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Adevărul despre
noul Vaccin ARN
Covid-19

mărturisit de oameni de ştiinţă
şi duhovnici cu frică de Dumnezeu

“noul vaccin de
tip arn mesager
este joaca de-a
dumnezeu”
“Niciodată omul nu s-a temut atât de mult de
boală și de moarte ca acum când nu se teme
de Dumnezeu.” Sf.Paisie Aghioritul
“Neştiinţa este cel mai sigur iad.”
Sf. Ignatie Briancianinov

Virusologul premiat
Dr. Sucharit Bhakdi ne
recomandă aproape plângând
să NU ne facem acest
cadou de Crăciun, să nu ne
autocondamnăm la moarte.
Dr.Bhakdi:
“Prin vaccin
se inoculează
însăși gena
virusului CV19,
ucigându-ne
limfocitele,
adică exact acele celule care luptă cu
virușii, anulându-ne practic sistemul
imunitar... De acum încolo putem
spune “la revedere” vieții pentru că
nu vom mai avea cu ce sa luptăm
împotriva virusurilor.

Fără limfocite este imposibil! Prin
vaccin ni se implantează direct
sămânța bolilor auto-imune.”
Dr. Sucharit Bhakdi, explică de ce se
grăbește vaccinarea anti Covid19 și
apreciază “evenimentul” ca fiind cel
mai mare experiment medical din
lume efectuat pe glob din istoria
omenirii. Dr.Bhakdi: “Cei care au dat
acordul intrării pe piață a acestor
vaccinuri sunt criminali. (...)
Omenirea a fost transformată
într-un experiment aplicat
animalelor de laborator. Toți suntem
transformați în animale și asta este
extrem de scandalos.”
Urmăriți video aici
>> https://bit.ly/3bCWTdR

Dr. Bhakdi: “Cum poți inventa un
vaccin împotriva unui virus pe
care nu-l cunoști, nu l-ai izolat?
Este foarte grav că dr. Fauci nu
înțelege sau habar nu are despre
astfel de probleme.” Dr.Bhakdi a
publicat o carte despre virusuri şi
vaccinuri, convins fiind că o persoană
posesoare a unui intelect mediu,
dacă citește 2 capitole din cartea sa
ar știi mult mai multă virusologie
decât dr. Fauci. Este de asemenea
șocat că întreaga populație a lumii
e obligată la vaccinare deși rata de
vindecare fără vaccin este uriașă:
99.7%, adică una mai mare decât cea
declarată de firmele producătoare
de vaccinuri!!! Îl intrigă faptul că
împotriva gripei există un tratament
medicamentos ieftin, diferit de cel
lăudat de “specialiștii” din media și
Organizatia Mondiala a Sanatatii
(OMS), dar se aplică numai rețeta
scumpă a acestora, lipsită de
eficiență medical.

2

Vaccinul va face posibil
controlul gândurilor de
la distanță?
Prof. Dr. Charles
Morgan a
susținut o
conferință
pentru soldații
americani
din Divizia
de informații
vizuale la Academia Militară West
Point, despre cea mai recentă
tehnologie din domeniul Biorăzboiului, reprogramării ADN și
exploatării celulelor umane.
VACCINUL va putea schimba nu
numai ADN-ul uman, dar poate
permite, de asemenea, gândurilor
și acțiunilor unei persoane să
fie influențate de controlul de la
distanță. Tehnologia există absolut
și va fi utilizată în masă prin
implementarea vaccinului
anti COVID-19.
Youtube Urmăriți video aici
>> https://bit.ly/38E4S8u

Vaccinul Anti Covid-19
folosește o tehnologie
experimentală de
ARNM
Renumit
medic
pneumolog
din Germania
cu mare
experienţa,
Dr. Wolfgang
Wodarg,
spune: Vaccinul Anti Covid folosește
o tehnologie experimentală de
ARNM. Trei din cei 15 cobai umani
(20%) au prezentat un ,,eveniment
advers grav”, dacă un simptom
de vaccinare se dezvolta după o
vaccinare ARNM, nici eu nici alt
terapeut nu vă mai putem ajuta,
deoarece daunele cauzate de
vaccinare vor fi ireversibile genetic.
În opinia mea, aceste noi vaccinuri
reprezintă o crimă împotriva
umanității care nu a mai fost comisă
niciodată la o scară atât de mare în
toată istoria omenirii.
A D E VA R U L D E S P R E VAC C I N U L C OV I D

“vaccinarea va începe în
aceeași zi, 27 decembrie,
în toată Europa. Ca să nu fie
țări codașe care să aibe timp
să se răzgândească după
ce văd efectele din țările
fruntașe! În realitate începe
marea manipulare genetică
experimentală prezentată
drept vaccinare.” Dr. Adrian Cacovean

Vaccinul COVID-19 este
un modificator genetic
Dr. Carrie Madej din SUA: “Acest
nou vaccin NU ESTE asemănător
cu obișnuitul vaccin antigripal. Este
ceva FOARTE DIFERIT. Este ceva
nou. Se experimentează pur și
simplu pe rasa umană. Și nu este
vorba doar despre faptul că este
un vaccin diferit, ci despre faptul ca
sunt introduse tehnologii prin acest
vaccin, care pot schimba modul
nostru de viață, identitatea noastră
și asta foarte rapid. Vaccinul este
un modificator genetic. Conform
legii, un organism modificat genetic
(în cazul de față omul) devine
PROPRIETATEA celui care deține
patentul respectivelor gene.

MOARTEA, între
cele 22 de “efecte
secundare” ale unui
vaccin anti COVID-19,
conform Administrației
pentru Alimente și
Medicamente din S.U.A.
Un document al Administrației
pentru Alimente și Medicamente
a Statelor Unite ale Americii (FDA
- Food and Drug Administration)
admite și avertizează că vaccinul anti
COVID - 19 poate avea 22 de efecte
secundare, inclusiv moartea. Mai
multe dintre aceste efecte pot duce
la apariția unor afecțiuni grave care
vor îngreuna sistemul sanitar și așa
dat peste cap de COVID - 19.
Vedeti documentul aici

www.fda.gov/media/143557/download

“Iată, acum, a
apărut o boală
pentru care au
aflat un vaccin care
va fi obligatoriu
și ca să-l poată
face cineva îl vor
pecetlui.”
Acestea sunt cuvintele profetice ale
Sfântului Paisie Aghioritul, rostite
în urmă cu 30 de ani, întrebat fiind
despre Sfârșitul Lumii. Găsiți asta în
cartea sa ”Trezire duhovnicească”,
publicată de părinții de la Schitul
Lacu din Sf. Munte, la pagina 195 din
ediția din 2006. Ca să nu zică cineva
că, stai să vezi, că Sf. Paisie n-ar fi
spus asta. Ba da, a spus asta: că vor
găsi o boală, și pentru ea vor face
un vaccin, care va fi obligatoriu și ca
omul să poată să dovedească faptul
că și-a făcut vaccinul se va ajunge în
cele din urmă la această chestiune
cu implantarea de cipuri.
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Sfântului Paisie Aghioritul a mai
spus: “Vin ani grei, vom avea
încercari mari. Creştinii vor avea
mare prigoană. Și uită-te: oamenii
nici nu înţeleg că traim în semnele
vremurilor, ca pecetluirea înaintează.
Trăiesc ca şi cum nu s-ar întampla
nimic. Totul va deveni un spital
de nebuni. În harababura ce va
stăpâni, fiecare stat se va ridica să
facă orice-i spune cugetul. Vom
vedea făcându-se lucrurile cele mai
neaşteptate, mai neraţionale. Numai
că evenimentele se vor derula cu
repeziciune. Ecumenismul, piaţa
comună, un stat mare, o religie după
măsurile lor. Acesta este planul
diavolilor. Sioniştii pregătesc pe
cineva de Mesia.”

“Când se va începe
vaccinarea în
masă, atunci va
începe al doilea
focar al infecției.
Atunci oamenii vor
sta la coadă să
primească acest
vaccin. Oamenii vor
dori să primească
acest vaccin.”
Starețul Serghie Romanov,
Ecaterinburg, Rusia

“Întreaga poveste a
coronavirusului nu este
altceva decât planul
forțelor demonice, care
constituie așa-numita
globalizare și care are ca
drept obiectiv să conducă
Mitropolitul Ambrozie de Kalavryta
societatea umană
spre primirea peceții
Antihristului, adică cipul cu numărul 666, care
va fi implantat în corpurile noastre sub pretextul
vaccinului împotriva coronavirusului.”
“Daca mama va lăsa
copilul să fie vaccinat,
este ca și cum l-ar da la
moarte... Nu primiți acest
vaccin și nimic din ce aduc
nou puterile politice de
azi. Totul este la vedere
şi sunt conştienţi că nu
mai au nici un adversar
de temut şi luptă pentru
exterminarea populaţiei,
ca cei puţini care vor
rămâne să se închine lor.”
Pr. Ahimandrit Justin Pârvu

„Și ea îi sileşte pe toţi,
pe cei mici şi pe cei
mari, şi pe cei bogaţi
şi pe cei săraci, şi pe
cei slobozi şi pe cei
robi, ca să-şi pună
semn pe mâna lor
cea dreaptă sau pe
frunte, încât nimeni
să nu poată cumpăra
sau vinde, decât
numai cel ce are
semnul, adică numele
fiarei sau numărul
numelui fiarei.”
(Apocalipsa 13, 17)

https://bit.ly/2N7Vpy3

Boris Johnson,
recunoaşte şi
laudă folosirea
nanotehnologiei
in vaccinuri:
revoluționează
medicina prin roboți
capabili să înoate
prin corpul nostru.
La Adunarea Generala a Naţiunilor
Unite din 24 septembrie 2019,
Premierul britanic Boris Johnson
a admis folosirea nanotehnologiei
în vaccinuri: “O întreagă mișcare
de anti-vaccinişti, care refuză să
recunoască dovezile că vaccinările
au eradicat Variola şi care, prin
prejudecățile lor, pun în pericol
chiar copiii pe care vor să-i
protejeze. Eu resping total acest
pesimism anti-științific. Sunt
profund optimist cu privire la
capacitatea noilor tehnologii de a
servi ca eliberator și de a reface
lumea într-un mod minunat și
benign, într-adevăr, în nenumărate
aspecte tehnologia deja face asta.
Astăzi, nanotehnologia - așa
cum am menționat mai devreme
- revoluționează medicina prin
proiectarea unor nanoroboți ce sunt
cât o fracțiune din mărimea unei
celule roșii din sânge, capabili să
înoate prin corpul nostru și să atace
celulele maligne, ca o armada din
Star Wars! Înțelegerea noastră
despre lumea naturală este
transformată prin secvențierea
genomului. Descoperirea însăși a
esenței vieții în sine, codul genetic
secret care animă spiritul fiecărei
ființe vii. Și permite descoperiri
medicale pe care nu le-am cunoscut
niciodată, tratamente adaptate
la structura genetică precisă a
individului.
A D E VA R U L D E S P R E VAC C I N U L C OV I D
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Pr. Elpidie Vaianakis, un
părinte cu viaţă sfântă
din Grecia, ne-a avertizat
de curând urmatoarele:
Zilele în care trăim sunt întradevăr foarte viclene. Au început
experimentele pentru a face noul
ADN uman mutant. Inteligența
artificială avansează într-un ritm
rapid și oamenii ignoră sau vor să
fie ignoranți și indiferenți la ceea
ce se întâmplă. Lucifer a reușit să-i
convingă pe oameni că îi pasă de
sănătatea lor, astfel încât aceștia
să poată accepta cu ușurință
experimentele sale prin vaccinuri.
Fie că ne facem noi înșiși un Templu
al lui Dumnezeu sau un templu al
lui Satan este alegerea noastră.
Depinde de noi dacă vom rămâne
uniți cu Dumnezeu Tatăl, ca proprii
Săi copii, sau ne vom depărta de El
și ne vom alătura taberei lui Lucifer.
Suntem liberi să alegem, dar și să
suportăm consecințele deciziilor
noastre. Deci, satana căuta o altă
modalitate prin care să poată
controla complet mintea umană
și să poată direcționa, controla
și domina mai bine gândurile,
dorințele și sentimentele omului.
Modul din păcate l-a găsit. Cu
inteligența artificială a computerelor
și cu o serie de anumite vaccinuri
specializate, va interveni în lanțul
codului genetic uman, ADN-ul
și îl va schimba. Astfel, ADN-ul
uman modificat, în loc să acționeze
sub Inteligența Divină, așa cum a
creat-o Dumnezeu, va acționa acum
conform poruncilor inteligenței
artificiale, care va direcționa spre
lucrătorii Antihristului!
- Părinte, care credeti că este cea
mai mare armă a diavolului? Prin ce
armă va putea să-i înrobească pe
oameni in aceasta prigoana?
A D E VA R U L D E S P R E VAC C I N U L C OV I D

- Pr.Elpidie: Cred ca este frica.
Copilul meu,frica este cel mai
cumplit lucru pentru suflet, îl face
să se predea uşor vrăjmaşului. Frica!
Vreau să ţineţi minte că frica este
cea mai puternică armă în mâinile
satanei, ca să subjuge un suflet
creştin. Iar iubirea este cea mai mare
putere duhovnicească a noastră, ca
să luptăm cu frica şi să-l alungăm
pe satana. Opusul iubirii nu este ura,
ci frica! De aceea spune ca “iubirea
desăvârşită alungă frica (1 Ioan 4,18).
Toţi vom cunoaşte venirea lui
Antihrist din cauza fricii pe care o va
împrăştia în inimile noastre. Va face
lucrurile în aşa fel încât vor părea
înfricoşătoare, negre şi întunecoase.
Şi prin conducătorii noştrii ne va
aduce multă, multă frică. Aşadar
o frică plăsmuită. Frica pentru tot!
Frica să nu faci asta, frica să nu
te îmbolnăveşti, frica să nu săruţi
icoana pentru că te vei molipsi, frica
să nu te împărtăşeşti. De ce? Pentru
că te vei îmbolnăvi. Să vă temeţi de
frică! Aş vrea să aveţi doar această
frică, să vă temeţi de frică! Articolul
integral https://bit.ly/3qoxsRi

Măștile sunt o crimă
împotriva umanității și
un abuz asupra copiilor

Dr. Margarite Griesz-Brisson , dr. Dr.
Este neurolog și neurofiziolog cu
doctorat în farmacologie, cu interes
special în neurotoxicologie, medicină
de mediu, neuroregenerație și
neuroplasticitate. „Respirarea
aerului nostru expirat va crea fără
îndoială o deficiență de oxigen și
o intoxicație cu dioxid de carbon.
Știm că creierul uman este foarte
sensibil la lipsa de oxigen. Există
celule nervoase, de exemplu, în
hipocamp, care nu pot supraviețui
mai mult de 3 minute fără oxigen.
Simptomele acute sunt dureri de
cap, somnolență, amețeli, probleme
de concentrare, încetinirea timpului
de reacție – reacții ale sistemului
cognitive. >> Vezi articolul integral
https://bit.ly/3ick9Ay

,,Hristos iubeşte curajul,El care de atâtea ori a spus:
Nu te teme, nu vă temeți, nu va înspăimântați, nu
fiți fricoși, pentru ce sunteți fricoși, îndrăznește,
îndrăzniți, Eu am biruit lumea.” Pr. Nicolae Steinhardt

Arhim. Partenie din
Sfântul Munte Athos:
„Nu vă vaccinați.
Este o înșelăciune!”
În data de 7 ianuarie 2021, Arhim.
Partenie, Starețul Sf. Mănăstiri a
Sfântului Pavel din Sfântul Munte
Athos a spus referitor la vaccin,

că este o înșelăciune, că Sfinția
Sa nu și-l va face și nici nu da
binecuvântare niciunuia dintre
ucenicii săi să și-l facă, pentru că se
potrivește prea mult cu cele spuse în
Apocalipsa, în capitolul 13, unde se
vorbește despre pecetluire și despre
faptul că cei care nu se pecetluiesc
nu vor mai putea să facă nimic, nici
să cumpere, nici să vândă. Deși nu
se întâmpla încă chiar la fel, nu se
poate să nu vezi asemănările.
Este și o mare batjocură felul în
care, înainte de a ți se face acest
vaccin, ești pus să semnezi o
declarație că ți-l faci pe propria
ta răspundere. Adică, cei care
l-au produs sunt scutiți de orice
răspundere prin aceasta declarație,
care este o adevărata batjocură la
adresa noastră. >> Vezi articolul
integral https://bit.ly/35IBk7W
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Trăim vremurile de
pe urmă, a venit Noua
Ordine Mondială
Oameni buni acum se instaurează
Noua Ordine Mondială. Să ne trezim
la realitate şi să respingem cu tărie
şi curaj toate aceste crime împotriva
sufletelor şi trupurilor noastre. Să nu
vă fie frică! Întoarceţi-vă la Dumnezeu
cu pocainţă cât mai repede că timpul
este scurt ca să înţelegem ce se
întamplă şi să avem puterea să
trecem peste toate aceste încercări
care au cuprins întreaga lume. Avem
multe mărturii ale oamenilor care au
fost omoraţi în spitale cu tratamente
ca Plaquenil, Esmeron si Kaletra.
Am discutat şi cu asistente şi medici
care au confirmat acest genocid din
spitale şi cum că de frică nu ies să
spună Adevărul şi curând urmează
să îşi dea demisia. Sunt oameni mulţi
care vin cu diferite afecţiuni şi sunt
trecuţi cum că au Covid. Medicii care
vor vaccina vor primii 100 lei pe oră.
Cel mai mare terorist acum este
TELEVIZORUL, prin acesta omul a
fost speriat, înşelat, minţit continuu şi
greu îl mai poţi convinge de Adevăr
dacă acesta nu a citit o carte a unui
om de ştiinţă cu frică de Dumnezeu
despre vaccinuri sau a unui Sfânt.
O proorocie despre icoana lui
antichrist - televizorul:

Tot ce se întâmplă acum este
provocat pentru a instaura haos
şi teamă, încât oamenii să accepte
vaccinarea. Astfel, prin mai multe
vaccinuri se vrea introducerea unor
nanoparticule (nanocipuri) în corp,
prin care omul să fie controlat total:
gânduri, emoţii, sănătate, structura
ADN-ului. Cu ajutorul tehnologiei
5G, a sateliţilor şi a calculatorului
Quantic de la Bruxells, în valoare
de 2 milarde de euro, omul va putea
fi controlat total, aşa cum spune în
Apocalipsă.
De asemenea, avem mărturii şi
filmări cu oameni care au murit sau
au paralizat de curând, în România
şi în afara ţării, din cauza vaccinului
impotriva Covid-19. Sunt ascunse
de public prin presa care este total
controlată şi primeşte mulţi bani să
instaureze această frică prin statistici
false ale pacienţilor îmbolnăviţi.
Caracatiţa masoneriei a intrat în
toate structurile statului, şi mai cu
putere în Biserica Ortodoxă, ca să
poate smintii şi înşela şi mai mulţi
oameni. Deci Preotul sau Ierarhul
care va incuraja vaccinarea să ştiţi
că nu este omul lui Dumnezeu, ci un
înşelător prin care nu mai lucrează
Duhul Sfânt, ci diavolul. Aceştia nu
mai ascultă de Sfinţii Părinţi, care
ne avertizează de zeci de ani de
pericolul vaccinării şi pecetluirii.

,,Va venii o vreme când diavolul va intra în casele
oamenilor printr-o cutie, iar coarnele le va pune pe
casă. Cutia asta va lua locul icoanelor de pe pereți
și le va vorbi oamenilor, iar oamenii vor fii foarte
ascultători”. Sf.Cosma Etolianul (1779)

Noi singuri, prin acceptarea măştii şi
a testelor, le dăm lor putere să facă
mai mult rău şi să pună presiuni cu
vaccinarea peste omenire. Medicii,
politicienii, presa şi majoritatea sunt
cumpăraţi şi şantajabili. Peste tot
domneşte teama din cauza lepădării
noastre de Dumnezeu şi pentru că
iubim mai mult banii şi plăcerile
trecătoare ale acestei lumi.
Oameni buni, noi cunoaştem
pericolul vaccinării, şi totuşi, pentru
plăcerile false şi pentru confortul din
aceasta lume ne vindem sufletele
noastre? Răstignim iar şi iar pe
Dumnezeu? Dincolo vom suferi veşnic,
de ce nu vrem sa luptăm?
De ce nu vrem să ridicăm Crucea? Să
ne spovedim sincer la preoţii adevaraţi
care lupta pentru Adevăr şi să punem
început bun în viaţa noastră?

Şantaj de stat:
nu vrei vaccin,
nu ai drepturi!
Deja se anunţă la televizor cum că cei
care nu se vaccinează nu vor putea
pleca în alte ţări, nu vor putea munci
la anumite firme, nu vor avea acces
la concerte şi spectacole, sau nu vor
intra pe stadione. Vă daţi seama ce
santaj şi hărţuire se face la adresa
omenirii? Deja în Italia, mărturiseşte
un credincios, cum un vecin nu a
fost primit la o programare la spital
pentru ca nu era vaccinat. Patriarhia
trimite broşuri mincinoase despre
vaccinuri către parohii şi mănăstiri.
Iar profetul mincinos, Papa, care a
fost primit ca un împarat de români,
spune că cel care nu se vaccinează
este ca un sinucigaş. Apostazie
generală în întreaga lume.
A D E VA R U L D E S P R E VAC C I N U L C OV I D
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scoaterea banilor din circulaţie,
este bine să ieşim din sistem, să ne
retragem la ţară sau în comunităţi şi
să avem preot mărturisitor. E bine sa
lucrăm pământul, să avem animale
pentru că urmează o foamete şi
o hărţuire continuă de a accepta
vaccinul. Altfel, fără acesta, nu vei
mai putea cumpăra sau vinde, aşa
cum ne spune Apocalipsa.

“Biserica nu rătăcește,
este fara greșeală,
Biserica nu se identifica
cu Ierarhia. Pot sa
rătăcească patriarhi
,episcopi,preoți, mireni,
sa rătăcească toată
ierarhia,să rătăcească
Sinoade,dar nu Biserica.
În acest caz, << împreună
cu Biserica>>, <<cu
Biserica>> rămâne cel
care nu urmează pe
patriarhii,episcopii și
preoții rătăciţi.”
Pr Theodor Zisis
Ca să putem prinde curaj şi putere
avem nevoie în primul rând de
credinţă şi nădejde în Dumnezeu
şi Maica Sa. Este nevoie de o
spovedanie generală după un
îndreptar de spovedanie, să facem
rugăciunile de dimineaţa şi seară.
Foarte mult ne va ajuta să spunem
Paraclisul Maicii Domnului zilnic,
să citim din Noul Testament câte
un capitol în fiecare zi. Să spunem
cât putem de des aceste rugăciuni:
“Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine,
păcătosul” şi “Preasfântă Născatoare
de Dumnezeu, mântuieşte-mă pe
mine, păcătosul”. Să ţinem post, să
iertăm şi să uităm răul făcut de cei
din jur.
Să avem un duhovnic Ortodox atent
ales căci acum trăim vremuri grele
şi sunt multe căderi. Se pregateşte
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Pentru Călugării, Preoţii şi Maicile
avem un cuvânt: Să nu uitam că la
Sinodul din Creta din 2016 credinţa
a fost trădată şi noi ca şi creştini
Ortodocşi în Biserica luptătoare
trebuia să mărturisim adevărul şi
să oprim comuniunea cu Ierarhii
ca să nu fim părtaşi la erezia lor.
Acum trăim consecinţele. Ascultarea
facută fără discernământ ne duce
la pierderea sufletelor noastre. Să
ieşim la mărturisire cât încă mai
putem face asta.
Două site-uri importante care
mărturisesc adevărul despre
toate aceste pericole sunt:
www.marturisireaortodoxa.ro
www.ortodoxinfo.ro

pentru a fi „chitit” pe virusul Covid,
va declanșa o furtună de citokine
care duce la distrugerea organelor
interne. Aceasta nu se întâmplă
celor nevaccinați, care au sistemele
de apărare nealterate „la purtător”.
Practic, vaccinul crește imens
șansele ca următoarea răceală să fie
fatală.
E bine de înțeles că lumea întreagă
participă la un experiment gigantic
acum între Ianuarie – Aprilie, când
guvernele își îndeamnă și obligă
cetățenii (a nu avea dovada vaccinării
va duce la pierderea locului de
muncă, inabilitatea de a călători etc.
– deci suntem obligați să acceptăm
serul), experiment al căror rezultate
vor apărea din nefericire la scurt
timp după vaccinare.
Deja cunoaștem cazuri de medici/
asistenți medicali care au murit
după vaccin, sau au fost grav

...lumea întreagă
participă la un
experiment
gigantic...
De ce vor muri pe
capete vaccinații
anti-Covid în lunile și
anii care urmează
Profesorul de biologie moleculară și
imunologul irlandez Dolores Cahill,
explică mecanismul care duce la
moartea celor care se vaccinează
cu serul purtător de mARN (ARN
mesager) și rolul pe care îl joacă
acesta în „trișarea” sistemului
imunitar. Ea susține că pericolul
vine atunci când organismul e
expus unui alt virus de tip SARS, iar
sistemul imunitar modificat genetic

vătămați. Acestea doar se vor
înmulți exponențial, pe măsură ce
tot mai mulți oameni acceptă să fie
modificați genetic.
Cu mult mai bine ar fi ca guvernele să
spună oamenilor care sunt lucrurile
ce trebuiesc făcute pentru a întări
sistemul imunitar, astfel încât nici o
gripă sau răceală să nu aibă efecte
devastatoare. Sau tratamentele
ieftine și dovedite vindecătoare,
curent interzise prin retragerea lor de
pe piață. Dar de când pot fi guvernele
acuzate că ar fi în slujba popoarelor
pe care le conduc?
https://bit.ly/35F7X6g
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Medicii români
strâng rândurile.
Critici dure la
adresa vaccinului
anti-Covid

Conferința Națională de Bioetică,
dedicată pandemiei, a relevat o
opoziție fățișă a multor medici
români față de vaccinul antiCovid, pe care aceștia îl consideră
insuficient testat și, implicit, nesigur.
Totodată, aceștia și-au exprimat
temerea că, într-un fel sau altul,
vaccinarea va deveni obligatorie.
Vaccinul anti-Covid a fost pur și
simplu ”bombardat” cu critici de
medicii care au participat luna
aceasta la Conferința Națională de
Bioetică. Cei mai mulți dintre ei au
atras atenția, în lucrările prezentate,
asupra riscurilor administrării
unui vaccin care nu a parcurs toate
etapele studiilor clinice.
”Deși niciunul din cele 4-5 vaccinuri
pentru care UE a făcut deja contract
de cumpărare în avans nu a finalizat
studiile clinice, totuși ele sunt
obsesiv împinse în mass-media ca
unica soluție salvatoare în această
pandemie. Am analizat studiile
existente referitoare la vaccinurile
aflate în competiție pentru aprobare
și niciunul din vaccinurile candidate
nu a ajuns în faza de finalizare a
studiilor clinice. Cel mai devreme,
finalizarea studiilor de faza III
va fi în octombrie 2021. Toate
vaccinurile candidate beneficiază
de o procedură ultra simplificată
de studii clinice, în care studiile
de faza I, II și III merg în paralel, în
același timp. S-au raportat deja

reacții adverse neurologice severe
(mielită transversă) și chiar un
deces în studiile făcute de compania
Astra Zeneca în parteneriat cu
Universitatea Oxford. Pe de altă
parte, o mare parte a populației a
căpătat imunitate natural împotriva
SARS-Cov-2, imunitate care este
durabilă după cum arată studiile.
Declarațiile politice referitor la
viitoarea vaccinare a populației
României ignoră datele științifice
care arată că vaccinurile candidate
sunt insuficient testate și chiar
au cauzat reacții adverse grave,
principiile eticii medicale fiind,
astfel, încălcate”, se arată în lucrarea
semnată de doctori de la Asociația
Medici pentru consimțământ
informat.

Covid 19 este
un program de
exterminare în
masă pentru
populația lumii

Roberto Petrella, medic italian
denunță următoarea constatare
la nivel mondial: Covid 19 este un
program de exterminare în masă
pentru populația lumii.
Emoționat de ceea ce urmează să
spună și cu o voce răgușită și ruptă,
medicul italian Roberto Petrella a
înregistrat un videoclip de 8 minute,
care este un apel de trezire pentru
poporul italian și, de asemenea,
pentru întreaga lume. Acest curajos
și exemplar doctor confirmă doar
ceea ce mulți dintre noi am văzut
de luni de zile, că un genocid global
este pe drum.
Acesta este un videoclip de extremă
urgență, începe el spunând: Covid 19
este un program global de reducere
a populației, se estimează că odată
cu vaccinul pe care vor să-l impună,
cel puțin 80% din populație va muri

Ceea ce intenționează să injecteze
este cel mai teribil dintre toate
vaccinurile cunoscute. Nu faceți
niciun test, nu sunt teste fiabile.
Rezultatele testelor de virus sunt
false, deoarece sunt efectuate
în prezența infecțiilor fungice și
bacteriene. Respingerea testelor este
singura modalitate de respingere a
vaccinului. Am spus-o și o repet: nici
un test nu este capabil să detecteze
SARS-COV-2. Acordați o atenție
deosebită deoarece vor începe
să testeze copiii și de acolo se va
răspândi în întreaga societate, vor
începe să facă teste masive copiilor
din școli, odată ce copilul lor va fi
testat, vor începe să testeze întreaga
familie și pentru toate contactele
strânse, ideea este că oamenii
sănătoși apar oficial ca bolnavi
Vă reamintesc că nu suntem bolnavi,
suntem purtători sănătoși care au
viruși, asta nu înseamnă că suntem
bolnavi, chiar dacă dați un test
pozitiv de două sau trei ori, asta nu
înseamnă că sunteți bolnavi.
O să vă facă să credeți că toți cei care
testează pozitiv sunt bolnavi, dar
asta nu este deloc adevărat
Vă rog să nu cădeți în capcana
pe care vor să vă pună. Odată
vaccinați, vom fi cu toții slăbiți și vom
întâlni o moarte sigură. Spune-le
oamenilor să nu se testeze. Acest
videoclip este astfel încât să nu
spuneți că nu ați fost avertizați.
Comportamentul politicienilor este
complet descurajant. Majoritatea
persoanelor vaccinate vor înceta să
mai existe pentru societate. China
face deja teste reale în mai multe
orașe, Spania și Argentina sunt țările
pilot pentru țările latine în ceea ce
privește vaccinarea în masă
Voi prefera moartea, dar nu
vaccinarea.
Broşură de informare
ortodoxă, realizată
de un grup de creștini
ortodocși
Orice creştin are datoria de
a mărturisi Adevărul aşa
cum este el. Toţi vom da
socoteală pentru faptele pe
care trebuia sa le facem şi nu
le-am făcut. Contribuie şi tu
la răspândirea adevărului!
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Nu am văzut niciodată o
frecvență atât de mare a
efectelor secundare pentru
un vaccin. Dacă ne vom
înșela, întreaga istorie a
vaccinologiei va
fi discreditată”

Expert francez în boli infecțioase,
șocat de numărul de reacții adverse
ale vaccinului Pfizer și-a exprimat
îngrijorarea cu privire la aceste
vaccinuri. Profesorul francez Eric
Caumes a provocat un cutremur în
lumea medicală afirmând, zilele
trecute, că nu a văzut niciodată așa
de multe efecte adverse la un vaccin,
ca la cel produs de Pfizer.
În interviul dat celor de la Le
Parisien, el s-a plâns de lipsa datelor
științifice disponibile din rezultatele
și efectele secundare ale acestora,
spunând că nu va avea niciodată
încredere orbește în industria
vaccinurilor doar din comunicatele
de presă pe care le dau companiile.

https://bit.ly/3qn2kla

Unei femei din SUA i-a
curs lichid din creier
după un test de Covid-19
Citiţi să vedeţi ce se întâmplă prin
acele teste: Prin introducerea în
nas a acelor bețișoare se dorește
spargerea barierei sanguine
hematoencefalică de sânge din
creier ,pentru ca orice microb sa
poată pătrunde prin acele vase de
sânge sparte în organism!!!

Raport SUA asupra
vaccinării în UK: Din 112807
persoane vaccinate cu
Pfizer/BioNTech, 3150
de persoane au fost
în imposibilitatea de a
efectua activități zilnice
normale, în imposibilitatea
de a lucra, au necesitat
asistență medicală sau
tratament medical
Centrul pentru Controlul și
Prevenirea Bolilor din Statele Unite
ale Americii (CDC) are un Comitet
Consultativ pentru Practicile de
Imunizare (ACIP). Ultima reuniune
de anul trecut a Comitetului a
avut loc pe 19 și 20 decembrie.
Următoarea va avea loc pe 24-25
februarie 2021.
Între experții consultați de CDC s-a
aflat și epidemiologul Dr. Thomas
Clark. Acesta a arătat că începând
de vineri, 18 decembrie, 112.807 de
persoane au primit vaccinul COVID19 și au înregistrat o supraveghere
activă V-Safe.
Din cele 112,807 persoane vaccinate,
6 au avut șocuri anafilactice și 3150
de persoane (2,79%) au raportat
reacții adverse sau “evenimente de
impact asupra sănătății”. Potrivit
CDC, “Evenimentele de impact
asupra sănătății” sunt definite ca
fiind situații care au pus oamenii
vaccinați “în imposibilitatea de a
efectua activități zilnice normale,
Vedeti documentul aici

https://bit.ly/38JGimI
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în imposibilitatea de a lucra, au
necesitat asistență medicală sau
tratament medical” (Doc mai sus).
În esență, riscul de efecte negative
din vaccin (vindecare) este
semnificativ mai mare decât virusul
(problema). Dr. Thomas Clark și-a
prezentat concluziile: Avem un risc
mai mare, de 2,79%, de a avea reacții
adverse la vaccin față de moartea
Covid-19, unde riscul este de 1,8%
(care include vârstnici și riscuri
ridicate).

Pfizer recunoaște ca
vaccinul este experimental
si insuficient testat
Controversatul productor al unuia
dintre vaccinurile ARN impotriva
Covid, recunoaste chiar in prospectul
acestuia: “Se poate ca acestea să nu
fie toate efectele secundare posibile
ale vaccinului Pfizer-BioNTech
COVID-19. Pot apărea efecte
secundare grave și neașteptate.
Vaccinul Pfizer-BioNTech COVID-19
este încă în teste în studiile clinice.”
Si atunci cum se pot numi altfel
decat mincinosi toti cei care il
recomanda ca fiind sigur, inclusiv
Gurvenul Romaniei?

