 

I.Comentariile și aprecierile traducătorului: 

După vizionarea celor 2 documentare ați putut observa că în acest plan diabolic veți observa 

cel mai bine cum sunt implicați toți actorii NOM – de la presă, sistem medical, și sistem 

internațional al așa zișilor experți care propagă o minciună până la nivel de psihoză publică! 

Presa mainstream s-a “prostituat” în cazul raportării 9/11, și tot la fel se prostituează și în 

cazul Covid19 - Wuhan. 

Ține de voi, oamenii simpli, să discerneți ce parte a poveștii vreți să asimilați: vreți să vă 

situați de partea sistemului, a variantei oficiale, ca să nu cumva să vă puneți rău cu cei mari 

doar pt că nu mai aveți spirit combativ și critic în voi – okay – acceptați minciuna gogonată a 

sistemului antihristic și urâtor de oameni, însă 

dacă vreți să aflați adevărul, să aflați ce se întâmplă realmente în jurul nostru, analizați totul 

“la sânge”, și înainte să trageți o concluzie, puneți-vă următoarele întrebări: 

-Oare sistemul internațional de sănătate (OMS), oare ne vrea binele nouă (maselor), dacă nu 

demască tehnologia 5G ca fiind profund nocivă pt sănătate, ci din contră, permite să fie 

instalată în mai toate orașele europene? 

-Oare sistemul internațional de sănătate, ne vrea nouă binele, când de atâția zeci de ani nu 

există răspundere penală pt producătorii de vaccinuri depopulante, indiferent de nr. de 

victime, de mutilați pe viață, de distruși dpdv cognitiv, sau de nivelul fraudei și al corupției ce 

se găsește în cadrul Big Farma? 

-Oare politicienii noștri corupți, ne vor ei binele nouă, și se gândesc la sănătatea noastră, când 

îi vedem de atâția ani că nu investesc deloc în domeniul Sănătății? 

-Oare presa mainstream, care e plină de minciuni, deodată se interesează 24/7 de “pericolul 

Covid” pt “sănătatea” noastră, sau de fapt TOATE ACESTE ELEMENTE ASCUND CEVA 

CU TOTUL ȘI CU TOTUL EXTREM DE GRAV? 

Dacă vă interesează să ieșiți din zona confortului relativ în care vă aflați, cercetați subiectul, 

vizionați aceste filmulețe cu atenție, verificați toate elementele constitutive ale tehnologiei 
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5G, și cereți oficial autorităților locale și centrale să nu accepte instituirea unui asemenea 

genocid împotriva voastră și a copiilor voștri! 

Trebuie să înțelegeți că efectul secundar al 5G nu e ceva neștiut de cei răi, ci este creat în 

mod deliberat în asemenea mod. Faptul că își permit să mușamalizeze radiațiile 5G si implicit 

morții cu o falsă pandemie arată puterea globală a NOM de a ne păcăli în masă pe toți! Să nu 

fie, și tocmai de aceea cu toții trebuie să fim responsabili și să demascăm această crimă 

împotriva umanității, trebuie să avem spirit civic și să reacționăm împotriva răului! 

Așa cum după 9/11 s-a pus pe butuci întregul Orient Mijlociu – sub șocul atentatelor de la 

WTC, și sub pretextul căutării de Arme de Distrugere în Masă, așa și acum, sub pretexul 

izbucnirii unei “pandemii” se pune pe butuci întreaga umanitate, căci efectele instalării 5G pe 

pământ sunt inimaginabile: 

-de la control mental (cu toate aspectele ce reies din controlarea altui om de la distanță), 

până la  

-asasinate nedectabile, și  

-eliminarea pentru totdeauna a ceea ce numim “dreptul civic” de a protesta atunci când 

mai-marii statului abuzează de puterea cu care noi – poporul – i-am investit.  

Și aici, în mascarada Covid de mușamalizare perpetuă a crimelor 5G avem parte tot cu un 

abuz, însă acest abuz reprezintă “piatra de temelie” pentru viitoarele abuzuri ale oculților 

astfel încât să nu mai fie vreodată contestați! 

Cu adevărat toate statele ce se vor libere, își joacă ultima carte în această operațiune 

psihologică globală ce s-a pus în desfășurare în ultimele 3 luni, deoarece fie ne trezim din 

“somnul cel de moarte”, fie vom ajunge la stadiul din care nu va mai fi punct de întoarcere 

(pt societate, ca civilizație)! 

 

Minute aparte: 

minutul 52:35 – John Perkins: “SUA a cheltuit 87 de miliarde de dolari pentru Războiul din 

Irak, în timp ce estimările arată că cu mai puțin de jumătate din acea sumă am putea să 

furnizăm apă curată, diete adecvate, servicii de bază de educație și igienizare pentru fiecare 

persoană de pe acest pământ”. Așa că voi chiar credeti că cei care dirijează din umbră SUA și 

institutiile internaționale vor binele și vor “sănătatea” umanității? 

Încetați “să mai luați lumină” de la instituțiile internaționale! Le-am văzut cu toții cât de 

corupte sunt și cât de abjecte s-au făcut aceste unelte ale globalizării! 

Nu mai luați de bun tot ce vine de la O.M.S.! Acest “SRL al Ocultei mondiale” nu a luat 

atitudine niciodată în cazurile de mari crime pe care le-ați văzut în Partea I, indiferent că 

vorbim de Africa distrusă de Imperiul anglo-saxon, indiferent că vorbim de Eugenia propusă 

de Bill Gates, indiferent că vorbim de fraudă și de crimele cu premeditare din sfera 

vaccinistă! 

OMS – a fost fondată de către oculții Rockefeller și Carnegie, și știm cu toții că “cine dă 

banii, pune muzica” (proverb românesc), astfel că se subînțelege că toți liderii OMS și tot 
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personalul de “sănătate” de acolo cântă după cum îi dictează “agenția fondatoare”! Chiar 

actualul șef al OMS – un etiopian a fost implicat în 3 mari scandaluri de corupție la el în țară, 

cu mușamalizări grave despre ce se află acolo în sistemul de sănătate local, iar “supervisorii” 

internaționali din domeniul sănătății, evident că l-au “premiat” aducându-l pe un post 

internațional! Oare de ce l-au promovat? Tocmai pt că e putred de corupt și sanatajabil, astfel 

încât va executa orice ordine din partea oculților – indiferent cât de abjecte ar fi aceste 

ordine! 

Și credeți-mă, să fii complice și să mușamalizezi Covid – e ceva de-a dreptul diabolic! 

* 

Min 48 - 50 – “Guvernele occidentale au omorât deliberat 75 de milioane de africani 

injectandu-le SIDA în vaccinul anti-variolic, iar apoi i-a “ajutat” oferindu-le “soluția” 

tratamentului cu Chimioterapie, tratament ce provoacă și mai multă suferință persoanei 

infectate”. 

Dacă pe bieții africani au putut să îi omoare în modul cel mai incalificabil cu putință – cu 

aprobări de la cel mai înalt nivel, astăzi, când e un război uriaș împotriva umanității, și 

împotriva creștinilor în mod special, credeți oare că “instituțiile internaționale” ne-ar putea 

vrea binele oferindu-ne “soluția otravită” la acest fals virus? 

Sunt unii penibili în România care cred tot ce se vomită de la OMS, și invită prin emisiuni 

“somități” în domeniul medical! Oameni buni, încetați odată să vă mai raportați la statut (că e 

medic, că e ceva verificat, că e instituția X, șamd), și începeți odată să vă raportați la Adevăr! 

Ce, dacă e medic, nu poate fi corupt!? 

Ce, dacă e instituție internațională, aceasta nu poate fi împânzită de agenți privați, oameni 

vânduți unei agende duble, oameni profund malefici? 

Încetați să mai mergeți după fenta asta, dacă a zis x-ulescu, gata, e normă? 

Făcând o paranteză – la momentul 2003, după atacurile fabricate de la 11 Septembrie, dacă 

cineva atunci ar fi spus că “totul e un fals ordinar și că motivul invadării Irakului de către 

forțele americane e fals”, ce ar fi zis “jurnaliștii”, “analiștii”, “experții militari”, “formatorii 

de opinie”, “sociologii”, șamd? Ce ar fi zis toți aceștia dacă îndrăzneai să le contești 

versiunea oficială? 

Ar fi zis: “Taci mah din gură că așa a zis Bush, așa a zis Tony Blair, sunt informații 

verificate!” – însă ce, omul, oricât de cocoțat ar fi în ierarhiile lumești – nu poate fi cumpărat, 

șantajat și pus să facă asemenea nenorociri? 

Motivul pt care s-a distrus statul irakian a fost acela că “Irakul deține Arme de Distrugere în 

Masă”, ceea ce nici până azi nu s-a dovedit! 

Așadar, motivul pt care s-a plecat la război a fost unul fals, și astfel s-a murit degeaba! Au 

murit peste 50.000 de soldați americani, au murit peste 1.500.000 de irakieni și s-a distrus pe 

multe generații infrastructura unei țări! 

Pentru ce s-a făcut așa ceva? Doar pentru interesele private ale unor sataniști? 
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Așa și acum – motivul pt care există actuala stare de urgență e FALS – Virusul Covid nu 

există – ci e o mare crimă la mijloc care se mușamalizează = TURNURILE 5G, e o mare 

manipulare la mijloc susținută non-stop de gurile de foc ale Ocultei (mass-media)! 

Înțelegeți militarilor de carton (din mai toate statele, în special cele NATO) care vreți să dați 

Legea Marțială că prin voi se distruge o țară, se distruge o Economie, se omoară atâtea suflete 

prin complicitatea voastră! 

Știți voi cum sunteți percepuți de către demonul Henry Kissinger? Citez: “Military men are 

dumb, stupid animals to be used as pawns for foreign policy!” (trad. Militarii sunt idioți, 

militarii sunt niște animale proaste gata să fie folosite ca pioni (de sacrificat) în Politica 

Externă!). Și ați văzut care e “cea mai mare prioritate a politicii externe!? E depopularea”, 

citat pe care îl puteți găsi la minutul 38, unde același Kissinger spune că: “Depopularea 

trebuie sa fie cea mai mare prioritate a Politicii Externe!”. 

Mai poți să comentezi ceva – deoarece directivele organizațiilor internaționale vă vor afecta 

și pe voi – militarilor – și pe voi, dar și familiile și copiii voștri, astfel că – cei care mai 

sunteți liberi – deoarece unii dintre voi sunteți cipați – luați aminte la ce se întâmplă și 

acționati împotriva adevăratului dușman al țării și al omenirii, acționați împotriva adevăratei 

amenințări la adresa păcii și securității naționale, nu să executați orice ordin, indiferent cât de 

penibil și inuman e – venit din afară! 

* 

Min. 57:40 - Efecte secundare ale HPV (Gardasil): -Convulsii; -Convulsii grave; -probleme 

ale sângelui; -distrugerea (colapsul) sistemului circulator; -limfoadenopatie (inflamarea 

ganglionilor limfatici; 

-sindromul Oboseii Cronice; -spume la gură; -orbire temporară; -asurzenie temporară; 

paralizii; boli auto-imune. 

* 

La 58:36 – Mesaj despre vaccinul anti-Poliomielită: După ce firma Salk a lansat vaccinul anti 

Poliomielită, efectele pe care le-a cauzat acest vaccin au fost redenumite (rebranduite): 

“meningite virale sau aseptice”, “sindromul Guillan Barre”, și “Paralizie flască”. 

* 

După minutul 41 se demonstrează complicitatea sistemelor medicale, atât în SUA, cât și în 

China, sau în Europa, toate fiind “unse” cu directive private ale OMS, exact ca o uriașă 

unitate militară care execută ordine, orbește. Și mai ales se arată cum imediat mass media se 

“sincronizează” cu evenimentele, pt ca păcăleala cetățenilor obișnuiți să fie totală. 

* 

La momentul 9/11/2001 “papa cel negru” – șeful militar al iezuiților (cea mai puternică 

organizație secretă din lume) era Peter Hans Kolvenbach (1983 - 2008), iar acesta era 

“specialist” în zona Orientului Mijlociu, zonă care după eveniment, urma să fie străbătută 

de invazia americană, de uriașe probleme de infrastructură, și un mare jaf în ceea ce privește 

resursele naturale. Adică era “specialist” în zona în care urma să se arunce “vina” mondială 

pentru terorism. 
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În prezent – “papa cel negru” – Nicolas Adolfo (2008 – prezent) – e specialist în ce zonă 

credeți? Exact în Asia, exact în zona declanșatoare a Covidului! Adolfo a stat peste 20 de ani 

în China și vorbește limba mandarină.  

Actualul General iezuit e “specialist” tot în zona în care se aruncă vina mondială pentru 

Coronavirus – adică China. 

Nu vi se pare suspectă analogia? Asta ca să pricepeți cine sunt păpușarii cei mai oculți – 

iezuiții – din toate operațiunile globale ale NOM!  

Nici acum nu vedeți conexiunea cu Roma, căci ideea de a implementa structuri și 

mentalități militare (acoperite și obediente) în sfera Civilă e baza sistemului iezuitic!? 

Iată ce spunea Napoleon (1769 – 1821, ȋmpǎrat francez) despre iezuiți:  

“Iezuiṭii reprezintǎ o organizaṭie militarǎ, nu un ordin religios. Șeful lor este un general de 

armatǎ, nu un simplu pǎrinte-stareṭ de mǎnǎstire. Scopul acestei organizaṭii este PUTEREA; 

puterea exercitatǎ ȋn cel mai despotic mod, puterea absolutǎ, puterea universalǎ, puterea de 

a controla lumea prin voinṭa unui singur om. 

Iezuitismul este forma cea mai absolutǎ a despotismului şi ȋn acelaşi timp cea mai mare 

formǎ de abuz. 

Generalul iezuiṭilor insistǎ sǎ fie Șef, suveran peste suverani. Oriunde sunt admişi iezuiṭii, ei 

trebuie sǎ fie şefi, indiferent de cost. Societatea lor este prin definiṭie dictatorialǎ şi astfel, 

este duşmanul ireconciliabil al oricǎrei autoritǎṭi deja constituite; 

Orice acṭiune, orice crimǎ, indiferent cât de atroce ar fi, este meritorie dacǎ este comisǎ ȋn 

interesul Ordinului, sau este comisǎ din ordinul Generalului Superior. 

“50 years in the church of Rome” (50 de ani ȋn biserica Romei), Charles Chiniquy, Grand 

Rapids, Michigan: Baker Book House, 1968; publicatǎ ȋn original ȋn 1885, pg 487, 488. 

Așa că de aceea vedem peste tot “ideea de a răspunde la ordin”, “ideea de a nu comenta 

versiunea oficială”, “ideea de a nu fi combativ când vezi abuzuri”, căci așa au fost educați toți 

acești “lideri” din prezent! Au fost educați să simtă frică, adică au fost educați “în spirit 

iezuit”! 

* 

Min 39-40 - poză cu inel, simbol pt toți inițiații de rang înalt  în religii de mistere, fie că 

vorbim de Masonerie, Cavaleri de orice fel (Malta, Columbia, etc) = (în limba Latină) 

“AUDE, VIDE, TACE” = să auzi, să vezi, să taci! Și de aceea toate breslele profesionale 

sunt umplute până la refuz de suflete slabe, lașe, și care nu demască deloc mizeria și corupția 

din jurul lor.  

* 

Minutul 33 – 34 – Dacă cei răi au început să dea vina pe orice pt anumite boli – înseamnă că 

urma să se și producă vaccinuri și medicamente pt orice, indiferent cât de normale ar fi, există 
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pastile, sau injecții ca să le iei; gândiți-vă că există medicamente pt transpiratie, sau pt sforăit, 

vaccin pt diaree, de parcă a transpira nu e un răspuns normal, natural al glandelor sudoripare. 

Dar cum ne mint acum să luăm medicamente pt transpirație, așa ne-au mințit, și încă o mai 

fac de 100 de ani încoace, că vezi domne, “nu e bine să faci bolile copilăriei, ci trebuie 

prevenite prin vaccinuri de la vârste foarte fragede”. 

Un dizident din CIA a spus că “deja e prea târziu ca umanitatea să se mai trezească”, adică să 

mai combată acțiunile malefice ale sataniștilor, și el se referea exclusiv la Controlul Mental la 

care s-a ajuns, adică la hipnoza colectivă în care sunt ținuți oamenii. Iar asta ne așteaptă și pe 

noi, pe europeni, dacă nu spunem NU hotărât tehnologiei 5G! 

* 

Minutul 33 – Care e tehnica atunci când se propagă o minciună ordinară (demontabilă 

imediat)? 

Se începe cu un Adevăr general-valabil, iar imediat vine Minciuna urmată de Șocul social, 

șoc menit să scadă vigilența maselor, și să ducă la asimilarea minciunii de către mase! 

Despre gripa spaniolă:  

Adevăr valabil = (“există la ora actuală mixul raselor, adică un tranzit și un amestec de 

oameni, negri, albi, asiatici, latini, europeni, caucazieni, etc”) – ceea ce e adevărat; 

Minciuna de după = (“acest mix al raselor a dus la apariția gripei spaniole”); omul simplu 

până să verifice și singur (mă refer specialiștii), e bombardat cu Șocul: 

Șocul social: “au murit mii de oameni, zeci de mii, milioane, etc”. 

Cum s-a practicat în prezent minciuna cu Covid: 

Adevăr valabil: “Chinezii mănâncă șerpi, lilieci, câini, și toate animalele sunt ținute în piețe 

la comun (în mizerie); (toată lumea știe asta); 

Minciuna de după: “a apărut un coronavirus”; și până să-și dea cineva cu părerea, să 

înțeleagă dacă nu cumva e o minciună globalistă, se instituie starea de pandemie în mai toate 

țările, se închid activități, granițe, simultan cu hipnoza colectivă a fricii de “virus”, frică 

cauzată de mass media: 

adică Șocul social = “au murit x oameni, sunt în carantină y, și confirmați z, izolați la 

domiciliu n peroane”. 

Aici media a jucat un triplu rol diabolic: 

-are și componenta hipnotică – repetend mereu informațiile exact cum le vomită OMS (să 

nu uitați că “o minciună repetată de un million de ori ajunge adevăr”); 

-componenta vizuală: oameni cu măști peste tot; reporterii, politicienii, samd; cozi la 

farmacie; directive peste tot de a sta oamenii la distanță unii față de alții, afișe peste tot cu 

spălatul pe mâini excesiv, samd; 

Chestia cu spălatul pe mâini excesiv e menționată la nesfârșit astfel încât masele să asimileze 

că “așa s-a luat gripa de la animalele din Wuhan, din cauza mizeriei halelor, din lipsă de 
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igienă”, și astfel, omul care nu vede nici măcar 2 mutări înainte, va crede tot ce primește, 

exact ca un “tomberon”, care niciodată nu se supără indiferent ce tip de gunoaie pui în el. 

Asta au ajuns unii românii – tomberoane – de primesc orice informație, și nu mai filtrează 

deloc sensul, conținutul, și mai ales urmările dacă e vorba de o minciună la mijjloc! 

-componenta obedientă – adică de “a fi un bun cetățean” – un bun sclav – un bun viitor cobai 

și/sau cyborg cipat: “Nu cumva să vă informați din surse alternative, ci doar de la autorități, 

doar de la OMS”. Vedeți acum similaritatea cu sistemul inchizitorial!? Televiziunile, în vecii 

vecilor, nu ar putea prezenta acest documentar de 2 părți!  

Nu cumva să pui la îndoială varianta oficială! Nu cumva să crezi că e un plan care să ducă 

la o și mai mare centralizare a vieții, centralizare care evident să fie în mâna unui tiran global 

(antihristul). 

Faptul că mai toți liderii, de la Politic, la Economic, și de la Bisericesc la Științific, se supun 

minciunii ordinare a Covidului, și a mușamalizării deoarece de fapt MORȚII DE 

CORONAVIRUS SE DATOREAZĂ ANTENELOR 5G – ne arată nouă, tuturor, că aceștia 

(liderii și membrii breslelor lor) sunt deja în faza de Control Mental, deoarece ei simt frică în 

a combate sistemul! 

Ce spun Sfinții Părinți ai Tradiției Ortodoxe? Ne spun că “Nu se ascunde Adevărul de dragul 

unei păci mincinoase!”, adică nu faci blat cu antihriștii și criminalii odioși și naziști ai 

vremurilor noastre, doar ca să te ai tu bine cu Comisia Europeană, cu OMS, cu China, cu alte 

state, doar ca să mai primești finanțare externă, sau ca să nu fii concediat sau asasinat, ci spui 

adevărul cu orice preț! 

Evident că suntem o generație de pătimași, o generație profund viciată, dacă suntem atât de 

lenți dpdv mental încât pt confortul propriu, nu ieșim la război cu agenții satanei. 

Ed. Bunker, un istoric american spunea, citez: “Cine credeți că sunt agenții satanei în 

conspirația mondială împotriva Creștinismului? Agenții sunt iezuiții!”. 

Românilor, criza asta fabricată a Covidului e și un test final pt noi ca oameni, fie ne ridicăm, 

fie unii dintre noi ne ducem rostogol până în fundul iadului, căci dacă nu oprim punerea în 

funcțiune a 5G, e finalul, nu mai ai ce să faci! 5G poate să omoare la comandă dizidenții 

sistemului, adică îi va omorî la modul invizibil pe cei ce spun adevărul! 

Adică, eu de exemplu, (ca și alții de altfel) dacă postez așa ceva, și ofer și câteva pagini de 

explicații suplimentare, sunt deja încadrat (adică sunt din 2008, evident neoficial) la “cetățean 

problematic”, “terorist”, “om care e împotriva sistemului”, “om care e împotriva orânduirii 

internaționale”, șamd. 

5G te omoară oriunde, și nimeni nu va ști, nimeni nu va înțelege asta, sau poate doar foarte 

puțini. 

De ce Oculta îi va omorî prima dată pe dizidenți? Pt că Oculta se teme de mase, iar pt ca 

masele să se trezească, e nevoie ca dizidenții să își faca treabă, și asta e și misiunea actualei 

broșuri, să ne trezim, să demascăm minciuna Covid, și apoi să respingem toate turnurile 5G, 

toate stațiile 5G, și mai ales să respingem Vaccinarea Obligatorie. 
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Broșura, de-asemenea, vă invită pe toți să fiți alerți în zonele dvs de domiciliu astfel încât să 

observați din timp montarea de antene 5G pe perioada “pandemiei”, astfel încât să 

demonstrăm mai ușor scopul declarării “pandemiei”, și anume: 

-pandemia a fost declarată ca să stea oamenii în case și să nu observe montarea (clandestină) 

de antene 5G; 

-să nu se protesteze în stradă dacă totuși se va observa așa ceva; 

-iar apoi, după ce se vor fi instalate, oricum nu se va mai putea protesta în zona aceea, căci 

5G e arma electromagnetică, te poate ținti la nivel individual, sau poate ținti grupuri de 

oameni, și să te omoare, simulând Atacul de cord, sau Cancer galopant. 

*** 

Credeți că în Europa e aleasă întâmplător Italia, ca să fie “focar” de Covid? Nu e, însă iezuiții 

“domiciliați” în Italia au atâtea de ascuns – în frunte cu papa Francisc – încât au nevoie să nu 

îi demaște cineva, să nu cumva să se răscoale masele împotriva tiraniei lor, căci ies lucruri 

inimaginabile la suprafață. Internetul fiind cât de cât liber, oferă șansa oamenilor liberi să afle 

adevărul, să îl spună și celorlalți, și mai ales să îl spună public, să îi confrunte pe conspiratori! 

Oamenilor, se știe deja că liderii care săvârșesc aceste crime ale 5G, ale Vaccinării 

Obligatorii, ale uciderii de prunci prin substanțele toxice din vaccinuri, sunt de fapt agenții 

satanei, sunt neoameni, sunt demoni cu trup uman, sunt căpetenii diavolești ieșite din iad, și 

care (duhuri) sălășluiesc în marii patroni, marii lideri dintr-un domeniu și altu – așa că dacă 

vă veți ridica împotriva lor, împotriva minciunilor lor, să știți că nu vă ridicați împotriva altor 

oameni, ci împotriva diavolului însuși! 

“Stați împotriva diavolului, și el va fugi de la voi!” (Iacov 4, 7), căci tre’ să știți că diavolul 

e cel mai mare fricos, căci știe și el ce îl așteaptă, știe că va fi închis de Dumnezeu în iad pt o 

veșnicie, așa că se luptă acum din toate puterile să prindă cât mai mulți oameni pe care să îi 

atragă în iad cu el! 

Toată lupta asta cu forțele întunericului, nu e decât chestiune de alegere! Ești laș, ești 

complice, ești parte integrantă din minciună, atunci e clar că te vei duce în iad (“fricoșii nu se 

mântuiesc”), pt că diavolul e tatăl minciunii, însă dacă vrei să ajungi în Rai, atunci urmează 

Adevărului cu orice pret, iar Dumnezeu nu te va lăsa, ci te va ocroti, chiar aici pe pământ, dar 

îți va și da cununa vietii (adică te vei mântui, vei ajunge în Rai)! 

Cum să ne fie frică de oculți, că, chipurile, “ei sunt mulți domne, au bani, au armată, au arme, 

au sistemul”!? Ce zice psalmistul David?  

“Cădea-vor dinspre latura ta o mie și zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor 

apropia” (David, Ps. 90), așa că să nu ne fie frică să mărturisim înaintea oamenilor, căci fără 

îngăduința Domnului nici un fie de păr nu ni se poate vătăma! 

Iar când va fi vremea să mărturisim cu prețul vieții, la fel, să ne bucurăm că dăm și noi ceva 

pt Hristos! “Cea mai frumoasă moarte pentru un creștin e moartea mucenicească!” (am 

auzit la o conferință ortodoxă anul trecut) – Hristos și-a dat viața pentru noi, noi ce putem să-I 

dăm la schimb, căci tot ce avem e de la El? 
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Dar evident, că pentru a-ți da viața pt Adevăr, e nevoie ca tu ca om să crezi în Înviere, nu să 

te temi de moarte și de judecată: “Cine se teme de moarte, nu crede în Înviere!”. 

Și cu asta am spus totul, căci fcț de viața fiecăruia se poate spune dacă va ieși sau nu la 

mărturisire, dacă pune ceva la schimb pt Adevăr! 

* 

Minutul 33 – cum de medicii, epidemiologii, biologii, microbiologii, șamd nu ies să se 

răscoale împotriva acestui neadevăr, conform căruia “din mâncare iei gripă de la animale, și 

apoi o transmiți altora”? Cum de toți tac? Oare ei să nu știe aceste informații? Ba sigur că le 

știu, însă aproape cu toții sunt cumpărați, alții sunt slab pregătiți și spălați pe creier în 

facultăți să înghită orice teorie penibilă venită de la Centrele de Cercetare globaliste, iar alții 

dârdâie de frică în fața secu-RIȘTI-lor care le-au trasat norma că “deciziile OMS și ale 

Cartelului Farma nu se discută, ci se execută”.  

Astfel, ne dăm seama că și în acest domeniu – medical – ne-am pierdut suveranitatea ca stat, 

în fața “organismelor” internaționale. 

Iată, oameni buni cum în prezent, “sistemul medical actual de Cercetare a devenit anexa 

alchimistă a securității”, căci și într-un domeniu și în altul avem de-a face cu: 

-crimă; -complicitate la crimă; -tăcere și ipocrizie cum că “unii dintre ei sunt puși în slujba 

cetățeanului”; 

De-abia acum înțeleg de ce medicii au jurământul lui Hippocrate; (engl. hippocrate = 

ipocrit), pt că au devenit, 99% dintre ei, niște ipocriți, niște fățarnici, niște spirite lașe, 

șantajabile, cumpărabile, de tac în privința nocivității vaccinurilor, și mai ales acum (cei care 

cunosc subiectul și totuși tac) în așa zisa Pandemie “Covid19”. Care nu cunoaște și e 

plafonat, să zicem, că are păcatul cel mare al “neprivegherii” pt că nu se interesează cu 

privire la ce se întâmplă în jurul lui, în breasla lui, șamd. Însă cei care cunosc cu adevărat ce 

se întâmplă și tac sau sunt implicați, ăia sunt cu adevărat criminali! 

Ia să vedem, după ce apar aceste documentare, câți medici, savanți, fizicieni, teologi, 

instalatori, electricieni, funcționari din telecomunicații, șamd, au curaj să susțină public 

documentarul, și în consecință să iasă tot public și să spună adevărul? Câte suflete libere și 

curajoase mai are România? 

Și întrebarea asta e valabilă și pt civili! 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

* Dr. Aajonus Vondenplanitz; 

Dr. Stefan Lanka; (medici din documentare, naratori și vorbitori in material).  

* 

Unii vor încerca să vă păcălească, că “Nu domne, nu e cipul în vaccin, că nu e pe mâna 

dreaptă sau pe frunte, iată ni-l face în mâna stângă!”. 

Să nu-i credeți, cipul e mic de tot, e invizibil cu ochiul liber și chiar și la microscop, astfel că 

nu contează unde ți-l injectează, căci el tot se activează (după injecție) în tot corpul dacă îl 
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accepți. Noțiunea de “mâna dreaptă” sau de “frunte”, înseamnă că acolo va apărea el pe om, 

căci după ce va fi primit, la câteva luni dupa activarea din satelit, se va și activa. 

https://blacktopics.wordpress.com/2019/09/07/cum-sunt-interconectate-chemtrails-

nanoparticulele-si-marcarea-izotopica-prin-laser/ 

Însă de ce 5G îi arde pe oameni la comandă? Îi arde în primul rând pt că omul și pielea sa 

inclusiv reprezintă o “antenă”! 

Ce se întâmplă cu omul care a primit cipul (citiți în Event 201)! R: își pierde “conexiunea 

naturală” cu Divinitatea (de aceea nemaifiind capabil să se mântuiască). Și ca să pricepeți mai 

bine de ce unii oameni care vor primi vaccinul împotriva Covid se vor vindeca, este tocmai 

din cauză că ei primesc cipul în vaccin. 

Care e aici șmecheria celor răi?  

Păi cine nu e cipat reprezintă o antenă, iar 5G trage fără excepție oriunde “vede” un semnal, 

adică oriunde e o antenă. Cel cipat nemaifiind antenă către Divinitate, nu mai e “văzut” de 

5G, și astfel va părea că e vindecat, și ca e “imun” la “boală” adică la pulsațiile 5G. 

De aceea și Bill Gates a fondat GAVI – agenție care ține evidența dacă ești vaccinat sau nu, 

adică ca să se poată ține o verificare între “cyborgi” (cei cipați) și “rezistență” (cei liberi). 

* 

Faceți demers public să fie scoasă în afara legii Tehnologia 5G ca fiind Armă de ucidere 

în Masă, trași la răspundere semnatarii și cei care aprobă așa ceva, amendate cu amenzi mari 

companiile care au instalat așa ceva până acum, și în final: demers pentru distrugerea tuturor 

sateliților prin care funcționează 5G. 

Spuneți tuturor să verifice în zonele de domiciliu dacă există antene 5G, avertizați și familiile 

victimelor de până acum de la Covid, deoarece acestea se vor interesa sincer de ce au pățit 

apropiații lor, astfel încât să începem să demascam crimele odioase ale sistemului globalist – 

vaccinist și tehnocrat. 

Să începem să le arătăm și celor din Italia ce se întâmplă, că se experimentează peste oameni 

așa ceva, că sunt omorâți zeci de mii de oameni doar doar se va băga frica în oameni ca să 

accepte vaccinul “minune”. 

Iar după aceea, demersul civic nu trebuie să se oprească, ci trebuie aruncați la pușcărie toți cei 

care au știut ce se întâmplă dar au mușamalizat sau au susținut mascarada Coronovirusului. 

Chiar așa, nu mai există libertate de conștiință în Armată, astfel încât se instalează și se trage 

cu arme militare și invizibile în populație? 

Cât puteți, spuneți-le și celor din Armată ce și cum, astfel încât să se transmită informația pe 

linie ierarhică și să dezinstalăm turnurile 5G de peste tot din Romania! 

*  

Criza 5G, asa zisa luptă cu Covid-ul fals, reprezintă pt noi toți un test, un mare test ca 

umanitate, pt că fie ne vom ridica din obediența și frica paralizantă, fie vom deveni complici 

taciți! 

https://blacktopics.wordpress.com/2019/09/07/cum-sunt-interconectate-chemtrails-nanoparticulele-si-marcarea-izotopica-prin-laser/
https://blacktopics.wordpress.com/2019/09/07/cum-sunt-interconectate-chemtrails-nanoparticulele-si-marcarea-izotopica-prin-laser/
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Dacă vom pierde lupta cu sistemul, oare cum ne vom mai putea uita în ochii copiilor și 

nepoților noștri!? Ce le vom spune? Că i-am pregătit pentru o societate diabolică, în care nici 

măcar independența gândirii nu mai ai voie să o ai? 

Articolul 30 din Constituția țării ne dă dreptul la “liberă exprimare”. 

Să nu credeți că sunteți singuri dacă vă veți ridica împotriva miniciunii globale a Covid! 

Să nu credeți că a demasca, fiecare la nivelul lui, această înșelăciune diavolească, nu e un act 

de curaj! Umanitatea, așa cum o știm, își trăiește, poate, ultimele zile, deoarece tehnologia 

criminală 5G reprezintă un ASASIN SILENȚIOS, care odată pus în funcțiune, își va crea 

proprii sclavi controlați mental, hipnotizați în masă care să apere sistemul! Așadar, începem 

să ne trezim acum, să ne unim în Adevăr, fie vom pieri ca niște lași! 

Nu se poate ca pt un blestemat de antihrist, toți să ne încolonăm și să facem ascultare oarbă! 

Dacă a zis OMS și ONU că există Covid - gata domne, nu mai verificăm și alternativa, adică: 

“Dacă tot jocul e o minciună? Dacă virusul nu există și de fapt toate aceste morți sunt cauzate 

de radiațiile turnurilor 5G? 

Începeți să fiți activi, să gândiți și cu mintea proprie, nu să acceptați tot ce spune media, 

încătușată de Securitate și obligată să verse tot ce vor instituțiile internaționale! 

*  

Și pt că întreaga înșelătorie e o schemă psihologică în primul rând, au conceput și planul cu 

măști, astfel încât să se proiecteze în mentalul colectiv ideea de “a ne păzi de virus”, ideea de 

“luptă cu boala”, deoarece se știe că atunci când apare sentimentul de auto-conservare 

combinat cu frică, scade vigilența maselor, și implicit raționarea. De aceea media non-stop ne 

spune ce și cum despre Covid, ca nu cumva să existe vreun moment de respiro, astfel încât 

masele să gândească și ele de unele singure. 

Iar apoi urmează batista pe țambal din partea sistemului: “Să nu vă informați decât din surse 

credibile!”, adică de la autorități, deoarece acestea funcționeaza ca o unitate militară, toți 

slobozesc același mesaj! 

Adică, “informați-vă decât de la cei care ne transmit mesajul părtinitor”, nu cumva să 

verificați vreo sursă alternativă și să descoperiți adevărul! 

Personal, cred că mai nimeni din aparatul de stat, incusiv Arafat, și alții, nu cunosc cu 

adevărat ce se întâmplă, ci cred că cu toții sunt cumva atinși de “virusul” ascultării oarbe 

de instituțiile internaționale! Inclusiv cei din Armată! 

Ce se spune mereu la Tv, la modul infailibil, “datele sunt verificate”, “informațiile sunt de la 

OMS”, “OMS e o sursă credibilă”, ca nu cumva să crezi altceva!? Adică avem de-a face în 

media, ca de fiecare dată, cu pornirea unui război plecând de la o premiză greșită, în cazul de 

față premiza greșită fiind “existența virusului” care cauzează atâția morți, nu cumva să zici de 

radiațiile electromagnetice.  

Întrebarea este ce veți face voi, cei care citiți aceste rânduri? Veți duce oare misiune de 

informare către aproapele? Veți ieși în stradă la proteste contra 5G și veți continua misiunea 

de informare corectă și nepărtinitoare, sau veți deveni și voi unelte ale fricii, și vă veti 

ascunde prin tăcere si auto-sugestionare? 
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*  

Dacă statul chinez nu va spune adevărul despre 5G – despre mușamalizările de după, șamd, 

rezultă că China comunistă este stat pilot al NOM, ceea ce cu toții deja știm! Însă una e să fii 

păcălit de oculți că “e nevoie de 5G ca să va mențineți voi (chinezii) supremația economică 

asupra SUA și asupra lumii”, și altceva e atunci când vezi concret efectele criminale ale 5G și 

totuși alegi să continui cu ea (cu tehnologia), cu crimele, cu mușamalizările, și ba mai mult, 

să încerci să le dezvolți și către alte state. 

China să spună exact cine anume i-a impus să dezvolte o asemenea tehnologie și să o dea în 

folosință în medii civile, și astfel vom ajunge să aflăm că tot Sionismul – investitorii din 

spatele boom-ului chinezesc din ultimii 40 de ani – sunt tartorii diabolici ai acestei invenții. 

* Announcement form the international EMFs Alliance. Petiție a 26.000 de savanți ce încă 

din 2015 au tras un semnal de alarmă cu privire la nocivitatea 5G, iar petiția a fost dusă la 

ONU! 

Însă dacă bieții de ei s-au adresat super lojei masonice denumită ONU – e clar de ce până 

acum nu s-a interzis sau demascat crimele 5G-ului! Trebuie să ne silim cu toții să demascăm 

5G și să fie trecută, adică încadrată la “Armă tehnologică de Distrugere în masă”, ceea ce 

desigur că e, iar pe cei care dezvoltă așa ceva, să fie acuzați de “crime împotriva umanității”, 

crime care nu se prescriu niciodată! 

Dpdv juridic, ce să fie punerea în funcțiune a 5G dacă nu “tentativă de omor” în masă? 

Tuturor le e frică de China, însă China la nivel politico-militar e captivă oculților privați din 

NOM. Evident că și în China există patrioți, însă sunt păcăliți cu ideea că “dacă vom stăpâni 

5G și A.I., vom deveni stăpânii lumii, mici dumnezei, șamd, și vom domina SUA, vom 

domina UE, vom domina Rusia și tot globul”! 

Vedeți ce înseamnă să fii ateu? Devii ce a vrut să devină lucifer, devii un drac, adică te vei 

transforma în drac dacă vrei să devii dumnezeu! 

*  

Iar pt că cei răi știu că își joacă ultima carte de înrobire a umanității prin tehnologia 5G, vor 

încerca cu orice preț să nu fie demascați, să nu fie opriți, și mai ales să nu fie trași la 

răspundere, astfel că în schema de mușamalizare cu Covid au atras și Armata ca să înăbușe 

orice dezvăluire, protest public, sau chiar renunțare oficială la normele OMS cu privire la 

“pericolul Coronaviruslui”. 

Ei fie ne distrug (cenzurează) acum oficial cu legea în mână în privința instalării 5G pe tot 

globul, fie ne răsculăm și împingem către confruntare tot jocul!  

Dacă Rusia nu se implică, suntem carne de tun, pt că nimeni (nicio țară) nu face față presiunii 

militare a NATO și a Chinei simultan! 

#MisterPutinMakeTheWorldFreeAgain, so help me God! 

*  

Există destui lideri importanți ai unor state europene care deja s-au exprimat public împotriva 

5G, iar cei răi știu că statele nu vor să accepte așa ceva, și astfel, au apelat la instituțiile 
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internaționale (globaliste) pt a impune pe ascuns aceste dispozitive 5G în orașe, fără ca 

oamenii să afle asta. 

În toate țările există patrioți, oameni care știu ce se întâmplă, însă din păcate atât media, cât și 

instituții de forță îi ridiculizează și îi sperie ca să nu-și spună punctul de vedere. 

Așadar, nu suntem singuri în lupta cu forțele întunericului și în lupta cu minciuna Covid sau 

în lupta cu 5G, ci doar că suntem dezbinați de o mână nevăzută care se bazează în primul 

rând pe ideea ascultării oarbe, a obedienței și a hipnozei în masă. 

Spuneți adevărul, faceți-vă auziți și câștigăm lupta cu înaintemergătorii antihristului. 

*  

De ce în Teologia ortodoxă tăcerea, indiferența, complicitatea șamd sunt considerate căi de 

lepădare de adevăr? 

Pt că atunci când taci, atunci când nu te implici, atunci când nu demaști minciuna și 

impostura, tu ești de fapt un mic mare complice! 

Dacă vor cei răi să ne cipeze iar cei care știu ce se întâmplă nu se implică, aceia vor fi 

considerați mici înainte-mergători ai antihristului, deoarece și ei, la nivelul lor, i-au pavat 

calea spurcatului, adică i-au facilitat accesul la sufletele celor din jurul lui! De aceea nu avem 

voie să tăcem din gură! 

Cred că umanitatea își dă ultimul test odată cu această complicitate la minciuna globală a 

Coronovarisului și a radiațiilor 5G, pt că dacă se vor instala acele antene, nu mai e loc de 

proteste, de ieșit în stradă, și de fapt nu mai e loc de opus rezistență planurilor antihristice la 

modul public! 

Ați văzut deja din materialul “Apocalipsa 5G – Extincția umanității” al lui Sasha Stone - că 

această tehnologie militară e disponibilă încă din cel de-al Doilea Război Mondial – așa că fie 

ne opunem, fie pierim ușor ușor, mai întâi drepturile și libertățile, cenzură, și apoi direct noi! 

Să afli că antenele 5G provoacă acele probleme, cum ar fi simptoame de gripă, moarte, 

distrugerea plămânilor, incapacitate de respirație, șamd, și tu să mai simți frică că dacă 

vorbești cine știe ce vei păți??? 

Tre’ să înțelegem că această tehnologie e destinată a fi montată peste tot pământul, așa că 

dacă te fofilezi și taci, cât timp crezi că va trece pâna vor ajunge și la tine!? 

*  

Carte Dr. Eleanor McBean – The Poisoned Needle – supressed facts about vaccines; (trad. 

Acul otrăvit – elemente ascunse (mușamalizate) despre vaccinare). 

* 

În lumea ortodoxă, înainte de sinodul uniat de la Ferarra Florența (1400 și ceva), existau mari 

probleme cu păgânii otomani, iar papa de atunci (viclean fiind), a găsit acel moment ca motiv 

pt a-i cumpăra și intimida pe ierarhii de atunci ai Bisericii Ortodoxe. 

Adică papa le-a oferit ajutor cu privire la prigoana otomană, cu condiția să accepte unirea cu 

Roma, iar ierarhii fiind slabi în credință, au acceptat falsa unire, cu excepția unui singur 
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ierarh – Marcu Evghenicul. Așadar, acum 600 de ani, problema Bisericii dpdv civil era 

Imperiul Otoman, iar acum, în 2020 problema lumească a Bisericii este Covidul mincinos! 

În luna Mai 2020, papa îi va chema pe toți liderii ortodocși, și pe cei ai altor culte ca să le 

propună unirea și formarea unei “religii mondiale”, că, chipurile, “în așa vremuri grele, 

pandemie, mulți morți, ar fi bine cu toții să dăm dovadă de unitate” (aproximativ, asta le va 

spune papa)! Și mulți vor accepta, din păcate! 

Așadar, și atunci, și acum, Roma se folosește de un tertip lumesc ca să își avanseze agenda 

antihristică! 

* 

Conectarea 5G cu apostazia din lume:  

Pt cine încă nu a înțeles, 5G reprezintă unealta de bază a întronizării antihristului, deoarece 

prin intermediul ei sunt omorâți la modul discreționar dizidenții, sunt distruse mari culturi 

agricole la comandă, sunt controlați mental ca niște roboți oamenii cipați, și mai ales prin 

intermediul ei se va efectua hologramarea mondială “Blue Beam” ce va simula venirea pe 

nori a lui Dumnezeu cu scopul amăgirii maselor! 

Cu alte cuvinte 5G are caracter pur diabolic și a fost implementată acum cu scopul aducerii 

satanei pe pământ (antihristul) în mod înșelător, adică e o armă diavolească! 

Ceea ce nu prea știu oamenii e că acest tip de armă era dezvoltat încă din vremea celui de-al 

Doilea Război Mondial, adică de acum 80 de ani, și care între timp doar s-a mai actualizat, 

astfel încât să existe multe celule de primire a semnalului respectiv (a frecvenței milimetrice). 

Dacă e armă diavolească, evident că putea fi combătută cu o armă similară din sfera 

Divinității! Acea armă era dată de Sfânta Liturghie Ortodoxă (neîntinată de erezie) la 

nivel statal, adică recunoscută dogma respectivă și practicată la nivel de țară. 

Știm cu toții că Dreapta Credință a lumii este Credința Ortodoxă, și pt ca diavolul să fi avut 

succes în a arăta, implementa și amăgi lumea prin tehnologia 5G era nevoie de anihilarea 

Ortodoxiei la nivel statal și de ierarhie, anihilare care a avut loc în anul 2016 în Grecia, în 

insula Creta. 

Această lovitură din Creta îndreptată împotriva Dreptei Credințe reprezintă cea mai mare 

victorie pe care diavolul a repurtat-o împotriva credincioșilor ortodocși, și a avut loc în 

perioada 16/06/2016 (cei 3 de 6 inserați). 

CÂND CREDEȚI CĂ A AVUT LOC PRIMA SLOBOZIRE (mențiune) OFICIALA (la nivel 

de stat) A DORINȚEI DE A IMPLEMENTA 5G LA NIVEL DE STAT? 

R: EXACT ÎN TIMPUL SINODULUI DIN CRETA – exact în timpul Apostazierii oficiale 

(la nivel de ierarhie) de la Dreapta Credință! 

În documentarul “Apocalipsa 5G – Extincția Umanității”, naratorul ne spune la minutul 1:15 

că prima dată America a demarat prin agenția sa FCC de telecomunicații procedura de 

implementare a 5G pe DATA DE 20.IUNIE.2016 – adică exact în perioada în care s-au pus 

semnăturile pe actele abjecte de lepădare a Dreptei Credințe! 
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Poate nu credeți, cei care vă considerați ortodocși, însă de 3 ani și jumătate, ierarhii noștri nu 

mai sunt ortodocși din cauza acestor semnături, ci au devenit eretici, aparținători de erezia 

Ecumenismului! Vă spun toate acestea cu dublu scop: 

-primul e acela de informare, și de nevoia de a acționa împotriva tehnicilor diavolești ale 

satanei, să protestăm, să ne informăm, să refuzăm vaccinul cu cip, șamd, însă trebuie să fim 

realiști – e posibil ca mișcările civice să nu ne reușească, astfel că  

-în partea a doua – de demascare a amăgirilor diavolești - mai avem o mică soluție: -să le 

spunem ierarhilor noștri să își retragă semnăturile din Creta, și dacă nu vor să facă aceasta din 

simț teologic, dogmatic, măcar să o facă din spirit lumesc, căci și pe ei îi afectează pandemia 

falsă și antenele 5G! 

Dacă se va reuși să dăm înapoi planul blestemat al Religiei Mondiale, și să ne “recrutăm” 

inapoi ierarhii către Dreapta Credință – așa cum odinioară, acum 600 de ani, trădătorii de la 

Ferara Florența s-au întors către popor, retrăgându-și semnăturile, vom mai putea vorbi de 

viitor cât de cât decent în lumea asta pt noi și copiii și nepoții noștri. Iar acest demers trebuie 

să se facă atât în BOR -biserică al cărei fiu duhovnicesc sunt și eu, dar trebuie să se întample 

și în celelelte biserici ale cărei ierarhii și-au pus semnătura în Creta, și trebuie să se întâmple 

și în Biserica Rusiei, care chiar dacă nu a semnat Apostazia în Creta, e parte prin patriarhul 

său la cele “30 de puncte” de la Havana semnate alături de ereziarhul Romei - Francisc! 

Nu uitați, cei răi au de mult timp tehnologia 5G, însă de-abia după apostazierea din lumea 

ortodoxă, se dorește punerea ei în funcțiune!  

5G afectează văzduhul, căci ați văzut acele păsări care au murit simultan într-un oraș 

european din pricina 5G, astfel că în timpul slujbei ortodoxe preotul se roagă “pentru buna 

întocmire a văzduhului”, iar cei răi prin 5G au întinat de tot văzduhul! 

Practic slujbele ortodoxe au reprezentat o problemă pt oculți în vederea “dării în folosință” a 

5G, și astfel, au “rezolvat” (au distrus) “buna întocmire” odată cu trădarea din Creta, ca să 

facă loc undelor milimetrice de 60 de GH.! 

Noi, ca civili, suntem vinovați că nu ne apăram păstorii, că nu îi verificam, că nu am protestat 

către fiecare dintre ei și înainte și după sinodul din Creta, și iată că Dumnezeu îngăduie să fim 

cotropiți de antihriști cu ale lor instituții internaționale. 

De ne vom trezi din “somnul cel de moarte” mai avem o șansă! 

 

Partea a II-a: Transcriptul în limba română pentru cele 2 documentare. 

 

Traduceri – Partea 1: 

00:03 – 00:15 - Titlu: Agenda 21/30 a ONU și a OMS de Depopulare prin intermediul 

tehnologiei 5G ce generează radiații de 60 de GigaHerți per milimetru, și cazul 

“Coronavirusului” toxic și a vaccinurilor. 

00:16 – 00:27 - Partea 1 – “Viruși” aeropurtați și contagioși NU există, și nici nu au fost 

premeditați sau “scăpați” din laboratoarele secrete guvernamentale. 
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00:28 – 00:43 - Nenumăratele filme ce dezvoltă subiectul unor mari pandemii, împreună cu 

“programele” Tv nu sunt menite a te pregăti pe tine pt a te feri de “virus”, ci sunt special 

concepute pt a te “programa” pe tine să crezi o ficțiune, cu scopul de a te păcăli. 

00:44 – 00:55 - Germenii, bacteriile, și proteinele virologice sunt generate în interiorul 

corpului tău, de către corpul tău și nu sunt contagioase.  

00:56 – 01:06 - Singura cale prin care poți primi în corpul tău bacterii animale sau umane 

străine sau țesut viral este prin INJECȚIE.  

01:07 – 01:22 - Nu poți să faci această boală (Covid19) dacă mănânci lilieci sau porci 

bolnavi. Stomacul și enzimele intestinale le vor transforma (acele proteine așa-zis bolnave de 

la porc și șobolani și lilieci) în aminoacizi și în di/tripeptide. (așadar, sursa oficială a 

izbucnirii Covidului e falsă). 

01:23 – 01:33 – VALURILE DE RADIAȚII DE 60 DE GIGAHERȚI PER MILIMETRU 

ALE TURNURILOR 5G CREEAZĂ ACELEAȘI SIMPTOME CORPORALE CA FALSUL 

CORONAVIRUS. 

01:34 – 01:49 - De-asemenea, aceste radiații ale 5G creează în corpul tău același răspuns al 

Acidului Nucleic, ca urmare a pagubelor produse în țesutul uman, răspuns pe care, chipurile, 

îl caută “testul” Coronavirusului. (astfel încât să îi facă pe microbiologi să creadă cu adevărat 

în existența unui virus). 

(oricine încearcă să conteste acest Covid, i se va spune că “e ceva nou, cu care nu ne-am mai 

confruntat, o tulpină nouă, încă necercetată”, astfel încât să îi direcționeze greșit de la 

început). 

01:50 – 02:02 - (viitorul) vaccin patentat împotriva Coronavirusului va avea într-adevăr 

proteine virale din țesut uman sau animal în el, alături de alte zeci de toxine periculoase.  

02:03 – 02:07 - Problemă – Reacție – Soluție.  

02:08 – 02:19 - Vaccinurile, și acum mai nou radiațiile milimetrice au fost folosite de către 

Eugeniști, Tehnocrați, și de către Transhumaniști în vederea “curățirii” populației de cetățenii 

“indezirabili” sau dizidenți (cei care spun adevărul împotriva sistemului). 

02:20 – 02:32 - Din cauză că turnurile tehnologiei 5G – cu ale sale radiații de 60 GigaHerți 

per milimetru – sunt puse în funcțiune în din ce în ce mai multe orașe, cei răi au nevoie de un 

țap ispășitor pentru morțile în masă și pentru bolile respiratorii care vor urma. 

02:33 – 02:41 - Cei răi (conspiratorii) au nevoie ca noi să credem cu orice preț că tot ce se 

întâmplă este din pricina Coronavirusului, nicidecum din cauza turnurilor 5G. 

02:42 – 02:52 - Celor răi nu le pasă dacă tu crezi că “ai luat boala” de la ciorba de lilieci, sau 

de la tușitul vecinului, sau că guvernul a lansat intenționat din laborator vreo armă-biologică 

(aero-purtată),   

02:53 – 03:04 - atâta timp cât ești suficient de ignorant încât să nu realizezi că Coronavirusul 

nu există deloc. Cu excepția cazului în care va exista în noile vaccinuri pe care sistemul ti le 

va injecta mai tarziu, 



17 
 

(nu îi interesează pe oculți ce variantă ai asimilat, cu condiția să nu spui că e de la 5G, 

instalată pe ascuns, chiar și în țările care au statuat public că nu vor accepta o asemenea 

tehnologie). 

03:05 – 03:15 - și astfel, te vei trezi “carantinat” (în lagărele, pardon,) centrele de carantină, 

dacă cei răi te-au marcat ca fiind “dizident” sau “indezirabil”, tocmai de către cei care se află 

în spatele Agendei 21/30. 

03:16 – 03:36 - Dana Ashlie – astăzi vreau să vă explic câteva informații cu privire la cauza 

și simptomele Covid, de care probabil încă nu ai auzit. Astea nu au legătură cu patentele 

(virologice) sau cu mâncarea din piețele din Wuhan, 

03:37 – 03:48 - ci este vorba despre ceva cu mult mai profund! Explicația mea se va 

concentra și asupra impactului așa-zisei “incapacități de a respira”, sau asupra “tușitului fără 

a avea flegmă”, destul de neobișnuite pt pneumonie (conțractarea unui virus aero-purtat), nu-ș 

așa? 

03:49 – 03:59 - Dar va fi vorba și despre a cădea deodată la pământ, fără nici un alt semn de 

boală (prealabil). Toate acestea se datorează unui element (5G) complet diferit față de un 

virus! 

04:00 – 04:14 - Așadar, haideți să explorăm micile detalii raportate despre situația din CH 

(adică din China; CH =China). Știați faptul că această țară și-a pus în totală funcțiune 

tehnologia 5G?   

04:15 – 04:34 - Aici puteți vedea anunțul oficial dintr-un site chinezesc din Aprilie 2018, 

conform căruia orașul Wuhan va deveni “orașul pilot” pt 5G (adică primul care să 

experimenteze așa ceva), citat din anunț: “un experiment pilot se va efectua în Wuhan în 

vederea accelerării dezvoltării și implementării 5G”. 

04:35 – 04:44 – (comentariu pe fundal de la o conferință): “până în 2020, tehnologia 5G va fi 

gata, și va fi disponibilă a fi implementată (adică montată) în toate colțurile orașului 

(Wuhan), și va fi disponibilă la un preț decent!”. 

(până în 2020 înseamnă exact Decembrie 2019 – exact când a izbucnit criza de morți și 

oameni cu probleme de respirație). 

04:45 – 05:02 - Așadar, dacă accesez acest link și îl copiez, și încerc să îl postez pe Facebook 

(social media), ghici ce, Nu merge dostribuit, pt că, chipurile, “nu respectă Standardele 

Comunității noastre”, adică FaceBook mușamalizează la rândul ei să se afle adevărul despre 

5G, Wuhan, șamd. 

05:03 – 05:07 - mesaj pe fundal: 130.000 de stații (celule) 5G au fost montate în China; 

statistică de la sfârșitul anului 2019.  

05:08 – 05:22 - Această țară a devenit complet operațională în tehnologia 5G. Priviți singuri! 

A devenit activă încă din 2019, și mai mult de atât, există spitale care au fost “echipate” cu 

această tehnologie, chiar dacă  

05:23 – 05:36 - 98% din energia celulară a unui om are loc la o frecvență de 60 GigaHerți, iar 

aici vedeți cum cel mai mare operator chinezesc de telecom – Huawei își arată “filantropia” 
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ajutând la construirea unui spital care să “lupte” împotriva Coronavirusului, donându-i 

tehnologie 5G spitalului respectiv. (cum zicea Eminescu? “… iezuitica ipocrizie”). 

05:37 – 05:47 - Toată lumea a auzit despre “spitalele construite în 6 zile de chinezi”, nu-i 

așa? Însă ați auzit că li s-a donat echipamentul tehnologic 5G înainte de a fi măcar 

funcționale acele spitale? Nu e oare frumos din partea lor, (să ne fi ascuns această 

informație)? 

05:48 – 06:08 - Există zeci de articole pe Internet care arătau că spitalele ar fi fost complet 

echipate cu această tehnologie 5G. Și ce face această tehnologie? Pentru aceia dintre voi care 

nu știu deja asta – aflați că în 2015 peste 200 de savanți din 41 de țări diferite deja 

COMUNICASERĂ adevărul științific către ONU și către OMS cu privire la pericolul 5G. 

06:09 – 06:41 - Până în 2019, deja peste 26.000 de oameni de știință semnaseră petiția 

împotriva 5G ca fiind “extrem de nocivă pentru om și pentru mediul înconjurător”. Așadar 

5G, în special frecvența de 60 GH, este folosită chiar acum când vorbim în China, și apropos, 

care urmează să fie împânzită mai târziu și în întreagă Americă – are impacturi (negative) 

biologice despre care foarte puțini oameni sunt conștienți.   

06:42 – 07:00 - Cum de aceste efecte biologice ale 5G reprezintă exact “simptomele 

pandemiei Covid” despre care vorbește toată lumea, veți afla imediat! Adevăratul “viral” 

(căci se va transmite ca fulgerul), nu știrile obsesive care sunt special concepute a inspira 

frică. 

07:01 – 07:20 - Ceea ce am spus deja în ultimul meu video este că China raportează în minus 

nr. de victime, și ei nu spun toate simptomele pe care acești oameni le simt tocmai pt ca voi 

să nu puneți cap la cap întreaga poveste, și în același timp nu veți vedea oficial nicio 

CORELAȚIE între tehnologia 5G și desfășurarea acestei “pandemii”.  

07:21 – 07:58 - Așadar, cunoaștem deja că tehnologia cu 60 de GH a fost deja pusă în 

funcționare în toată China, și că și America, s-a decis ca această frecvență de bandă să 

funcționeze la nivel statal FĂRĂ LICENțĂ. De ce e asta important? Din același motiv pt care 

FCC (agenția de reglementare a tehnologiei în SUA) a permis ca Wi-fi-ul de 2.4 GH să fie 

fără licență - și mă refer la router-ul vostru, la telefonul vostru fără fir (ce captează Wi-fi), la 

monitorul prin care vă verificați bebelușul, - anume pt că companiile nu vor să plătească o 

altă licență pt ca voi să folosiți așa ceva (adică din motiv financiar, dar și din cauza unor 

eventuale despăgubiri pt efectele adverse). 

07:59 – 08:19 - Și ceea ce oamenii nu știu este că FCC nu a ales la întâmplare frecvența de 

2.4 GH pt funcționarea Wi-fi-ului, ci această frecvență a fost aleasă de firma Raytheon. 

Așadar acești băieți de la Raytheon sunt responsabili pt această selecție! Știți ce alte produse 

mai fabrică ei? (toate specifice războiului psihotronic și biologic). 

08:20 – 08:40 - Despre ceea ce cauzează și Wi-fi-ul nu voi vorbi acum, însă știu că tot 

Raytheon e responsabilă și pt alegerea frecvenței de 60 GH, și tot fără Licență, iar noi 

oamenii, vom fi bombardați cu așa ceva! 60 de GH are impact asupra Oxigenului însuși. 

Priviți articolele eliberate de către companiile care vorbesc despre “beneficiile” Oxigenului la 

frecvențe de 60 de GH. 

08:41 – 09:02 - Aceste companii recunosc public că frecvența de 60 de GH poate absorbi 

oxigenul. Puteți vedea în acest grafic impactul său asupra Oxigenului, și că toate frecvențele 
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de dinainte de 60 de GH nu au un asemenea impact, însă de îndată ce se setează această 

frecvență, ea explodează (crește puternic) și absoarbe în totalitate oxigenul din organism. 

09:03 – 09:27 - Priviți un articol al unei companii ce pune în aplicabilitate frecvențe de 60 de 

GH, spunând că: “aceasta (frecvența) ne va ajuta la nivelurile noastre de interferență”. 

Majoritatea dintre noi știm din mass-media ce promovează 5G, anume că apa sau copacii sunt 

elemente ce blochează această frecvență.  

Știindu-se că 5G are impact asupra Oxigenului, începeți oare să înțelegeți că are sens ca 5G 

să fie deranjată de elemente precum apa sau pomii (elemente ce conțin oxigen)? Și asta din 

cauză că afectează absorbția de Oxigen în corp. 

09:28 – 09:54 - Lăsați-mă să vă arăt care organ va suferi primul, și felul în care frecvența de 

60 de GH are efect asupra omului: Atomul de Oxigen este O; Molecula de Oxigen este O2, 

adică doi atomi de Oxigen. 2 atomi ce creează împreună molecula de Oxigen împart câțiva 

electroni. Frecvența de 60 de GH cauzează ca acei electroni să se despartă (rotească). 

09:55 – 10:17 - Cineva m-a întrebat cum de microundele de mare putere de 2.4 GH 

impactează asupra mâncării, sau asupra apei? Căldura degajată oscilează la orice val al 

frecvenței, iar energia rotațiilor electronilor din apă de fapt ajută la răcirea mâncării 

respective.     

10:18 – 10:35 - Astfel că, în același fel în care acționează radiația de 2.4 GH asupra H2O 

făcându-i electronii să oscileze, frecvența de 60 de GH face ca molecula de O2 să se rotească, 

și astfel schimbările electronilor din Oxigenul celular vor avea efect asupra Biologiei umane 

(adică asupra sănătății omului).  

10:36 – 10:55 - Cu fiecare respirație noi aducem oxigen în plămânii noștri, în sângele nostru, 

dar și în alte părți importante precum Creierul, iar motivul pt aceasta e că odată ce oxigenul a 

ajuns în plămâni este “agățat” de o proteină ce conține Fier, și anume de Hemoglobina din 

sângele tău.  

10:56 – 11:27 - Însă din păcate, o moleculă de oxigen ai căror electroni se rotesc va face 

imposibil Hemoglobinei să absoarbă oxigenul și să îl ducă în restul corpului. Aceste 

informații sunt luate dintr-o carte numită “MagnetoBiology – Underlying Physical 

Problems”, însă mai presus de asta, nu vi se pare uluitor că companiile de telecom să 

recunoască că exact 60 de GH e frecvența la care se absoarbe Oxigenul!? 

11:28 – 11:43 - Toate acestea încep să prindă contur. Cum denumesc ei Coronavirusul? Îl 

denumesc “boală respiratorie acută”. Și în timp ce nu putem avea încredere 100% în tot ce 

provine din China (ca informație), am văzut imagini cu oameni căzând deodată pe stradă, 

căzuți ca secerați, oameni fără alte boli, și despre care guvernul chinez nu vrea ca noi să 

vorbim, sau să le arătăm și celorlalți. 

11:45 – 12:01 - Pe fundal: Vom explica în cele ce urmează ce este acela un virus. Oameni 

buni, Coronavirusul nu este ceva nou, ci este o raceală, este o gripă, și de aceea și scrie pe 

etichetele dezinfectanților de mână că acesta omoară bacteria de covid.  

Pe fundal: VIRUȘII NU SUNT VII. Iar infecția cu Coronavirus este atât de obișnuită încât 

această avertizare de pe etichete este scrisă pe cele mai comune dezinfectante. 
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12:02 – 12:35 - Acum, vine guvernul chinez și ne spune că “oamenii pot avea virusul și în 

același timp să nu aibă niciun simptom de boală”, adică să fie simptomatici și să fie purtători? 

Purtători de ce? 

Haideți să folosim bunul simț! Ce se întâmplă când ai boala? Începi să te simți rău, dureri de 

cap, arăți rău, stai mai mult la pat, mămica îți aduce supa de pui, sau ești în deplină formă 

fizică, făcând lucruri normale, și CAZI DEODATĂ LA PĂMÂNT? 

12:36 – 13:00 - Dacă plămânii tăi nu sunt capabili să introducă oxigen în sângele tau, cât timp 

crezi că va trece până să cazi la pământ? Nu prea mult. Acest studiu a fost publicat de către 

un anumit spital, în WUHAN, însă fără prea multe detalii multora le-a atras atenția, însă din 

păcate pentru ei, ei nu privesc această statistică din perspectiva radiațiilor 5G de care vă tot 

vorbesc.  

13:01 – 13:35 - Când îl privești (acel studiu) nu prea are sens, însă când știi toate acestea 

(despre absorbția moleculară a oxigenului) totul capătă sens! Persoanele care au lucrat în acel 

spital (de unde provine statistica, din Wuhan), au scris în mod specific despre pacienții ce 

aveau așa ceva, că: 

26% aveau probleme respiratorii acute, ce includ simptomele: respirații accerelate, respirații 

scurte, și limba afectată. Sunt prezente acestea când există lipsă de oxigen? Da. 

 13:36 – 13:53 - Alții dintre ei aveau Aritmie. Nu știu câți dintre dvs vă reamintiți, însă 

radiațiile cuptoarelor cu microunde pot cauza așa ceva. Însă persoana respectivă (ce a 

publicat studiul) nu o poate explica, în ciuda expertizei sale.  

Alt simptom al pacienților este – Stare de șoc – ceea ce sugerează că țesutul este insuficient 

vascularizat cu sânge, ceea ce indică multiple probleme ale Sistemului Respirator.  

13:54 – 14:18 - Atunci când toți mușchii tăi sunt puși la lucru, poți să afirmi că inima e unul 

dintre acei mușchi? Adică când alergi, începi să respiri mai greu. De ce? Mușchii tăi au 

nevoie de mai mult oxigen pentru a putea să funcționeze, nu-i așa?! 

Însă dacă nu obții acel oxigen din cauză că el nu apare în hemoglobina ta, nu mai au cu ce să 

se hrănească mușchii tăi, inclusiv inima ta, adică apare afecțiunea de VĂTĂMARE 

CARDIACĂ ACUTĂ (și pe care o găsiți scrisă aici)!  

14:19 – 14:40 - Adică e de-asemenea listată la cazurile din Wuhan. Astfel că, în timp ce și 

Pneumonia poate cauza probleme respiratorii și incapacitatea de a inhala suficient oxigen, 

oare nu știm cu toții elementul de bază al oricărei pneumonii, acela că plămânii sunt plini de 

fluide, adică de flegme!? 

14:41 – 14:54 - Aproape orice explicație și tutorial despre pneumonie spune același lucru: cea 

mai mare problemă în cazul Pneumoniei este lipsa Oxigenului din cauza lichidului pulmonar 

(flegmelor), astfel încât se poate spune și în ce fază a pneumoniei te afli în funcție de culoarea 

flegmei tale.  

14:55 – 15:19 - Ei bine, priviți aici: Covidul a răpus oameni care nu aveau fluide în plămânii 

lor deloc, însă ei aveau tuse seacă. Adică tuse seacă la modul “fără flegme”. Iar în studiul 

statistic de mai sus, acest doctor a găsit acest simptom cel mai des – de tuse seacă – în 

proporție de 60%, 
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15:20 – 15:38 - iar cei care folosesc rețelele sociale, și care cer ajutor cum pot și ei, spun 

același lucru – de existența unei tuse seci, și a incapacității de a respira. Poate vreun expert 

respirator să ne explice de ce toți acești oameni au probleme de respirație, adică NU POT 

RESPIRA cum trebuie, devreme ce nu există nicio flegmă care să blocheze intrarea 

oxigenului? 

(oamenii nu primesc oxigenul din cauză că hemoglobina nu mai poate absorbi molecula de 

oxigen, această moleculă fiind alterată de radiațiile frecvenței de 60 de GH a Tehnologiei 5G) 

15:39 – 15:57 - Adică de ce hemoglobina nu poate absorbi oxigenul în condiții normale! 

Oamenii au aparate de făcut raze, iar acestea arată că oamenii s-au trezit deodată cu probleme 

la plămâni. De unde știm noi că această tehnologie 5G de 60 GH) nu are repercursiuni asupra 

oxigenului însuși!?  

15:58 – 16:09 - De-asemenea, se menționează vătămarea acută a rinichilor, iar noi știm că 

rinichii nu funcționează cum trebuie atunci când nu există suficient oxigen în sânge, astfel 

încât celelalte componente să își măreasca volumul, cum ar fi Dioxidul de Carbon și altele, și 

are loc și acidoza sângelui!  

16:10 – 16:21 - Covidul a cauzat multe probleme, iar acestea sunt conectate direct cu lipsa 

oxigenului și acidoza sângelui. Noi știm că impactul frecvenței electromagnetice poate avea 

efect asupra omului ducând la convulsii. 

16:22 – 16:36 - Cum pot bolnavii de pneumonie să facă convulsii? Dar noi deja am văzut 

nenumărate imagini cu oameni experimentând exact asta (în cazul Covid). Și am mai auzit și 

de infecții fungice, infecții pe care câmpurile electromagnetice (radiațiile) le pot înrăutăți. 

16:37 – 16:49 - Evident că oamenii vorbesc despre febră în mass media, însă de-asemenea se 

spune că nu ar avea aceste probleme dacă nu ar avea și febră. De câte ori ați avut gripă fără 

febră? Am fost întrebată: 

16:50 – 17:40 - Ce părere ai despre acele vase de croazieră, care nici măcar nu au fost în zona 

din Wuhan?  

Acele vase carantinate se întâmplă să fie din linia de vase Diamond Princess – (parafrazez 30 

de secunde ca să evit detaliile tehnice) – vase care folosesc tehnologia SES a interfeței 

Medallion Net. 

(adică au activat sateliții pt 5G în China, și de fapt i-au activat să aibe semnal peste tot unde 

sunt folosite dispozitive ale Medallion Net, iar vasul de croazieraă folosea așa ceva).  

17:45 – 18:06 - Aceste firme se laudă cum ele vor folosi o lățime de bandă cu ajutorul unei 

“rețele inventive de antene” (adică 5G), și cum că această firmă de croazieră e singura care 

poate obține o asemenea viteză (informațională).  

18:08 – 18:32 - Conform site-ului SES, există câteva nave de Marină care pot face așa ceva, 

și care sunt încredințate sateliților MEOS (medium earth orbit satellites), și recunosc că 

apelurilor lor pe Wi-fi au loc la frecvențe milimetrice (adică specifice tehnologiei 5G).  

18:33 – 18:49 - Priviți câteva dintre clipurile lor (în care se laudă cu noile lor capabilități) – 

reclamă: “Acum, cu Medallion Net se pot face conferințe online oriunde în lume, în timp real, 
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sau pe FaceTime, și toate acestea oriunde, și pe apă, și în aer, și pe pământ, iar tehnologia pe 

care o integrăm ne ajută să îți oferim cea mai bună experiență de utilizator.  

18:50 – 19:12 - Medallion Net folosește sateliți staționari aflați la distanță medie de pământ, 

iar întreaga rețea are 20 de sateliți de acest fel ce înconjoară Ecuatorul, și care identifică 

navele noastre (ce folosesc acest system de operare), ce e sinonim cu distanta Londra-

Vancouver, si care tototdata e sinonima cu 80% din suprafata pamantului.  

19:13 – 19:38 - Sateliții geo-staționari, sunt în continuare lideri în domeniul conectivitații în 

ceea ce privește zonele polare (N și S ale pământului), iar asta se datorează faptului că “geo” 

nu poate fi influențat de vreme sau de ploaie. Așadar, la bordul vaselor Princess Diamond, 

unde avem sistemul Medallion Net, vă oferim atât masă cât și conectivitate de înaltă clasă ca 

să vă ținem conectați cu tot ceea ce vă place mai mult, și face schimbul (de la MEO)  către 

“Geo” când ajunge în nord, si datorită lui GEO, noi suntem acolo (adică vă oferim 

conectivitate wi-fi). 

19:39 – 19:49 - Prin faptul că ei recunosc că interferând cu apa, li se afectează conectivitatea, 

este de fapt dovada că ei deja folosesc frecvențe milimetrice (adică 5G), și nu doar frecvențe 

specifice pe care rulează azi wi-fi-ul obișnuit de 2.4 GH.  

19:50 – 20:20 - Când verifici și mai mult această compania – SES – găsești atâtea informații 

nebunești (aplicații militare), și tot felul de chestii guvernamentale. Raport: Armata are o 

nouă unealtă pe care încă nu o folosește (la acel moment), este invizibilă, insipidă și inodoră, 

și îi face pe cetățenii recalcitranți (grupurile de protestatari) să fugă mâncând pământul atunci 

când sunt atacați cu așa ceva.   

20:21 – 20:39 - Ministerul Apărării deține ADS (Active Denial System) – un sistem neletal 

care poate fi folosit pentru a controla mulțimi, pt a securiza perimetre, și pt a ține pirații 

departe în golf; ar putea fi ceva radical (piatra de poticnire pt civili). Colonel: “Cu așa ceva 

putem trage mai întâi, și de abia apoi să facem ancheta! În mod normal nu se poate face așa 

ceva”. 

20:40 – 20:57 - Armata spune că sistemul ADS nu este letal, nu este radioactiv, nu este la 

nivel de unde micrometrice, și nu este nici cu fascicul de lasere, însă este un fascicul la nivel 

milimetric, și îl va face pe subiectul respectiv (indiferent cine e el) să simtă o fierbințeală 

foarte mare, astfel încât să fugă oriunde altundeva.   

21:01 – 21:15 - Auch, sunt aproximativ 50 de grade Fr aici, (adica 23 de grade Celsius), dar 

s-a simțit ca și cum ar fi 1000 de grade; nu am fost niciodată așa, (face o asemănare) să fiu în 

cadă, și cineva să arunce uscătorul băgat în priză în cadă, în apa, dar cred că exact așa se 

simte.  

21:16 – 21:26 - În aproximativ 1,5 secunde, 1/64 dintr-un inch din pielea mea (1% din 2,54 

cm =  foarte puțin) s-a aflat sub o temperature de 130 de grade, dar de îndată ce m-am dat la o 

parte a trecut, și astfel, Ministerul Apărării spune că nu există niciun efect după așa ceva.  

21:27 – 21:37 - Angajat al Ministerului: “nu există nici un risc de a face cancer (după așa 

ceva), sau pt fetus (în cazul în care e atinsă o femeie însărcinată), nu e risc nici pentru 

sistemul reproducător, ci e doar caldură emanată”. 
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21:38 – 21:47 - Însă Ministerul Apărării admite că acest sistem are și un dezavantaj: 

“Propagăm așa ceva prin aer, și astfel trebuie să ne aflăm față în față cu ținta”, (dezavantajul 

fiind că nu trebuie să fie nimic la mijloc care să blocheze fluxul de căldură).  

21:48 – 21:53 - Un asemenea prototip costă 10 milioane de dolari, și nu e nici un semn că vor 

apărea pe piață prea devreme. 

21:54 – 22:10 - Când te uiți la asemenea titluri care arată: Misiuni de Spionaj, Supraveghere 

și Recunoaștere, ne dăm seama că asemenea companii reprezintă visul (dezirabil) al Agenției 

domestice de informatii din SUA (Homeland Security) (omologul SRI-ului din România), sau 

reprezintă coșmarul vieții private, depinde din ce perspectivă privești.  

22:11 – 22:35 - Tot pe acest site poți observa că ei folosesc sateliții pentru a emite fascicule 

cu laser cu ce? Cu 5G. Așadar, revenind la vasul de croazieră cu morți, oare s-au îmbolnăvit 

aceia din cauza Covidului? Apropos, au recunoscut că acelora nu le-a făcut nimeni niciun test 

cu privire la așa ceva; 

sau s-au îmbolnăvit din cauză că au fost bombardați cu unde milimetrice ce au fost lansate 

către ei chiar și atunci când erau încuiați și carantinați??? 

22:36 – 23:00 - Așadar, cum s-au îmbolnăvit oamenii din celelalte orașe? De exemplu, în 

Italia. 

Pe fundal: Vodafone a pornit 5G în Italia (la data de 5 Iunie 2019). Ei bine, în toate orașele 

unde există deja oameni cu simptomele falsului Covid, sunt de fapt orașe care deja au anunțat 

că au pornit tehnologia 5G. 

Pe fundal: Korea de Sud, Mai 2019. 

23:01 – 23:10 - Și aici mă refer la locuri precum Correa de Sud - are cazuri; Hong Kong – are 

cazuri;  

Întrebare pe fundal: De ce Institutul Pirbright al lui Bill Gates a patentat Coronavirusul dacă 

de fapt afecțiunile provin de la tehnologia celor 60 de GH per mm?  

23:11 – 23:20 - pe fundal: “Big Pharma și Microsoft și-au dat mâna pentru proiectul 

ID2020Alliance ce va combina Vaccinarea cu Microcipuri implantabile care îți vor genera o 

identitate digitală”. 

23:27 – 23:35 - Helen Dunmore: “Dacă vom înțelege trecutul, vom pricepe mai ușor ceea ce 

se întâmplă în jurul nostru!”.  

23:36 – 24:07 - 2009 – la radio – despre pandemia gripei porcine (de la cel moment): “Peste 

tot pe internet, și în toată media toată lumea vorbește despre această chestie a gripei porcine, 

și ea a apărut de nicăieri și cumva totul e ceva ce nu miroase a bine, așa că îl voi întreba pe 

Aajonus Vondenplanitz:  

Primul lucru care m-a șocat a fost natura acestor virusuri, căci virușii nu sunt ființe vii, nu-i 

așa? 

24:08 – 24:32 - -Nu, nu sunt! Nu sunt nici măcar microbi, ci sunt niște resturi proteice, și se 

află în solvenți (cei naturali, din interiorul omului) și pot avea țesut animal în ele. Nu se poate 
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să transferi țesut animal de niciun fel, și nici un fel de “gripă” animală (către om). (așa cum e 

minciuna oficială în cazul Wuhan). 

24:33 – 25:00 - Dați-mi voie să vă explic ce e o gripă: “O gripă reprezintă un solvent 

(diluant) detoxifiant propriu, iar o răceală este o detoxifiere bacterială, în care microbii 

mănâncă țesutul afectat care e ca un fel de valoare reziduală pt corp, și care pot consuma de 

până la 15 ori greutatea lor (microbii), însă doar pt 24 de ore, și lasă în urmă cam între 1 si 

5% din ce au mâncat. 

25:01 – 25:16 - Asta e ca și cum tu ai mânca 3,5 kg de mâncare într-o zi, și apoi ar trebui să 

ai de-a face cu o valoare reziduală între 200 de grame și 1 kg (la scaun). Ăla e un bun 

curățător (ironie, pt că nu lăsăm mizerie în urmă, ci reținem ca oameni toate toxinele; asta se 

vede cel mai bine la obezi).  

25:17 – 25:42 - Pe de altă parte, noi mai și răcim. În cazul gripelor, (nu ne obținem ca pe 

vremuri imunitatea singuri) din cauză că avem de-a face cu substanțe anorganice 

(nerecunoscute de organismul nostru), cum ar fi chimicale, pesticide, fertilizanți, aditivi 

alimentari, toate sucurile care nu sunt decât niște chimicale, și care n-au nimic de-a face cu 

noțiunea de “mâncare”. 

25:43 – 26:13 - Când aceste chimicale intră în corp și îl duc la saturație, îi distrug corpului 

bacteriile sale proprii. Asta fac solvenții (diluantii = virușii interni), și avem de-a face cu 

atâția și atâția solvenți, în care să dizolvăm țesutul. Așadar, corpul uman poate dezvolta cam 

300.000 de tipuri de viruși, aceștia fiind specifici unui anumit tip de țesut dintr-o celulă 

anume, astfel încât integritatea celulei să nu fie dezintegrată.   

26:17 – 26:32 - Astfel că celula nu moare, ci doar se curăță de anumite vene cum ar fi ale 

funcțiilor neurologice, sau limfatice care sunt sinonime cu curățarea, sau ale sângelui propriu-

zis din acea celulă.   

26:32 – 26:44 - Pe fundal: “Noi nu luăm viruși, ci țesutul nostru și sângele nostru crează 

virusul astfel încât să înlăture toxine nocive din organism”. 

Aceștia reprezintă “viruși” specifici de curățare (a corpului) pentru diferite părti ale corpului. 

Pe fundal: Vom trece mai tarziu în film la Somatide, Protite și Microzima. 

26:45 – 27:24 - Astfel că niciodată nu se ajunge să ai 3 tipuri de viruși simultan în corpul tău. 

-Okay. Dacă am fi într-un laborator, ai observa că acolo nu există nimic viu, ci există 

“săpunuri”, există diluanți, de exemplu diluant care ți-ar putea curăța podeaua din garajul 

unde îți ții mașina, iar ceea ce se întâmplă când folosești un diluant și apă - apa care este cel 

mai mare dilaent din lume - apa dizolvă și piatră (în timp), astfel încât plantele să o mănânce, 

astfel că apa rămâne un solvent.  

27:25 – 28:10 - Primul lucru care ni se spune la școală este că apa e diluant; astfel că 

amestecăm niște chimicale cu apă ca să creăm o soluție de diluare, și în acest caz, de 

exemplu, la porc: porcul nu va avea în el niciun virus, cu excepția cazului când se bagă 

mâncare foarte toxică în el (iar virusul apare în el ca răspuns la acea toxicitate), sau prin 

vaccinarea de la ferma de porci, sau prin alte medicații injectabile ce conțin tot felul de 

bacterii.  
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28:11 – 28:40 - Și asta cu siguranță că se întâmplă (răspândirea gripei porcine din cauza 

vaccinării), căci am văzut cu toții că în colectivitățile de porci se răspândește gripa, și acolo 

porcii sunt hrăniți cu tot ce se aruncă de la oameni, chestii chiar și putrede. Avem gripă 

porcină din cauză că există porci bolnavi datorită faptului că ei nu pot să aibe grijă de 

propriul lor corp dezvoltand dpdv virologic un răspuns adecvat (la mizeriile cu care sunt 

hrăniți sau injectați), și astfel că manifestă această gripă porcină, nu-i așa? 

28:41 – 29:01 - Corect. Poți avea 300.000 de tipuri diferite de gripe porcine, datorită celor 

300.000 de tipuri de combinații de țesut într-un porc, ca de-altfel și la om (există același nr. 

de combinații de țesut). Însă în orice caz, aceste combinații NU POT APĂREA DE LA O 

SPECIE LA ALTA (așa cum se spune la Wuhan – șoareci, lilieci, și că ar fi trecut apoi la 

om). 

29:03 – 29:10 - Și astfel, cum de luăm noi, oamenii, acea gripă porcină? 

-Acea gripă porcină a fost făcută într-o fabrică (laborator) și INJECTATĂ (vaccinurile 

răspândesc gripa porcină la oameni). 

29:11 – 29:18 - Ok. În primul rând există viruși buni.  

Pe fundal: virușii noștri proprii sunt buni. Iar virușii răi sunt cei injectați nouă și care au în ele 

(în vaccinuri) țesut animal străin). 

Toți virușii proprii sunt viruși buni.  

29:19 – 29:36 - Adică noi ca oameni avem nevoie de un răspuns (virus propriu) la ceea ce se 

întâmplă dpdv biologic înăuntrul nostru. -Corect. 

Virușii nu au nucleu, adică nu au sistem respirator, de circulație, sau digestiv. Virușii nu sunt 

vii, pt că dacă am spune asta e ca și cum am spune că “săpunurile sunt vii”. 

29:37 – 29:58 - Virușii nu sunt vii, ei sunt solvenți (entități care curăță corpul dpdv biologic). 

Ei sunt niște “săpunuri”. Ei bine, se întâmplă ceea ce am spus mai devreme: noi ca oameni 

răcim, răceli care au la bază în principal bacterii ce intră în organism și hrănesc țesutul cu 

ceva toxic, deoarece noi ca oameni nu mâncăm bine, nu mâncăm crud, și astfel acumulăm 

toxicitate în organism. 

29:59 – 30:10 - Astfel că bacteriile intră în mod natural în organism ca să consume acel țesut 

rezidual din noi (țesutul afectat de toxine), deoarece altfel nu am mai putea continua să 

funcționăm (nu am mai trăi). Aceasta reprezintă răceala clasică. 

-Okay, am înțeles. 

30:11 – 30:25 - O gripă este în principal virală, adică anumite bacterii au ajuns în anumite 

locuri din corpul tău, și care s-ar putea să nu fie atât de contaminate (de toxine), la modul în 

care noi ne curățăm singuri corpul de bacterii (adică nu se ia de la unu la altu bacteria 

respective ce a cauzat gripa), așa cum ne curățăm când suntem suprasaturați cu toxine, căci 

atunci bacteriile ne ajută. 

30:26 – 30:44 - Însă când vorbim despre  o toxicitate prea mare, astfel încât bacteria să fie 

intoxicată de către țesut din cauza chimicalelor, atunci trebuie să generăm (din corp) solvent 
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(adică viruși), adică fiecare celulă a corpului va crea un “săpun” (virus) care să o ajute să se 

curețe singură (ea, celula).  

-Am înțeles. 

30:45 – 31:07 - Iar acest proces e ca o uniune, e ca o mică fabrică, în care celula și “săpunul” 

își spun: “haide să facem asta, să ne unim ca să mă curăț”. Iar curățarea provine de la “săpun” 

(de la virusul intern generat de organism). Nu e nimic aparte în legătură cu asta, ci doar că 

atunci când acumularea de toxine e atât de mare, bacteria nu îți mai este de folos, iar celula 

generează un solvent, ca să curețe celula, iar asta reprezintă gripa, asta e ceea ce numim 

viralul. 

-Okay. 

31:08 – 31:16 - Acum aș vrea să ne concentrăm asupra anului 1976 – când a avut loc (scrie 

pe fundal) o falsă gripă porcină, fraudă cu vaccinarea și experimente pe oameni ca urmare a 

acestei gripe; ce s-a întâmplat în 1976 cu vaccinul anti-gripă porcină? 

31:17 – 32:11 - Atunci aveam 29 de ani și locuiam în California, iar doctorul McBean, i-am 

uitat prenumele, ea e MD (Medical Doctor), iar această doctoriță, împreună cu o activistă pt 

drepturile consumatorilor, demersul lor fiind mediatizat în toată țara, la mii de stații media – 

aceste 2 femei au demonstrat și arătat tuturor că gripa porcină e o mare făcătură, și că 

vaccinul anti-gripa porcină e nociv (e unealta lor), dezvoltat și promovat de către Gerald Ford 

și David Rockefeller, în multe farmacii. Adică a demonstrat că ei (acei 2 oculți) se află în 

spatele agendei “porcine”. 

32:12 – 32:24 - Apropos, Ford a apărut la Tv făcându-și acel vaccin (ca să aibe lumea 

încredere), însă evident că Rockefeller nu și l-a făcut. Astfel că cele 2 femei au arătat că gripa 

porcină e o mare păcăleală și că vaccinul urma să facă mult rău și să-i omoare pe cei ce 

urmau să se vaccineze.   

32:25 – 32:52 - Și chiar le-a făcut rău, căci un nr mare de oameni chiar au murit de la acel 

vaccin, nu-i așa? 

-Au existat 3 oameni care au murit imediat după ce au fost injectați, s-a raportat la Radio, 

apoi 23 de oameni în vârstă au murit la 2 săptămâni după injecție, adică, cu alte cuvinte ei nu 

aveau gripă înainte de injecție, iar după vaccinare au dezvoltat gripa porcină. 

32:53 – 33:14 - Asta e singura metodă (injectarea) prin care un om poate lua gripa aviară, sau 

gripa porcină, decât dacă li se injectează în ei. Pentru că noi nu avem acel țesut animal în noi 

(de la pasăre, sau porc, sau lilieci, șoarece, șamd), pt că dacă am mânca ceva cu țesut animal, 

acel ceva s-ar duce în stomac, și nu ar mai fi țesut animal, căci s-ar dizolva în sucul gastric 

din stomac, și ar deveni țesut uman.  

33:15 – 33:25 - Astfel că nu există nicio posibilitate să iei gripa porcină sau aviară, sau alt tip 

de gripă prin mâncare.   

Pe fundal: SE SPUNE OFICIAL CĂ CORONAVIRUSUL A APĂRUT DE LA SUPA DE 

LILIECI VÂNDUTĂ LA MAGAZINELE DIN WUHAN. (vrăjeală maximă) 

33:26 – 33:39 - Acum câțiva ani, ei (mincinoșii din sistemul medical, OMS și cartelul Farma) 

obișnuiau să dea vina pe rase pt gripa spaniolă, gripa mexicană, șamd, iar apoi Rocckefeller și 
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Carnegie (think-thank al NOM) au început să preia toate institutele și universitățile medicale 

(și să scoată generații de practicieni care să propună non-stop vaccinarea și ideile vaccinării), 

iar apoi 

33:40 – 34:05 - după “gripa spaniolă” au început să dea vina pe animale – gripa de la 

maimuțe, SIDA de la maimuțe, întotdeauna dându-se vina pe animale, adică pe creaturi 

naturale (nu modificate). NU SE POATE SĂ IEI UN VIRUS DE LA UN ALT ANIMAL. 

VIRUSURILE SUNT PRODUSE LA NIVEL CELULAR (ÎN INTERIORUL CORPULUI 

NOSTRU), în toate formele posibile.  

34:06 – 34:19 - Așadar, dacă o celulă umană poate crea un virus, îl poate crea doar în 

interiorul corpului uman, sau într-un tub vidat (în laborator), unde există celule umane. 

34:20 – 34:39 - Deci, nu există “gripe sau virusuri de la o specie la alta”? -Normal că nu 

există, așa ceva e imposibil (să se ia de la porci la om, sau de la lilieci la om vreun virus). 

Fiecare gripă înseamnă același lucru: când temperatura climatică este potrivită (adică normală 

pt zona respectivă), anumite țesuturi umane vor prinde culoare, iar ele se pot afla în ciclul lor 

de 7 ani, sau de 6 luni, pt că depinde de țesut și de cât de contaminat este. 

34:40 – 35:02 - Anumite țesuturi au nevoie să se curețe singure odată la 2 ani, iar dacă 

celulele nu se pot folosi de bacterii, ele vor folosi un solvent (un “sapun”, un virus) intern. 

Aceste curățiri sunt specifice fiecărui tip de țesut, și pot avea loc odată la 3 luni, la 6 luni, la 5 

luni, la 7 ani, la 12 ani, șamd, depinzând de țesut și de gradul de contaminare al său.  

35:03 – 35:37 - pe fundal (țesut toxic ce își exprimă detoxificarea). De exemplu: Herpesul nu 

se poate lua, asta fiind o minciună a farmaciilor.  

-Adică, de exemplu, dacă cineva are herpes, să zicem herpes genital, va putea el să transmită 

și altei persoane, să zicem de la un bărbat la o femeie (în timpul actului sexual), pentru că în 

interiorul vaginului e de fapt membrana mucoasă, deoarece nu e aceeași protecție, precum, să 

zicem în cazul pielii? Se poate transfera virusul astfel? 

35:38 – 35:54 - Crezi că diluanții (virușii) sunt contagioși? -Nu. Nu este, pt că eu folosesc așa 

ceva. -Ei bine, solvenții (inclusiv virușii) nu sunt trasmisibili! Însă viruși îți pot injecta (prin 

vaccinare), iar apoi te vei îmbolnavi.  

35:55 – 36:19 - Ok. Și astfel, singurul mod prin care oamenii pot lua gripa porcină (dar 

explicația e valabilă și pt celelalte tipuri de gripe fabricate în laborator), este dacă se ia țesut 

subțire de la porc, se crește acel țesut într-un mediu toxic (laborator), iar apoi celulele de la 

porc crează un virus ca urmare a expunerii lor la toxine.  

36:20 – 36:31 - Dacă injectezi apoi acel vaccin (cu virusul creat în laborator), vei găsi după 

aceea țesut uman bolnav dacă verifici omul după vaccinare. (normal că după ce ți-l injectează 

va fi găsit în corpul tău). Adică i-ai băgat omului un material rezidual (virusul creat în 

laborator), iar apoi omul va trebui să își curețe acel material dezvoltând el însuși virusul 

respectiv. (și astfel îți creezi o armată de clienți bolnavi de o boală împotriva căruia s-au 

vaccinat). 

36:32 – 36:53 - Iar ceea ce se întâmplă este foarte alarmant pentru că acolo se găsește țesut 

străin (băgat prima dată de la țesutul de porc, contaminat în laborator, în cazul porcinei din 

2009) și care a fost injectat prima dată.  
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Pe fundal: victime ale vaccinului anti-gripal – paralizate de vaccinare; Sindromul Guillan 

Bare. 

, și de aceea apare boala Guillan Bare, apare șocul anafilactic, după ce vaccinezi oameni cu 

un vaccin ce conține țesut străin, nu doar că se intră în șoc, ci se poate și muri. 

36:54 – 37:22 - În e-mail-ul pe care mi l-ai trimis ai postulat că - vaccinul din anul 1976 care 

a ucis atâția oameni – nu numai că nu a fost blocat (anulat), dar ați spus că a fost pus într-un 

seif specific (conservat, păstrat).  

-Așa este, se presupune că l-au distrus (rețeta lui), însă din ce am aflat, de la un tehnician de 

laborator, ei l-au pus într-un seif (urmând să-l folosească după 1976).  

37:23 – 37:50 - Asta nu prea are sens pentru mine, de ce să păstrezi ceva care omoară 

oameni? 

-(Savantul râde de naivitatea reporterului) – Îl folosesc intenționat pt că aceia reprezintă un 

anumit grup de oameni (se arată pe fundal simbolurile Societăților Secrete luciferiene: -

Masoneria, Cavalerii de Malta, ș.a.), și chiar președintele Kennedy a spus public înainte să fie 

asasinat că: “Există o  societate secretă care are ca scop să extermine și să anihileze anumiți 

oameni”. Știi că dinastia Bush a fost conectată cu Hitler, l-au finanțat pe Hitler, 

37:51 – 38:13 - ei vor să anihileze oameni, să distrugă anumite rase, și chestii de genu asta; 

așadar, există acești oameni (malefici), despre care Kennedy a încercat să ne avertizeze cu 

privire la planurile lor, iar scopul lor este să distrugă o mare parte din populația globului 

(peste 90% vor să o extermine), chipurile, din cauză că resursele pământului s-ar împuțina.  

38:14 – 38:25 - Iar resursele devin din ce în ce mai puține raportat la cele 6 miliarde de 

oameni de pe planetă (la momentul 2009), și conform unor informații ce ne-au fost furnizate, 

cei răi vor să scape de 4,5 MILIARDE DE OAMENI.  

38:26 – 39:10 - Nu cumva astea au legătura cu Noua Ordine Mondială al cărui proces (de 

depopulare) are loc și aici, în țară? 

-Unii îi spun NOM, alții îi zic “Cranii și Oase”, “Grupul”, etc, însă ideea e că ei au dat 

această sarcină lui Henry Kissinger în anii ‘60, să “verifice” nr de oameni, iar el a scris o 

carte de 200 și ceva de pagini, vreo 260, și acolo spune că “cea mai bună formă de 

depopulare este injectarea oamenilor cu medicații contaminante (toxice, nocive, mortale). 

39:11 – 39:57 - Aoleu? Chiar a scris el așa ceva? -Da, a scris, și dacă nu ma crezi caută 

“suprapopularea/ Henry Kissinger” pe net, și apoi prezintă oamenilor ce ai găsit. Apoi, 

documentul lui Kissinger a fost trimis către NSA – National Security Agency, către Armată, 

către agențiile secrete guvernamentale, și cu toate au votat, în special o propoziție anume, i-

am uitat nr exact, parcă 281 și în care se dă undă verde Armatei, Serviciilor Secrete și 

diviziilor militare secrete ca să pornească un război biologic, dar și experimente medicale 

asupra cetățenilor americani! (așadar, mizeria 5G e aprobată de la cel mai înalt nivel).  

39:58 – 40:24 - Revenind la vaccinul din 1976, ce a omorât atâția oameni, și care a fost închis 

în seif, în ce condiții au găsit ei vreun motiv bun (cât de cât legal) ca să îl refolosească? -Nu, 

motiv bun nu, motiv sinistru, adică nu îl refolosesc pro-sănătatea oamenilor, sau din motive 

umanitare, ci din motive sinistre.  
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40:25 – 40:55 - Cum de a ajuns acel vaccin și în Mexic? -Acum 3 luni de zile, guvernul 

mexican a scos de pe piață 3 vaccinuri anti-gripale. -Asta urma să te întreb: au fost mexicanii 

vaccinați? 

-Da, li s-a administrat vaccinul anti-gripal respectiv, iar asta înseamnă că vaccinul cel vechi a 

fost scos din seif, a fost dat autorităților mexicane, probabil împreună cu mulți bani în 

buzunarele lor, apoi a fost dat către clinici, și injectat oamenilor.   

40:56 – 41:17 - Iar apoi, după ce oamenii au început să aibe asemenea reacții, s-a găsit țesut 

de porc în fluxul sanguin al oamenilor vaccinați, apoi în rinichii lor, în vezicile lor, și practic 

acestea sunt cam singurele locuri în care poate fi detectat în urma testelor de laborator. 

 41:18 – 41:34 - Și după ce s-a descoperit adevărul, ai văzut cât de rapidă e campania mass-

mediei (de mușamalizare)? -Da, am văzut, e explozivă! -Media deja era pregătită pt 

mușamalizare, adică pt situația în care se vor descoperi cazurile de morți în urma vaccinului 

anti-gripal.  

41:35 – 41:44 - Nu poți avea 85 de cazuri apărute așa, deodată! Ce zice presa: “Vai, doamne, 

s-ar putea să avem de-a face cu o epidemie, sau chiar cu o pandemie! (ca să justificăm 

morții), (și ca să distragă atenția că, chipurile, morții sunt din altă cauză, nu din cauza 

vaccinului anti gripă porcină). 

41:45 – 42:05 - pe fundal: Cum de un spital aflat în pădure la 56 de km de Seattle (oraș cu 

100.000 de locuitori) testează un om ce tușește ca să afle dacă are Coronavirusul necunoscut 

(boală ce până la acel moment a omorât doar 6 oameni pe întreg pământul), și Washington 

Post să afle imediat despre această testare? 

42:06 – 42:24 - Cum de laboratorul a fost în mod special instruit să testeze Coronavirusul, și 

cum se face că ei (laboranții) aveau deja “probe” ale Coronovirusului, astfel încât să facă o 

comparație cu sângele, cu țesut din ficat și din rinichii pacientului, astfel încat să vadă dacă 

iese rezultat pozitiv (și pacientul e purtător sau nu)?   

42:25 – 42:42 - La acel moment doar 6 oameni muriseră de la Coronavirus, toate într-un oraș 

de 11 milioane de oameni, oraș aflat în cealaltă parte a lumii. Spitalul de mai sus (de lângă 

Seattle) nu putea să se gândească că omul mai tușește și din altă cauză, cum ar fi febra sau 

probleme respiratorii? 

42:43 – 42:58 - Măcar acum, începi oare să vezi care e jocul și imaginea de ansamblu? 5G îi 

va face pe oameni să fie foarte bolnavi în orice zonă unde această tehnologie devine 

operațională (funcțională). Iar cei răi au nevoie ca tu să crezi că Coronavirusul e de vină 

pentru toți acei îmbolnăviți subit! 

42:59 – 43:02 - Helen Dunmore: “Dacă ne înțelegem trecutul, cel mai probabil vom fi 

capabili să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru!”. 

43:03 – 43:22 - Pentru a fi raportați (pacienții de porcină din perioada 2009) trebuie să existe 

condiții speciale pt așa ceva, adică o pregătire), astfel încât să se facă comparația pt test: 

pozitiv, negativ! Adică ei au testat așa ceva într-un laborator care nu era destinat unor astfel 

de verificări - adică pt gripa porcină (sau cum e în prezent, pt Coronavirus).   

Adică, mă gândesc că ei ar trebui să găsească exact virusul porcin, nu altceva, nu-i așa? – 

Exact. 
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43:23 – 43:38 - Așadar, totul a fost pregătit dinainte, e o campanie mass media (de a amăgi și 

speria oamenii), astfel încât să vândă ce anume? 

-Ca să vândă medicamentul lui Donald Rumsfeld - adică Tamiflu; (același Tamiflu căruia și 

Streinu îi facea reclamă ca să îl cumpere lumea). Așa s-au gândit ce răi: hai să scoatem 

vaccinul anti gripă porcină din seif, să îl dăm oamenilor, și apoi să vindem și noi vaccinuri (în 

masă). 

43:39 – 44:01 - Știu asta! Primesc emailuri de la farmacii spunându-mi să cumpăr Tamiflu 

cât mai repede, că deja nu mai există nicăieri; deja am primit azi 3 emailuri de la 3 farmacii 

canadiene diferite. Întreaga mass medie recomandă oamenilor să folosească Tamiflu, pentru a 

lupta împotriva gripei porcine. TOT CE TREBUIE SĂ FACI ÎMPOTRIVA GRIPEI 

PORCINE (ȘI ÎMPOTRIVA ORICĂREI GRIPE) ESTE SĂ NU TE LAȘI INJECTAT DE 

CĂTRE DOCTOR (SĂ NU TE LAȘI VACCINAT). 

44:02 – 44:12 - Pe fundal: Varianta oficială a Pandemiei: Covid cică a apărut în urma supei 

de lilieci din marketurile din Wuhan.  

Singura formă prin care poți să iei orice fel de gripă este prin vaccinare deoarece îți inserează 

țesut străin prin injectare. – Ai dreptate! Totul are sens! 

(așa că nu mai credeți vrăjeala oficială a OMS atunci când ni se spune de la ce a pornit 

Covidul!!!)  

44:13 – 44:46 - Ai spus mai demult că SIDA a fost creată în laborator!?  

(pe fundal: “testele” și “tratamentul” pt sida reprezintă a altă fraudă (a lumii medicale și 

mediatice), și le vom prezenta publicului mai târziu în această serie de dezvăluiri). 

-Da, Sida a fost creată la UCLA – Universitatea din California și Los Angeles, în anii 1961 – 

1962, unde ei au combinat țesutul rezidual într-un produs, adică dintr-un virus limfomic al 

unei oi cu virusul leucemic al unei bovine. 

44:47 – 45:00 - După cum am mai spus: singura cale prin care poți lua un virus este prin 

injectare a unui țesut străin foarte toxic, și pt care în mod normal bacteria nu poate face 

munca de curățare cum ar fi în cazul țesutului organic, adică să îi fi eliminat resturile. 

45:01 – 45:25 - Atunci când corpul tău își produce propriul solvent, care este virusul, și care 

este ca un săpun, nu este viu, pt că nu are nucleu sau sistemele respiratorii, digestive, șamd. 

Nu are nimic din toate acestea, așa că nu este viu, ci este un produs rezidual, ce dizolvă 

țesutul animal, adică în special țesutul animal.  

45:26 – 45:35 - Iar ceea ce ei fac este că iau țesut animal și îl așează într-un mediu 

contaminat, însă cu suficient de multă soluție, astfel încât să rămână vii (în tuburi, în 

laborator, în fiole),  

Pe fundal: CELULELE SUNT VII, NU VIRUSUL. 

45:36 – 45:52 - apoi, celulele încep să se auto-distrugă, și să apară solventul, adică virusul, 

virus care în cele din urmă va ucide celula, adică o distruge pt că o otrăvește, și dispare.  
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Pe fundal – Henry Kissinger: “DEPOPULAREA AR TREBUI SĂ FIE CEA MAI MARE 

PRIORITATE A POLITICII EXTERNE (A SUA) ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ȚĂRILE DIN 

LUMEA A TREIA!”. 

45:53 – 46:28 - Vreau să elaborezi mai mult despre Virusul SIDA, că a fost creat în laborator 

la UCLA. Cu ce scop a fost creat acesta?  

-Am aflat conform înregistrărilor descoperite de Dr. Robert Strecker, om cu 4 Doctorate, că 

singurul mod prin care poți crea un virus este dacă îl extragi de la țesut animal, și singura cale 

de a-l transfera la om este prin injecție. 

46:29 – 46:58 - Așa că ce au făcut ei (în cazul SIDA)? Au incubat virusul leucemic de la vacă 

și l-au combinat cu virusul limfomic de la oaie. Au pus aceste 2 virusuri împreună și au creat 

un nou virus mortal – adică o armă biologică.  

-Adică ăsta ar fi scopul cu care să fi creat ei SIDA? 

-46:59 – 47:14 - Ar fi putut să fie și acesta e motivul, însă în acele documente s-a observat și 

alte scopuri: -să creeze Cancerul, să forțeze cancerul pe animale în laboratoarele medicale 

astfel încât să studieze Cancerul. Acesta (cancerul) reprezintă un motiv foarte susceptibil pt 

mine; 

47:15 – 47:33 - Sunt deja multe agenții care au cauzat tumori instantanee și cancere la 

șoareci; adică, de exemplu – dacă pui Cadmiu într-o săptămână face cancer la rinichi; Așadar, 

tot raționamentul celor răi a fost foarte suspicios pt mine! (cică să creeze SIDA ca să studieze 

cancerul). 

47:34 – 47:57 - Cu toate acestea, s-a pus în aplicare. Dr. Strocker al cărui frate era avocat, a 

spus: “Iată unde duce totul!” (adică cine e implicat). Iar fratele său a verificat la NSA, 

Departamentul de Război (actualul Dept. al Apărării), le-a trimis hârtiile, și a aflat apoi că, 

da, li se dăduse undă verde (de la cel mai înalt nivel) ca să creeze asemenea boli, ca și 

experimente.  

47:58 – 48:19 - Pe fundal: “protestele in Wuhan sunt indezirabile”. Iar apoi a aflat că 

experimentele sunt “indezirabile”, iar în comitetele lor s-a ajuns la concluzia că 

“indezirabilii” sunt homosexualii, așa că au administrat așa ceva (SIDA) homosexualilor 

pentru a afla consecințele. 

48:20 – 48:49 - Homosexualii, de-asemenea, sunt și utilizatorii de droguri intravenoase, cum 

ar fi heroina sau alte tipuri de combinații.  

-Chiar și așa, nu era o populație suficient de mare (nr de subiecți), și astfel au aflat că 95% 

din bolnavii de hepatită din New York, Houston, și San Francisco, erau și homosexuali 

deoarece ei foloseau multe medicamente, distrugându-și ficatul. 

 48:50 – 49:17 - pe fundal: Este Hepatita B contagioasă? 

Hepatita este o detoxificare virală, deoarece sunt atât de multe chimicale în ficat încât 

bacteria din ficat nu îl poate curăța. Astfel că celulele hepatice trebuie să își creeze solvenții 

(virușii), așa că vor trebui să creeze substanțe proprii de curățare. Toate formele de Hepatită 

reprezintă o condiție de inversare a condiției toxice, asta până nu se va opri de tot 

funcționarea ficatului.  
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49:18 – 49:34 - Când faci Hepatită ficatul tău deja se afla într-o stare rea, astfel că nici o 

bacterie nu te poate ajuta.  

-Așa că vaccinul contaminat contra Hepatitei… 

-Nu vaccinul, ci vaccinurile, căci e contaminat și cu virusul HIV, și apoi injectat. 

49:35 – 50:14 - De aceea 10% dintre acele populații din acele 3 orașe care au luat SIDA nu 

erau homosexuale, ci heterosexuale (normale). Apoi au plantat virusul SIDA în vaccinul anti-

variolic. Guvernele SUA și al Marii Britanii au donat sute de milioane de dolari pt ca apoi 

vaccinul ati-variolic (infestat) să fie dat statelor africane.  Apoi toate acele grupuri (asociații) 

“filantrope”, se lăudau cum salvează ele lumea administrând acest vaccin cetățenilor africani 

și altora, chipurile, pt a le salva viața de varicelă.  

 50:15 – 50:33 - Și astfel li s-a administrat vaccinul anti-variolic împreună cu virusul HIV.  

Pe fundal: 125 de milioane de vaccinuri au fost donate, însă nu câștigi nimic bun din chestiile 

gratis. 

Câte cazuri de SIDA au apărut în Africa deodată într-un singur an?  

50:34 – 50:51 - Nu știu acel număr! – (E vorba) de 95 de milioane de infectați de SIDA (în 

primul an), dintre care 75 de milioane au murit. Apoi guvernele SUA și al Marii Britanii au 

fost la guvernele țărilor victimă și le-a spus: “Noi avem o formă de ajutor pt SIDA! Noi avem 

Chimioterapia!”. 

50:52 – 51:12 - pe fundal: Chimioterapia reprezintă un procedeu secundar al Mustard Gas, 

folosit în Primul Război Mondial. (armă chimică ce distrugea pielea și usca plămânii 

victimei). 

(Spuneau anglo-saxonii către africani): “Noi avem posibilitatea să oprim această boală 

(SIDA), vă vom trata oamenii, vom aduce aici medicii, dar asta va costa foarte mulți bani”. Și 

au taxat aceste state africane cu atât de mulți bani, încât ele niciodată nu ar fi putut fi capabile 

să plătească banii respectivi.   

51:13 – 51:33 - Astfel că de îndată ce totul a fost pus în mișcare (acordul și așa-zisul 

tratament), pacienții au murit, căci foarte puțini au trecut de SIDA fără să moară, iar apoi, 

guvernele americane și britanice le-au trasat statelor africane: “iată, atâția bani vă costă, și 

dacă nu puteți plăti, ne datorați resursele statului!”. 

51:34 – 52:00 - Așa că au trecut resursele țării sub conducerea Băncii Mondiale (anexa 

NOM), astfel că SUA și Marea Britanie au pus mâna pe bogățiile a 27 de state africane prin 

această schemă, de a planta (SIDA în vaccinuri). Adică au folosit un alt tip de război (cel 

biologic) pentru a jefui resursele altor state. 

52:02 – 52:22 - Cu alte cuvinte, ei duc un război invizibil (hibrid = pe toate planurile), de tip 

Cal Troian (false flag), deoarece ei sunt percepuți ca și salvatori, chiar dacă tot ei au creat 

problema. Practic sunt invitați să “finalizeze misiunea” (de cucerire). 

52:23 – 52:46 - Absolut, și dacă citești cartea “Confesiunile unui Asasin Economic” scrisă de 

John Perkins, în care autorul vorbește cum lucra pt guvern și pt CIA, și spune că “SUA oferea 
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sume mari de bani cu împrumut către alte state, apoi acestea nu puteau să returneze datoria, pt 

ca în final să le fie luate resursele.  

52:47 – 53:04 - Așa că e același lucru ceea ce au făcut în Africa prin infectarea africanilor cu 

SIDA prin intermediul vaccinarii.  

-Exista ceva la care nu m-am gândit foarte mult! Eu m-am născut în anul 1958, și nu am acel 

semn pe braț ce rămâne în urma vaccinului anti-poliomielitic, ce s-a întâmplat, au “uitat” de 

mine, pt că știu că atunci era foarte răspândit!? 

53:05 – 53:19 - În timp ce oamenii se îmbulzeau ca să-și facă vaccinul anti-poliomielitic, erau 

și foarte mulți oameni care nu au primit vaccinul, și care niciodată nu au înregistrat 

epidemiile de poliomielită (adică nevaccinații nu făceau deloc poliomielită), și aici mă refer 

la populațiile de amish și de menoniți. Ei nu au dorit vaccinul anti-polio, și astfel copiii lor nu 

au făcut deloc poliomielită.  

53:20 – 53:52 - Și un alt aspect interesant, de ce statele din lumea a treia, care nu fac vaccinul 

anti-poliomielitic, ele de ce nu dezvoltă boala numită Poliomielită? 

-Din cauză că și asta e tot o mare păcăleală (înșelătorie masivă). Poliomielita e o boala care 

apare probabil odată la 28 de ani, câteodată atinge maximul de diminuare (adică nu apare 

deloc), câteodata apare ca fiind severă odată la 240 de ani. 

Pe fundal: De ce își dorește Jonas Salk – “părintele vaccinărilor în masă” să îi omoare pe toți 

oamenii? 

53:53 – 54:26 - Poliomielita o are oricine – este o bacterie, ce ajută detoxificarea măduvei 

spinării. Îi este nevoie de multe, multe generații până acea măduvă a spinării să ajungă atât de 

toxică încât să treacă printr-o detoxifiere atât de severă astfel încât întreaga rasă să fie 

detoxificată în același timp (la norma, obligatoriu). Și asta nu înseamnă că e contagioasă, ci 

înseamnă că toxicitatea apare în oricine la un momentdat, dar asta nu înseamnă că toți trebuie 

să ne detoxificăm în același timp. 

54:27 – 55:07 - Astfel că, nu e ceva contagios Poliomielita, însă detoxificarea (măduvei 

spinării) a apărut odată ce am avut de-a face (ca oameni) cu mâncarea la conservă (în metale), 

din timpul celui II-RM. Prin urmare, între anii 1945 – 1947 mâncarea la conservă a devenit 

ceva foarte utilizat în supermarketurile noastre, și oamenii mâncau în cutii de conserve, iar tot 

acest amalgam de metale toxice se ducea în măduva spinării (plombe, aer poluat), deoarece 

Sistemul Nervos folosește foarte multe metale pt a întreține electricitatea (corpului) și 

transferul de lumină. 

55:08 – 55:36 - Astfel că toți acești radicali liberi (metalici) din conserve se duc direct în 

măduva spinării, iar la mijlocul anilor ’50 aveam un nr foarte mare de cazuri de poliomielită, 

iar aceasta nu apărea la oamenii care consumau mâncare normală (sănătoasă), ci apărea la 

oamenii care consumau conserve la masă cum și părinții mei au consumat. Pt că le plăcea nou 

trend tehnologic (ce le permitea mâncarea la conservă). 

55:37 – 55:58 - Astfel că (cei răi) au venit pe piață cu vaccinul anti-poliomielitic, ce conține: 

țesut afectat de poliomielită, măduva spinării de la maimuță; adică ei descompuneau acel 

țesut (de la maimuță), și apoi afirmau că: “acesta va preveni boala!”. Iar în interiorul acelui 
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vaccin se afla (și poate că încă se află): -Mercur lichid, -Aluminiu lichid, Formol, Eter și 

Detergent. 

55:59 – 56:11 - Acestea sunt ingredientele vaccinului anti-poliomielită, și sunt doar 5 dintre 

cele 68 de ingrediente ce se găsesc în acest vaccin. Celelalte ingrediente sunt etichetate a fi 

“in-earth”. În pământ pt ce, și de fapt ce înseamnă materialul “in-earth”?  

56:12 – 56:31 - Cu siguranță nu înseamnă “non-toxic”, căci asta ar fi că nu e indicat să fie 

parte din soluția la problema Poliomielitei. Însă cu siguranță e un material foarte toxic. Adică 

mă refer la toate substanțele ce formează materialul “in-earth” (68 – 5 = 63). 

56:32 – 56:55 - Când vaccinul anti-poliomielitic a apărut în anul 1958, a fost la un an distanță 

după ce poliomielita a fost aproape extirpată de pe fața pământului, până la 1% din nr total de 

oameni afectați ce muriseră înainte. Însă după vaccinare, 1% au fost infectați cu așa ceva 

(adică nu a ajutat cu nimic vaccinarea astfel încât să se schimbe statisticile). 

56:56 – 57:19 - Practic au introdus vaccinul ca urmare a ce se întâmplase înainte! -Nu doar 

atât, ci și-au și însușit creditele pentru ceea ce deja se întâmplase (eradicarea propriu-zisă). 

-Ai zis că în unele țări Poliomielita nici măcar nu exista, și totuși au primit vaccinările anti-

polio!? 

-Așa este.  

57:20 – 57:28 - În prezent se mai injectează copiii cu Vaccinul anti-poliomielitic? 

-Da, absolut, minim 3!  

Pe fundal: programul vaccinărilor anti polio: 2 luni, 4 luni 6-18 luni, 4-6 ani. 

57:29 – 57:46 - Iar eu, personal, după ce am primit al 3-lea vaccin anti-polio am făcut boala 

anginei pectorale și diabet, la doar 3 zile după ce am primit acest al 3-lea vaccin. 

-Vai! Totuși, ei impun acel vaccin HPV pt multe fetițe, astfel încât să îi facă pe părinți să se 

simtă vinovați dacă nu își vaccinează fetițele.  

57:47 – 58:07 - Eu nu mi-aș lăsa copiii să primească nici un fel de vaccin, indiferent de care 

ar fi!  

-Absolut! Toate sunt otrăvuri, și nu există nicio dovadă că ar fi prevenit vreodată vreo boală. 

Când eram la Paris și studiam la Sorbona materialele lui Pasteur, și cineva mă ajuta căci totul 

era în lb franceză și eu nu o stăpâneam.  

58:08 – 58:18 - Și am aflat că nici unul dintre animalele pe care el le-a vaccinat NU A 

TRĂIT.  

-Pe bune? -Da. Niciunul nu a trăit, căci toate au murit de șoc anafilactic, sau de gripe severe.  

58:19 – 58:31 - Acum, hai să ne întrebăm cum pot ăștia să spună că: “Hey, există 

posibilitatea să iei nu știu ce boală, și dacă te vaccinezi vei preveni asta!”, când atât de mulți 

oameni care se vaccinează împotriva unei boli, ajung să facă boala respectivă?  
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58:32 – 59:01 - De fapt există un procent din toată această masă de vaccinați, din 1958, din 3 

state și un singur oraș, care au ținut evidența cazurilor de poliomielită, și au aflat că nr de 

cazuri a crescut cu 484% în numărul de oameni vaccinați cu minim 3 vaccinuri anti-polio! 

59:02 – 59:20 - Așadar, atunci când injectezi cuiva vaccinul anti-poliomielitic, de fapt îi dai 

boala poliomielitei.  

-Vai. Eu am făcut vaccinul anti-gripal când eram tânăr adult, eram în Las Vegas, și mă sună 

mama spunându-mi: “Ar trebui să te vaccinezi anti-gripal, că iată, rămân farmaciile fără 

acesta!”, și după ce l-am făcut, la 3 zile am avut simptome de gripă, zăcând la pat vreo 2 zile. 

59:21 – 59:45 - Practic ți s-a injectat gripa. -Da, așa e! și m-am gândit apoi “așa ceva nu mai 

fac niciodată. Ar fi o prostie”. 

-Cu siguranță că e o prostie să te vaccinezi, deoarece nu exista nicio persoană care să nu se 

îmbolnăvească în urma vaccinului anti-gripal, căci vei simți greață, poate și diaree, vei 

vomita, te vei simți amețit, te vei simți obosit pt câteva zile, și toată lumea are măcar una 

dintre aceste reacții. 

59:46 – 59:56 - Pe fundal: DACĂ VREI SĂ NU IEI BOALA CORONAVIRUSULUI, NU 

TE VACCINA CONTRA CORONAVIRUSULUI! 

Așa că dacă nu vrei să iei gripa porcină, nu te vaccina contra gripei porcine! 

-Nu accepta nicio injecție, că nu știi niciodată ce se află în ele! 

59:57 – 1:00:00 - În partea a II-a vei vedea cine se află în spatele minciunii Coronavirusului, 

cum au plănuit asta, și cu ce scop o pun în practică!  

 

 

Traducere partea a II-a: 

00:01 – 00:13 – Păcălaela 

Pe fundal: Harta cu locurile unde e funcțională Tehnologia 5G, și 

Harta cu locurile unde a fost confirmat Coronavirusul. (ambele hărți fiind identice). 

00:14 – 00:23 - Țările care și-au pus în funcțiune turnurile 5G folosind frecvența de 60 de GH 

per mm sunt EXACT aceleași țări care au raportat “epidemii” de Coronavirus.  

00:24 – 00:45 - pe fundal: Lista cu țările și regiunile unde s-a pus în funcțiune 5G: SUA și 

Canada, Europa, Coreea de Sud, Japonia, Australia, China.  

00:46 – 00:52 - (o mică ironie) – “Ce credem noi despre coincidențe? Că Universul este 

foarte rar atât de leneș!”. 

00:53 – 00:58 - Licența pt Coronavirus – patentat în Mai 2007. 

00:59 – 01:03 - Agenda 21 a ONU (de depopulare).    

01:04 – 01:08 - Organizația Națiunilor Unite, sediul New York, “Imperiul”, “Mărul” (“măr” 

ce ne vrea pe toți rupți de Rai).  
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01:09 – 01:12 - Firma Geely își va începe producția de mașini Lotus în Wuhan (Ianuarie 

2019). 

01:13 – 01:23 - Grădina fabricii Lotus din Wuhan, și Grădina Academiei de Științe, (ofilită, 

deși se aflau în aceeași perioadă). 

01:29 – 02:10 - AGENDA 21 a O.N.U. (clip ce arată podeaua masonică în alb și negru), apoi 

simbolul C-7 (al patentului Covid), apoi TransHumanismul între specii (se dezvoltă o floare 

dintr-un măr). 

02:22 – 02:37 - Autorul Dean Koontz a publicat cartea “Ochii Întunericului” în anul 1981, în 

care scrie că: “În jurul anului 2020 o boală asemănătoare Pneumoniei (gripă) se va răspândi 

pe tot globul, atacând plămânii și bronhiile, și rezistând la orice tratament.   

02:38 – 02:44 – pe fundal - titlu articol: “Coronavirusul a suferit o mutație în alte 2 tulpini: 

cea mai agresivă dintre ele infectând 70% dintre pacienți”, susțin oamenii de știință. 

(VRĂJEALĂ). 

02:47 – 03:00 - Autorul a denumit acel virus “Wuhan-400”, o armă perfectă, deoarece a fost 

dezvoltată în laboratoare (de manevrat ADN Retrovirus) din afara Wuhanului, și creat din 

400 de tulpini din microorganisme create de om”. 

03:01 – 03:06 - știre din anexa NOM – New York Post: “Să nu credeți versiunea oficială a 

Chinei: acel virus ar fi putut fi scăpat dintr-un laborator!” (astfel încât să se ofere opiniei 

publice 2 variante: ori e natural scăpat, ori e din laborator; ambele avariante fiind false, căci 

CAUZA E RADIAȚIA 5G).  

03:07 – 03:22 – Vă sună cunoscută această vrăjeală! (400 = 20 x 20 = anul 2020). E un ritual 

masonic (alegerea codului 400) de comunicare pentru anul în care urmau să dea în lume 

această păcălaeală a Coronavirusului.  

03:23 – 03:48 - Masonii – adoratori ai Soarelui – admit că Soarele e de 400 de ori mai mare 

decât Luna, și de 400 de ori mai departe (de pământ) decât e Luna (așa cred ei); 

În Gematria evreiască “400 înseamnă “revenirea la obârșie!”; mai înseamnă “a călca, sau a 

apăsa puternic”; “a vorbi cu blândețe”; “a murmura”; “a te ruga cu vocea joasă (înceată)”; 

“murmurarea de fermece”; “practicarea magiei”; “vrăjitorie”; “incantații”; “un vrăjitor”. 

“a zdrobi”; “a împărți și a reda”; “ 

03:49 – 03:55 - ei de-asemenea pretind că “o aură de plasmă ce înconjoară Soarele poartă 

numele de Corona”.  

03:56 – 04:14 - Jurnalista și cercetătoarea Annie Logical de la site-ul vigilliae.org a 

descoperit că compania CONSTELLATION BRANDS – care deține firma de bere Corona – 

a început un parteneriat cu Noua Ordine Mondială în anul 2001, în care s-a alăturat 

Proiectului “Genomului Uman”, care poate cartografia perechi de bază ale ADN-ului uman.  

04:22 – 04:36 - De-asemenea, firma Constellation Brands, a vândut firma de băuturi către 

Fondul de Pensionare al Profesorilor din Ontario, - fond ce este finanțatorul tehnologiei 5G în 

Marea Britanie printr-o sucursală Arqiva unde deține 48% din acțiuni! 
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04:37 – 04:56 - CEO-ul (președintele) firmei de bere Corona și al firmei Constellation Brands 

– Robert Sands – deținător al unei averi de 2.5 miliarde de dolari, și nr 296 în topul Forbes, 

este de-asemenea și membru în Consiliul Director al Spitalului Thompson – ce finanțează 

Clinica “Payne” ce oferă vaccinuri anti-gripale “persoanelor neasigurate”, persoane 

cunoscute și ca “indezirabile”.   

04:57 – 05:10 - Sands este de-asemenea membru și în Consiliul Regional de Sănătate 

Rochester – centru ce ia parte la cercetările făcute de către companiile farmaceutice, cel mai 

probabil testând arma vaccinării pe cei neasigurați.  

05:11 – 05:25 - Definiție pt “descărcare corona” = reprezintă o descărcare electrică produsă 

de către ionizarea unui fluid cum ar fi AERUL înconjurat de către un conductor ce este 

încărcat electric.  

05:35 – 05:55 - Corona reprezintă câmpul din jurul unei electricități de mare capacitate 

voltaică.  

Radiațiile Corona omoară cei mai mulți dintre electricienii ce au lucrat cu mari capacități 

voltaice, înainte ca ei să împlinească 55 de ani.  

Corona afectează foarte sever celulele regeneratoare din ficat. 

Corona cauzează sterilitate, pierderi de sarcină și infertilitate.  

06:00 – 06:13 - Depopularea = Agenda 21 și Agenda 2030: Actuala “suprapopulare” 

depășește cu mult capacitatea resurselor pământului, iar această suprapopulare nu poate fi 

oprită prin REDUCERI ALE PONDERII DE NAȘTERI prin contraceptive, sterilizare și 

avorturi, astfel că TREBUIE SĂ SE FACĂ …;  

06:14 – 06:29 - Acum, (în prezent) ce fac cei răi? Ei etichetează simptemele acestea ca fiind 

cauzate de un “atac viral” pe care îl denumesc “Coronavirus”. 

Credeți că e o coincidență că 5G cauzează aceleași simptome ca ale Covid? Dar stai un pic! 

06:30 – 06:45 - Ei cică au o injecție chimică ca să te “vindece” de reacțiile nocive ale 

radiațiilor asupra sistemului tău reproducător, însă ia aminte că “moartea” e un efect advers al 

acestei “vindecări”. 

06:47 – 07:08 - Câmpul plasmatic coronarian din interiorul trupurilor noastre reprezintă 

elemente informative ce le permite somatidelor și sporeelor să aibă acțiune morfologică (să se 

transforme), - proces cunoscut ca PleioMorfism – în bacterii de diferite mărimi și forme, 

necesare în vederea digerării diferitelor forme de țesut toxic din interiorul corpului nostru. 

07:09 – 07:27 - Geometria moleculară a sporeelor bacteriene se mișcă astfel încât să urmeze 

câmpul plasmei. Plasma micro-organismelor noastre este ținută uniform de către forțele 

centripede, care atunci când suficient de puternice, reduc radiațiile.  

07:28 – 07:44 - Însă ce se întâmplă cu plasma noastră atunci când este bombardată cu radiații 

de 60 de GH per mm? Oare va mai putea ea (plasma) să creeze atât de necesarul conținut 

microbian, adică să ne detoxifice celulele și țesutul vătămat de toxine?  
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07:45 – 07:55 - Oare clubul Wuhan (NOM) știe ceva ce noi nu știm? Pe fundal apar dovezile 

despre Bill Gates și a sa agendă de a ne cipa prin vaccinul anti covid, agendă numită 

ID2020Alliance. 

08:10 – 10:45 - Dovezi de titluri de articole care includ cifra 400 (subliminal) și care 

demonstrează cum media mondială acționează ca o unitate militară la ordin – atunci când 

vrea să inspire frică și să amăgească masele (peste 50 de articole într-o lună). 

10:46 – 11:05 - Noi am putea să prezentăm ore întregi articole similare (adică de propagandă 

și hipnoză), însă sperăm că tu vei fi capabil să înțelegi magnitudinea acestui plan de atac 

coordonat, al acestor publicații controlate de masoni, din fiecare țară din această lume ce și-a 

pus în funcțiune tehnologia 5G.   

11:06 – 11:21 - Haideți să aprofundăm pt un moment! Se arată pe fundal elemente masonice, 

specifice Societăților Secrete luciferiene;  

11:22 – 11:32 - Acești oameni nu se joacă (oculții din casele regale și marii magnați ai lumii), 

ei plănuiesc Legea Marțială (Inchiziția) = (impunerea cu forța a acestor drăcovenii), și astfel 

că E MUSAI SĂ ÎI DEMASCĂM, ȘI SĂ ÎI OPRIM! 

11:33 – 11:52 - (despre Televiziunea Telecom) – vorbește șefa 5G Vodafone din Italia: “cu 

siguranță că ne dorim să investim deodată (tot), nu să o verificăm în laborator (adică nu vor 

să testeze tehnologia 5G, deoarece ei deja știu că e profund nocivă) dându-i drumu’ direct 

(live), punând-o la dispoziția oamenilor, în câmp deschis, sau cum îi spunem noi - “un 

laborator deschis de 5G în oraș”. 

Pe fundal: deci oamenii sunt supuși direct experimentului 5G. Sunteți cobai direct cu toții. 

11:53 – 12:08 - Am participat la o expoziție la Ministerul Dezvoltării, deschisă acum un an și 

jumătate, și când am “câștigat Milanul”, alături de alte 3 orașe (adică să li se dea voie să 

implementeze 5G în acele orașe), eram foarte fericiți deoarece Milanul ne oferă posibilitatea 

să efectuăm niște teste astfel încât să dezvoltăm o nouă aplicație în toate sectoarele de 

activitate.  

12:09 – 12:32 - Lucrăm cu 38 de parteneri, și dezvoltăm 41 de noi stații 5G, ne apropiem de 

50, și investim 90 de milioane de euro nu doar pt a obține dezvoltarea acestor servicii, dar și 

pt a putea furniza (5G) către peste 80% din populație, astfel încât să avem “acel teritoriu 

asupra căruia să începem să lucrăm”.  

Pe fundal: titluri locale despre iadul din Milano cauzat de Coronavirus, solitudine, afaceri 

închise, și evident cifra 400 (plantată hipnotic în titluri). 

12:33 – 12:53 - Când am început, am decis să pornim deodată toate acele 41 de grupuri de 

lucru, și atfel, practic, prin echipe foarte mici eu am organizat echipele pe sectoare, astfel 

încât fiecare echipă să-și îndeplinească nr de sarcini primit.  

12:54 – 13:15 - Vorbim de un nr de mai mult de 250 de oameni, astfel că integrându-i în 

echipe, și furnizându-le harta pre-stabilită, a fost o întreagă peripeție; și a existat o chestie 

comună tuturor partenerilor – adică curiozitatea de a afla ce anume va aduce 5G (moartea), și 

nu doar afacerilor lor, ci și societății în general. 
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13:16 – 13:47 - Avem parteneriate cu spitale, cu marile companii din industrie (ce vor 

dezvolta Internetul Obiectelor și Orașele Smart), cu universitățile, cu sfera Roboticii, cu 

Institutele tehnologice, sau cu Poliția locală, și fiecare dintre ele (parteneriatele) au fost 

încheiate nu doar din intenția noastră, ci și din dorința de a se afla cum anume se vor schimba 

lucrurile (în intreaga lume) din pricina 5G. 

13:48 – 13:59 - pe fundal, Carte de Biologie, unde scrie ce pățești dacă iei un Coronavirus – 

pur și simplu răcești. 

 14:08 – 14:19 - știre pe fundal: – articol 25 ianuarie 2020 – “Companie locală de 

farmaceutice (Inovio) dezvoltă un vaccin împotriva Coronavirusului”.  

14:20 – 14:41 - Haideți să vedem ce altceva a mai descoperit Annie Logical! Reamintiți-vă că 

“pacientul zero” (primul pacient) a apărut la un spital din Washington la doar 56 de km de 

Fundația lui Bill și Melindei Gates, pe 19 Ianuarie, când doar câteva sute de oameni (pe tot 

globul) aveau această așa-zisă “răceală”, și când existau doar 6 morți de la Covid. 

14:42 – 15:03 - Acest nr reprezintă un nr foarte mic într-un sezon de gripă, mai ales într-un 

oraș de 11 milioane de oameni, atât de poluat. Institutul PirBright al fundației Gates deține 

patentul din 2015 asupra vaccinului contra Coronavirusului, iar Washington Post, și 

Washington News publică această informație (cu patentul) la doar 2 zile distanță (de la 

primul mort în SUA). 

15:04 – 15:29 - Conform CNN, imediat ce doctorii i-a observat (pacientului zero) simptomele 

vagi în mijlocul unui sezon normal de gripă, adică Febră, Tuse și Respirație scurtă, au decis – 

în ciuda altor nenumărate cauze care ar fi putut să îi provoace aceste simptome – au decis 

imediat să îi ia o probă – era Duminică – și să o ducă la CDC în Atlanta pt a fi testat pt un 

virus necunoscut ce se afla în celălalt capăt al lumii.  

Pe fundal scrie că a doua zi – Luni – rezultatul a fost gata, și era pozitiv – “confirmând 

virusul”.  

15:30 – 15:48 - De ce CDC-ul avea deja o probă de Covid, și aștepta deja să facă testele? Și 

mai ales, nu avea altceva de făcut decât să testeze un om cu febră, tuse și respirație scurtă, iar 

apoi imediat să notifice Washington Post – ziar în care cred toți naivii? 

15:49 – 15:57 - Lumea crede prostia oficială, asta pâna când va vedea asta: 

Pe fundal: “Undele tehnologiei 5G permit oricăror poluanți să penetreze mai ușor organismul, 

și să dea aparența unei infecții virale”. (deschide porii celulari, de aceea și procedeul 

numindu-se “electro-porare”).  

Farsa Coronavirusului și conexiunea cu testarea (punerea în funcțiune) tehnologiei 5G.  

15:58 – 16:15 - pe fundal – 24 Ianuarie 2020 – “Companie locală de biotehnologie dezvoltă 

vaccinul împotriva Coronavirusului”. 

La doar o zi după știrea de la CNN, Coaliția de Prevenție a Epidemiologilor și-a adunat toți 

membrii Consiliului Director și avocații pentru a putea oferi un grant de 9 milioane de dolari 

către compania Inovio în vederea dezvoltării unui vaccin contra Coronavirusului.  
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16:16 – 16:43 - Chiar și mai incredibil de atât – în ciuda faptului că toate zborurile din 

Wuhan au fost carantinate, încă de pe 27 Ianuarie, Inovio cumva a reușit să pună mâna pe o 

secvență a virusului de la autoritățile chineze, și să creeze un vaccin în doar 2 ore, și la doar 2 

zile după ce CDC a confirmat primul caz în SUA.  

(s-a demonstrat ce era de demonstrat – adică că totul a fost pre-planificat). 

16:44 – 17:05 - Doctorul de la Inovio – firmă pionier în vaccinarea cu ADN – este Dr. David 

Weiner, și a fost implicat și în vaccinul anti-Zika. Partenerul său este Dr. Joseph Kim 

(combinat cu corporația Merck); iată cine e acest Kim (din video): 

17:06 – 17:38 - video – președintele Trump la întâlnire cu Directori farmaceutici – pe tema 

Coronavirusului: 

“Domnule Trump, numele meu este Joseph Kim – conduc o companie numită Inovio 

Pharmaceuticals, din Pennsylvania – o companie “onestă” din domeniul biotehnologiei, cu 

department de Cercetare Dezvoltare în California. Inovio este lider mondial în domeniul 

dezvoltării de vaccinuri contra Coronavirusului. Avem 2 produse (vaccinuri) corelate: MERS 

Coronavirus vaccine, iar în faza a 2-a – când va izbucni epidemia – vom aplica 

“medicamentul nostru ADN inovativ al secolului 21” bolii Covid! 

17:39 – 17:23 - Având doar o mică secvență a virusului, am reușit să construim pe deplin un 

vaccin în doar 3 ore, și astfel lucrăm la conditiile pre-clinice alături de CDC. Planul nostru 

este să începem testele clinice pt Covid-19 în SUA din Aprilie anul curent, urmate apoi de 

teste în China, și în Coreea de Sud, unde sunt cu mult mai mulți oameni infectați.  

17:24 – 18:35 - Trump spune: “Putem să îți oferim o suprafață aici (populație de verificat)! 

Adică putem să reverificăm ce a fost în Seattle din nou (unde e fundația Gates)”. 

18:36 – 18:48 - Firma mea colaborează cu alte agenții americane, cum ar fi DARPA (agenție 

ce dezvoltă tehnologie militară), cu NHS (institutul de sănătate), cu Dr. Burke – în cazurile de 

HIV acum mulți ani de zile. 

18:49 – 19:10 - Cu actualele resurse și capacitate, Inovio poate furniza până la sfârșitul anului 

1.000.000 de doze de vaccin (adică 3000 de doze pe zi, program inclusiv în weekenduri), însă 

pt a putea produce și mai mult avem nevoie să lucrăm cu dvs, d-nule Președinte, cu dvs și cu 

agențiile dvs, cu BARDA și cu altele, pt a ne putea scala (programa) vaccinurile, 

19:11 – 19:22 - astfel încât să le producem și să “protejăm” publicul american, și de-

asemenea să “ajutăm” și întreaga lume cu vaccinuri produse în America. Vă mulțumesc! 

19:23 – 19:44 - Așadar, cu ce avem de-a face aici? Ce vor acești gangsteri să injecteze în 

tine? 

-la început ei au injectat porcii cu ADN – pentru a-i face să respire de la o vârstă mai mică; 

-iar apoi i-au injectat cu un virus ca să îi ajute să poată scăpa de o boală toxică. 

Această procedură a fost evaluată și aprobată în 2005 de către Homeland (Departamentul 

Securității Interne), 

19:45 – 20:20 - iar in anul 2009 firma acestui Dr. Kim obținea actele de la FDA în vederea 

testării pe oameni a Gripei Porcine. Dr. Kim are mulți insideri de la Merck în Consiliul său, 
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iar aceștia au creat PCV1 și PCV2 – adică ADN porcin. Mai târziu, acest ADN porcin a fost 

descoperit în vaccinuri, cum ar fi: Gardasil, vaccinul Rotarix de la Merck – pt Diaree, și în 

vaccinul Rotateq de la GSK – pt diaree.  

20:21 – 20:38 - Da – ei injectează oamenii cu ADN porcin astfel încât să le oprească Diareea. 

Și chiar dacă ambele vaccinuri au fost suspendate și chiar dacă s-a aflat că “toate vaccinurile 

au fost contaminate pentru ultimii 2 ani”, FDA le-a suspendat doar pt câteva luni, iar apoi le-a 

băgat iar în folosință.  

20:39 – 21:00 - “Prietenul” nostru – Dr. David Weiner – a perfecționat o nouă metodă de 

administrare a acestor vaccinuri – adică prin ELECTROPORARE – ceea ce reprezintă un 

puls electromagnetic ce deschide celulele și introduce în ele țesut străin, iar apoi închide 

membrana celulei.  

21:30 – 21:43 - Această procedură este similară cu ceea ce face 5G – pulsează unde 

electromagnetice – iar despre Coronavirus s-a raportat că a apărut prima dată într-o zonă 

(Wuhan) care a pus în funcțiune tehnologia 5G.  

21:44 – 22:18 - Au fost oare acești oameni vaccinați cu țesut străin anul trecut? Conform 

Bibliotecii Congresului SUA la data de 1 Decembrie 2019 – înainte să apară epidemia de 

Coronavirus – China implementează un program statal de imunizare, iar rezidenții din 

teritoriul chinez sunt obligați să se imunizeze cu vaccinul Programului, vaccin ce va fi oferit 

gratuit.  

22:19 – 22:37 - Oare Wuhan a fost primul lot (de persoane cărora să li se ofere vaccinul)? 

Ideea e că compania care se ocupă de producerea vaccinului anti-Coronavirusului, a 

perfecționat arta de a injecta ADN animal sau de la pasăre în interiorul cromozomilor umani, 

prin procesul de ELECTRO-PORARE,  

22:38 – 23:10 - proces ce ne alterează ADN-ul cauzând: -hemoragie; -febră; -cancere; -șocuri 

anafilactice; -sindromul Guillan Barre, și chiar moarte. Dr. Weiner a fost puternic implicat în 

cazul Zika, și mai este și consultant pt GSK; de-asemenea mai este și consultant special al 

FDA, și al Institutului Național de Sănătate (NIH) (SUA) în cee ace privește procesul de 

acordare a granturilor.  

23:11 – 23:28 - Astfel că nu e ciudat faptul că propria sa companie – Inovio – a primit un 

grant de 28 de milioane de dolari pentru a dezvolta un ADN modificat genetic având la bază 

anticorpi monoclonali și noul său proces de electro-porare.  

23:29 – 24:00 - În 2006 – vaccinul VGX al Inovio a fost furnizat în Africa pt tratarea HIV, 

așa cum am discutat în partea întâi. 

În 2008 același vaccin a fost implicat într-un parteneriat pentru a forma Plasmidă ADN 

pentru consum uman; Dumnezeu știe ce vor declanșa cu această substanță.  

În 2009, Inovio a început alături de FDA un experiment pe oameni prin intermediul 

vaccinului H5N1 (folosit împotriva Gripei Aviare). 

24:01 – 24:24 - Medicamentul lor principal a obținut licența în anul 2009, înainte de 

declanșarea epidemiei, așa cum am discutat mai devreme.  
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În 2011 firma Inovio a colaborat cu Departamentul Securității interne “luptând” împotriva 

bolii “mâinilor murdare”. Și fără nicio coincidență - după doar un an, în 2012, au apărut noi 

tulpini ale bolii “mâinilor murdare”  

24:25 – 24:38 - În 2010 firma Inovio a lucrat cu Agenția “Mai bine Previi decât să Tratezi” 

din cadrul Ministerului Apărării în ceea ce privește producerea a 8 tipuri diferite de plasmide.  

(O ironie la adresa inapetenței oamenilor de a cerceta cum stau lucrurile) – Nu e nimic de 

văzut (cercetat) aici, oamenilor, continuați! 

24:42 – 25:35 - Dr. Stefan Lanka – este un eminent virolog și microbiolog german, iar ceea 

ce mass-media ne-a spus despre el este că ar fi doar un “simplu biolog” (este fals). Acest 

doctor a oferit 100.000 de euro oricui îi poate dovedi că virusul Pojarului există și că ar fi o 

boală transmisibilă. 

Iar el a “pierdut” prinsoarea în fața lui David Bardens – un “doctor” neamț, a pierdut la un 

Tribunal mic local, care i-a trimis un studiu medical, însă ceea ce mass-media nu vrea să 

spună este că David Bardens este nepotul unui fost membru al Parlamentului german – Dr. 

Hans Bardens. 

Acesta (David) are la bază meseria de paramedic, și lucrează ca perfuzionist, și ca operator al 

dispozitivelor by-pass. (trageți singuri concluziile despre corupția sistemului medical). 

25:36 – 25:54 - Apoi, Dr. Lanka a strămutat procesul către un Tribunal superior, unde decizia 

a fost inversată, în ciuda existenței a 6 studii “științifice”, ce au eșuat în a dovedi ceva, atunci 

Bardens a cerut ca decizia să fie revizuită (adică să i se dea câștig de cauză), însă judecătorul 

nu a găsit nici un motiv pt o asemenea decizie, deoarece el (Bardens) a eșuat lamentabil să 

dovedească ceva. 

25:58 – 26:07 - Recompensa e încă valabilă, însă nimeni nu a reușit să dovedească existența 

virusului de Pojar și a faptului că ar fi transmisibil, însă nici unul dintre microbiologii sau 

virusologii de top nu și-ar asuma acest risc.  

26:08 – 26:28 - Apoi, iarăși Dr. virusolog și microbiolog Lanka afirmă că: “Nici măcar unul 

dintre virușii medicali relevanți nu a fost niciodată izolați. Nu există nicio dovadă a existenței 

lor. 

(Reaminți-vă din prima parte: virușii nu sunt vii, ci sunt eliberați în interior de om ca răspuns 

la toxinele din el – astfel că afirmația de mai sus a dr. Lanka e cât se poate de adevărată). 

Pe fundal: sunt oare aceste poze cu tot felul de așa ziși viruși moleculari cu adevarat viruși, 

sau reprezintă scorneli din ficțiunea cuiva?  

26:29 – 26:38 - Dar acestea, ce reprezintă? (poze cu Ebola, Rujeolă, Poliomielită, HIV, 

Varicelă, șamd), Ce sunt acestea, și mai ales de ce de 2 ori un Tribunal superior din Germania 

nu le-a luat în considerare ca și dovezi ale existenței virușilor, după cum menționase și Dr. 

Lanka!?  

26:39 – 26:55 - Oricare dintre acele așa-zise poze sunt colorate, ceea ce sugerează că ele sunt 

doar “operă de arta” (desene), deoarece pozele electronilor microscopici apar întotdeauna în 

alb-negru.  
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26:58 – 27:24 - Imaginile alb-negru ale virusului HIV, Pojarului și Variolei, arată cu 

siguranță că acestea sunt celule, în care se presupune că virușii ar fi găsiți. Astfel că, nimic nu 

a fost izolat. Restul sunt doar poze ale celulelor, “nu neapărat ai cailor vaccinați și morți ai lui 

Pasteur” (ironie asupra incompetenței lui Pasteur – “savant” recunoscut mondial și folosit de 

către ocultiști în trecut pt planurile lor criminale); 

27:25 – 27:44 - însă aceasta e o celulă, iar ăsta e un așa-zis virus; celulele sunt vii, virușii nu 

sunt vii. Pozele așa-zișilor viruși arată de fapt celule cu particule endogene specifice în ele. 

Ce reprezintă aceste particule endogene? 

27:45 – 28:04 - Definiții ale particulei endogene: sunt crescute sau produse de către țesutul 

gros; sunt cauzate de către factori interni din organism; sunt produse sau sintetizate în 

interiorul organismului, exact așa cum am discutat în partea 1; 

28:05 – 28:24 - Corpul tău le creează (le generează)! Adică nu le iei de undeva (nu le 

contractezi, așa cum vor ocultiștii să ne facă să credem);  

În cazul Herpesului, Poliomielitei și Ebola – fiecare poză arată o singură particulă – nimeni 

nu afirmă că sunt particule izolate, lăsând la o parte particulele ce au fost izolate de la 

oameni.  

28:25 – 28:45 - Iată că totuși ele sunt “pozate” color, ceea ce sugerează că sunt doar o opere 

de artă (desene mincinoase), și nu fotografii reale. Așa zișii “viruși poliomielitici” (din poze) 

reprezintă particule artificiale, generate de către aspirația (sugerea) unei mase de țesut printr-

un filtru fin într-un aspirator.  

28:46 – 29:06 - Structura sa caracteristică diferă în mod clar de cea a “virușilor” din interiorul 

celulelor. În cazul acesta informația e esențială, adică ca o caracterizare biochimică a acelor 

“viruși” izolați, deși “izolarea” a fost pretinsă (a fi fost efectuată în trecut), nu a fost niciodată 

publicată nicăieri, și nici nimeni nu și-a asumat vreodată această caracterizare. Sau așa cum 

spunea cineva – “iată cum funcționează operațiunea de amăgire” (a maselor): 

29:07 – 29:38 - deși este repetată ani și ani la rândul sub alte denumiri și formulări – (virușii) 

Corona, HIV, SIDA, SARS, Ebola, Zika, al vacii nebune, șamd – mulți dintre cei neinformați 

acționează ca și cum sunt programați (mental), iar asta se întâmplă din cauză că - este dovedit 

- frica cauzează: -îngustarea minții, -scăderea Coeficientului de inteligență, -stimularea ego-

ului juvenil, -și acceptarea obedienței în fața unei așa zise autorități. 

29:40 – 30:12 - Pasul 1 – otrăvește în mod intenționat populația cu scopul clar de a crea boli 

ce nu există în mod natural, și care nici nu ar putea să apară în mod natural; 

Pasul 2 – Afirmă public că boala respectivă a fost creată de ceva invizibil, din afara sferei de 

informații a unei persoane medii (dpdv informativ); 

Pasul 3 – Creează un medicament sau un vaccin toxic – al cărui scop era oricum acela de a 

otrăvi și mai mult populația – astfel încât să bage oamenii și mai repede în mormânt; 

30:13 – 30:27 - Pasul 4 – Afirmă public că situația - vaccinul sau medicația otrăvitoare nu 

sunt suficiente pt boală – boală care nu exista înainte – și că situația e mai gravă decât s-a 

anticipat inițial; 
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(boală care nu exista înainte, și nici nu există – la covid e ideea că morții sunt cauzați de 

“supa cu lilieci”, și că s-a transmis de la om la om). 

30:33 – 30:45 - Pasul 5 – mărește doza de otrăvire – ce este prezentată publicului ca fiind o 

“boală” – și de-asemenea mărește și medicația și vaccinările (vezi Programul de vaccinare ce 

crește de la an la an), astfel încât “să le jupoi trupurile până la stratosferă” (expresie, până la 

saturație – otrăvește-i maxim). 

30:46 – 30:58 - pe fundal: discuții despre haosul potențial care va fi creat cu ajutorul 

“autorităților”, în timpul “stării de urgență”;  

30:59 – 31:31 - Dacă nu vrei să ți se dea foc în parc (exact ca în discuțiile de pe fundal), 

probabil că nu vei dori să ți se injecteze așa ceva (adică vaccinul contra Coronavirusului), 

deoarece pasul următor înseamnă: 

Pasul 6 – repetă minciuna oficială ori de câte ori e posibil asupra unei populații neinformate, 

deoarece omorând o populație la modul acesta (aliniind oamenii astfel încât ei să se sinucidă 

cu această otravă … metodă cunoscută a fi o metodă “blândă” de asasinare), reprezintă 

singura cale legală de a efectua asemenea operațiuni eugeniste în masă și la vedere. 

31:32 – 32:05 - Consider că întreaga chestiune (a Covidului) este o mare mascaradă (amăgire, 

păcăleală), o mare falsă pandemie! Aceeași indivizi sunt cei implicați, și tot ei consideră că 

au un vaccin pt așa ceva făcut în 2 – 3 ore, iar toate acestea reprezintă o prosteală pe față, 

deoarece doar acum câteva luni, a avut loc “Evenimentul 201” – ce a implicat Agentiile 

chineze și americane de Reglementare a Medicamentelor, dar și reprezentanți ai agențiilor și 

companiilor obișnuite, cum ar fi Fundația Bill Gates – totul pt: 

32:06 – 32:21 - a se da posibilitatea punerii în funcțiune a tehnologiei 5G, și a se prezenta 

lumii ca o mare achiziție rularea acestei tehnologii; 

- de-asemenea, permite izolarea socială a tuturor, atunci când oamenii ar fi putut să protesteze 

împotriva acestor incineratoare (antene 5G) ce cauzează probleme respiratorii,   

32:22 – 32:26 - pe fundal titlu 2018: “Italia se trezește cu privire la minciuna globală a 

vaccinării: astfel că nu își va mai vaccina cetățenii cu schemele eugeniste și globaliste!”.  

32:27 – 32:50 - Italia: peste 50.000 de oameni se află sub Legea Marțială, deoarece poliția nu 

lasă pe nimeni să intre sau să iasă! 

Titlu – “State of Nation – A fost pandemia de coronavirus din Wuhan declarată în mod 

deliberat cu doar câteva zile înainte să aibe loc pe 25 Ianuarie protestul global împotriva 5G? 

Daaaa!”. 

32:58 – 33:07 - Ce metodă mai utilă poți găsi, astfel încât să te folosești de situație (pandemie 

și închiderea în case) (și să instalezi 5G pe ascuns) împotriva oamenilor!? 

33:18 – 33:29 - De-asemenea, se crede că pulsările (undelor) 5G au aceleași tip de consecințe 

precum procesul de ElectroPorare – metodă perfecționate de Dr. Weiner (Mengele actualizat) 

– și care e același om ce a oferit contractul (firmei Inovio) pt a se crea vaccinul.    

33:30 – 33:41 - Se efectuează acest proces deoarece radiațiile 5G când pulsează corpul uman 

permit poluanților să penetreze mai ușor corpul, dându-se astfel impresia unei infecții virale. 
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33:42 – 34:00 - Orașul Wuhan e murdar (extrem de poluat), având rezultate negative la: -

poluarea aerului, poluare apei potabile, lipsa spațiului unde să se arunce gunoiul,  

Astfel că oamenii au protestat public din cauza construirii unei fabrici care să proceseze 

gunoi. 

34:01 – 34:25 - Este un oraș murdar și neîngrijit; -are apa poluată; -lipsa satisfacției de a 

petrece timp în oraș – mai ales că anul trecut s-a pus în funcțiune 5G, și s-a și introdus Legea 

Vaccinării Obligatorii chiar înainte de a așa zisa “răspândire a virusului; 

Este un miracol că milioane dintre ei nu au căzut morți din cauza Septicemiei Gripei (adică a 

infecțiilor care au intrat în ei odată cu iradierea prin 5G, și deschiderea celulelor ca să intre 

poluanți), ci au murit doar câteva mii! 

34:26 – 34:47 - În afara anomaliei cauzate de tusea seacă ce nu ține de simptome gripale, de 

ce cad oamenii din picioare și fac convulsii în Wuhan, iar în alte regiuni ale lumii simptomele 

sunt “fără simptome deloc”, și mai ales unde au dispărut celelalte așa zise gripe de sezon? 

34:48 – 35:03 - Sunt toate (celelalte gripe) în vacanță, și acum oricine are un pic de febră, 

tuse seacă și respirație accelerată, gata, e de la Covid? Orice fumător numește această stare ca 

fiind “starea de Luni dimineața”, adică de lehamite pt orice, astfel că CUM SE FACE 

TESTUL PT CORONAVIRUS? 

35:21 – 35:50 - pentru începători, vă spun de pe acum, că v-ar putea șoca să aflați că cei mai 

mulți dintre oameni nici măcar nu sunt testate dacă au acid nucleic în țesutul lor, ăsta fiind 

termenul pt ADN și ARN. Și asta deoarece înainte ca CDC și alte laboratoare să fi produs și 

distribuit aceste milioane de kituri de testare (dispozitivele de testare), probe de sânge 

trebuiau a fi trimise la laborator în fiecare țară, astfel încât să se facă testul pt așa ceva! 

35:51 – 36:03 - Ceea ce înseamnă că DOCTORII TE TESTEAZĂ PENTRU SIMPTOME, 

cum ar fi febră, tuse seacă, oboseală, respirație accelerată – cunoscute ca fiind “răceli 

obișnuite”, sau “gripă”.  

36:05 – 36:33 - Chiar și actualele teste de laborator nu fac decât să se uite după anticorpi – ce 

sunt proteine specifice și acizi nucleici ce sunt generate de către corp ca urmare a așa-ziselor 

infecții. Și după cum am spus în Partea întâi – oricine care are un anumit nivel de toxicitate în 

el, și își generează în interior Somatide bacteriologice sau viruși pentru a se curăța de 

toxicitate – evident că vor avea așa ceva în interiorul țesutului lor. (adică aproape oricine va 

avea test pozitiv) 

36:34 – 37:04 - CDC înseși recunoaște că propriile lor teste vor detecta aceste proteine virale 

și acizii nucleici, și citez: “chiar dacă simptomele sunt cauzate de infecție, sau sunt 

asimptomatice”. Ce înseamnă “asimptomatic”?  

-necauzând simptome ale bolii; -nearătând niciun fel de simptom al bolii; -nedezvoltând 

niciun simptom al bolii. 

37:05 – 37:15 - Cu alte cuvinte, vei fi testat pozitiv (adică purtător de Coronavirus) că ai acid 

nucleic, indiferent dacă ești bolnav sau nu, deoarece tocmai asta e “boala” pe care ei o caută 

la “test”.   
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37:16 – 37:40 - pe fundal: Pentru a se verifica o infecție virală într-un spital, ei folosesc cel 

mai frecvent un test care izolează anticorpii. Dacă se testează pozitiv pentru anticorpi se va 

concluziona că ești purtător al bolii. În același timp însă (folosindu-se același “raționament”), 

dacă într-o clinică vaccinistă ești testat pentru anticorpi se va considera că ești imun la boală. 

Dacă logica ar fi mai abundentă în societatea noastră, acum s-ar trage un mare semnal de 

alarmă cu privire la minciuna Coronavirusului!  

37:41 – 37:51 - Am cumpărat o carte, “Good-bye Germ Theory” (trad. Adio cu teoria 

(actuală și mincinoasă) despre germeni, viruși, etc)), scrisă de Dr. William P. Trebing; 

38:07 – 38:18 - Știe cineva cu adevărat cum anume se îmbolnăvesc copiii și adulții? Adevărul 

este că astăzi nu există nici o formă sinceră și reală de diagnosticare a unei boli în raportele 

contemporane, deoarece acestea sunt dominate de către Cartelul Medical.  

38:19 – 38:44 - În fiecare caz de raportare a unei boli pot exista multiple variații între cazuri, 

datorate diagnosticărilor subiective și acelea obiectiv confirmate. Statisticile bolilor sunt 

compilate (aranjate, viciate) de către profesioniști medicali ce sunt puternic ancorați dpdv 

financiar (plătiți gras) în Programele de Vaccinare, programe ce fie sunt administrate direct 

de către firmele lor (ale profesioniștilor, fie indirect atunci când le promovează vreun produs 

așa cum este vaccinul, caz în care ei dețin stocuri.  

38:48 – 39:02 - Confirmări de laborator nu sunt deloc cerute de către FDA sau de către orice 

altă agenție guvernamentală, pt a confirma ratele de îmbolnăviri, și practic, medicii pot 

diagnostica (dpdv virtual) absolut ORICE, fără să dea socoteală cuiva, iar apoi toate acestea 

vor deveni parte din statistica “oficială”.  

39:03 – 39:11 - pe fundal: Statistică pt Covid la 11 Martie 2020: 118.129 cazuri confirmate; 

4.264 de morți confirmate. 

39:15 – 39:30 - În Februarie 2002 un studiu a fost făcut în Anglia pentru a afla exact asta: 

adică confirmările testelor de laborator despre diagnosticare de către medici a afecțiunii 

numită Pojar. Rezultatul studiului a fost că – “DIAGNOSTICELE AU FOST INCORECTE 

ÎN PROPORȚIE DE 99% prin confirmare de laborator”. 

39:31 – 39:38 - Ce înseamnă aceasta? Cu siguranță avem lupii paznici la oi!  

39:39 – 39:43 - pe fundal: scrie în articol la CNN Health că: “metoda de testare e în funcție 

de doctori, și că nu e stabilită uniform în toată țara (SUA)”. 

39:44 – 39:53 - Aceia (medici) care au interese financiare în Programul de Vaccinări primesc 

“cec în alb” (nu li se verifică rapoartele, sunt crezuți pe loc, cică sunt infailibi) din partea 

autorităților astfel încât să declare starea de necesitate astfel încât să prevină boli care nici 

măcar nu există.  

39:55 – 40:00 - pe fundal: “Event 201 = a global event pandemic” = (eveniment unde s-a 

premeditat și simulat toată această păcăleală cu Covid).  

40:01 – 40:28 - (eugenistul Bill Gates): Trebuie să înțelegeți că urgența noastră are legătură 

cu problemele suprapopulației (Eugenism), adică cu sistemele reproductive; 

-Însă, vă referiți la problemele de reproducție din perspectiva de intelectual?  
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-De cand m-am maturizat, părinții mei se implicau adesea în chestiuni de voluntariat, tata 

fiind șeful Planned Parenthood (agenție ce propune avortul și contracepția preventivă), iar 

acest aspect era foarte controversat – adică să fii implicat în așa ceva!  

40:29 – 40:49 - Această ecuație are 4 factori de multiplicare; cel din stânga e Dioxidul de 

Carbon pe care vrem să-l ducem către zero (să-l minimalizăm), iar în dreapta factorii sunt: 

P = Nr de oameni; S = servicii/persoană; E = Energia consumată/persoană; C = producerea de 

Dioxid de Carbon/persoană. 

40:50 – 41:20 - Acum haideți să privim fiecare dintre acești factori și să pricepem cum anume 

am putea să ducem către 0 (zero) aceste date! Probabil că unul dintre acești factori ar trebui 

să ajungă foarte aproape de zero.  

Mai întâi avem P = populația: “Lumea astăzi are 6,8 miliarde de oameni, iar acest nr va 

ajunge la 9 miliarde! Astfel că, dacă FACEM O TREABĂ FOARTE “BUNĂ” CU NOILE 

VACCINURI, CU SISTEMUL DE SĂNĂTATE, CU SERVICIILE DE REPRODUCERE 

MEDICALE, AM PUTEA SĂ REDUCEM ACEL NUMĂR CU 10 SAU 15%!  

(adică cu premeditare se omoară oamenii prin vaccinare). 

41:24 – 41:35 - 15% x 9.000.000.000 = 1.350.000.000; adică cu alte cuvinte, am putea să 

omorâm acești oameni, 1 miliard și 350 de milioane de oameni prin intermediul vaccinurilor 

toxice și prin sterilizare.  

41:36 – 41:52 - pe fundal: în Washington Post Health - titlu: “Bill Gates atrage atenția SUA 

cu privire la o posibilă pandemie ce ar putea ucide 33 de milioane de oameni!” 

(Nu vi se pare ipocrit să îți vrea binele un dement - care vrea să omoare peste un milliard de 

oameni - chipurile, îngrijorându-se pentru doar 30 de milioane de posibili morți? 

El atrage atenția doar pă că printr-o posibilă pandemie (cum deja au declarat alogenii ce 

conduc statele) își va putea avansa planul de omorâre a atâtor oameni!) 

41:53 – 42:24 - În 2015 Institutul lui Bill Gates a patentat vaccinul pt Coronavirus! 

(înțelegeți acum șmecheria demonului Gates = “porți”, porți ale iadului). 

Iar acum CDC – Centrul de Control al Bolilor (SUA) cică ar deține tulpina izolată a 

Covidului uman, însemnând faptul că celulele umane deja au fost injectate cu vaccinul lui 

Bill Gates, iar celulele au răspuns deja la această toxină, putând fi și patentate.  

42:25 – 42:43 - Evident ca CDC va “recomanda” ca guvernul să te vaccineze forțat cu acest 

vaccin, devreme ce el va fi achitat din taxele contribuabililor, și dacă CDC e și deținătorul 

patentului, evident că acționarii vor primii toți banii de pe vaccin care te va otrăvi, iar asta 

sub pretextul “protejării” tale. 

42:44 – 43:12 - Stai un pic, tu credeai că CDC e “o instituție guvernamentală de binefacere”? 

Nu. Ci este o corporație privată cu acționari din sfera companiilor Big Farma. Atunci, în 

2018, Bill Gates s-a aliat cu Cartelul farma pt a demara Programul Alliance2020ID, 

COMBINÂND VACCINAREA CU IMPLANTAREA DE MICROCIPURI, pentru a-ți crea 

ție Identitatea Digitală în vederea instaurării viitorului Program Social (de monitorizare non-

stop a oamenilor, și care este deja operațional în China). 
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43:13 – 43:20 - Program ce include rețea SMART, 5G, și Internetul Obiectelor (Urmărește și 

Controlează = deviza Programului Social SMART). 

43:21 – 44:10 - Bill Gates a renunțat la jobul de la Microsoft pt a se concentra pe 

“filantropie”,  

Pe fundal: titlu: “India îl trage la răspundere pe Bill Gates pt crimele vaccinării din această 

țară!”, 

Interviu BG, 2017: “Ideea e că noi am putea în mai puțin de un an să dezvoltăm un vaccin 

denumit “ADN/ARN vaccine” (capabil să pătrundă până la ADN – așa cum ne avertiza Pr. 

Elpidie din Rhodos), adică construim câteva proiecte, și aici mă refer la anumite tipuri 

specifice de vaccinuri, pt a se demonstra viabilitatea acestor platforme, adică să se priceapă 

mai ușor problemele de reglementare (adică să mituiască mai ușor legiutorii statali), astfel 

încât să ne dea șansa să răspundem la timp atunci când viitoarea epidemie ne va lovi, 

deoarece ne ia ani să dezvoltăm noi vaccinuri!” 

44:11 – 44:20 - pe fundal: se arată premeditarea acestui plan cu Covid, și se arată că firma 

Inovio a dezvoltat vaccinul pt Covid în doar 2 ore, deși se spune că trebuie să treacă măcar un 

an, teste, efecte adverse, șamd.  

44:21 – 44:43 - Însă ideea științifică a acestor platforme (cum ar fi AllianceID2020), ar putea 

să schimbe radical acest lucru (adică perioada de dezvoltare a unui vaccin), mulții dintre pașii 

(de implementare) sunt deja gata de a fi puși să lucreze: fabrica, sistemul de aprobare și 

reglementare, și au nevoie doar să introducă câteva informații bazate pe profilări (simulări) 

rapide, apoi l-ai putea băga în producție destul de repede.   

44:44 – 44:58 - Noi (sataniștii) avem nevoie de vaccinuri din mai multe motive, nu doar din 

cauza epidemiilor, avem nevoie de vaccinuri anti-HIV, anti Tuberculoză, anti Malarie; toate 

acestea sunt în lucru, iar în următorul deceniu multe dintre aceste boli vor avea soluții “de 

vindecare” (adică de cipare). 

44:59 – 45:15 - Noi știind toate acestea (despre premeditarea Covidului), nu trebuie să ne mai 

surprindă faptul că Bill Gates în 2019 a apărut la Netflix în documentarul “Noua Pandemie” 

“prezicând” că un Coronavirus va apărea într-o piață cu animale din China.  

45:16 – 46:30 - Trailer-ul “documentarului” în care sunt slobozite doar expresii de panică și 

de așteptare a “soluției” de salvare – vaccinul “minune”. 

Pe fundal scrie: E oare o coincidență, că la 2 două luni după acest filmuleț să fi izbucnit 

Covidul în Wuhan? 

Normal că nu e, devreme ce cei care au creat problema sunt și proprietarii patentului 

vaccinului “minune”.  

46:31 – 47:21 - Exact cum acest film de propagandă a fost dat pe Netflix, Vineri, 18 

Octombrie 2019, Fundația Bill și Melinda Gates, Centrul de Sănătate John Hopkins, alături 

de Forumul Economic Mondial au ținut “Evenimentul 201” – o simulare de 3 ore și jumătate, 

în care au spus cum vor gestiona guvernele și autoritățile o pandemie care ar fi putut să aibe 

loc două luni mai târziu. 
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Scenariul evenimentului 201 a simulat o izbucnire a unui Coronavirus nou zoonotic transmis 

de la lilieci la porc și apoi la om, 

47:22 – 47:40 - urmând ca apoi să devină perfect transmisibil de la om, ducând astfel la o 

pandemie severă, virus care e transmisibil în comunitate, și de către oameni cu simptome 

ușoare.  

47:41 – 47:48 - pe fundal: “Studiile arată că noul Coronavirus se poate transfera de la oameni 

infectați dar fără simptome către oameni sănătoși”. (Vrăjeală). 

(asta e justificarea pt morții din senin de la 5G, dar și pt morții în care nu a existat legătură de 

la un infectat cu altul). 

47:49 – 48:01 - Înțelegi acum întreaga mascaradă a Coronavirusului? În cazul în care nu ești 

vigilent, Societățile Secrete (satanice) planifică dpdv ritualic anumite evenimente, și vorbesc 

(oculții) unii cu alții prin intermediul mass-mediei cu ajutorul unui limbaj kabalistic denumit 

GEMATRIA.  

48:02 – 48:36 - Și asta se întâmplă deoarece ei știu că tu nu le vorbești limba lor.  

Bine ați venit la Căutătorul-de-Adevăr, (expert în Gematrie) – Zachary K. Hubbard: pe 18 

Februarie 2020 Fox News și alte stații media au publicat o poveste despre cum Nuvela lui 

Dean Koontz din anul 1981 a prezis izbucnirea Coronavirusului în Wuhan.  

48:37 – 49:03 - O să ne uităm un pic la acest articol și vă voi arăta cât de bolnav (malefic) 

este! Dar mai întâi să ne întoarcem la “Event 201” deoarece toată lumea trebuie să afle despre 

el, și nu știu dacă nuvela lui Dean Koontz se potrivește prea bine. Astfel că evenimentul a 

avut loc în Octombrie 2019, în New York, a fost ținut de către Centrul John Hopkins și de 

Fundația Bill și Melinda Gates; 

49:04 – 49:40 - Despre ce s-a discutat acolo? Ei bine, s-a simulat izbucnirea Coronavirusului, 

și cum anume companiile farmaceutice vor face distribuirea medicamentelor către 

comunități. Apoi, luând în considerare showul lui Bill Gates de la Netflix, unde vorbea 

despre afectarea a milioane de oameni, despre Pandemie, șamd, - să știți că toate acestea au 

avut loc înainte că ziarele să raporteze izbucinrea Coronavirusului.  

49:41 – 50:10 - Astfel că, din data la care a avut loc“Event 201” - 18 Octombrie 2019 – și 

până la apariția “pacientului zero” (primul “infectat”) adică 12/12/2019 au trecut fix 56 de 

zile. 

Pe fundal: Gematria e o știință ocultă (ce folosește coduri cifrate masonice) ce transformă 

cifrele în numere dând literelor valoare numerică. 

50:11 – 50:46 - “Coronavirus” codat în Gematrie înseamnă 56, iar “Event Two-O-One” = 56; 

și există și mai multe conexiuni cu asta, însă acum haideți să vorbim despre Nuvelă! 

Haideți să ne uităm un pic peste articolul din Fox News, și voi citi doar o mică parte din el: 

“Autorul Dean Koontz a prezis de timpuriu izbucnirea Coronavirusului în nuvela sa din 1981 

– “Ochii Întunericului”. Povestea spune istoria unui laborator militar chinez unde este creat 

un virus și care ar putea fi folosit ca și armă biologică la vreme de război. 
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50:47 – 51:20 - Laboratorul este localizat în mod ironic în Wuhan, China, iar virusul este 

denumit Wuhan-400. În nuvelă virusul este denumit “arma perfectă”, deoarece afectează doar 

oamenii, dar și faptul că nu ar putea supraviețui în afara corpului uman mai mult de un minut, 

și că nu necesită un proces scump pt decontaminare, după ce s-a răspândit în populație. 

Coincidența dintre virusul cărții și actualul Coronavirus este stranie”.  

51:21 – 51:57 - Haideți să vedem dacă asta chiar e o coincidență (sau cartea a fost tot de cei 

răi planificată), sau e doar alt exemplu de “programare predictivă” (proces ocult de 

hipnotizare a maselor) ce a fost pus în ficțiune înainte de a fi pus în mișcare în viața reală? 

Această programare predictivă a fost pusă în aplicare mereu de-a lungul istoriei, începând cu 

anii 800. Cel mai vechi exemplu de “programare predictivă” este cartea “Futility – The wreck 

of the Titan”, care a apărut la sfârșitul anilor 1890, și în care se vorbește despre cea mai mare 

navă marină ce traversează Atlanticul din Europa către SUA; nava se numește “Titan”, iar la 

primul ei drum lovește un iceberg, și se scufundă. Nu vi se pare că seamănă cu povestea 

Titanicului (din 1912)? 

51:58 – 52:25 - Cu siguranță, dacă nu mi-ați văzut analiza cu privire la scufundarea 

Titanicului, că scufundarea sa s-a sincronizat cu fondarea Băncii Federale Americane 

(pușculița de cash a NOM), iar 3 dintre cei mai bogați oameni din lume ce se opuneau creării 

Federal Reserve, au murit la Titanic. O navă și un drum ce a fost pus la cale de J.P. Morgan, 

care a finanțat construcția navei, și care s-a dat jos de pe ea chiar înainte să plece din port, din 

cauză că “nu se simțea bine”.  

52:26 – 52:45 - Gândiți-vă cum de numele lui se afla pe undele dintre cele mai mari bănci 

(J.P. Morgan). 

Iată un alt titlu de ieri: “Un virus denumit “Wuhan-400” îmbolnăvește teribil oamenii … într-

o nuvelă din 1981 a lui Dean Koontz. Cum se face că anumite cărți fac profeții cu privire la 

anumite evenimente?”. 

52:46 – 53:21 - I-auzi ce ne bagă media în cap, că cică cartea lui Koontz e “profeție”! Pe 13 

Februarie a apărut prima dată această poveste (cu cartea lui Koontz) pe Fox News, dar și în 

alte stații media. 

13 Februarie e a 44 zi a anului; “Dean Koontz” = 44; “Prophet” = 44;  

Așadar, e Dean Koontz un profet sau e doar un tip plătit de către Cabală ca să creeze o 

ficțiune ale cărui detalii sunt plănuite pentru un eveniment viitor!?   

53:22 – 54:00 - Eveniment despre care i se spune lumii că “e un eveniment real” (izbucnirea 

Covid).  

(ca să zică lumea: “Cum să fie falsă boala, nu vezi că a fost profețită în carte, doar nu se pot 

profeți evenimente false!?”). 

Sau, dacă Koontz nu e profet, totul e doar o coincidență!? 

Și dacă nu am comunicat până acum foarte bine, este foarte clar că oamenii care controlează 

toți acești “entertainer-i”: de la autori, la producători de film, producători de muzică, 

muzicieni, șamd, e clar că tuturor li s-a spus ca să insereze anumite detalii în munca lor 
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despre evenimente ce sunt deja plănuite în această agendă pe care o trăim. Agendă ce e 

dirijată de către psihopați, care știu că pot conduce popularțiile prin frică și intimidare non-

stop! 

54:01 – 54:25 - De la Titanic la 11 Septembrie, la Wuhan, și atâtea și atâtea lucruri dintre 

aceste evenimente, asta e ceea ce s-a făcut (s-a premeditat cu mult în avans)! 

Astfel că, priviți aici, și dacă ești nou, aici se discută despre Gematrie – arta de a transforma 

numerele în cuvinte. Există 4 baze numerice: -ordonarea alfabetică; -ordonarea alfabetică cu 

inversare numerologică; -ordonarea alfabetică inversată, și -ordonarea alfabetică inversată și 

numerologie inversată (adică vrăjitorii talmudiste). 

54:26 – 54:55 - Titlul cărții este “Eyes of Darkness” = 199, și care reprezintă al 46 nr prim; 

“Virus” = 46, la fel și “Dean Koontz” = 46; 

De-asemenea, “Eyes of Darkness” reprezinta nr 260, și vom vorbi mult despre nr 26 în 

subiectul Coronavirus. Noul nume al CV este “Covid19” = 26; 

Am vorbit despre acest lucru ieri, dar și “Virus” este de-asemenea 26, nu prea diferit de cifra 

“260”.  

54:56 – 55:32 - “Eyes of Darkness” este de-asemenea 89, exact ca “Virus”, și pt prima dată, 

un fil cu subtitrare din China ce a câștigat premiul Oscar, denumit “Parasites”, dă tot cifra 89. 

Așadar, titlul cărții “Eyes of Darkness” are proprietăți gematrice foarte similare cu cuvântul 

“virus”, deoarece ca și “autorul” are aceleași cifre cu “virus”, plus alte similaritați, iar cele 4 

baze de cifrare, priviți-le aici, iar singurele cifre pe care nu le-am analizat sunt 73 și 26, care 

cu siguranță se reflectă una în cealaltă! 

55:33 – 55:48 - Priviți și filmul din China, pt prima dată un film cu subtitrare a primit premiul 

de cel mai bun – “Parasites” – denumirea sa nu e o coincidență, deoarece Cabalei (Ocultei 

Mondiale) îi place să își bată joc de noi în față, pt că se așteaptă să nu vedem ceea ce e 

evident, sau să nu îi punem cap la cap “coincidențele”, și dacă ești nou aici, 

55:49 – 56:07 - află că în toții anii aceștia în care am fost educați de mass media, procesul în 

sine se numește “coincidence programming” (control mental), și prin programele tale de 

bază, te ia de fund și te face să crezi că e o “coincidență”.  

(toate aceste tehnici ale Cabalei, plus “știința” ei - Gematria - , faptul că nu se mai feresc să 

acționeze la vedere reprezintă un fel de vrăjitorie în masă, hipnoză colectivă indusă de 

tehnologie, iar 5G va pune batista pe țambal, dacă nu ne trezim acum). 

56:08 – 56:31 - Înainte de a trece mai departe, trebuie să vă reamintesc că înainte ca Bush să 

ajungă la Casa Albă, și să-și pună și administrația sa, aceasta făcea parte dintr-un think-thank 

denumit “The Project for a New American Century”, și a lansat un document “Pentru un nou 

Pearl-Harbour!”, astfel încât să justifice un război în Orientul Mijlociu. 

(*incidentul de la Pearl-Harbour a fost declanșatorul fabricat pt ca SUA să intre în al Doilea 

Război Mondial, iar documentul lui Bush dinainte de anul 2000 cu privire la “Un nou Pearl 

Harbour” s-a referit evident la atentatele fabricate de la 11 Septembrie 2001). 
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56:32 – 56:52 - În primul an de președinție a lui Bush avem de-a face cu 9/11, și despre care 

cărțile scriu că e “Un Nou Pearl Harbour”, și ce clădiri au căzut atunci? R: 1, 2, si 7 (au căzut 

3 clădiri la 9/11, însă media a raportat doar 2, cele mari). 

La ce dată s-a produs evenimentul de la Pearl Harbour? A fost 7 Decembrie = 7/12 (adică 

cladirile de la 11 Septembrie = 1, 2 și 7)? Da, a fost! (americanii își țin datele invers față de 

europeni, adică trec luna înainte de zi). 

56:53 – 57:26 - Oricum, numele tulpinei (virusului) din carte este “Wuhan-400”, și v-am spus 

deja că Wuhan 400 este 201, exact ca și “Event 201” ce a simulat eveimentul și care este 

perfect sincronizat cu “pacientul 0”.  

Acum fii atent aici: vedeți că Dean Koontz are 74 de ani la momentul la care așa ceva s-a 

intâmplat, adică autorul cărții are 74 de ani în prezent, și reamintiți-vă că de la 18 Octombrie 

(data Event 201) mai sunt rămase doar 74 de zile din an, și 

57:27 – 58:06 - Reamintiți-vă că primul caz de Covid în SUA a apărut la Nord de Seattle într-

o zonă care e proprietatea lui Bill Gates – se numește Snohomish County – și tot în Seattle e 

și Fundația sa.  

Apropos, firma Microsoft a dat jocul “Plague Tale” (tr. Urmele plăgii (ciumei; pandemiei);  

Însă data de 18 Octombrie – cu 74 de zile rămase din an, tot cu 74 e sincronizat și “primul 

caz din SUA”, “Coronavirus” e 74, “Bill and Melinda Gates” e 74. 

58:07 – 58:17 - Repet: Dean Koontz are 74 de ani în prezent;  

Apropos, dacă mi-ați citit cartea am scris acolo câte comploturi ale NOM sunt conectate cu 

cifra “74”, am scris acolo: -Masonic, Killing, -Occult, -Gematria, -English; Blocurile WTC se 

aflau pe merindianul 74, iar modelul (conexiunilor) nu se termină niciodată.  

58:18 – 58:37 - Revenind: Dean Koontz are 74 de ani în prezent; “Event 201” a avut loc cu 

74 de zile înainte de încheierea anului;  

De la ziua de naștere a autorului și până la data Event 201 sunt 101 zile.  

“Koontz” = 101; iar 101 e al 26-lea nr prim; “China”, “Virus” și “Plague” toate = 101; 

Covid19 = 26; 

58:38 – 59:10 - Am arătat astea ieri, și dacă crezi că ți-am captat atenția, hai să punem pe 

ecran “covid”. Cineva mi-a spus că atunci când traduci acest cuvânt din engleză în ebraică, și 

am făcut asta personal și rezultatul este “kobe”, iar o știre despre acesta (Kobe Bryant) e că a 

fost îngropat în “Corona del Mar”, și că se lupta cu companiile farmaceutice chiar înainte de 

a muri. 

(Kobe este baschetbalistul american foarte cunoscut care a murit înainte de a începe show-ul 

cu Covid; cu alte cuvinte, sportivul a fost ucis într-o crimă ritualică, prezentată tuturor ca 

accident). 

59:11 – 59:36 - Revenind din nou – de la ziua de naștere a lui Dean Koontz până la ziua la 

care a avut loc Event 201 au trecut 101 zile. De la ziua sa până la “pacientul 0” sunt 157 de 

zile, iar 157 înseamnă 37 inversat. La fel și “virus”, și la fel înseamnă și “bryant”.  



53 
 

“Kobe Bryant” înseamnă tot 157, și a murit în a 157-a zi din anul respectiv al său (adică de la 

ziua sa de naștere până la data morții).  

59:37 – 59:57 - Și acum, de la “start”, adică de la ziua de naștere a lui Dean Koontz până la 

“Anul nou Chinezesc”, care se mai numește și “anul Șoarecelui”, știți voi “șoarecii 

răspândesc ciumă”, sunt 201 zile.  

Event 201, “Year of the Rat” = *Anul șoarecelui) = 142, exact ca și “Coronavirus”,  

TOATE ACESTEA NU VI SE PAR BOLNAVE (MALEFICE), CĂUTĂTORILOR DE 

ADEVĂR? 

1:00:00 – 1:00:22 - Nu e de-a dreptul sinistru? 25 Ianuarie, 25/1 poate fi scris ca 251, iar 251 

e al 54-lea nr prim. Reamintiți-vă că atunci când Bill Gates a făcut acel episod pt Netflix - 

“prezicând” izbucnirea “Coronavirusului” - se afla în data de 7 Noiembrie, cu 54 de zile 

înainte de finalul anului. Termenul “Sun” (Soare) = 54;  

Cuvantul “corona” = ridicarea “Soarelui” (ca semnificație); 

1:00:23 – 1:00:40 - “creasta, coroana, calendar, timp, soare, luna”. Nu te intreba dacă Dean 

Koontz a plănuit așa ceva! Pt că chiar dacă e clar că nu el a plănuit așa ceva, să știți că el e o 

unealtă a acestei Cabale (de vrăjitori talmudiști).    

1:00:41 – 1:01:05 - Știți că Dean Koontz se presupune că a scris 105 cărți? Să vă spun eu 

ceva – din situația omului care a scris o carte – eu personal nu cred că pot citi 105 cărți pe 

parcursul întregii vieți; nu mi se pare posibil așa ceva.  

Aflați că cartea mea e conține doar 80 de pagini, și din punctul meu de vedere – să scrii o 

carte și să o scrii bine – necesită mult timp.  

Așadar, Dean Koontz să fi scris el 105 cărți? Hmmm??? 

1:01:06 – 1:01:26 - Știți că mulți dintre autori au o mulțime de “scriitori fantomă”, adica unii 

dintre ei au numele trecut la “autor” doar pt că au nume care să “prindă” la public, adică 

oameni care au “gematria potrivită”.  

Reamintiți-vă că New York Times te poate face “autor de best-seller”, și nu din cauză că 

cartea ta e cea mai bună, ci din cauză că ei își doresc să fie așa, de aici neieșind nici un profit.  

1:01:27 – 1:02:23 - Aceste pasaje (de un minut) nu le-am mai tradus deoarece el oferă câteva 

“explicatii” din perspectiva protestantă lumii în care trăim!   

(concluzia e că cei care premeditează asemenea evenimente sunt vrăjitori luciferieni, se 

ocupă cu astrologia, numerogia și alte științe oculte, folosesc energiile naturii în sens malefic 

tocmai pt ca “sincronizările” lor să poarte “duhul diabolic” al lor. Evident că tot numerologia 

folosește și antihristul deoarece tehnica modernă are la baza cifră și nu numărul, deoarece în 

“ocultism” numele = număr; 

Știți din Cartea Apocalipsei că “semnul fiarei e numele sau numărul fiarei”. 

1:02:24 – 1:02:46 - Definiția ipocrită a Băncii Mondiale (aceasta fiind brațul financiar al 

Cabalei NOM) = e genu de bancă unică care ajută la combaterea sărăciei în țările în curs de 

dezvoltare;  
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Trebuie să privim mai atent ce e World Economic Forum, ce e Banca Mondială și ce 

reprezintă “Obligațiunile de Pandemie” (titluri de valoare)!  

1:02:47 – 1:03:59 - “Obligațiunile de Pandemie” sunt special concepute în a efectua plăți 

către națiunile mai sărace atunci când o pandemie izbucnește și ajunge la un anumit nivel, 

chiar dacă “investitorii” care au achiziționat aceste obligațiuni au pariat că un asemenea 

eveniment nu se va întâmpla. 

1:03:00 – 1:03:47 - Deși declarația OMS - cu privire la decretarea stării de Pandemie cu 

privire la Covid19 – nu a declanșat plăți, acum totul e destul de sigur că plățile vor fi 

deblocate către statele afectate, lăsând câțiva (adică toți) deținători de obligațiuni cu mari 

pierderi.  

Având în vedere că în fiecare an avem de-a face cu câte o nouă pandemie falsă (SARS, 

Ebola, Gripa porcină, SIDA, Zika, boala mâinilor murdare, Pojar, gripa aviară, acum 

Coronavirus) ce fel de idiot ar investi în “Obligațiuni de Pandemie” pariind astfel împotriva 

declarării unei pandemii? 

1:03:50 – 1:41:31 - Ei bine, având în vedere că unul dintre planurile principale ale Agendei 

21 (Depopulare) - și care se află în spatele acestei mascarade cu “Coronavirus” - este acela al 

transferării de bogăție, și aducerea tuturor statelor într-o situație de austeritate sub un singur 

Guvern Mondial, eu aș sugera că atât primul cât și al doilea guvern mondial cooperează cu 

Agenda 21 astfel încât să cumpere aceste obligațiuni, știind foarte bine că contribuabilii vor 

deconta aceste pierderi, fiind astfel un plan ingenios de a obține acea parte din planul 

Agendei 21/30 (adică partea cu austeritatea). 

1:04:32 – 1:04:38 - În partea a 3-a veți afla ce este Agenda 21/30 a ONU! 

 

În loc de final: Țineți minte că acum nu luptăm cu alt stat, cu vreo ideologie, cu un 

privat anume, sau chiar cu vreo organizație, ci ne luptăm direct cu forțele întunericului, 

căci doar diavolul putea dezvolta asemenea acte diabolice - pe care le-ați putut observa 

în cele 2 videoclipuri - împotriva oamenilor! 

Vă doresc în continuare post cu folos! 

Dumnezeu să binecuvânteze România! 

 

23/03/2020                                                                         Alexandru Grigoraș 
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