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La finalul acestei traduceri există câteva comentarii făcute de Radu Nicolae și filmul înregistrării. Cifrele din fața fiecărei 

fraze reprezintă minutul și secunda din înregistrare. 

Vă îndemnăm să citiți atent tot acest text și să faceți ce vă îndeamnă conștiința. 

Doamne ajută! 

 

Motto: 

”Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8, 32) 

 

00:01 – 00:21 - Am fost șeful celei mai mari Divizii de Business a Vodafone, cu sediul central în Newbury, în perioada 2013 

– 2015. Am fost privilegiat să iau parte la câteva noi tehnologii care s-au ivit și care urmau să fie implementate, printre 

care Internetul Obiectelor (IoT), și 5G! 

00:22 – 00:34 - Știam de mult timp că 5G e ceva periculos, însă nu înțelegeam corelația cu Coronavirusul, iar acum o 

înțeleg și doresc să vă explic și dvs ceea ce se întâmplă! 

00:35 – 00:50 - Există un plan deliberat de a se pune în funcțiune 5G – a cincea generație, adică Frecvențe ale Internetului 

la nivelul Spectrului Radio, ceea ce va permite telefoanelor mobile și dispozitivelor smart să funcționeze la o viteză mult 

mai mare de procesare, 

00:51 – 01:09 - urmând ca mai apoi să se introducă A.I. adică a Inteligenței Artificiale, IoT care va permite inter-

conectarea tuturor dispozitivelor, fie că vorbim de mașină, frigider, telefon, sau electricitatea din casa ta, toate se vor afla 

într-o rețea smart (accesibilă de la distanță), de genu unei matrice (matrix); îmi cer iertare că vă spun toate acestea!  

01:10 – 01:23 - Așadar, ceea ce se întâmplă este că această tehnologie trebuie (dpdv al oculților) să funcționeze la nivel 

global. Compania pentru am lucrat, devreme ce rulam cea mai mare divizie de business a ei, se numește Vodafone. 



2 
 

01:24 – 01:34 - Vodafone se află în parteneriat cu Huawei sau “High-Way” (“autostradă”, aluzie la vitezele mari pe care le 

propune firma chineză), o firma de telecom chinezească – iar acestea au implementat sistematic punerea în funcțiune a 

5G în multiple locații!  

01:35 – 01:52 - Care e relevanța? Frecvențele pe care ele le utilizează - și menționez că am mai condus companii de 

telecom și în anii 2010 – 2013 - sunt specifice Spectrului Radio, adică detectării direct din satelit de semnale externe 

provenite din clădiri, 

01:53 – 02:10 - astfel că frecvența pe care o experimentezi direct în telefonul tău în interiorul clădirii e aceeași cu 

frecvența din exteriorul clădirii. Când rețelele de telefonie au fost create inițial, s-a crezut că oamenii vor călători tot 

timpul și astfel vor avea mobilele la ei, însă ceea ce s-a întâmplat a fost că oamenii le foloseau și în interiorul clădirii, iar 

semnalul nu era suficient de puternic încât să penetreze clădirile! 

02:11 – 02:31 - Asta se numește Spectru Radio. Și existau diferite frecvențe în MegaHerți utilizate. Frecvența tehnologiei 

5G este o frecvență foarte înaltă, se află exact sub clasificarea de a fi numită o Armă Electromagnetică, și vă voi spune de 

ce! 

02:32 – 02:44 - Tehnologia aceasta care este de 10 ori mai mare decât cea a 5G, din nefericire, vine în conectare și cu 

trupul uman, și cauzează OTRĂVIREA CELULELOR UMANE! Otrăvire celulară.  

02:45 – 03:12 - Adică trupul nostru încearcă să se lupte cu radiația ce cauzează otrăvirea celulară și care este această 

frecvență a 5G, iar ceea ce se întâmplă este că trupul nostru dă afară toxicitatea sau toxinele, câteva proteine sub 

formă de ARN din celulele noastre, adică sub formă de ceva chimic ce poarta numele de virus. Cele mai multe boli 

reprezintă excreții celulare pe care încercăm să le dăm afară din corpul nostru. 

03:13 – 03:36 - Și astfel, orificiile noastre (celulare) dau afară aceste chimicale din corpul nostru, prin gură sau prin nas. 

Îmi cer scuze că vă ofer atâtea detalii, dar o să dureze un pic până explic totul: ceea ce se întâmplă este că frecvențele 5G 

ce sunt de 10 ori mai puternice decât cele ale 4G, reacționează în mod vătămător la adresa trupului uman, cauzând 

otrăvirea celulelor noastre din corp, iar mecanismul nostru de apărare va încerca să dea afară aceste toxine, sub forma 

unui virus. Așadar, ceea ce vedeți nu e Coronavirus, ci vedeți o otrăvire celulară, manifestată prin fluide, chimicale, 

viruși de care corpul încearcă să se debaraseze de aceste chestii ce îi fac rău. Așadar tot ce se întâmplă în lume (și pus pe 

spatele Coronavirusului), și deja îmi imaginez că vă întrebați “Cum este posibil așa ceva?”, însă vă voi explica imediat – 

toate acestea care se întâmplă în lume sunt o reacție a corpului uman la ELECTRIFICAREA VĂZDUHULUI prin 

intermediul sateliților 5G, turnurilor 5G, celulelor 5G care sunt plantate în marile orașe din întreaga lume. Așadar, asta 

(5G) e ceea ce cauzează Pandemia! Îmi pare rău să vă spun, ăsta ar fi al 2-lea punct, avem de-a face cu cea mai mare 

mușamalizare la nivel global din intreaga Istorie, pt că se ascunde impactul tehnologic asupra umanității. Sper să se 

înțeleagă ceea ce am spus! Și vă voi da informații suplimentare imediat!  

Așadar, ceea ce se întâmplă nu se datorează Coronavirusului, ci unui virus produs prin otrăvire celulară, și prin urmare, 

virusul pe care îl avem (în noi după ce suntem iradiați) reprezintă faptul că trupul nostru excretă toxine. Asta e ceea ce 

omoară oamenii (radiațiile 5G), și permiteți-mi să vă dau câteva fapte ca să înțelegeți mai ușor: -unul dintre primele 

orașe în care Vodafone și Huawei au rulat omniprezenta tehnologie 5G a fost Wuhan, China – adică exact același loc 

unde acest așa zis Coronavirus a “izbucnit” în halele de pește!  

Povestea oficială e un non-sens total, căci epidemia de gripă se datorează frecvențelor înalte de radiații, și de aceea mor 

atât de mulți oameni pe stradă. Iar ei (cei din spatele 5G) încearcă să mușamalizeze aceasta! Pentru că radiațiile dau în 
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primă fază efecte asemănătoare cu Gripa obișnuită, ei folosesc Coronavirusul ca țap ispășitor, pt a ascunde faptul că 

oamenii mor din cauza frecvențelor 5G. 

Acum să explic! E nevoie să treacă 6 luni până când frecvențele să impacteze dpdv fizic corpul nostru. Evident că Wuhan a 

fost primul oraș, și anul trecut Spania a pus în funcțiune 5G, alături și de Italia, iar acum vedem un nr mare de morți din 

cauza nivelului la care 5G a penetrat deja aceste țări. 5G a avut atât de mulți morți în aceste țări deoarece sunt puternic 

populate (respectivele regiuni) cu 5G, iar oamenii mai în vârstă nu au un sistem imunitar capabil să lupte cu așa ceva. 

Așadar, Italia a pus în funcțiune, Spania a pus în funcțiune, majoritatea marilor orașe din întreaga lume au pus în 

funcțiune 5G, Londra este unul dintre cele mai mari centre CCTV (cu camere de supraveghere în circuit închis), și evident 

că se află în procesul de a monta și mai multe componente 5G. 

Care este relevanța? Coronavirusul nu e cel care ucide oamenii! Este clar, categoric, fără echivoc, și este dovedit dpdv 

științific că ceea ce ucide oamenii este expunerea electromagnetică la care suntem supuși cu toții! 

De ce se permite așa ceva? Din cauza multiplelor agende (planuri pe termen lung), și în special din cauză că 5G este 

singura rețea capabilă dpdv al vitezei care să “gestioneze viitorul”. Iar lumea merge către un viitor în care totul este 

controlat de A.I. (Inteligența Artificială), către IoT (Internetul Obiectelor) în care totul este interconectat pe Internet, 

către o monedă globală digitală, și de aceea am promovat ceea ce am făcut în ultimii 5 ani în Africa, cu o monedă digitală 

proprie, tocmai pentru a combate ceea ce urmează. În plus față de asta, vor exista mașini fără șofer, și multe alte chestii 

care nu pot funcționa decât în rețeaua 5G.  

Astfel că nu putem da îndărăt acest proces de implementare a 5G, iar cei răi sunt fericiți cu sacrificarea atâtor milioane de 

oameni (preconizate în urma “Covid”); o dovadă în plus este vasul de Croazieră unde era instalată tehnologia 5G – din 

această cauză oamenii carantinați acolo s-au îmbolnăvit. 

Există spitale care au 5G, marile orașe au 5G, aeroporturile au 5G, și acestea sunt locurile unde oamenii în mare măsură 

sunt expuși la niveluri imense de radiații otrăvitoare.  

Permiteți—mi să continui! Au existat 3 Pandemii în ultimii 120 de ani: prima a avut loc în anul 1918 – numită și 

Pandemia Spaniolă de Gripă – atunci s-au implementat undele radio la nivel global, și astfel a crescut nivelul de 

electrificare al pământului. Ghiciți ce s-a întâmplat!? Milioane de oameni au murit 6 luni mai târziu, chipurile din cauza 

unei pandemii – pe care ei au numit-o “Gripă Spaniolă”.  

08:47 – 09:12 - Apoi, după al Doilea Război Mondial, umanitatea a avut de-a face cu o altă Pandemie – deoarece s-a 

implementat echipamentul Radar la nivel global, sateliți au fost urcați în orbită, o mulțime de sateliți au creat ceea ce 

se numește azi “Centura Van Allen”, iar atunci când aceste echipamente au fost implementate au existat un nr mare de 

morți. 

09:13 – 09:41 - Următoarea pandemie a avut lor în anul 1968 – denumită “Gripa din Hong Kong” – și atunci s-a pus în 

funcțiune un alt tip de sateliți, exact în zona Centurii Van Allen, s-au instalat peste 100.000 de sateliți de penetrare, ce 

aveau și caracteristici de radar cosmic. Acești sateliți au avansat domeniul telecomunicațiilor. 

09:42 – 09:54 - Recapitulând: am avut la începutul secolului de-a face cu implementarea undelor radio, apoi 

implementarea echipamentelor Radar, și apoi Sateliții de comunicare. Toate acestea au cauzat Pandemiile ce au 

omorât multe milioane de oameni până în anul 1968. 

09:55 – 10:14 - Ghiciți ce se întâmplă acum (în 2020)!? Ei pun în funcțiune tehnologia 5G și aceasta impactează viețile 

oamenilor, ucigând oameni pe întreg pământul, iar cei care forțează 5G mușamalizează toate aceste morți prin 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Centura_de_radia%C8%9Bii_Van_Allen
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Coronavirus. Acesta e un fapt dovedit, și o să vă rog să cercetați și singuri (cei ce nu credeți că e de la 5G), să cercetați 

ce înseamnă 5G, ce presupune implementarea 5G! 

10:15 – 10:35 - Ca să vă ajut un pic, o țară cu populație numeroasă, cu un teritoriu imens și climă foarte rece - Rusia – nu 

a raportat nici un mort în zonele unde a “lovit” Coronavirusul! De ce nu a murit nimeni în Rusia? Pentru că acolo nu s-a 

implementat 5G în zonele civile, ci doar în domeniile militare, astfel că Rusia nu a raportat nici un mort. 

10:36 – 11:05 - Pentru a accentua ceea ce vreau să spun în continuare, se spune la știri că oamenii care aveau deja 

probleme de sănătate și sisteme imunitare deficitare s-au “îmbolnăvit și murit de la Coronavirus”. Asta nu are nici un sens 

în privința mortalității, deoarece radiațiile nu țin cont de vârstă sau starea de sănătate, ci oamenii devin o pradă în fața 

radiației.  

11:06 – 11:25 - Acestea sunt fapte a ceea ce se întâmplă cu adevărat, și este parte din strategia lor (a celor ce doresc 5G) 

la nivel global, și pt că în primul rând – procesul de implementare a 5G nu poate fi dat înapoi. Vă rog să înțelegeți, acestea 

sunt informațiile pe care vi le pot furniza, aș vrea să vă fi spus mai multe, așa că vă rog să cercetați și voi ca să pricepeți 

exact ce se petrece! 

11:26 – 11:53 - Există deja multe articole despre impactul 5G asupra sănătății, Grupul Boston Health care a investigat 

contagiozitatea și care a spus că: “nici virusul pandemiei spaniole, și nici acesta al Coronavirusului NU sunt 

contagioase!”. Ceea ce fac cei răi este să îl răspândească și oamenilor prin testare (dacă testarea se face prin injecție), 

căci asta se întâmplă, atunci când te lași testat de fapt le dai posibilitatea să te infecteze cu virusul,  

11:54 – 12:12 - și motivul pentru care ei fac asta este pt că vor să mușamalizeze morții cauzați de aceste frecvențe 

electromagnetice excesive. Asta e ceea ce se întâmplă în prezent, din păcate. Unde se va ajunge, adică de ce fac ei așa 

ceva (implementarea 5G), care e scopul lor? 

12:13 – 12:32 - Ei au nevoie de un Internet extrem de rapid capabil să gestioneze toate mișcările tale (ca individ), toate 

călătoriile tale, toate tranzacțiile bancare, autentificările tale, și implementarea CCTV pe tot globul (camere de luat vederi, 

șamd! Adică vor vizibilitate asupra tot ceea ce faci! 

12:33 – 13:01 - Ceea ce ei fac – acest act luciferian și satanic – îmi pare rău că sunt atât de sincer cu voi și folosesc acest 

termen – este că de fapt ei implementează 3 noi strategii: 

1 – Vaccinurile – acestea conțin toxine, și unul dintre aspectele pe care le fac acestea e să dea boli oamenilor pt a observa 

apoi cum reacționează sistemul imunitar tocmai pt ca apoi să știe producătorii cum să îți dea un “leac”.  

13:02 – 13:30 - Însă vaccinurile conțin chimicale care te vor face pe tine ca om să RĂSPUNZI ȘI MAI TARE LA SEMNALUL 

5G, iar ceea ce ți se injectează permite ca celulele tale să fie distruse. Ceea ce va conține vaccinul de după (antidotul la 

Covid) este o substanță ce va face ca radiațiile 5G să fie mai eficiente în a cauza mai mulți morți. 

13:31 – 13:47 - Așadar, ceea ce se observă că se întâmplă în întreaga lume – este că ei (cei răi) trag de timp astfel încât să 

amenajeze mai multe capacități pentru spitale, pentru depozitele și pt toate locurile care vor fi transformate în case 

mortuare pentru viitori morți care vor trebui să fie depozitați, adică milioanele de oameni care vor muri din cauza 

radiațiilor 5G! Îmi cer iertare că vă spun aceste lucruri, însă asta e ceea ce se întâmplă!  

13:48 – 14:19 - Dumnezeu are un plan cu noi, asta dacă cineva se îngrijorează peste măsură, Dumnezeu nu ne părăsește, 

așa că nicio armă nu ne poate afecta sufletul (decât dacă ne învoim noi). Poate ați aflat sau nu, însă noi oamenii suntem 



5 
 

ființe electromagnetice. Poate sună un pic ciudat, dar nu e, am studiat asta dpdv științific, noi oamenii avem circuite 

electrice.  

14:20 – 14:37 - Sistemul nostru nervos reprezintă o vastă rețea electrică și pe care Creatorul nostru și-a dorit ca noi să o 

avem: semnale ale creierului, semnale ale sinapselor, informații ce se perindă în tot corpul și care îți spun să mergi, să 

strănuți, să te lupți cu boala, șamd.  

14:38 – 14:54 - Acesta e creat de sistemul electric ce se află în corpul nostru, iar acest sistem creează Chimia sau 

chimicalele diverse la care noi reacționăm atunci când mâncăm sau facem altceva, de exemplu când ne expunem la 

lumină,  

14:55 – 15:13 - și prin urmare noi suntem în mare măsura compuși din apă, lăsând la o parte componenta fizică ce 

găzduiește ce e în interior. Prin urmare, noi suntem și circuite electrice, și reacționăm la frecvențe, răspundem la 

vibrații, răspundem la energie, șamd;  

15:14 – 15:30 - Iar energia electromagnetică include Razele X, razele Gamma, și de aceea când facem raze trebuie să stăm 

în fața unui anumit monitor; există raze infra-roșu, și tot felul de energii electromagnetice care nu sunt vizibile cu ochiul 

liber.  

15:31 – 15:48 - O altă lumină care este vizibilă este lumina ultra-violetă, și lumina vizibilă, așa că asta e doar o parte din 

energie, iar cealaltă parte e încărcată cu particule, nu voi intra în detalii ci voi spune doar că e formată din protoni, 

electroni, șamd.  

15:49 – 16:00 - Astfel că Dumnezeu ne-a dat capacitatea să lucrăm cu aceste forțe naturale care sunt pretutindeni în 

Sistemul nostru Solar și care au penetrat și Centura Van Allen, și peste tot în lume.  

16:01 – 16:33 - Așadar, frecvențele ne afectează sănătatea și viața de zi cu zi. Iar ceea ce urmează să vă spun este cum 

anume putem combate frecvențele, deoarece am citit că mintea și inima noastră sunt afectate de aceste frecvențe; nu 

voi folosi termenii ca în Biblie, însă “atot-puterea”, “ungerea”, “focul lui dumnezeu”, “spiritul”, toți acești termeni pot 

fi dovediți dpdv științific ca fiind “elemente electrificante ale personei noastre” și pe care noi le generăm.  

16:34 – 16:56 - Astfel că atunci când ne rugăm împreună generăm un nivel de spiritualitate pe care noi îl numim “Duhul 

Sfânt”, însă este și un nivel fizic de energie care poate fi simțit. Așadar, există o soluție care ne poate ajuta să 

supraviețuim, să ne protejăm, și voi dezvolta teoria asta, pentru a o expune ulterior. 

16:57 – 17:29 - Dați-mi voie să vă spun care e jocul, adică orânduirea acestor evenimente, pt că din păcate, trăim 

vremurile Noii Ordini Mondiale, pt că deja a început, și de aceea în ultimii 5 ani am prezentat modelul meu economic 

alături de președinți din Africa, pentru a le da o alternativă la moneda digitală, astfel încât să fie sustenabil să nu depinzi 

de banca centrală sau de Noua Ordine Mondială ce controlează 1% din acel 1% ce deține bogățiile lumii. 

17:30 – 17:49 - Așadar, ce fac ei? Am menționat deja că ei au 3 mari planuri: Deja se anunță la știri vaccinul care va 

apărea și care va avea efecte catastrofice asupra sănătății noastre expusă la atâtea radiații.  

17:50 – 18:32 - În al doilea rând, Vaccinurile vor veni la pachet cu un dispozitiv de urmărire, va fi un cip inserat în 

același timp cu vaccinul, subiect despre care am fost atât de alert în ultima vreme. Acesta le va permite lor să te 

urmărească și va fi prezentat omenirii ca “necesar” în numele monitorizării de genu “cine a fost sau nu vaccinat”, ca să 

știm cine “e în siguranță și cine nu”, sau “cine va avea dreptul să călătorească având la bază faptul că acum nu mai 
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reprezintă o amenințare pt societate” datorită Coronavirusului – boală care reprezintă un fals ordinar în ceea ce 

privește ceea ce omoară omenii. 

18:33 – 18:40 - Așadar, Coronavirusul este folosit ca justificare pentru a-și avansa ei planul!  

18:41 – 18:52 - Al treilea pilon al lor este implementarea monedei digitale, ce va porni mai întâi în SUA și apoi în întreaga 

lume! ” 

_________________ 

Descriere: Material apărut pe 15 Martie 2020: 

Naratorul spune adevărul dpdv al devoalării informațiilor vis-à-vis de minciuna Covid și mușamalizarea morților de la 

radiațiile 5G, însă oferă multe explicații greșite dpdv al luptei spirituale cu NOM, el fiind protestant, și tocmai acesta e 

motivul pt care am taiat ultimele 10 minute din material prezentând doar primele 20 de minute. 

Min 07:30 – O greșeală a naratorului: acesta vorbeste despre a combate moneda digitală cu o moneda proprie tot 

digitală, însă asta e greșit, pentru că nu așa te lupți cu sistemul, adică având și tu monedă digitală, căci nu contează cum 

se numește moneda ta, fie Bitcoin, Etereum, Litecoin, Libra, șamd, ci contează dacă ești prins în sistemul biometric sau nu, 

prin dispozitivele folosite. 

Celor răi, dacă folosești alte block-chain-uri le va fi foarte ușor să îți controleze serverele unde îți găzduiești tu baza de 

date cu evidențele plăților și încasărilor membrilor tăi, și astfel, vrând nevrând le faci jocul celor răi! Din păcate, naratorul, 

ca orice alt protestant, vine doar cu soluții lumești, nefolositoare sufletului! Soluția e fie ne pocăim de păcatele noastre, 

îi demascăm, le arătăm că suntem mulți, uniți și neînfricați, iar de restul se ocupă Domnul și Dumnezeul nostru 

amânând planurile celor răi, fie ei câștigă jocul ăsta cu implementarea totală de mizerii în văzduh, iar pentru 

noi creștinii soluția de salvare a sufletului va fi unică: mucenicia, adică acceptarea marginalizării, izolării, a ieșirii din 

sistemul antihristic! 

MINUTUL 8 – De mai multe ori autorul menționează că “nu se poate da înapoi tehnologia 5G”, ceea ce e o mare greșeală 

dacă am crede! Fiecare, acolo unde e să lupte pentru tarlaua sa! Oamenii s-ar revolta, însă mulți dintre ei nu au aflat și 

alții nu înțeleg ce se întâmplă!  

Putem da înapoi tot procesul satanic al digitalizării lumii, numai oamenii să vrea! Pentru cine nu crede asta să citească 

povestea biblică cu ninivitenii, cetățenii din Ninive care aflând că urmează să fie pedepsiți pt fărădelegile lor, s-au 

pocăit de faptele lor rușinoase, și Dumnezeu a luat de la ei ceea ce urma, adică a amânat urgia care pe drept s-ar fi 

abătut asupra lor! Dacă și noi ne vom pocăi sincer de greșelile noastre, ne vom ruga pt aproapele și pt vrăjmașii noștri, 

din multa milă a lui Dumnezeu putem primi o amânare a instalării iadului pe pământ – adică a instalării NOM pe 

pământ! 

Îi vedem pe cei din Ocultă că acționează doar prin minciună, și ține de noi, de toți să facem ceva în acest sens! 

Einstein sunea că “Pentru ca răul să prevaleze e nevoie ca oamenii de bine să nu se implice!”. Oare nu vedem azi câți 

oameni cu putere mare nu se implică din cauza fricii că ar putea fi pedepsiți de către sistem!? A te teme nu e o strategie 

bună, căci dacă ne-am trezi cu toții, cei răi nu ne pot prinde pe toți, și astfel, ar fi nevoiți să dea ei înapoi! 
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Unde scrie că trebuie să implementăm 5G? Cine are nevoie de IoT (Internet of Things – internetul lucrurilor), de mașini 

fără șofer, sau de viteze de descărcare mai mari? Cine sunt penibilii care aprobă la modul infailibil tot ce vine de la 

instituțiile internaționale?  

Aflați voi, oamenilor de bine, că cei care primesc de-a gata tot ce vine de la “organismele” internaționale sunt deja 

pierduți, aceia nu pot fi angrenați în lupta cu sistemul căci ei de mult timp s-au făcut unelte conștiente ale sistemului!  

E un non-sens să crezi că cei răi nu pot fi dați înapoi, căci “ceea ce e cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu”, 

noi doar să vrem, că de restul se ocupă Pronia divină! Demonizații care fac agenda ONU, și Agenda 21, propun așa ceva, 

însă statele nu trebuie să accepte asta doar de dragul de a fi “aliniate” la normele internaționale! 

TEXT LA COMENTARII: 

Alooo, medicii din România, electricienii, bio-fizicienii, domnule Virgiliu Gheorghe – luați cuvântul odată și avertizați 

oamenii de înșelăciunea ce ni se pregătește! E foarte okay să vorbești public contra vaccinării, mai ales contra celei 

obligatorii, însă rularea 5G e mai gravă decât vaccinarea, căci ne țintește discreționar pe toți, în toate aspectele vieții!  

“Preoții cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină”, unde v-ați ascuns cu toții DE CE nu vorbiți 

public!? De veți tăcea, vor striga pietrele!  

Intelectualii și academicienii României, unde vă fofiliți, oare pot cele 7 Servicii de Securitate din România să vă 

anihileze pe toți simultan, adică să vă intimideze să nu vorbiți? 

“Țara nu se vinde”! Mai ales la modul ăsta ordinar și abject! Pentru toți cei care vă temeți de demonii NOM și de acoliții 

lor, țin să vă informez că aceia sunt de N ori mai fricoși decât voi, civilii, pt că ei sunt stăpâniți de diavolul însuși, și mai 

vreau să vă spun că deși îi considerați pe cei din sistem ca fiind puternici, bogați, mulți, cu arme, șamd, citiți pt a prinde 

oleacă de curaj ce a spus fostul președinte american Abraham Lincoln cu privire la procesul de împotrivire la acțiunile 

Ocultei: 

“Poți manipula toți oamenii o scurtă perioadă de timp, sau poți manipula tot timpul o mulțime de oameni, DAR NU 

POȚI MANIPULA TOȚI OAMENII, TOT TIMPUL!”, Și cu mesajul acesta vă invit pe toți să contestați cu dovezile aferente 

varianta oficială, penibilă, mincinoasă, criminală a Coronavirusului, și să începeți să informați autoritățile, fiecare acolo 

unde e, pt că vă spun direct că mulți dintre cei care azi “dirijează destinele” românilor habar nu au ce se întâmplă, ci 

execută orbește “normele” de la OMS via Centrul pt Situații de Urgență. 

Pentru cine nu crede că Spania și-a montat încă din 2019 5G, reamintiți-vă videoul cu acel drac de pe o biserică din 

Granada – https://www.youtube.com/watch?v=ooWHLVgYh5I – în care s-a hologramat așa ceva, sau în Asia acele 

holograme cu animale din văzul tuturor – https://www.youtube.com/watch?v=veTWyKcyNp4 ambele proceduri fiind 

specifice tehnologiei 5G!!! 

Sursa - 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569493759960830&id=100007006933888?sfnsn=mo&extid=JPQHkWn46

T1V9VXD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ooWHLVgYh5I
https://www.youtube.com/watch?v=veTWyKcyNp4
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569493759960830&id=100007006933888?sfnsn=mo&extid=JPQHkWn46T1V9VXD
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2569493759960830&id=100007006933888?sfnsn=mo&extid=JPQHkWn46T1V9VXD

