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Broșura - 3 - 4 - Coronavirusul e ȚAP IȘPĂȘITOR pentru 

radiațiile Antenelor 5G 

Linkuri pentru documentarele 3 (https://www.youtube.com/watch?v=sKHttMRQ0Ts&t=),  

și 4 (https://www.youtube.com/watch?v=QeRC8ZUA3Ag): 

 

1.Aprecierile Traducătorului; 2.Transcriptul Traducerilor; 

 

Motto: “Libertatea e o luptă, așa că dacă nu lupți pentru ceea ce vrei, meriți ceea ce ai!”. 

 

1.Aprecierile Traducătorului: 

A fi liber în aceste zile de izolare și de pierdere treptată a drepturilor și libertăților cetățenești 

pare ceva absurd, însă în rândurile următoare veți observa mai pe deplin planul urmărit de 

globaliști pe care ei speră să îl pună în aplicare începând cu SUA, iar mai apoi în întreaga 

lume. 

Din primele 2 părți s-a putut demonstra minciuna Pandemiei mondiale, complicitatea 

actorilor clasici la aceasta dar și cauza zecilor de mii de morti de la așa-zisul Coronavirus, 

care în fapt nu e altceva decât un țap ispășitor pt radiațiile 5G. 

În partea a 3-a și a 4-a vedem cum globaliștii pregătesc terenul pentru a se ieși din această 

situație grea, situație pe care tot ei au generat-o, astfel că, la ieșirea din Starea de Urgență, cu 

atâtea și atâtea afaceri mici și mijlocii distruse, cu atâția oameni care depindeau de munca lor 

lunară, să se creeze criza socială generală de care globaliștii au nevoie în vederea preluării 

puterii statale a SUA de către forțele ONU. 

Ei își doresc cu ardoare să înceapă să pună bazele unui Guvern Mondial, și își doresc să 

înceapă asta cu SUA! 

Pentru cine nu crede, citiți mai jos, o declarație din 1991 a lui Henry Kissinger, oferită la 

întâlnirea Grupului Bilderberg din Evian, Franța: 

“Azi, America ar fi scandalizată dacă trupele ONU ar intra în Los Angeles pentru a 

restabili ordinea. Mâine ea ne va mulțumi! Asta este cu atât mai evident dacă li s-ar 

spune că există o amenințare externă fie ea reală sau doar declarată, care ar amenința 

existența Americii. În acest fel toate popoarele lumii ne vor ruga să le scăpăm de această 

nenorocire. Toată lumea se teme de necunoscut. Când le vom pune pe tapet acest 

scenariu, drepturile omului vor fi cedate de bunăvoie în favoarea garantării bunăstării 

și a siguranței de către Guvernul Mondial!”. 

Localitatea Evian, citită invers înseamnă Naive (tr. engl. “naiv”), și noi cu toții suntem naivi 

dacă mai ascultăm minciunile criminale ale organizațiilor internaționale precum ONU, sau 

ale abjectei OMS!  

https://www.youtube.com/watch?v=sKHttMRQ0Ts&t=
https://www.youtube.com/watch?v=QeRC8ZUA3Ag
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O altă trompetă a mesajului globalist nu putea fi decât iezuitul papa Francisc care spunea nu 

demult: 

“World Government must rule US ‘for their own good’” (Guvernul Mondial trebuie să 

conducă SUA pentru ‘binele ei’” (sursa: www.prophecyinthenews.com/world-government-

must-rule-US-‘for-their-own-good’/). 

Coroborând intențiile acestor globaliști cu actualele evenimente din SUA și din lume, cu 

izolarea din cauza unui fals motiv așa cum e Coronavirusul, cu scoaterea Armatei pe stradă, 

cu ordine draconice date de către sistem de câteva ori pe săptămână, poate spune cineva că 

acele vremuri sunt departe? 

Și ce pretext a menționat Kissinger? “Restaurarea ordinii”, astfel că ei au nevoie ca în SUA 

să existe haos, chiar mare de tot, în care lipsa banilor, inexistența stocurilor alimentare, 

inexistența medicamentelor, abuzurile forțelor de ordine să fie în prima linie! Acum, cu 

această izolare profund mincinoasă - devreme ce virusul nu e transmisibil, și nici sursa lui nu 

e cea oficială, oamenii cu simptomele respective fiind radiați de antene 5G – oamenilor de 

fapt li se testează răbdarea, însă odată cu penuria de alimente, e foarte posibil ca revoltele să 

izbucnească în curând! 

Și ca să se creeze haosul dorit de oculți, priviți ce “recomandă” ONU!?  

https://playtech.ro/stiri/ultima-ora-onu-cere-eliberarea-imediata-a-detinutilor-din-intreaga-

lume-pentru-a-evita-focarul-produs-de-covid-19-99481 

O parte din haosul creat controlat a fost pus în derulare, în simulare anii trecuți când în SUA 

au fost rulate în mod deliberat abuzuri publice și mediatizate de media, abuzuri în special ale 

Poliției, astfel încât să scandalizeze de timpuriu opinia publică în acele demersuri: 

#BlackLivesMatter, #ICan’tBreathe, șamd! 

Oricum, mulți dintre americani sunt cu psihicul la pământ devreme ce și-au pierdut bruma de 

avere pe care o mai aveau în urma acestei izolări mincinoase! 

Ce mai zice Kissinger? Că intervenția ONU în America va fi prezentată lumii ca fiind o 

operațiune de “salvare” a Americii, aceasta având de înfruntat un pericol nereal! Covid-ul e 

ceva nereal, pe globaliști interesându-i preluarea puterii statale totale. 

Ce s-a discutat în Ianuarie la Davos (Elveția)? R: Punerea în funcțiune a monedelor digitale 

de către băncile centrale! 

Ce face Banca centrală (privată) din SUA de câteva săptămâni? R: aruncă trilioane de dolari 

pe zi, pentru a acoperi în dolari toate datoriile publice și private, astfel încât atunci când “se 

va stinge lumina” banilor de hârtie, totul să fie convertibil în dolari! 

Ce a zis ocultul David Rockefeller in anul 1994? Asta ca sa pricepeti mai usor planul lor: 

“Tot ce are nevoie omenirea este de o criză majoră, iar națiunilor vor accepta mai ușor 

Noua Ordine Mondială!” 

Haideți să facem și noi o mică simulare! Gândiți-vă că haosul a început în SUA, și că ONU a 

preluat puterea acolo, ce credeți că va face acest “organism” în momentul imediat următor 

astfel încât oamenii să poată fi hrăniți și să aibe acces la serviciile medicale de bază? 

http://www.prophecyinthenews.com/world-government-must-rule-US-‘for-their-own-good’/
http://www.prophecyinthenews.com/world-government-must-rule-US-‘for-their-own-good’/
https://playtech.ro/stiri/ultima-ora-onu-cere-eliberarea-imediata-a-detinutilor-din-intreaga-lume-pentru-a-evita-focarul-produs-de-covid-19-99481
https://playtech.ro/stiri/ultima-ora-onu-cere-eliberarea-imediata-a-detinutilor-din-intreaga-lume-pentru-a-evita-focarul-produs-de-covid-19-99481
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Va oferi bani digitali, fie pe un card, fie printr-un implant, fie printr-un vaccin care să le 

includă pe toate, ca nu cumva omul respectiv să fie “purtător de Covid și pericol pt societate”, 

iar chiar dacă unii oameni vor fi reticenți în a le primi, în cele din urmă pt mâncare, mulți din 

păcate, le vor accepta! Banii de hârtie vor fi fost anulați, magazinele nu mai acceptă cash, iar 

corporațiile alimentare accepta doar moneda digitala. Omul respectiv unde se va duce, căci 

nu va avea de unde se hrăni, mai ales la oraș!? Vrând nevrând va accepta norma statului, 

adică ajutorul în crypto monedă, după cum bine preciza în partea a 4-a Gregory Manarino! 

Ce mai zice Kissinger? Că prin această metodă ei vor acapara întreaga lume, pt a o salva “de 

pericolul necunoscut”! Adică cu alte cuvinte, lepra numită ONU – Guvernul Mondial - se va 

extinde pe tot globul, astfel încât să acapareze puterea totală. Ce spune adesea altă trompetă 

infectă a NOM – George Soros? Spune că “naționalismul trebuie abolit”, la fel ca și 

Rockefeller de-altfel! 

De aceea atrag atenția adesea că “focul trebuie stins cât e mic”, căci dacă se face mare, nu va 

mai putea fi stins! 

Au fost prinși cu minciuna “Covid”, trebuie dați înapoi și trași la răspundere, nu să se 

continue cu planul lor, însă dacă ei văd că nimeni nu le opune rezistență, ei merg în 

continuare cu minciuna! De aceea vă invit pe toți să demascați mascarada cu Coronavirus, să 

faceți demersuri împotriva tehnologiei 5G, să refuzați vaccinul anti-Covid, și să fiți cu toții 

mai vigilenți și mai uniți! 

 

Notițe Partea a 3-a: 

Min 1-3 - Alegoria cu delfinii e menționată pt ca privitorii să înțeleagă mai bine nebunia 

Covid, și anume că nimeni nu verifică mediul în care oamenii mor sau se îmbolnăvesc, adică 

ce anume s-a schimbat de la apariția bolii și până în prezent, ci se verifică doar morții pe 

interior, alte boli, vârsta, șamd. 

Unii mediciii actuali nu verifică și “apa în care se scaldă si mor delfinii” (adică mediul 

electro-magnetic în care trăiesc oamenii), deoarece sunt prea preocupați să fie plătiți de 

rechini, rechinii fiind agenții de influență multimiliardari ai cartelului farma. 

* 

Cartea “The Invisible Rainbow” – Arthur Firstenberg”, autor ce documentează fiecare pas al 

electrificării pământului, și cum în mai puțin de 6 luni de la punerea în funcțiune a noilor 

tipuri de radiații o nouă Pandemie de gripă apare pe tot pământul. 

* 

min 7 - în curând 5G va avea milioane de transmițători pe pământ la distanță între ei de doar 

câțiva zeci de metri), iar acești transmițători sunt deja ascunși la stâlpurile de pe stradă, în 

instalația de iluminat public. (*a demonstrat-o Mark Steele, și o voi pune pe youtube, zilele 

următoare!) 

* 
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Rudolf Steiner, 1917: “În vremurile când nu erau curenți electromagnetici (radiații), 

când aerul nu era împânzit de influențe electrice era mai ușor să fii OM. Din acest 

motiv, pentru a putea să mai fii om cât de cât, astăzi, este necesar să îți dezvolți mai 

mult capacitățile spirituale, decât era necesar acum un secol!” 

* 

cartea “Virus Mania – cum Industria Medicala continuă să inventeze Epidemii făcând 

miliarde de dolari pe seama noastră”. 

* 

Min 28-29 – Dr Lanka a demonstrat că teoria medicală vaccinistă e în eroare, și la fel a 

demonstrat și naratorul afirmând că în sistemul actual se pleacă de la ideea că din cauza unor 

infecții externe (mâncare chimizată, poluare, aditivi, etc) se ajunge la alte infecții externe 

(transmisibile). Atunci când omul are toxine în el, își va genera proprii viruși ca să elimine 

toxinele. Însă virușii odată generați nu pot duce la alte probleme similare cu cele dintâi, adică 

alte infecții. 

La cât de penibil era Pasteur, normal că și “urmașii” lui sunt la fel, devreme ce continuă 

această mascaradă doar de dragul banilor. 

Citiți în prima parte cât de incompetent era Pasteur, citiți și cartea “Vaccinarea – eroarea 

medicală a secolului”, și mai ales aflați că Pasteur era omul oculților.  

* 

Min 18-19 = morții de la 5G, deja i-a “profețit” Bill Gates, astfel încât să se “sincronizeze” 

cu statistica oficială anuală de oameni cu probleme respiratorii, statistică de la OMS, astfel 

încât, Coronavirusul să fie și mai credibil pt medici. 

* 

Steiner a fost întrebat “Ce a însemnat toată această Pandemie?”, iar el a răspuns: “Virușii sunt 

pur și simplu excreții ale unei celule toxice!”. 

* 

Și pt că în articolul precedent am făcut greșeala să cred că Putin se va opune minciunii 

globale a Covid, el fiind tot omul ocultei de fapt, trebuie să mai știți că această “cursă a 

înarmării” dintre state, indiferent de domeniu (militar sau tehnologic) se întâmplă aruncându-

ni-se în ochi ideea de combativitate între state. Practic, Rusia a fost folosită de Ocultă în 

ultimii 100 de ani pe post de sperietoare în vederea implementării a tot felul de drăcovenii, de 

dragul “necesității de a ne apăra de dușmanul rusesc”. Și exact la fel, prin aceeași justificare, 

se implementează și în Rusia aceleași mizerii hi-tech, căci “e nevoie să nu fim depășiți de 

dușmanul american”. Dictonul masonic “Divide și cucerește” i-a făcut pe masoni să 

cucerească atât America, cât și Rusia! Kennedy, acum 60 de ani, vroia să facă pace, și să 

arate acestor state care e adevăratul dușman al omenirii, și de aceea a și fost asasinat. 

Oamenii nu înțeleg cum funcționează o conspirație, si de aceea se lasă păcăliți de orice 

“dușman” inventat de Ocultă, și prezentat de media. 
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Prin aceste procedee simple - de concurență - se pune capac pe orice Armată în vederea 

acceptării oricăror tehnologii, indiferent cât de nocive ar fi pt mediul înconjurător, pt ei înșiși 

și pt umanitate în general. 

Prin prostia asta – a războiul total (a dezbinării) dintre state – s-a ajuns ca armatele de peste 

tot să își dea acordul pt dezvoltarea, implementarea și acceptarea la scară largă a tehnologiei 

5G.  

* 

La min 5 – procedura de atunci (Pandemia din 1918) din Boston – cu luarea de țesut bolnav 

(mucii) cu o anumita boală, și injectarea acesteia în oameni sănătoși sub pretextul că astfel, 

cei sănătoși ar manifesta anticorpi și astfel ar preveni boala – e același procedeu după care 

funcționează astazi industria vaccinistă. 

Așa vor să facă și cu Covid, astfel că, după cum ați putut vedea în partea a II-a firma care 

dezvoltă deja vaccinul anti covid, s-a dus la Trump să îi spună că în 2 ore a dezvoltat vaccinul 

respectiv. 

* 

Min 5-6 – dacă atunci în Boston nu s-a putut demonstra că gripa se ia de la 1 la altu, vă dați 

seama cu ce mușamalizare ordinară avem de-a face azi, când există aceeași situație, pandemie 

creată de radiațiile unui nou câmp electro-magnetic (antenele 5G)!? Și pentru ca nici o 

operațiune a Ocultei nu are loc fără implicațiile “din teren” ale Serviciilor de Informații 

locale, cei răi pentru a merge cu minciuna până la capăt, de fiecare data când un om mai 

moare, prezintă și sursa de unde “a luat” boala, ca nu cumva ascultătorul să creadă că a murit 

de la altceva! Iar conexiunile dintre “infectați” și “morți” sunt făcute de către Serviciile locale 

și transmise Posturilor de știri “în plic”. Adică se fabrică o conexiune (s-a întâlnit cu cineva 

din Italia, s-a întors din Germania, șamd) ca să dea aparența că boala e transmisibilă, 

nicidecum apărută ca urmare a noilor radiații 5G. 

* 

https://www.nationalisti.ro/video-socant-secretarul-de-stat-olandez-admite-ca-5g-va-fi-

folosit-pentru-controlul-multimilor-acum-mai-vreti-5g-in-romania/ 

* 

Văzând obediența maximă din sfera media, medicala, arhierească, administrativă, politică, 

șamd, înțelegeți acum ce ne-au făcut vrăjitorii iezuiți – dacă de 400 de ani încoace au 

imprimat în sfera civilă ideea ascultării oarbe? 

Oamenii nu mai au simțul neascultării de ordinele draconice, indiferent cât de diabolice ar fi, 

căci ce înseamnă să pui pe orbită 20.000 de sateliți cu aplicabilitate militară, și care să 

pulseze non-stop radiații atât de puternice către oameni, dacă nu sinucidere, și de fapt 

omorârea întregii vieți de pe pământ!? 

Înțelegeți voi, cei din Armată, că dușmanul nu e alt stat, atunci când vă “echipați” cu 

asemenea tehnologie, ci de fapt slujiți un sistem care percepe omul a fi “dușman”. 

https://www.nationalisti.ro/video-socant-secretarul-de-stat-olandez-admite-ca-5g-va-fi-folosit-pentru-controlul-multimilor-acum-mai-vreti-5g-in-romania/
https://www.nationalisti.ro/video-socant-secretarul-de-stat-olandez-admite-ca-5g-va-fi-folosit-pentru-controlul-multimilor-acum-mai-vreti-5g-in-romania/
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Asta e nebunia vieții moderne, căci omul lucreaza asiduu la propria cădere, la uciderea în 

masă a altor oameni, și la distrugerea tututror ecosistemelor din lume. 

Vedem cu toții cum albinele mor, cum animalele acvatice mor, șamd, și știm că fără albine nu 

va mai exista polenizarea, și fără polenizare nu va mai fi mâncare, așa că cât de psihopat să fii 

să omori oamenii și animalele prin această tehnologie, doar pt că așa vor unii vrăjitori 

luciferieni!? 

Și dacă credeți că iezuiții nu sunt implicați în chestii din astea hi-tech, astronomie, camp 

electromagnetic, și alte nebunii prin care subjugă lumea, priviți ce telescop au cei de la 

Vatican! 

https://www.thinkaboutit.online/catholic-church-lucifer-telescope/ 

Apoi, dacă nu credeți că Francisc le face jocul sataniștilor, priviți declarația sa de acum câțiva 

ani: 

“Sper să prind vremea când vom “boteza” extratereștrii (demoni)!”, ca să înțelegeți ce ne 

așteaptă dacă nu blocăm la nivel global odată pt totdeauna blestemăția numită 5G.  

https://www.theguardian.com/science/shortcuts/2014/may/14/pope-francis-baptise-martian-

would-they-want-our-religions 

Notițe Partea a 4-a: 

Min 1-2 – Alegoria cu număratul picioarelor și a încălțărilor și a șireturilor de la încălțări e o 

exemplificare ca să se înțeleagă mai ușor prostia autorităților în chestiunea cu testele covid. 

* 

Min 13 - 14 – “Noi știm că asta urma să se întâmple, pt că de fiecare dată când am pus 

în funcțiune undele Radio, undele Radar, șamd, urma să apară și a apărut o Pandemie 

de Gripă. Nu e o gripă virală, ci e o OTRĂVIRE A ADN – ului! 

Adică în mod special are loc deteriorarea celulei și a ADN-ului în urma expunerii la 

radiații electromagnetice cu care nu ești obișnuit, și astfel va părea că tu ai de-a face cu 

o infecție virală”. 

* 

Min 23 - 24 – “Înainte de acest Covid, au existat multe semne că urmeaza asta, iar acum când 

privim în urmă, retrospective, observăm că: 

-CDC căuta să angajeze Specialiști pt Programe de Carantină, în Noiembrie 2019; 

-Centrul Fort Dietrich – care era baza războiului biologic – a fost închis de către CDC anul 

trecut; 

- La începutul anului am avut parte de Forumul Economic de la Davos, care reprezintă 1% 

din 1% (adică reprezentanții de bază ai celor mai bogați oameni din lume), și cei de acolo s-

au concentrat pe 3 elemente principale: 

-Inteligența Artificială, Schimbările Climatice, și Moneda Electronică a Băncilor Centrale 

(MEBC). 

https://www.thinkaboutit.online/catholic-church-lucifer-telescope/
https://www.theguardian.com/science/shortcuts/2014/may/14/pope-francis-baptise-martian-would-they-want-our-religions
https://www.theguardian.com/science/shortcuts/2014/may/14/pope-francis-baptise-martian-would-they-want-our-religions


7 
 

- Exista un citat de la Davos, provenit din platforma Yahoo care spunea: “După apariția 

virusului, am realizat cât de periculoase sunt bancotele de hârtie, și astfel MEBC a devenit un 

subiect și mai arzător”. 

* 

Min 43: - Tot ceea ce s-a întâmplat până acum este sinonim cu ceea ce se dorește de către 

Agenda 21 a NOM: iar ONU și-a lansat propriul fond de crypto monede acum câțiva ani, se 

lucrează la digitalizarea proprilor lor active, au parteneriate mari cu Ripple și cu sistemul lor, 

și la fel fac și celelalte mari bănci centrale. 

* 

Mulți dintre noi am devenit neimplicativi din cauză că fiecare dintre noi cugetăm la modul: 

“Ce mă fac dacă apare criza?”, “Ce mă fac dacă vaccinarea/ciparea va apărea în 

masă?”, șamd, însă nu punem problema cum trebuie, la modul altruist: “Ce ne facem?”, 

Pt că cine se gândește doar la sine nu are dragoste de aproapele!  

Iar pt că dragostea a dispărut aproape în totalitate din acest neam, de aceea nici civilii după ce 

află ce se întâmplă - nu avertizeaza autoritățile că e o mascaradă chestiunea Coronaviruslui, 

dar nici autoritățile nu mai au spirit patriotic în ele! Adică oamenii de stat! 

Aceștia, cu toții servesc o corporație nu un stat, servesc interese străine, și fiecare gândește la 

modul “De ce să vorbesc eu, că mă vor da afară!?, De ce să mă bag eu?, Da ce, să fiu chiar 

eu cel care spune!?”, și astfel nimeni nu confruntă versiunea oficială! 

După ce veți fi văzut cele 4 părți, și veți fi asimilat informațiile aferente, putem spune la 

modul cel mai serios că se distruge o întreaga Economie mondială pt o mega-minciună – 

și anume existența Coronavirusului transmisibil! 

Antenele 5G montate de câteva luni bune produc radiații electromagnetice cu care 

corpul nu este obișnuit, și astfel dându-se impresia unei gripe, autoritățile acceptă ideea 

de Pandemie!Exact cum în părțile 1 și 2 s-a demonstrat în procesul de electro-porare; 

Ca să oprim tot showul acesta diavolesc ce se desfășoară în jurul nostrum nu tre’ să facem 

decât să spunem adevărul tuturor, în special familiilor victimelor, să facem demersuri oficiale 

de a nu se monta în județul, țara noastră antene 5G deoarece sunt profund nocive pt sănătate, 

iar apoi să fie trași la răspundere cei vinovați de distrugerea Economiei mondiale și de 

pierderea atâtor zeci de mii de vieți până acum! 

Și pt că am zis că e show diavolesc ceea ce se întâmplă, gândiți-vă că deși Coronavirusul nu e 

transmisibil de la om la om, cei răi au dat directive tuturor statelor să nu mai lase oamenii la 

slujbele bisericești, și implicit nici să se împărtășească. Adică au interzis jertfa cea fără de 

sânge care avea loc în fiecare biserică! Știm cu toții că diavolul se teme de Ortodoxie, de Sf. 

Evanghelie, și de Sf. Taină a Împărtășaniei, și dacă acum instituțiile internaționale și-au dat 

arama pe față, ce înțelege un om credincios? 

R: Va înțelege direct că cei ce sunt în spatele înșelăciunii cu Coronavirus sunt sataniști! S-a 

plecat de la o minciună ca să se slăbească bastionul Ortodoxiei, pt că diavolul nu vrea doar să 

nu mai fie slujbe, ci ăsta e doar preambulul, vrea să fie generată și Religie Mondială, și mai 

vrea apoi ca oamenii să fie cipați! 
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Și ca să îi reușească aceasta, ca să prindă el (diavolul) putere, a dat ordin să se închidă 

bisericile și slujbele, și jertfa cea fără de sânge! 

Însă noi suntem de vină pt că ne alegem trădători să ne conducă, alogeni să ne dirijeze 

sistemul de sănătate, și de fapt suntem vinovați că nu priveghem nimic, astfel încât să 

prevenim lucrarea diavolească ce ni se pregătește, ci suntem întotdeauna luați ca din oală, 

surprinși de ce ni se întâmplă! 

* 

Un creștin priveghelnic când vede că Coronavirusul e premeditat:  

-de Gates - antecamera Institutelor globale de medicina,  

-de o anexa a Bancii Mondiale, isi va da seama ca tot ce se intampla e ceva premeditat. 

-de un Institut de Sănătate international; 

se va întreba: 

“La ce să oprim economia, la ce să oprim biserica, la ce să ne testăm, dacă totul e o mare 

farsă, nu mai bine dăm dispoziție să blocăm, să închidem semnalul 5G în țara noastră, 

și terminăm odată cu bâlciul ăsta sinistru și criminal!?”. 

Când vezi că un “om” ca Gates spune că “cu noile vaccinuri, le dăm oamenilor identitate 

digitală (un cip)”, nu pricepi că tot jocul a fost special conceput ca să ne aducă în situația în 

care să ne dorim antidotul!? 

https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/ 

Toate sunt la vedere, însă omul nu vede! 

Asta e tragedia contemporană: ca adevărul să fie redus la statutul de “poveste”, de “povestire 

alternativă”, de “părere personală”, de “teorie a conspirației”, de “idei SF”. 

Mântuitorul Iisus Hristos când a fost întrebat “Ce este Adevărul?”, a răspuns că “Eu sunt 

Adevărul”, adică Hristos e Adevărul, așa că dacă tu ca om cauți adevărul, vei ține cont de 

îndemnul Mântuitorului: 

-“Nu vă înjugați la jug străin cu cei necredincioși, căci ce însoțire are dreptatea cu 

fărădelegea? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul?” (II Corint. 6, 14). 

Dacă după ce trece starea de urgență, “organismele” internaționale vor da dispensă ca doar 

cei vaccinati (cipați) să mai poată avea loc de muncă??? 

Oare asta nu va însemna ca toți să fie cipați? Înțelegeți acum de ce mai bine demascăm la 

început taina fărădelegii, ca să nu mai avanseze cei răi cu minciuna lor!? 

Dacă după ce trece starea de urgență, ajutorul de la UE va fi condiționat de acceptarea de 

către BNR a monedei digitale unice!? Statul fiind în criză economică și în incapacitate de 

plată ca urmare a neîncasărilor bugetare, va accepta nebunia “monedei digitale unice”, așa 

cum se menționa în Partea a 4-a la min 21-28. 

Nu e mai bine să demascăm acum minciuna ordinară a Coronavirusului, și totul să revină la 

normal!? 

https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/
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Coronavirusul e NETRANSMISIBIL, iar morții cauzați de așa zisul virus sunt de fapt 

cauzați de radiațiile antenelor 5G! Urmăriți primele 10 - 15 minute din partea a 3-a și a 4-a, 

când veți vedea cât de edificator explică medicul Cohen electrificarea pământului din 

ultimii 100 de ani, și cum de fiecare dată când a avut loc așa ceva - în mai puțin de 6 

luni a urmat o Pandemie globală!  

De ce să ajungem la monedă digitală, mai ales că pretextul de la care se pleacă e unul 

fals? Cica sa nu se ia virusii pe banii de hârtie (bancnote), și astfel ne bagă pe toți într-o 

închisoare digitală, de unde va fi aproape imposibil să mai ieși fără să faci blatul cu forțele 

oculte, iar blatul înseamnă să ai acte biometrice, înseamnă să îți dai datele de bunăvoie, iar de 

aici până la a fi scos din sistem doar pt că ești un creștin ce nu e de acord cu ereziile religiei 

mondiale nu va mai fi decât un pas!? 

Plus că de la moneda digitală pe card, până la implantarea cipului în om, la fel, va fi o 

perioadă scurtă la mijloc. Jocul lor e să scoată banii lichizi, că apoi le va și ușor să facă 

următoarea trecere, la implant! 

Așadar, fie demascăm această minciună globală, fie noi și urmașii noștri vom fi condamnați 

la un viitor apropiat extrem de sumbru, în care sistemul te poate abuza cum vrea (adică dintr-

o tasta îți poate anula toți banii din card!). 

* 

Iată că și Vladimir Putin face jocul oculților de se îmbrăca cu acel costum anti-viruși, amână 

Turneul de Șah al Candidaților, sau dă legi cu pușcăria pt cei ce nu stau în case, șamd! Ce să 

mai, toți au fost “îmbătați” de Ocultă, iar Forumul de la Davos, nu a făcut decât să 

“profețească” că scopul Pandemiei e să ducă societatea globală către moneda digitală! 

Încă se mai poate da îndărăt planul lor diabolic, dar pt asta e nevoie de multă implicare din 

partea voastră, a celor mulți, e nevoie de multă rugăciune către Dumnezeu ca să ne mai 

lungească aceste vremuri cât de cât de libertate, și foarte important - să ne căim de păcatele 

noastră, însă “dacă nu iese poporul, nu dă Dumnezeu norul!”. Adică dacă masele se lasă 

mințite de propaganda oficială, înseamnă că masele nu mai merită vremuri bune, ci merită 

ceea ce ni se pregătește = “lagărul digital”. 

Alegerea vă aparține, și de fapt întotdeauna v-a aparținut! 

Dumnezeu să binecuvânteze România! 

 

 

Cine sunt actualii Illuminati pe pământ!? 

Iluminatii contemporani sunt iezuiții vrăjitori de rang înalt (superiori). 

*Illuminati = grupare ocultă înființată în anul 1776 de către profesorul de Drept Canonic 

Adam Weishaupt din Bavaria. E de notorietate că în anul 1773 Anglia i-a izgonit din regatul 

său pe toți iezuiții, scârbită fiind de intrigile iezuite care duceau la subminarea autorității 

regale, iar aceștia, pentru că nu au acceptat izgonirea au urzit următorul plan: 
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Astfel, Adam Weishaupt a fost mandatat de către iezuiți să înființeze un nou ordin – 

Illuminati – și i-au spus că de finanțarea sa se va ocupa baronul Rothschild; în acel fel, după 

doar 3 ani, iezuiții aveau din nou acces neîngrădit în Regatul Marii Britanii prin intermediul 

super lojei Illuminati. 

De aici reies 2 aspecte cât se poate de importante:  

-primul: iezuiții au fondat și controlează super loja Illuminati;  

-al doilea aspect – iezuiții îl controlează pe magnatul multi-trilionar Rothschild, magnat 

despre care auzim în numeroase opere că ar fi doar “contabilul Vaticanului”, sau “gardianul 

super-averii Vaticanului”. 

Și pentru a înțelege practic implicarea malefică a Iluminaților în cursul acestei lumi, vă invit 

să citiți și să reflectați la următorul text de bază al lor, scurs cumva pe Internet: 

 

 

LEGĂMÂNTUL SECRET AL ILUMINAȚILOR: 

 “Scopul nostru va fi realizat picătură cu picătură, astfel încât să nu aducă suspiciuni asupra 

noastră. Acest lucru îi va impiedica, de-asemenea, să vadă schimbările în timp ce acestea 

apar. 

Vom sta mereu deasupra câmpului relativ al experienței lor pentru că noi știm secretele 

absolutului. 

Vom lucra împreună întotdeauna și vom rămâne obligați prin sânge și prin păstrarea 

secretului. Moartea va veni la cel care vorbește. 

Vom păstra durata vieții lor scurtă și mințile lor slabe în timp ce pretindem că facem exact 

opusul. 

Vom folosi cunoștintele noastre științifice și tehnologice în moduri subtile astfel încât ei 

niciodată să nu vadă ce se întâmplă. 

Vom folosi metale ușoare, acceleratoare de îmbătrânire și sedative în alimente și apă și, de-

asemenea, în aer. Ei vor fi înconjurați de otrăvuri oricum s-ar învârti. Metalele ușoare îi 

vor face să-și piardă mințile. 

Vom face promisiunea de a găsi un leac prin fronturile (agențiile) noastre numeroase, dar 

îi vom hrăni cu și mai multă otravă. Otrăvurile vor fi absorbite prin pielea și gura lor, le 

vor distruge mintea și sistemele de reproducere. 

Datorită tuturor acestora, copiii lor vor fi născuți morți, iar noi le vom ascunde aceste 

informații. 

Otrăvurile vor fi ascunse în tot ceea ce îi înconjoară, în ceea ce beau, mănâncă, respiră și 

îmbracă. 

Noi trebuie să fim geniali în eliberarea otrăvurilor pentru că ei pot vedea de departe. 

Noi îi vom învăța că otrăvurile sunt bune, cu imagini distractive și tonuri muzicale. 
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Ei vor conta pe ajutorul lor, îi vom înrola pentru a împinge otrăvurile noastre. 

Vor vedea produsele noastre fiind folosite în filme și vor crește obișnuiți cu ele și nu vor ști 

niciodată efectul lor adevărat. 

Când mamele vor naște, vom injecta otrăvurile în sângele copiilor lor și îi vom convinge că 

e pentru binele lor. Vom începe devreme, când mințile lor sunt tinere, vom ținti copiii cu 

ceea ce majoritatea copiilor iubesc – dulciurile. 

Când dinții lor se vor caria, le vom umple cu metale, care le vor ucide mintea (scade 

coeficientul de inteligență) si le va fura viitorul. 

Atunci când capacitatea lor de a învăța a fost afectată, vom crea medicamente care îi vor 

face si mai bolnavi și vor cauza alte boli, pentru care vom crea și mai multe medicamente. 

Îi vom face docili și slabi în fața noastră, prin puterea noastră. Ei vor crește deprimați, 

lenți și obezi, iar atunci când vin la noi pentru a-i ajuta, noi le vom da mai multă otravă. 

Le vom concentra atenția față de bani și bunuri materiale astfel că multi nu se vor conecta 

cu Creatorul lor niciodată.  

Le vom distrage atenția cu curvie, plăceri externe și jocuri, astfel că nu vor fi una cu 

Creatorul lor (Dumnezeu). Mințile lor vor face parte din noi si vor face așa cum le spunem.  

În cazul în care aceștia refuză vom găsi modalități de a pune în aplicare tehnologia de 

alterare a minții în viețile lor. 

Vom folosi frica ca armă. Le vom stabili guvernele și le vom stabili și opozanții. Noi vom 

coordona ambele părți. 

Vom ascunde întotdeauna obiectivul nostru, dar ne vom îndeplini planul. 

Aceștia vor presta muncă pentru noi și noi vom prospera de pe urma trudei lor. 

Familiile noastre nu se vor amesteca niciodată cu ale lor. Sângele nostru trebuie să fie pur 

întotdeauna, pentru că acesta este destinul.  

Îi vom face să se omoare între ei, atunci când sunt incomozi pentru noi. 

Îi vom păstra separați de Creator prin dogmă și religie. 

Noi vom controla toate aspectele vieții lor și le vom spune ce să gândească și cum. 

Îi vom ghida cu amabilitate și ușor, permițându-le să creadă că se ghidează ei înșisi. 

Vom ațâța animozitate (ură) între ei prin intermediul facțiunilor noastre (grupuri). 

Atunci când o lumină va străluci printre ei, o vom stinge prin ridicol sau moarte, ori din 

acestea care se potrivesc cel mai bine pentru noi. 

Îi vom face să se spintece unul pe altul, să-și uite inimile și să-și ucidă proprii copii. Vom 

realiza acest lucru utilizând ura ca aliată a noastră și furia ca prietenă a noastră. Ura îi va 

orbi în totalitate și niciodată nu vor vedea ca, prin conflictele lor, noi vom apărea ca și 

conducători ai lor. 
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Aceștia vor fi ocupați să se ucidă reciproc. Se vor scălda în propriul sânge și își vor ucide 

vecinii, atât timp cât noi vom crede de cuviință. 

Vom beneficia foarte mult de pe urma asta, pentru că ei nu ne vor vedea deoarece nu pot să 

ne vadă. Vom continua să prosperăm din războaiele și moartea lor. Vom repeta aceasta până 

când obiectivul nostru final este realizat. 

Vom continua să îi facem să trăiască în frică și mânie în ciuda a ce aud și văd. Vom folosi 

toate instrumentele pe care le avem pentru a realiza acest lucru. 

Instrumentele ne vor fi furnizate de către munca lor. Îi vom face să se urască pe ei însiși, și 

pe vecinii lor. Vom ascunde întotdeauna adevărul divin de ei, cum că toți suntem egali. Acest 

lucru ei nu trebuie să-l știe niciodată! 

Ei nu trebuie să știe că culoarea este o iluzie, ei trebuie să gândească întotdeauna că ei nu 

sunt egali. 

Picătură cu picătură, vom avansa obiectivul nostru: le vom prelua terenurile, resursele și 

bogățiile pentru a exercita un control total asupra lor. 

Noi îi vom înșela în a accepta legi care le vor fura și puțina libertate pe care o vor avea. 

Vom stabili un sistem monetar care-i va îngenunchea pentru totdeauna, menținându-i și pe 

copiii lor în datorii.  

Atunci când oamenii se vor aduna împreună, îi vom acuza de crime și vom prezenta o poveste 

diferită pentru lume pentru că noi suntem proprietarii întregii mass-media. 

Vom folosi mass-media noastră pentru a controla fluxul de informații și sentimentele lor în 

favoarea noastră. 

Când aceștia se vor ridica împotriva noastră îi vom zdrobi ca pe niște insecte, pentru că ei 

sunt mai puțin decât atât. 

Aceștia vor fi neajutorați în a face ceva pentru că nu vor avea arme. 

Vom angaja câțiva dintre rândurile lor pentru a ne îndeplini planurile, le vom promite viața 

veșnică, dar ei nu vor avea niciodată viața veșnică, pentru că ei nu sunt dintre noi. 

Recruții se vor numi “inițiați” și vor fi îndoctrinați să creadă în false ritualuri de trecere la 

tărâmurile mai mari. 

Membrii acestor grupuri vor crede că ei sunt una cu noi, neștiind niciodată adevărul. 

Ei nu trebuie să învețe acest adevăr, pentru că ei se vor întoarce împotriva noastră. 

Pentru munca lor aceștia vor fi recompensați cu lucrurile pământești și titluri de mărire, dar 

niciodată nu vor deveni nemuritori și nu vor merge alături de noi, niciodată nu vor primi 

lumină și nu vor călători la stele. 

Ei nu vor atinge niciodată tărâmurile mai înalte pentru că crimele săvârșite le vor împiedica 

trecerea la starea de iluminare. Acest lucru nu-l vor ști niciodată. 

Adevărul va fi ascuns în fața ochilor lor, atât de aproape că nu vor putea să se concentreze 

până când, desigur, va fi prea târziu pentru ei. 
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Oh, da, o așa MARE iluzie de libertate va fi, că niciodată nu vor ști că sunt sclavii noștrii. 

Când toate vor fi la locul lor, realitatea pe care le-am creat-o va fi propriul lor stăpân. 

Această realitate va fi închisoarea lor, ei vor trăi în auto-iluzie. Atunci când scopul nostru va 

fi realizată o nouă eră a dominației va începe (N.O.M.). 

Mințile lor vor fi subordonate credințelor lor, credințe pe care noi le-am stabilit din timpuri 

străvechi. 

Dar în cazul în care vreodată vor afla că sunt egalii noștrii, noi vom pieri atunci. ACEST 

LUCRU EI NU TREBUIE SĂ-L AFLE NICIODATĂ. 

Dacă vor afla vreodată că împreună ne pot învinge, ei vor lua măsuri. 

Ei nu trebuie niciodată, vreodată să afle ce am făcut, pentru că dacă vor afla, nu vom avea 

un loc unde să fugim, pentru că le va fi ușor să vadă cine suntem în momentul în care valul a 

căzut. 

Acțiunile noastre vor dezvălui cine suntem și ei ne vor vâna pe rând și nici o persoană nu ne 

va da adăpost. 

Acesta este legământul secret în care vom trăi tot restul vieții noastre actuale și viitoare, 

pentru că această realitate va transcende multe generații și durate de viață. 

Acest legământ este sigilat cu sânge, sângele nostru. Al nostru, al celor care din cer pe 

pământ am venit. 

Acest legământ nu trebuie niciodată să fie cunoscut că există. 

El nu trebuie niciodată, vreodată, să fie scris sau vorbit pentru că în acest caz, conștiința va 

înmulți și va elibera furia Creatorului Primordial peste noi. 

Și vom fi aruncați în adâncimile de unde am venit și vom rămâne acolo la infinit.”  

 

 Încă de la începutul Legământului, Iluminații ne arată planul lor de acaparare a puterii 

globale este implementat cu premeditare în etape, astfel încât oamenii să nu realizeze ceea ce 

se întâmplă. De exemplu: -în problema controlului total, s-a demarat pas cu pas; mai întâi 

camere de luat vederi în instituțiile publice, apoi în magazine, apoi pe toate străzile, apoi 

telefoane ascultate, activitate pe Internet monitorizată, totul apărând în public ca ceva normal, 

ca ceva “necesar pentru siguranța națională”. 

Oamenii fiind intoxicați de media centrală privind “beneficiile” sistemului Big Brother, 

acceptă totul fără discernamânt, fără să mai treacă și prin filtrul gândirii critice oportunitatea 

și necesitatea acestui sistem. Așa va veni și cenzurarea Internetului, așa va veni și tehnologia 

devastatoare pentru sănătate - 5G, iar oamenii nici măcar nu vor protesta. Acesta este motivul 

pentru care totul este instalat pe etape: pentru ca oamenii să nu fie vigilenți. 

 La paragraful 3, Iluminații menționează despre “colegii” lor că “moartea va veni la 

cel care vorbește”, adică la cel care le demască planurile din interior, arătând în mod clar că 

ordinele secrete sunt unele în care domnește teroarea, lipsa iubirii, și implicit, lipsa iertării. 
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 La paragraful 4, “cu păstrarea vieții scurte și cu debilizarea în masă”, ni se arată 

ipocrizia lor maximă: ne țin pe toți bolnavi în timp ce ei pretind că ne vor sănătatea! Oare 

nu avem de-a face cu fățărnicie maximă atunci când vedem la TV mesajul: “Pentru sănătatea 

dumneavoastră evitați excesul de de sare, zahăr și grăsimi”, dar în același timp sunt 

promovate prin publicitate alimente și băuturi profund nocive? Televiunea, în primă fază ne 

inoculează ideea că instituțiile își doresc ca oamenii să fie sănătoși, dar în același timp aceste 

instituții aprobă publicitatea unor produse criminale la raft! 

 La paragraful 5, Iluminații spun că ne vor înconjura peste tot cu metale ușoare, în apă, 

peste tot, astfel încât să ne pierdem mințile și să îmbătrânim înainte de vreme. Oare bolnavii 

de Alzheimer existau acum 100 de ani? Știm cu toții că această boală se datorează existenței 

Aluminiului în creier. Astăzi când vorbim, se șpreiază din avioane prin acele dâre chimice, se 

șpreiază Bariu și Aluminiu; tot în prezent, în vaccinuri se introduce Mercur sub denumirea de 

Thyomerosal, iar oamenii simpli nu știu de unde provine acest ordin criminal, satanic, de 

ucidere și debilizare în masă. 

I-auziți ce spun oculții la paragraful 7 – “otrăvurile vor fi ascunse în ceea ce beau, respiră, 

îmbracă”. Păi cum să respiri otravă oriunde ai fi dacă nu s-ar șpreia cu otravă peste tot cu 

aceste dâre date din avion!? Așadar, conceptul de gazare (șpreiere) a întregii lumi provine din 

partea acestor sataniști din multele Societăți Secrete mondiale! 

 La paragrafele următoare aflăm că vom fi mințiți cu privire la leacurile pentru 

anumite boli prin diferitele lor agenții, și că în realitate, atunci când vom încerca să ne 

vindecăm, de fapt “vom fi hrăniți cu mai multă otravă”. Așa se întâmplă la ora actuală cu 

unele medicamente, în loc să vindece boala, îi transformă pe pacienți în clienții lunari ai 

marilor trusturi farmaceutice. 

Apoi spun că “ne vor distruge sistemele de reproducere” prin aceste otrăvuri. Aici e foarte 

important de înțeles că acești sataniști, în privința depopulării, acționează simultan prin 2 

metode: -odată prin omorârea cât mai multor oameni, și în al doilea rând prin amputarea noii 

generații! Căci ce ar putea să însemne “distrugerea sistemelor reproducătoare” dacă nu atac 

la adresa viitoarei generații!? 

După aceea afirmă că “oamenii se vor obișnui cu produsele lor deoarece vor fi promovate în 

filme”, dar fără ca oamenii să știe efectul real al acestora! Oare nu vedem în filme arătându-se 

acea celebră băutură răcoritoare a cărei rețetă este secretă chiar și în ziua de azi!? 

 Următorul paragraf al Iluminaților este de-a dreptul șocant: “când mamele vor naște, 

vom injecta otrăvurile în sângele copiilor lor și le vom convinge că e pentru binele lor”. 

Sataniștii recunosc că vaccinurile sunt otrava lor și că ei împing agenda vaccinistă mondială! 

Nu trebuie să ne surprindă că aceștia nu au milă nici măcar de bebeluși, deoarece Iluminații 

sunt diavoli cu trup uman! Numai pentru speța aceasta – a depopulării lente prin vaccinare 

– și trebuie să ne alarmăm, să îi demascăm, și să nu colaborăm deloc cu ei sau cu oamenii lor! 

Cum este convins un părinte, o mamă să își vacineze copilul, desi sunt nenumărate dovezi că 

vaccinurile sunt profund nocive, cu efecte adverse dintre cele mai grave?  

Cum se realizează acest lucru?  

În primul rând prin foarte multă publicitate. Există companii farmaceutice gigant al căror 

buget anual este mai mare decât P.I.B.-ul multor țări dezvoltate! Acești bani cumpără 
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sufletele multor medici care, deși cunosc adevărul despre procesul de depopulare, aleg 

să manipuleze părinții împingându-le bieții bebeluși la un viitor sumbru din punctul de 

vedere al sănătății. Aceeași bani foarte mulți cumpără și Televiziunile! De exemplu, la un 

post Tv de știri, de-a lungul unei zile apar în medie 50 de reclame la diferite medicamente. 

Acestea sunt produse de firma X producătoare și de vaccinuri, iar în momentul încheierii unui 

contract de publicitate între firma X și Televiziunea Y, există clauza de a nu aduce dezbaterii 

publice efectele adverse ale vaccinării, sau dacă o vor aduce, să fie o dezbatere părtinitoare, 

pro-vaccinare! Aceeași “rețetă de tăcere colectivă” se folosește și în cazul ziarelor, sau în 

cazul posturilor de Radio! 

În continuare, Iluminații își devoalează planul exterminării oamenilor, spunând că “de mici îi 

vor otrăvi pe copii, cu ceea ce ei iubesc mai mult – dulciurile”, iar urmarea deteriorării 

danturii va fi un nou prilej pentru Iluminați de otrăvire prin “metalele care le va scădea 

coeficientul de inteligență și le va fura viitorul”. 

Pentru a se observa subordonarea Cartelului Farmaceutic Mondial în fața Iluminaților, citiți 

ce se spune în continuare: “când capacitatea de învățare a fost afectată, vom crea 

medicamente care îi vor face și mai bolnavi și vor cauza alte boli, pentru care vom crea și 

mai multe medicamente”. Vedem astăzi că există medicamente pentru orice: de la obezitate și 

răceli, până la sforăit, depresie, transpirație, anxietate și atacuri de panică, iar lista e lungă de 

tot. Toate acestea sunt special concepute pentru a avansa agenda criminală a Iluminaților! 

Ei continuă spunând: “îi vom face docili și slabi, prin puterea noastră vor crește deprimați, 

lenți și obezi, și când vor cere ajutorul vor primi și mai multă otravă”. Aici, cuvântul de 

analizat este “puterea noastră”. Care credeți, stimați cititori, că este puterea Iluminaților? 

PUTEREA LOR este neputința noastră, boala noastră, sărăcia noastră, ignoranța noastră, 

viciile noastre, complicitatea noastră, tăcerea noastră, frica noastră, și lipsa iubirii noastre 

față de adevăr! Puterea lor poate fi anulată dacă îi scoatem la lumină, dacă îi demascăm, 

dacă supunem dezbaterii publice faptul că O GRUPARE OCULTĂ PRIVATĂ OMOARĂ 

LENT DAR SIGUR ÎNTREAGA UMANITATE SUB TOATE ASPECTELE EI.  

Revenind la Legământul Iluminaților, dacă mai sus am văzut care este PUTEREA lor, în 

continuare vom afla care este SCOPUL lor: “oamenilor le vom concentra atenția față de bani 

și bunuri materiale, astfel că mulți nu se vor conecta cu Creatorul lor niciodată!”. 

Așadar, scopul lor este să nu ne conectăm cu Dumnezeu, adică, cu alte cuvinte, scopul lor 

este ca oamenii să nu se mântuiască! 

Din scopul Iluminaților realizăm că lupta este de fapt între forțele Binelui și forțele 

întunericului, între Dumnezeu adevărat și Lucifer (diavolul)! 

Dar Iisus Hristos deja a câștigat această luptă, a biruit moartea, și prin Învierea Sa ne 

invită pe toți să biruim păcatul, să biruim nelegiuirea și orice lucrare a vrăjmașului! 

Despre asta este viața noastră: despre alegere! Alegem fie o cale, fie alta! Nu putem sluji 

la doi domni, după cum ne învață Sfânta Scriptură! 

În continuare, Iluminații arată o parte din elementele de distragere a oamenilor de la ce este 

important cu adevărat! Îi distrag prin: “curvie, plăceri externe și jocuri”, iar pentru cei care 

nu vor îmbrățișa aceste obiceiuri nocive, zic Iluminații că “vom găsi modalități de a pune în 
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aplicare tehnologia de alterare a minții în viețile lor”. Tehnologia la care fac referire este 5G 

– și care deja este implementată peste tot în lume. 

“Vom folosi frica ca armă”; datorită sistemului opresiv comunist, majoritatea oamenilor s-

au deprins cu obiceiul de a nu se implica în nimic, de a nu avea spirit civic; dacă atunci erai 

pârât la Partid de către informatorii de serviciu, acum, cu ajutorul tehnologiei, orice dizident 

al sistemului antihristic își vede cariera ruinată de către agenții Noii Ordini Mondiale. 

Astăzi, datorită instabilității din mai toate domeniile, nimeni nu are asigurat locul de muncă, 

iar această teamă că ai putea să pierzi ceva, îi face pe mulți oameni să fie neimplicativi 

împotriva unui sistem abuziv. 

 Cei răi, observându-ne pe noi cei mulți că nu opunem rezistență în fața planurilor lor 

antihristice, avansează și cu 5G, și cu mișcarea LGBT, și cu vaccinarea obligatorie, și cu 

cipizarea, și cu religia mondială antihristică, și cu toate mizeriile pe care le-a uneltit 

vrăjmașul din adâncuri. 

“Le vom stabili guvernele și le vom stabili și opozanții. Noi vom coordona ambele părți” – de 

aici reiese că mai toate guvernele, dar și partidele și formațiunile de opoziție sunt marionete 

în mâinile Iluminaților. Această tehnică de manipulare a mulțimilor poartă numele de 

Dialectică Hegeliană, în care 2 părți sunt combatante sau antitetice, iar o a treia parte 

(sintetică) nevăzută trage sforile, avansând de pe urma conflictului.  

Faptul că în prezent, nici un membru al vreunui guvern din această lume nu spune adevărul 

despre Iluminați, N.O.M., antihrist, cipare, șamd, e dovada clară că toți sunt subalternii 

Iluminaților într-un fel sau altul. 

Continuă ei – “vom ascunde întotdeauna obiectivul nostru” – iar faptul că în prezent nici o 

figură publică nu îi demască pe ei sau pe cozile lor de topor e o altă dovadă că dominația și 

influența Iluminaților este una globală la acest moment. 

 Apoi “îi vom face să-și uite inimile și să-și ucidă proprii copii” – aici se face referire 

la cultul avortului; nu doar avortul obișnuit, ci la toate tipurile de întrerupere a unei sarcini. 

Spun Iluminații că “ura și dezbinarea vor fi aliatele noastre”, iar de aici putem deduce că 

Iluminații și Masoneria cu al său dicton “Dezbină și cucerește” sunt două Societăți Secrete 

complementare. 

“Pas cu pas le vom prelua terenurile, resursele și bogățiile pentru a exercita un control total 

asupra lor”; astăzi, mai toate bogățiile lumii sunt în mâinile corporațiilor, iar dorința 

Iluminaților este clară – “control total asupra oamenilor”. Acest control total nu poate fi 

realizat decât dacă ne sărăcesc înainte și decât dacă ne cipează! 

Continuă ei: “îi vom înșela în a accepta legi care le vor fura și puțina libertate pe care o vor 

avea”. Aici, evident, este vorba de: - politicile de austeritate; -serviciile medicale obligatorii 

(vaccinarea); -ordonanțe militare (la vreme de stare de urgență, de Pandemie), s.a.; 

“Vom stabili un sistem monetar care-i va îngenunchea pentru totdeauna, menținându-i și pe 

copiii lor în datorii”; întregul sistem monetar planetar este conceput de așa manieră încât 

atunci când va fi prăbușit de către Iluminați, va duce la colapsul întregii planete. 
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În finalul Legământului Iluminaților se spune că noi, cei mulți, nu trebuie să fim uniți, nu 

trebuie să aflăm ce au făcut ei sau ce planuri au, și de-asemenea ei își arată adevărata 

identitate: “cei care din cer pe pământ am venit”. Iluminații recunosc că sunt îngerii căzuți ai 

lui Lucifer, și că la finalul Istoriei, Creatorul Primordial – Dumnezeu – îi va arunca în 

“adâncimile iadului” la infinit. 

 

În loc de final vă invit pe fiecare dintre voi să priviți înlăuntrul vostru, și să verificați în ce 

categorie vă aflați!? 

1% controlează întreaga lume! 

4% sunt marionete vândute pe viață; 

90% dorm (nu cunosc ceea ce se întâmplă); 

5% cunosc ceea ce se întâmplă și încearcă să îi trezească pe cei 90%; 

Cei 1% nu vor ca cei 5% să îi trezească pe cei 90%. 

 

 

2. Transcriptul Traducerilor: 

 

Traducere Partea a III-a: 

00:01 – 00:04 - VIROLOGIA ELECTRICĂ 

00:07 – 00:10 - Prezentare specială a lui Joshua Coleman 

00:11 – 00:23 - Am 10 minute la dispozitie, și nu credeam că voi ajunge să vă spun acestea, 

însă nu mă pot abține să nu vă spun cum stă treaba cu această “tevatură” a Coronavirusului; 

asta dacă și voi sunteți de acord! 

00:26 – 00:38 - Dr. Thomas Cowan – Așadar, dacă l-ai stuđiat pe Steiner (Rudolf Steiner), 

atunci ai rezultatul acestui “experiment”, dar totuși trebuie să îți dai seama ce detalii sunt 

implicate.  

00:39 – 00:58 - În 1918, după cea mai mare Pandemie – Pandemia Gripei Spaniole din 1918 

– Steiner a fost întrebat “Ce a însemnat toată această Pandemie?”, iar el a răspuns: “Virușii 

sunt pur și simplu excreții ale unei celule toxice!”. 

01:00 – 01:15 - Virușii reprezintă piese de ADN sau ARN plus câteva proteine care ies afară 

din celulă; ei (virușii) apar atunci când celula este otrăvită, ei nu sunt cauzați de altceva.   

01:16 – 01:29 - Și primul mod în care v-aș încuraja pe voi să vă gândiți în legătură cu chestia 

asta (Coronavirusul) este:  

Dacă dvs ați fi un doctor faimos de delfini, și îi studiați de mult timp, iar delfinii erau bine, 

însă la un moment dat 

01:30 – 01:45 - sunteți sunat: “Doctore, mulți dintre delfini mor pe capete, poți să vii să 

investighezi aceasta?”, și ai o singură întrebare (ca doctor) la care trebuie să răspunzi, așa că 

ridicați mâna (voi studenții din sală): 
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01:46 – 02:08 - Câți dintre voi ați studia studia delfinul mort sau viu, pt a observa genetica 

acestuia?, 

Niciunul – căci asta ar fi o idioțenie; 

Câți dintre voi ați spune că “Vreau să îl verific pe delfinul acesta sau pe celălalt ca să aflu 

dacă au vreun virus, pt că s-ar putea să fie contagios, și de aceea toți acești delfini s-ar putea 

îmbolnăvi”? 

Nici unul – căci ar fi tot o prostie (unul dintre studenți însă ridicase mâna – “cercel-u 

reîncarnat”). 

02:09 – 02:22 - Însă câți dintre voi ar spune, scuzați-mi cuvântul: “Cineva a pus niște mizerii 

aici în apă!”?, așa cum face Exxon Valdez, (aluzie la delfinii morți din pricina poluării 

corporației petroliere Exxon), spuneți câti v-ați gândi la varianta să investigați mediul în care 

trăiesc acei delfini? 

(și ridică cu toții mâna, căci aceea e întrebarea la care trebuie să răspundă doctorul ca să afle 

cauza morților) 

02:23 – 02:51 - Exact asta s-a întâmplat, celulele delfinilor au fost otrăvite, s-au purificat 

(curățat) singure prin excretarea resturilor, resturi pe care le numim viruși. Dacă veți citi 

actuala teorie despre viruși numiti “Exosomi” și ultimul discurs al șefulul NIH (Instit. de 

Sănătate) vorbind despre complexitatea virusului, veți observa că e perfect adevărat despre 

ceea ce e cu adevărat un virus.  

02:52 – 03:10 - Am văzut un exemplu dramatic despre așa ceva atunci când eram mic, și 

chiar în fața casei mele era o zonă foarte umedă (mlaștină), plină de broaște, iar acele broaște 

m-au ținut treaz întreaga noapte, însă odată cu trecerea timpului – toate acele broaște au 

dispărut. 

03:11 – 03:27 - Câți dintre voi credeți că broaștele (au dispărut din cauză că) aveau o boală 

genetică? 

Câți dintre voi credeți că broaștele luaseră vreun virus?  

Câți dintre voi credeți că cineva a pus DDT în apă? Pt că asta s-a întâmplat.  

Bolile înseamnă otrăviri! 

03:28 – 03:57 - Și ăsta e unul din motivele pt care vaccinurile – stați un pic, o să sar un pic 

peste partea asta, 

Așadar, ce s-a întâmplat în anul 1918? 

ÎN FIECARE CAZ DE PANDEMIE DIN ULTIMII 150 DE ANI A EXISTAT ÎNAINTE O 

CREȘTERE FOARETE MARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ELECTRIFICAREA 

PĂMÂNTULUI: adică sfârșitul anilor 1917 – când a avut loc INTRODUCEREA LA 

SCARĂ GLOBALĂ A UNDELOR RADIO;  

03:58 – 04:14 - De fiecare dată când expui un sistem biologic la un nou câmp 

electromagnetic, de fapt îl otrăvești (pe acel organism), pe altele le omori, iar pe celelalte 
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(organisme) le pui într-un fel de “animație suspendată” – adică vor trăi un pic mai mult decât 

ceilalți (care deja au murit) însă vor trăi mai bolnavi.  

04:15 – 04:30 - Apoi a urmat cel de-al Doilea Război Mondial, și următoarea pandemie, și 

introducerea echipamentelor RADAR pe întreg pământul, “împăturind” practic tot pământul 

cu câmpuri electromagnetice. 

04:31 – 04:54 - Pentru prima dată în istorie urma să fim expuși (oamenii) la așa ceva 

(asemenea radiații). În 1968 a existat “Gripa din Hong Kong”, și a fost pt prima dată când 

pământul a avut o centură înconjurătoare – centură de radiații Van Allen – care practic a 

integrat câmpul cosmic de la Soare, Lună și de la alte planete, adică a integrat aceste câmpuri 

și le-a distribuit către ființele vii de pe pământ.  

04:55 – 05:17 - Și am început să montăm sateliți ce emit unde de radiații peste tot în jurul 

pământului, în Centura Van Allen, iar în mai puțin de 6 luni am avut (ca umanitate) de-a face 

cu o Pandemie virală. De ce pandemie virală? 

Deoarece oamenii sunt otrăviți, și excretă toxine, iar oamenii cred că e o Epidemie de gripă.  

05:18 – 05:46 - În timpul epidemiei din anul 1918 Departamentul de Sănătate din Boston a 

decis să investigheze contagiozitatea bolii și – dacă vă vine să credeți – au luat sute de 

oameni ce manifestau gripă și le-au scos mucii din nas, și le-au injectat (mucii) celor sănătoși, 

și niciodată nu au putut să o facă pe persoana următoare să fie și ea bolnavă. 

ADICĂ NU S-A PUTUT DEMONSTRA CONTAGIOZITATEA GRIPEI. 

05:47 – 05:57 - Apoi au verificat contagiozitatea la cai, în Gripa spaniolă, punând saci pe 

capul cailor, iar după ce aceștia au strănutat, au luat sacul respectiv și l-au pus altui cal ca să 

vadă dacă îl infectează, și nici măcar un cal nu s-a infectat, (astfel că nu s-a putut demonstra 

că gripa se ia de la un animal la altul). 

05:58 – 06:13 - Puteti citi despre asta în cartea “The invisible rainbow” – Arthur 

Firstenberg”, autor ce documentează fiecare pas al electrificării pământului, și cum în mai 

puțin de 6 luni o nouă Pandemie de gripă apare pe tot pământul.  

06:14 – 06:38 - Și când investighezi explicatii simple - de genu “Cum a ajuns din Kansas în 

Africa de Sud în 2 săptămâni?”, astfel încât toată lumea să aibe simptomele în același timp – 

în ciuda faptului că transportul motorizat la acea vreme era bazat pe căruțe și vase – îți dai 

seama că nu exista acel motiv (de contagiozitate) pt așa ceva; ei (oficialii) spun că “nu știm 

cum s-a întâmplat (răspândirea gripei)”. 

06:39 – 06:49 - Însă când te gândesti la aceste unde radio și alte frecvențe de tot felul, și pe 

care unii dintre voi le aveți în buzunar sau încheietură (smart-watch) – deoarece poți trimite 

semnalul (radio) în Japonia și să ajungă instantaneu.   

06:50 – 07:00 - Astfel că pt toți care nu credeți că există un câmp electromagnetic ce 

comunică global în doar câteva secunde, de fapt nu sunteți atenți la ceea ce se întâmplă.  

07:01 – 07:20 - Și îmi voi finaliza discursul spunându-vă că ÎN ULTIMELE 6 LUNI A 

EXISTAT UN GRAD FOARTE MARE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ELECTRIFICAREĂ 

PĂMÂNTULUI. Și știu că mulți dintre voi știu la ce anume mă refer. Se numesște 

TEHNOLOGIA 5G, tehnologie ce are în prezent 20.000 de sateliți specifici,  



20 
 

(pe fundal: și în curând 5G va avea milioane de transmițători pe pământ la distanță între ei de 

doar câțiva zeci de metri). 

07:21 – 07:29 - Exact ca și acele chestii (telefoane) ce emit radiații și pe care le țineți în 

buzunare și la încheietura voastră, și pe care le folosiți non-stop.  

Așa ceva (5G) NU ESTE COMPATIBIL CU VIAȚA!  

07:30 – 07:49 - Îmi pare rău că v-o spun: NU ESTE COMPATIBILĂ CU VIAȚA 

(tehnologia 5G)! DISPOZITIVELE ACESTEA SUNT DE DESTRUCTURARE A APEI! Iar 

dacă unii dintre voi vor spune că “Noi (oamenii) nu suntem elemente electrice, ci suntem 

doar materie fizică!”, atunci nu vă mai obosiți să faceți ecografii, electrocardiograme, sau 

Testul de Conductivitate a Nervilor, deoarece noi chiar  

07:50 – 08:00 - suntem elemente electrice, iar chimicalele reprezintă doar elemente colaterale 

ale radiațiilor (adică odată cu radiațiile intră în noi tot felul de chimicale (polutanți) astfel 

încât să ne scadă imunitatea și să dea aparența unei gripe), și voi termina cuvântul meu astfel: 

08:01 – 08:11 - dacă vreti să “ghiciți” – Unde a fost setat primul oraș echipat complet îi 

“împăturit” în tehnologie 5G? 

(din sală se răspunde): WUHAN! 

Exact! 

08:12 – 08:29 - Astfel că atunci când te gândești la aceasta, de fapt realizezi că noi 

(omenirea) ne aflăm ÎNTR-O CRIZĂ EXISTENȚIALĂ, oameni buni, o criză cu care 

omenirea nu a mai avut niciodată de-a face! Și nu vreau să vă spun profeții din Vechiul 

Testament, însă, așa ceva e fără precedent: 

08:30 – 08:41 - adică punerea în funcțiune a 100.000 de sateliți în imediata apropiere a 

pământului (a orbitei), și apropos – asta era ceea ce urma să spun mai devreme -  

(transmițătorii 5G vor fi plasați la fiecare zeci de metri unii de alții) 

08:42 – 09:04 - iar asta are legătură cu chestiunea vaccinării! Un om complet sănătos a venit 

la mine acasă, e surfer, lucrează ca electrician, și montează sisteme Wi-Fi pt oamenii bogați. 

Apropos, electricienii au o rată de mortalitate foarte ridicată, însă acest individ era bine, 

sănătos.   

09:05 – 09:15 - Apoi și-a rupt mâna și și-a pus o tijă de metal, iar după 3 luni nu s-a mai putut 

ridica din pat, și a experimentat tot felul de aritmii ale inimii, un colaps total!  

09:17 – 09:45 - Susceptibilitatea (capacitatea de a rezona) are legătura cu cât metal ai în tine, 

dar și cu calitatea apei din celulele tale. Astfel că, dacă injectezi Aluminiu în oameni 

(Aluminiu se află în vaccinuri), aceștia vor deveni receptori și vor absorbi și mai mult 

câmpurile electromagnetice, iar asta reprezintă “furtuna perfectă” în vederea deteriorării 

speciilor, ceea ce desigur că observăm în prezent.  

09:46 – 10:27 - Și voi termina cu un citat de-al lui Rudolf Steiner, citat care, apropos, a fost 

dat în jurul anului 1917, adică într-o altă epocă: “În vremurile când nu erau curenți 

electromagnetici (radiații), când aerul nu era împânzit de influențe electrice – vorbim de anul 
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1917 – era mai ușor să fii OM. Din acest motiv, pentru a putea să mai fii om cât de cât, astăzi, 

este necesar să îți dezvolți mai mult capacitățile spirituale, decât era necesar acum un secol!” 

10:28 – 10:39 - Așa că vă voi lăsa acum, spunându-vă să vă măriți capacitățile spirituale mult 

mai mult, deoarece în ziua de azi e foarte greu să mai fii om! Mulțumesc pt timpul acordat! 

10:45 – 10:52 - Cu cât de multă radiație este bombardat zilnic mediul nostru înconjurător?   

10:53 – 11:02 - Radiația telefoanelor inteligente, Radiatia contoarelor smart, radiația 

Bluetooth.   

11:03 – 11:10 - pe fundal: Radarele Doppler! Radiațiile radarelor Doppler! 

Pe fundal: harta SUA cu aceste radare Doppler; în absolut orice stat;  

11:11 – 11:24 - Radiația Wi-fi. Radiația GPS. Radiația HAARP de încălzire a Ionosferei.  

Pe fundal: harta globală cu stațiile HAARP.  

11:25 – 11:39 - Celulele noastre (biologice) sunt deja gata să fie otrăvite de un nr imens de 

“ceață electromagnetică”, iar acum deși sunt atât de multe radiații, să mai acceptăm și 5G?  

11:40 – 11:45 - pe fundal:  

articol științific, 2009 - “Sonarele militare (de la submarine și vase) ucid întreaga viață 

subacvatică?”, 

11:46 – 11:50 - pe fundal: “morți în masă ale animalelor în anul 2020”;  

11:51 – 11:53 - pe fundal: “Sute de pași moarte în Olanda în timpul unui experiment 5G”; 

11:54 – 12:12 - 5G = a 5-a generație de tehnologie – promite viteze de descărcare mai rapide, 

viteze la care mulți dintre noi nu am visat, însă care vine “la pachet” cu “radiații milimetrice”. 

Expert avertizeaza despre pericolul pentru sănătate ce e adus de punerea în funcțiune a acestei 

tehnologii: 

12:13 – 12:26 - Frank Clegg – fost președinte al Microsoft Canada: “Încă nu a fost lămurit 

publicul cu privire la faptul că tehnologia 5G nu va fi doar un simplu nr sau o literă pe 

telefonul tău! Aceasta solicită o nouă infrastructură, mii de mici antene celulare care să fie 

desfășurate în orașele unde 5G va fi instalată.   

12:27 – 12:44 - Iată cum va arăta “infrastructura” 5G! Celule foarte mici ar putea fi plasate pe 

post de antene la distanță similară cu distanțele dintre stâlpii de pe șosea. Oameni de știință 

din 42 de țări trag un semnal serios de alarmă către guvernele locale cu privire la apariția unui 

nr mare de probleme din cauza radiațiilor fără fir ale 5G.  

12:45 – 13:00 - Iar doctorii și savanții canadieni și-au făcut vocile auzite:  

Dr. Riina Bray, medic și Inginer chimist: “Dintre cele mai frecvente simptome se includ: 

dureri de cap, oboseală, scăderea capacității de concentrare, iritabilitate, și insomnie, dar și în 

legătură cu impactul asupra inimii și asupra Sistemului Nervos sunt serioase motive de 

îngrijorare”!  



22 
 

13:02 – 13:23 - Dr Riina Bray a lucrat la Clinica de Sănătate preventivă a mediului pt 15 ani, 

și a văzut că numărul oameni care suferă de efectele expunerii la radiațiile electromagnetice 

crește de la an la an. 

Ne îngrijorăm cu privire la viitoarea (actuala în unele orașe) introducere a tehnologiei 5G ce 

va crește expunerea la radiații electromagnetice a cetățenilor din Ontario (Canada).  

13:24 – 13:32 - Prevedem că nr persoanelor ce vor dezvolta simptomele pe care tocmai le-am 

menționat va crește semnificativ în acele locuri unde 5G va fi instalată.  

13:33 -13:46 - Dr. Magda Havas este recunoscută la nivel internațional pt cercetările sale cu 

privire la Efectele Biologice ale Poluării Elctromagnetice. Ea afirmă că la intensități ridicate 

aceste radiații cauzează căldură intensă și durere deoarece Glandele Sudoripare și Pielea au 

rol de mini-antene.  

13:47 – 14:01 - La frecvențe mai reduse, oamenii de știință afirmă că 5G va cauza: vătămări 

ale ochilor, moartea populațiilor de insecte – populații care deja se micșorează, rezistența 

antibioticelor la bacterii, efecte fiziologice asupra Sistemului Nervos și asupra Sistemului 

Imunitar. 

14:02 – 14:10 - Radiațiile provenite de la undele Radio sunt clasificate în aceeași categorie de 

carcinogene ca și LED!   

14:11 – 14:24 - Un consultant al OMS afirmă că sunt destule dovezi care arată că dacă e să se 

reevalueze undele electromagnetice, 5G ar fi plasată în Clasa I de periculozitate = 

Carcinogene pt Oameni, iar Guvernele pur și simplu nu pot să ignore asta.  

14:25 – 14:42 - Unii spun că dezbaterea științifică asupra undelor electromagnetice este 

terminată, însă întrebări justificate rămân:  

-Ne permitem (ca umanitate) să ne asumăm acest risc? 

Doctori în Medicina au cerut public amânarea punerii în funcțiune a tehnologiei 5G, astfel 

încât să se poată face teste pe termen lung asupra efectelor biologice pe care tehnologia 5G le 

produce.  

14:43 – 14:52 - Dacă toți acești oameni de știință avertizează Guvernele cu privire la aceste 

pericole, de ce nu se face nimic în această privință?  

14:54 – 15:10 - Tuturor ni se spune că acest așa-zis “Coronavirus” are rate de mortalitate mai 

mari decât o gripă obișnuită, și tocmai de aceea se iau aceste măsuri extreme de carantină. 

Dar oare chiar așa să fie? Haideți să vedem! 

15:11 – 15:31 - Conform OMS (site) un an blând de gripă aduce 3 milioane de cazuri în 

întreaga lume, și 290.000 de morți cauzate de bolile respiratorii, ceea ce se traduce într-o 

pondere de 9,66% rată de mortalitate într-un an blând. 

15:32 – 16:01 - Într-un an rău (grav) sunt 5 milioane de cazuri de gripă și 650.000 de morți, 

ceea ce semnifică 13% rată de mortalitate.  

Ieri au anunțat 197.000 de cazuri de Coronavirus, și 7.900 de morți, ceea ce înseamnă o rată 

de mortalitate de 4%, adică mai puțin de 1/3 dintr-un sezon de gripă rău. 
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16:02 – 16:22 - Acestea sunt propriile lor statistici (ale sistemului globalist, ale OMS), nu ale 

mele, si așa cum am discutat în Partea a 2-a, cei mai mulți dintre oameni nici măcar nu sunt 

testați pt Coronavirus, ci doctorii fac doar o diagnosticare bazată pe simptomatologie, așa că 

statisticile deja nu pot fi de încredere.   

16:23 – 16:26 - Cu siguranță că aici se petrece ceva cu mult mai sinistru și e și ceva politic la 

mijloc, (dacă ei declanșează panica nejustificat, pt o situație de până la 3 ori (4% față de 

13%) mai simplă decât rata de mortalitate a unui sezon normal de gripă). 

16:27 – 16:47 - Trebuie să reamintim că - PROPRIILE NOASTRE CELULE CREEAZĂ 

BACTERIILE ȘI VIRUȘII PENTRU A CURĂȚA CELULA DE OTRĂVURI ȘI TOXINE 

ÎN TIMPUL LUNILOR DE IARNĂ ȘI PRIMĂVARĂ, și poartă numele de maximul 

accentuării RSV = respiratory synctial virus, sau SEZON DE GRIPĂ. 

16:48 – 17:18 - Manualele de Medicină denumesc acești Exosomi ca fiind adenoviruși RSV, 

sau coronaviruși, cunoscuți și ca RĂCELI OBIȘNUITE sau GRIPĂ. Synctiums = sunt pur și 

simplu celule singulare care încep să se multiplice dar care nu își finalizează procesul, pentru 

ca în final să devină celulă multinucleată ce nu are nevoie să dizolve sau excreteze țesut prin 

intermediul exozomilor sau al virușilor.     

17:19 – 17:26 - Repet, tu ca om nu poți să “iei” viruși (solvenți), ci celulele tale creează 

aceaste proteine (“săpunuri”). “Săpunul” (virusul) nu este contagios.  

17:27 – 17:46 - Dacă Lumea Medicală e învățată să accepte Teoria frauduloasă a lui Louis 

Pasteur, de către Manualele controlate de Insitutele Rockefeller, de aceea medicii nu înțeleg 

elemente simple de Bio-Chimie, iar asta se explică astfel: 

17:47 – 18:18 - RSV (Virușii Sincțial respiratori) se spune că ar fi cauza principal pt Bronșită 

și Pneumonie, și că afectează 64 de milioane de oameni anual în sezonul de Gripă.   

Evenimentul Event 201 al lui Bill Gates menționa: că un nou Coronavirus zoonotic va ucide 

65 de milioane de oameni pe tot globul.  

OMS spune că: adenovirușii și Coronavirusul afectează 64 de milioane de oameni anual. 

(ca să-și sincronizeze cei răi viitorii morți cu “statistica oficială”).  

18:19 – 18:35 - Pe bune vă spun, că nu acești viruși (adeno și corona) sunt cauza Bronșitei și 

ai Pneumoniei, ci aceste boli sunt rezultatul ejectării de către celulele noastre de resturi și 

țesut distrus, ejectare ce se face cu ajutorul exozomilor sau virușilor.  

18:36 – 18:54 - Deoarece simptomele RSV sau Coronavirus sunt dificil de diferențiat de 

gripă sau alte infecții respiratorii, mulți dintre așa-zișii “infectați” cu RSV “s-ar putea să nu fi 

fost diagnosticați corect”.  

19:00 – 19:29 - Așadar, dacă 5G nu e încă activată, de ce atât de mulți oameni se presupune 

că “au făcut” boala Coronavirusului?  

Ei bine, din cauza că oricum anual 64 de milioane de oameni fac “dezinfectare celulară” 

(adică gripă), și în mod normal doar 3 milioane până la 5 milioane de oameni merg să vadă 

un doctor pt răceala sau gripa lor, însă dacă mass-media i-a speriat pe toți anul acesta – atunci 
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mult mai mulți oameni vor merge să consulte un doctor pt o răceală obișnuită sau pt 

Coronavirus.  

(adică mai mult de 3-5 milioane dintre cei 64 care oricum aveau probleme în sezonul iarnă-

primăvară vor merge la doctor, și astfel testele fiind o farsă, se vor îngroșa nr de “infectați cu 

covid”).  

19:30 – 19:49 - pe fundal: Anderson Cooper - despre dezinformarea din sfera vaccinistă: 

“Dacă te îngrijorezi cu privire la Coronavirus, îi încă nu ți-ai făcut vaccinul anti-gripal, ei 

bine – fă-ți vaccinul anti-gripal!”.  

Iar asta se întâmplă din cauză că mass media și sponsorii ei din Big Farma îi prădează în 

fiecare an pe bătrâni și pe cei ignoranți ca să meargă la Farmacie și la Clinici ca să își facă 

vaccinul anti-gripal sezonier, și să își injecteze astfel chimicale toxice și țesut străin în 

propriul lor corp.  

19:50 – 20:00 - Ghiciți cine se va îmbolnăvi acum de gripă, astfel încât să își îndepărteze 

acele otrăvuri injectate anterior? (tot aceia care deja se vaccinaseră contra gripei). 

Pe fundal: studiu de la Pentagon “Vaccinurile anti-gripale cresc riscul de a face coronavirus 

cu 36%”.  

20:01 – 20:12 - pe fundal: studiu australian din 2011 – “Vaccinurile anti-gripale au dublat 

riscul de a face infecții virale, și a crescut riscul de a face gripă cu 73%”. 

Studiu 2017: “Copiii vaccinați au de 6 ori mai multe șanse să facă Pneumonie, și de până la 

30 de ori mai multe șanse să facă Rinită Alergică decât au copiii nevaccinați”. 

20:16 – 20:32 - Haideți să privim și mai profund la aceste “teste” (de verificare a 

Coronavirusului)!  

Testele PCR = Testele de reacție în lanț a Polimerazei, și testele de anticorpi sunt folosite pt a 

dovedi orice fel de infecție virală, însă aceste teste sunt într-o eroare teribilă.  

20:33 – 20:42 - Anticorpii noștrii dau afară toxinele (antigeni) din corp, alături de alte celule 

ce le asistă.   

20:44 – 20:51 - Anticorpii. Aceștia identifică antigenii identificându-i în vederea înlăturării 

lor (adică pt a-i da afară pe antigeni din celulă). 

21:00 – 21:08 - De îndată ce materialul străin (toxic, adică antigenul) este dat afară din corp, 

noi nu vom mai avea anticorpi. Pt că așa cum îi spune numele, “anti-corp”, adică a dat afară 

materialul străin, a ieșit și el odată cu acesta. 

21:09 – 21:35 - Test IQ fulgerător: Dacă ești sănătos și ți se spune că ai un anticorp specific, 

se spune că ești protejat. Însă, dacă ești bolnav și ești testat pt anticorp, ți se va spune că ai o 

boală.  

Cantitatea de anticorp este irelevantă în materie de protecție, și singurul sens ar fi că tu ești în 

continuare toxic.   

21:36 – 22:13 - Daca ai anticorpi ai toxine denumite antigene. Dacă fumezi, bei, bagi droguri, 

mănânci mâncare gătită, bomboane, mâncare plină de chimicale și conservanți artifiaciali, ai 
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țesut vătămat, ești expus la radiații, ai fost injectat cu vaccinuri toxice, respiri aer poluat sau 

ești stresat – ai în celulele tale antigeni toxici, și astfel vei avea și anticorpi în sângele tău. Iar 

asta nu poate schimba nici un vaccin.  

22:14 – 22:39 - Teoria anticorpilor (teoria oficială) este absolut o știință viciata (greșita, și pe 

care nu te poți baza).  

Testele PCR, adică Testele de Coronavirus, sunt create prin luarea de materie celulară 

putredă prin electrificarea de bacterii, folosind chestii precum Cortizolul și modificându-le 

dpdv pleiomorfic în forme fage sau în forme sporeice (format ce protejează informația 

bacteriologică).  

22:40 – 22:53 - De-asemenea, așa se falsifică artefacte, adică rearanjând ADN și ARN din 

Genomul uman. Depinde de otrava folosită și de ce anume se află în materia putrezită.  

22:57 – 23:20 - Este important să înțelegem că tehnica PCR (a testului de coronavirus) 

reprezintă o tehnică de multiplicare, nu una de cuantificare (măsurare). Nu oferă nici o 

informație relevantă, ci doar arată mai mult (cu zoom) decât există în substanța putrezită. Nu 

discerne deloc ceva, și nu este un test, ci este o metodă.   

23:22 – 23:36 - Memoria celulelor noastre exista acolo ca să ajute corpul să învețe în ce 

mediu trăiește, pt a se asigura de ce e al său (țesut propriu), și pt a identifica tot ce e străin și 

care nu ar trebui să fie prezent în corp.  

23:37 – 24:05 - Germenii noștrii nu vor infecta niciodată țesutul normal (propriu). Virușii 

sunt neinfecțioși și nu există ca niște magicieni, așa cum vor cei răi să vă facă să credeți. Pt a 

înțelege mai multe citiți cartea “Virus Mania – cum Industria Medicală continuă să inventeze 

Epidemii făcând miliarde de dolari pe seama noastră”. 

24:06 – 24:24 - Așa cum am spus în primele 2 părți – microbii sunt ai tăi, și sunt 

pleiomorfici, ceea ce înseamnă că își pot schimba forma oricât bazându-se pe energia 

plasmatică astfel încât să își facă treaba de a înlătura din corpul tău țesutul mort, muribund 

sau vătămat.  

24:25 – 24:41 - O bacterie se poate schimba în fungi și apoi într-o sporee. Imaginea de mai 

jos provine dintr-un studiu științific ce identifică aceste bacterii pleiomorfice la subiecți 

(oameni) sănătosi, nu la oameni bolnavi.  

24:42 – 24:51 - Noi toți avem bacterii în sângele nostru. Ele se află acolo pt a ne ajuta, nu pt a 

ne răni, nu pt a ne infecta, nu pt a ne cauza probleme.  

24:52 – 25:10 - Orice tip de material străin este imediat înlăturat doar din simplul motiv că nu 

e propriu. Ideea sistemului imunitar a fost creată și dirijată de către industria farmaceutică 

tocmai pt a putea forța MINCIUNA “Teoriei Germenului”, teorie pe care Louis Pasteur a 

creat-o. 

25:11 – 25:26 - Termenul însuși de “germen” provine din descrierea sistemului limfatic din 

anul 1943, însăși literalmente, tot ce află în corpul nostru se află acolo ca să ne protejeze de 

țesutul străin.  

25:27 – 25:37 - Vaccinurile injectează zeci de otrăvuri străine, sau toxine, sau țesut biologic 

străin în corpul tău.   
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25:41 – 25:59 - Prin urmare, vaccinurile confuză total ce este propriu și ce este străin, ducând 

astfel: la tot felul de vătămări ale țesutului, la malformații ale proteinelor, rupturi ale ADN-

ului, infecții provenind de la inflamarea cronică și distrugerea mitocondrială; 

26:00 – 26:13 - Cu alte cuvinte, VACCINURILE CREEAZĂ îN CELULELE TALE EXACT 

ACELEAȘI LUCRURI PE CARE CELULELE TALE AR TREBUI SĂ LE CREEZE DUPĂ 

EXCRETAREA EXOZOMILOR SAU VIRUȘILOR pentru a le înlătura din ele.  

26:14 – 26:42 - Vaccinurile creează: -probleme de comunicare celulară, -tulburări ale 

sistemului nervos, -și cu alte cuvinte fiecare sistem poate fi distrus de aceste otrăvuri, acest 

lucru depinzând de tip, vârstă, fond genetic, dar și de factori de mediu interni, otrăvuri care în 

mod sigur vor duce la boli cronice asta dacă gazda supraviețuiește vaccinării, precum 

Cancerul  (fiind cea mai răspândită boală cronica). 

26:45 – 27:04 - O persoană ce se află în cadrul procesului de detoxificare, adică e bolnavă, 

(are simptomele de înlăturare a unor materiale din corp), va suferi “multe șocuri proteice” în 

corpul său, șocuri cauzate de inflamarea ce distruge celulele.  

27:05 – 27:27 - O probă din materia țesutului tău putrezit e comparată cu o probă din țesutul 

putrezit pe care ei l-au creat și patentat, și aceasta e numită “dovadă că ai luat virusul”. Și 

iată, “acum ai boala x, y, z” (bazându-se sistemul medical pe o procedură mincinoasă). 

27:28 – 27:41 - Și așa cum Dr. Stefan Lanka a spus: ei (cei răi) oferă un argument circular, pt 

că se testează de fapt pt tot felul de viruși mitici inventați de ei în laborator, falsificându-și 

statisticile și graficele, deoarece toate acestea se bazează pe minciună. Totul reprezintă un 

show magic fraudulos.  

27:42 – 27:53 - Fizicianul (medicul) tău probabil nici măcar nu știe că acest lucru încă 

continuă, și probabil sunt și stimulente financiare la mijloc, așa că oricum nu le-ar fi păsat 

(dacă e minciună sau nu la mijloc).  

27:55 – 27:59 - ÎNȘELĂTORIA: 

28:00 – 28:08 - Să presupunem că o persoană e bolnavă, persoana aceea își va detoxifica 

otrava din corpul propriu, ceea ce reprezintă răcelile și gripa (reprezintă o detoxificare).  

28:09 - 28:37 - Apoi i se ia o probă de sânge, de spută, salivă, mucus, etc, sau din orice alt 

produs rezidual, se adaugă pe vasul de laborator, se adaugă și alte chimicale, care să altereze 

bacteria și să rupă ADN-ul și mai mult, se localizează materialul genetic fie din bacterie fie 

din celulele gazdă, se rulează toate aceste materiale prin PCR ca să fie amplificate și să poată 

fi văzute, se măsoară mărimea, și apoi se declară “cauza” bolii;   

28:38 – 29:04 - Se afirmă practic că țesutul afectat și putrezit și boala celulară a rezultat din 

pricina unui țesut celular sănătos dar otrăvit din surse externe de mediu, și că asta a cauzat 

otrăvirea celulei de la început.  

Adică cu alte cuvinte ei spun că celula a fost sănătoasă, asta până când infecția externă 

(mâncare, poluare, etc) a transfromat-o în altă infecție externă.  

29:06 – 29:30 - Acum altcineva ce prezintă simptome similare (nu identice, dar apropiate), va 

fi testat în aceeași manieră și dacă materialul lor putrezit apare (la comparație) la fel ca la 
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PCR, - Voila, tu ai acea “boală”, (urmeaza o ironie) “însă ești norocos și noi avem ceva pt 

tine – antidotul – vaccinul anti-coronavirus”. 

29:31 – 29:52 - Acum ei pot face miliarde de dolari din “leacul” bolii, sub forma unor 

vaccinuri, antibiotice sau alte forme de medicamente otrăvitoare.  

Oricum, CHIAR DACĂ EȘTI SĂNĂTOS – POȚI FI TESTAT TOT POZITIV, deoarece ei 

folosesc aceeași înșelătorie ca la SIDA/HIV, pt că noi cu toții avem înlăuntrul nostru acea 

bacterie.   

29:53 – 30:04 - Condiționarea este atât de departe de a fi completă pentru tine (medicul făcut 

peste noapte), cu ale tale arte liberale și de marketing (acele desene din partea a doua, 

“pozele” virușilor), și cu nici un fel de experiență de specialitate în Virologie sau Biologie 

Moleculară!  

30:05 – 30:31 - Iată aici un Virolog și Microbiolog proeminent precum Dr. Stefan Lanka – 

care a petrecut 26 de ani în sfera HIV/SIDA încercând orice dovadă că așa ceva există. Tu 

(doctorul sistemului) afirmi că așa ceva e atât de absurd, precum e pt ignoranți și pt cei 

disociativi (rupți de realitate) - încât nici măcar nu iei în considerare așa ceva, astfel încât să 

conduci o investigare pe cont propriu! (ci accepți orice vomită oficialii). 

30:32 – 30:42 - Și exact asta e șmecheria prin care magicienii (vrăjitorii) te fac să îți dorești 

să fii ignorant, și mai ales să le permiți să te injecteze cu otrăvuri pt profitul lor.  

30:46 – 30:52 - (Naratorul răspunde la întrebarea sistemului de pe fundal: “Oare când 

coloniștii britanici le-au dat pături infectate nativilor americani, s-a considerat armă 

biologică?”) 

R: Nu, coloniștii americanilor nu au infectat acele pături cu Variolă!  

30:53 – 31:05 - Variola reprezintă un răspuns celular viral normal în vederea curățirii, 

răspuns dat la infectarea pielii cu o otravă ce se găsește în plantele naturale, cum ar fi: 

Ricinul, Stricnina, sau Cianura. 

31:06 – 31:30 - În mod normal te întrebi: Dar în legătură cu Gripa spaniolă din anul 1918? 

Dr. Eleanore McBean a scris 2 dintre cele mai complete cărți de cercetare pe acest subiect (al 

fraudei vaccinurilor), cărți pe care vi le voi lasa la Descriere, și pe care e necesar să le citiți pt 

a înțelege ceea se întâmplă din nou astăzi.  

31:31 – 32:00 - Oricum, eu voi da citirii 2 importante pasaje din carte, și apoi poți citi 

dovezile respective de unu singur: 

“Primul Război Mondial a fost unul de scurtă durată (1914-1918), și astfel că producătorii de 

vaccinuri nu și-au putut folosi toate vaccinurile militare (destinate soldaților). Deoarece ei 

(producătorii) se aflau (și încă se află) în acest domeniu doar pt profit, au decis ca restul să fie 

vândut populației, și astfel că au demarat cea mai mare campanie de vaccinare din istoria 

SUA.  

32:01 – 32:18 - Nu era nicio epidemie astfel încât să justifice aceasta (vaccinarea populației) 

astfel că au folosit alte trucuri (pt a-i convinge pe oameni să se vaccineze)! 
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Propaganda lor afirma că: “soldații se întorc din alte țări cu tot felul de boli, și că astfel toți 

civilii din SUA trebuiau să se vaccineze cu toate tipurile de vaccin de pe piață”.  

32:19 – 32:38 - Oamenii i-au crezut deoarece, în primul rând – îsi doreau să aibe încredere în 

doctori, și în al doilea rând – soldații chiar fuseseră bolnavi. Însă ceea ce nu știau civilii e că 

boala soldaților s-a datorat vaccinurilor pe care doctorii le-au administrat, devreme ce 

doctorii de Armată nu le spun civililor asemenea informații.    

32:39 – 32:55 - Mulți dintre soldații care s-au întors au fost mutilați pe viață (paralizați) de 

către vaccinurile ce li s-a administrat.  

Aceea pandemie de atragere către vaccinare a durat 2 ani, și a fost ținută întreținută prin 

administrarea de medicamente otrăvitoare de către doctorii care în același timp au încercat să 

ascundă simptomele.  

32:56 – 33:24 - Din câte am reușit să aflu, gripa i-a atins doar pe cei ce fuseseră vaccinați. 

Cei care au refuzat vaccinarea nu au fost atinși de gripă. Propria mea familie a refuzat să se 

vaccineze, și astfel cu toții am fost sănătoși, la acea vreme. Noi știam din învățăturile despre 

sănătate ale lui Graham, Trail, Tilden, și ale altora că oamenii nu pot contamina (vaccina) 

trupul cu otrăvuri fără să cauzeze și boli.  

33:25 – 33:55 - Când gripa a ajuns la maximul ei, toate magazinele au fost închise, la fel și 

școlile, și afacerile, și chiar și spitalele deoarece și doctorii și asistentele fuseseră vaccinați și 

căpătaseră gripă. Nimeni nu se afla pe străzi. Era ca un fel de oraș-fantomă. Noi păream să 

fim singura familie care nu luase gripa, iar astfel, părinții mei au mers din casă în casă ca să îi 

îngrijească cât de cât pe bolnavi, deoarece atunci era imposibil să ajungi la doctor.  

33:56 – 34:15 - Dacă ar fi fost posibil ca germenii, bacteria, virusul sau bacilii să cauzeze 

boala, aceștia ar fi avut nenumărate ocazii să îmi atace părinții, deoarece părinții mei 

petreceau multe ore pe zi în cameră cu bolnavii.  

Însă părinții mei nu au luat gripă, și nici nu au adus vreun germen acasă care să ne infecteze 

pe noi, copiii, și nu a cauzat nimic.  

34:16 – 34:36 - Nimeni din familie nu a luat gripă, nici măcar un pic, chiar dacă afară era 

iarnă și zăpadă mare pe jos.  

Când văd oameni care se feresc atunci când alți oameni strănută sau tușesc lângă ei, mă întreb 

oare cât timp le va lua ca să afle că nu pot lua acel ceva – indiferent ce e.  

34:37 – 34:54 - Singura cale prin care ei pot lua o boală este să o dezvolte singuri în interiorul 

lor prin mâncare proastă, băutură, fumat, sau făcând alte lucruri ce le cauzează otrăvirea 

internă și le reduce vitalitatea”.  

34:55 – 35:04 - Având în vedere ceea ce cunoaștem acum (după vizionarea celor 3 părți din 

documentar), haideți să vedem cum funcționează aceasta (înșelătoria Covid)! 

Titlul din media centrală: “De ce morțile de la Coronavirus sunt atât de numeroase în Italia?” 

35:05 – 35:28 - Nr morților din pricina noului Coronavirus din Italia a crescut în ultimele 

zile, când țara a raportat 463 de morți din cauza virusului, dintr-un total de 9.172 de cazuri 

confirmate la momentul 9 Martie. Totuși, de ce e nr atât de mare în această țară?  
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35:29 – 35:52 - În afara Chinei continentale, Italia are cel mai mare nr de morți din lume din 

cauza Covid19 – boală cauzată de noul Coronavirus. Iar rata de mortalitate a țării - de 5% - 

este cu mult mai mare decât media mondială - 3,4%, conform OMS.  

35:53 – 36:25 - Aceeași OMS care ne-a spus că 64 de milioane de oameni anual sunt afectați 

de Coronavirus sau adenovirus. (Și ne-a mai spus că) din acele 64 de milioane, doar 3-5 

milioane sunt suficient de severe astfel încât să se solicite ajutor de la doctor sau spitalizare, 

și că din acestea toate – doar un procent de 9 până la 13% ajung să moară anual. Iar această 

mortalitate e dublă sau triplă față de așa-zisa “rată de mortalitate” a Italiei de doar 5%. 

36:26 – 36:49 - Bloomberg a raportat că: “99% dintre italienii care au murit până acum de la 

virus, aveau și alte boli dovedite! – conform unui studiu al Institutului Național de Sănătate! 

Mai mult de 75% dintre ei sufereau de Tensiune Arterială, 35% sufereau de Diabet, și o 

treime sufereau de Boli Cardiace. 

36:50 – 37:08 - Iar media de vârsta a celor morți este de 80 de ani. Toți morții cu vârsta sub 

40 de ani au fost bărbați cu serioase probleme de sănătate.  

Mă întreb câți dintre ei erau vaccinați înainte!? (toți). 

37:09 – 37:21 - Cunoșteți faptul că în timp ce noi – cu toții – ne aflăm în casele noastre 

alături de copii, și închiși (izolați), FLOTE ÎNTREGI DE INSTALARE A TEHNOLOGIEI 

5G AU FOST OBSERVATE PARCÂND LÂNGĂ ȘCOLI, ÎN MAI MULTE ȚĂRI!? 

 

Traducere Partea a IV-a: 

 

00:02 – 00:09 - Partea a 4-a: Agenda 21/30 a O.N.U.: O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ 

00:10 – 00:24 - SAYIR JI – președinte al GreenMedInfo și al Systome Biomed, 

vicepreședinte al Federației Naționale de Sănătate, membru în Comitetul Superior al GGFC, 

Editor al Jurnalului Internațional de Nutriție și Medicină Funcțională. 

00:25 – 00:30 - Iată încă un mod de a explica toate acestea (chestia cu falsul Covid): 

00:31 – 00:42 - Medic THOMAS COHEN, fondator și membru al Fundației Weston a Price, 

Vice-președinte al Asociației Fizicienilor pentru Medicină Antroposofică, autor a 5 cărți 

despre Biologie, Vaccinuri și Autoimunitate.  

00:43 – 00:59 - Să presupunem că vrei să afli câte picioare (membre inferioare) sunt și astfel 

mergi (tu ca autoritate statală) în tot județul ca să afli câte picioare există. Și afli (de exemplu) 

că există 3.000 de picioare.  

01:00 – 01:17 - Apoi spui (tu, statul) că: “Nu vreau să numar picioarele tuturor oamenilor, ci 

voi afirma că “fiecare persoană care are un picior are și un pantof, și fiecare pantof are un 

șiret de pantof, așa că nu voi mai număra picioarele, ci voi număra șireturile pantofilor 

01:18 – 01:35 - presupunând că asta e mai usor! și astfel (eu ca stat) voi afla mai ușor câte 

picioare există”. Și asta ar fi adevărat, cu excepția faptului că UNII OAMENI AU 

PICIOARE, DAR NU AU PANTOFI, sau UNII OAMENI AU PICIOARE DAR AU 3 
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PERECHI DE PANTOFI, sau UNII PANTOFI NU AU șI ȘIRETURI, și astfel în această 

situație, 

01:36 – 01:44 - tu (statul, OMS, sistemul) NU POȚI UTILIZA “ȘIRETURILE” CA ȘI 

ARGUMENT PT A AFIRMA CÂT DE MULȚI OAMENI AU PICIOARE, SAU CÂTE 

PICIOARE EXISTĂ! 

(alegoria cu pantofii și șireturile arată nebunia rationamentului din spatele testelor de 

confirmare a Coronavirusului) 

01:45 – 02:01 - Iar tipul care a inventat testul ce este utilizat pentru depistarea 

Coronavirusului, numit RTPCR test, a spus că: 

“Doar dacă nu ai un scop precis, cum ar fi Meningococul, NU POȚI FOLOSI ACEST TEST 

ÎN SCOPURI DE DIAGNOSTICARE!”. 

02:02 – 02:38 - E UN TEST SUROGAT.  Oamenii care au “Coronavirus” au simptomele de 

Febră și Tuse, astfel că acestea ar putea proveni de la orice altă afecțiune. Ei (oficialii) nu au 

izolat virusul! E ceva normal ca unii oameni ce au Febră sau Tuse să aibe un virus, unii 

oameni care au un virus nu au simptome, astfel că NU POȚI FACE NICI UN FEL DE 

PREDICȚIE,  bazându-te pe o așa-zisa căutare a unei “piese unice” a virusului, și să spui 

apoi că “iată, oamenii s-au îmbolnăvit de asta!”. 

02:39 – 03:00 - Partea înfricoșătoare a întregului proces este felul în care ei efectuează testul: 

ei iau un țesut care, chipurile, ar proveni de la acest virus, și îl trec prin mai multe cicluri, 20 

de cicluri, 40 de cicluri, deoarece nu-l pot găsi doar printr-un ciclu. Și dacă îl treci prin 60 de 

cicluri VEI GĂSI ACEST ELEMENT ÎN TOATE PERSOANELE!  

03:01 – 03:20 - Asta nu e ceva unic doar la acest virus. Dacă însă îl treci prin 35 de cicluri, 

NU îl vei găsi în nimeni! Astfel că ALEGÂND NR DE CICLURI (de verificare în laborator) 

POȚI STABILI DINAINTE CÂTE PERSOANE SĂ FIE TESTATE POZITIV (la 

Coronavirus).  

03:21 – 03:34 - Sunt de acord cu asta, însă chiar dacă vei găsi “dovada prezenței virusului” în 

orice om ce are aceste simptome de Febră și Probleme respiratorii, asta nu înseamnă 

cauzalitatea (nu înseamnă că ai Coronavirus).  

03:35 – 03:51 - Normal că nu, căci asta înseamnă doar excreția celulei. Există un nr infinit de 

factori care ar putea să producă aceste simptome într-un individ. Așa că întregul model (de 

testare) este foarte absurd în adevăratul sens al cuvântului.  

03:52 – 04:06 - Și când faci testul ca să vezi dacă cu adevărat asta e cauza sau de fapt nu e 

nimic acolo, pt că tot acest context (show mincinos) e doar un mesaj, pt că nu putem folosi un 

test surogat (ca să diagnosticăm Covid). 

04:07 – 04:23 - Problema e că la 40 DE CICLURI (testarea) rata pozitivă FALSĂ este de 1%, 

și dacă pui 20.000.000 de oameni să facă testul vei avea un număr de 200.000 de “infectați”, 

și astfel ai o “epidemie”.  

04:24 – 04:53 - Așa este! Ceea ce a aflat David Crowe în cel mai recent articol al său – “Este 

Coronvirusul 2019 real?” -  a fost să afle că în China ei au folosit criterii de a confirma un caz 

cum ar fi “posibilă expunere lângă cineva ce a fost diagnosticat cu infecția”, iar când au 
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început să pună oameni în carantină – s-a aflat că existau mai mulți oameni “asociați” cu 

“infectații” decât nr oficial de infectati. 

04:54 – 05:24 - Astfel că întregul lor proces de identificare a virusului se bazează în totalitate 

pe lipsa unor dovezi, iar studiile genomice ale gutei umane și ale sângelui, au arătat că multe 

dintre aceste “virusuri mortale” ca să zic așa (prezentate de sistem a fi mortale) precum 

Virusul Gripal, Coronavirusul sau Virusul Herpes SUNT PREZENTE ÎN MOD NATURAL 

ÎN CORPUL NOSTRU. ELE SUNT PĂRȚI INTEGRANTE DIN NOI!  

05:25 – 05:51 - Am vrut să scriu acest articol “Ar trebui să ne speriem de o armă biologică 

precum un germen produs în laborator?”, deoarece istoria ne-a arătat că acele instituții care 

trebuiau să ne apere de acest tip de război, de fapt au creat unele tulpini, dar cred că arma 

principală a lor e acea “Teorie a germenului” (teorie mincinoasă) despre care am tot vorbit, 

teorie care reprezintă în realitate un SISTEM DE CONTROL LA NIVEL GEOPOLITIC, 

05:52 – 06:04 - Și spun asta din cauză a ceea ce deja vedem – CARANTINĂRILE 

FORȚATE – deoarece deja acum vedem asta în Spania, Franța, Italia, și foarte curând vom 

vedea și în SUA aceste “arestări la domiciliu” cu Garda Națională ieșită pe străzi! 

06:05 – 06:24 - Asta trebuie să înțeleagă oamenii, că (mascarada cu Covid) nu e doar o 

discuție academică! De fapt, când aprofundezi cu adevărat acest subiect, așa cum noi deja 

facem, prin aceste metodologii de testare, există foarte puține dovezi că ele (testele) 

funcționează.  

06:25 – 06:46 - Așa este! Testele lor le dă posibilitatea să manipuleze cifrele astfel încât să ai 

mai mulți “subiecți testați pozitiv” în mod fals, astfel încât să pornești o epidemie și să vinzi 

vaccinuri, apoi (testul fals) îți va permite să reduci numărul de infectați astfel încât să 

“demonstrezi eficacitatea vaccinului”. Iar per total, tot ceea ce ai făcut a fost să schimbi nr de 

cicluri prin care ai efectuat testarea. -Absolut! 

06:47 – 07:17 - Când explic asta oamenilor asta, încerc să îi fac să își pună mintea la 

contribuție, iar concluzia la care am ajuns este că: există oameni care se îmbolnăvesc și care 

ajung să aibe celule degenerative, iar la test se arată mai mult ADN decat ar trebui, își scuipă 

din înseși celulele lor, și întrebarea e “Ce îi otrăvește pe oameni?”. 

07:18 – 07:45 - Ăsta e un important punct de abordare deoarece punctezi chestii de bază în 

ceea ce privește “îngijirea oficială” în caz de Gripă – de prescrie oamenilor Tamiflu – 

medicament ce este un compus chimic cu consecințe hidrogenice profunde – mulți dintre 

consumatori ajungând să dezvolte Probleme Respiratorii și Cardiace grave, și care ajung (ele 

problemele) să fie cauzele principale ale morții în cazurile de probleme virale.  

07:46 – 08:24 - Trump a recomandat antibioticul (în cazul Covid) – Azitromicină – iar acesta 

omoară bacteriile ce te ajută să înlături otrăvurile și țesutul afectat în sezonul de gripă.  

El de-asemenea, a mai recomandat Hidroxiclorochină. Ce este aceasta? Este un medicament 

anti-malarie ce crește în mod artificial sensibilitatea radio (suceptibilitatea la unde) a 

obiectelor biologice, iar al doilea său efect este de a intensifica efectele radiațiilor ionizante.  

08:25 – 08:36 - Radiațiile sub 300 de GigaHerți se presupune a fi neionizante, însă haideți să 

vedem câteva studii științifice despre radiațiile de 60 de GH per mm, și să vedem cât de 

“sigure sunt aceste radiații! 
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08:37 – 09:10 - Luate la general, cele mai multe dintre studii au dat impresia că “nu” există 

efecte de la expunerea la radiațiile milimetrice, însă unele dintre studii au arătat acele efecte! 

Aceste diferențe dintre studii ar putea proveni de la diferențele condițiilor de efectuare a 

experimentelor, iar per total expunerea la radiații milimetrice nu ar avea efecte genotoxice, și 

nu alterează exprimarea HSP în absența EFECTELOR TERMALE.  

09:12 – 09:38 - Oricum, acest studiu a fost făcut în anumite condiții. S-a arătat că efectele 

radiațiilor, inclusive ale celor milimetrice (specifice 5G), depind direct de un nr de parametri 

fizici cum ar fi: frecvență, modulare, polarizare, frecvențele foarte mici de fundal, și câmpuri 

magnetice stabile.  

09:39 – 09:52 - În completare, trebuie să menționăm că s-ar putea să ne lipsească calcule 

statistice foarte importante. Trebuie să fim conștienți de aceste probleme de natură statistică. 

(aduceți-vă aminte de ce a spus șeful FCC și șefa 5G din Italia: că nu vor aștepta undă verde 

de la statisticile impactului 5G asupra sănătății, ci VOR EXPERIMENTA DIRECT ÎN AER 

LIBER). 

09:53 – 10:22 – De-asemenea, Grupul lui Le Drean a publicat studii și despre efectele 

radiațiilor la 60,4 GH arătând nicio diferență în exprimarea genomică în urma expunerii la 

radiații milimetrice, deși după o expunere de 6 ore, testele în timp real au arătat că exprimarea 

unor gene a fost afectată, iar aceasta e conectată cu creșterea temperaturii cauzată de 

expunerea la așa ceva.  

10:23 – 11:00 - Haas (om de știință) a indicat și o modificare a exprimării proteice după 24 de 

ore de expunere la radiații de 60 GH, modificare survenită datorită căldurii, iar într-un alt 

studiu, același grup a indicat efecte specifice ale radiațiilor milimetrice, în special expunerea 

la acea frecvență (de 60 GH) induce o modificare drastică în sistemul de exprimare al 

întregului genom, modificare survenită în special datorită efectelor termale ale radiațiilor. 

11:01 – 11:20 - Ei (savanții) nu au putut detecta niciun efect asupra geno-toxicității sau a 

exprimării HSP în actualul studiu, însă răspunsurile (reacțiile) mecanismului biomolecular la 

expunerea radiațiilor milimetrice (5G) rămâne să fie aflat ulterior.  

11:21 – 11:45 - Ceea ce putem vedea - (în exemplul) cu introducerea și punerea imediată la 

vânzare a medicamentelor contra-HIV, plus otrăvirea în masă (din prezent) precedată de 

bolile cronice din trecut - toate se preconizează a fi asociate cu un “germen” invizibil (dar de 

fapt otrăvirea datorându-se radiațiilor 5G), exact ca în psihoza cu Coronavirus. 

11:46 – 12:19 - Mulți oameni mor, și nimeni nu știe dacă erau bolnavi sau de fapt au fost 

otrăviți (radiați).  

-Exact, și mai cred că atunci când porți aceste costume de tip Ebola (echipamentul 

înfricoșător cu cagule pe cap), acest teatru, acest teatru politic, de fapt reprezintă un aspect 

șamanist, exact cum se întâmpla în cadrul triburilor antice în care se lua un os și se îndrepta 

către unu sau altu spunându-i-se că “vei muri mâine” (camapanie de frică, de terorizare a 

maselor), iar persoana respectivă crede mesajul și chiar ajunge să moară.  

12:18 – 12:34 - Cred că vedem acest aspect la nivel foarte larg, iar oameni din sistem ajung 

să se supere pe oamenii ca noi (cei doi) deoarece nu credem că “amenințarea” Covid e atât de 

ridicată pe cât ne spune CNN-ul sau CDC-ul sau OMS.   
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12:35 – 12:46 - Ei încep să atace indivizii cărora nu le e frică (de poveste oficiala), și practic 

se derulează un proces întreg de DEZUMANIZARE, proces care e mai îngrijorător decât 

orice virus.  

12:48 – 13:20 - Ei bine, eu cred că toate acestea sunt speculații (teoriile oficiale) deoarece am 

sentimentul că Istoria Pandemiilor de Gripă și care toate sunt asociate cu o CREȘTERE ÎN 

ELECTRIFICAREA PĂMÂNTULUI, și (situația de azi) are legătură cu expunerea la un nou 

câmp electromagnetic, expunere care deteriorează ADN-ul și care cauzează aceste efecte, pe 

care noi le numim viruși.  

13:21 – 13:43 - Iar asta de fapt reprezintă o mare problemă deoarece vedem oameni care se 

deteriorează; chestia asta (radiația) a început în Wuhan și pe nava de croazieră, și cred că 

întreaga poveste e ca un ȚAP ISPĂȘITOR. 

13:44 – 13:58 - Noi știm că asta urma să se întâmple, pt că de fiecare dată când am pus în 

funcțiune undele Radio, undele Radar, șamd, urma să apară și a apărut o Pandemie de Gripă. 

Nu e o gripă virală, ci e o OTRĂVIRE A ADN – ului! 

13:59 – 14:24 - Adică în mod special are loc deteriorarea celulei și a ADN-ului în urma 

expunerii la radiații electromagnetice cu care nu ești obișnuit, și astfel va părea că tu ai de-a 

face cu o infecție virală. 

Mai spun odată – nu am toate răspunsurile și faptele pt analiză, însă presupunerea mea e că 

noi (umanitatea) avem de-a face cu o problemă.    

14:25 – 14:39 - E ca (în chestia cu delfinii) cine a murdărit apa (adică cine a alterat mediul 

electromagnetic prin radiații noi)? 

În cazul nostru nu e vorba de apă, ci de câmpul electromagnetic al pământului, iar cineva 

foarte recent a “aruncat chestii murdare în apă”! adică în câmpul nostru electromagnetic.  

14:40 – 15:08 - La o radiație de 60 GH per mm molecula de oxigen absoarbe 98% din 

radiație! Eu obsișnuiesc să explic oamenilor că undele electromagnetice de 2.4 GH sunt 

standard pt BlueTooth și pt Wi-Fi, și de-asemenea gătim mâncare folosind aceste dispozitive 

încălzind molecula de apă.  

15:09 – 15:33 - Și nu tre’ să faci un raționament prea mare ca să pricepi că aceste lucruri îți 

vor afecta constituția moleculară în proporție de 99%.  Există noțiunea că biomasa celulei 

reprezintă un fenomen EPI, adică celula reprezintă o entitate electromagnetică, și că are în ea 

electroni. 

15:34 – 15:53 - Și ne gândim că acestea sunt doar emisii celulare, însă de fapt lucruri stau 

invers! Biomasa pe care o considerăm reală din cauză că are în ea molecule, iar ca exprimare 

secundară considerăm “vibrațiile” ei (ale celulei).  

(adică celula e atacată cu vibrații (radiații) și emite virușii ca să se curețe).   

15:54 – 16:07 - Și evident că piesa numită “apă” pe care o aduci în discuție este ceva 

important pentru a înțelege cum funcționează tot acest sistem (al 5G, Covid, etc), iar când ne 

uităm la razele electromagnetice neionizante înțelegem că corpul nostru e apă, e 

electromagnetic (și susceptibil la radiații). 
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16:08 – 16:19 - Ceea ce afirmi tu e perfect logic și mă voi concentra să analizez asta, și cred 

că ai absolută dreptate, mai ales dacă “markerii inițiali” ai “Coronavirusului” testați prin PCR 

se află la nivel de ARN fără specificitate.  

16:20 – 16:38 - Iar asta ar însemna că resturile execrate de celulă au fost generate de către 

vătămare (prin radiație), și exact așa cum ai afirmat deja: ăsta (Covidul) reprezintă un țap 

ispasitor (pentru punerea în funcțiune a 5G), mai ales că au știut foarte bine că Wuhan e un 

centru tehnologic de asemenea capacități. 

16:39 – 17:01 - Așa cum am discutat în Partea a II-a, pe 18 Octombrie 2019, cu doar 6 

săptămâni înainte de așa-zisa “răspândire a Coronavirusului”, a avut loc evenimentul Event 

201 – ce a simulat o Pandemie de Coronavirus la nivel mondial, transmisă de la lilieci la 

porci și la oameni, și care sa fie transmisibilă în comunități chiar și de oameni cu simptome 

blânde.  

17:02 – 17:12 - A fost găzduit de către Fundația Bill și Melinda Gates, Forumul Economic 

Mondial al Băncii Mondiale, și de către Universitatea John Hopkins.  

17:13 – 17:29 - Daniel Coit Gilmann a fost primul președinte al Universității John Hopkins – 

universitate ce se află în centrul “informării” despre Covid19. De-asemenea, acesta e și 

fondatorul Institutului Carnegie, exact acel Carnegie ce a fondat Organizația Mondială a 

Sănătății. 

Pe fundal: titlu “Înșelătoria Big-Farma a lui Rockefeller și Carnegie”.  

17:30 – 18:00 - Narator Amanda Vollmer – Dr. în Biotehnologie și Naturopatie: “Aveți 

nevoie să înțelegeți ideea de “medicină” pe care o promovează Rockeffeler de-a lungul 

timpului! Avem de-a face cu nume grele, cu multi-miliardari ce au început să manipuleze 

piața de capital încă din anii 1930 și să facă mulți bani, cu care au finanțat Școlile de 

Medicină – școli care erau în faliment, și care au acceptat banii lor (banii celor răi), iar aceștia 

le-au spus la schimb: “Luați banii, luați-vă tot ce aveți nevoie, noi vrem doar ca 2 dintre 

oamenii noștri să fie membrii în comitetele dvs de conducere”. 

18:01 – 18:21 - Și astfel, dacă celor răi nu le plăcea ceea ce se întâmplă, își retrăgeau 

finanțarea. Practic au cumpărat cu totul instituțiile respective. Apoi au înființat Asociația 

Americană de Medicină, care a avut ca scop principal distrugerea Asociației de Homeopatie 

Americană, și să le distrugă spitalele.  

18:22 – 18:35 - Apoi au inventat licențele, iar oricine nu avea o licență nu putea practica 

medicina, și astfel au scăpat (i-au băgat în faliment) pe herbaliști (doctorii naturiști), pe 

homeopați, dar și pe cei care mai târziu făceau bine (tratatu cum trebuie). Astfel cei răi au 

obținut monopolizarea situației. 

18:36 – 19:13 - Războiul științific de 40 de ani vis-a-vis de “Teoria germenului” și “Teoria 

terenului (mediului)”, a fost “câștigat” (pe nedrept) de “Teoria germenelui” din cauza 

profitului ce provenea din ea, iar această teorie a germenului nu avea nimic de-a face cu 

știința, cu faptele (cu realitatea), ci a provenit direct de la Rockefeller și de la lacheii săi care 

gândeau că: “nu putem face bani dacă îi învățăm pe oameni să crească plante, așa că hai să îi 

speriem cu ceva invizibim, ceva care nu poată să-l vadă pt că nu au uneltele ca să-l vadă, așa 

că hai să falsificăm știința, și hai să le dăm medicamente (pastile)! Hai să facem jocul cu 

Problemă-Reacție-Soluție! Asta s-a întâmplat cu Lumea Medicală.  
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19:14 – 19:28 - Coit era de-asemenea și co-fondator al Asociației Russel Trust (a sectei 

martorilor lui Iehova, hiliaștii), asociație ce administrează afacerile organizației secrete 

“Cranii și Oase” de la Universitatea Yale. 

19:30 – 20:01 - reproducerea pasajului din Prima parte când medicul Aajonus vorbește despre 

NOM:  

“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.  

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, 

20:30 – 20:44 - deeoarece și Bush se afla într-o organizație care e plină de genu ăsta de 

oameni (criminali cu gulere albe) - 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.  

-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 de la Yale”! 

20:45 – 21:04 - Anthony Fauci – care este președintele Institutului Național al Alergiilor și al 

Bolilor Infecțioase – și purtător de cuvânt al Echipei Casei Albe de Luptă împotriva 

Coronaviruslui, a fost educat la Liceul Regis din New York și la Colegiul “Holy Cross” – 

ambele fiind instituții iezuite! 

21:05 – 21:14 - Ziarul New York Times l-a denumit “expertul națiunii în sfera bolilor 

infecțioase”. Oare el a recomandat acest medicament lui Trump? 

Pe fundal: “medicamentul propus de Trump duce la Aritmie fatală (moarte)”.  

21:15 – 21:26 - Gregory Manarino (trader la Bursa) spune despre Pandemie: “ei deodată au 

produs această situație, căci e produsă în mod deliberat (cu premeditare), căci totul s-a 

petrecut foarte repede, uitați-vă cât de repde s-au derulat lucrurile. Avem cu siguranță de-a 

face cu o Lovitură de stat Guvernamentală!”. 

21:27 – 21:49 - Pentru acele milioane de americani care își caută de muncă, am auzit că acum 

Banca Federală (pușculița NOM) face angajări în aceste vremuri, ai auzit ceva despre asta? 

Am auzit – am auzit că Banca asta își angajează poliție, pt că de fapt, această bancă are 

Poliție proprie! 

Băncile centrale sunt cele mai criminale și hidoase organizații de pe fața pământului deoarece 

ele au atât de multă putere! 
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21:50 – 22:05 - Brațul armat al Federal Reserve este reprezentat chiar de ARMATA SUA, și 

vor îndrepta acea armată împotriva oricui, chiar și împotriva propriilor cetățeni! Cei de la 

bancă de fapt orchestrează acum un mare colaps economic, despre asta e vorba! 

22:06 – 22:27 - Spiro Skouras: “Cred că pas cu pas am ajuns ca societate exact unde ei au 

vrut, adică foarte dependenți de sistem!”. 

Manarino: “Eu cred că tot jocul acesta (Pandemia covid) se desfășoară pt a se crea un sistem 

financiar complet nou (electronic, biometric), complet digital, fără bani lichizi, și în care să 

existe o singură monedă pe tot globul. Adică o singură monedă acceptată în tranzacții, și 

evident, un singur Guvern Mondial”. 

22:28 – 23:14 - Ei vor un control total, și nu doar asupra Sistemului Financiar, ci și asupra ta 

și asupra mea.  

-Sunt Spiro, vă mulțumesc pt atenție, și se pare că suntem izolați la nivel global, în schema 

asta cu “Pandemia Covid”, deoarece Garda Națională deja e dezlănțuită în 28 de state, multe 

afaceri au fost închise, deoarece mulți oameni trebuiau să fie la muncă acum. 

Ni se alătură pt a analiza situația economică Gregory Manarino, dar și rezultatul dorit de către 

cei ce au provocat Pandemia – și anume – crearea unei monede digitale.   

23:15 – 23:42 - Sunt fericit să fiu aici, și tu ai descris foarte bine scopul celor răi! Ai atins 

punctus terminus al scopului dorit de căi răi. Chestia asta (Pandemia) e făcută în mod 

deliberat, și va deveni din ce în ce mai rea, iar oamenii (cumva) trebuie să fie pregătiți pentru 

asta.  

23:41 – 24:05 - Înainte de acest Covid, au existat multe semne că urmeaza asta, iar acum 

când privim în urmă, retrospectiv: 

-CDC căuta să angajeze Specialiști pt Programe de Carantină, în Noiembrie 2019; 

-Centrul Fort Dietrich – care era baza războiului biologic – a fost închis de către CDC anul 

trecut; 

24:06 – 24:23 - La începutul anului am avut parte de Forumul Economic de la Davos, care 

reprezintă 1% din 1% (adică reprezentanții de bază ai celor mai bogați oameni din lume), și 

cei de acolo s-au concentrat pe 3 elemente principale: 

-Inteligența Artificială, Schimbările Climatice, și Moneda Electronică a Băncilor Centrale 

(MEBC). 

24:24 – 24:36 - Exista un citat de la Davos, provenit din platforma Yahoo care spunea: “După 

apariția virusului, am realizat cât de periculoase sunt bancotele de hârtie, și astfel MEBC a 

devenit un subiect și mai arzător”. 

24:37 – 24:53 - Dintre toți virușii pe care ei i-au creat, și pt care au făcut atâtea vaccinuri, și 

din cele 64 de milioane de cazuri anuale de Corona și Adenovirus, tocmai acum se tem că 

aceștia se pot transfera către banii lichizi? 

Începi măcar acum să pricepi ce se întâmplă? 
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24:54 – 25:14 - Știm că cu 6 săptămâni înainte ca această “gripă” să izbucnească, a avut loc 

Event 201 – ce a însemnat o simulare despre Pandemia de Coronavirus; a luat parte: ONU, 

Băncile Centrale prin acel Forum, șefii de la Centrele de Sănătate din SUA și China, Fundația 

lui Bill Gates, producătorii de vaccinuri, mass-media, ei cu toții au fost prezenți acolo. 

25:15 – 25:33 - Iar data Event 201 - 18 Octombrie 2019 – e aceeași zi în care în Wuhan au 

fost demarate “Exerciții militare globale” – zonă care acum e considerată “punctul zero” de 

răspândire a epidemiei. 

Băncile centrale au lucrat la moneda digitală de ani de zile, și având în vedere ce știm până 

acum, care e imaginea ta de ansamblu cu privire la ceea ce se întâmplă? 

25:34 – 25:55 - Nu cred că poate fi sintetizată (situația) mai clar decât ai făcut-o tu! Dă-mi 

voie să dau un pic timpul înapoi pt că vreau să spun ceva aparte în emisiunea ta: când a 

izbucnit pt prima dată chestia asta, am încercat să trag un semnal de alarmă, și aproape că mi-

a reușit (avertismentul cu privire la cash), însă ceea ce mi s-a întâmplat după aceea a fost că: 

25:56 – 26:16 - Am început să colectez informații, exact la modul în care tu povestești, și am 

început să citesc informațiile aferente și am rămas șocat cu privire la ce se derulează! Asta e o 

operațiune aparte! Apoi am primit informații de la un om foarte cunoscut, nu-i pot da numele 

aici, iar ceea ce mi-a spus acesta mi-a schimbat întreaga perspectivă despre cum vedeam 

lucrurile! 

26:18 – 26:45 - Chiar acum cand vorbesc cu tine sunt foarte emotionat vis-à-vis de acest 

subiect, deoarece acesta e impactul (șoc) pe care îl are asupra mea! Sunt extrem de convins că 

(Pandemia) a fost un act premeditat, pus în scenă la un nivel incredibil (global, iar forțele 

implicate sunt cele mai teribile din lume)! 

26:46 – 27:10 - Ceea ce se întâmplă la noi (în țară) poartă denumirea de “Noua Americă”. E 

absolut epic. Așa că hai să derulăm informațiile: aveam la acel moment o piață care atinsese 

maximul istoric cu câteva săptămâni înainte de “izbucnirea virusului”, și după cum știi, eu am 

spus public, Vineri – înainte de căderea generalizată a Burselor – că mi-am scos toți banii 

lichizi din aceasță piață (piața de capital)!  

27:11 – 27:27 - Eu nu pot spune oamenilor ce să facă, deși câteodată scriu ceea ce fac pe 

blogul meu, la care oamenii spun: “Wow, Greg Manarino, și-a retras banii din piață!”. Eu 

încă mai tranzacționez pe piață, însă pozițiile de bază (plasamentele deja efectuate) au fost 

trimise spre lichidare (spre încasare).  

27:28 – 27:55 - Astfel că, eu cred că am fost primul din industria financiară care să spună 

public asta; știu ce vor spune unii: că mi-am scos banii din piață din cauză că am știut ce 

urmează, însă am verificat zilnic maximul pieței, și mi-am zis “Ceva se întâmplă!” (urmează 

un eveniment ceva, ca să se cadă de sus, și să fie zdruncinată economia, exact ca înainte de 

Marea Depresiune din anii ’30, marele Crah). 

27:56 – 28:24 - Apoi acest virus a fost eliberat, apoi a urmat războiul prețului la țiței! Rusia a 

zis “Nu, nu facem jocuri aici, în sfera OPEC”! acum, oricine îmi urmărește munca e conștient 

de relația de dependență dintre Piața de Capital și Prețul Petrolului! Petrolul reprezintă 

“sângele” Bursei americane, pt că ambele sectoare depinde de el: și cel financiar și cel 

energetic depind de prețul petrolului! 
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28:25 – 28:54 - Pandemia a fost un act deliberat – să se scadă atât de mult prețul petrolului, 

simultan cu eliberarea virusului (adică punerea în funcțiune a antenelor 5G). Care a fost 

efectul acestor acțiuni? 

R: Distrugerea Pieței de Capital din America, adică aducerea ei într-o cădere liberă! Ne vom 

prăbuși (ca piața), noi am plonjat de la un maxim istoric! Am pierdut peste 10.000 de puncte 

și 30% în doar câteva săptămâni.  

28:55 – 29:11 - Fiecare dolar pe care Trump l-a pompat (prin emisie de masă monetară) în 

Economie, acum a dispărut! El a preluat o bulă mare și urâtă (o economie nefuncțională) și a 

dus-o către o hyper-bulă, iar acum (odată cu Pandemia) partea hyper-bulei a dispărut, și ne-

am întors la bula (economia) de pe vremea lui Obama! 

29:12 – 29:48 - Iar acea fărâmă de Economie se duce și ea de râpă, și dacă vreți vă vorbesc 

despre acest aspect din perspectiva tranzacționării! Revenind la Pandemie – aceasta a fost 

100% planificată, repetată (simulată): Coronavirusul, afectarea prețului petrolului, distrugerea 

piețelor americane (de capital), iar oamenii nu mai știu ce să facă! Oameni plângând îmi 

spun: “Greg, nu-mi vine să cred ceea ce tocmai s-a întâmplat cu investițiile mele, acum voi 

munci până voi muri, am pierdut totul, toate afacerile!”, 

29:49 – 30:07 - După cum am menționat în pre-interviu – acum oamenii spun “nu mai pot 

susține (afacerea asta), trebuie să închid totul”, iar distrugerea economiilor e parte din jocul 

care se derulează în prezent! 

Însă elementele principale sunt “Coronavirusul” și “Prețul petrolului”, deoarece declararea 

Pandemiei a fost un act deliberat ca să se lovească Piața de capital, și mai mult de atât 

30:08 – 30:24 - ei au lovit puternic piața americană. Piața aceasta “sângerează” teribil la acest 

moment. Am explicat asta oamenilor de când mă știu: Scopul final al băncilor centrale este să 

fie Creditorii și Cumpărătorii a orice, adică SĂ DEȚINĂ ÎNTREAGA LUME!  

30:25 – 30:46 - Pt cei care nu pricep, este că cât li se permite băncilor să împrumute mai 

mult, cu atât ele devin mai puternice, nu mai slabe, ci mai puternice! Puterea Băncilor 

Centrale rezultă din capacitatea lor de a da bani cu împrumut! Acum, ce face Federal 

Reserve?  

30:47 – 31:14 - Am auzit asta de la omul lui Trump - Steve Manucci – Federal Reserve e gata 

să emită “lichidități nelimitate” (cu 0% dobândă la emitere). Ce înseamnă aceasta?  

Înseamnă “datorie nelimitată”. Adică Federal Reserve e pe punctul de a emite bani din orice 

motiv, și asta deja se întâmplă acum din cauza “Coronaviruslui”, și a colapsului Pieței 

CREDO – a prețului petrolului, adică doborarea pieței de capital. 

31:15 – 31:22 - Repet, toată această Pandemie e una createă (fabricată)! Iar ei zic că “a venit 

momentul să vă oferim o soluție!”. Soluția e foarte simplă, și cred că se află în desfășurare de 

foarte mulți ani, cred că cu toții suntem conștienți de asta.  

31:23 – 31:40 - Și asta din cauză că s-a observat de mult timp că Guvernele sunt mână-n 

mână cu Corporațiile! Însă ce se întâmplă acum cu aceste “planuri de salvare”, reprezintă cu 

adevărat o naționalizare a întregii industrii! 
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Pe fundal: Benito Mussolini (fascist, ridicat la putere de biserica catolică): “Fascismul ar 

trebui să fie denumit pe drept a fi Corporatism, deoarece reprezintă simbioza dintre puterea 

Corporatistă și puterea Guvernamentală”. 

31:41 – 31:52 - acest proiect “Noua Americă” ne arată că vechea Americă s-a dus, s-a 

terminat cu vechiul sistem acum câteva zile! America în care trăim, fără îndoială, nu mai are 

nimic de-a face cu America de acum câteva săptămâni!  

31:53 – 32:07 - Iată că avem această unire dintre filosofia guvernamentală americană și 

Sistemul corporatist, și cred că oamenii știu care e definiția acestuia (Fascism), și mai grav e 

că se întâmplă chiar acum, când vorbim! 

32:08 – 32:24 - Acum avem de-a face cu un sistem guvernamental complet nou, și căruia i s-a 

permis să se instaleze, din cauza acestor crize fabricate, deoarece totul a fost planificat la 

virgulă, și totul se va înrăutăți pt că s-a deschis Cutia Pandorei!  

32:25 – 33:03 - Acum că acest sistem “Noua Americă” a fost stabilit, această nouă filosofie 

guvernamentală epicentrul, căci nu ne va mai permite să avem piață liberă. Întorcându-ne la 

modul în care oamenii ar putea să fie distruși (conditionați),  

(pe fundal se arată sistemul deținerii de acte biometrice); și da, acum ne aflăm în izolare; 

majoritatea afacerilor au fost închise;  

33:04 – 33:17 - Și în același timp avem aceste mega-corporații care își rechiziționează (își 

cumpără propriile acțiuni) acțiunile de mulți ani de zile, aliniindu-se astfel să fie încadrate în 

“planul de salvare”, sau să fie “naționalizate” (adicaă să fie salvate prin banii statului), iar 

micile business-uri sunt închise. 

33:16 – 33:40 - Mulți prieteni de-ai mei mi-au zis: “Greg, nu mai pot supraviețui, mi-am pus 

toți banii în afacere, și acum mă duc la fund!”. Tot se întâmplă la modul premeditat 

(asasinarea IMM-urilor în folosul marilor Corporații), iar asta s-a permis din cauza blatului 

făcut dintre guverne și corporații, astfel încât economiile mici și mijlocii să fie scufundate 

(falimentate).  

33:41 – 33:58 - Cred că economiile mijlocii vor fi afectate puternic. Marile corporații vor fi 

salvate, și vor fi naționalizate, iar asta va include și Sistemul de Sănătate. Tuturor le e frică de 

“Sănătatea naționalizată”, de “sănătatea socialist”, însă exact asta se va întâmpla.  

Definiția Fascismului este Socialismul naționalist. 

33:59 – 34:14 - Iar asta se întâmplă acum în America. Voi finaliza în curând! Ceea ce se 

derulează e mult mai profund, căci acum când avem acest proiect “Noua Americă”, ce credeți 

că face Federal Reserve? 

Pe fundal: titlul articol “Odată cu această criză Banca Federală împrumută băncilor 

comerciale 1 Trilion de dolari pe zi (1000 de miliarde de dolari pe zi)”. 

Ea pompează trilioane ca să mențină asta la suprafață! (pentru ca farsa să fie funcțională). 

34:15 – 34:35 - Pompează bani (indirect) către mai toate băncile centrale din lume! Întrebarea 

e “De ce face aceasta?” 
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După părerea mea este pt a dezvolta un sistem financiar complet nou (îi îmbată cu bogăție pe 

toți, cu iluzia că ar deține bani)!  

Adică vor să dezvolte un SISTEM COMPLET DIGITAL, FĂRĂ BANI LICHIZI, ȘI CARE 

SĂ AIBE O SINGURĂ MONEDĂ MONDIALĂ! 

34:36 – 34:46 - O singură monedă tranzacțională pe tot globul, și evident un Guvern 

Mondial! Iar pt asta au nevoie ca în America să se întâmplă asta prima dată, și de aceea noi 

suntem epicentrul (acestei transformări), iar “Noua Americă” va deveni apoi “Noua lume”. 

34:47 – 34:55 - Știți că atunci când America a fost “descoperită” a foste denumită “noua 

lume”? însă nu pt că ar fi fost altă planetă, ci pt că acest plan e tot atât de vechi de când se 

pune la cale! 

34:56 – 35:12 - Faptul că am văzut piața hiper-inflatată (crescută artificial), a fost tot cu 

premeditare, astfel încât să prindă (să absoarbă, să afecteze) cât mai mulți oameni, și îi 

mințeau astfel, ca să îi atragă să bage bani: “Spuneți tuturor cât de puternici suntem, cât de 

mult se investește, șamd!”, și apoi, deodată, când te aștepți mai puțin, ei au creat așa ceva 

(Coronavirusul) cu premeditare. 

35:13 – 35:22 - Totul este conceput să se desfășoare foarte rapid, și priviți cât de repede s-au 

întâmplat toate, adică am avut de-a face cu o “lovitură de stat” dată chiar de către Guvern 

într-o perioadă foarte scurtă de timp! 

35:23 – 35:41 - America nu mai e aceeași care a fost acum o lună, iar faptul că Federal 

Reserve pompează bani pt ca totul să fie naționalizat (salvat cu banii statului), “dolarizând” 

practic toate băncile centrale, astfel încât să se cumpere active cu dolari! 

35:42 – 36:05 - Ei știau (cei din băncile centrale) că asta urmeaza să se întâmple. 

Coronavirusul a cauzat multă frică în piața (de capital), iar eu ocupându-mă cu așa ceva văd 

că pică prețul petrolului, pică piața, și totuși dolarul urcă; adică cu alte cuvinte dolarul e atât 

de puternic, încât băncile centrale din întreaga lume, indiferent de moneda în care emit masa 

monetară, sunt fericite să accepte acești dolari (ca plan de salvare), și îi vor accepta oricum 

(forțate).  

36:07 – 36:19 - Știți care e cea mai mare nebunie? Că toate băncile centrale din lume sunt 

conduse de 6 bănci de pe Wall Street, iar ele toate, acceptă tacit să se întâmple toate acestea 

(schimbările), asta nu e ceva nou, noi toți știam că se urmărește așa ceva, iar acum deja e aici! 

36:20 – 36:38 - Și totul e pe cale să se înrăutățească, deoarece ei (cabaliștii) de fapt acum 

fabrică un colaps economic global masiv. Despre asta e vorba aici. Statele vor fi falimentate 

deoarece nu mai pot colecta dolari, și ceea ce va urma este că Federal Reserve nu va mai 

emite masă monetară ca să salveze statele. 

36:39 – 37:03 - Cu cât banca își permite să creeze mai multă datorie, cu atât devine mai 

puternică (deoarece la momentul colapsului va afecta tot ce a depins de ea, adică economiile 

tuturor statelor). Acei oameni care i-au cerut lui Trump să închidă Banca Federală, de fapt nu 

au înțeles ce se întâmplă, și de aceea i-am numit și “patrioți” falși, deoarece ei nu fac nimic, 

ci doar stau și au lăsat asta (vrăjeala cu Covid) să se întâmple! 
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37:04 – 37:18 - Avem de-a face cu o preluare globală a puterii (din mâna oamenilor către 

globaliști), și totul se întâmplă foarte, foarte repede, chiar sub ochii noștri, așa că oamenii 

trebuie să se pregătească pt scenariul cel mai rău posibil! 

37:19 – 37:30 - Și astfel i-am pregătit și pe clienții mei: le-am spus la vremea aceea că 

urmează o criză fără precedent, un eveniment biblic, care va șterge de pe fața pământului (va 

omorî) un nr mare de oameni din populația globului. 

37:31 – 37:48 - Am spus asta încă de când am început (să lucrez pe piața de capital). Acesta e 

jocul lor final. Acesta e planul (moneda electronică). Și asta se întâmplă acum: Marea 

Depresiune regizată, și cazul cel mai rău posibil pus în scena, iar apoi ei vor oferi această 

“soluție” (moneda digitală), evident când vor fi mult mai puțini oameni.  

Iar oamenii vor rămâne mai puțini (vor fi omorâți) tot cu premeditare. 

37:49 – 38:09 - Atât de hidoasă e situația asta! Acum voi tăcea! 

Sunt de acord cu ce ai spus până acum, că totul a fost pre-stabilit (premeditat), numai dacă te 

uiți la sincronizarea evenimentelor, la evenimentele însele care au condus la așa ceva, dacă te 

uiți la cum acționează de atâția ani băncile centrale în spatele scenei în vederea promovării 

monedelor digitale. 

38:10 – 38:26 - Da, au premeditat, absolut! Cred că și oamenii știu toate acestea, iar ceea ce e 

interesant este că atunci când Bitcoin a apărut, nu știam ce e în spatele său, pt că eu sunt din 

garda veche, tranzacționez pe tiparul tradițional.  

38:27 – 38:54 - Așa că a trebuit să treacă o vreme pt ca eu să înțeleg Bitcoin. Apoi am 

început să îl studiez, și nu știu de cât timp îmi citești ceea ce fac, însă atunci când valoarea 

unui Bitcoin a ajuns la 18.000 de dolari le-am spus oamenilor să cumpere pt că va ajunge și la 

27.000 de dolari, le-am spus mai demult că de la 5.000 va ajunge la 10.000, șamd, însă când a 

ajuns la 18.000 le-am spus să scape de el (să îl convertească).  

38:55 – 39:09 - Astfel că apoi am fost ridiculizat de site-urile crypto-monedelor, acestea 

spunând că “Manarino greșește, bitcoinul va ajunge la 60.000, bla, bla, bla!”. Ei bine, aceeași 

oameni au venit să mă întrebe: “Greg, cum de ai ghicit asta?”, și le-am răspuns că: “Nu am 

ghicit-o, ci am studiat-o!”,  

39:10 – 39:22 - Am studiat Bitcoin la modul total, și oamenii nu știu cât de scufundat 

(implicat pt că le monitorizez) sunt în aceste piețe! E ceva foarte ciudat (să intuiesc astfel de 

chestii), pt că am prevăzut maximul pieței până în ultima zi, iar oamenii râd de mine! Cum ți 

se pare asta? 

39:23 – 39:39 - Le-am spus oamenilor de mulți ani că ținta mea despre țiței va fi undeva între 

25 și 27 de dolari per baril, iar oamenii râdeau de această informație spunând că: “Nu se 

poate, Greg, ci va crește încontinuu!”. Și a și crescut pt mulți ani, iar oamenii au cumpărat 

aceste acțiuni, iar eu am tot continuat să le spun că va scădea! 

39:40 – 39:54 - Iar acum, nu numai că am ajuns (ca piață) la ceea ce am zis eu, însă deja 

trecem prin așa ceva! Și vom vedea, de-asemenea, cum va continua totul! Și am îndoieli și cu 

privire la indicatorul industrial Dow! 6000 de puncte urmează să scadă! Ce, ne aflăm cumva 

în anii 1900? 
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39:55 – 40:11 - Ei bine, da, pt că trebuie să “ardem” (depășim) bula lui Obama (adică 

economia nesustenabilă de pe vremea lui Obama), și astfel că, cum actualmente economia 

noastră, și cea globală se duce de râpă în mod deliberat, și asta din cauză că se închid afaceri, 

și se țin oamenii izolați, în loc să îi lase să muncească, cei răi știu cum acest lucru va avea 

impact asupra întregii economii. Și totul se face cu premeditare.   

40:12 – 40:28 - Se va ajunge în cele din urmă să se seteze un sistem financiar complet nou 

(cel digital)! Dă-mi voie să spun asta înainte de a tăcea iarăși! Mă tem că tot jocul va fi 

pervertit (modificat) în ceva cu adevarat oribil pentru oameni. Și de aceea sunt atât de mâhnit 

în videoul de azi! 

40:29 – 40:44 - Gregory, ți-am văzut videourile precedente unde ai dat alarma, despre acei 

“falși patrioți”, și cu planul ce va urma, cred că acest aspect trebuie să fie spus –  

Pe fundal: OPERAȚIUNE PSIHOLOGICĂ! 

40:45 – 41:03 - Eu le-am spus oamenilor să fie gata de o revoluție, și asta înainte să fim 

preluați! Acum am pierdut, acum avem o “nouă Americă”, avem o nouă filosofie 

guvernamentală, și deja ei pun în mișcare Garda Națională, poliția militarizată în orice stat 

exact ca Armata, și care e diferența aici? 

41:04 – 421:23 - Și nu numai asta, poliția din mai multe state deja a anunțat că nu va mai fi 

responsabilă de multe dintre infracțiunile care se vor face, inclusiv jafuri, și apoi le vor da 

drumul infractorilor din pușcării, și asta în mijlocul unei pandemii, apoi stocurile alimentare 

vor dispărea, și asta va reprezenta “furtuna perfecta” (declanșatorul pt o schimbare).  

41:24 – 41:47 - Pandemonium. Asta vor ei să declanșeze – Pandemonium – (stare de urgență 

în toate domeniile, nu în doar cel medical). Le spuneam oamenilor că vor ajunge să 

protesteze în stradă, iar ei râdeau de mine! Știi ce cred? Că toată această liniște și obediență 

față de autorități se va transforma în Panică. Cei răi vor să se ajungă la panică generalizată, ei 

au premeditat-o! 

41:48 – 42:10 - Oamenii ar face bine să se pregătească cât de cât! Întotdeauna trebuie să 

înțelegi imaginea de ansamblu în orice aspect al vieții tale. De îndată ce pierzi imaginea de 

ansamblu, ai pierdut deja. Trebuie să ai ochii deschiși și urechile ciulite! Trebuie să fii atent 

ce se întâmplă, iar oamenii nu sunt atenți deloc! 

42:11 – 42:32 - Și nu sunt atenți din cauză că sunt distrași, sunt distrași de media prin acest 

Coronavirus spunându-le oamenilor: “Priviti coronavirusul, și la ce cauzează acesta!”. Tot 

răul care se întâmplă se dă pe acest virus.  

Piața de capital prăbușită! Nu, nu, nu. Aceasta nu s-a prăbușit din cauză că mor oameni, ci 

din cauză că evaluarea activelor nu mai are nici un sens acum! De fapt, nimic nu mai are sens 

acum dpdv economic.  

42:33 – 42:59 - Mulți oameni înghit prosteala cu coronavirus, însă mulți încep să se și 

trezească!  

-Sunt de acord cu tine că băncile centrale nu vor să își asume responsabilitatea pt situația în 

care ne aflăm, guvernele de-asemenea nu-și asumă nimic, și astfel “coronavirusul” va fi 

vinovat pt tot ce se întâmplă în starea de urgență.  
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43:00 – 43:22 - Tot ceea ce s-a întâmplat până acum este sinonim cu ceea ce se dorește de 

către Agenda 21 a NOM: iar ONU și-a lansat propriul fond de crypto monede acum câțiva 

ani, se lucrează la digitalizarea proprilor lor active, au parteneriate mari cu Ripple și cu 

sistemul lor, și la fel fac și celelalte mari bănci centrale. 

43:23 – 43:43 - Personal, cred că Bitcoinul a fost creat de către sistem (de cei răi) și a fost dat 

oamenilor astfel încât aceștia să creadă că e ceva “bun de folosit împotriva sistemului” (ca să 

îi înșele și să accepte cât mai mulți așa ceva): “Bitcoin va fi anti guverne, anti bănci centrale, 

vom fi liberi, și vom avea propriile noastre bănci centrale”, bănci despre care tu vorbești 

foarte mult, și de aceea zic, Bitcoinul a fost dat mulțimilor ca un fel de “opoziție controlată”. 

43:44 – 44:09 - Iar astfel, s-a dezvoltat în ascuns acest sistem de evaluare și achiziție a 

activelor, iar băncile centrale lucrează pe ascuns la așa ceva (la crypto-monede) de ani de 

zile, în timp ce afirmau: 

“cypto-monedele vor fi folosite doar de hoți, doar de infractori, cei care spală bani, șamd!”, 

iar acum pare că au dreptate (o ironie), căci ele sunt folosite în prezent de cei mai mari 

infractori (băncile centrale) din lume.  

44:10 – 44:22 - (Ironie), Nu, oamenii nu cumpără droguri cu ajutorul dolarilor, nu au făcut 

niciodată așa ceva! Ai dreptate, mă întreb cum de oamenii nu văd asta!? Eu nu știu să 

răspund, însă unii oameni pur și simplu nu au acel ceva ca să se prindă (să priceapă) de ceea 

ce se întâmplă.  

44:24 – 44:33 - Astfel că pe măsură ce situația de urgență continuă (și mascarada cu Covid), 

eu cred că cei răi nu vor lua bocancul de pe gâtul nostru (ca umanitate), (nu cred că ne vor da 

moment de respiro, să ne regrupăm și să îi blocăm cumva), pt că ne-au adus exact în situația 

în care ei au vrut! 

44:34 – 45:10 - Adică mă refer că ne-au adus unde au vrut, ani la rândul, ne-au făcut din ce în 

ce mai dependenți de system, și ne țin la degetul lor mic, practic! Am vorbit cu foarte mulți 

oameni inteligenți și care cunosc subiectul ăsta foarte bine, și ne întrebăm ceva legat de 

sincronicitatea (acțiunilor celor răi), gen când se va întâmpla, adică criza asta va veni la 

pachet cu “soluțiile lor”, adică cu “societatea fără bani lichizi”, chestie despre care băncile 

centrale deja vorbesc, restructurând întreg sistemul! 

45:11 – 45:30 - Asta va fi soluția lor finală la toate acestea, iar noi încercăm cumva să 

înțelegem momentul când se va întâmpla, și ne întrebăm când Trump va arăta lumii întregi 

“soluția”, înainte de alegeri, și va deveni “erou”, sau după (alegeri). Noi putem doar estima 

sau ghici estimativ. 

45:31 – 45:51 - Pot reliefa doar viteza cu care toate acestea s-au derulat încă de acum câteva 

săptămâni, și am avut de-a face cu o înlocuire guvernamentală pt că deja nu mai avem de-a 

face cu SUA (ci cu o conducere globalistă), iar faptul că în prezent Fed pompează acești 

dolari în întreaga lumea atât de rapid, sună incredibil.  

45:52 – 46:09 - Nouă, oamenilor, nu ni se va permite niciodată să aflăm despre ce sumă e 

vorba (în emisiunea de masă monetară), însă faptul că ne domină în aceste momente, e ceva 

ce ni s-a mai spus!  
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Pe fundal: George Orwell, în anii ’40: “Dacă vrei să știi cum va arăta viitorul, imaginează-ți 

un bocanc care stă NON-STOP pe fața omului!”. 

46:10 – 46:28 - Se va ajunge la o spirală din care nu se va mai putea reveni. Vor fi etape după 

etape în vederea implementării planului lor, și vor fi desfășurate foarte foarte repede, în 

conjuncție (în strânsă legătura) cu ceea ce fac și celelalte bănci). 

46:29 – 46:45 - Atunci când vorbesc cu unii oameni, ei îmi zic: “cum, Federal Reserve nu e 

singura bancă centrală?”, unii dintre ei cred că e doar ea, însă sunt multe bănci centrale în 

întreaga lume, însă ele sunt conduse de aceleași entități, fara indoiala! 

Revenind la cât de repede s-au desfășurat evenimentele, gândiți-vă la asta: 

46:46 – 47:12 - Când Federal Reserve a început să deruleze operațiunile ei de rechiziționare – 

această bancă e implicată în scheme de lichiditate, cu alte cuvinte ajută alte bănci să își dea 

bani de la una la alta, astfel încât să dea iluzia că există mai mult capital în sistem – Fed 

începuse cu 50 de miliarde de dolari per zi.  

47:13 – 47:35 - Când am început să spun tuturor de îndată ce începuseră schemele astea, ce 

urmau să dăuneze economiei, și cum va progresa, le-am spus că asta va crește exponențial și 

va fi perpetuă. Și astfel că dacă acum câteva luni ne aflăm la 50 de miliarde pe zi, acum ne 

găsim la 1 trilion pe zi.  

47:36 – 47:58 - Și asta le spun oamenilor, că nu e nici un secret, nici ei nu s-au ferit să 

ascundă asta, și va fi din ce în ce mai mult. Și de ce se întâmplă asta? Pt că asta e ceea ce ei 

își doresc! Să existe cât mai mulți dolari în piață, (iar apoi să îi convertească în bani digitali), 

astfel că inundă piața cu dolari atât de mult și atât de repede, pt ca mai apoi să o oprească 

dintr-odată! 

47:59 – 48:33 - Iar acum media te minte că “nu te duce la bancă, nu retrage bani cash” (ca să 

nu iei Covid, haha). Eu am spus oamenilor să retragă mult cash acum mult timp. 

Al doilea motiv pt care ei vor să ne ducă către societatea fără cash, este pt că ei nu își doresc 

doar controlul Sistemului Monetar, ci își doresc și control asupra ta și a mea ca oameni.   

48:34 – 49:00 – Mulți oameni (din păcate) vor îmbrățișa Noua Americă (digitalizată), însă 

mulți vor rezista, și aș vrea să cred că și eu voi face parte din Rezistență (din cei care nu se 

vor lăsa prinși în sistemul digital)! În prezent nu mai avem nicio șansă, pt că ei deja 

mobilizează și Armata, Poliția, și curând va fi din ce în ce mai rău! 

49:01 – 49:32 - Ceea ce se întâmplă în jurul nostru – oamenilor ca tine și ca mine – ne vine 

ușor să înțelegem către ce ne îndreptăm, și nici nu e greu să îți dai seama. Noi știm care e 

scopul lor, cel puțin din punctul meu de vedere – SCOPUL LOR ESTE UN GUVERN 

MONDIAL, ȘI O MONEDĂ DIGITALĂ UNICĂ! Eu chiar cred asta! 

49:33 – 49:51 - Că ei au plănuit asta de foarte foarte mult timp, și asta trebuie să facă prin tot 

acest plan pe care îl desfașoară și despre care am vorbit aici, mai întâi proiectul “Noua 

Americă”, iar apoi în întreaga lume! 

49:52 – 50:08 - Iar felul în care “modelul” Fed va ajunge și la celelalte bănci centrale este 

unul foarte foarte rapid. Iar toate aceste planuri ale lor depind de foarte multe variabile. Iar 
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variabila cea mai mare este că nu știm câți oameni se vor trezi (și vor respinge planurile lor), 

câți oameni vor alege să se lupte cu sistemul!  

50:09 – 50:29 - Cred că un nr foarte mare de oameni, nu numai că nu vor îmbrățișa asta, dar 

vor fi și foarte șocați să afle asta, chestia cu “Noua Americă”, dar cred că unii nu vor fi 

bucuroși cu privire la acest proiect! Însă privind înapoi la ce s-a întâmplat în ultimii ani, cred 

că era inevitabil să se întâmple și asta!   

50:30 – 51:01 - Când stau și mă gândesc, apare întrebarea, cum vor putea să pună asta în 

aplicare, deoarece le-am tot spus oamenilor că cei răi au inflatat Piața de Capital cu un motiv 

anume, astfel încât să se ajungă la schimbări foarte mari (sinonime cu Agenda 21/30). 

Nu v-a păsat când acțiunile creșteau, atunci era okay, iar acum când au scăzut, nu vă mai 

place, însă de fapt acei bani sunt transferați către Băncile de pe Wall Street, către fondurile 

speculative, către prieteni de-ai lui Donald Trump, șamd,   

50:02 – 51:39 - deoarece acestea toate aveau informații din interior despre acest virus, așa că, 

oamenilor, treziți-vă! 

Tot ce se întâmplă e ca și cum ai aprinde un bec (dintr-un buton (centru de comandă) se 

derulează toate, căci toate fuseseră puse la locul lor dinainte). Ceea ce li se permite nouă să 

vedem din Bilanțul Federal Reserve este 4,5 trilioane de dolari, deși cred că e vorba de mult 

mai mult în realitate. 

Banca aceasta vorbește despre un plan de salvare în cuantum de multe trilioane de dolari, în 

ceea ce privește datoriile corporatiste, dar și datoriile municipale (publice). 

Ea vrea să acopere toate aceste datorii.  

51:40 – 52:02 - Acesta e jocul lor final – să acopere totul (să depindă totul de sistemul lor). Și 

astfel îți dai seama că bilanțul lor va exploda către sume pe care nici măcar nu credeai că 

există, cu scopul de a dolariza întreaga lume. 

Însă după ce va fi totul gata (acoperit în dolari), atunci vor schimba jocul, vor apăsa celălalt 

buton (de închidere).  

52:03 – 52:33 - Acest întreg concept - de unire a guvernului cu corporațiile – nu se întâmplă 

doar aici în SUA, pt că e un fenomen similar peste tot. Când oamenii vor fi martorii acestor 

evenimente (cu dolarizarea și opritul banilor) – și mulți înțeleg ce reprezintă = e Fascism pur 

– deocamdată nu aud nimic (adică să protesteze cineva) unii vor pune mâna pe arme, și din 

păcate apoi unii vor îmbrățișa noul sistem,  

52:34 – 52:48 - pt că ei vor gândi: “Okay, pierd acum toți acești bani din cont, și fac bani 

doar când valoarea acțiunilor crește, sunt speriat de acest virus, însă nu-mi pasă de ceea ce ei 

vor face, lasă-i să emită ce vor, atâta timp cât eu voi fi bine!” – li se va activa maselor 

mentalitatea de supraviețuire, iar acest aspect este de-asemenea unul premeditat (adică să se 

ajungă în situația asta, astfel încât oamenii să accepte sistemul digital).  

52:49 – 53:24 - E chestiune de distragere a atenție! Ce vinde sistemul oamenilor”? Le vinde 

frica de virus și frica de a pierde bani, oamenilor le e frică de căderea piețelor imobiliare, le e 

frică de pierderea afacerilor, șamd! 
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“Noua Americă” cred că va fi ceva hidos pt oamenii cărora le place libertatea, și care cred în 

noțiunea de libertate! 

53:25 – 53:59 - Acum totul s-a terminat, căci vedem simbioza fascistă dintre stat și corporații 

călcând pe cap micii antreprenori! Suntem închiși, suntem izolați, nu putem funcționa! Unde 

e planul de salvare? 

Ei bine, credem că vor fi cecuri de 1000 de dolari sau 2 cecuri. 

Să presupunem că fiecare adult va primi 2 cecuri a 1.000 de dolari, cât ar însemna dacă ar 

trebui să îți ajungă suma asta pt un an? La fiecare 1.000 de dolari, ar veni 19,23 dolari 

(1000/52) pe săptămână. 

54:00 – 54:35 - Ei bine, sunteți fericit că guvernul va da banii ăștia? Poate chiar 40 de dolari 

pe săptămână? –(ironic) E foarte bine, unde să semnez ca să îi primesc!? 

Chiar acum când vorbim, Fed injectează trilioane în Sistemul financiar, astfel încât să devină 

și creditor și cumpărător, iar mâine Fed va deveni mai puternic decât e astăzi! De ce va 

deveni mai puternic? Pt că li s-a dat undă verde să emită fonduri nelimitate. Așa funcționează 

banca centrală.  

54:36 – 55:08 - Pt acei milioane de americani care nu au un job acum, am auzit că Fed Res 

face angajări chiar acum! Poți să ne spui ceva despre asta?  

Așa este, Fed angajează Poliție, și de fapt are propria structură de Poliție, iar oamenii nu cred 

asta. Mergeți pe site-ul lor și verificați, dacă nu credeți. (ironic) Hai să ne angajăm acolo, căci 

plătesc foarte bine, un salariu nebunesc, undeva la 90.000 de dolari/an. 

55:09 – 55:28 - Cine vrea să muncească în “inima” Noii Ordini Mondiale, să se ducă să se 

angajeze! Eu consider că băncile sunt cele mai oribile, cele mai odioase organizații de pe fața 

pământului deoarece ele au atât de multă putere! 

Această bancă este păzită de înseși Armata SUA.    

55:29 – 55:34 - Iar aceasta va fi îndreptată împotriva oricui, chiar și împotriva propriilor 

cetăteni! 

55:35 – 55:57 - Următoarea parte va fi despre ascunderea inițiatorilor Agendei 21/30 de 

oameni!  

Dacă presa ar participa la un proces pre-stabilit de către ONU nu va face decât să iasă la 

iveală în societatea noastră multe dintre grupurile conspiratoriale, sau indivizii respectivi. 

Am citit despre asta, și apoi i-au schimbat numele după ce am citit. Deoarece ei nu vor ca 

oamenii să scrie despre asta! 

55:58 – 56:11 - Așadar, acest segment din societate care se teme de Guvernul Mondial și de 

invadarea SUA de către ONU, prin care libertățile noastre ne vor fi luate, va lucra în mod 

activ pt a înfrânge orice oficial care va fi de acord cu conspirația de a implementa Agenda 21! 

56:12 – 56:24 - Așadar, noi numim acest proces altfel: “agenda 21”, pt că ei au denumit-o 

altfel: “plan comprehensiv (total)”, sau “gestionare a creșterii”, sau “creștere inteligentă”.  

Oameni buni, “smart growth” e “Agenda 21”.  
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56:25 – 56:48 - Pe 21 Martie, guvernul britanic a recunoscut ceva incredibil pe site-ul 

propriu, confirmând ceea ce acest film a tot discutat, și anume că: de pe data de 19 Martie 

2020 Covid 19 nu mai este considerat a fi Boală Infecțioasă cu Consecințe Grave în Marea 

Britanie!  

56:49 – 57:45 - Care e definiția lor pt așa ceva? 

-o boală infecțioasă acută; -să aibe o rată de mortalitate ridicată; -care să nu aibe un tratament 

preventiv eficient;  

-E dificil de recunoscut și identificat rapid;  

-are abilitatea de a se răspândi în comunități și în spitale;  

-necesită personal “îmbunătătit” sau vaccinat, sau o populație pt a se putea face față bolii. 

-se răspândește prin contact direct cu un pacient infectat, prin fluide infectate, țesut, sau prin 

alte materiale, sau prin contact indirect cu alte materiale, și 

-se răspândește prin aer, sau prin respirația cu scăpări de salivă. 

57:46 – 58:13 - Cu alte cuvinte, Covid19 este exact ceea ce spun Manualele de Medicină că 

e: -o răceală obișnuită!  

Și astfel, se ridică întrebarea: De ce ești închis (izolat) de către stat în propria ta casă, ca și 

cum ai fi un prizonier, probabil urmând să rămâi fără job în mai puțin de o lună, și cu Legea 

Vaccinării Obligatorii în derulare? 

58:14 – 58:21 - În partea a 5-a veți vedea Agenda 21/30, ce plănuiesc ei, și mai ales de ce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


