
Depersonalizarea ființei umane prin procedura de luare a temperaturii, și reducerea persoanei 

umane la statutul de colet 

 

 

V-ați gândit cumva că în spatele tevaturii cu luarea temperaturii se află un scop cu adevărat 

sinistru!? 

Daca dă, vă invit în rândurile următoare să aflați, cu dovezile disponibile până în prezent, ce 

urmăresc "binefăcătorii" noștri prin montarea acestei adevărate infrastructuri de termo-scanere 

peste tot! 

Îi vedem deja pe unii că stau în fața supermarketurilor cu un scaner termic în mână, asemenea unor 

sectari gata să mai înșface câte un suflet, îi vedem că acționează în afara legii, vedem că de Luni -18 

Mai 2020 -  în Oradea firmele cu peste 50 de angajați vor fi obligate să aibe asemenea scanere, și 

totuși nu ne întrebăm cu ce scop se fac acestea! 

Citiți acest material (http://romanortodox.info/adevaratul-scop-ascuns-viclean-al-pandemiei-

marcarea-izotopica-a-oamenilor-prin-consimtamant/) ca să conștientizați detaliile! 

 

Știați că: 

Frecvența pe care funcționează citirea/scanarea cu UV a scanerelor (exact cum a zis rusul marcat în 

bancă) e de 450 Nanometri? 

Știți că această frecvență de 450 de NM reprezintă echivalentul frecvenței de 666 de Terra Herți? 

Aceasta informație se găsește în cartea Plant Electrophysiology: Signaling and Responses, 

Alexander Volkov pag 250: “a flux of blue light of 450 nm (nano-metres) has a 

frequency of 6.66 x 1014 Hz”.  
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Și pt că vorbim de frecvența culorii blue, aceasta se încadază official în intervalul corespunzător 

valorii de 666 de Terra Herți: 

 

Sursă carte: https://www.springer.com/gp/book/9783642291098, capitolul ce include pagina 250, și 

să dați preview! 

Presupun că cu toții știți că 666 e semnul Fiarei din Apocalipsă! 

 

Și dacă nici acum nu pricepeți că nu trebuie să permitem așa ceva în România, ne merităm soarta! 

Să ne opunem sistemului antihristic cu toate riscurile de rigoare! 

 

67% dintre cazurile oficiale de pozitivi cu Covid, NU AU AVUT CA SIMPTOM TEMPERATURĂ 

RIDICATĂ, așa că de ce să impună aceste scanere termice? Mai ales că știm deja, dovedibil, că 

statisticile au fost umflate, trecându-se morți cu Covid19 oameni care au murit din alte cauze! 

 

Și mai ales de ce de la 37 de grade în sus!? 

https://iosefinapascal.com/2020/05/10/infractorii-cu-37-de-grade/ 

 

Să ieșim în stradă și să spunem public că nu suntem de acord cu scanerele termice! 

 

Nu acceptați așa ceva, e în joc sufletul nostru, al copiilor noștri, și al apropiaților noștri! 

https://patents.google.com/patent/US5878155A/en 

Nu e de joacă, fraților, doar ați văzut că invenția asta există, și că odată omul marcat, îi va fi imposibil 

să mai scoată acel cod de bare de pe fruntea sa. 

Gândiți-vă de ce jidanii globaliști au pus cod de bare pe orice tip de marfă!? 

Ca să ne arate că ei dirijează tot! 

Apoi au început să pună și la animale, iar acum ținta lor sunt toți oamenii! 

Ăsta e scopul lor, și pt că oamenii ar refuza să fie ștanțați dacă ar știi adevărul, atunci jidovii 

acționează pe ascuns! Ne intoxică cu pretexte de genu "să ți se ia temperatura". 

Și dacă nu accepți să ți se ia temperatura nu te mai lasă în bănci, școli, firme, primării, etc, adică nu 
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te mai lasă să fii integrat în sistem! 

Ce ne spune Apocalipsa despre a fi sau nu integrat în sistem în vremea de apoi? 

Ne avertizează că "nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă fără să aibe semnul fiarei pe frunte 

sau pe mâna dreaptă!”, 

adica ni se va condiționa viața de zi cu zi de acea scanare a frunții! 

 

Trebuie să mai știți ceva: 

1. Se pune cipul și prin marcare izotopică, dar și prin injecție, deoarece cipul e nanometric, adică 

foarte mic, iar în Cartea Apocalipsei se spune că "fiara silește pe toți să ÎȘI PUNĂ SEMN PE FRUNTE 

SAU PE MÂNA DREAPTĂ", nu zice neapărat că se pune cipul doar prin injectie, ci se poate pune și în 

alt fel. 

2. De ce oamenii se tem doar de cipul prin injecție/vaccinare? 

Pt că cipul cel vechi RFID (cât un bob de orez) a fost arătat peste tot că se pune prin injecție, și astfel 

a rămas în mentalul colectiv că doar prin injecție poți fi cipat. 

3. De ce Bill Gates s-a "dat de gol" înainte de decretarea Pandemiei că vrea să cipeze oamenii prin 

ID2020Alliance și că vaccinul său antidot va avea cip? 

De ce s-a dat de gol dinainte? 

R: pt ca oamenii să se teamă doar de vaccin, și până apare vaccinul să poată fi distrași de la 

adevăratul pericol - marcarea izotopică prin termo-scanere! 

 

Și acum dacă puneți frazele 1, 2 și 3 de mai sus cap la cap veți înțelege că - Oculta ne alege ea de ce 

anume să ne temem: ne dă mură-n gură prin anumiți falși dizidenți că “doar de asta trebuie să ne 

temem”, doar de injecție! Și astfel trecem cu vederea o simplă procedură de "luare a temperaturii". 

Citiți iarăși "patentul de funcționare al Marcării izotopice în Instituțiile Financiare" de mai sus, și veți 

vedea că se efectuează întreaga operațiune doar într-o secundă. 

 
Nu se mai poate lua temperatura unui om cu termometru obișnuit? Trebuie neapărat folosită 

ditamai tehnologia? 

Uitați-vă în poza de mai sus ce capabilități are un scaner de doar 160 de lei (25 de euro), darămite cel 



de 12.000 de euro, și spuneți acum că scopul pandemiștilor e doar acela de a ni se lua temperatura!? 

Iată mai sus cu materialul clientului că orice scaner cu laser are și atributul de a marca porțiunea 

scanată, în cazul de față porțiunea scanată fiind fruntea omului. 

A marca am zis mai sus în definiția steganografiei ce înseamnă - a pune (a ștanța) un cod pe ascuns 

cu cerneală invizibilă ochiului uman care nu mai poate fi scoasă (indelibilă), adică un COD DE BARE! 

Iar codul de bare conține cei 3 de 6! 

Ferească-ne Dumnezeu de așa ceva! 

Nu semnați nimic, nicun formular, și nu vă dați consimțământul în niciun fel ca să fiți scanați! Dacă vă 

scanează cu forța nu se pune lepădare! 

A lua temperatura e un act medical, la care să îți dai acceptul, și doar un medic poate face asta, nu 

orice civil la marginea supermarketurilor, sau orice gabor la ieșirea din localitate! 

 

Temperatura se ia doar de medic, și cu consimțământul pacientului! 

 

Nu vedeți ce face sistemul acum? Pune roboți să îi monitorizeze pe cei carantinați, pune sisteme IT 

să ne ia temperatura astfel încât să nu scape nimeni!  Deja I.A. e peste tot, și ne băgăm singuri în ea 

pt că dorim să fim integrați în sistem! 

Opuneți-vă din toate puterile! 

 
 

Dacă după evenimentul de la 11 septembrie 2001, s-a găsit justificarea cu "războiul antiterorist", 

astfel încât peste tot să se monteze camere CCTV, chipurile să îi identifice din timp pe teroriști, 

acum, se montează scanere termice, ca să îi identifice pe "purtători", adică pe cei care ar avea 

temperatura corporală de peste 37 de grade Celsius. 

Atunci scopul era să se anuleze întru totul viața privată, iar acum scopul e să îi marcheze pe oameni, 

ambele fiind efectuate pe ascuns! 

 

Revenind la termo-scanerele de acum, citiți articolul Marcarea izotopică în lb română, în primul link 

de mai sus, și veți afla că marcarea odată primită nu mai poate fi scoasă din om, e autoreplicantă, se 

multiplică și intră până la ADN. 



 

Dacă nu pricepeți dpdv tehnologic sau spiritual ce se întâmplă, măcar puneți-vă următoarele 

întrebări: 

-De ce face Oculta (OMS și masonii infiltrați peste tot) atâta efort cu aceste scanere, de vedem 

oameni că stau în fața supermarketurilor și scanează oamenii pe frunte înainte de a intra în 

magazin? 

-Oare îi interesează pe ei de sănătatea noastră, sau au altceva în plan și îl derulează fără să ne dăm 

seama? 

-Intrați într-o bancă acum, să vedeți că vi se cere să completați un formular ca să spuneți dacă 

sunteți bolnav și veniti din zone de risc, etc, să vă dezinfectați! Ăsta e doar preambulul, adică se 

obișnuiește omul să semneze acel formular, care odată cu implementarea termo-scanerelor, va 

conține și acordul tău să ți se ia temperatura, și dacă semnezi și zici că ești de acord, vei fi marcat în 

mai puțin de o secundă, și ți-ai pierdut sufletul! 

Tot dpdv psihic ne-au obișnuit cu acest tip de acord în mediul online, cu acele GDPR-uri sub pretextul 

că să zici "Okay" să ți se prelucreze datele personale, prin doar un simplu click! 

Așa va fi și la bancă, un mic “okay”, că doar scrie în patent, în invenția înseși spune că “nu mai iese 

niciodată” după ce omul a fost marcat! 

Și dacă refuzi aceste "luări de temperatură" nu te mai lasă să ai relații cu bancă "pt că tu ai fi o 

amenințare pt ceilalți", nu te mai lasă să fii client, te scoate din joc, și vedeți acum că se împlinește 

cuvântul Apocalipsei "nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă!". 

 

Dacă nu credeți că aceste marcări și îngerări de nanoparticule se pun pe ascuns, gândiți-vă că pe 

vremuri nu se cerea mămicilor să dea semnătură pt vaccinarea copiilor lor, însă acum, după anul 

2000 încoace se cere semnătură! Oare de ce? 

Se cere semnătura ca să existe lepădarea, ca să existe consimțământul celui care accepta serviciul 

sau procedura diavolului – de inserare în om sau copilaș a nano-particulelor! 

Doar nu vă așteptați ca medicul sau prospectul să vă spună că în vaccin sunt și elemente 

nanometrice de înaltă tehnologie, CRISPR, ce intră până la ADN-ul celui injectat!? 

Doar nu vă așteptați ca diavolul să spună vreodată adevărul, ci se acționează prin versiuni oficiale 

alternative! 

Cei răi ar putea să ne marcheze pe toți de la distanță, fără să știm, însă au nevoie de consimțământul 

nostru, tocmai ca să se pună lepadare la Judecata fiecăruia dintre noi! 

 

Haideți să forțăm blocarea implementării acestei proceduri cu scanere, sau măcar să blocăm 

obligativitatea ca toți oamenii să ia parte la ea! 

 

#NuVreauSăFiuTratatCaUnColet 

 

 

http://ti.ai/

